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 بسم هللا الرحمن الرحٌم                           

                            
 الُمقدِّمة                            

                             
هلل ربِّ العالمٌن والصبلة والسبلم على رسوله الصادق األمٌن وآله  الحمدُ      

 مٌامٌن . الطٌبٌن الطاهرٌن وصحابته الُؽرِّ ال
 وبعد :   
ظواهر العربٌة كثٌرة ،وهذا األمر ٌجعل المتكلم بهذه اللؽة فً خٌارات  إن  ف   

وكانت الحكاٌة إحدى تلك  . ا ٌرٌد التحدث بهعدة وآفاق واسعة فً التعبٌر عم  
 الظواهر فً التوسع فً اللؽة.

كان الخروج عن  وإنـــ ولم تكن الحكاٌة فً العربٌة عبثا وال خطؤ فً القول     
ولكن استعمالها من قبل المتكلم لم ٌكن ـــ  مقتضى العامل هو ما ٌظهر علٌها

اعتباطا  بل له أسبابه المعنوٌة . فمزٌة الحكاٌة أن ها تحمل الذهن سرًٌعا إلى 
. ًٍّ  الحكم على اللفظ بؤن ه معاٌد ومردٌد لداع ٍ ببلؼ

ا اعتاده من قواعد ومما ٌمٌزها أٌضا ما ٌجده السامع والناظ    ر من خروج عم 
مطردة ،ومع ذلك لم ٌصؾ العلماء تلك الظاهرة بالندرة أو الشذوذ أو بؤحكام 
ج العلماء كثٌرا من  معٌارٌة تدل على قلتها أو خطؤ  َمن ٌستعملها . وقد خر 

وكانت من مقاٌٌس أصولهم ،النصوص على الحكاٌة
فً  اً أوصاف، وأطلق بعضهم (ٔ)

الحكاٌة منها مذهب الحكاٌةالتخرٌج على 
 (ٕ)

وطرٌق الحكاٌة 
(ٖ)

ووجه الحكاٌة 
(ٗ)   

 ة تلك الظاهرة.عَ ا ٌدل على سَ مم  

اللؽوٌة المهمة التً أثبتت حضوًرا فً المباحث  ضوعاتوهً من المو   
 ،النحوٌة والصرفٌة ،وتمثل وجودها فً النصوص الفصٌحة فً القرآن الكرٌم

 حوٌون قدٌما.وعرفها الن، والنثر  ،والشعر
والتفسٌر   ،اللؽةو،مسابل كثٌرة فً الحكاٌة مبثوثة فً كتب النحو  وقد وجدتُ    

 شروح كتاب  فحكاٌة المفرد درست فً تحتاج إلى أن تجمع فً بحث ٌضمها ؛
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٖٙ )وشرحها وحواشٌها وتكملتها ( فً أوهام الخواص ُدّرة  الؽواص .ٔ
 .ٖٔٔ/ٖاألصول فً النحو .ٕ
 .3ٖٙ/ ٕالخصابص .ٖ
 .ٖٙ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ
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وقد بحث  هـ،6ٕٙ)تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد( لجمال الدٌن بن مالك ت
الجملة العربٌة  ) القول فً كتابه  الدكتور فاضل السامرابً حكاٌة الجملة بعد

ن )القول فً القرآ ودرسها أٌضا الباحث أحمد إبراهٌم فً كتابه تؤلٌفها وأقسامها(
وتناول الدكتور عبد الفتاح  أحمد الحموز الكرٌم دراسة لؽوٌة ونحوٌة (، 

الحكاٌة فً كتابه)التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم( من باب التؤوٌل والتوجٌه 
 نوي.  المع
 ،وتهدؾ الرسالة إلى دراسة هذه الظاهرة بصورة مستقلة بجوانبها المختلفة    

موقؾ العلماء منها ، بٌان و،ومحاولة معرفة سعتها وأبعادها النحوٌة والصرفٌة 
وإحصاء  ما ٌجوز حكاٌته وما ال ٌجوز أن ٌحكى، وهل هً تخضع لشروط 

متكلم القٌاس على ما ورد فٌها من معٌنة أم أنها ال تخضع لقٌود ؟ ،وهل ٌجوز لل
مسابل أم أنه ٌقتصر على المسموع منها ؟ كما تهدؾ إلى معرفة األسباب التً 
تجعل المتكلم ٌلجؤ إلى الحكاٌة مع وجود البدٌل وهواإلعراب على وفق مقتضى 

 العامل.
 .والخاتمة تمهٌد وأربعة فصولمقدمة وواقتضت طبٌعة البحث أن ٌكون فً    
ما ٌراه  الحكاٌة فً اللؽة واالصطبلح وذكرتُ مفهوم فً )التمهٌد(  ولتُ تنا     

واألسباب التً تجعل المتكلم ،النحوٌون فً حركة الحكاٌة وكٌفٌة إعراب المحكً
 وأقسـامها. هاأؼراضوتطرقت إلى ذكر ، ٌلجؤ إلى الحكاٌة

 حكاٌة المفرد وتوزع على أربعة مباحث:الفصل األول فً  بحثتُ و   
( و شروط الحكاٌة بها الحكاٌة بــــ) فٌه  درستالمبحث األول:        هااتؽولأيٍّ

 ورأي النحوٌٌن فً الحركات التً تلحقها .
 .الحكاٌة بــــ)َمْن ( فٌه تناولت : المبحث الثانً      
 .طرق اإلنكار وأحكامها الحكاٌة فً استفهام اإلنكارو ضم  الثالث:  المبحث      
وجود   ببل  ما ٌراه النحوٌون فً حكاٌة المفردفٌه ذكرت  :رابعال المبحث      

 االستفهام. 
ى بها، وتوزع على الفصل الثانً حـكـاٌة الجـمـلـة ؼٌر المسم   وتناولت فً   

 ثبلثة مباحث: 
 .طرٌقة حكاٌة الجملة ؼٌر المسم ى بها  فٌهذكرت  :المبحث األول      
 ما ٌراه النحوٌون فً إعراب الجملة المحكٌة . فٌه درست: المبحث الثانً       
ٌّة . ضم  : المبحث الثالث        ما ٌحذؾ فً الجملة المحك

المفرد، و ،أوما ٌشبه الجمل ،فً الفصل الثالث التسمٌة بالجمل درستُ و     

     وتوزع الفصل على مبحثٌن:

   .و ما ال ٌحكى،ما ٌحكى من الكلم إذا سمًِّ به  ضم   :المبحث األول          

             ما ٌترتب من أحكام بسبب التسمٌة. تناولت فٌه :المبحث الثانً     
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وهو ما ٌدخل فً  ،الَحْمل ِعلى الحكاٌة واختص  الفصل الرابع بموضوع    

                                           وضم  مبحثٌن: باب التؤوٌل المعنوي 

      الحاالت التً تم  التوجٌه فٌها على الحكاٌة. فٌه ذكرت :المبحث األول   

 بداًل من حكاٌة الحال وهو وقوع المضارع  فٌه المبحث الثانً: تناولت    
    وذكرت المسابل التً تم  التوجٌه فٌها على حكاٌة الحال . ،الماضً وبالعكس

 فٌها أهم نتابج البحث. بٌنتُ  اتمةبُت هذه الفصول بخوأعق    
وقد ٌجد القارئ بعض الفصول والمباحث أطول من ؼٌرها وهذا ٌعود إلى  

 حجم المادة المدروسة.

ستاذي الدكتور طو محسن الذي أُ وأتوجو بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى     
 ، فجزاه اهلل عني كلَّ خير.  ه الرسالةأشرف عمى ىذ

كما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى أساتذتً فً قسم اللؽة العربٌة، فً كلٌة     
وأشكر كل  َمن ،  فادة منهمباألخذ عنهم واإل اآلداب/ جامعة بؽداد، الذٌن تشرفتُ 

ً    مد    ٌد العون والمساعدة. إل
من الهفوات وحسبً  خالٍ أرجو أن أكون قد وفقت فً عملً وال أزعم أنه     

ً   لت ما فً وسعً فإن أصبتُ أنً بذ فذلك  وإن أخطؤتُ  فذلك من فضل هللا عل
 من عجزي وقصوري.

  
 
 
  
 

 حامد حاجً حمزة                                                                    
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 التمهٌد                                      
  الحكاٌةفً موضوع                                

 :الحكاٌة فً اللغة واالصطالح  أوال:      
      ًّ َحَكْيُت َعْنُو اْلَكََلَم ِحَكاَيًة، ) و )َحَكا( الواويّ أ الحكاٌة مصدر الفعل الثبلثً )حكى( الٌاب

(ا أُبْو ُعَبْيَدةَ َوَحَكْوُت ُلَغًة َحَكاىَ 
(ٔ)

كبلم ربً أي ال   حكووحكً عن بعضهم أنه قال :) اَل أَ  

أعارضه( 
(ٕ)

. 
)حكٌت   ،و القولأوٌدل الفعل )حكى( الثبلثً و)حاكى( الرباعً على المماثلة فً الفعل    

(و قوله سواء أذا فعلت مثل فعله إفبلنا ، وحاكٌته 
(ٖ)

بلن ٌقال ف ، )وقد ٌدل على المشابهة ،  
ومنه قول الشاعر ،  هْي ٌشبهأٌحكً البدر حسنا وٌحاكٌه 

(ٗ)
: 

َدْي رَ  نْ مِ  إالَّ  احَ الر   بِ رَ شْ تَ  اَلْ             (  ا هَ ٌْ كِ حْ ٌَ ى وَ نَ عْ المَ  ةِ ق  ً رِ فِ  هِ ٌَ كِ حْ تَ       ٍؤ   شَ ٌَ
(٘)

  

ن أ، وتحب ذا فعلت شٌبا تقتدي فٌه بؽٌرك إحكٌه أوقد ٌدل على االقتداء ) حكٌت الشًء    
تى بها(أتؤتً به على الصفة التً 

 (ٙ)
الشًء  ٌتُ حك )  والمقابلة، وقد ٌدل على المعارضة   

تى بها ؼٌرك فؤنت كالناقل ، ومنه حكٌت أتٌت بمثله على الصفة التً أذا إحكٌه حكاٌة أ
وهو هنا كالمعارضة ( ،ذا أتٌت بمثلهاإصنعته 

 (6)
    . 

( تقول العرب ىذه ِحكاَيتُنا أْي لغتنا)  واللهجةوقد ٌدل على اللؽة   . 
 (3)

وقد ٌدل على  ، .

تكلم  معنى التكلم )حكى زٌد( أيْ 
(9)

نقله يْ أحكا عنه الحدٌث ،وقد ٌدل على النقل  . 
(ٔٓ)

 

( الحكاية ما ُيْحَكى وُيقصُّ ، َوَقَع أو ُتُخيّْل )تً الحكاٌة بمعنى القصة :ؤوت 
(ٔٔ)

  

همز الفعل )وتقول : أحكؤُت الُعقدة إحكاًء ، إذا شددت وقد ٌدل على اإلحكام إذا    
عَقَدَها،وحَكؤُْتَها َحْكؤً ، أٌضا لؽتان فصٌحتان(
 (ٕٔ)

.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن َمْعمر ،وأبو عبٌدة : مادة )حكى( 6ٖٕٔ/ٙؽة  وِصحاح العربٌة الصحاح تاج الل .ٔ

ًّ البصرّي توفً سنة  ) طبقات النحوٌٌن ٌنظرهـ.ٕٓٔهـ ،وقٌل سنة 9ٕٓالمثنّى التٌم

 .(9ٕٙ/ٕ، وبؽٌة الوعاة  63ٔواللؽوٌٌن للزبٌدي  

 ٙ٘المصباح المنٌر .ٕ

 .)باب الحاء والكاؾ( 6ٕ٘/ٖالعٌن  .ٖ

 .، مادة : رٌح(6ٙٗ/ٕ: الخمر ،)لسان العرب احالر   ، ولم أقؾ على اسم الشاعر .ٗ

 .3٘ٔمحٌط المحٌط  .٘

 .مادة )حكى( ُٕٙٗمجمل اللؽة  .ٙ

 .مادة )حكى( ٙ٘المصباح المنٌر  .6

 .9ٓٔوالمعجم الوسٌط مادة )حكى( 6ٕٓ/ٔساس الببلؼة أ .3

 . 3٘ٔمحٌط المحٌط  .9

 . 9ٕٔقرب الموارد فً فُصح العربٌة والشواردأو،  6ٌٕ٘ٔنظر القاموس المحٌط  .ٓٔ

 .مادة )حكى( 9ٓٔالمعجم الوسٌط  .ٔٔ

 .33ٓٔ/ٕجمهرة اللؽة  .ٕٔ
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وال فرق فً ، ةومعناها المشابه ،ّما المحاكاة فمصدر الفعل الرباعً )حاكى(أ      
فبلن  :تقول ةوالمحاكاة المشابه)على ذلك . جماتالمعنى بٌن الحكاٌة والمحاكاة كما دلت المع

ٌُحاكٌها   (ٌَحكى الشمس حسنا و
(ٔ)

حكٌت فبلنا  )الفعل حاكى ٌدل على المماثلة  نّ أكما   
(جاوزهأو قلت مثل قوله سواء لم أ وحاكٌته فعلت مثل فعله

(ٕ)
.  

ٌُفهم                                      . ةن  المعنى اللؽوي للحكاٌة هو المماثلة والمشاكلة والمشابهأومن هذه النصوص 
ول إلى األالكلمة أو الجملة بلفظها أو معناها من مكانها  قصد بها نقلّما فً االصطبلح فٌُ أ    

دون ذكر اللفظ أو  عرابهإو بما ٌإدى أ، و نقصان كما أّداها المتكلم أمكان آخر دون زٌادة 
 :(هـٙٓٙت) مبارك بن محمدثٌرقال ابن األ إذ، هذا ما ٌفهم من كبلم النحوٌٌن  معناه

مثال مذكرها ومإنثها فبل تؽٌر صٌؽة ألما تؤتً بان تؤتً بالشًء المحكً كأمعنى الحكاٌة  )
(ن خاطبت مذكراً ، وهكذا الحكاٌة فً الؽالب إوال المإنث و، ن خاطبت مإنثا إالمذكر و

(ٖ)
  

 داء اللفظ المسموع على ما أهو  :)(من علماء القرن السابع الهجري)النٌلً تقً الدٌن وقال  

(وال نقصان من ؼٌر زٌادة  هو مجانسأُسمع 
(ٗ)

  :(هـ 3ٔٙت).وقال علً بن محمد الجرجانً 

خر ببل تؽٌٌر حركة وال تبدٌل آ موضع لىإالحكاٌة عبارة عن نقل كلمة من موضع  )

(تٌان اللفظ على ما كان علٌه من قبلإالحكاٌة  :صٌؽة ، وقٌل
(٘)

. 

ماكن متعددة من كتابه ومن أالحكاٌة فً  مصطلح (هـ3ٓٔت) هسٌبوٌأبو بشر استعمل و   

ّنهم حكوا ما تكلم به المسإول كما أهم حملوا قولهم على نّ إهل الحجاز فأفؤّما  )لك قوله :ذ

(ما عنده تمرتان  دعنا من تمرتان على الحكاٌة لقوله :  :قال بعض العرب
(ٙ)

  

و ٌتفق الكوفٌون مع البصرٌٌن فً  استعمال مصطلح الحكاٌة مما ٌدل على أّنه    

ٌّا الفّراء اصطبلح قدٌم ومستقر، قال أ ل(هـ6ٕٓت)بو زكر ٌْ :) وأنشدنً بعض بنً ُعقـَ
(6)

         :
.        

 (ٛ)اِجبِ الَحوَ َوْمُؤَىا  بِ  إالَّ   انَ ا كَ مَ ا       فَ ِرىَ ِميْ ِمْن أَ  اتََّقتْ فَ ُم ا السَََّل نَ مْ ـــقُـ فَ           

 ((السبلم))جوز أن تنصب ألّنه أراد  سلـّمنا علٌها  فاتقت أن ترد علٌنا .وٌ((السبلم ))فرفع 

.إذا قلت ((الحمدُ ))وقرأتُ  ((الحمدَ ))على مثل قولك: قلنا الكبلَم ، قلنا السبلَم، ومثله: قرأُت 

( ((الحمُد هلل))أوقعت علٌه الفعل، وإذا رفعت جعلته حكاٌة على قرأت  ((الحمدَ ))قرأت 
 (9)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة )حكى( 9ٔٔ/ٗٔلسان العرب  .ٔ

 .مادة )حكى(  9ٔٔ/ٗٔلسان العرب ومادة )حكى(،  9ٕٔ/٘تهذٌب اللؽة  .ٕ

 .6ٓٗ/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  .ٖ

  .ٕٙٗ/ٕالصفوة الصفٌة فً شرح الدرة األلفٌة  .ٗ

             .9ٙالتعرٌفات  .٘
 .ٖٔٗ/ٕالكتاب  .ٙ

اء إلى الُعقبلً ، ٌنظر معانً القرآن  .6  .ٕٗٔ/ٖنسبه الفر 

 رفع السبلم على أّنه مبتدأ خبره محذوؾ والتقدٌر)السبلمُ ،و)َوْمُإَها(أي: إشارتها  .3

وٌجوز نصبه على وٌجوز أن ٌكون خبرا لمبتدإٍ محذوؾ تقدٌره :هو السبلم،،علٌكم(

 . ٔٔ/ٗوالمقتضب ٕٔ/ٕرآن للفراء ٌنظر معانً الق أنه مفعول )قال( ،

 .ٓٗ/ٔمعانً القرآن  .9
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:)وأنشد(هـ9ٕٔت)وقال أبو العباس ثعلب      
(ٔ)

: 

 دُ يْ دِ َـ فـ  ُيمْ لَ  ا نَ يْ مَ عَ ا يً َبغْ   ُد        يْ زِ ي  يَ نِ ي  بَ الِ وَ خْ ُت أَ ـئْ نـُبّْ       
 ررت بٌزٌُد فدٌد: صوت شدٌد. وٌزٌد ، رفع على الحكاٌة ، حكاٌة المستقبل. ٌقال م  

،ورأٌت ٌزٌُد(
 (ٕ) 

      
المحدثون َمن سبقهم فً مفهوم الحكاٌة االصطبلحًالنحوٌون تابع و

(ٖ)  
.
  

 حكاٌة األصوات : -ثانٌا       
تدخل ضمن موضوع  هناك بعض المواضٌع التً تشبه الحكاٌة فً المفهوم ولكنها ال  

وت الضاحك و)عٌط( حكاٌة صوات نحو )طٌخ( وهو حكاٌة صألومن ذلك حكاٌة االبحث 
ًّ إصوت الفتٌان   (هـ 3ٙٙت)سترابادي الدٌن اإل ذا تصاٌحوا فً اللعب ، وقد قسمها رض

قسامأعلى ثبلثة 
(ٗ)

: 
ّما عن الحٌوانات العجم كؽاقإحكاٌة صوت صادر  أحدها :  

(٘)
و عن الجمادات كطقأ

(ٙ)
  ،

ن أشرط الحكاٌة و لفاظ مركبة من حروؾ صحٌحة محركة بحركات صحٌحة ،ألوهذه ا
فصاح إلذ الحٌوانات والجمادات ال تحسن اإ لكذك ً  كِ حْ المَ ولٌس  ًِّ كِ حْ تكون مثل المَ 

كب من الحروؾ فً رصواتها التً هً شبه المأٌراد إلى إبالحروؾ لكن هم لما احتاجوا 
و أّنه ٌتعسر علٌهم ألعطوها حكم كبلمهم من تركٌبها من حروؾ صحٌحة ؛ أثناء كبلمهم أ
ّنها ال تحسن مثل الكبلم الصادر من جنس أجراس الصادرة منها ، كما ألعذر مثل تلك اٌت

 دنى ما ٌمكن من الشبه بٌن الصوتٌن أاإلنس ، فؤخرجوها على 
نسان ؼٌر موضوعة وضعا، بل دالة طبعا على معان إلصوات صادرة عن فم اأ وثانٌها:  

ّنهم أ إالَّ نهم طبعا كؤّح لذي السعال ، صوات صادرة مأ، وشبهها  نفسهم ، كؤٍؾ ، وتؾٍ أفً 

ٌكه وجعلوها لٌها ، نسقوها نسق كبلمهم وحركوها تحرإلّما ضمنوها كبلمهم الحتٌاجهم 
 لؽات مختلفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـْبُت(و)ظلما( بدال من)بؽٌا(، و .ٔ ؤُْت( بدال من)نـُبِّ قال البؽدادي:)هذا ٌروى البٌت )َنب 

البٌت فً ؼالب كتب النحو، ولم أظفر بقابله،ولم ٌعزه أحد لقابله ؼٌر العٌنً ، فإّنه 

 66ٕ /ٔخزانة األدب قال: هو لرإبة بن العجاج وقد تصفحت دٌوانه فلم أجده فٌه( .

، والعٌنً هو بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً 6ٕٔفً ملحقات دٌوانه  ولكن البٌت

هـ له المقاصد النحوٌة فً شرح شواهد شروح األلفٌة ،ٌنظر )بؽٌة الوعاة 3٘٘ت

 (.ٖٙٔ/6،األعبلم  6ٕ٘/ٕ

 .6ٙٔمجالس ثعلب  .ٕ

 ،ٖٓ/ٔوالنحو الوافً،ٗٔٔ،واللؽة العربٌة معناها ومبناها3ٌٖنظر نحو القرآن  .ٖ

 .9ٕ/ٔحو ومعانً الن

 .6ٔٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ

 ، مادة: ؼوق(9ٕ٘/ٓٔ)لسان العرب  .حكاٌة صوت الؽراب .٘

 (طقق، مادة: ٕٕ٘/ٓٔ)لسان العرب  .حكاٌة صوت حجر وقع على آخر .ٙ
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ّما المجًء كؤلفاظ إوت بها للحٌوانات عند طلب شًء : صوات ٌصأ وثالثها:      
مر آخر ، كَسؤ للشرب ، أّما إ، و الذهاب ، كهبل ّماإالدعاء نحو: َجوت ، وقوس،ونحوهما و

اٍه وو نأوامر أّنها إوهذه االلفاظ لٌست مما ٌخاطب به هذه الحٌوانات العجم حتى ٌقال : 

ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   چ ل هللا تعالى :اكما ق لعدم فهمها للكبلم ها مخاطبة ،ّنها ال تصلح لكونأل

ن  الشخص كان ٌقصد انقٌاد بعض الحٌوانات أصلها أ  نّ ؤبل ك (ٔ) چ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ت لها فعال فٌصوأللشًء من هذه ا

 
 :عراب المحكً إحركة الحكاٌة و -ثالثا   
  عن وهً ال تنشؤ ،ا مّنما هً مستقلة عنهإو ،و بناءأعراب إال تعد حركة الحكاٌة حركة     

تؤثٌرعامل
(ٕ)

  :الحركات سبع  )ركات :نواع الحأفً  (هـ9ٔٔت ) السٌوطً جبلل الدٌن قال. 
 ،. ((؟زٌٍد  نْ مَ  ا؟،زٌدً  نْ مَ  ،؟زٌٌد  نْ مَ ))عراب ، وحركة بناء ... وحركة حكاٌة ، نحو: إحركة 
((الحمِد هللّ ))تباع كقراءة إوحركة 

 (ٖ)
((اسجدوا للمبلبكةُ ))بكسر الدال  

 (ٗ)
 نقل  وحركة ،بضم التاء 

((ّن هللاأتعلَم  لمأ)).قراءة..ك
 (٘)

((لم ٌكِن الذٌن))ٌم ، وحركة تخلص من سكونٌن نحوبفتح الم 
 (ٙ)

 
بو حٌانأوالسابعة: واستدركها 

(6)
((التسهٌل))وؼٌره على  

 (3)
نحو:  لى ٌاء المتكلمإحركة المضاؾ   

عرابا وال بناء ، وال هً من الحركات الستة(إها لٌست عندهم نّ إ، ف  بلمًؼ
(9)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  6ٔٔالبقرة سورة  .ٔ

 . چڃ  چ  چ     

 .ٕٖ/ٔ المساعد على تسهٌل الفوابدٌنظر  .ٕ

" الحمِد هلل "  البصري الحسنو ًٌد بن علقرأ ز ، چپ  پ  پ  پ    چ  ٕالفاتحة سورة  .ٖ

المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات  .  ٌنظرتباعا لكسرة البلم بعدها  إبكسر الدال 

 .ٖٔٔ/ٔوالبحر المحٌط6ٖ/ٔواإلٌضاح عنها 

 چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     چ  ٖٗالبقرة سورة  .ٗ

بضم التاء فً حالة الوصل (  ـ وهو أحد القراء العشرةهٌٖٓٔزٌد بن القعقاع)تبو جعفرأقرأ ، 

 .66ٔ/ٔوالمحرر الوجٌز 6ٔ/ٌٔنظر المحتسب تباعا لحركة الجٌم)للمبلبكة اسُجدوا(إ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ  6ٓٔالبقرة سورة  .٘

وتسقط الهمزة من  لقاء حركة الهمزة علٌهاإمن  (ٹ)قراءة ورش بالنقل بفتح مٌم  چڃ  

                ٌنظر النشر فً القراءات العشر . اللفظ لسكونها وهو نوع من أنواع تخفٌؾ الهمز

 .ٖٕٔ/ٔ،وإتحاؾ فضبلء البشر بالقراءات األرَبَعة عشر3ٓٗ /ٔ

 .چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    چ ٔالبٌنةسورة  .ٙ

 ـ .ه6ٗ٘أثٌر الدٌن محمد بن ٌوسؾ أبو حٌان ت .6

 هـ.6ٕٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد لجمال الدٌن محمد بن مالك النحوي ت  .3

 .6ٕ/ٔهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع  .9
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شتؽال محل ركات مقدرة لتعذر ظهور الحركات الالمحكى بح المفردوٌكون إعراب      
 د .الحركة بحركة الحكاٌة أو البناء ؛ ألّنه الٌجوز وجود عبلمتٌن فً حرؾ واح

ال ثقستلبلعراب التقدٌري ٌكون للتعذر تارة وإلوا ):(هـٙٗٙت)بو عمرو بن الحاجب أقال 

بالضم   ((؟ازٌدً  نْ مَ ))عراب إالستثقال الضمة ، فتعذر  (( قاضٍ  ))عراب إذا تعذر إخرى وأ

الة اللفظ بحركتٌن على حرؾ حولى بالتعذر الستأعلى حرؾ قد وجب له الفتح لمعنى  

(واحد 
(ٔ)  

 نحو:  مطلقا المحكى فًعرابه إْن ٌعد فً قسم المتعذر أو )وقال الرضً: ،

عراب وجوبا الشتؽال إللكونه معربا مقدر ا،((؟زٌٍد  نْ مَ ))و ،((؟ ازٌدً  نْ مَ ))،  و((؟زٌٌد  نْ مَ )) 

(محله بحركة الحكاٌة 
(ٕ)

  

ا الجملة المحكٌة فتدخل ضمن اإلعراب المحلً    وأم 
(ٖ)

أنه  حٌث ذكر عباس حسن،  

والجمل التً لها محل  كلها ، ((المبنٌات ))  :)ٌدخل فً اإلعراب المحلً عدة أشٌاء أظهرها

من اإلعراب محكٌة وؼٌر محكٌة..(
 (ٗ)

 

ًِّ  من دعا إلى إلؽاء اإلعراب التقدٌريِّ  نحوٌٌنومن ال     التقدٌري: إلعرابفٌقال فً ا والمحل

إن الجملة خبر ومثلها  عراب المحلً ٌقال:، وفً اإل محل الكلمة الرفع أو النصب أو الجر

وٌدخل ضمن ذلك حركة .  جملة النعت وجملة الحال وجملة الصلة وجملة جواب الشرط

 إلى ذلكتجدٌده للنحو أسس الدكتور شوقً ضٌؾ فً  ذهب،حٌث الحكاٌة 
(٘)

للنحاة قال :) ،

مقصور ال تظهر علٌه   فاعل وهو اسم  (( الفتى ))إذ  (( جاء الفتى )) إعراب معقد فً مثل:

 فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر.     (( الفتى )) الحركات، فٌقول النحاة :

فطبٌعً أن ال تظهر  ، األسماء المبنٌة تلزم حالة واحدة اء المعربة ، وقد رأٌناسم... هذا فً األ

 (( عميّّ هذا  )) عها فمثل:علٌها حركات إعرابٌة ؼٌر أن النحاة ٌقدرون علٌها حركات حسب مواق

مبتدأ وال ٌكتفى بذلك بل ٌقال: مبنً على السكون فً محل رفع. وقد أوضحنا  ((هذا ))تعرب 

فً المدخل
(ٙ)

 أن لجنة تٌسٌر النحو فً الثبلثٌنٌات رأت االستؽناء عن اإلعراب التقدٌري  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9٘ٗ/ٌٔضاح فً شرح المفصل اإل .ٔ

 . ٓٓٔ/ٔشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

وٌكون  اإلعراب المحلً: ما ال تكون عبلمته التً ٌقتضٌها العامل ظاهرة وال مقدرة، .ٖ

اعلى مجموع الكلمة أو الجملة  نصبِّامُ اإلعراب   ال على الحرؾ األخٌر من الكلمة ،وأم 

ٌنظر النحو الوافً  ،على الحرؾ األخٌر من الكلمة ُمنصًبافٌكون اإلعراب التقدٌري 

ٔ/3ٗ. 

 .36/ٔالنحو الوافً  .ٗ

 .ٗ٘فً نقد النحو العربً  .٘

   .ٗتجدٌد النحو لـ)شوقً ضٌؾ(  .ٙ
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ٌل. واألولى التعمٌم والمحلً ورأى مجمع اللؽة العربٌة أخًٌرا اإلبقاء علٌهما دون تعل

فً اإلعرابٌن سواء كانت الكلمة معربة أو مبنٌة  ((محله   ))بكلمة 
(ٔ)

 (( جاء الفتى )) ،فٌقال فً مثل:

الفتى فاعل محله الرفع.(
 (ٕ)

   

 الحكاٌة  إلىسبب لجوء المتكلم  -رابعا 

قادر منها ما نقله عبد ال ووصفوها بؤوصاؾ مختلفة،عن الحكاٌة  النحوٌونتحدث     

: )وباب الحكاٌة طرٌق َمْهٌٌع (هـ66ٖت)من قول أبً علً الفارسً  (هـ9ٖٓٔت)البؽدادي 

ل؛ وما أشّبهُه  إال بالمنام ، أو حدٌث البحر الذي انطوت النفوس على تقّبل  ٌتقب ل فٌه كل  تؤو 

ٌَعرض فٌه، وترك التناكر لشًء ٌرُد إلٌه( ما 
 (ٖ)

  

والحكاٌة كثٌرة ٌطول الكتاب  ):قال ٌصفها بالكثرة (هـ9ٕٖت) الفتح ابن جنً أبوو   

(العلماء فٌهاوحكامها وخبلؾ العرب أبذكرها وشرح 
(ٗ)

. 

الحكاٌة ضرب  )الحكاٌة ضربا من التؽٌٌر فقال: (هـٖٗٙت)بن ٌعٌش الدٌن  فقمووعّد   

(ذ كان فٌها عدول عن مقتضى عمل العامل إ ؛من التؽٌٌر
(٘)

 . 

  لى الحكاٌة ٌعود لما ٌؤتً :إكلم سبب لجوء المتولعل      

      بو العباس أ العارض التركٌبً الذي ٌنشؤ نتٌجة عدم األخذ بالحكاٌة ومن ذلك ما ذكره -ٔ
قول الشاعر فً لى الحكاٌة إ الذهاب فً تعلٌل (هـ 3ٕ٘ت)المبرد 

(ٙ)
: 

(6)ارُ الُمعَ  ضِ كْ الرَّ بِ  لِ يْ قُّ الخَ حَ أَ         م ٍ يْ مِ ي تَ نِ بَ  ابِ تَ ي كِ ا فِ َجْدنَ وَ           
 

ٌَجز فً هذا )فقال: رفع  ((الخٌل أحقّ ))ّنه ال ٌدخل عامل على عامل فـألالحكاٌة ،  إالَّ  فلم 

(خبره . فهذا بمنزلة الفعل والفاعل  ((المعار))باالبتداء و
(3)

. 
ذا سمٌت بجملة مثل تؤبط شراً ، فالحكاٌة إف :) (هـ9ٙٙت)بن عصفور اأبو الحسن وقال   

افتقول : جاءنً   إالَّ س لٌ ا، ورأٌت  تؤبط شّرً اب، ومررت  تؤبط شّرً ... وال ٌجوز تؤبط شّرً

(عمال عاملٌن فً معمول واحدإ إلىذ ذاك ٌإدي إ هنّ ؛ألعراب إلا
(9)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األكثر استعمال )أم( مع )سواء( وٌجوز أن تؤتً )أو( معها ،وهو استعمال صحٌح وقد قرأ  .ٔ

 چپ    پ      ڀ   ڀ       أَوْ ٱ     ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  چ  ابن محٌصن قوله تعالى:

 .3ٕٔ/ٔ،ومؽنً اللبٌب9ٓٗ/ٌ٘نظر الدر المصون  ،وقرأ الجمهور بـ)أم( (ٙ)سورة البقرة

 .ٔٔٔتجدٌد النحو .ٕ

 . ،ومهٌع : واسع ٔ٘ٔ/ ٙخزانة األدب  .ٖ

  .ٕٖٕ/ٕعراب إلسر صناعة ا .ٗ

 .ٕٗٗ/ٕشرح المفصل .٘

،ونسبه ابن (66ٓٔ) ٖٕٓ/ٔمجمع األمثال و(،3ٙدٌوانه) ،األسديازم خبً أبشر بن  هو .ٙ

 . مادة) ِعٌر( ٕٓٙ/ٗ، ٌنظر لسان العرب الطّْرمَّاحمنظور إلى 

 .ٕٖٕ/ٕار هنا من باب العارٌة. ٌنظر سر صناعة اإلعراب المعار :السمٌن .ولٌس المع .6

 .ٓٔ/ٗالمقتضب  .3

  .6ٕٔ/ٕشرح جمل الزجاجً  .9
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والحكاٌة مقصودة خر الكلمة آفً  عبلمتٌن من عبلمات اإلعراب ظهورٌمكن  ال -ٕ
)قال  :للتنبٌه أوالتخصٌص أو ؼٌر ذلك من المعانً التً تإدٌها الحكاٌة، قال السٌوطً

صاحب البسٌط
(ٔ)

ٌَتِ آعرابٌن فً إٌمكن اجتماع  ال  الُجَمُل المسمى بها  خر كلمة ولهذا  ُحك

  مجموعهما . وأو الثانً أول ألعرب اتُ  نْ أ امّ إلم تخُل ،  عربتأ   ّنها لوألولم ُتعرب ، و

   فتخصٌصهب قبل النقل ،عراإلول ٌشاركه فً التركٌب واألّن األ ؛ال جابز تخصٌص الثانً
ح . وال جابز بعد النقل بالثانً ت خر ، آلعراب ٌقع فً ااإلّن ألعرابهما معاً ، إرجٌٌح ببل ُمَرجِّ

(عرابهما إعراب علٌه كآخر المفردات ، فلذلك تعذر إلوال ٌمكن اشتراكهما فً شًء ٌقع ا
(ٕ)

   
ٌّر ال؛ سباب اللجوء الى الحكاٌة أالمعنى سبب من  -ٖ لى إّن تؽٌٌرها ٌإدي ألحكٌات ملهذا ال تؽ

سماء ال تثنٌها لببل تنقض الحكاٌة ، أذا كانت إٌات اوجمٌع الحك )قال المبرد:بل المعانً ذهاب دال
(وتزول دالبل المعانً 

(ٖ)
 

م   (هـٙٔ٘ت )ؤ القاسم بن علً الحرٌريوخطّ     ة َمْن نصب كلمة )الناس( فً قول ذي الر 
(ٗ)

: 

 (٘) اًل ََل ي بِ عِ جِ تَ ُت َلْصيَدَح انْ مْ ــقُ ــفَ ا          ثً يْ غَ  نَ وْ عُ جِ تَ نْ اُس يَ ُت النَّ عْ مِ سَ          
ن هم ٌنشدون أوهامهم فً هذا المعنى أومن  )عراب فقال:إلّن المعنى ال ٌتوافق مع هذا األ

ة .... فٌنصبون لفظة الناس على المفعول ، وال ٌجوز ذلك ،  م  ن  النصب ألبٌت ذي الر 
ٌُسمع ، وما هو كذلك ، والٌجعل ا ن ٌنشد بالرفع على وجه أما الصواب نّ إنتجاع مما 

سمع قوماً ٌقولون : الناس ٌنتجعون ؼٌثاً ، فحكى ما سمع على ( (ّمةذا الر   )) نّ ألالحكاٌة ؛ 
(طوق به نوجه اللفظ الم

(ٙ )
. 

 :غراض الحكاٌة أ -خامسا   
 : اآلتً ؼراض وفوابد منهاأ لها لحكاٌةا ٌرى أؼلب النحوٌٌن أن     

         : (هـ66٘ت)نباري ألاأبو البركات قال ، والتوسع فً الكبلم لتباس الإزالة ا .ٔ
لتباس ، وتزٌد التوسع فً الّنها تزٌل األْن قال قابل لَِم دخلت الحكاٌة الكبلم ؟ قٌل إ )

(الكبلم
(6)

وقال ابن ٌعٌش )التؤكٌد ٌزٌل توهم اللبس كما تزٌله الحكاٌة (  
(3)

. 
ن ٌتٌقن أوؼرضهم فً الحكاٌة  )لرضً :قال ا، التخصٌص من فوابد الحكاٌة  .ٕ

(المسإول عنه هو ما ذكره بعٌنه الؼٌره  نّ أالمخاطب 
(9)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ولم ٌذكر من ترجم له سنة وفاته، الِعْمجن هو محّمد أبو عبد هللا ضٌاء الدٌن اب .ٔ

 (.6ٖٓ/ٕ،وبؽٌة الوعاة 93ٕالبن قاضً شهبة  للؽوٌٌنٌنظر)طبقات النحاة وا

 .6٘/ٖشباه والنظابر فً النحو ألا .ٕ

 .9ٖ/ٗالمقتضب  .ٖ

                 . ٓٔ/ٗالمقتضبو،9ٕٓنوادر أبً زٌدو ،ٖ٘٘ٔ/ٖدٌوانه .ٗ

   ببلل بن أبً بردة كان أمٌر البصرة . وببلل: هو لبوا الكؤل ، انتجع القوم: ط .٘

 وصٌدح : اسم ناقة الشاعر .

 . ٖٕٙ-ُٕٕٙدّرة الؽواص وشرحها وحواشٌها وتكملتها  .ٙ

 .9٘ٔسرار العربٌة أ .6

 .ٕ٘ٗ/ٕشرح المفصل  .3

  .6ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .9
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ذا كانت الجملة إف )قال تقً الدٌن النٌلً:، التشبٌه سبب من أسباب الحكاٌة  .ٖ

ابها نحو :"  ىُمسمِّ  وشاَب قرناها" فهذه ُتحكى بعد التسمٌة بها ،  ا،بًّ ى حَ ، وذر   تؤبط شّرً

؛ ألن  الؽرض من التسمٌة بالجملة تشبٌه حال من ُسمًِّ بها بحال من ُتعرب وإّنما لم 

ٌُّر فً التسمٌة  (وصؾ بها ، وكما ال ُتؽٌر الجملة فً الوصؾ بها ال ُتؽ
(ٔ)

  

المحكً من التؽٌٌر، وهذا ما نراه فً األمثال  قال أبو هبلل  المحافظة على الكبلم .ٗ

ٌعنون بذلك أّنها تضرب على ما جاء عن  ُتحكى وٌقولون األمثال ):(هـٓٓٗت)العسكري 

العرب ، وال ُتؽٌر صٌؽتها فتقول للرجل : الصٌؾ ضٌعِت اللبن ، فتكسر التاء ؛ ألّنها 

(حكاٌة 
(ٕ)

. 

الحكاٌة ال داللة لها على المعانً، قالت حركة ن أٌذهب إلى ومن النحوٌٌن َمن   

وٌضع عبد القاهر الجرجانًالدكتورة بتول قاسم ناصر:)
(ٖ)

داللة الحكاٌة فً الداللة  

ولذلك ال ٌصح مراعاتها فً النظم  ال تعدو حكاٌة األلفاظ وأجراس الحروؾ، اللفظٌة التً

والترتٌب. ألن النظم معنى وال تعرب هً عن معنى.(
 (ٗ)

 

)األصل فً العربٌة أن تكون العبلمات ذوات داللة وقال الدكتور فاضل السامرابً:   

عانً وٌستثنى من ذلك أمور على المعانً،وإن  اختبلؾ العبلمات ٌإدي إلى اختبلؾ الم

النقل وحذؾ  -ٗاإلتباع والمجاورة ... -ٖاختبلؾ اللؽات..-ٕعبلمات البناء ..-ٔمنها:

عبلمات الحكاٌة: وذلك ألن المحكً ال تتؽٌر حركاته  -٘..الحركة لسبب ؼٌر إعرابً 

 مررت))و (( جاد الحقُّ  رأيت)) و ((  أقبل جاد الحقُّ ))  وذلك نحو: وسكناته بل ٌحكى بلفظه
 (( جاد الحقُّ ب

فهو ٌبلزم حالة واحدة مهما اختلفت حاالته اإلعرابٌة فبل تدل عبلماته على معنى وإن 

ا على األسس التعبٌرٌة العامة فً اإلعراب والبناء.كان فً أصله قد ٌكون جار ًٌ         

الضرورة الشعرٌة..وهذا كله مما ال عبلقة له بدالالت اإلعراب.( -ٙ
 (٘)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕ٘/ٕلفٌة ألالصفوة الصفٌة فً شرح الدرة ا .ٔ

 .ٔٔمثال جمهرة األ .ٕ

، له كتب منها: المؽنً فً (هـ6ٔٗ)ترجانً عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجُ  .ٖ

إشارة التعٌٌن شرح اإلٌضاح،والمقتصد فً شرح اإلٌضاح ، والعمدة فً التصرٌؾ. ٌنظر )

 .( ٙٓٔ/ٕعاة بؽٌة الو،و33ٔفً تراجم النحاة واللؽوٌٌن 

 .9ٖ٘دالبل اإلعجاز وٌنظر ،9ٗداللة اإلعراب لدى النحاة القدماء  .ٗ

 .ٖٓ-ٕٙ/ٔمعانً النحو .٘
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                                        الحكاٌة لفظٌة فً حكام أما ٌترتب من  -سادسا  

حكام ألمن ا عن قسملى الحكاٌة ٌترتب على ذلك فً الؽالب الخروج إعندما ٌلجؤ المتكلم 

والحكاٌة ٌجوز فٌها ما  :)(هـ3٘ٗت) علً بن إسماعٌل قال ابن سٌده ،المطردة فً اللؽة

(الٌجوز فً ؼٌرها 
(ٔ)

 :ومن ذلك 

   قال ابن مالك ، حركة الحكاٌة ال تنشؤ عن عامل نّ إذ إ ؛الخروج عن مقتضى العامل-ٔ    

               شبه اإلعراب ..وهو ٌتحدث عن اإلعراب:)وما جًء به ال لبٌان مقتضى العامل من 

        وبفتحة ، .. ((من ))شبه اإلعراب : ٌعم البناء البلزم والعارض، والوارد منه بسكون كـ

.. ((ٌا زٌدون )) وبنابب عن ضمة كـ،...((نحُن ))وبضمة كـ، ..((أمسِ  ))وبكسرة كـ، ... ((أٌن  ))كـ

      وٌعم الحكاٌة نحو: ..،((اخَش  ))ون كـ وبنابب عن سك،((  ال رجلٌن ))وبنابب عن فتحة كـ 

ٍد؟ لقابل  ٌْ (. ، وَمُنوْن ؟ لقابل: جاء رجاٌل.مررُت بزٌدٍ :َمْن َز
 (ٕ)

 

وفً هذه  ،و الحرؾأ، أو الفعل ،لى الجملة إسناد اللفظً إلفً الحكاٌة ٌجوز او - ٕ    

    لىإسناد إلة امثلأومن ،الجملة والفعل والحرؾ معاملة االسم المفرد  الحالة تعامل

( ةِ ن  الجَ  زِ وْ نُ كُ  نْ مِ  زٌ نْ كَ  اهللِ بِ  إالَّ  ةَ و   قُ اَل وَ  لَ وْ  حَ اَل  )الجملة ما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ 
(ٖ)

 . 

(َزَعُموا َمِطيَُّة الَكِذبِ ) وقول العرب:
 (ٗ)

ولى وهً أللى الجملة االسمٌة فً اإسند أحٌث  

ة الفعلٌة )زعموا( وهً مبتدأ وخبرها )مطٌة لى الجملإوفً الثانٌة ،مبتدأ وخبرها )كنز( 

الكذب( والجملتان هنا هما فً حكم االسم
(٘)

بن عمرو قول  لى الحرؾإسناد إلمثلة اأومن  

سدياأل اسٍ عَ نْ قِ 
(ٙ)

 : 

 تُ يْ لَ  انِ ثَ الَحدَ  نَ ي مِ نِ ا ُيغْ مَ وَ              تٌ يْ مَ  ءُ رْ المَ ي وَ نِ تَ يْ لَ  ا يَ اَل أَ         
                                                                            فاعل(فـ)لٌت( هنا )   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مادة )رثا( 9ٖٓ/ٗٔنظر لسان العرب ٌ و،مادة)رثى( 39ٔ/ٓٔعظم المحكم والمحٌط األ .ٔ
 .6٘/ٔشرح التسهٌل  .ٕ
 ( 6ٖٕٖٙ)، كتاب الزهد ،رقم الحدٌث  6ٖٖ /ٕٔبً شٌبة أمصنؾ ابن  .ٖ
( أّنه حدٌث نبوّي ولم ٌذكر من أخرجه ٕٖٔ/ٙذكر الزمخشري فً ) الكشاؾ .ٗ

ولم ٌقل إّنه حدٌث .ولم  ( ) ومنه قولهم (ٔٔٔ،وقال فً ) الفابق فً ؼرٌب الحدٌث

  6ٕٔ/ٕ داود ًبأ ) ببس مطٌة الرجل زعموا( سنن بهذا اللفظ والذي وجدته أجده

، وذكر ابن هشام األنصاري هذا القول فً  96ٕٗرقم الحدٌث  دبألكتاب ا

وقال فً  (ٕ٘ٗ/٘إنه من قول العرب)مؽنً اللبٌب  موطنٌن: األول قال فٌه:

م أقؾ علٌه فً شًء ( . قال السٌوطً:)لٕٓٔ/٘) مؽنً اللبٌب    إنه مثل الثانً:.

 . 9ٕ/ٔمن كتب األمثال( همع الهوامع 

 .6ٕ-ٕٙ/ٔالجوامع  عهمع الهوامع فً شرح جمو، 3ٌٙٔنظر شرح شذور الذهب  .٘

 .ٙٓٔ/ٔدب الكتاب أشرح فً االقتضاب  .ٙ
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ضافة فً قول الشاعرإلوتحدث السٌوطً عن علة دخول التنوٌن والجر وا
(ٔ)

 :                                                                                                      

 ُأاَلُم َعَمى َلوٍّ ، َوَلْو ُكْنُت َعاِلًما           ِبَأْذَناِب لوٍّ َلْم َتُفْتِني َأَواِئُموُ    .
(ٕ)

 

   هنا اسم علم للفظة ((لو ))ن  أوهو حرؾ فالجواب  ((لو ))دخل التنوٌن على أحٌث  )فقال:
(ضافة إلعربت ودخلها الجر واأخرها ، وآولذلك شّدد  ((لو ))

(ٖ)
   

ومن أحكامها ٌجوز إثبات التنوٌن فً حال الوقؾ فً حكاٌة اإلنكار نحو: قدم زٌٌد . -ٖ 
ه ؟ قال الرضً : ) وإّنما ٌجوز إثبات التنوٌن هاهنا فً حال  ٌْ فتقول مستفهما منكرا :أزٌُدِن

زٌادة اإلنكار ٌتوسط التنوٌن وٌبقى الهاء موقوفا علٌه ، فبل  الوقؾ لقصد الحكاٌة ، ومع
ٌستنكر بقاء التنوٌن فً الوقؾ (
(ٗ)

 .  
 ستفهام فً كلمة واحدة كما فً حكاٌة المنسوبالدوات اأداتٌن من أومن ذلك اجتماع - ٗ

؟ نحو:مررت بزٌٍد فتقول فً السإال عن نسبه أو ًِّ ز ّنما جاإو )قال الرضً: صفته : آلَمِن

ة وهمزة االستفهام ، لضعؾ تضمنها لبلستفهام بمعاملتها االستفهامٌّ  ((من))الجمع بٌن 

لحاق ٌاء إدخال البلم علٌها ، وإمعاملة المعربات التً ال تتضمن معنى الحروؾ ؛ وذلك ب

(خرهاآالنسب ب
(٘)

 . 

ًء فً ومن ذلك مجًء أبنٌة ال تجًء فً كبلم العرب قال سٌبوٌه: ) واعلم أّنه الٌج-٘  
كبلمهم على بناء : حامٌم وٌاسٌن ، وإْن أردت فً هذا الحكاٌة تركته وقفا على حاله (
(ٙ)  

 :أقسـام الحكـاٌة  -سابعا   

ولكنهم لم ٌذكروا كان مفهوم الحكاٌة معروفا لدى النحوٌٌن المتقدمٌن كالخلٌل وسٌبوٌه 

جعلها  إذ (هـ6ٖٖت)الزجاجً بً القاسم أ نجده عندللحكاٌة  ول تقسٌم ألعل و، تقسٌما لها 

هًقسام أ ثبلثة
(6)

 : 

 نحو: قال زٌد: عمرو منطلق ما ٌحكى بالقول األول:  

االستفهامٌتٌن،نحوإذا قال الرجل: رأٌت زًٌدا (أيٍّ ( و) نْ ما ٌقع من الحكاٌة بـ)مَ  الثانً: 

ـتـَان ِ ؟قلت له : )َمْن زًٌدا ؟(،ونحو: قامت امرأتان.   ٌ  أ

وؼٌر التسمٌة ، :) جاءنً برَق نحُرهُ(ونح لمحكٌة فً باب التسمٌة بهاالجمل االثالث: 

                                                    .وما اتصل بذلك  نحو:)تعلمت الحمُد هلِل ربِّ العالمٌن(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    6ٖٓ/ٔالمقتضب وٕٕٙ/ٖوهو ببل نسبة فً الكتاب ،لم أقؾ على اسم الشاعر .ٔ

 أذناب لو: أراد آواخرها وعواقبها. .ٕ

 .ٕ٘/ٔهمع الهوامع  .ٖ

 .٘ٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ

 .3ٓ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .٘

 . ٖٕ٘/ٖ الكتاب .ٙ

 .ٕٖٔ للزجاجً الجملٌنظر  .6
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وجه : حكاٌة على أ) والحكاٌة على ثبلثة : (هـ ٓٙٗت) يسِ وْ الطُّ بو جعفر أقال و   

مج  جح   چنحو :  :ولألفا اللفظ والمعنى ، وحكاٌة على اللفظ فقط وحكاٌة على المعنى فقط :

ذا حكاه من ٌعرؾ لفظه دون معناه إ والثانً : ذا حكاه من ٌعرؾ لفظه ومعناه .إ (ٔ) چمح  جخ   

فرغ علٌه نحاسا ، فٌكون حكاه على معناه دون لفظهأتونً آن ٌقول : أنحو :  :والثالث  .
  
)
 (ٕ)

   

هً قسامأثبلثة   آخر وجعلهاتقسٌما (هـ 99٘ت )وذكر ابن حٌدرة الٌمنً  
(ٖ)

 :     

 نحو:رأٌت عبَدهللِا فتقول:َمْن عبَدهللِا؟ حكاٌة المعارؾ األول:      
 فتقول: َمُنْو؟ :جاءنً رجٌل.نحو  حكاٌة النكرات الثانً:      
 حكاٌة الجملالثالث:      

 وهناك تقسٌمات أخر للحكاٌة ذكرها النحوٌون ٌؽنً ما سجلته عن ذكرها
(ٗ)

 
 ل على الحكاٌةمْ ّنه ال ٌوجد فٌها ذكر لموضوع الحَ أو ٌبلحظ فً تلك التقسٌمات  

(٘)
، وقد  

ومن ذلك عدم ،خذ به فً التؤوٌل ألقوال للنحوٌٌن فً مسابل كثٌرة تدل على جواز اأوردت 
مفً ق (َجبل)تنوٌن  ٌْ بن َوثٌٍل الرٌاحً  ول ُسَح

(ٙ)
: 

        يفـُونِ رِ عْ َضعِ  الِعَماَمةَ  تَ ى أَ تَ مَ      الثََّناَياطـََلَُّع   وَ ُن َجََل ا ابْ نَ أَ            
ًَ  ): (هـ9ٖٖت)سماعٌل بن حّماد الجوهري إقال       بالفعل الماضً  وجبل : اسم رجٍل ُسمِّ

عن عٌسى بن عمر  ً... وُحك
(6) 

، ونحوهما  ((قتل ، وضرب ))ذا ُسمًِّ الرجل بـإّنه قال : أ
  لم  هنّ أ خر، وهوآوقال ؼٌره : ٌحتمل هذا البٌت وجهاً ،ن ه ال ٌنصرؾ واستدل بهذا البٌت إف

مور وكشفها فلذلك لم ألا َجبلراد الحكاٌة ، كؤّنه قال : أنا ابن الذي ٌقال له أّنه ألٌنّونه 
(ٌصرفه

(3)                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حج  مج  جح  مح   جث  مث  ىث  يث   يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خبچ  9ٙالكهؾ سورة  .ٔ

   . چجخ     

  .6ٕٔ/ ٕالتبٌان فً تفسٌر القرآن  .ٕ

 .33ٕكشؾ المشكل فً النحو  .ٖ

 6ٔٗ-6ٔٓ/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  ،وٖٕٙالمقدمة الجزولٌة فً النحو وٌنظر تقسٌمات أخرى فً  .ٗ

لفٌة أشمونً على ألشرح ا، و حاشٌة الصبان على ٕٔ٘/ٕلفٌة ألالصفوة الصفٌة فً شرح الدرة ا و

 . ٖٔٔ/ٗبن مالك ا

هو نوع من أنواع الـتؤوٌل المعنوي كالتضمٌن والتوهم ٌنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم  .٘

ٕ/ٕٔٙ3. 

 .3ٖرقم الشاهد  ٕ٘٘/ٔمادة)جبل(،وخزانة األدب  ٕ٘ٔ/ٗٔلسان العربٌنظر .ٙ

ًّ )ت .6 فً  صنَّفهـ ( ، 6٘ٔهـ (، وهو أستاذ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدّي )ت 9ٗٔعٌسى بن عمر الثقف

،وبؽٌة الوعاة 9ٕٗالنحو: اإلكمال ،والجامع ، ٌنظر)إشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن 

ٕ/ٕٖ6.) 

 .مادة )جبل(  ٖٕٗٓ/ٙالصحاح تاج اللؽة وِصحاح العربٌة  .3
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ّن الوزن المشترك ؼٌر الؽالب ال ٌمنع إ ):(هـ 9ٕ9ت )شمونًألبو الحسن اأوقال   
فإّنه ال  ((َعل فَ  ))خبلفاً لعٌسى بن عمر فٌما ُنقل من ،ودحرج  ، الصرؾ نحو: ضرب
 ٌصرفه تمسكا بقوله :

 طـََلَُّع الثََّناَيا       وَ ُن َجََل ا ابْ نَ أَ                             

جملة من  ((جبل))مور وجربها ، فـألرادة أنا ابن رجل جبل اإه محمول على نّ ألوال حجة فٌه 
ممنوع من الصرؾ ( فهو محكى ال،فعل وفاعل 

(ٔ)
 

،  جملةو أمفرداً وعلى الرؼم من كثرة تقسٌمات الحكاٌة ، فهً ال تخرج عن كونها      
وزعته حكام الحكاٌة أتبعه فً بٌان أبها ، والتقسٌم الذي  ُمسم ًّىوؼٌر ،بها  ُمسم ًّىوعن 

            تً :النحو اآل على الرسالةعلى فصول 
    . المفرد وٌشمل النكرة والمعرفةول : حكاٌة ألا الفصل     
 .فً معناه ما وأ،الثانً : حكاٌة الجمل بعد القول  الفصل     
 .والمفرد  ،و ما ٌشبه الجملأ،الثالث : التسمٌة بالجمل  الفصل     
 .الرابع : ما ٌحمل على الحكاٌة من التؤوٌل المعنوي  الفصل     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ٖٔ/ٖلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح ا على حاشٌة الصبان .ٔ
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 الفصل األول                                     

 حكاٌة المفرد                             
المفرد فً مقابل المثنى والجمع ،  األول : المفرد عند النحوٌٌن ٌقصد به ثبلثة أشٌاء :      

المفرد فً مقابل الجملة وشبه  الثالث :المفرد فً مقابل المضاؾ والمشّبه به و والثانً :

ومتى أطلقوا المفرد فً باب المبتدأ  ): (هـ 33ٙت )قال ابن أبً الربٌع األشبٌلً الجملة .

 ا ٌرٌدون به ما لٌس بجملة ، ومتى أطلقوا المفرد فً باب النداء فإنما ٌرٌدون به مافإّنم

لٌس بمضاؾ وال مشّبه بالمضاؾ ، ومتى أطلقوا المفرد فً باب اإلعراب فإّنما ٌرٌدون به 

(لٌس بتثنٌة وال جمع  ما
(ٔ )

 

القاهر الجرجانً والمراد به هنا ما ٌقابل الجملة ،وهو ما ٌسمى الكلمة كما ٌقول عبد     

اعلم أن  الواحد من االسم والفعل والحرؾ ٌسمى كلمة فإذا ابتلؾ  )فً باب المفرد والجملة 

خرج زٌد ُسّمً كبلما ،وُسّمً جملة ، واالبتبلؾ ٌكون بٌن االسم  منها اثنان فؤفادا نحو :

لنداء والفعل كما ذكرنا وبٌن االسمٌن كقولك : زٌد منطلق، وبٌن االسم والحرؾ فً ا

(خاصة نحو ٌا زٌد
(ٕ)

 . 

كان أصله جملة نحو:                     وقد ٌتداخل مفهوم الجملة والمفرد فً باب الحكاٌة فٌعد ما   
خرى ومسبوقا أا " مفردا إذا أصبح اسماً فهو ٌكون فاعبلً مرة ومفعوال به مرة " تؤبط شرًّ 
معناه من مفرد، فٌإول على أّنه  فًما خرى، وكذلك ما جاء بعد القول أو أبجارٍّ مرة 

ختبلؾ بٌن النحوٌٌن فً تحدٌد المفرد والجملة فً باب الا جاء؛ لهذا  مقتطع من جملة
                                                                                           .الحكاٌة

وهو ٌتحدث عن حكاٌة المفرد دون  (هـ 3ٙٙت )ابن الناظم بدر الدٌن  قالهمن ذلك ما و
فؤّما قول الشاعر وجود االستفهام قبله: )

(ٖ)
:
 

 

 ي ُعوَّادِ  ى  َمِمْمُت  َوَممَِّنيْ تَّ حَ  ٌح(        الِ )صَ  َأْنَت؟ بِـ  اِئَل َكْيفَ َجْبُت قَ أَ فَ 
 ،امفلٌس من هذا القبٌل ، ألّنه من حكاٌة الجمل ، ال من حكاٌة المفرد ، ألّنه جواب لبلستفه 

على هذا: خبر مبتدأ محذوؾ ، والتقدٌر :  ((صالح ))ـجملة فـ إالَّ وجواب االستفهام ال ٌكون 

فؤجبت قابل: كٌؾ أنت؟، بـ "أنا صالح" ثم حذؾ المبتدأ وبقً خبره على ما ٌستحقه من 
وٌروى فؤجبت قابل : كٌؾ أنت ؟ بصالح ٍ ، بالجر على قصد حكاٌة االسم   ..الرفع .

( ((اللفظة ))قال: فؤجبت قابل : كٌؾ أنت ؟ بهذه  المفرد كؤّنه
(ٗ .)

ن ٌوسؾ بمحّمد وذكر 
البٌت وعّده من حكاٌة المفرد (هـ663ت )المعروؾ بناظر الجٌش 

(٘)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٙ٘ – ٖ٘٘/ٔالبسٌط فً شرح جمل الزجاجً  .ٔ

 . ٓٗللجرجانًالجمل  .ٕ

 : وقبل البٌت (فؤَجْبتُ (بدال من)جيبُ أُ وفٌه)و،ٗٙ/ٖهو بشار بن برد دٌوانه .ٖ

 اِديُرقَ  سُّ حِ أُ  ا مَ ـِميُّ  وَ الخَ   ـدَ تـَاِد           َرقَ الَيَوى الُمعْ ِث وَ ادِ وَ ِمَن الحَ أَ        
 .    ٖٖ٘رح ابن الناظم أللفٌة ابن مالكشٌنظر .ٗ     

 . ٔ٘٘ٗ/9، و ٖ٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد.٘     
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م   وذما قاله  أمثلة االختبلؾ فً تحدٌد نوع المحكً ومن ةالر 
(ٔ)

:
 

 اًل ََل ي بِ عِ جِ تَ ُت َلْصيَدَح انْ مْ ــقُ ــا          فَ ثً يْ غَ  نَ وْ عُ جِ تَ نْ َسِمْعُت النَّاُس يَ              
ذهب ابن جنًف

(ٕ )
و ابن عصفور
(ٖ )

(هـ6ٙٔت) بن هشام األنصاريوا
(ٗ)

إلى عّد كلمة 
 ،خبره هنا مبتدأ (الناس))الناس( المرفوعة فً البٌت من باب حكاٌة الجمل، وتكون كلمة 

ثاً )جملة  ٌْ ْنَتِجعوَن َؼ ب فً حٌن ذه، والتقدٌر )سمعت من ٌقول: الناُس ٌنتجعون ؼٌثا( (، ٌَ
 إلى عّد ذلك من باب حكاٌة المفرد(  هـ9ٓ٘ت )الد األزهريخ

(٘)
وكلمة الناس مرفوعة ، 

ثاً )،وجملة  وهً فً محل نصب مفعول )سمع(على الحكاٌة  ٌْ ْنَتِجعوَن َؼ فً محل نصب (ٌَ
حال أو بدل اشتمال
(ٙ)

 .
 

فرٌعات ذكر أبو حٌان تففً معناه ما واختلؾ النحوٌون فً مفهوم المفرد بعد القول أو     
وقّسم أصحابنا المفرد إلى مفرد فً اللفظ ال فً التقدٌر، ومفرد فً اللفظ  :)للمفرد فقال

(والتقدٌر
(6 )

والذي ٌقتضٌه النظر أّنه ال ٌقع بعد القول اللفظ المفرد الذي ال ٌإدي )ثم قال:
ل ملة وال ٌوجد فً كبلمهم: قامعنى الجملة، وال ٌكون مصدراً ، وال ٌكون مقتطعاً من ج

(، من ؼٌر إسناد....بَ رَ ضَ : عمراً ،وال قال فبلٌن : زيدٌ 
(3)

  

ال اختبلؾ فً  األول :  وحكاٌة المفرد نوعان: نوع بؤداة االستفهام ،ونوع بؽٌر أداة.   
ا ،و جوازه بٌن النحوٌٌن  خبلؾ . :  ففً جوازهالثانً أم 

 وتوزعت  حكاٌة المفرد على أربعة مباحث:   
 . (أي   ): الحكاٌة بــــالمبحث األول     
 المبحث الثانً: الحكاٌة بــــ)َمْن ( .     
 .المبحث الثالث: الحكاٌة فً استفهام اإلنكار     
 .المبحث الرابع : حكاٌة المفرد دون استفهام     
   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                 .ٓٔالبٌت سبق ذكره فً  .ٔ

 .ٕٖٕ/ٔسر صناعة اإلعراب  .ٕ

 .ٗٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً .ٖ

 .9ٖٓ شرح جمل الزجاجً .ٗ

 . 3ٓٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .٘

 .3ٖ٘-3ٖٗ/ٔالبحر المحٌط ،و 6ٔٔ-6ٙٔ/9خزانة األدبٌنظر .ٙ

 .ٖٔٔ/ٙالتسهٌل  كتاب التذٌٌل والتكمٌل فً شرح .6

  .ٖٗٔ/ٙالتسهٌل كتاب التذٌٌل والتكمٌل فً شرح  .3
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 األولالمبحث                                      

 (  أي  الحـكـاٌـة بـ )                            

 : تًآل( عند السإال بها فً باب الحكاٌة ٌمكن ذكرها من خبلل اهناك أحكام تتعلق بـ)أيٍّ  

 ( ستثبات )الحكاٌة( ال تضاؾ فٌه )أي  التكون مضافة وفً حالة ا نْ أ( ً )أيٍّ األصل ف-ٔ

 (تكون مضافة  الأ وشرط االستثبات بؤيٍّ  )بو حٌان :أقال 
(ٔ)

 

ًّ ألّنه  – ٕ   ًٌّا(كبلم محك نحو: رأٌت  الحكاٌة فً ()أيٍّ بتداء بـالال ٌجوز اٌجب أن ٌسبق )أ

ا؟ ،فالكبلم المحكً هو)رجل ًٌّ (إعرابه، رجبل . أ قاسم أم حسن بن قال (، وحكت )أي 

: أن أحدهمابها ما للمسإول عنه بشرطٌن :  ًحك إذا سبل بؤيٍّ  :) (هـ 6ٗ9ت)المرادي 

(: أن ٌكون نكرة الثانً .ٌكون السإال عن مذكور
(ٕ)

 

علة عدم ذكره هو االختصار و ،(أيٍّ ال ٌذكر بعد ) المستفهم عنه( )وهو اللفظ المحكً -ٖ  

أْن تقول : أي  الرجُل ؟ ألن   ((رأٌت رجبلً ))صل إذا قال القابل ألكان ان ٌعٌش: )قال اب

قتصروا على اها تصٌر معهودة بتقدم ذكرها ، فؾ والبلم ألنّ لالنكرة إذا أعٌدت ُعرفت باأل

و أعراب االسم المتقدم وحكوا إعرابه ، وتثنٌته ، وجمعه إْن كان مثنى إوأعربوه ب ((أيٍّ ))

ٌُعلموا بذلك مجموعاً  ٌؤتوا  ه المقصود دون ؼٌره ... وكان ذلك أخصر وأوجز من أنْ أنّ ل

(بزٌادة األلؾ والبلم والجملة بؤسرها مع حصول المقصود بدونها 
(ٖ)

 

و أكان علماً أ( سواء يٍّ أٌكون المسإول عنه نكرة ، وال تجوز حكاٌة المعارؾ بـ) نْ أ-ٗ

وتبطل الحكاٌة  ،و ؼٌره فالرفع ال ؼٌرأعلما كان معرفة  فإنْ  :)ابن األثٌر  قال  ؼٌره

؟  زٌدٌ  ي  أ ذا قال : رأٌت زٌداً  . قلت :إووجود الخبر مرفوعاً ف ((يٍّ أ))عراب فً إللظهور ا

(؟  رجلُ ال ي  أوإذا قال : رأٌت الرجل ؟  قلت : 
(ٗ ) 

     
والمعرفة وعدم  علة الفصل بٌن النكرة (هـ6ٙٗت )يُّ رِ مَ تَ نْ الشَّ علم ألاأبو الحجاج وذكر 

على المعرفة ، لم تجز الحكاٌة كما  ((ي  أ))فإذا وقعت  )( فقال : يٍّ أجواز حكاٌة المعرفة بـ)

ٌن مختلفٌن ففرقوا بٌنهما ن  المسؤلة عنهما على وجهأجازت فً النكرة ، والفصل بٌنهما 

            لذلك .

فتها فإْن قال القابل : رأٌت رجبل صن ع ال،فؤّما المسؤلة عن النكرة فإّنما هً عن ذاتها     

ٌّاً ؟ وجب ع ّنه ال ٌعرؾ الرجل عٌنا ألْن ٌقول : زٌداً أو َعمرا أالمسإول  لىفقال السابل : أ

 معتقدا أن  المخاطب ٌعرفه ، وقد ٌجوز أنْ  فالقابل لم ٌورد ذلك إاّل ،رأٌت عبد هللا :وإذا قال 

لى تخلٌص كل إواحد منهم عبد هللا فٌحتاج  اسم كل،ٌكون المخاطب ٌعرؾ جماعة بؤعٌانهم 

  ؟ فإّنما سؤل عن نعته فٌقول المسإول: العطارهللاِ  عبدُ  ي  أمن ذكر منهم بالنعت فإذا قال : 

 ذكر عبد هللا   من  بد وال وٌنعته إذا خاؾ اللبس ،  المتكلم بمعرفة  ئدتٌب كما و البزاز أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 3ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب  من لسان العرب  .ٔ

 . ٖٙٗٔ/ٗتوضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك  .ٕ

 . 3ٕٗ – 6ٕٗ/ٕشرح المفصل  .ٖ

 . 6ٓ9/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  .ٗ
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من ذكر المنعوت (  ؛ألّن الجواب نعت  ،والبد  
(ٔ)

 

وقال الدكتور علً موسى الشوملً :) واعلم أن  المراد من االستفهام بؤّي عن المعرفة      

شتراك الحاصل فً المعارؾ وأّما عن النكرة فالمطلوب نه بوصفه عن االٌإّنما هو طلب تعٌ

ال صفتها ( ذاتها 
(ٕ) 

   

وتؤتً ،عراب والتثنٌة والجمع والتؤنٌث إلا( عن المعارؾ فبل ٌحكى وإذا استفهم بـ)أيٍّ    

؟ ، وجاء الزٌدان . ( فً هذه الحالة بلفظ واحد مع الجمٌع نحو:جاءت هند ، قلت : أي  )أي  

قلت : أي  ؟ ورأٌت الزٌدٌن . قلت : أي  ؟
(ٖ)

 
     

عن  ((أيٍّ ))وإذا استفهمت بـ )( للمستفهم عنه المعرفة فقال :بو حٌان مطابقة )أيٍّ أوأجاز 

أي  الرجبلن ؟  ((لٌنجرأٌت الر))وفً   ((ي  أخوك ؟أ)):   ((مررت بؤخٌك)) فًمعرفة قلت 

انِ   ٌ الرجبلن ،  وفً رأٌت الرجاَل : أي  الرجاُل ؟ بالرفع على االبتداء وخبره ، ولو قلت : أ

ٌ ونَ  ٌّتانِ  المرأةُ  أيَّةٌ ، و الرجالُ  وأ وكان حسنا ،  ؟ جاز ، النساءُ  المرأتان ؟وأٌاتٌ  ؟ وأ

(واإلفراد والتذكٌر فً هذا كله أحسن من الجمع
(ٗ)

                                         

( ّن تثنٌة وجمع )أيٍّ أ( عن لهجات الحكاٌة بـ)أيٍّ  هوذكر فً موطن آخر فً معرض حدٌث   

فً   ((أيّ ))وهذان الوجهان  بخبلؾ حالة  )فً الشعر قال:  توجد إالفً ؼٌر الحكاٌة ال تكاد 

تكون مفردة بؽٌر تاء للمذكر والمإنث فً جمٌع  فصح أنْ ألستثبات ، فإن  االاالستفهام ؼٌر ا

(فً الشعر إال  ٌكاد ٌوجد ال حوال ، ومن العرب من ٌثنً وٌجمع وٌإنث وهو قلٌل ،ألا
(٘)

.                                                     

     :( هـ6ٙ9ت )بهاء الدٌن بن عقٌل  الق ا،حكاٌته تعرفة جازوإذا جهل المخاطب الم  .

ٌُْدَر ما هو  حكً إف ) ذا قدر جهل االسم المعرفة الذي جرى ذكره فً كبلم المخاطب فلم 

،وال وال ٌختص ذلك بالعلم والمضمر بل كل معرفة كذلك حٌنبذٍ ،كما ٌحكى النكرة 

( ((أيٍّ ))أو  بـ ((َمنْ ))،بل ٌحكى إذ ذاك بـ((َمنْ ))بـ
 (ٙ)

           

تستعمل فً العقبلء وؼٌرهم نْ أ ()أيٍّ ن  أصل أل؛ ( العاقل وؼٌر العاقل ٌحكى )بؤيٍّ  -٘
(6)

 

ًَ أعاقل  ـرُمنكَّ  عن مذكور ((أيٍّ ))ُسبل بـ إنْ  )لٌه ابن مالك بقوله :إشار أوهو ما  و ؼٌره ُحِك

(.و جمع ..أعراب وتؤنٌث وتثنٌة إفٌها مطلقا ما ٌستحقه من 
(3)

) وال فرق  :ابن عقٌل وقال 

فً الحكاٌة بٌن العاقل وؼٌره (
(9)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 96ٕ/ٕالنكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه  .ٔ

 .  9ٕٓٔ/ٕ ٌق ودراسة للدكتورعلً موسى الشوملًتحق شرح ألفٌة ابن معطً .ٕ

 .(ه)رسالة دكتورا  69ٙٔلى نحو التسهٌل إٌنظر موصل النبٌل  .ٖ

 . 3ٙٙ/ٕارتشاؾ الضرب  من لسان العرب  .ٗ

 .3ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب  من لسان العرب  .٘

  .9ٕٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  .ٙ

  3ٔٗ/ ٕلتصرٌح على التوضٌح اشرح و،  3ٕٔ/ٗ إلى ألفٌة ابن مالك ح المسالكضوأٌنظر  .6

 .6ٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .3

 . 3ٕ٘/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  .9
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لٌه ابن مالك فً قوله إشار أوهو ما ،( فً حالة الوصل والوقؾ ٌحكى )بؤيٍّ  -ٙ . 

ا حكً فٌه ـرُمنكَّ  عن مذكور ((أيٍّ ))ُسِبل بـ إنْ  ) :قال ابن الناظم والسابق بلفظة )مطلقا( 

وصبل ووقفا ما للمسإول عنه من إعراب  وتذكٌر وتؤنٌث ، وافراد وتثنٌة وجمع تصحٌح 

وؼبلمٌن  ة ،أرأٌت رجبل وامر ))و صالح لوصفه كقولك  لمن قال: أموجود فٌه 

ةً  أيِّا  ، ((وبنٌَن وبناتتٌن،ٌوجار  ٌ نِ  ، وأ ٌْ  ٌ ن ِ ، و ، وأ ٌْ ت  ٌ ( ٔ)أّيْينَ ، وأ
(وأٌاٍت 

(ٕ)
 

( عن النكرةغل                                ات الحكاٌة بـ)أي 

 .                                               هناك لؽتان فً )أّي( عند حكاٌتها النكرة:        

( للمحكً ) اللفظ المسإول عنه( إعرابا وتذكٌراً  اللغة األولى         : وهً مطابقة )أيٍّ

ٌة ؟ وتؤنٌثا وإفراداً وتثنٌة و  ٌ جمعا فتقول فً الرفع :  )قام رجل (. أي  ؟ و)قامت امرأة( . أ
ْوَن ؟ و)قامت   ٌ ـتـَان ِ ؟ و)قام رجال( . أ  ٌ ان ِ ؟ و)قامت امرأتان( . أ  ٌ و)قام رجبلن (.   أ

ا ؟ و)رأٌت ام ًٌّ اٌت ؟  وفً النصب )رأٌت رجبل( . أ  ٌ ةً  ؟ و)رأٌت رجلٌن( نساء( . أ  ٌ   رأة (. أ
اٍت ؟. ٌ  أ  ٌ َن ؟  و)رأٌت نساء( . أ ٌْ  ٌ ن ِ ؟ و)رأٌت رجاال ً( . أ ٌْ ت  ٌ ن ِ ؟ و)رأٌت امرأتٌن( . أ ٌْ  

ن ِ ؟  ٌْ  ٌ ٍة ؟ و)مررت برجلٌن( . أ  ٌ وفً الجر )مررت برجل( . أيٍّ ؟ و)مررت بؤمراٍة (. أ
َن ؟ و)مررت بنساء  ٌْ ٌِّ َتٌِن ؟ و)مررت برجال (. أ  ٌ اٍت ؟ و)مررت بامرأتٌن( .  أ  ٌ (أ

(ٖ)
 

ٌا  )أي   مذكر بل ٌعرب بالحركات فً الوصلوفً اإلفراد ال تلحق حروؾ المد المفرد ال   
ن ٌا اً ٌا فتى؟( و)أيٍّ ٌا فتى؟( وفً حال الوقؾ ُتَسك   ٌ ه فً الرفع والجر ، وٌقلب إفتى؟(  و)أ

ا( ًٌّ ألن  )أ )التنوٌن( ألفا فً حال النصب كما فً الوقؾ على سابر المنصوبات المعربة
:)فؤّي فً الجر والرفع إذا وقفت علٌه ( فً حكم الوقؾ على )أيٍّ  سٌبوٌههذا ما قاله  .معرب 

ا))فً الصلة وهو ٌلحق  ((َمنْ ))بمنزلة زٌد وعمرٍو ، وذلك ألّن التنوٌن ال ٌلحق  ًٌّ ، فصار  ((أ
ٌُنّون فً الصلة فجاء فً ا  ((َمنْ ))بمنزلة زٌد وعمرٍو ، وأّما  لوقؾ مخالفاً(فبل 

 (ٗ)
  

قال :)فإذا قٌل لك : جاءنً رجٌل ، قلت :  ،وٌرى تقً الدٌن النٌلً وجها آخر فً الوقؾ   
أي  ؟ بالضم وتحذؾ التنوٌن وفً الجر بالكسر وحذؾ التنوٌن وفً النصب إذا قٌل لك رأٌت 

ٌّا))رجبلً .قلت  بة وهذا عجٌب أعنً فُتبدل من التنوٌن ألفا ، واكتفوا بالحركات ألّنها معر ((أ
مِّ  (، وفً الجر على الكسر الوقوؾ فً الرفع على الض 

(٘  )
 . 

ًٌّا( ال تحذؾ فً الوصل قال          :  (هـ 3ٖٙت  )بو سعٌد السٌرافًأوالعبلمات التً تلحق )أ

ٌُثنًِّ  ((أي  ))) والذي 
 (ٙ)

وٌجمعه وٌإنثه فً الوقؾ ٌثنٌه وٌجمعه وٌإنثه فً الوصل وال  

ِن وجمعه وتؤنٌثه  ((َمنْ )) بٌنهما كما فُِصل بٌن تثنٌة  ٌُْفَصلُ   ((أي  )) فً الوقؾ والوصل ، لتمك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّن( و الصحٌح )أٌٌّْ  .ٔ   .َن(فً المطبوع )أ

 . ٖٓ٘لفٌة ابن مالك أشرح ابن الناظم على  .ٕ

  36/ٗشرح ابن عقٌل و، 9ٖ٘/ٕصول فً النحو ألا و،ٖٔٓ/ٕالمقتضب و، 3ٓٗ/ٌٕنظر الكتاب .ٖ

 . 6ٖٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً و، 9ٓٗ/ٕالكتاب .ٗ

 .9ٕٗ/ٕلفٌة ألالصفوة الصفٌة فً شرح الدرة ا .٘

ًٌّا(كذا فً المطبوع واألصح  .ٙ  الحكاٌة.إال إذا أراد )أ
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(وإعرابه          
(ٔ )

وال ٌحذؾ شًء من هذه العبلمات قال أبو الحسن ابن عصفور: ) و
الوصل ( فً

(ٕ)                                                                                                     
   .

                                                  
                                                                                                                   

          صحٌحة ،ولٌست عبلمة للفظ المحكً (أن  التثنٌة والجمع فً )أيٍّ  وٌرى النحوٌون  . 
ه  ((أي  ))وإن ما جمعت  )) المسإول عنه ( .قال سٌبوٌه :  فً االستفهام ولم ُتْجَمْع فً ؼٌره ألن 

ما تـشبه األسماء التامة التً التحتاج  إن ما األصل فٌها االستفهام ، وهً فٌه أكثر فً كبلمهم وإن 
(إلى صلة فً الجزاء وفً االستفهام 

(ٖ)
 ((اأًٌّ ))وهذه العبلمة التً تلحق )وقال ابن عصفور : 

 ((اأًٌّ ))ا فً الوصل ألّنها تثنٌة صحٌحة وجمع صحٌح ،ألّن تثبت وصبل ووقفا . وإّنما تثبت هن
(اسم معرب فلذلك ساغ تثنٌتها وجمعها 

(ٗ)
     : (هـ69ٓت)ً ببراهٌم الشاطإسحاق إبو أوقال . 

فإن ها مبنٌة ، فما لَِحق آخرها من  ((َمنْ ))وتجمعها كالجمع الحقٌقً بخبلؾ  ((اأًٌّ ))وكذلك تثنً  )

أو ٌجمع حقٌقة إذ من  ُيثَّنيحالة المحكً من تثنٌة وؼٌرها ، ال  أن ه  عبلمة فهو دلٌل على

(اإلعراب  شرط ذلك
(٘)                  

.                                                                    
َن( ٌكونان لم وذهب ابن مالك إلى أن    .  ٌْ ٌّ ٌّوَن( و )أ ا و لمالعاقل أا جمع بالواو والٌاء أي )أ

إن سُبل بؤي عن مذكور ُمنّكر عاقل أو ؼٌره حكى فٌها مطلقا  )صلح أْن ٌوصؾ بذلك، فقال :
(ما تستحقه من إعراب وتؤنٌث وتثنٌة أو جمع تصحٌح موجود فٌه أو صالح لوصفه 

(ٙ)
 

 .
    

ٌّون))وال ٌكون  ) :بو حٌانأوقال .    ٌٌِّنَ ))و  ((أ الٌاء والنون مما العقل ا ُجمع بالواو ولم  إالَّ  ((أ

(نحو : رجال ، فإّنك تقول : رجاٌل مسلمون   ْن ٌوصؾ بذلكأح و لما َصلأله 
(6)

خالد وقال  . 
و صالحة لوصفها بها لٌشمل مثل : رأٌت شاعراً وكاتباً . أ: وقولنا فً التثنٌة  ) :زهرياأل

أّنهما ٌوصفان بالتثنٌة  إالَّ ٌٌِن صناعة ، ــ نـَ ، مع أن هما لٌسا ُمث أيَّْينِ فإّنك تقول فً حكاٌتهما : 

و أال ارأٌت رج: أو صالح لوصفه به لٌشمل مثل : وقولنا فً الجمع السالم ،الظرٌفٌن  :فتقول
نَ  فإنك تقول نساء ٌْ  ٌ اٍت ، مع أنهما لٌسا فإنك تقول فً حكاٌة األول ، أَ  ٌ . وفً حكاٌة الثانً: أَ

ان لجمع السبلمة ، فتقول: رأٌت رجاال صالحٌَن ، ونساء أن هما ٌوصف  إالَّ  َجْمَعً سبلمة

(صالحات. وقس على ذلك حكاٌة المرفوع بالفاعلٌة والمجرور
(3)

    
كما عّبر عنها أبو (المختار واألفصح بؤوصاؾ متعددة منها) وصؾ النحوٌون هذه اللؽةو    
حٌان
(9)

َرى(ووصفها الشاطبً بـ) اللؽة الُشه 
(ٔٓ)

  ّنها )أكثر فً لسانوقال السٌوطً: أ 
العرب(
 (ٔٔ)

) هذه اللؽة الفصحى( ً شموناأل قالو
(ٕٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 6ٙٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً .ٔ

 .ٖٓٓ/ٔو فً النح المقرب .ٕ

 .ٔٔٗ/ٕ الكتاب .ٖ

 .6ٓٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٗ

 .ٕٖٗ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .٘

 .6ٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .ٙ

 .3ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب .6

  . 3ٔٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح   .3

 .3ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .9

 .ٕٖٗ/ٙ للشاطبً المقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة .ٓٔ

 .3ٕٕ/ٖع همع الهوام .ٔٔ

                                                                                                              .ٕ٘ٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح احاشٌة الصبان على  .ٕٔ



22 
 

 فٌها رأٌان للنحوٌٌن :  :  اللغة الثانٌة       

عراب إل( للفظ المحكً )المسإول عنه( فً ا)أيٍّ  لى مطابقةإٌذهب ول : ألالرأي ا      

نثى ، أو أشبت قلت فً جمٌع هذا ، ذكراً كان  وإنْ  )فقط وٌبقى لفظه مفرداً مذكراً قال المبرد :

و مخفوضا ؛ أا وأيٍّ ، إذا كان منصوباً عاً ، وأًٌّ إذا كان مرفو؟ٌا فتى  و واحداً ، أي  أجمعاً كان 

تقع للجماعة على لفظ واحد وللمإنث على لفظ المذكر ، وكذلك التثنٌة ؛ ٌجوز أْن  ((اأًٌّ ))ن  أل

ها بمنزلة  (واحد  ا فً جمٌع ما وقعتا علٌه على لفظ؛ الن هم ((ما))و ((َمنْ ))الن 
(ٔ)

                                                           

وجه آخر وصبلً وهو   ((أيٍّ )) فًولك  )لٌه المبرد فقال :إما ذهب  لىإ الرضً ذهبو  .

فً المفرد والمثنى   (( أيٍّ  ا ، ويِّ أيّّ ، وأ)) مفردة فتقول:  ((أيٍّ ))عراب إاالقتصار على 

(و مإنثا أوالمجموع ، مذكراً كان 
(ٕ)

                                                                                               .  

)وصبل( تخصٌص ذلك فً حال الوصل فقط بل ةوال أظّن أّن الرضً ٌقصد من ذكره لفظ  . 

                                            ..                                    ( ٌحكى بها وصبل ووقفاا)أًٌّ  نّ ألذكرها عرضا 

لٌه المطابقة فً إوٌضاؾ ول ألصحاب الرأي األٌه إلى ما ذهب إٌذهب  الرأي الثانً :  .

         فراد إلعراب ، وفً اإلٌطابق فً ا نْ أوالوجه الثانً:  ):إذ قال  بو حٌانأالتؤنٌث وهذا ما ٌراه 

ٌة فً،   ((و رجالأو رجبلن أرجل قام  ))فً  ((أي   ))أو التؤنٌث فقط فتقول :   ٌ امرأة قامت   ))   وأ

(  ((أو امرأتان ونساء
 (ٖ)

                                                       .                                                    

      قال سٌبوٌه :  شاء من العدد فً عدم حكاٌة التثنٌة والجمع فً )أّي( أن هم أرادوا ما والعلة . 

وحدثنا ٌونس )
(ٗ)

ُ نًْ ، ومَ نِ ا ، ومَ ـَ : َمن أبدا  أن  ناساً ٌقولون  ٌعا و ، َعنٌت واحداً أو اثنٌن أو جمـ

اثنٌن فإن وصل أو  جمٌعاَعنى واحدا أو إذا  ((وأي   ا وأيٍّ أًٌّ ))فمن قال هذا قال: ،  فً الوقؾ

ا))نّون  ًٌّ ،  عددشاإوا من ال اعنون مقال ذاك ، فٌَ  نْ ألّنهم ٌقولون :مَ  نْ وإنما فعلوا ذلك بمَ  ((أ

( فتعنً بها جمٌعا وإن شاء َعنى اثنٌن (( ذاك؟ ٌقول أي  ))وكذلك أي  ، تقول : 
(٘)

وٌفهم من  

ولى فٌها تخصٌص للمسإول عنه وفً الثانٌة الٌوجد فٌها ذلك ألاللؽة ا كبلم سٌبوٌه أنّ 

ما فٌها التعمٌمإالتخصٌص و                                                     .                                     .ن 

حوال الذات وأن  أعراب وإلولى ٌرٌد حكاٌة األّن المتكلم فً اللؽة األى إوذهب ابن الحاجب    . 

حوال قال ذلك وهو ٌتحدث عن كٌفٌة األعراب خاصة دون إلقصده فً الثانٌة التفرقة فً ا

ن  الحركات أل؛لّما صح دخول الحركات علٌها جرى أمرها فً الوصل  )فقال : الوقؾ على أيّ 

ٌضا فً عبلمة التثنٌة أجرت  فً الوصل ، ولّما جرت الحركات فٌها فً الوصل  اّل إتكون  ال

ّنه باب واحد فجرى على قٌاس واحد ، فإذا وقؾ أل؛والجمع والمذكر والمإنث فً الوصل 

((وقفت))المعربة بمثل ما فٌها فإْن سماء ألعلٌها جرت فً الوقؾ كا
 (ٙ)

على 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٕٖٓ/ٕلمقتضب ا .ٔ

 .6٘/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 . 3ٓٙ/ٕرتشاؾ الضرب ا .ٖ

ٗ.  ًّ  . (ٖ٘ٙ/ٕبؽٌة الوعاة و، 9ٖٙ)إشارة التعٌٌن ٌنظر( هـ3ٕٔت)ٌونس بن حبٌب الضب

 .      ٓٔٗ/ٕالكتاب  .٘

                                                    فً المطبوع } وقعْت {. .ٙ
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لفا ، وعلى أبدلت من التنوٌن أوعلى المنصوب  ((أي  ))ت المرفوع والمجرور ُسكن .

المثنى
  

سكان النون وعلى المإنث تقلب التاء هاء ، وعلى المجموع بؤلؾ إوالمجموع ب

َه به ، وهذا كله على لؽة من ٌقصد التفرقة فً هذه األ ن  أل؛والتاء ساكنة  حكام ما ُشبِّ

حوال الذات باعتبار المثنى والمجموع والتذكٌر والتؤنٌث كلؽة من ٌقول : َمُنو أعراب وإلا

ا َمْن لؽته التفرقة فً ا حوال المذكورة ألعراب خاصة دون اإلوَمَنا ، وَمَنْه ، وَمَناُت ، وأم 

ًْ وَمَنا  وـُ َمن))حوال كلها كلؽة من ٌقول : ألفً ا ((ا أي  ، وأيٍّ ، وأًٌّ )) فإن ه ٌقول :  فً ((وَمِن

(ن  الحركة ههنا بمثابة الحرؾ ألحوال كلها ألا
(ٔ ) 

                                          ( و إعرابهاأيِّاالحركات التً تلحق )       

عراب فٌقال لمن قال : ) قام رجل . إمحكً من مستحق ( ما كان لبلسم الٌجعل فً )أيٍّ    

؟(  ؟( فً الجررأٌت رجبل . أًٌّ فً الرفع ، و)  أي    .  ا؟( فً النصب ، و)مررت برجل . أيٍّ

                           وفً العبلمات الداخلة علٌها على قولٌن : ،(واختلؾ فً حركة )أيٍّ 

                                    .                           عن عوامله .عراب نشؤت إهً حركات  : أحدهما    .

                                            ..                  تباع للفظ المتكلم على الحكاٌةإهً حركة  الثانً :   .

هذا  ((اأًٌّ ))و )قال:ف و خبراً على الحكاٌةأ( مبتدأ عراب )أيٍّ إلى جواز إوذهب السٌرافً .  .

و فً موضع ابتداء وخبره أبتداء بعده محذوؾ الوا،  بتداءٍ رِ  اخبالمنصوب فً موضع 

ونحو ذلك ، وٌجٌزون الرفع على  (( ا الرجلأًٌّ ))و  ((ما ذكرت اأًٌّ ))بعده محذوؾ وتقدٌره 

ت الخبر ك لو ذكرنّ ألبو العباس المبرد: أالوقؾ والوصل قال  فً  أيّّ هذا فٌقولون : 

ّنما نصب إهإالء ؟ و ذكرت ؟ وأي   نْ مَ مرفوعة نحو قولك :  إالَّ  ((أي  ))وأظهرته لم تكن 

موضع  فًزٌداً ؟ وان كان زٌداً  نْ مَ كان موضع رفع كما قٌل :  نْ إعلى الحكاٌة و ((اأًٌّ ))

(رفع 
(ٕ)

بو حٌانأوذهب  .    
(ٖ )

والمرادي
(ٗ)

ه ال ٌبعد ن  ألٌه السٌرافً وأضافا إلى ما ذهب إ 

 .( فً موضع نصبأن تكون )أي  

ن ه معرب إ :ٌقال نْ أفبل ٌستقٌم  )عرابها فقال:إٌقول ب نْ على مَ  واعترض ابن الحاجب .  

ٌكون العامل فً كبلم المتكلم فً كبلم  لى أنْ إن ه ٌإدي ؤللفساد اللفظ والمعنى ، أّما اللفظ ف

ؼٌره ، وأّما المعنى
(٘ )

ا ، ولٌس المعنى كذلك ، ولو : ضربت أًٌّ فؤلن ه ٌصٌر تقدٌره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   9ٗٗ-9ٖٗ /ٌٔضاح فً شرح المفصل إلا .ٔ

 .ٕٖٓ/ٕالمقتضب  فًٌنظرقول المبرد و،  6ٕٔ/ٖلسٌرافًاشرح كتاب سٌبوٌه  .ٕ

 . 3ٔٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .6ٖٗٔ -ٖٙٗٔ/ٗتوضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك .ٗ

ٌُعلم عراب فً )أيّ إلالقصد من حكاٌة ا .٘ المتقدم هو المقصود  نّ أ( وعدم ذكر العامل ل

 . 6ٕٔ/ٖلسٌرافًاعرابه ، ٌنظر شرح كتاب سٌبوٌه إلهذا ذكرت حركات ، دون ؼٌره 
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ن ه معرب لكان مستقٌما ، وٌكون التقدٌر إذا إ((اأي  و أًٌّ  ))فراد فً قولك : إلاقٌل فً 

 ذا إ  فكذلك  باتفاق لكان معرباً   كذلك  قاله   ا ضربت ؟ فلوقال : ضربت رجبلً فقال : أًٌّ 

ن  من جملته أحدهما أ: ختٌر ؼٌره لوجهٌناما نـّ وإ فواضح الرفع فً التقدٌر وأما  صح

من جملته المسابل ، مسابل التثنٌة والجمع  أن   خرآلوا.ضمار الجار إلى إ يالمجرور فٌإد

ٌٌِّنَ ))ْن ٌكون فً أ، والجمٌع فً المعنى وجه واحد ، وال ٌمكن  ان وأ  ٌ معربا إذ ال ٌقال :  ((أ

ٌٌَِّن ضربُت فُعلم أن ه حكاٌة (أ
(ٔ)

                          .          .                                                                                                                                                                                                                

فً و ): ( ورجح الحكاٌة فٌها فقالعراب )أيٍّ إلى تضعٌؾ القول بإوذهب الرضً    . 

عرابها فتكون مبتدأة إا هن  أحدهما : أفً حال الحكاٌة وجهان :  الحركات البلحقة أليّ 

ن  ألمحذوفة الفعل ، ومجرورة مضمرة الجار ، وهذا ضعٌؾ  ةمحذوفة الخبر ، ومفعول

 نْ أولى ألوجمعها لؽٌر الحكاٌة ضعٌفان... وا ((أيٍّ ))ٌضاً تثنٌة أضمار الجار قلٌل نادر وإ

ّن هذه العبلمات إتباعات للفظ المتكلم على وجه الحكاٌة ، ومحلها إ:  ((َمنْ ))ما فً ٌقال ك

(هو ، أْي : أي  رجٍل هو ؟ هو ؟ وأي   َمنْ البتداء والتقدٌر : رفع على ا
(ٕ)   

 .
   
تحقق قولهم : إن  الحركات البلحقة أولم  )عراب فقال :إورد ناظر الجٌش كونها حركة  

مر إذا كان كذلك ألا نّ ألعراب نشؤت عن عوامله ، إذا الباب تكون حركات فً ه ((أيٍّ ))لـ

 نْ أ ((أيٍّ ))ن  الحكاٌة هً المقصودة ، ثم كٌؾ ٌتجه فً حركات أفبل حكاٌة حٌنبٍذ ، وال شك 

صل ألى إعراب بالنسبة إلن  حركة الحكاٌة قسٌمة لحركة اأعراب مع إتكون حركات 

عراب ٌجاء بها لبٌان مقتضى العامل ، وحركة الحكاٌة ال ٌإتى إلن  حركة اإالحركات ؟ ثم  

ن  التقدٌر : أي  قام ، كان ذلك إعراب وإبها لذلك فبٌنهما تناٍؾ ، نعم إذا قٌل : إن  الحركة 

ؼٌر ممتنع ، لكن تخرج المسؤلة من باب الحكاٌة وٌكون المتكلم بذلك حٌنبٍذ قاصداً 

اب اسم فً كبلم الؽٌر ، والقول بؤن  الكوفٌٌن ٌجٌزون فً عرإاالستفهام ال قاصداً لحكاٌة 

ن ه ال ٌتصور فً أبفعل مضمر ٌمكن حمله على ما قلته . والحق  ((أيٍّ ))باب الحكاٌة رفع 

لى نقض إن  ذلك ُمإدٍّ ألعراب ؛ إتكون حركات  نْ أفً باب الحكاٌة  ((َمنْ ))و ((أيٍّ ))حركات 

ن حمل كبلم من ٌقول بتقدٌر عامل على ؼٌر قصد مكأالقواعد وهدم ما تقرر ، وقد 

ما ٌقصد إذ ذاك االستفهام خاصة دون حكاٌة لشًء ٍ سبق ، وٌعضد هذا إّنه أالحكاٌة ، و ن 

اإلفصاح))قول صاحب 
 

))
  (ٖ) 

 ((أيّ ))جاز ترك الحكاٌة فً باب أمن النحوٌٌن من  )): 

((بتداء والخبرالجاز االستبناؾ على اأو
 
ذا قصد التركٌب من إحكاٌة تترك ال فصرح بؤنّ  

(لٌس معاداً من كبلم تقدم ىعنبممبتدأ وخبر ، وأن  ذلك ٌكون استبنافا لبلستفهام 
 (ٗ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٗٗ/ٔصل ٌضاح فً شرح المفإلا .ٔ

 .6٘/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

هـ له ) اإلفصاح ببعض ماجاء من الخطؤ فً 3ٕ٘هناك أكثر من كتاب سمًِّ بهذه التسمٌة ،فابن الَطراوة ت .ٖ

اإلٌضاح( وهو انتقاد لكتاب اإلٌضاح للفارسً ورجعت إلٌه ولم أجد الكبلم المذكور،و)اإلفصاح بفوابد 

هـ،و)اإلفصاح فً شرح اإلٌضاح( البن ٙٗٙبن ٌحٌى بن هشام الخضراوي ت اإلٌضاح( البن الَبْرَذعً محمد 

هـ، والذي أرجحه أنه البن هشام الخضراوي ألنه ألؾ ثبلثة كتب حول اإلٌضاح ، 33ٙأبً الربٌع ت

 (3ٖٔ/6و9ٔٔ/ٗواألعبلمٕٕٔ/ٔ،وكشؾ الظنون 6ٕٙ/ٌٔنظر)بؽٌة الوعاة 

 . ٕٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٗ
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وٌقدر فً النصب  (أي  قام ؟: )بتداء والتقدٌر الوعامل الرفع عند البصرٌٌن هو ا   
ٌّاً رأٌت :والتقدٌر  عامل متؤخر ( ؟( وفً الجر ٌقدر حرؾ الجر والتقدٌر )بؤيٍّ مررت؟)أ
( حتى ال ٌحذؾ حرؾ الجر مع بقاء ظهار حرؾ الجر فً الحكاٌة )بؤيٍّ إلتزم اومنهم من 

  ٌة ( على نٌة التوكٌد بشرط تؤخره ففً الحكاظهار العامل بعد )أيٍّ إعمله ، وٌجوز عندهم 
   ا رأٌت ؟ ومررت برجل . بؤيٍّ مررت ؟قام ؟ورأٌت رجبل . أًٌّ  ٌقال لمن قال : قام رجل : أي  

 وفً ذلك ٌكون العامل متؤخرا.   
    

ذا كانت إ ((اأًٌّ ))ن  أوقٌاس مذهب البصرٌٌن  ):فً ما نقل عنه ناظر الجٌش بو حٌانأقال 
فالتقدٌر  ((قام رجل))ي  ؟ سإاالً لمن قال : أذا قٌل : إبتداء فالٌكون رفعها على ا نْ أمرفوعة 
 اّل إاالستفهام ال ٌتقدم عامله علٌه  نّ ألي  قام ؟ وال ٌقدر الفعل قبلها فتكون فاعلة أعندهم : 

(ٌتؤخر عنه الذي ٌتعلق به الجار  نْ أذا كان جاراً بشرط إ
(ٔ)

 
دخال حرؾ الجر إوال بد من  ): وجوب إظهار عامل الجر فقال ابن عصفور ٌرىو    .

ذا استثبت بهما عن مخفوض ، وٌكون المجرور متعلقا بفعل مضمر إ ((،و أيٍّ  نْ مَ ))على 
 ،ذا استثبت بهما عن مرفوع كانا مبتدأٌن ، والخبر محذوؾ لفهم المعنىإو ،وتقدر بعدهما

(منصوبٌن كانا منصوبٌن بفعل مضمر لفهم المعنى ذا استثبت بهما عن إو
(ٕ)                                            

                                                                                                                                                                                                              
                                                
 

  
                              

.
 

      
:) والكوفٌون ٌجٌزون فً باب الحكاٌة  فً ما نقل عنه ناظر الجٌش قال أبو حٌانو

حكاٌة ٌجوز تقدٌم العامل فٌه حتى رفعها بفعل مضمر قبلها ألّن اسم االستفهام عندهم فً ال
ٌكون طبق المحكً فً ذلك ، ولو أظهر الفعل عندهم جاز ،وإظهاره هو المختار عندهم 
ا ، حكاٌة لمن قال : اشترى رجل فرساً ، لٌتبٌن أّن األسمٌن  ًٌّ فً مثل : اشترى أي  أ

 ًّ كذلك ( محموالن على فعل واحد مضمر ٌرفع أحدهما  وٌنصب اآلخر كما أن  المحك
(ٖ                                                                          )

 
  

ذا قال لك رأٌت وا )عرابها خبراً لمبتدأ محذوؾ قال :إلى إ األنصاريوذهب ابن هشام    
(المذكور ي  أ :ه قالرفعا على اضمار مبتدأ كؤنّ  ((أيٍّ ))؟ وكان موضع  ارجبل . قلت أًٌّ 

(ٗ)
         

ا( فاعبلً   .  ًٌّ قال:)واختلؾ فً ، وذكر خالد األزهري أّن الكوفٌٌن فً الرفع ٌعربون )أ
فً موضع رفع  ((َمنْ ))بمنزلة  ((أي  ))فقٌل : حركات حكاٌة و ((أيٍّ ))البلحقة لـ الحركات

باالبتداء والخبر محذوؾ وقٌل : هً حركات إعراب فإذا وقعت سإاال عن مرفوع 
فاعل بالفعل وهو سابق علٌها فً التقدٌر ، ألن  ((أي  ))و: قام رجل فقٌل : أي  ؟ فـبالفاعلٌة نح

ا))االستثبات ٌزٌل الصدر ؛ فكؤّنك أعدت ما قاله السابل وكؤنك إّنما ذكرت  ًٌّ فقط .   ((أ
وٌجوز أْن تصرح بالفعل مإخراً توكٌداً قاله الكوفٌون ومقتضى قواعد البصرٌٌن أّنه ٌتعٌن 

تدأ والخبر محذوؾ تقدٌره : أي  قام ؟ ألّن الفاعل ال ٌتقدم واالستفهام ال ٌتؤخر . كونها مب
والكوفٌون ٌجٌزونهما . فإن سؤلت بها عن منصوب أو مجرور ، فقٌاس قول البصرٌٌن أّنها 
مبتدأ والخبر محذوؾ والحركة للحكاٌة أو معمولة لمحذوؾ متؤخر ، ولك أن تصرح به 

ًٌّا رأٌت؟ )) ول :توكٌداً مع التؤخر فتق وعند الكوفٌٌن منعهما ( ((بؤيٍّ مررت ؟ ))و ((أ
(٘)

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ٔٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٔ

 .ٖٔٓ – ٖٓٓ/ٔ فً النحو المقرب .ٕ

 .ٔٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد  .ٖ

 . 96ٖشرح جمل الزجاجً  .ٗ

 .3ٔٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .٘
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أّن هناك َمْن ٌذهب إلى عّد حركة  (هـٕٙٓٔت)محمد بن علً الصب ان وذكر .     
)وقٌل حركات حكاٌة وحروؾ فهً مرفوعة بضمة  الرفع فقط حركة إعراب  ، قال :

هورها انشؽال المحل بحركة الحكاٌة أو حرؾ الحكاٌة على أّنها مبتدأ مقدرة منع من ظ
والخبر محذوؾ ، وقٌل الحركة والحرؾ فً حالة الرفع إعراب وفً حالتً النصب 

والجر حركة حكاٌة وحرؾ
(ٔ)

حكاٌة( 
(ٕ. )

 
    

 

       )  اآلتً: وفً ضوء ما ذكر ٌجوز فً )أيٍّ
بحركة مقدرة وحركة )الرفع والنصب  عموضع رف فً أنهاالحكاٌة: الحركات حركة -ٔ

 والجر (حركات حكاٌة وٌجوز فً إعرابها :

 والمبتدأ محذوؾ مبتدأ والخبر محذوؾ أو خبر:وجهان   - أ

 مبتدأ والخبر محذوؾ  - ب

 خبر والمبتدأ محذوؾ  - ت

 فاعل بالفعل أوعرابها فتكون مبتدأة محذوفة الخبرإا هن  أ:  الحركات حركة إعراب: -ٕ

، ومجرورة مضمرة  فً النصب محذوفة الفعل ة، ومفعول رفعفً الالسابق علٌها 

 أو ٌظهر الجار فتكون مجروره بهالجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٔ. 
 

حرفةفً المطبوع )
  

)
  . 

 .ٕ٘ٔ/ٗ لفٌة ابن مالكأشمونً على ألشرح اعلى  حاشٌة الصبان .ٕ
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نًالمبحث الثـا                                    
 

                                            
(نْ الحـكاٌـة بـ)مَ 

 

 
ذه خر ، وهآل( عند الحكاٌة بها ، ولكل منها حكم ٌختلؾ عن انْ هناك ثبلث حاالت لـ)مَ 

 تً :حاالت ٌمكن تقسٌمها على النحو اآلال

                              ( للنكـرة                                              نْ حـكـاٌة )مَ  : القسم األول                         

    ٌهدؾ ال ٌحكً االسم المفرد النكرة فهو ٌستطٌع استبناؾ كبلمه ولكن ه  نأٌمكن للمتكلم 

وؼرضهم فً  )لى تحقٌق معنى جدٌد هو التخصٌص .قال الرضً :إعند حكاٌة االسم 

(المسإول عنه هو ما ذكره بعٌنه ال ؼٌره حتى ٌكون نصا نّ أٌتٌقن المخاطب  نْ أ الحكاٌة 
(ٔ)             

   

وجه أبٌنهما لكن ٌحكى بها النكرة ، و ( ٌمكن أنْ ان  )أًٌّ أل( نْ مَ وحكاٌة النكرة ال تختص بـ).  

 ؛واختبلؾ اتفاق 

 :تفاق ما ٌأتً المن أوجه اف     

ا اشتراط أ :)قال الرضً ،النكرة  عن اللفظ المحكً ( أو)َمن()أيٍّ بــ ٌسؤل الوجه األول:    م 

ًّ  االستفهام عن المذكور فً الحكاٌة ، فؤلنّ  مذكور  حكاٌة هذه العبلمات البد فٌها من محك

(ه تلك العبلمات حتى تحكىقبل الحكاٌة ثبتت فٌ
(ٕ)

. 

 ؛              داة االستفهامأٌكون المستفهم عنه وهو اللفظ المحكً مذكوراً قبل  أنْ  الوجه الثانً :   

و ؼٌره حكى فٌها مطلقا ما تستحقه من أعن مذكور عاقل  ((بؤيٍّ ))سبل  نْ إ )قال ابن مالك :

سبل عنه فً  نْ إ و هصفلوو صالح أو جمع تصحٌح موجود فٌه أعراب وتؤنٌث وتثنٌة إ

(فكذلك..... ((نْ مَ ))ـالوقؾ ب
(ٖ )

 

( وإّنما ٌحكى ما ٌدل علٌه فً يٍّ أ( و )نْ مَ اللفظ المحكً النكرة الٌحكى بعد ) الوجه الثالث:   

 النحوٌون: اوفً ذلك علتان ذكرهم،(  ( و )أيٍّ نْ مَ )

أو  ((أيٍّ ))فً حكاٌة النكرات بـصل ألوكان ا )ما وضحه الشاطبً بقوله  ولى :ألا العلة   

هو المقصود بالحكاٌة ..... وسبب ألنه تذكر معهما المحكٌات كما ُتذكر المعارؾ  نْ أ ((نْ مَ ))

و نكرة أتعٌده معرفة  نْ أفإّما  ((الرجل))تعٌد لفظ  نْ أذا قٌل لك : جاءنً رجل . فؤردت إّنه أذلك 

عٌدت بلفظها أن  النكرة إذا أللم ٌستقم ،حكاٌة وهو القٌاس فً ال،عدته نكرة أفإْن ،على ما كان 

  ((كرمت رجبل وضربت رجبلأ))ذا قلت: إّنك أال ترى أول ألمدلولها هو ا نّ ألم ٌفهم منها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٔ

 . 6ٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 . 6ٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .ٖ
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((إن  لكل عسر ٌسرٌن  ))خذ كثٌر من الناس أولهذا ،ول ألالثانً هو ا نّ ألم ٌفهم 
 (ٔ)

 من 

 مع نّ إول لقال : ألراد الٌسر اأنه لو أل  (ٕ) چ    ۇ  ۆ         ۆ        ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ ۇ چ          قوله تعالى 

أعدت  نْ إو( ٖ) چۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ        چقال تعالى  كما العسر الٌسر

نألُجز حكاٌته تـَ لؾ والبلم وهو القٌاس ، لم ألالرجل المقصود حكاٌته با
(ٗ)

ٌَُعد   لفظه ، بلم 

(  ((نْ مَ ))و  ((أيٍّ ))وذلك بـ،به خاصة عراإلى حكاٌة إفانصرفوا عن هذا 
 (٘)

 .                                                                                      

          :قال تقً الدٌن النٌلً ،: االختصار لداللة العبلمة على المسإول عنه الثانٌةالعلة   .

ما لم  ) كً ؛ عٌدت وجب تعرٌفها بالبلم أالنكرة متى  ألن   ((نْ مَ ))بعد ٌؤتوا بلفظ النكرة وقٌل إن 

ختصاراً لداللة االرجل ؟ فحذفوه  نِ مَ  :ٌقال نْ أصل ألولى فكان األالثانٌة ؼٌر ا نّ أال ٌظن 

(عراب المسإول عنه إهذه العبلمة الدالة على 
(ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                                    

( فهً( و)أي  نْ وجه االختالف بٌن )مَ أأّما        
(7)

 : 

( فٌسؤل بها عن العقبلء وؼٌر ي  أّما )وأ( ٌكون عن العقبلء نْ مَ ال بـ)السإ الوجه األول:     

 العقبلء .

 ( ٌحكى بها النكرات والمعارؾ .نْ مَ ) و ( خاصة بالنكراتالحكاٌة )بؤيٍّ  الوجه الثانً:    

 نتلما كا ((اأًٌّ ))ن  أواعلم  ) :( معربة .قال ابن ٌعٌشا( مبنٌة و )أًٌّ نْ مَ ) نّ أالوجه الثالث:    

عرابا ٌثبت إ ((اأًٌّ ))مبنٌة كان ما ٌلحق  ((نْ مَ ))معربة و ((اأًٌّ ))من جهة أن   ((نْ مَ ))مخالفة لـ

ا كانت ، لؾٌ أل فً الوقؾ من تنوٌنه فً النصب بدَ وٌُ ، وصبل وٌحذؾ وقفا  مبنٌة  ((نْ مَ ))ولم 

ك كان بابه لذّنما هو عبلمات ودالالت على المسإول عنه ، ولإو،عرابا إلم ٌكن ما ٌلحقها 

(الوقؾ وٌحذؾ فً الوصل 
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا علٌه وآله وسلم ٌوما  أنه ) خرج النبً صلى چۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ      چ قوله تعالىذكر الحاكم فً تفسٌر  .ٔ

مسرورا فرحا ،وهو ٌضحك وهو ٌقول: لن ٌؽلب عسر ٌسرٌن، إن  مع العسر ٌسرا إن  مع العسر ٌسرا( 

حدٌث عبدهللا بن .( ،ومنه 3ٓٓٗ،كتاب التفسٌر ،رقم الحدٌث  ٕٔٙ/ٕ)الُمستدرك على الصحٌحٌن 

ِن(،ومنه حدٌث   چۋ          ۋ     ۅ    ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇچ مسعود أنه لما قرأ: ٌْ ٌُْسَر قال:) لن ٌؽلب ُعْسٌر 

عمربن الخطاب أنه كتب إلى أبً عبٌدة وهو محصور: )مهما تنزل بامرىء شدٌدةٌ ٌجعل هللا بعدها 

ٌُْسَرٌن( ٌنظر النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث و األثر   . ٖٕ٘/ٖفرجا ؛فإنه لن ٌؽلب ُعْسٌر 

 .ٙ-٘الشرح سورة .ٕ

 .ٙٔ-٘ٔ تٌنجزء من اآلٌ لمزملاسورة  .ٖ

 كذا فً المطبوع وأراد)ألّنه(أو)ألّن رجبل(. .ٗ

 .ٕٕٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .٘

 . 6ٕٗ/ٕالصفوة الصفٌة  .ٙ

التصرٌح ،وشرح 3ٕٗ/ٕالصفوة الصفٌة و، 3ٕٔ/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك ٌنظر أ .6

 .3ٔٗ/ٕعلى التوضٌح 

 .3ٕٗ/ٕشرح المفصل  .3
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بن حبٌب  جاز ٌونسأ( خاصة بحال الوقؾ وإْن نْ مَ الحكاٌة بـ)ه الرابع: الوج  
 (ٔ)

 

 .                                                       ( فٌجوز فٌها الحكاٌة فً الوصل والوقؾ جمٌعاّما )أي  وأحكاٌتها فً الوصل 

 عراب عنها ، إلبعاد اإؽرض ول، ( فً الحكاٌة هو بناإها نْ مَ والعلة فً اشتراط الوقؾ فً )

ن  ؤل... ف  ((أيٍّ ))ولم ٌشترط ذلك فً   ((نْ مَ ))وأّما اشتراط الوقؾ على  )قال الرضً :    

ثبتوا حكاٌة أعراب إلعراب ، فلما قصدوا تبعٌدها عن اإلمبنٌة مستنكر علٌها ا  ((نْ مَ ))

صل أوهو ــــ  لب ، ؼألعراب علٌها فً حالة ال ٌكون فٌها على المفرد المذكر فً اإلا

 تتجرد  الكلمة   نّ ألوال تنوٌٌن ، وهً حالة الوقؾ  عرابٌ إ ــــ والمجموع والمإنث المثنى 

ا  فإن ها كانت معربة فلم ٌستنكر علٌها حكاٌة   ((أي  ))فٌها عن الرفع والجر والتنوٌن، وأم 

اإلعراب ، ال وصبل وال وقفا(
 (ٕ)

 

عراب المسإول عنه فً حال إشباع بحركة إلفٌها ا( ٌجب نْ نون )مَ الوجه الخامس:  

( وأّما )أي  ـَ نو ، ومَ ـُ فراد فٌقول )َمنإلا ًْ شباع الحركات إ( فبل ٌجب فٌها ا ، وَمِن
(ٖ )

. 

ٌ  تكون حركة ما قبل تاء التؤنٌث فً )أيٍّ :سادسالوجه ال   ٌ  ( واجبة الفتح )أ ٌ  تَ ة ، أ ات( ان ، أ

شهر هو الفتح فً واأل،سكان والفتح إل( فٌجوز فٌها انْ مَ ّما حركة ما قبل التؤنٌث فً )أ

سكان فً التثنٌة إلالمفرد وا
(ٗ)

 . 

 حـالتا الوقف والوصل        

                                                                                                                                                                                    ولتفصٌل تلك الحالتٌن نذكر كبل منهما على ِحَدة ٍ. ( حالتاننْ مَ فً حكاٌة النكرة بـ)     
  .( للنكرة فً حالة الوقفنْ مَ حكـاٌة ): الحالة األولى     

قط عند ما تثبت فً الوقؾ وتسنّ إ( لحكاٌة لفظ المسإول عنه نْ مَ العبلمات التً تدخل على )

      بعادها عن إولؽرض ،( مبنٌة نْ مَ )نّ أالوصل والسبب فً التفرٌق بٌن الحالتٌن 

لٌه الرضً فً تعلٌله إهذا ما ذهب . عراب خصت الحكاٌة بها فً حالة الوقؾ إلا
(٘)

           ، 

ًْ ))قالوا :  ):، قال الحكاٌة من تؽٌرات الوقؾ نّ أبو علً الفارسً أوٌرى    .    ((َمَنا))و ((َمِن

.. فكان من أصولهم  سقطوها .أذا وصلوا إهذه العبلمات فً الوقؾ، و اخلوؤدف ((َمُنو))و 

تؽٌٌر الوقؾ(
(ٙ)

ه نّ أل- عنً الزٌادةأ -ما اختص ذلك بالوقؾنّ إو .  قال تقً الدٌن النٌلً:)  

( .بدال وؼٌر ذلك إموضع تؽٌٌر من حذؾ وزٌادة و
 (6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ٍ))على ((َمنـَهْ ))وأّما ٌونس فإّنه  كان ٌقٌس )قال سٌبوٌه: .ٔ  ٌ َمـنـَةٌ  )) فٌقول: ((أ

 .ٓٔٗ/ٕ أي فً الوصل،  الكتاب(إذا قال ٌا فتى ((َمنـَة ٍ))و  ((َمنــَة ً)،و((

 .6ٖ-6ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 .3ٕ٘/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك أ .ٖ

 . 3ٕ٘/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك أ .ٗ

 .6ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .٘

  .ٓٗٔ- 9ٖٔالمسابل المنثورة  .ٙ

 . 6ٕٗ/ٕالصفوة الصفٌة  .6
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َمريعبد هللا بن علً وذكر   .    ٌْ )القرن الرابع الهجري الص 
 
( نْ الوصل ٌخرج )مَ  نّ أ (

وهذه العبلمات كلها ملحقة فً الوقؾ فإذا وصلت ،قال)صل أللى اإعن شبه الحكاٌة فٌرجع 

لى إنه ٌخرج بالوصل عن شبه الحكاٌة فٌرجع ألفتى ؟ ،  ٌا نْ سقطتها فتقول : مَ أكبلمك 

(صل ألا
(ٔ)

                           

ه هو المقصود نّ أعراب المتقدم وإ( هو الداللة على نْ والؽرض من زٌادة العبلمات فً )مَ  . 

فً الوقؾ زٌادة ُتإِذن بؤّنه قد تَقدم كبلم هذا إعرابه  ((نْ مَ ))فزادوا على  :)قال ابن ٌعٌش 

(لٌه دون ؼٌره إالقصد  نّ أو
(ٕ.)

     

 حد .ألى إ ا( للنكرة لؽتٌن لم تنسبنْ حكاٌة )مَ فً ٌن ؼلب النحوٌّ أ ًوٌحك      

و أفراد إلعراب وفً اإل( لفظ المسإول عنه فً انْ تطابق )مَ  فٌهاو : ولىألاة اللغ    

 حوال:أ( ست نْ مَ وفً هذه اللؽة للمحكً بـ)، و التؤنٌث أو الجمع وفً التذكٌر أالتثنٌة 

 حالة اإلفراد والتذكٌر -ٔ

حة لتقابها الحركات الثبلث ) الضمة والفتإ( بسبب نْ مَ فً هذه الحالة تحرك النون فً )   

ومن الفتحة  ،والكسرة( وتشبع تلك الحركات فٌتولد منها األحرؾ الثبلثة من الضمة الواو

  (رأٌت رجبلً . َمَناْ ؟ )فً الرفع ، و (جاءنً رجٌل . َمُنْو ؟)ومن الكسرة الٌاء نحو : ،األلؾ

ًْ ؟و)فً النصب  فً الجر (مررت برجل : َمِن
 (ٖ)

 . 

ثم لّما  ((أيٍّ ))عراب كما فً إلتوا فٌها الحركات لحكاٌة اثبأبل  :)السٌرافً أبو سعٌد قالو . 

(شبعوا الحركات فتولدت الحروؾ أخر الموقوؾ علٌه ساكن آو ،كان الحال حال الوقؾ
(ٗ)

   

و ) هو ظاهر كبلم ابن مالك فً التسهٌل (
(٘)

 .    

الحركات ، لؾ والٌاء بدل ألالمفرد المذكر : الواو وافً ن ما زادوا إو قال الرضً:)و   

ر كما هً لكانت الكلمة فً حالة الوقؾ محركة بصورة الرفع أل ّنهم لو َحَكوا حركات المنك 

وجاإوا قبلها ،وهذا خبلؾ عادة الوقؾ فؤبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة  ،والجر

(بحركات تناسبها هذا مذهب المبرد
(ٙ)

ولم ،لٌه المبرد إو ) صّوب ابن خروؾ ما ذهب  

للتصوٌب وجها(ٌذكر 
(6)

(وكبل القولٌن ممكن  )الرضً : الق 
(3)

.        .                                                      

ما إ ((نْ مَ  ))ن  الحكاٌة فً أل ؛ن ه لوال اإلشباع بطلت الحكاٌة )ألزهري : ألوقال خالد ا . ن 

حصلت ، كانت وقفا  نْ إفإن  الحكاٌة و ((أيٍّ ))تكون وقفا ، وال ٌوقؾ على الحركات بخبلؾ 

(شباع إلى إوصبلً فلم ٌحتج 
(9)

  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 66ٗ/ٔالتبصرة والتذكرة  .ٔ

 .  6ٔٗ/ٕشرح المفصل  .ٕ

 .6ٖ/ٖشرح الرضً على الكافٌة و 6ٔٗ/ٕشرح المفصل و،  ٖ٘ٓ/ٕالمقتضب و، 9ٓٗ/ٕ ابالكتٌنظر  .ٖ

 .6ٖ/ٌٖنظر شرح الرضً على الكافٌة و،  6٘ٔ/ٖلسٌرافً اشرح كتاب سٌبوٌه  .ٗ

 .6ٕٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .٘

 .6ٖ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 . 6ٕٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .6

 .6ٖ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .3

 69ٙٔ إلى نحو التسهٌل موصل النبٌل .9
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 حالة اإلفراد والتأنٌث -ٕ

سكان النون إعند الوقؾ وٌكون ما قبلها مفتوحا وٌجوز فٌها  وتبدل هاءً  ( تاءٌ نْ مَ تلحق )   

حكى ابن كٌسان )رجح هو الفتح قال ابن عقٌل :ألوا
(ٔ)

ن من العرب مَ  نله أ ((المختار))فً  

بتحرٌك النون بالفتح والفصٌح منه ْت ؟ بسكون النون والتاء رفعا ونصبا وجراً ، ـْ َمنل : ٌقو

(سكان الهاء المبدلة من هاء التؤنٌث إ، و
(ٕ)

 بدلة من تاء ْه( والهاء هنا هً مـَ َمن.  فنقول ) 

 وفً المإنث )بو حٌان :أقال ،  ن ما هً صورتهاإو التؤنٌث عند الوقؾ وقٌل لٌست للتؤنٌث

 ((تْ ـْ َمن))  ًلة من تاء التؤنٌث ، وُحكِ سكان الهاء المبدإبفتح النون و ((َمنـَوْ )) تقول  نْ أفصح ألا

ٌُحكى بها إلٌست للتؤنٌث و((هْ ـَ َمن)) ن والتاء ، وقٌل : الهاء فً بسكون النو ن ما هً صورتها ل

 (التؤنٌث
(ٖ)

 فتح النون وقلب التاء هاء ب ((هْ ـَ َمن)) ْن تقول أٌجوز  )  زهري :ألوقال خالد ا،  

ّنما قلبت مع فتح ما قبلها ولم تقلب إبسكون النون وسبلمة التاء من القلب هاء و ((َمْنت)) و

(مع سكونه اعتباراً بحالة الوقؾ 
(ٗ)

     

  حالة التثنٌة والتذكٌر-ٖ    
       ؾ نحو : ن ها فً حالة الوق؛ ألوتكون نون المثنى ساكنة ،( عبلمة التثنٌة نْ تلحق )مَ    
ْن ؟ـَ رأٌت رجلٌن . َمن)و  ،  فً الرفع (؟  نْ جاءنً رجبلن . َمَنا) ،   النصب  فً  (ٌْ
 فً الجر .  (ْن؟ٌْ ـَ نمررت برجلٌن . مَ )و

 حالة التثنٌة والتأنٌث -ٗ    
  (؟  انْ ـَ نتجاءتنً امرأتان . مَ )عراب نحو : إل( زٌادتان ، عبلمة التؤنٌث وعبلمة انْ مَ تلحق )  

    (مررت بؤمرأتٌن . منتٌن ؟ )فً حالة النصب ، و (ورأٌت امرأتٌن . منتٌن ؟)فً الرفع ، 
          فً الجر. 

( الواقعة قبل التاء وجهاننْ مَ وفً حركة نون )    
(٘)

 : 
ْن (ـَـتـْـان ، َمنـَ تـْ تكون ساكنة ) َمن نْ أ ول :ألالوجه ا   ٌْ 
ْن (ـَـتـَـَمنان ، ـَ تـَ نمَ تكون مفتوحة ) نْ أ الوجه الثانً :   ٌْ 
 ٌبلت لذلك:لوذكر النحوٌون بعض التع     
نْ ـَـتـْـَمن))وقولهم فً تثنٌة المإنث :  :)علم الشنتمريألقال ا   ن ما كان ذلك إبتسكٌن النون  ((ٌْ
ن هاء ألجل ما بعدها أمن  ((هـَ نمَ ))ن ما حركتها فً إساكنة ، و ((نمَ ))ن  النون كانت فً أل
 لعلتٌن : ((َمِنً))و ((َمُنو))ال بعد حرؾ متحرك ، وُحركت النون فً إنٌث ال تقع التا

ا ُحركت فً بعد مفتوح فلمّ  إالَّ  لؾ ال تقعألن األ ((اـَ َمن))قولك فً النصب :  :حداهماإ      

 ركت فً الرفع والخفض لٌكون المجرى واحداً . النصب حُ 
ك ما قبلهما لٌظهرا وٌثبتا الٌاء والواو خ نّ أ:  خرىوالعلة األ         وإْن شبت ،فٌتان ، فُحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ٌصل هـ وكتابه )المختارفً علل النحو( ل99ٕهو أبو الحسن محّمد بن أحمد بن كٌسان ت .ٔ

 .3ٔ/ٔوبؽٌة الوعاة  ٕ٘/ٕإلٌنا، ٌنظرالوافً بالوفٌات 

 . ٕٔٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  .ٕ

 . 3ٕٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .3ٗٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .ٗ

   ،  9ٔٗ/ٌٕنظر شرح المفصل ابن ٌعٌش ،و ٖٖٔ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .٘

 . 6ٗ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  و
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وتبعتها الحروؾ  ((أيٍّ ))كما ٌدخلونها فً   والأت : أدخلوا الضمة والكسرة والفتحة قل

نْ ـَ َمْنت)) وأّما  ..       ((تخْ أو، تَ ، وبنْ  تَ ـْ من))نهم بنوها مع التاء كما قالوا : ألفسكنوا النون  ((ٌْ
لؾ (ألا قبل الؾ ففتحوا ما قبلها كما ٌفتح مألفً الواحد لخفاء الهاء ومضارعتها ا  وحركوها

(ٔ)
. 

     سكان النون فًإو )( فقال :نْ مَ التاء ال تدل على تؤنٌث ) وعلل الرضً سبب ذلك بؤنّ  
نْ ـَـتـْـَمنو  ان ، ـَ تـْ َمن )) التاء لٌست لتؤنٌث الكلمة البلحقة هً بها ، بل هً  نّ أتنبٌه على  ((ٌْ

 ،تً تلزم ما قبل تاء التؤنٌثخرى ، فلم ٌلتزموا فٌما قبلها الحركة الألحكاٌة تؤنٌث كلمة 
 ا لم تتمخض التاء لمّ  ،((ْخت ، وهْنت أبْنت ، و))سكان ما قبل التاء فً إ  ذلك  من وقرٌب 

، واألكثر ((َمْنت ))للتؤنٌث بل كانت بدال من البلم ، وربما سكنت النون فً المفرد نحو : 
التؤنٌث قل من حكاٌة تاءأ. فبل عراب ..إلن ك لم تقدر فً المفرد على حكاٌة األتحرٌكها فٌه 

وفً النصب ،لؾ ألعراب لمجٌبك فً الرفع باإلّما فً المثنى فقد حكٌت اأكما هو حقه ، و
نْ ـَـتـْـَمن و ان ،ـَ تْـ َمن))والجر بالٌاء نحو :  محرك النون التً ((ان ـَ تـَ َمن))، وقد جاء نحو : ((ٌْ

(قبل التاء 
(ٕ )

. 
فهاتان لؽتان فمن حرك  )ذلك من تداخل اللؽات فقال : ن  ألى إزهري ألوذهب خالد ا    
ن فً التثنٌة ، فؤخذ تحرٌك المفرد ـّ فراد سكإلومن سكن فً ا،فراد حرك فً التثنٌة إلفً ا
خرى كما فً سابر ألحدى اللؽتٌن عن اإستؽناء باولى وسكون التثنٌة من الثانٌة ألمن ا

(المتداخبلت فصار الفصٌح متعاكسا 
(ٖ)

 

 

 شهر والمعروؾ ألكثر وااألسكان هو إلن  اأ شهر فذكر الشاطبًألٌهما األؾ فً واخت   

فً الكبلم مستدال بقول ابن مالك 
(ٗ)

: 

 ا الُمثنى ُمْسَكنـَهتَ  بلَ قَ   والنونُ  ْنٌت( َمنـَه؟              : )أتــَْت بِ الَ وقْل لَِمْن قَ     

 ِبـ)َمْن( ِبإثــْر ِ :)ذا بِنسوٍة َكــلِؾ(         والَفتُح َنزٌر ،َوِصِل التــ ا واأللِؾ        

رجح ألوإن ما كان ا )زهري )السكون( معلبلً ذلك بعدم تطرؾ التاء قال:ألورّجح خالد ا   

التاء فٌه متطرفة فهً ساكنة للوقؾ ، فحّرك ما قبلها لببل ٌلتقً  نّ ألالفتح فً المفرد 

(وال كذلك فً التثنٌة ،ساكنان
(٘)

ومنهم من ٌقول فً تثنٌة المإنث  )بن عقٌل :و قال ا 

ْن ـَـتـَـَمن ؟وان ـَ تـَ َمن ن الفصٌح فً المفرد منه أل؟ بتحرٌك النون قبل التاء ، وهو القٌاس ، ٌْ

(فراد إلبتحرٌك النون ، والتثنٌة فرع ا
(ٙ)     

                              ( أم لحكاٌة تؤنٌث اللفظ المسإول؟   . نْ واختلؾ فً هذه التاء أهً لتؤنٌث )مَ    

و لحكاٌة اللفظأ( نْ ها لتؤنٌث )مَ ولم ٌفصلوا فً كون ،ن ها للتؤنٌثأؼلب النحوٌٌن ٌذكرون أ
 

ّنها أ( نْ مَ ( و)فً معرض حدٌثه عن الفرق بٌن )أيٍّ  األنصاري ابن هشام وذكرالسابق 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93ٕ/ٕالن كت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه -ٔ

 . 6ٗ-6ٖ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٕ

 . 3ٓٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  -ٖ

 .9ٗ، وقول ابن مالك فً متن األلفٌة ٖٖٔ/ٙالمقاصد الشافٌة  -ٗ

 . 3٘ٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  -٘

 .ٕٔٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -ٙ
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ةٌ )) واجب الفتح تقول ((أيٍّ ))التؤنٌث فً ن  ما قبل تاء إ )قال:فللتؤنٌث   ٌ َتان))و (أ  ٌ  ، ((أ

رجح ألاو ((انـَ تـَ َمن))و (( انـَ تـْ َمن))و((َمنــْت))و ((َمـنـَهْ ))تقول ((نْ مَ ))واإلسكان فًوٌجوزالفتح 

(سكان فً التثنٌة إلالفتح فً المفرد وا
(ٔ)

ولٌست ،تاء للحكاٌة ال أنّ لى إ. وذهب الرضً  

نْ ـَـتـْـَمن))و ((انـَ تـْ َمن)) وإسكان النون فً)للتؤنٌث فقال : ث ن  التاء لٌست لتؤنٌأتنبٌه على  ((ٌْ

(خرىأبل هً لحكاٌة تؤنٌث كلمة  ،الكلمة البلحقة هً بها
(ٕ )

لى ما إ. وذهب خالد األزهري 

ن  تاء التؤنٌث ؛ ألال تاء التؤنٌث ، ن  هذه التاء تاء الحكاٌة أوالحق  )لٌه الرضً فقال :إذهب 

(ال ٌسكن ما قبلها 
(ٖ)  

 
                                                      

                                                   .      
 حالة جمع المذكر  -٘    . 

 ،فً النصب والجر  وٌاء ونون ،نون فً الرفع و ( واونْ عند حكاٌة الجمع تلحق )مَ    

ْن ؟ )فً الرفع ،(جاء قوم . َمُنْوْن ؟ )نحو :  ٌْ مررت بقوم )فً النصب و (ورأٌت قوما . َمِن

ن ؟َمنِ  .   .فً الجر (ٌْ

وتكون نون)َمْن(مضمومة قبل الواو، ومكسورة قبل الٌاء،قال ابن ٌعٌش:)وأّما تحرٌكها   

فً التثنٌة والجمع فمن قبل أّنهم أرادوا أن ٌكون االستثبات فً التثنٌة والجمع على منهاج 

ًّ ، فلّما فً حكاٌته، ولّما كان ما قبل حرؾ التثنٌة مفتوحا فتحوا النون  التثنٌة والجمع الحقٌق

كان ما قبل الواو فً الجمع مضموّما، وما قبل الٌاء مكسوّرا اعتمدوا مثل ذلك فً حكاٌته 

إذا استثبتوا.(
 (ٗ) 

                                    

ألّنه حالة وقؾ وتكون نون المثنى والجمع ساكنة ،وكذلك فً الحاالت األخرى   
(٘)

. قال  

ن قال : مررت إاْن؟  ،وـَ ن:) وإن قال : جاءنً رجبلن . قلت مَ  (هـ6ٔٔت) ابن منظور

نْ ـَ َمنبرجلٌن . قلت  بتسكٌن النون فٌهما، وكذلك فً الجمع إْن قال : جاءنً رجال . قلت ؟  ٌْ

    تقول فً المرأة َمنْه ، ومنتاْن ، ومناْت كله (.  وكذلك ): منوْن ؟، ومنٌْن فً النصب والجر

(بالتسكٌن 
(ٙ)

 

 الة جمع المؤنث ح -ٙ  
ن ها ؛ألوتكون التاء ساكنة ،لؾ وتاء أ( نْ عند حكاٌة جمع المإنث السالم ٌزاد فً لفظ )مَ   

      ،عراب رفعا ونصبا وجراً إلختبلؾ ااواللفظ واحد ال ٌختلؾ بحسب ،موقوؾ علٌها 

لتسكٌن وإن اكله ب ((اْن وَمـَناتْ تَ َمنـَْه وَمنْ ))قال أبو نصر الجوهري:)وتقول فً المرأة : 

اٍت(نَ ٌا هذا؟  بالتنوٌن ومَ  وصلت قلت: َمَنة ً 
 (6)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3ٕ٘/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك أ .ٔ

 .6ٖ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 .69ٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .ٖ

 .  9ٔٗ/ٕ شرح المفصل .ٗ

 .  ٕٖٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .٘

 .مادة )منن( 9ٔٗ/ٖٔلسان العرب  .ٙ

 مادة)منن(. 3ٕٕٓ/ ٙالصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة  .6
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ً حكاٌة وٌكون ذلك مقدراً كما ف،المإنث جمع عراب فً حكاٌة إلوال ٌظهر ا   

مقدرة فً التاء والهاء رفعا  ((َمَنه))و  ((َمَنتْ ))والحكاٌة فً  ) رد ، قال ابن عقٌل :المف

رأٌت  ))بسكون التاء ، وكذا فً ((قام مسلمات : َمَناْت ؟))ونصبا وجراً ... وتقول فً : 

(، والحكاٌة مقدرة فً التاء رفعا ونصبا وجراً ((مررت بمسلمات ))، و ((مسلمات
(ٔ)

 

وال تحكى  ،عراب فقطإلوٌحكى ا،( حروؾ المد نْ تزاد على )مَ  نْ أ انٌة :اللغة الث   

وٌؤتً على صورة المفرد ،عنها  السإال انك نْ إعبلمات المثنى والمجموع والمإنث و

            و امرأتان أو امرأة أو رجال أو رجبلن أجاءنً رجل )ولى نحو :ألالمذكر كما فً اللؽة ا

          و امرأتٌنأو امرأة أ و رجاالأو رجلٌن أرأٌت رجبل )و ،لرفعفً ا (و؟ـُ نسوة : َمن وأ

((ا ؟ ـَ َمن  نسوة : وأ ًْ فً النصب وهكذا فً الجر تقول )َمِن
(ٕ)

 . 

رادوا ما شاإوا من العدد هذا تعلٌل سٌبوٌهأهم نّ أوالعلة فً استعمال هذه اللؽة  
(ٖ)

 .  

ها من صبلحٌتها للكل بلفظ واحدصلأعلى  (نْ مَ ــ)جراء لإّن ذلك أوٌرى الرضً   .
(ٗ)

. 

رادوا أهل هذه اللؽة كؤن هم أو ) :عراب فقط فقالإلرادوا حكاٌة اأن هم أبو حٌان أوٌرى     

لؾ والٌاء دالًة على الحاالت ، لحقوا هذه الواو واألؤعراب االسم السابق فقط فإٌحكوا  نْ أ

(لوصل معرب فً الوقؾ وال ٌكون االسم بها معربا ، وال ٌوجد اسم مبنً فً ا
(٘)

  .                                          

 

  بها:حرف الالحقة ألٌن فً ا( ورأي النحوٌّ نْ مَ عراب )إ  

 : هً(نْ مَ عراب )إتثار عند  مسابلهناك ثبلث      

ة فهل ( وُجِمعت فً الحكاٌنْ )مَ  ثُنّْيتوقد ،( مبنٌة نْ ن  )مَ أ: من المعلوم  المسألة األولى   

 مر فؤصبحت معربة ؟سلب المثنى والجمع منها ذلك األ

لٌس اسم ((َمَناْن وَمِنٌنْ ))ن  أالظاهر  :)قال الّصبان  
(ٙ)

معربا كما قد ٌتوهم من التثنٌة  

،وهً مبنٌة لكن زٌد علٌها هذه الحروؾ داللة على حال المسإول عنه ، ((نْ مَ ))هو لفظ ن ماإو

نْ  ،و َمُنْونْ ))وكذا ٌقال فً ٌْ نْ ـَـتـْـَمن و انـَ تـْ َمن و َمِن فَمْن فً الجمٌع مع هذه الزٌادة  ((َمـَناتْ و ٌْ

اسم مبنً فً محل رفع ،وهذه الكلمات لٌست مثنى وال جمعا بل على صورته(
(6)

. 

( فهو محذوؾ والمعتاد فً االستفهام نْ المستفهم عنه ال ٌذكر بعد )مَ  :المسألة الثانٌة    

( وحدها جملة مستقلة بعد حذؾ نْ ستفهام ومستفهم عنه، فهل تعد )مَ أْن ٌكون من أداة ا

 المستفهم عنه ؟

 و أ ((َمَنا))و أ ((منو))ستثبات الذا قلت فً اإك نّ أواعلم  وضحه ابن ٌعٌش بقوله:) هذا األمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٕٔٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -ٔ

 . 3ٗٙ/ٕارتشاؾ الضرب و، 6ٗ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  و، ٓٔٗ/ٕ ٌنظر الكتاب -ٕ

 .ٓٔٗ/ٕ الكتاب -ٖ

 .6ٗ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٗ

 . 3ٗٙ/ٕارتشاؾ الضرب  -٘

 . (ٌنمعرب ٌناسم اصح )لٌسألكذا مذكور وا -ٙ

 .ٕٙٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح الصبان على حاشٌة ا -6



35 
 

(( ًْ و أالمذكور ؟   نِ فً موضع رفع باالبتداء والخبر محذوؾ والتقدٌر : مَ  ((نْ مَ ))فـ،((َمِن

اعرابا لمَ إو ٌكون خبراً والمحذوؾ هو المبتدأ ، وهذه الزٌادات لٌست أنه ؟ عمن المستفهم 
 

ٌُحكى إو،دخلت علٌه  ما قلت ذلك إو ،ا حال االسم المتقدمهبن ما هً عبلمات   مرٌن :ألن 

ذا كان مستمراً إو،وذلك مستمر فٌها  ،الستفهامامبنٌة لتضمنها حرؾ  ((نْ مَ ))ن  أحدهما : أ  

 ال فً الوقؾإال تثبت  ن  هذه العبلماتأمر الثانً : واأل ستمرار سببه .الا استمر البناء هفٌ

(ٔ)(عراب ال ٌثبت فً الوقؾإلوا
 

ذا إعراب إل( ما حكمها من حٌث المعنى وانْ الزٌادات التً تلحق )مَ  : ةالثالث المسألة    

 عرابها ؟.إ( وعدم نْ قطعنا ببناء )مَ 

 وجودها خمسة مذاهب هً : ( فً تفسٌرنْ مَ حرؾ التً تلحق )ألا 

ما زادوا هذه نّ إو ّنها حروؾ زٌدت أوال ولزمت عنها الحركات .أ المذهب األول:    

ر كما هً لكانت الكلمة فً حالة الوقؾ محركة نك  الن هم لو حكوا حركات الم )رؾ حاأل

بصورة الرفع والجر وهذا خبلؾ عادة الوقؾ فؤبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة ، 

(وجاإوا قبلها بحركات تناسبها
(ٕ)

  

   
لحكاٌة اإلعراب  أّن الواو واأللؾ والٌاء حروؾ إشباع والحركات قبلها  المذهب الثانً:

( ثم لّما كان الحال حال وقؾ وآخر الموقوؾ علٌه ساكن أشبعوا الحركات  كما فً )أيٍّ

وهو ما ذهب إلٌه السٌرافً،فتولدت الحروؾ 
(ٖ )

ورّجحه ناظر الجٌش
(ٗ )، 

ن هم أالحركات حكاٌة و نّ أالسٌرافً زعم  )فقال : هذا الرأيالرد على  زهريألخالد ا وذكر    

ٌّن بهاء إورّد بؤن  الحركات ، ذ ال ٌوقؾ على متحرك إٌانا للحركة فً الوقؾ شبعوا بأ ن ما ُتب

(وبؤن  الموضع للوقؾ وال حركة فٌه  ،خاصة ((حٌهبل))و  ((أنا))وباأللؾ فً  تالَسك
(٘) 

ّنما دخلت إوقد اختلؾ العلماء فً كٌفٌة دخول هذه الحروؾ فقال قوم :  :)وقال ابن ٌعٌش 

عراب االسم إلفً حال الوقؾ حكاٌة  ((نْ مَ ))تً هً الضمة والفتحة والكسرة الحركات ال

ن ما قصدوه من ٌولم تكن الحركة مما ٌوقؾ علٌها فوصلوها بهذه الحروؾ لتبٌ،المتقدم 

والكسرة بالٌاء كوصلهم القافٌة المطلقة  ،لؾوالفتحة باأل،فوصلوا الضمة بالواو ،الداللة 

 بهذه الحروؾ نحو قوله
(ٙ)

 :
 

 و امُ يَ ا  الخِ يَ تُ يَّ َث  أَ يْ ِت  الغَ يْ ُسقِ           {وحٍ  ُطمُ ي ذِ اُم بِ يَ الخِ  انَ ى كَ تَ مَ }       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٔٗ/ٕشرح المفصل -ٔ

                                .6ٖ/ٖالكافٌة شرح الرضً على  -ٕ

 .6٘ٔ/ٖلسٌرافًاشرح كتاب سٌبوٌه  -ٖ

 .ٓٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  -ٗ

 . 3ٗٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  -٘

 وفًشباع ،إ( وفٌه )الخٌاُم( دون 63ٕ، دٌوانه )ًمٌمعطٌة الت بن جرٌرهو  -ٙ

عراب إلسر صناعة او، 3ٖٙ/ٕالنحو صول فً ألاو)وفٌه الخٌاُمو(  ٕٙٓ/ٗالكتاب

ٕ/ٗ69. 
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    ... 

ونحو     
(ٔ)

:  

 } ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبْيٍب َوَمْنِزِل         ِبِسْقِط المَّْوى{ َبْيَن الدَُّخوِل َفَحْوَمِمي   
 ،قبل ضمة النون  (( ونُ مَ ))حروؾ قبل الحركات ، فالواو فً دخلوا هذه الأوقال المبرد : 

قبل الكسرة(( َمِنً))والٌاء فً ،قبل الفتحة  (( اـَ َمن))لؾ فً ألوا
(ٕ)

 ،ّنما حركوا النون إ. و 

 صلها البناء على السكون لعلتٌن : أو

 اّل إال ٌكون  (( لؾاأل))ن  ما قبل؛ألفتفتح النون (( اـَ َمن))ك تقول فً النصب : نّ أحداهما : إ    

كوها فً الرفع والجر لٌكون الجمٌع على فلّما وجب تحرٌكها فً النصب  حرّ ،مفتوحا 

   .منهاج واحد ال ٌختلؾ 

ن  الواو والٌاء خفٌتان فإذا جعلوا قبل كل واحد منهما الحركة التً هً أوالعلة الثانٌة :  

(منها ظهرتا وتبٌنتا
(ٖ)

.                                                                        

 نّ إو فابدة خصوصا فٌه رىأال ؟ م الحركات أسبق الحروؾ أها ٌّ أال فً هذا الجدو   

 عرابا فً نظر الفرٌقٌن إن  الحروؾ والحركات ال تعد أ( كما نْ االثنٌن موجودان فً لفظ )مَ 

حرؾ عوض من الم العهد ؛ ألن  ّن هذه األأٌرى بعض النحوٌٌن   :لثالمذهب الثا  

ِكَر دون ذوهذا الرأي  ،ول ّن الثانً ؼٌر األألببل ٌتوهم  ؛عٌدت كانت بالبلم أالنكرة متى 

التصرٌح باسم قابله فً المصادر التً ذكرت ذلك 
(ٗ)

 . 

و ؟ فالحكاٌة ـُ بدل من )التنوٌن( فإذا قٌل : َمنحرؾ ألهذه ا نّ ألى إذهب ٌ  :رابعالمذهب ال  

سم قابلهوهذا الرأي ذكره أبو حٌان دون ذكر ا ،دل التنوٌنبوالواو ،بالضمة 
(٘).

            

ّنها مبنٌة ألعراب لها ؛ إّنما تلحقها فً الوقؾ ولٌست بإوهذه العبلمات  )قال السٌرافً :و

ن ما هً دالبل على المسإول عنه واستوت عبلمة المرفوع والمنصوب إعلى السكون ، و

ها لم تجِر مجرى المعرب المنون فً قولألوالمجرور فً ثباتها فً الوقؾ ؛  ك : وال ن 

فرٌس ،  ذا وقفوا نحو: جاءنً زٌٌد ، وهذاإٌبدلون من التنوٌن فً المرفوع والمجرور 

،وَمَنا))لؾ فً ألّن الواو والٌاء واألومررت بزٌٍد ،  ًْ لٌست واحدة منهن بدالً من  ((َمُنو،وَمِن

(((نْ مَ ))ذ ال تنوٌن فً إتنوٌن 
(ٙ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ببل إشباعوفٌه :" وحومل"  6امرإ القٌس ، دٌوانه  هو -ٔ

إعرابا ،ولكّنهن  ((َمن))وقول المبرد:)ولٌست هذه الواو والٌاء واأللؾ اللواحق فً  -ٕ

           َمـُنو،)) فؤّما قولك: ٓٓٓب  لِحقن فً الوقؾ للحكاٌة فهن دلٌل ولٌس بإعرا

 .ٖ٘ٓ/ٕ( المقتضب ٓٓٓفإّنما حركت معها النون لعلتٌن:  ((و َمِنً

 . 3ٔٗ- 6ٔٗ/ٕشرح المفصل ابن ٌعٌش  -ٖ

 .9ٕٕ/ٖهمع الهوامع و، ٕٕٙ/ٖالمساعد  و، 3ٗٙ/ٕارتشاؾ الضرب ٌنظر -ٗ

 .3ٗٙ/ٕارتشاؾ الضرب  -٘

 . 6٘ٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  -ٙ
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: مـَنـُو،  قٌل:)وقال بعضهم : الحروؾ عوض عن التنوٌن فإذاوقال خالد األزهري

. ورّده أبو حٌان بؤّن ذلك لؽة ((َمَنا و َمِنً))فالحكاٌة بالضمة والواو بدل التنوٌن . وكذا:

قلٌلة
(ٔ)

وهذه الحروؾ ٌتكلم بها جمٌع العرب( 
(ٕ)

 

لئلعراب هناك من ٌعد هذه الحروؾ حروؾ إعراب ولٌست حكاٌة  المذهب الخامس:    
وهذا القول ٌختلؾ عما سبق ذكره ألّن األقوال السابقة أجمعت على أّن هذه الحروؾ لٌست 
حركات إعراب ، ونسب ابن هشام األنصاري عند حدٌثه عن األسماء الستة رأٌا للجوهري
 
 
ٌرى فٌه إعراب )َمْن( إعراب األسماء الستة فقال:) الجمهور على أّنها ستة ، وقال الفراء : 

فً حكاٌة النكرة فً  ((َمنْ ))وتبعه الزجاجً ... وقٌل سبعة والسابع  ((الهنُ ))ة أسقط منها خمس
ولمن قال ((رأٌت رجبل :َمنـَا ؟ ))ولمن قال ((جاءنً رجل .َمنـُو؟ ))الوقؾ فإّنك تقول لمن قال: 

قال ذلك الجوهري فً كتاب له فً النحو ( ((مررت برجل : َمِنً ))
 (ٖ   )

 
عراب إّن هذا لٌس بألولٌس ذلك بشًء  فقال: )وجه أام هذا الرأي بثبلثة ورّد ابن هش

وجه :أل
 

 ٌجوز ؼٌر ذلك ٌا هذا ؟ وال  نْ ّنه ٌثبت وقفا وٌحذؾ وصبل تقول فً الوصل : مَ أ:  حدهاأ  

قول الشاعر فؤّما 
(ٗ)

 :  

ُت ِعُموا ظـََلمـَامْ الـُوا الجـِنُّ قُ فـَقَـ  م ؟          تـَوا نـَاِري فـَقـُْمُت َمنـُْوَن أنـْتُـ أَ          
(٘)

        

جازته قٌاساإفضرورة خبلفا لٌونس فً     
(ٙ)

 . 

ّنما ٌكون لعامل ٌدخل على الكلمة فً الكبلم الذي هً فٌه ولٌست أعراب إلن  اأ: الثانً  

 بتداء فبلبلوالمبتدأ معمول ل،مبتدأ  ((نْ مَ ))ّن ألهذه الحروؾ مجتلبة لعامل فً هذا الكبلم ، 

.                                      .    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

فكل العرب تقوله  ((، وَمِنىَمُنو ))ن  اإلبدال من التنوٌن رفعا وجراً لؽة لبعض العرب ، وأّما أل ) -ٔ

 . 9ٕٕ/ٖهمع الهوامع  (

 .9ٕٕ/ٖهمع الهوامع  ،وٌنظر 3ٗٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  -ٕ

نصاري ألمواقؾ ابن هشام ا ،وٌنظر9ٕٔ – 39ٕ/ٔالعربٌة  اللؽة شرح اللمحة البدرٌة فً علم -ٖ

 .ٖٓ من الجوهري

ًّ وهو من إلى  شُ  (3ٖٓفً )النوادر فً اللؽة نسبه أبو زٌد األنصاري  -ٗ َمٌر بن الحارث الّضب

 . ٔٔٗ/ٕ سٌبوٌه كتاب شواهد

ونصب ظبلماً على التمٌٌز  ،ّن الجن طرقته وقد أوقد ناراً لطعامهأوصؾ  )علم الشنتمري:ألقال ا -٘

منون )) ، و)جملة3ٖٔعٌن الذهب  تحصٌل(نعموا باال..وٌجوز نصبه على الظرؾ أكما تقول : 

إّما مبتدأ وأنتم خبره أو  ((منون))ة بالقول. و من المبتدأ والخبر محكٌّ  ((أنتم

ٌّة بـ((الجنّ ))بالعكس،...و (خزانة األدب ((قالوا))خبر مبتدأ محذوؾ، أي: نحن الجّن، والجملة محك

 .9ٙٔ/ٙللبؽدادي 

 :شٌاء أواستدل على جوازها بثبلثة ،ٌونس الحكاٌة بـ)من( وصبل أجاز  -ٙ

ٌّا ٌقول : ضرب مَ أ والثانً:،على )أّي(  األول :ٌقٌس)منو،ومنا،و منً( ا ؟  ـً ٌن َمنّنه سمع عرب

 : الشاعراستدل على ذلك بقول والثالث :

 فقالوا : الجن  قلُت : ِعُموا ظبلما            نتم ؟    أأَتوا ناِري فقلُت : َمُنوَن 

 .ٓٔٗ/ٌٕنظر الكتاب 
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 ا حركات حكاٌة .ّنما هذه الحروؾ والحركات قبلهإو محبل وأمرفوعاً لفظا  اّل إٌكون 

(عرابإلوضعها وضع الحروؾ فبل تستحق ا ((نْ مَ ))ّن أ:  والثالث 
(ٔ)

           .  

قاله  نْ مَ  ( دون ذكرنْ مَ عراب )إب ٌقول نْ رأي مَ  (هـٙٔٙت) ِريّ الُعْكبَ أبو البقاء ورّد      

ٌل : فقد ق فإنْ   كذلك  عرابا لكان الكبلم تاماً ولٌسإّن هذه الحروؾ لو كانت إ )ضاؾ :أو

(قٌل هذا شاذ الٌعّول علٌه  ، انً ٌن مَ قال بعض العرب : ضرب مَ 
(ٕ)

 .           

  : وحاول الدكتور محسن سالم العمٌري توجٌه رأي الجوهري من خبلل ذكره ما ٌؤتً   

 –كما حكى الكسابً وٌونس  –ّن الجوهري حٌنما رأى بعض العرب أمن الجابز  )

 ((نْ مَ ))لـحرؾ البلحقة ألهذه ا نّ أٌضا أفً الحكاٌة ... ورأى بالحركات  ((نْ مَ ))ٌعربون 

فً الحكاٌة  ((، ومنً  امنو ، ومن ))قولنا  نّ ألى إالمسإول عنه ذهب  عرابإمجتلبة لحكاٌة 

وجه المشهور عند السماء الستة على ألمعرب بالحروؾ نٌابة عن الحركات كما تعرب ا

(الجمهور وهو مذهب سهل ال تكلؾ فٌه 
 (ٖ)

 

هذه الحروؾ التثبت فً أّما قول ابن هشام : إّن  )وأجاب عن ردود ابن هشام فقال :   

رد علٌه رواٌة ٌونس ذلك عن العرب ، وهو ممن شافهوا العرب ونقلوا عنهم الوصل ، فت

وأٌضاً فاللؽة التً حكاها  ((أيٍّ ))فً الوصل ، وٌقٌسه على  ((نْ مَ ))فلهذا نراه ٌجٌز حكاٌة 

هً معربة دون خبلؾ وال ٌقدح فً هذا  ((َمًناٌن مَ ضرب ))بً من قول العرب ٌونس والكسا

      أّنها حكاٌة نادرة وابن ٌعٌش بعد حكمه علٌها بهذا ٌبحث عن وجهها من القٌاس فٌقول :

من الداللة على االستفهام حتى صارت اسما كسابر  ((نمَ ))ووجهه من القٌاس أّنه جرد  "

وصفوا بها من االستفهام حٌن  ((اأًٌّ ))تثنٌتها وجمعها كما جردوا األسماء ٌجوز إعرابها و

وضعها وضع  ((نْ مَ ))إّن  " وأّما قوله : "رجل ، أْي : كامل فقالوا : مررت برجل أيِّ 

الطابٌة مبنٌة ، وقد  ((ذو))إلمكان الرد علٌه بالنظابر ، فـ "الحروؾ فبل تستحق اإلعراب 

(لتً بمعنى صاحبا ((ذي))أعربها بعضهم حمبل على 
 (ٗ) 

 األنباري:  )وأّما قول الشاعر : أبو البركات وقال          

 َأتـَوا نـَاِري فـَقـُْمُت َمنـُْوَن أنـْتـُم ؟           فـَقـَالـُوا الجـِنُّ ُقْمُت ِعُموا ظـََلمـَا            

أّنه أجرى الوصل  ما :أحدهفؤثبتوا الزٌادة فً حالة الوصل ، فالجواب عنه من وجهٌن :    
 الثانً: مجرى الوقؾ لضرورة الشعر وإذا كان ذلك لضرورة الشعر فبل ٌكون فٌه صحة.

  فقد ُحكً عن سٌبوٌه أّن من العرب من ٌقول :  ((َمنْ ))أّنه ٌجوز أْن ٌكون من قبٌلة تعرب 
( ((ضرَب َمٌن َمًنا ))

 (٘)
                                                                                .                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصاري من ألمواقؾ ابن هشام اوٌنظر ،9ٕٔ – 39ٕ/ٔالعربٌة  اللؽة علم شرح اللمحة البدرٌة فً -ٔ

   .ٖٓالجوهري 

 .9ٖٔ – 3ٖٔ/ٕاللباب فً علل البناء واإلعراب  -ٕ

 .ٖٖمواقؾ ابن هشام األنصاري من الجوهري  -ٖ

،وٌنظر قول ابن ٌعٌش فً شرح المفصل ٖٗ-ٖٖمواقؾ ابن هشام األنصاري من الجوهري  -ٗ

ٕ/ٕٗٔ. 

 ٔٔٗ/ٕوٌنظر قول سٌبوٌه ، الكتاب ،96ٔأسرار العربٌة  -٘
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 ( للنكرة فً حالـة الوصـل نْ حـكـاٌة )مَ  الحالة الثانٌة:    
عرؾ فً ألوهو ا ،تكون الحكاٌة فً حالة الوقؾ نْ أ( عند حكاٌتها للنكرة نْ صل فً )مَ ألا

( فإّن لفظها ال نْ مَ ذا حكٌت بها النكرة فوصلت كبلمك ولم تقؾ على )إو ،كبلم العرب

وتبطل الحكاٌة ،حوال التً للمحكً كما اختلؾ لفظها حالة الوقؾ علٌها أللؾ باختبلؾ اٌخت

مع الجمٌع   ٌا هذا ؟ نْ مَ ،  (و رأٌت رجلٌنأو رجبلن أجاءنً رجل )فتقول لمن قال : 

لى حالها من البناء على السكون ومقتضى القٌاس إفتعود 
(ٔ)

، هذا مذهب الخلٌل وسٌبوٌه
(ٕ)

                                                                    

شٌاءأواستدل على جوازها بثبلثة ،( وصبل نْ مَ ّما ٌونس فكان ٌجٌز الحكاٌة بـ)أو
 

هً
(ٖ)

:  

 :فقال عنها النحوٌون،( َمًناٌن مَ  ضربَ ما حكاه من قول بعض العرب ) : ولالشًء األ   

ها حكاٌة نادرة ال ٌإخذ بهاـّ نإ
(ٗ)

وهذا بعٌد ال تكلّم به  ) تبعدها سٌبوٌه عندما قال :وقد اس ،

(حد أ  ذا ذكرها ٌقول ال ٌقبل هذا كلّ إالعرب وال ٌستعمله منهم ناٌس كثٌر ، وكان ٌونس 
(٘ )

ّن أل :)ذهاب الصدر من االستفهام قال بستبعاد فً قول سٌبوٌه الوفسر السٌرافً علة ا .

لفاظ االستفهام ، وقد أارب والمضروب بلفظٌن من ؟ استفهام عن الض َمًناٌن مَ  قوله : ضربَ 

ُ ق ّدم الفعل على االستفهامٌن جمٌعا واالسم المستفهم به ٌتضمن حرؾ االستفهام وال ٌكون ـ

لى ما تضّمناه من حرؾ االستفهام لصار تقدٌره : ضرب أزٌٌد إصدراً ولو رددناهما  اّل إ

(أعمرا وهذا باطل مضمحل 
(ٙ) 

(يٍّ )أعلى  (نْ مَ )اس قٌ : والشًء الثانً   
(6)، 

وهو قٌاس ؼٌر صحٌح كما ذكر ذلك ابن 

فلٌس بصحٌح   ((أيٍّ ))على   ((نْ مَ ))وأّما قٌاس  )ٌعٌش وبحث عن وجهها من القٌاس فقال :

من الداللة على   ((نْ مَ ))ّنه جّرد أمبنٌة .... ووجهه من القٌاس   ((نْ مَ ))معربة و  ((اأًٌّ ))ّن أل

عرابها وتثنٌتها  وجمعها ،كما جّردوا إسماء ، ٌجوز ألاسما كسابر ااالستفهام حتى صارت 

كامل . وقد فعلوا  يْ أرجٍل  من االستفهام حٌث وصفوا بها فقالوا : مررت برجل أيِّ   ((اأًٌّ ))

قول الشاعر ذلك فً مواضع فمن ذلك
(3)

:                       .                                                                  
.                                                                                                             

 (9) ومُ كُ شْ مَ  َم الَبْينِ وْ َر اأَلِحبَِّة يَ ثْ إِ      ـِض َعْبَرَتُو   َيقْ  مْ ى لَ ٌر َبكَ يْ بِ كَ  ْم َىلْ أَ     .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٖ٘/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .ٔ

 .ٕٓٗ/ٕشرح المفصل ابن ٌعٌش ،وٌنظر 9ٓٗ/ ٕ الكتاب .ٕ

 .ٕٓٗ/ٕشرح المفصل البن ٌعٌش  ،وٌنظرٓٔٗ/ٕ الكتاب .ٖ

وشرح جمل 9ٖٔ/.ٕ،وٌنظر اللباب فً علل البناء واإلعراب ٕٓٗ/ٕالمفصل البن ٌعٌش  شرح .ٗ

 .9ٙٗ/ٕالزجاجً ابن عصفور

 .ٔٔٗ/ٕ الكتاب .٘

 . 6ٙٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً  .ٙ

 .ٓٔٗ/ٕ الكتاب .6

 .مم(أمادة ) 6ٖ/ٕٔلسان العرب  و، 96ٖالمفضلٌاتو،  63ٔ/ٖعلقمة بن عبدة، الكتاب  هو .3

األعلم:أراد بالكبٌر نفسه ،أي هل تجازٌك ببكابك على إثرها وأنت شٌخ. والمشكوم :  قال البؽدادي:)قال .9

 .9ٕٕ/ٔٔخزانة األدب المجازى . والشكم : العطٌة جزاء( 
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ولوال ذلك  لم ٌجمع بٌن استفهامٌن وهً   ((هل))فهذا اعتقد خلع االستفهام من      

(((هل))و   ((أمْ ))
(ٔ)

 

اعرقول الشوالشًء الثالث :    
(ٕ)

  : 

 أتـَوا نـَاِري فـَقـُْمُت َمنـُْوَن أنـْتـُم ؟         فـَقـَالـُوا الجـِنُّ قمُت ِعُموا ظـََلمـَا        
( ّنما ٌجوز هذا على قول شاعر قاله مرة فً شعر ثم لم ٌسمع بعدُ إو :)سٌبوٌه قال   

(ٖ)
 

(لفٌتهأ ).وذكر ابن مالك فً
 
 ندورافً النظم  لحاق العبلمة فً الوصل جاءت نّ أ

(ٗ)
  

 
ْختـَلِؾُ وإْن تــَِصْل َفلفُظ )َمْن( اَل         ٌَ  ؾَ اِدٌر )َمُنْوَن( ِفً نـَْظم ُعرِ نَ وَ          

 ألوجه:البٌت شاذ  نّ أوذكر النحوٌون         

ّنه حكى مقدراً ؼٌر مذكورأ : الوجه األول   
(٘)

ّنه حكى الضمٌر أزهري ألوٌرى خالد ا ، 

((توا ناريأ))الواو فً 
(ٙ)

ّن )منون( حكاٌة للضمٌر أعبد الحمٌد  الدٌن محمد محًٌ ذكرو 

وهذا الضمٌر  أنتم؟( نَ َمنـُوْ المقدر،والتقدٌر:)أتوا ناري فقالوا: أتٌنا فقلت: فً قولهم )أتٌنا( 

عبلم التحكى معرفة والمعارؾ ؼٌر األ
(6)

 . 

 اّل إال تثبت  نْ أوحقها ،او والنون ّنه اثبت العبلمة فً الوصل وهً الوأالثانً : الوجه     

( فً نْ بـ)مَ  السإالرادوا أذا إ مهنّ ألسنة العرب أوالقاعدة المستمرة الجارٌة على ،فً الوقؾ 

نت ؟ أ نْ فراد وال تثنٌة وال جمع بل ٌقولون : مَ إ( فً نْ حالة الوصل لم ٌختلؾ عندهم لفظ)مَ 

نتم ؟أ نْ مَ  و  نتما ؟أ نْ مَ  و
(3)

. 

النون حٌن تزاد تكون ساكنة نّ أتحرٌك النون بالفتح مع  لث:الثاالوجه     
(9 ). 

 وللنحوٌٌن فً البٌت الشاهد توجٌهات منها:          

معرب  أّن )منون( هنا :أيْ  ،(اَمنً ٌن مَ  حمله سٌبوٌه على لؽة من قال )ضربَ التوجٌه األول: 

ٍة، فٌ،(كـ)أيٍّ   ٌ ا ٌونس فإن ه ٌقٌس َمَنه على أَ               قول:َمَنٌة وَمَنًة وَمَنٍة إذا قال:قال:)وأم 
ٌُسمع بعد( ٌا فتى....وهذا بعٌد، وإنما ٌجوز هذا على قول شاعر قاله مرة فً شعرثم لم 
 (ٔٓ)

 
 وذكر البٌت.

 ،  ( ،ال على وجه الحكاٌةنْ وذهب الرضً إلى أّنه ٌجوز فً بعض اللؽات إعراب )مَ     
  . ؟ استفهام عن الضارب والمضروب انً رب َمٌن مَ وحكى ٌونس أّنه سمع : ض ) : قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٔٗ/ٕشرح المفصل  .ٔ

 6ٖتقدم البٌت فً  .ٕ

 .ٓٔٗ/ٕ الكتاب .ٖ

 9ٗمتن األلفٌة  .ٗ

 .6ٔ3ٔ/ٗالشافٌة شرح الكافٌة .٘

 .3ٖٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .ٙ

 .3ٕ٘/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك أهامش  .6

 .3ٕ٘/ٗلفٌة ابن مالك ألى إوضح المسالك أهامش و،  6ٔ3ٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة ٌنظر .3

 3ٕٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح ا على ، وٌنظر حاشٌة الصّبانٕٓٗ/ٕشرح المفصل البن ٌعٌش  .9

 . ٓٔٗ/ٕ الكتاب.ٓٔ
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قال سٌبوٌه هذا بعٌد وقال ٌونس أٌضا هذا ال ٌقبله كل أحد ؛ وذلك لتقدم الفعل     

 رجلٌ  االستفهام ،وأّما إعرابها فقٌل حكاٌة ، كؤنه سمع رجبل ٌقول : ضربَ على كلمة 

ٌجوز فً ّنه أفكٌؾ ٌعربها مع قٌام علة البناء ؟ والظاهر أن ه لٌس بحكاٌة ، و وإاّل  رجبل .

ولٌس بمحكً  ((منون أنتم))إلى قوله  بعض اللؽات إعرابها ال على وجه الحكاٌة ، أال ترى

فً آخر  إالَّ  ((نْ مَ ))قبله ،والعبلمات المذكورة ال تلحق  مذكورٌ  كما زعم ٌونس ؛ إذ ال منكرٌ 

(الكبلم ؛ألّنها فً حالة الوقؾ 
(ٔ)

ُمْعرب وصار ال ((نْ مَ ))جمع  ((فمنون)) )حٌان : وقال أبو  

 (((نْ مَ ))فكذلك  ال ٌحذؾ منه العبلمات وصبل  ((أي  ))و ، ((أيٍّ ))بمنزلة 
(ٕ)

 . 

      فقال:استبعده ذكره الشاطبً و ( هـٖٔٔت )لزجاجا  إسحاق ألبً  التوجٌه الثانً:   

وسكت ثم ابتدأ وهو بعٌد ( ((نْ مَ ))) ووّجه الزجاج البٌت بؤّنه وقؾ على 
(ٖ) 

فقال:) ووّجه  (هـ39ٔت)إلى أبً الحسن الكسابً نسبه أبو حٌان الث: التوجٌه الث  

الكسابً على أّنه من إجراء الوصل مجرى الوقؾ ، ووّجه أٌضا على أّنه من ٌجعل 

ُ نمَ  و ، ؟أنتما انِ نَ ، ومَ ؟ و أنت نُ الزٌادة فً مستؤنؾ االستفهام فٌقول :  مَ  (؟ أنتم  نَ وْ ـ
(ٗ)

   . 

بو أشار أوقد النكرة  البٌت ٌحمل على لؽة من ٌحكى المعرفة حكاٌةّن أ :لرابعالتوجٌه ا   

فً الوصل وهو مذهب لبعض العرب  ((نْ مَ ))جاز ٌونس الحكاٌة بـأو )لى ذلك فقال :إحٌان 

ًْ ٌا هذا ؟ٌا هذا  َمَناً ، و ؟ٌثبت الزٌادة فً الوصل ٌقول : َمُنْو ٌا هذا ُ نمَ ))ا مّ ؤ... ف؟، وَمِن  نَ وْ ـ

ستثباتا عن االلؽة التً حكاها ٌونس عن بعض العرب وٌكون  هه على هذجّ فو ((؟ نتمأ

ولشذوذ هذه اللؽة قال ٌونس ال ،وهو قلٌل  ،ستثبات عن النكراتذا جهلت كاالإالمعارؾ 

(حد أٌصدق بها كل 
(٘)

 .  

 حكام نتٌجة الوصل أما ٌترتب من     

 عتاد المطرد وهما :( عن المنْ هناك حكمان ٌظهران نتٌجة الوصل وفٌهما تخرج )مَ 

 ول : صدارة االستفهامألاالحكم     

تكون ألدوات االستفهام  نْ أّن االستفهام له الصدارة فً الكبلم فٌجب أٌرى النحوٌون   

ّنها خرى ألدوات المعانً األأوهً تشبه ،تفٌد معنى االستفهام  نْ أجل أل الجملةالصدارة فً 

االستفهام  نّ إ )اللة على االستفهام قال ابن ٌعٌش :ذا تقدم علٌها شًء من الجملة فقدت الدإ

لى إفنقلها من الخبر  ،ه حرؾ دخل على جملة تامة خبرٌةنّ أله صدر الكبلم من قبل 

النافٌة كذلك  ((ما))ٌكون متقدما علٌها لٌفٌد ذلك المعنى فٌها كما كانت  نْ أستخبار فوجب اال

(لسلب لى اإٌجابٌة فنقلت معناها إحٌث دخلت على جملة 
(ٙ)

وإّنما وجب  )وقال الرضً : . 

 ثر فً أوكل ما ،ّنه مإثر فً الكبلم مخرج له عن الخبرٌة نشاء ألتصدر متضمن معنى اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 6ٙ/ٖعلى الكافٌة  شرح الرضً .ٔ

 .3ٖٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٕ

  .6ٖٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .ٖ

 .3ٖٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٗ

  .3ٖٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .٘

  .ٖٓٔ عند النحوٌٌن والببلؼٌٌن سالٌب الطلبأٌنظر و، ٗٓٔ/٘شرح المفصل  .ٙ
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ا صدر تلك والعرض والتمنً والتشبٌه ، ونحو ذلك فحقه معنى الجملة من االستفهام

(ن ٌحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التؽٌٌر أالجملة خوفا من 
(ٔ)

 . 

ستثبات عمن الومن ذلك قولهم فً ا )من تدرج اللؽة فقال : ذهاب الصدروعّد ابن جنً    

فلما شاع هذا  ((؟ ضربت رجَل . َمَنا ؟ ومررت برجل. َمِني ؟ وعندي رجل. َمُنو))قال : 

(، كقولك : ضرب رجل رجبلً  َمًناٌن قالوا : ضرب مَ  نْ ألى إرجوا منه تدعنهم ونحوه 
(ٕ)

 .           

أّما  ،ستثبات بلم كان لأبتداء ااالستفهام له الصدارة فً الكبلم سواء قصد به االستفهام و   

   ، شاذة ها النحوٌونَعدّ فقد ؟( َمًناٌن ضرب مَ الرواٌة التً حكاها ٌونس عن بعض العرب )

حكى  )وفسر الرضً سبب الشذوذ فٌها وهو كون العامل متقدما على االستفهام فقال :.  

استفهام عن الضارب والمضروب قال سٌبوٌه : هذا   ((؟ َمًناٌن ضرب مَ ))ّنه سمع أٌونس 

(حد ، وذلك لتقدم الفعل على كلمة االستفهام أبعٌد وقال ٌونس : هذا ال ٌقبله كل 
(ٖ)

  

زال االستفهام عن صدرٌته أه نّ أووجهه  )ك الرواٌة وقال :زهري تلوحكى خالد األ

(خر مفعوال آلحدهما فاعبل واأعرب أو
(ٗ)

   

هو إعراب )َمْن( وتنوٌنها عند عدم لحاق العبلمات بها كما فً رواٌة  الثانً :الحكم  

فمن :  ؟ لمن قال :)ضرب رجٌل رجبل (َمًنا ٌونس أّنه سمع عربٌا ٌقول : ضرب َمٌن 

                                             على الفاعلٌة مع تنوٌنه ألّنه معرب و)منا( منصوب على المفعولٌة مع تنوٌنه،مرفوع 

المضاؾ  ((نْ مَ ))عراب إ، ب َمًنا نٍ مَ  وحكى الكسابً : ضرب ؼبلمُ  ): زهريألوقال خالد ا

(نا ؟ ب ؼبلُم َمْن مَ عراب فٌها وتسكٌنها فتقول : ضرإلترك ابلٌه بالجر وتنوٌنها وإ
(٘)  

. 

 تراكٌب حكاٌة النكرة      

تًؤما ٌ هامن، هناك تراكٌب لجمل ٌحكى بها النكرات   
(ٙ)

 : 

وكان السإال بـ)َمْن( فعند الحكاٌة ُتلحق العبلمات فً ، انذا اجتمع مذكر ومإنث نكرتإ-ٔ  

      ه وصل ، ولمن قالنّ ألل وألوَمَنْه( ٌسكن ا نْ تقول )مَ  (ةأرأٌت رجبلً وامر )خر نحو :آلا

رجٌل  مَ علّـو اختلؾ كما فً قولنا : أعراب لهذا اإلاتفق ا ؟ .نَ ومَ  نْ : مَ  (ة ورجبلأرأٌت امر )

فً الوحدة  اوكذا لو اتفق ؟ .َنان ومَ ة رجبل : مَ أامر متعلّـْه ؟ وفً عكسه ـَ ن و َمن: مَ ةً أامر

ْن ؟ـَـتـْـو َمن نْ : مَ تٌن أرأٌت رجبل وامر )لمن قال : فتقول او اختلفأ رأٌت نساء ورجبل (و)ٌْ

 (.؟  َمَناتْ  ن و. مَ  رأٌت رجاال ونساءً )و(ا ؟نَ ن و مَ . مَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .ٖٓٔ عند النحوٌٌن والببلؼٌٌن سالٌب الطلبأٌنظر  و، 6٘ٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٔ

 .9ٖٗ/ٔالخصابص  .ٕ

 .6ٙ – 6٘/ٖالكافٌة  شرح الرضً على .ٖ

 .3ٖٗ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  .ٗ

 .3ٖٙ/ٌٕنظر ارتشاؾ الضرب  و، 39ٙٔلى نحو التسهٌلإموصل النبٌل  .٘

 3٘ٙ/ٕارتشاؾ الضرب و،  9ٖٗ/ٕاألصول فً النحو و،  ٔٔٗ/ٌٕنظر الكتاب  .ٙ

 .3ٕٗ/ ٕالتصرٌح على التوضٌح و،  ٖٕٕ/ٕكشؾ المشكل و،  ٓٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد و
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ة . أفً تؽلٌب المذكر على المإنث فً السإال عنهما فً قولنا : رأٌت رجبل وامرو  

نْ ـَ َمن  ة حمراء( أحمر ، وامرأحمرٌن( فً )رجل أ علمت؟ كتؽلٌب ) ٌْ

لذي ذكرناه فً )َمْن( ولكن الزوابد تثبت فً ( ٌجرى على القٌاس ايٍّ أذا كان السإال بـ)إو  

  و اختلفا أو العقل أو الوحدة أعراب إلالوصل بخبلؾ )َمْن( اتفقا فً ا

ٌّة و كقولنا :                   أيِّا رأٌت امرأة ورجبل : أ

ًٌّارأٌت رجبل وامرأة :                             ًٌّة  أ  وا

ًٌّاٌت رجبل وأسداً :   رأ                            ا وأ ًٌّ   أ

( عن ؼٌر العاقل فً جملة واحدة فتؤتً بكل واحد يٍّ أ( عن العاقل و)َمنْ خلط سإال )-ٕ   

 ا ؟ًٌّ أن و. مَ  أسداً رأٌت رجبل وو مجموعاً نحو : أو مثنى أمنهما على القٌاس مفرداً كان 

                ةرف( للمعَمنْ حكاٌة )قسم الثانً:  ال        
ولكن هم عند ،عند حكاٌة النكرة  )َمْن(( وداتً االستفهام )أيّ أاستعمل العرب فً لؽتهم  

حاول النحوٌون تفسٌر ذلك .وقد ( َمنْ حكاٌتهم المعرفة قصروا ذلك االستعمال على )
 هً :ولى بعض التعلٌبلت ، إاالختصاص فذهبوا 

 (( َمنْ  ))ما جازت الحكاٌة فًنّ إو ): سٌبوٌه قال( .( دون )أيّ َمنْ كثرة استعمال العرب لـ)-ٔ
(كثر فً كبلمهم عن حال نظابرهألٌؽٌرون امما كثر استعماالً وهم أ (( َمنْ  ))ــهم لنّ أل

(ٔ)
  

( فهً يٍّ أ( مبنٌة ال ٌظهر معها قبح الحكاٌة لسكونها على كل حال بخبلؾ )َمنْ ن  )إ-ٕ
معربة
(ٕ)

ّنها مبتدأ بسبب مجًء اسم ألعها فبلبد من رف،المحكً عن ( يٍّ أذا سؤلوا بـ)إف 
و مجروراً أزٌداً(  ي  أ) :بعدها واالسم الواقع بعدها لو كان محكٌا فقد ٌكون منصوبا نحو

قال األعلم ، عراب المبتدأ والخبر إزٌٍد( فٌظهر فٌه قبح الحكاٌة من خبلل اختبلؾ  ي  أ)
                                                              لعلتٌن:األعبلم  فً األسماء (( يٍّ أ))، ولم تجز بــ(( َمنْ ))الشنتمري:)وإّنما جازت الحكاٌة بــ

وما كثر استعماله فهم  ((أيٍّ ))بــ عن َمن ٌعقل أكثر من السإال(( َمنْ ))أّن السإال بــإحداهما:  
ا)):أّن  والعلة األخرىأشّد تؽٌٌرا له. ًٌّ فبلبد من رفعها فإذا فعلوا معربة، فإذا سؤلوا بها،  (( أ

ذلك أتبعوها لفظ االسم العلم على ما ٌوجبه القٌاس(
 (ٖ)

 
ّما أو) :( فقالمتناع حكاٌة العلم بعد )أيٍّ اتفسٌراً لذلك من خبلل حدٌثه عن  وقّدم ابن الحاجب  

ٌُحكى بخبلؾ أه لم فإنّ العَ   ك مستؽٍن عن حكاٌته بما ٌظهر فًنّ أوسره هو  ، ((َمنْ ))ٌضا ال 

 عنها ،  صل مع المؽنًأللى الحكاٌة التً هً على خبلؾ اإمن الحركات فبل حاجة  ((يٍّ أ))

ْن حكٌت فً االثنٌن إحدهما ، فأو فً أتحكى فً االثنٌن  نْ أّما إك لو حكٌت ، فنّ إٌضا فأو

مخالفة  ول كان فٌهألحكٌت ا نْ إول ، وألستؽناء باالصل مع األجٌد لكثرة مخالفة ابفلٌس 

ول ؼٌرت ما لم ألحكٌت الثانً دون ا نْ إذا حكٌت ؼٌر المحكً وتركت المحكً وإللمعنى 

(حدهما أو تؽٌٌر أٌثبت فٌه تؽٌٌر وتركت القابل للتؽٌٌر فتعذر تؽٌٌرهما 
(ٗ)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٗٔٗ/ٕ الكتاب .ٔ

 .ٖٓٗ/ٙ المقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة ٌنظر .ٕ

وشرح  ٘ٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  ،وٌنظرٖٓٓ/ٕالن كت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه .ٖ

 . 3ٙٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح 

 .  9٘ٗ/ٔاإلٌضاح فً شرح المفصل  .ٗ
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زاد وجها آخر هو كون (  هـ9ٓٙت ) خروؾبن ا أبا الحسنذكر الشاطبً أّن -ٖ
)َمْن( على حرفٌن
(ٔ)

 . 
وال أجد هذا سببا للتفرٌق بٌنهما وإْن كانت العربٌة تمٌل فٌما كثر استعماله إلى 
التخفٌؾ، والذي أراه أّن العرب عندما حكت المعارؾ اختصت  األعبلم بذلك والؽالب على 

( التً ٌسؤل األعبلم أّنها للعاقل، واألداة التً ٌسؤل بها عن ذلك هً ) َمْن( على عكس )أيٍّ
  بها عن العاقل وؼٌره .

وعند حكاٌة )َمْن( للمعارف نجد فٌها ثالثة فروق تختلف عما وجدناه عند حكاٌتها     
 النكرة 

( للنكرة، وهو ال ٌحذؾ عند حكاٌة َمنْ ) ٌكون محذوفاً عند حكاٌة اللفظ المحكًاألول : 
اعلم أّن المسإول عنه فً هذا الباب  )قال ناظر الجٌش : للمعرفة وإّنما ٌذكر بعدها .( َمنْ )

إّما نكرة وإّما معرفة ،فالنكرة نفسها ال تحكى وإّنما ٌحكى ما لها من إعراب وتذكٌر و إفراد 
ٌُحكى منها الَعلم خاصة دون  ى، وأّما المعرفة فتحك ٓٓٓوأضدادهما  هً نفسها لكن إّنما 

(ون بقٌة المعارؾ وإّنما ٌحكٌه الحجازٌ
(ٕ)

. 
 وٌمكن تعلٌل ذلك بما ٌؤتً :     
االستفهام عن المعارؾ لٌس فً الكثرة مثل االستفهام عن النكرات فلم ٌطلب  نّ إ -ٔ

 التخفٌؾ بحذؾ المسإول عنه عند حكاٌة المعارؾ .

ّن أذا كررت فبل بد فً الثانٌة من دخول الم العهد علٌها لٌعرؾ المخاطب إالنكرة  نّ إ -ٕ

الرجل ؟  نِ وال نحو : قولنا : ) جاءنً رجل ( فتقول فً االستفهام : مَ أرة الثانٌة هً المذكو

ن  الحكاٌة ذكر اللفظ المذكور بعٌنه ببل زٌادة وال أل؛لؾ والبلم تبطل الحكاٌة وزٌادة األ

 نقصان .

فبل ، ( عند حكاٌة النكرة هو دلٌل على المسإول عنهَمنْ وجود العبلمات فً لفظ ) -ٖ

وبسبب عدم ،لى التخفٌؾ إتمع العوض والمعوض عنه والعربٌة تمٌل حاجة لذكره لببل ٌج

( َمنْ ( عند حكاٌة المعرفة تطلب ذكر المسإول عنه بعد )َمنْ وجود هذه العبلمات فً لفظ )

 لعدم وجود ما ٌعوض عنه .

قصد المتكلم  نّ أثبات العبلمات بدال عنه دلٌل على إحذؾ المسإول عنه فً النكرة و نّ إ -ٗ

المسإول عنه هو ما  نّ أٌتٌقن المخاطب  نْ أوؼرضهم من ذلك ، ال هو الحكاٌة من هذا السإ

مر على قصد المتكلم من سإاله هو ول األأجل التنصٌص من ذكره بعٌنه ال ؼٌره وأل

( فالمتكلم لم ٌقصد من َمنْ ورد المتكلم لفظ المسإول عنه بعد )أذا إالنكرة المذكورة سابقاً و

 .(هو ؟  َمنْ )وأ (الرجل ؟ نِ مَ :)خبار فٌقول د اإلهذا السإال الحكاٌة بل قص

كونها سإاالً عن  ((نْ مَ ))بــ  ّنما اشترط فً لحاق العبلمات المذكورةإو )قال الرضً :   

ة ... و ؼٌر محكٌّ أة ّما محكٌّ إؼلب ذا استفهم بها عنها ، ذكرت فً األإالمعارؾ  نّ ألنكرة 

 فلم ٌطلب التخفٌؾ مثل االستفهام عن النكرات كثرةالاالستفهام عن المعارؾ لٌس فً  نّ أل

((إال))لم ٌجز حكاٌتها  النكراتأٌضا  بحذؾ المسإول عنه، ولو كررت
 (ٖ)

 نّ أل ((َمنْ ))بعد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٓٗ/ٙلمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة ا .ٔ

 .ٖٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد   .ٕ

 .(  نْ صح ) لم ٌجز حكاٌتها بعد مَ ألوا،ن  وجودها ؼٌر صحٌح أرى أكذا مذكور فً المطبوع و .ٖ
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المذكورة ثانٌا هً  نّ أذا كررت فبل بد فً الثانٌة من الم العهد لٌعرؾ إالنكرة 

الرجل ؟ لمن قال : جاءنً رجل نِ ، تقول مَ  والً أالمذكورة 
(ٔ)

مع زٌادة البلم علٌها لم و 

الحكاٌة ذكر اللفظ المذكور بعٌنه ببل زٌادة وال نقصان ، فلما لم ٌمكن  نّ ألتمكن الحكاٌة ، 

 (( ذلك ؟ َمنْ ))و أ (( هو ؟ َمنْ ))وأ (( الرجل ؟ نِ مَ ))قصد الحكاٌة قلت : تلم  نْ إحكاٌتها ، ف

وسهل حذفها قصد  ،((َمنْ ))ثبت العبلمات فً لفظ أو،تها وهو الكثٌر حذفت النكرة قصد نْ إو

كثر من االستفهام عن المعرفة ، فلذا كان حذفها بعد أاالستفهام عن النكرة  نّ ؛ألالتخفٌؾ 

ول أجل التنصٌص من ولى ، ألأ(( َمنْ ))ومع الحذؾ فالحكاٌة فً ،ثباتها إكثر من أ ((َمنْ ))

فرّبما ((َمنْ ))فً لفظ  ذا لم تحكِ إنك ألالمستفهم عنه هو النكرة المذكورة ،  نّ أمر على األ

(ّن المستفهم عنه تورده بعدها أتوهم السامع 
(ٕ)

. 

 ،( عند حكاٌتها النكرة ٌدخل على لفظها عبلمات تدل على المسإول عنه َمنْ ّن )أ الثانً : 

سبب أّن ابن ٌعٌش  ذكرو،عرفة رى هذه العبلمات فً لفظها عند حكاٌتها المنفً حٌن ال 

فعوض عن ذلك بدخول ، لؾ والبلم ومعها األ إال( َمنْ عادة لفظ النكرة بعد )إذلك هو عدم 

ذا كان إْن قٌل : إف )( قال:َمنْ هذه العبلمات ولوال ذلك لم تثبت هذه الزٌادات فً لفظ )

 ((َمنْ ))زادوا على  ول فهبّل االسم الثانً ؼٌر األ نّ أزالة توهم إالؽرض من حكاٌة العلم 

ٌُعلم  ن ه المراد دون ؼٌره كما فعل بالنكرة حٌث قالوا أزٌادة تنبا عن حال االسم المذكور ، ف

ًْ ))و ((انَ مَ ))و ((َمنو))  نّ أقٌل : كان القٌاس فً النكرة الحكاٌة كالعلم لما ذكرناه ؼٌر  ((َمِن

ّنها تصٌر لؾ والبلم فٌها ، ألدخال األإعٌدت أذا إه ٌلزم فٌها نّ ألجز ، تعادة لفظ النكرة لم إ

عادة لفظ إمكن تلؾ والبلم لم علٌه األ دخلأذا إ...و((جاءنً رجل ))معهودة نحو قولك 

لتنوب  ((َمنْ ))لى ما فعلوه من زٌادة على لفظ إول فلما لم تسػ الحكاٌة فً النكرة ، عدلوا األ

لؾ والبلم باأل ناٌتم فً النكرة من اإلّما العلم المعرفة فبل ٌلزم فٌه مالزأو،مناب الحكاٌة 

(لتعّرفه فساؼت فٌه الحكاٌة 
(ٖ)

  

 ة أْن ٌكون ذلك فً حال الوقؾ إاّل ( للنكرَمنْ اشترط النحوٌون فً حكاٌة )الثالث :    
ٌونس، وأّما فً حكاٌتها للمعرفة فبل ٌشترط هذا الشرط وهذا ٌفهم من قول ابن مالك فً 

حكاٌة النكرة فقال األلفٌة الذي خّص الوقؾ عند
(ٗ)

 : 

   نْ عَ بِ اشْ ا  وَ قً مَ طْ مُ  كْ رّْ وَن  حَ والنُّ       )َمْن(    بِــ  ا  ِلَمنكـُورٍ ِك مَ ا احْ فً قْ وَ وَ        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها ) زٌادة ال بد منها لٌتم نّ أكرمت الرجل( قال عنها ؤالمحقق فً المطبوع ) ف زاد .ٔ

ن  هذه أرى أالتمثٌل لما قال وكؤن ها ساقطة من الطبع فً النسخة التً نقلت عنها( و

 .المعنى المقصود واضح  نّ ألالزٌادة ال فابدة منها 

    .                6ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 . ٕٗٗ/ٕشرح المفصل  .ٖ

 .9ٗمتن ألفٌة ابن مالك  .ٗ
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لفٌةان فً قول ابن مالك فً األالصبّ محّمد بن علً وقال       
(ٔ)

 : 

 نرَ تَ ا اقْ يَ نْ مِ  فٍ اطِ عَ  نْ مِ  تْ يَ َعرِ  نْ إِ       )َمْن(    دِ عْ بَ  نْ نَُّو مِ يَ كِ احْ  مَ الَعمَ وَ        
(طبلقهم إال تتقٌد بالوقؾ وهو  ((َمنْ ))ة العلم بعد ّن حكاٌأ هظاهر : (( نْ من بعد مَ ))قوله  )  

(ٕ)
          

( َمنْ وقد ٌاتً فً لؽة بعض العرب ما ٌنقض الفروق الثبلثة التً ذكرتها عند حكاٌة )     

                          للنكرة والمعرفة ومن ذلك :

 ( بدال عنه .َمنْ لحكاٌة فً )ثبات عبلمة اإ( وَمنْ قد ٌحذؾ المسإول عنه المعرفة بعد )-ٔ    

وقد سمعنا من العرب  فً قوله:)ما ذكره سٌبوٌه  ،وهو الضمٌر،مثلة حذؾ المعرفة أومن 

ْن ؟ وقد رأٌته  بناٌقال له : ذه َمنْ  ٌْ ا ؟ ، وذلك نَ و رأٌت مَ أفٌقول : َمَنا ؟  ،معهم فٌقول مَع َمِن

ه ضعمر لٌس على ما وّن األأو ،عٌنهكر لٌسوا عنده مما ٌعرفه بذَ  نالذٌ نّ أله على ؤه سنّ أ

(ذا الموضع كما سؤل حٌث قال رأٌت رجبل ٌسؤل نْ أفهو ٌنبؽً له  ثُ حدِّ المُ 
(ٖ)

 .         

ثبات عبلمة الحكاٌة فٌها  قٌل : خلؾ إو ((َمنْ ))وقد جاء حذؾ العلم بعد  )وقال الرضً :

(دار عبد هللا ، فقال السامع : دار َمِنْى ؟
(ٗ)

 

ذا قدر جهل االسم المعرفة فلم ٌدِر إمعرفة بمثل طرٌقة حكاٌة النكرة قد تحكى ال-ٕ

ومن  :)قال ابن عصفورصبحت المعرفة فً حكم المجهول النكرة .أ يْ أالمخاطب ما هو ؟ 

سمع من العرب  ((يٍّ أو نْ مَ ))ستثبات بـالجرى النكرة فً ان ٌجري سابر المعارؾ مُ العرب مَ 

( ىفبل ٌحك  هم ؟  نْ ٌقول : مَ  نْ أحسن ألع منٌن ؟ وامن ٌقال له :ذهب معهم فٌقول : م
(٘)

 . 

حكاٌة المنكر  ((نْ مَ ))ذا كان مجهوال والمضمر بـإالعلم  ًوربما ُحك :)زهري ألوقال خالد ا

مررت )) ا ؟ ولمن قال :ـَ َمن ((رأٌت زٌداً ))و لمن قال أ: َمُنو ؟  ((قام زٌد))فٌقال لمن قال : 

، وكذلك المضمر فتقول : لمن قال :  ((نْ مَ ))للنكرة فً لفظ  كً ما َمِنْى ؟ كما ٌح ((بزٌٍد 

نْ ورأٌتهم : ؟ . نقاموا : َمُنو ٌْ نْ ؟ وعلٌه ما سبق من قولهم : مع  َمِن ٌْ ستثباتا لمن قال : ا؟  َمِن

بل جاء فً كل معرفة ، وحدها  ((نْ مَ ))بـولٌس هذا خاصاً بالعلم والمضمر  ((ذهبت معهم))

( ((أيٍّ ))و مع أ ((نْ مَ ))ا مع مو ؼٌرهأو مضمرا أعلما  مجهولة سواء كان
(ٙ)

. 

 :  ضربٌن( على نْ مَ المعارؾ بعد )وحكاٌة     

 عالمحكاٌة األ:  األول لضربا.  

دون ؼٌره من المعارؾ  الَعمـَمِ قصر بعض العرب وهم الحجازٌون حكاٌة المعرفة على    

 ٌكون له سبب ٌجعلهم ٌمٌزونه  نْ أوهذا التخصٌص للعلم دون ؼٌره من المعارؾ ال بد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٗمتن ألفٌة ابن مالك  .ٔ

 . 9ٕٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح اعلى   حاشٌة الصّبان .ٕ

 .  ٕٔٗ/ٕ الكتاب .ٖ

 . 69/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ

 .   ٖٓٓ/ٔ فً النحو المقرب .٘

 . 9ٕٙ/ٖ على تسهٌل الفوابد ٌنظر المساعد و، 39ٙٔموصل النبٌل  .ٙ
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 : منها ل النحوٌون ذلك بتعلٌبلت مختلفةـبحكم ٌختلؾ عن ؼٌره من المعارؾ فعلّ 

ءت لدفع والحكاٌة جا،خرى ألشتراك بخبلؾ المعارؾ االعبلم تدل على عدم األا-ٔ

ّنما سوؼوا الحكاٌة فٌها لما توهموه إعبلم ألّن اإ )ابن ٌعٌش  : قال شتراك ورفع اللبسالا

من تنكٌرها ووجود التزاحم لها فً االسم فجاإوا بالحكاٌة إلزالة توهم ذلك وهذا المعنى 

م مع لؾ والبلألّنه ال ٌصح اعتقاد التنكٌر فٌما فٌه األ ؛لٌس موجوداً فً ؼٌرها من المعارؾ

(ضافة وكذلك سابر المعارؾإلوال فٌما هو مضاؾ مع وجود ا ،وجودهما
(ٔ)

 . 
     
عبلم ألشتراك الذي ٌحصل بٌن االعبلم لدفع األّن الحكاٌة جاءت فً اأٌرى الرضً  و

عبلم على عدم ألن  وضع األّنما خصوا الحكاٌة بالعلم دون ؼٌره من المعارؾ إو،قال:)

معٌن كان ... والحكاٌة لدفع  يّ ألن كل واحد منها إارؾ فشتراك بخبلؾ سابر المعالا

(نسب أعبلم ألشتراك فكانت باالا
(ٕ) 

ّن أ،  مـَ لالعَ  ووجه المناسبة بٌن الحكاٌة و ،عبلم بصفة التؽٌٌر ألتمتاز الحكاٌة وكذلك ا-ٕ

وكذلك خرج فً الحكاٌة عن مقتضى ،صله من خبلل النقل أقد خرج عن مقتضى  مـَ لالعَ 

نه أل( على ما ٌجب له من الرفع ؟زٌدٍ  نْ عراب ، فقد خرج زٌد فً قوله : )مَ إلمن اموضعه 

صلها أعبلم فً ّن األأصل كما هذا خروج عن األ نّ أحد أفبل ٌنكر  ،خبر وُجعل مجرورا

كثر   مـَ لالعَ ّن أ كما. مـَ لالعَ  وهذا وجه المناسبة بٌن الحكاٌة و صلها بالنقل أخارجة عن 

.  استعماله  قلّ   عما ٌختلؾ   بحكم  ٌخص  ر استعمالهاستعماله وما كث
 

كثر العرب أى عند نَ عبلم والكُ فالمعارؾ المحكٌة مختصة باأل :)العكبري  أبو البقاء قال   

د وعلة ذلك من وجهٌن : بً محمّ أنحو : زٌد و
 

بها ،   إالَّ ختصار ال ٌحصل الذ كانت التعرٌفات على اإا فً الكبلم كثر َدْورً أّنها أ: حدهماأ 

 ٌْلتبس . ه الـّ نألٌما قّل فحكام التوجد ؤوما كثر استعماله ٌخص ب

وَتْهلُل ،  ،ب ، و َمْكَوزة ،وَمْوهب بَ ّن االعبلم قد ُؼٌرت كثٌرا نحو : َمحْ أ:  والثانً 

(والحكاٌة تؽٌٌر فهو من جنس مالحقها من التؽٌٌر 
 (ٖ) 

م من التنكٌر ـَ لبالحكاٌة لما قد ٌعرض فً العَ  هل الحجاز فتحرزواأّما ؤف :)وقال ابن ٌعٌش  

من  هُ رَ كَ ن ذَ عن ؼٌر مَ أنه ٌسؤل لببل ٌتوهم المسإول  هبالمشاركة فً االسم فجاإوا بلفظ

خبارات والمعامبلت إلة استعمالها فً اعَ عبلم بذلك لكثرة َدْورها وسَ االعبلم ، وخصوا األ

فٌها عدول عن مقتضى عمل العامل ،  ذ كانإن الحكاٌة ضرب من التؽٌٌر ألونحوهما ، و

(عبلم مخصوصة بالتؽٌٌر... والتؽٌٌر ٌإنس بالتؽٌٌراألو
(ٗ)

 . 

أّن األعبلم أكثر ما تستعمل فً كبلم العرب ولحرمتها بٌن العرب اختصت         -ٖ

 عبلم ّنما اختصت بهذه األإو :) (هـٖٗ٘ت)الباقولً بهذه الخصٌصة ، قال علً بن الحسٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗٗ/ٕشرح المفصل  .ٔ

 .66/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 .ٖ٘ٔ/ٕعراب إلاللباب فً علل البناء وا .ٖ

 .ٕٗٗ/ٕشرح المفصل  .ٗ
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كثر ما ٌستعمل فً كبلمهم أّنها أل؛ بٌن العرب عبلم والكنى حرمة فٌما لؤل نّ ألوالكنى 

رى جٌ أنٌاها اختصت بهذه الخصٌصة وهو إولكثرة ما ٌستعمل فً كبلمهم ولحرمتها 

(على وفق السإال فٌها الجواب
(ٔ)

. 

 مـَ لالعَ المخصوص المذكور سابقاً ولو لم ٌحك  وه هنّ إربط الكبلم المتقدم مع المتؤخر و-ٗ

ّن أْن ٌبٌنوا أما حكوا حرصا على نّ إو )َمري:ٌْ ـلى االبتداء .قال الص  صبح الكبلم مستؤنفاً عأل

سماء هل الحجاز الحكاٌة فً األأما اختار نّ إاالستفهام وقع على االسم المذكور دون ؼٌره و

 عبلم فحكوا لببل ٌقدر ألسماء األكثر ما ٌخبر عن الناس باأّن ألعبلم ورفعوا ما سواها األ

ه لم ٌكثر نّ ألعبلم فرفع ألّما ؼٌر اأخر ؼٌر المذكور وآتفهام عن اسم االسبّنهم ابتدإوا أ

(جروه على القٌاسأخبار عنه ككثرة االسم العلم فلم ٌخشوا لبساً وإلا
(ٕ)

.وقال خالد 

عبلم كثرت فً كبلمهم فؤجازوا فٌها الحكاٌة لما فٌها ن  األأَرك الحجازٌٌن دوم ) :زهريألا

(خر حد الكبلم باآلأمن ربط 
(ٖ)

 

 :م ـَ لالعَ هناك لهجتان فً حكاٌة و     

م فً ـَ لّنهم ) سلكوا بالعَ إ( ونْ م بعد )مَ ـَ لهم الٌحكون العَ و:  لهجة تمٌم ـــولى ألا    

توا به مرفوعاً على كل حال باالبتداء ؤسماء فمسلك ؼٌره من األ ((نْ مَ ))االستفهام عنه بـ

جرٌا على القٌاس (
(ٗ)

،  (مررت بزٌدٍ )و (رأٌت زٌداً )و (زٌٌد جاء )ذا قال شخص : إ. ف 

 . مبتدأ وخبر أو بالعكس (زٌٌد ؟ نْ مَ ) :قالوا مستفهمٌن عنه 

.     لى ذلك للتفرٌق بٌن حكاٌتهم للنكرة التً هً جابزة عندهم وبٌن المعرفة إوهم لجإوا    

من كبلم  وهذا ما ٌفهم، بمنع حكاٌة المعرفة اّل إوال سبٌل للتفرٌق بٌن النكرة والمعرفة 

ّنه ألن ٌقول الرجل : رأٌت عبد هللا فتقول َمَنا؟ أّنه ال ٌجوز أوذلك  :)سٌبوٌه الذي ٌقول فٌه 

  ذإن ٌجرى هذا مجرى النكرة أّنما ٌذكر رجبل تعرفه بعٌنه .. فكرهوا إذا ذكر عبد هللا فإ

هو ؟  نْ مَ )) اّل إن تقول فٌهما أ كال ٌحسن ل ((رأٌته ورأٌت الرجل))وكذلك  ،كانا مفترقٌن

(((ن الرجل ؟ومَ 
 (٘)

  (ٙ)(قٌس القولٌن أّما بنو تمٌم فٌرفعون على كل حال وهو أو ) :وقال  

هم جروا فً ذلك على نّ إّما بنو تمٌم فأو )ووجه القٌاس ما وضحه ابن ٌعٌش فً قوله :.  

 ((نْ فمَ ))ٌد ؟ زٌ نْ ّن مستفهما لو ابتدأ السإال لقال : مَ أذ ال خبلؾ إالقٌاس فً ؼٌر هذا الباب 

ذا وقع السإال جوابا ال فرق إالخبر وكذلك  ((نْ مَ ))و زٌد مبتدأ وأمبتدأ ، وزٌد الخبر ، 

   (6)(بٌنهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٓ3 شرح اللمع .ٔ

 . 6٘ٗ/ٔالتبصرة والتذكرة .ٕ

 .3ٙٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .ٖ

 .69/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ

 .ٕٔٗ/ٕ الكتاب .٘

 .ٖٔٗ/ٕ الكتاب .ٙ

 .ٕ٘ٗ/ٕشرح المفصل  .6

 



49 
 

 هل الحجاز ألهجة  ـــ ةالثانٌ      

ذا إفلم هم ٌحكون كبلم المتكلم فً االسم العَ نّ وأّما أهل الحجاز فإ قال أبو سعٌد السٌرافً:)  

( ؟زٌدٍ  نْ ذا قال: مررت بزٌد ؛ قالوا مَ إزٌداً ؟ و نْ قال قابل : رأٌت زٌداً : قالوا مَ 
(ٔ)

 . 

ٌُعلموا المخاطب أرادوا من ذلك أهم نّ أهل الحجاز للؽة بنً تمٌم أوالعلة فً مخالفة     ّن أن 

صبحت المعرفة مجهولة أالمستفهم عنه ؼٌر معروؾ فانزلوا المعرفة منزلة النكرة و

وقد سمعنا من العرب َمْن ٌقال  :)كالنكرة وهذا ما ٌظهر من تعلٌل سٌبوٌه الذي ٌقول فٌه 

ْن ؟ وقد رأٌته ، فٌقول : َمَنا ؟ أو رأٌت َمَنا ؟ ، وذلك أّنه سؤله  ذهبنا  :له ٌْ معهم فٌقول مَع َمِن

ُث َذكر لٌسوا عنده مما ٌعرفه بعٌنه، وأّن األمر لٌس على ما وضعه اعلى أّن الذٌن  لُمحدِّ

(فهو ٌنبؽً له أْن ٌسؤل ذا الموضع كما سؤل حٌث قال رأٌت رجبل
(ٕ)

 . 

ح ابن جنً بؤن حكاٌة الَعلَم عند الحجازٌٌن هً أقوى اللؽتٌن فقال:إن  )العرب قد      وصر 
تحمل على ألفاظها لمعانٌها حتى ُتفسد اإلعراب لصحة المعنى . أاَل ترى إلى أن أقوى 

حجازٌة ـ فً االستفهام عن األعبلم نحو قولهم فٌمن قال: مررُت بزٌٍد. َمْن اللؽتٌن ـ وهً ال
ٍد؟ ، فالجر حكاٌة لجر المسإول عنه، فهذا مما احُتمل فٌه إضعاؾ اإلعراب لتقوٌة  ٌْ َز
ِضْح  ٌَ ٌد؟ لَْم  ٌْ المعنى. أال ترى أنه لو َركب اللؽة التمٌمٌة َطلبا  إلصابة اإلعراب فقال: َمْن َز

ٌُظن به أنه إنما ارتجل سإاال من ظاهر ا للفظ أنه ٌسؤل عن زٌد المذكور آنفا ولم ٌإمن أن 
عن زٌد آخر مستؤنفا(
 (ٖ)

  
لببل  هّنما حكوا لفظإو أن الحجازٌٌن أرادوا من الحكاٌة التخصٌص فقال:) السٌرافًذكرو  

 هنّ أٌن له ّنه سبل عن ؼٌر الذي ذكره .... وحرصوا لحكاٌة لفظه على التبٌأٌتوهم المسإول 

(سإول عن الذي ذكره م
(ٗ)

 . 

ٌ نو  ن  السامع لهذا هل الحجاز ألأعراب ّنما حكى اإلإو):أنهم أرادوا التنبٌه ،قالالعكبري  ب

ن  هناك كبلماً متقدما هذا أن ٌنبه على أراد المتكلم ؤول فالسإال قد ال ٌكون سمع الكبلم األ

(عرابه إجوابه و
(٘)

 .  

ّن وأل:( قال ،تى بالتاكٌد ألم بمنزلة من ن  حكاٌة الحجازٌٌن للعَ ألى إوذهب ابن ٌعٌش    

ّنما كان عن  االسم المتقدم ال عن ؼٌره إن  االستفهام أن ما كانت فً النكرة لُتنبىء إالحكاٌة 

تى أمما ٌشاركه فً اسمه ، ولٌس هذا المعنى فً المعرفة ، فكان منزلة بنً تمٌم منزلة من 

ر تؤكٌد ، نحو قولك : أتانً القوم . ومنزلة أهل الحجاز منزلة من أتى بالكبلم من ؼٌ

بالتاكٌد نحو قولك : أتانً القوم كلهم ، ألّن التؤكٌد ٌزٌل توهم اللبس كما تزٌله الحكاٌة ، فإْن 

 الرفع لم ٌكن فٌما بعده إاّل  ((وَمنْ  ))أو ((فَمنْ  ))بواو عطؾ أو فاء نحو قولك  ((َمنْ  ))جبت مع 

 ((فَمْن زٌٌد؟ ))أو ((وَمْن زٌٌد؟ )) : ((ارأٌت زٌدً  )) لِت الحكاٌة وذلك قولك إذا قال القابل :وبط

 وإّنما كان كذلك من ِقبل أّنك لّما أتٌت بحرؾ العطؾ علم المسإول أّنك تعطؾ على كبلمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69ٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  .ٔ

 .ٕٔٗ/ٕ الكتاب .ٕ

 ٕٔٔ/ٕالمحتسب  .ٖ

 .69ٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  .ٗ

 .ٖٙٔ/ٕعراب اللباب فً علل البناء واإل .٘
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وتنحو نحوه ،فاستؽنٌت عن الحكاٌة (
(ٔ)

 . 

الحجاز على دفع اللبس هل أوتمثل الحكاٌة نقلة حضارٌة فً تطور اللؽة وذلك لحرص     

وهذا الشًء ٌجعل لؽة تمٌم  اّل إالمسإول عنه هو االسم المذكور لٌس  نّ أواصرارهم على 

وهذا ما ذهب إلٌه  ،هً اللؽة القـُدمى إذ األصل  فً الخبر هو الرفع الجانب فً هذا

ه قدم من لؽة الحجاز مستدال بما نبه علٌأذ عّد لؽة تمٌم إالدكتور ضاحً عبد الباقً 

 ورأًٌ  :)قال فعتبارات ترجح قوله اقٌاسٌة لؽة تمٌم وعرض لتؤٌٌد رأٌه عدة النحوٌون من 

ًّ  نّ أ  سبق من الحجازي وذلك لعدة اعتبارات :أحكاٌة الوهو عدم  النهج التمٌم

 العدم ٌسبق الوجود -ٔ

ذا قٌل : رأٌت إتكون فً ؼٌر العطؾ والنعت ف نْ أٌشترط للحكاٌة عند الحجازٌٌن  -ٕ

ّن مراحل الحكاٌة لم أزٌٌد الظرٌُؾ ؟ ووجود الشرط ٌعنً  نْ ظرٌَؾ ، تسؤل فتقول : مَ زٌداً ال

 صل عدم الحكاٌة ألتتم وا

"وقد ٌترك  :كون الحكاٌة وٌساٌرون التمٌمٌٌن جاء فً الهمعرّن الحجازٌٌن قد ٌتإ -ٖ

لؽة ؼٌرهم "كوٌرفعون على كل حال ه الحجازٌون حكاٌة العلم مع وجود شرط
 (ٕ)

وما 

 :لٌه علماإنا القدامى .قال سٌبوٌه إلٌه هنا من قدم التمٌمٌة على اللؽة المشتركة تنّبه إا ذهبن

قٌس القولٌن "أّما بنو تمٌم فٌرفعون على كل حال وهو أ"و
 (ٖ)

نباري.وقال ابن األ 
(ٗ)

 : 

ّما بنو تمٌم فبل ٌحكون ..... وهو القٌاس "أ"و
    

)
(٘)

 . 

لهجة الحجاز فً حكاٌتها للعلم ولهجة تمٌم من خبلل ما  وٌمكن تفسٌر الفرق الداللً بٌن   

)وؼٌر أهل : فقال الجوهري فً زمنه وهو القرن الرابع الهجريإسماعٌل بن حّماد ذكره 

اسما كان أو كنٌة أو ؼٌر ((َمنْ ))الحجاز الٌرون الحكاٌة فً شًء منه،وٌرفعون المعرفة بعد 

(از هل الحجأوالناس الٌوم فً ذلك على لؽة  ذلك.
(ٙ)

حٌث كان للحكاٌة دور ومجال النتاج  

ٌُلمح فً ألى مدٌات إمختلفة تتجاوز رفع اللبس عن المراد والذهاب  معانٍ  كثر تعقٌداً لما 

 حٌاناً ومن سخرٌة مبطنة أحٌانا وهً معان تنتجهاأسلوب من استصؽار اجتماعً ألهذا ا

الؽانمً لؽة الحجاز هً األقٌس  و لهذا السبب عّد الدكتور مهدي حارث  البٌبة االجتماعٌة

هو رفع اللبس واالشتراك وإزالة التوهم ودقة اإلببلغ بالمراد وهو  صل فً المعانًألن  األ

 ما ٌلحظ فً لجوء الحجازٌٌن إلى الحكاٌة أّما ما أؼفلته لهجة تمٌم فً عدم حكاٌة العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٕ٘ٗ/ٕشرح المفصل  .ٔ

 . ٖٕٓ/ٖهمع الهوامع  .ٕ

 .ٖٔٗ/ٕالكتاب  .ٖ

 .9ٙٔأسرار العربٌة  .ٗ

 .ٙٓ٘لؽة تمٌم دراسة تارٌخٌة وصفٌة  .٘

  . ،مادة)منن( 3ٕٕٓ/ٙالصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة  .ٙ
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ّنما هو مبنً على التحلٌل النحوي ال على المعٌار إاألقٌس ف وقول النحوٌٌن إّنه هو

  .اللؽوي الذي ٌلتفت إلٌه عند الحاجة

فبل تعد  وذهب أٌضاً إلى أن  لؽتً تمٌم والحجاز تمتلك كل منهما الصورة األصل  

إحداهما أقدم من األخرى
(ٔ)

وقت ظهور الحكاٌة  تحدٌد نا. ، وهذا هو الصحٌح ألنه ال ٌمكن

 ألول مرة . لحجازٌٌنعند ا

 :هً، هل الحجاز أالنحوٌون خالل حدٌثهم عن لهجة علٌها مور التً نبه ألوهناك بعض ا     

ٌتركون الحكاٌة مع قد فهم  لمخالفوا القٌاس فً حكاٌة العَ  نْ إهل الحجاز وأّن أ األمر األول:  

وٌرفعون  هشرط وقد ٌترك الحجازٌون حكاٌة العلم مع وجود )قال السٌوطً:. هوجود شرط

(صبلً أّن بنً تمٌم ال ٌجٌزون الحكاٌة إكل حال كلؽة ؼٌرهم ف على
(ٕ)

 

لم ٌجمعوا على وهم حدى اللؽتٌن التً ٌتكلم بها الحجازٌون إالحكاٌة هً  نّ أاألمرالثانً:  

بعد  ًهل الحجاز منهم من ٌوافق بنً تمٌم ومنهم من ٌحكأو )بو حٌان :أقال  الحكاٌة ، كما

زٌٌد ؟ ولمن قال :  نْ قال : قام زٌد : مَ  نْ حركة االسم فً كبلم المخاطب فٌقول فً مَ  ((نْ مَ ))

(زٌٍد ؟ نْ زٌداً ؟ وفً مررت بزٌد : مَ  نْ رأٌت زٌداً : مَ 
(ٖ)

ان فً حكاٌة الحجازٌٌن وقال الصبّ  

بل  عرابإلزون الحكاٌة واٌلتزمون الحكاٌة بل ٌجوّ  ّنهم الألحدى اللؽتٌن عندهم إهً  :) ملَ للعَ 

(عراب إلٌرجحون ا
(ٗ)

   

استنبطها النحوٌون ، منها  بل لها شروط لٌست مطلقة، م لَ فً العَ الحكاٌة أّن  األمرالثالث:   

 : وهً ما هو متفق علٌه بٌنهم ومنها ما فٌه اختبلؾ

            مالك ابن قال، دون ؼٌرها من أدوات االستفهام(نْ ْن ٌكون السإال بـ)مَ أاألول:    

لفٌةألفً ا
(٘)

 : 

 نرَ تَ ا اقْ يَ نْ مِ  فٍ اطِ عَ  نْ مِ  تْ يَ َعرِ  نْ )َمْن(         إِ  دِ عْ بَ  نْ نَُّو مِ يَ كِ احْ  مَ الَعمَ وَ          
ًبوذكر الشاط

(ٙ)
زهريوخالد األ 

(6)
هذا الشرط عند ذكر شروط الحكاٌة وبعضهم ال ٌذكره  

 ّنه مفهوم فبل ٌحتاج لذكره .أل

ن  ؟ أل زٌدٌ  وتبطل الحكاٌة فً نحو : أي   )زهري :ال خالد األقن ٌكون العلم لعاقل أالثانً:   

 وفً نحو: (( نْ مَ )) جل العاطؾ الداخل علىأل (( ؟زٌد نْ مَ  و))وفً نحو:  (( نْ مَ ))داة السإال ؼٌر أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 6ٕٗ-6ٕٔلؽة قرٌش ٌنظر  .ٔ

 .ٖٕٓ/ٖهمع الهوامع  .ٕ

                 .36ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .9ٕٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح ا على حاشٌة الصّبان .ٗ

 .9ٗمتن ألفٌة ابن مالك  .٘

 .9ٖٖ/ٙالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  .ٙ

 .3ٙٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .6
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جازته حكاٌة جمٌع المعارؾإاء العلمٌة خبلفا لٌونس فً فالنت (( ؟زٌدٍ  ؼبلمُ  نْ مَ ))
(ٔ)

وفً  

(التابع وهو النعت  ؟ لوجود  الفاضلُ  زٌدٌ  نْ اء العقل وفً نحو: مَ فَشدقم ؟ النت نْ نحو: مَ 
(ٕ)

. 

ذا إف (؟زٌد  نْ مَ ف )وأ (زٌد ؟ نْ مَ  و )( نحو:نْ مَ ٌدخل حرؾ العطؾ على ) أالّ الثالث:  

ذ العطؾ على كبلم إفبل تجوز الحكاٌة اتفاقا لزوال اللبس ؛ )دخل علٌه حرؾ العطؾ 

(ّنما هو عّمن ذكره دون ؼٌرهإّن السإال ؤالمخاطب مإذن ب
(ٖ) 

المسإول عنه منعوتا وال مإكدا وال مبدال منه وال معطوفا علٌه  العلم ٌكون أالالرابع:    

ذ ٌعرؾ إعرابها إبوعات مع توابعها تؽنً عن حكاٌة عادة هذه المتإّن إعطؾ البٌان ف

ذا إلٌه فإبعٌنها  ةرشاد التوابع المذكورإالمسإول عنه هو المقصود المذكور ب نّ أالمخاطب 

 نْ مَ  ):. فتقول (رأٌت زٌداً نفسه)و (أبا محمٍد أرأٌت زٌداً  )وأ (رأٌت زٌداً الظرٌؾَ ):  لقا

 بالرفع (زٌٌد نفسه  نْ مَ ) و (؟ دٍ بو محمّ أ زٌدٌ  نْ مَ )و(؟ زٌٌد الظرٌؾُ 

و علما أ (( بَن عمرو رأٌت زٌدَ )) ابع ابنا متصبل بعلم كـ ن ٌكون التأٌستثنى من ذلك )و 

فٌجوز فٌهما الحكاٌة على خبلؾ فً  (( رأٌت زٌداً وعمراً )) معطوفا بالواو خاصة كـ 

(الثانٌة
(ٗ)

فقد منعها ٌونس 
(٘)

 . 

، طالته عن الحكاٌة إّنهم استؽنوا باء التابع فؤلفانت ّما شرطأو )زهري :قال خالد األو

ه لٌس نّ عطؾ النسق أل ًواستثن،ّنه صار مع المنعوت كشًء واحد النعت بابن أل ًواستثن

ٌّن  ،فٌه بٌان للمتبوع (بالحكاٌة  إاّل فبل ٌب
(ٙ)

 . 

ضاؾ ابن مالك أو الخامس:  
 
           ؼٌر متٌقن فٌه االشتراك نحو :  مُ ـَ لن ٌكون العَ أ

وعمروأزٌد 
(6)

سماء هللاأن تٌقن نفً االشتراك فٌه نحو: إف 
(3)

والفرزدق فقد ُعرؾ فبل فابدة  

فً حكاٌته لعدم االشتراك وهذا القٌد ال ٌعرؾ لؽٌر ابن مالك
(9)

  وتبعه أبو حٌان فً ذلك  .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقال:"المقتضب"قال أبو سعٌد السٌرافً:) ذكر أبو العباس المبّرد فً كتابه المعروؾ بـ .ٔ

والذي " كان ٌونس ٌجري الحكاٌة فً جمٌع المعارؾ، وٌرى بابها وباب األعبلم واحدا"

رأٌت زٌدا أو عمًرا، أو رأٌت زًٌدا وأخاه،  حكاه سٌبوٌه عن ٌونس فً الباب إذا قال القابل:

أو زٌدأ أخا عمرٍو ، فالرفع ٌرّده إلى القٌاس. وما أدري من أٌن ألبً العباس هذه الحكاٌة 

 .3ٖٓ/ٕ،والمقتضب ٖٔٗ/ٕ الكتابٌنظر و، 3ٓٔ/ٖعن ٌونس(شرح كتاب سٌبوٌه

 .3ٙٗ/ٕعلى التوضٌح  شرح التصرٌح .ٕ

 .63/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٖ

 .3ٙٗ/ٕعلى التوضٌح  لتصرٌحشرح ا .ٗ

 ٖٔٗ/ٕ الكتاب .٘

 .3ٙٗ/ٕعلى التوضٌح  شرح التصرٌح .ٙ

 .6ٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .6

 .ٖٖ٘/ٕ على ألفٌة ابن مالك حاشٌة ٌس العلٌمً .3

 .3ٕٙٔموصل النبٌل  .9
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ٌُحك ، فمن قال جاء الفرزدق ال ـَ لقال:)العَ  إذ ٌُقَّن نفً االشتراك فٌه لم  م العاقل إن ُت

النتفاء االشتراك فٌه ((( ؟ ن الفرزدقُ مَ ))     :لهٌقال 
(ٔ)

وذهب األشمونً 
(ٕ)

إلى ما ذهب إلٌه  

 ابن مالك. 

ذ ٌقول :) وفٌه عندي نظر ألّنه اذا قٌل : رأٌت إونقل ٌس العلٌمً رأٌا آخر البن هشام    

عرفه فهو ال الفرزدق فالسامع إّما أن ٌكون ٌعرفه أو  ال.  إْن عرفه فبل ٌسؤل عنه واْن لم ٌ

(فالحكاٌة متجهة ،ٌعرؾ أّن ؼٌره ٌشاركه فً هذا االسم أوالً 
(ٖ)

 

 م فً حال العطف ـَ لحكاٌة العَ         
تختلؾ بحسب هً م فً حال العطؾ وـَ لحكام المتعلقة بحكاٌة العَ األٌذكر النحوٌون   

 :ندرجها فً نوعٌنالحاالت التً ٌؤتً فٌها العاطؾ ، ولتوضٌح ذلك 

 : صورتان وفٌه (نْ دخول العاطف على )مَ ول :ألا وعنال     

 ها( دون تكرٌرنْ ا دخل العاطؾ على )مَ ذإالصورة األولى:     

نحو قولنا:)رأٌت زٌدا.   رفع عند جمٌع العرب( بحرؾ عطؾ تعٌن النْ ذا اقترنت )مَ إ  

مالك ابن  وفً ذلك ٌقولوَمْن زٌٌد؟ ( . 
(ٗ)

: 

 نرَ تَ ا اقْ يَ نْ مِ  فٍ اطِ عَ  نْ مِ  تْ يَ َعرِ  نْ )َمْن(         إِ  دِ عْ بَ  نْ مِ  نَّوُ يَ كِ احْ  مَ الَعمَ وَ          
لشاطبً تدل على اختصاصه بالواو والفاء ... وقال اطلق العاطؾ وعبارة أ )ان:قال الصبّ 

(ّنه الواو فقط :إالفارضً 
(٘)       

 ( بما ٌؤتً :نْ و الفاء على )مَ أوعلّل النحوٌون بطبلن الحكاٌة عند دخول العاطؾ الواو   

عراب (إللى حكاٌة اإالواو تعلق ما بعدها بما قبلها فبل تحتاج فً ذلك  نّ أ) - أ
(ٙ)

أضاؾ و 

ذ ال إخر قد جرى آّن الواو حرؾ ٌقتضً ربط الكبلم بكبلم أل ):الباقولً علً بن الحسٌن 

(بتداء بحرؾ العطؾ فبل ٌجوز الحكاٌة الٌجوز ا
(6)

 . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حركة  هنا ٌجوز أن تكون الضمة ال :( أيالفرزدقُ  نِ )مَ و،36ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٔ

 .حكاٌة بل هً حركة إعراب

 . ٖٓٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح اعلى  حاشٌة الصّبان .ٕ

 . ٖٖ٘/ٕ على ألفٌة ابن مالك ٌة ٌس العلٌمًحاش .ٖ

 .9ٗمتن ألفٌة ابن مالك  .ٗ

،و الفارضً هو  9ٕٔ/ٗحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  .٘

ًّ القاهرّي ت هـ ،له شرح على ألفٌة ابن مالك93ٔشمس الدٌن محّمد الفارض
 
، 

(ٕٖ٘/ ٙ األعبلم،و6ٙ٘/ٓٔشذرات الذهب فً أخبار من ذهب)ٌنظر 
      
.

 

 . ٖٙٔ/ٕاللباب فً علل البناء واإلعراب  .ٙ

 .  3ٓ9شرح اللمع  .6
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لى الحكاٌة لزوال اللبس بدخول حرؾ إالعطؾ ٌدل على المقصود فبل حاجة  - ب

ّنما هو عمن أالسإال  نّ ؤذ العطؾ على كبلم المخاطب مإذن بإ )قال الرضً: العطؾ . 

(ذكره دون ؼٌره 
(ٔ)

  

فؤلّن الؽرض  ((نْ مَ ))ا اشتراط انتفاء اقتران العاطؾ بـمّ أو )زهري :وقال خالد األ  

ذا عطفت جملة السإال على إّن المسإول عنه هو المتقدم فً الذكر ال ؼٌر فأبالحكاٌة بٌان 

(ول فلم ٌْحَتْج للحكاٌةألّن المسإول عنه هو اأكبلم المسإول صار فً ذلك بٌان 
(ٕ)

 . 

هو المعطوؾ علٌه والحكاٌة تقتضً  العطؾ ٌدل على المؽاٌرة فالمعطوؾ لٌس - ت

الواو والفاء  ((نْ مَ )) دخلت على أ نْ إف ): النٌلًتقً الدٌن قال .ول والثانً ألبٌن اة المشابه

ّن حرؾ العطؾ ٌعطؾ الثانً على ألبطلت الحكاٌة  ((؟ زٌد نْ فمَ )) وأ ((؟زٌد نْ مَ  و)) فقلت 

(ول ألا ول فٌكون ؼٌره والحكاٌة ال ٌكون الثانً فٌها ؼٌراأل
(ٖ)

 .   

 نْ أبشرط تجوز الحكاٌة  ( ودخول العاطؾ على الثانٌة نْ مَ عند تكرٌر )الصورة الثانٌة:    

عن صاحب  ناظر الجٌش نقلهاوهذه الحالة  ٌكون المعطوؾ و المعطوؾ علٌه علمٌن

ل كثر من اثنٌن وكان كأتحكً  نْ أردت أذا إ  ): ٌقوللذي ( ضٌاء الدٌن ابن الِعْلج االبسٌط )

دخلت حرؾ أوكررتها مع الثانً  ((نمَ )) ـوكانا علمٌن وفصلت ب مما ٌحكى على حدته

(عمراً ؟ نْ مَ زٌداً و نْ مَ وحكٌت فقلت لمن قال : ضربت زٌداً وعمراً :  ((نْ مَ )) العطؾ على 
(ٗ)

  

 

  لمدخول العاطف على العَ الثانً :  نوعال 

 لى فرٌقٌن :إ الهذه الحافترق النحوٌون فً حكم حكاٌة العلم فً    

ّن أمطلقا ، وحجتهم فً ذلك  هم فً حال عطفـَ ل: ال ٌجوز عندهم حكاٌة العَ  ولألالفرٌق ا   
 العطؾ تابع كسابر التوابع فهو وضح المقصود فبل حاجة لحكاٌته. 

صل والقٌاس فاذا قٌل : رأٌت أللى اإه ٌرده نّ أ ٌونسسٌبوٌه نقل عن )ّن ألشاطبً ا وذكر
ٌَظهر منه السإال عن ألمن زٌٌد وعمرو ؟ هكذا مطلقا ، وذلك   قلت : زٌداً وعمراً ، ّنه 

ك ك معه مثل ما ُشرِّ ُشرِّ  نْ أر ٌفً ذلك الؽ ٌسؤل عن ؼٌره ، واتفق نْ أّنه بعٌٌد ألالمذكور ، 
ٌّن المسإول عنه فبل فابدة للحكاٌة وهذا ما قال ٌونس إول وألمع ا (ذا كان قد تع

(٘)
 . 

ّنهم ٌرون فرقا بٌن ألم فً حال العطؾ ـَ للى جواز حكاٌة العَ إٌذهب :  الفرٌق الثانً  
ول فالسإال واقع باالسم المفرد ثم ألؼٌر افٌه ّن الثانً أ وهو)خرى ألالعطؾ والتوابع ا

(ّما سابر التوابع فهً فً الحقٌقة  متبوعاتها أعطؾ علٌه بعد الحكاٌة ، و
(ٙ)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  63/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٔ

 .  3ٙٗ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  .ٕ

 .  ٕٔ٘/ٕالصفوة الصفٌة  .ٖ

 .  ٙٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٗ

 .ٕٖٗ/ٙالمقاصد الشافٌة .٘

 .63/ٖالرضً على الكافٌة شرح  .ٙ
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وقال أبو حٌان فً ما نقل عنه ناظر الجٌش:) والفرق بٌن العطؾ وبٌن ؼٌره من 

 التوابع  أّن العطؾ لٌس فٌه بٌان للمعطوؾ علٌه ، بخبلؾ ؼٌره من التوابع فإّن فٌه بٌانَ 

انا تاما أّن المتبوع هو الذي جرى ذكره فً كبلم المخبر ، وأّما فً العطؾ فبل ٌبٌن ذلك بٌ

إال بالحكاٌة وإٌراد لفظ المخبر فً كبلم الحاكً على حاله من الحركات (
(ٔ)

 

والذٌن جوزوا حكاٌة الَعلـَم فً حال العطؾ خّصوه بحالة تقدم العلم أوال ،و لتوضٌح ذلك 

 أذكر تراكٌب العطؾ فً اآلتً :

 إذا كان الَعلـَم معطوفا علٌه علم نحو : رأٌت زٌداً وسعٌداً  - أ

ن الَعلـَم معطوفا علٌه ؼٌر علم نحو : رأٌت زٌداً وأخا سعٌد ، وقابلت زٌداً إذا كا - ب

 ورجبلً 

 إذا كان الَعلـَم معطوفا على ؼٌر علم نحو : لقٌت رجبل وزٌداً  - ت

وٌرون أّنه إذا  ٌرى النحوٌون جواز الحكاٌة فً الحالة األولى : )َمْن زٌداً وسعٌداً ؟(     

 ون للمتقدم منهما فإْن كان المتقدم علما كما فً الحالة الثانٌة اجتمع علم وؼٌر علم فالحكم ٌك

جازت الحكاٌة فنقول : )َمْن زٌداً وأخا سعٌد ؟( و إذا تؤخر الَعلـَم وتقدم ما ال ٌحكى فبل 

اجتمع ما ٌحكى مع ما ال ٌحكى بنٌت الكبلم  تجوز الحكاٌة اتفاقا. قال ابن عصفور :) فانِ 

زٌداً ورجبلً ؟" لمن قال : "رأٌت زٌداً ورجبل" . و"من رجٌل  على المتقدم فتقول : "َمنْ 

وزٌٌد ؟" إْن تقدم الرجل(
(ٕ)

  

والعلة فً جواز الحكاٌة إذا تقدم الَعلـَم والمنع إذا تؤخر  أّن الكبلم ٌتبع بعضه بعضاً ،    

وألّنهما لما اشتركا فً العطؾ اكتسب الثانً حكم األول
(ٖ)

:) تباً له ، وشّبهه سٌبوٌه بقولهم  

ووٌحاً (
 (ٗ)

فتتبع كلمة )وٌحاً( ما قبلها إذا لم تذكر لفظة )له( بعدها ، فإذا ذكرت )له(   

 بعدها كان لكل حكمه فقلت : تبا له ووٌٌح له .

فرفعته ،  (( اتبً ))قطعته من األول وهو  (( وٌل))بعد (( له))قال أبو علً الفارسً :) إذا ذكرت   

وَمْن أخو )) فً قولك: (( َمن))فكذلك إذا ثنٌت بـ (( تباً ))جرٌته على قولك أ (( له))وإْن لم تذكر 

إذا ثنٌت له( (( تبا ))من(( وٌل ))قطعت به عن االسم األول كما قطعت  (( زٌد؟
(٘) 

      
وهناك رأي لصاحب )البسٌط ( نقله ابن عقٌل ٌختلؾ عّما ٌراه اآلخرون فً حال اجتماع 

ت زٌداً ورجبلً . وتؤخرت النكرة فإّنه ٌقول فً حكاٌته : َمْن زٌداً العلم والنكرة نحو : رأٌ
وَمَنا ؟ ال ٌحكً لفظ النكرة بلفظها وإّنما ٌحكٌه بـ)َمْن( فهو ٌجمع بٌن طرٌقتً حكاٌة المعرفة 
والنكرة ، وإذا قدمت النكرة نحو: رأٌت رجبلً وزٌداً . فإّنه ٌقول: َمْن ؟ و َمْن زٌداً ؟ وإذا 

لم تحك  إال   ْن( وكان أحد المتعاطفٌن مما ال ٌحكى ، فٌحكى العلم دون ؼٌره وأعٌدت )مَ 
منهماواحداً 

(ٙ)
 .      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٓ٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٔ

 .93ٕ/ٔ فً النحو المقرب .ٕ

 .9ٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٖ

 .ٗٔٗ/ٕ الكتاب .ٗ

 . 6ٔٔ/ٕالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه  .٘

 .6ٕٙ/ٖتسهٌل الفوابد على  المساعد .ٙ
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 م مع التوابع عدا النسق ـَ لحكاٌة العَ      

با أرأٌت زٌداً )بٌان نحو: ذا كان متبوعاً بتابع ، وكان التابع عطؾ إ ال تجوز حكاٌة العلم 

و نعتا أ، (مررت بزٌد نفسه )و توكٌداً نحو: أ،  (خٌكأمررت بزٌد  )و بدال نحو:أ (محمٍد 

 نْ مَ )الرفع فتقول:  إالَّ ، وفً كل ذلك تبطل الحكاٌة وال ٌجوز  (مررت بزٌٍد الطوٌل )نحو:

زٌٌد الظرٌُؾ ؟ نْ مَ )و (زٌٌد نفسُه ؟ نْ مَ )و  (بو محمد؟أزٌٌد 
 
)
(ٔ) 

   
صبح معروفاً بوجود هذه التوابع فبل حاجة للحكاٌة قال أوعلة المنع هو كون العلم  

ذ ٌعرؾ إعرابها إعادة هذه المتبوعات مع توابعها تؽنً عن حكاٌة إّن إف)الرضً :

(لٌه إّن المسإول عنه هو المذكور بعٌنها أالمخاطب 
(ٕ)

 . 

انعة من حكاٌة العلم المتبوع هو كون و نقل ٌس العلٌمً عن ابن هشام أّن العلة الم   

والذي ٌقتضٌه النظر حكاٌة العلم وترك حكاٌة ؼٌره كما  )وفً ذلك ٌقول:الثانً ؼٌر علم 

فً قول الجمهور تقرٌراً لكل من االسمٌن على حكمه الذي ٌستحقه والعلة المانعة من 

 ذاإزمهم عندي ال ما ذكروه من التوضٌح وٌل،حكاٌة التابع ؼٌر النسق كونه ؼٌر علم 

ول ألتبع اأّن الثانً فً النسق أل ((؟زٌداً الفاضلَ  نْ مَ ))ٌقال  نْ أ ((؟ن زٌداً ورجبلً مَ ))جازوا أ

(فكذا الصفة
(ٖ)

ّنه لّما ؤوقد ٌجاب ب ).واعترض ٌس العلٌمً على تعلٌل ابن هشام فقال : 

عند وجود زوه عهد فً النسق جواز الحكاٌة فً التابع ، وذلك حٌث ٌكونان علمٌن جوّ 

(وال كذلك فً النعت وؼٌره  ،ول فقط بالقٌاسألالعلمٌة فً ا
(ٗ)

  . 

وٌستثنى من ذلك العلم الموصوؾ بكلمة )ابن( بشرط إضافته إلى علم وحذؾ التنوٌن     

ألّنه صار مع المنعوت كشًء واحد 
(٘)

 

لى علم إاؾ كان الوصؾ بابن مض نْ إم بصفته فجابزة لَ ّما حكاٌة العَ أو )قال ابن مالك :  

وصؾ  بؽٌر ذلك  نْ إف . "عمرو بنِ مررت بزٌِد "لمن قال :  "عمرو؟ ن زٌِد بنِ مَ "كقولك : 

(اً بدونهكِ ً حُ كِ حُ  نْ إٌحكى بصفته بل  نْ ألم ٌجز 
(ٙ)

 ،م فبل تجوز الحكاٌةـَ لن نّون العَ إف . 

ٌُجعبل كشًءنّ أللى القٌاس إفإْن نّونت العلم رددته  ):ثٌرابن األ قال (واحد  هما لم 
(6)

       

        سقط تنوٌنه لوقوعه بٌن علمٌن لم تمنع حكاٌته ألو وصؾ بابن و )وقال الرضً :

 ّن تنزٌل هذا أ إالَّ وصاؾ ألٌضا كسابر اأؼنى الوصؾ المذكور أ نْ إّنه وألهل الحجاز أ  عند

 الموصوؾ مع هذا الوصؾ منزلة اسم واحد بدلٌل حذؾ التنوٌن من الموصوؾ ونصب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٖٔٗ/ٙالمقاصد الشافٌة ٌنظر .ٔ

 . 66/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 . ٖٗ٘/ٕ على ألفٌة ابن مالك حاشٌة ٌس العلٌمً .ٖ

 . ٖٗ٘/ٕ بن مالكعلى ألفٌة ا حاشٌة ٌس العلٌمً .ٗ

 .3ٙٗ/ٕالتصرٌح على التوضٌح شرح  .٘

 . 6ٕٔٔ-6ٕٓٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة  .ٙ

 .6ٓ٘/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  .6
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الموصوؾ فً المنادى جّوز
(ٔ)

 ، ((رأٌت زٌَد بَن عمٍرو))الحكاٌة فٌه فٌقول لمن قال :  

ن زٌٌد مَ )) :. قلت((ً عمرو خأرأٌت زٌداً ابَن )) :  قال نْ إو ، بالنصب ((؟ن زٌَد بَن عمرومَ ))

(بالرفع ال ؼٌر ((؟خً عمروأابن 
(ٕ)

  

حد أبٌه قٌاسا على العطؾ فً أذا وصؾ بؽٌر اسم إلى جواز حكاٌة العلم إثٌر ابن األوذهب  

رأٌت  ))  :بٌه فله حكم العطؾ فً وجهٌه ، فاذا قالأذا وصفت العلم بؽٌر اسم إو )قال:فوجهٌه 

(  ((خو عمرو ؟أن ن زٌداً ومَ مَ  ))و ((خو عمرٍو ؟أن زٌٌد مَ )). قلت : ((خا عمروأزٌداً 
(ٖ)

 

 ى واأللقاب نَ حكاٌة الكُ         

خا أذا قال : رأٌت إو)ه اسم ؼٌر ؼالب قال:ـّ تجوز ألن حكاٌة الكنٌة ال ٌرى سٌبوٌه أنّ   

خالد
(ٗ)

   ((ولٌس بقرشٌا دعنا من تمرتان ، )) على قول من قال : إالَّ   ((؟خا خالدأ نْ مَ  ))لم ٌجز  
(ّنه لٌس باسم ؼالبألوالوجه الرفع 

(٘)
 ذا قال :إو ) : وٌرى ابن جنً جواز حكاٌة الكنٌة فقال 

 (ٙ)(  ((؟با محمدأ نْ مَ  ))شبت قلت : نْ إو ((بو محمد ؟أ نْ مَ  ))قلت :. ((با محمدألقٌت  ))
ؾ حول جواز ّنه ٌوجد خبلأنقل الرضً اتفاق النحوٌٌن على جواز حكاٌة اللقب وذكر و 

حكاٌة الُكّنٌة
 
الكنٌة خبلؾ ،  ًتجوز حكاٌة اللقب اتفاقا وف )قال:،ورجح جواز الحكاٌة فٌها ،

ٌضا ، وكذا اختلؾ فً حكاٌة مثنى العلم ومجموعه فالمجّوز أوالوجه جوازها الّنها علم 

(لى زوال العلمٌة بالتثنٌة والجمع إلى واحدهما والمانع نظر إنظر 
(6)

  

والمجمع علٌه  )قال:فً لؽة أهل الحجاز ،حٌان اجماع الرواة على حكاٌة الكنٌة بو أوذكر 

 ًّن منهم من ٌحكأخفش ألمن الرواة حكاٌة العلم اسما وُكنٌة ولقبا فً لؽة الحجاز ،وحكى ا

(و ما كان أو وصفا أاالسم مطلقا اسما 
(3)

 . 
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 خبر)إال أّن تنزٌل(. .ٔ

 .66/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 .6ٓ٘/ٔالبدٌع فً علم العربٌة .ٖ

قال عباس حسن:) وأّما الكنٌة فهً علم مركب تركٌبا إضافٌا بشرط أن ٌكون صدره  .ٗ

 ،((أخ،أخت)) ،((ابن، بنت)) ،((أب،أم))آلتٌة :كلمة من الكلمات ا((وهو المضاؾ))

 .3ٖٓ/ٔ(النحو الوافً  ((خال، خالة))، ((عّم،عّمة))

 .  ٖٔٗ/ٕ الكتاب .٘

 .6ٖٙ فً العربٌة اللمع .6

 .63/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .6

 ( أي: االسم النكرةما كان) ،9ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .3
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        ((زٌد ))وٌجرى مجرى  )ل :واللقب فقا ةُ يَ نْ الكُ لى جواز حكاٌة إوذهب الشاطبً 

قسام العلم وقد قال فً باب أّنهما من ؛ أل واللقبُ  ةُ يَ نْ الكُ  فً جواز الحكاٌةِ   ((عبد هللا )) و

العلم
(ٔ)

:  

ًة ولقبا"أ" واسما                           ٌَ تى وُكْن
 

 

ُ قٌل لك )مررت بَ  با عبدهللا ؟ واذاأن مَ   ((با عبد هللاأرأٌت  ))ذا قٌل لك : إفتقول  ن مَ   ((ةـ  فقـ

(؟ وهذا ظاهر قـُفَـّةَ 
(ٕ)

  

 م فً الحكاٌة ـَ ل( والعَ نْ إعراب )مَ        

 اختلؾ النحوٌون فً الحركات التً تلحق الَعلَم بعد)َمْن( على فرٌقٌن:  

 ها حركات حكاٌة ،واإلعراب مقّدر الشتؽال المحل بحركة الحكاٌةٌرى أنّ الفرٌق األول:   

 ها حركة إعراب والعامل مقّدرٌرى أنّ  الثانً:ٌق الفر   

ّنه إن زٌداً؟ فذا قال :ضربت زٌداً فقلت : مَ إّنه أواعلم  ):الباقولًعلً بن الحسٌن قال    

الذي تقدم  ((َمنْ ))ّن زٌداً رفع باالبتداء وألكان منصوبا فً اللفظ فهو مرفوع فً المعنى  نْ إو

بتداء ونظٌر هذا قولهم : مررت بزٌد، فإّن قوله خبره ، فهو فً المعنى مرفوع باال هو

(وان كان مجروراً فً اللفظ فهو منصوب فً المعنى  ((بزٌد))
(ٖ)

 . 

 ((؟زٌدٌ  َمنْ ))ّما أو )ها حركات حكاٌة فقال:نّ ألى إورّجح ابن الحاجب القول الذي ٌذهب    

     عراب ئلحتماله لبالرفع وا ((زٌٌد؟ نْ مَ ))ّنه حكاٌة والكبلم فً أه فواضح فً تخواأو

فً النصب واحتماله لئلعراب فإن قٌل فإذا جعلتموه حكاٌة وهو فً ((أيّ ))كالكبلم فً 

فهل هو   موضعه
(٘) 

عذرتو مبنً ؟ .قلنا: هو معرب تقدٌراً لأمعرب 
(ٗ)

عراب اللفظً ، إلا 

 ((قاضٍ ))عراب إذا تعذر إخرى وأستثقال بلعراب التقدٌري ٌكون للتعذر تارة ولإلوا

بالضم على حرؾ قد وجب له الفتح  لمعنى  ((؟ن زٌداً مَ ))عراب إستثقال الضمة فتعذر ال

(ولى بالتعذر الستحالة اللفظ بحركتٌن على حرؾ واحدأ
(ٙ)

. 

         ن مرفوع الموضع باالبتداء،فإن كان مافمَ  ((نْ مَ ))وقال الرضً:)إذا حكى ما بعد  

 مقّدر  ألجل الخبرٌة الذي ٌكون ه خبره بل الرفع بعده مرفوعا  فهو على الحكاٌة، ال على أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌعنً ابن مالك ،وتمام الرجز: .ٔ

 َرْن  َذا ِإْن ِسَواُه َصِحَباواْسًما َأَتى َوُكْنَيًة َوَلَقًبا          َوَأخّْ 
 .ٌ٘نظر متن ألفٌة ابن مالك 

 9ٖٖ/ٙالمقاصد الشافٌة  .ٕ

 .3ٓ9شرح اللمع  .ٖ

 (.لعذرفً المطبوع) .ٗ

 فً فهل هوفً المطبوع) .٘
 

 ( وأرى وجود)فً( ؼٌر صحٌح.و مبنًأمعرب 

 . 9٘ٗ-9ٗٗ/ٌٔضاح فً شرح المفصل إلا .ٙ



59 
 

معرب الخبرٌة، فالكل  جرورا أو منصوبا فهو مرفوع الموضع علىفٌه،وإن كان م

وقٌل إّن إعرابه الشتؽال محل اإلعراب بحركة مجلوبة للحكاٌة ... تعّذر مرفوع الموضع 

وهو ضعٌؾ( ((أيٍّ ))فً األحوال معمول لعامل محذوؾ كما مّر فً  ((نْ مَ ))ما بعد 
 (ٔ)

 

زٌداً ؟  نن( نحو: مَ راء فً الحركات التً تلحق العلم المحكً بعد )مَ آذكر السٌوطً ثبلثة و 

ّنه واسطةإقٌل :  )فقال: 
(ٕ)

           عراب وال بناء ، إال حركة ،ّن حركته حركة حكاٌة إو 

 ّنه فً الرفعإعراب وإوحركته حركة ،ّنه معرب إبو حٌان : وهو الصحٌح .وقٌل: أ قال

ّنه مبنً واختاره ابن إفعل مقدر وفً الجر بدل .وقٌل: لوفً النصب مفعول به  ((نْ مَ ))خبر

(االختبلؾ لٌس بعامل فً المعرب فً الكبلم الذي هو فٌه نّ ألعصفور 
 (ٖ )

 

 ٌذهب إلى عّد الحركات فً ابن عصفورف وما نسبه السٌوطً إلى ابن عصفور لم أجده،  
عن علم أو لقب أو كنٌة حكٌت بعدها ((َمنْ ))قال:)فإذا استثبت بــحٌث  حركات حكاٌةالَعَمم 

م الذي اقتطعته منه، فتقول إذا استفهمت عن زٌد من قول إعرابه الذي كان له فً الكبل

القابل: ضربت زٌدا. َمن زٌدا. بنصب زٌٍد ،وعن زٌد من قوله: مررت بزٌٍد. َمْن زٌٍد؟ 

بخفضه، وعن زٌد من قوله: قام زٌٌد. َمْن زٌٌد؟  برفعه.(
 (ٗ)

 

                            قوال :أم ـَ ل( والعَ نْ عراب )مَ إوفً    

  م هً حركات حكاٌة والضمة فٌه هً لَ ٌرى أصحابه أّن الحركات فً العَ  األول:    

  وتقدر حركات اإلعراب فٌه الشتؽال  ،( مبتدأ والعلم خبرهنْ وتكون )مَ  ،حركة حكاٌة

قال أبو حٌان:) ومذهب الجمهور أّن حركة اإلعراب بحركة الحكاٌة وتعذر ظهورها. 

،كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة ، واختلفوا فً حالة الرفع  خبره((زٌد))مبتدأ و  ((نْ مَ ))

حركة إعراب وقٌل حركة حكاٌة وهو الصحٌح ( ((زٌٌد؟ نْ مَ ))الحركة فً فقٌل : 
(٘ )

 

( خبرا و)العلم( مبتدأنْ وٌجوز إعراب )مَ 
 
،

 
         فً هذا  ((نْ مَ ))و قال ابن عصفور:)

عدها مبتدأ. وٌجوز عكس ذلك ألّن االستفهام ٌسوغ الباب خبرمقدم ألّنه نكرة واالسم العلم ب

االبتداء بالنكرة وإن كان ذلك قلٌبل
  

ألّن االبتداء باالسم المعرفة مع وجود النكرة أولى(
 (ٙ)

 

ٌذهب فرٌق إلى ما ذهب إلٌه أصحاب الرأي األول لكّنهم ٌختلفون عنهم فً عّد  الثانً: 

  اإلعراب على الحكاٌة  .  حركة الرفع حركة إعراب وال حاجة إلى تقدٌر

قال السٌوطً :) وذهب بعضهم إلى أّن حركته فً الرفع إعراب وال تقدٌر إذ ال ضرورة 

فً تكلؾ رفعه مع وجود أخرى وإّنما قٌل به فً النصب والجر للضرورة (
(6)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69/ٖشرح الرضً على الكافٌة .ٔ

 أي: ال حركة إعراب وال بناء ألن األصل فً الحركات أن تكون حركة إعراب أو بناء. .ٕ

 . 36ٙ/ٕ، وٌنظر رأي أبً حٌان فً ارتشاؾ الضرب 9ٙ/ٔهمع الهوامع  .ٖ

 .93ٕ/ٔ فً النحو المقرب .ٗ

 .36ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .٘

 .ٙٙٗ/ٕجاجً شرح جمل الز .ٙ

 . 9ٕٕ/ٖهمع الهوامع  .6
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و أ همبتدأ و)زٌد( خبر ((زٌٌد؟ َمنْ ))( فً قولنا َمنْ ) أنّ لى إوذهب العكبري  الثالث:    

وفً  .مبتدأ و)زٌداً( مفعول به سد مسد الخبر (َمنْ ) ((؟زٌداً  َمنْ ))وفً  .فاعل فعل محذوؾ

((الخبر اسم مجرور سد مسدزٌد:  ))مبتدأ و (َمنْ ) ((زٌٍد؟ َمنْ ))
 (ٔ)

. 

و مفعوال  ورأي العكبري الٌدل على أّن الحركة هنا حركة حكاٌة ألّن إعراب زٌٍد فاعبل  

 ٌعنً أّن عامله محذوؾ  وحركة الحكاٌة ال تنشؤ عن عامل  

فالذي  ((زٌداً ؟ َمنْ  )) ذا قلت:إ((زٌداً ))بؤيِّ شًء تنصب  )بو علً الفارسً:أقال  الرابع:   

ولألن ٌنصبه الفعل اأوال ٌجوز  ٌنصبه فعل مضمر ،
(ٕ)

          فٌه ن  االستفهام ال ٌعملأل

ٌعمل فٌه ما قبله  كان هاهنا فعل مضمر تقدٌره : من ذكرك زٌداً ؟  نْ أذا بطل إما قبله ، ف

       ّنها مبتدأ ألفً موضع رفع  ((َمنْ ))ّن أخر : وذلك آومن حّدثك عمراً ؟ وفٌها سإال 

  ٌكون خبر المبتدأ منصوبا ، فالجواب  نْ أفبل بد لها من خبر وال ٌجوز ذا كانت مبتدأ إو

فً موضع خبر المبتدأ ، وذلك اّنه اقتطَع من ُجملة هً خبر المبتدأ  ((زٌداً ))ّن أعن هذا 

          داللة على ما حذؾ من الجملة فتكون الجملة فً موضع رفع  ((زٌد))فُجِعَل 

(ع وُجعل زٌد داللة على المحذوؾوما حذؾ فً موضع رف ((زٌد))و
(ٖ  )

 بو حٌان أقال 

ّنه بدل من الضمٌر المنصوب الذي أه ٌرٌد نّ أعراب زٌد والظاهر إولم ٌفصح ب )معقباً :

ن  زٌداً أ اّل إمررُت به زٌد ،  نْ مَ ذكرته زٌداً ، وكذا فً الجر :  نْ ذ قّدر مَ إقدره فً الجملة 

       ّنه أّن العامل فً البدل هو العامل فً المبدل منه ال أّدر ذا قُ إ اّل إال ٌكون بعض تلك الجملة 

(كان العامل هو المكرر  نْ إو ٌتجوز فً جعله بعضا أعلى تكرار العامل ، 
 (ٗ)

   

           محمولة  ((من))ّن ألى إوذهب كثٌر من الكوفٌٌن  )بو حٌان:أقال  الخامس:   

    بدل  ((من))والواقع بعد ، المستفهم عنه  على عامل مضمر ٌدل علٌه العامل فً االسم

بمن ))بدل منه ، و ((زٌداً ))و ((نضربت مَ ))دل منه ، وب، وزٌد  ((نقام مَ ))منها فالتقدٌر : 

              فً الحكاٌة على حد قول العرب :  ((من))وزٌد بدل منه فٌقدر العامل قبل  ((مررت

(انً ضرب َمٌن مَ 
(٘)

             حركته نشؤت عن عامل وال تعد  نّ أل)فزٌد( هنا معرب  .

لٌه إذهب  ما وهذا الرأي ال ٌختلؾ عنحركة الحكاٌة ال تنشؤ عن عامل  نّ ألحكاٌة  حركة 

 ولكن تقدٌر العامل ٌختلؾ فهو متقدم فً المستفهم عنه،بو علً الفارسً أ

                                                                                                       .                             عالمألغٌر ا :الضرب الثانً 

 وجه:أعبلم وكانت لهم فً ذلك ثبلثة ألاختلؾ النحوٌون فً جواز حكاٌة المعارؾ ؼٌر ا

                   وهو،( بعد حذفها َمنْ ّنه ال حكاٌة فٌها وال فً )أ ول :الوجه األ   

كما ٌقول الرضً  شهرها أ
(ٙ)

 مضاؾ ، وما ُعرؾالم كـَ لّما ؼٌر العَ أو )ثٌر:وقال ابن األ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٕعراب إلاللباب فً علل البناء وا .ٔ

 و قوله:رأٌت زٌداً. من زٌداً؟وه .ٕ

 . 36ٙ/ٌٕنظر ارتشاؾ الضرب  و، ٖ٘ٔ-ٖٗٔ المسابل المنثورة .ٖ

 .33ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٗ

 .33ٙ/ٕارتشاؾ الضرب .٘

 . 6ٙ/ٌٖنظر شرح الرضً على الكافٌة  .ٙ
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 نْ وكلمت الرجل تقول : مَ  ،خاكأذا قال : رأٌت إفبل ٌحكى ف ((لؾ والبلماأل ))بـ

عراب ال ٌظهر إلشارة والمضمرات فاسماء اإلأّما أال ؼٌر ، و ؟ بالرفع ن الرجلُ ومَ خوك؟أ

عبلم المعارؾ ؼٌر األ نّ أوحكى المبرد عن ٌونس : ،فبل وجه لذكرها فً الحكاٌة ،فٌها 

(ولٌس ذلك فً كتاب سٌبوٌه ،ٌحكى كلها 
(ٔ)

 . 

ٌة ّن الحكاألٌحكى  اّل أصل فٌها ألّن األوال ٌحكى ؼالبا معرفة  )زهري :د األلوقال خا

شتراك فٌعرض فٌه إلّن العلم قد ٌطرأ فٌه اأال إستثبات مجهول والمعارؾ مشهورة ا

(ستثبات الشتباه فٌحسن فٌه االا
(ٕ)

  

ة محكٌّ  (نْ ّنها تذكر بعد )مَ أحكى المبرد عن ٌونس ولم ٌحكه عن سٌبوٌه الوجه الثانً :   

؟خا زٌدأ نْ خا زٌد قلت : مَ أذا قال القابل : رأٌت إكاألعبلم  
(ٖ)

ال على  جاز ذلك سٌبوٌهأو، 

ّنما على لؽة )دعنا من تمرتان( و)لٌس بقرشٌا(إختٌار والوجه ا
(ٗ)

  

على قبح قاله  ارؾ إْن كان مضمراً فبل ٌحكى إاّل من المع مـَ لالعَ ؼٌر  )بو حٌان :أقال  

َن ؟ ،سٌبوٌه وهو شاذ جداً لٌس مما ٌعمل علٌه  ٌْ ل ذهب ستثباتا لمن قااومنه قولهم : مع َمِن

ستثبات : أْن ٌقول فً اال إالَّ معهم ، وقال الزجاجً : لو قال : رأٌته، ومررت به لم ٌجز 

من هو ؟ وال ٌجوز ؼٌر ذلك
(٘)

ٌكون وصفا )منسوبا( نْ أّما إكان ؼٌر مضمر ف نْ إو 
(ٙ)

و أ

ن هذا ؟ وَمن ن صاُحبَك ؟ ومَ لم َتُجز فٌه الحكاٌة بل تقول : مَ  كان ؼٌره ، نْ إؼٌره : 

جاز ٌونسأن الزٌدان ؟ . وجاُل ؟ ومَ الر
(6)

خٌك لمن أخاك ، ومن أمن فٌه الحكاٌة فتقول : 

اسما وكنٌة م ـَ لالعَ والمجمع علٌه من الرواة حكاٌة .  خٌكؤخاك ، ومررت بأقال : رأٌت 

خفشألولقباً فً لؽة الحجاز وحكى ا
(3 )

و وصفا أمنهم من حكى االسم مطلقا اسما كان  نّ أ

و ما كانأ
(9)

ٌّا ... وسمع سٌبوٌهأوسمع قوم لٌس بقرشٌا جوابا لمن قال :  ،  لٌس قُرش
(ٔٓ)

 :

(دعنا من تمرتان جوابا لمن قال: ماعندنا تمرتان
(ٔٔ)

.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6ٓٙ – 6ٓ٘/ًٔ علم العربٌة البدٌع ف .ٔ

 .  3ٔٙٔموصل النبٌل .ٕ

 . 3ٖٓ/ ٌٕنظرالمقتضب .ٖ

 .  ٖٔٗ/ٕ ٌنظر الكتاب .ٗ

  هو ؟ ولم ٌجز ؼٌر  نْ و مررت به لقلت مَ أوكذلك لو قال رأٌته  )عبارة الزجاجً : .٘

 .  3ٖٔالجمل  (ذلك 

 .فً المطبوع )منصوبا( وهو خطؤ    .ٙ

على تسهٌل             المساعد، و6ٔ9ٔ/ٗوالكافٌة الشافٌة، 3ٖٓ/ٕالمقتضب  ٌنظر .6

 .  ٕٗٙ/ٖ الفوابد

،واألخفش :هوأبو الحسن سعٌد بن مسعدة  ٕٙٙ/ٖ على تسهٌل الفوابد المساعدٌنظر .3

 .(9ٔ٘/ٔو بؽٌة الوعاةٖٔٔ)إشارة التعٌٌنٌنظر  (هـٕ٘ٔت )

 .مـَ لالعَ )ما كان(كذا فً المطبوع، وأراد به مطلق االسم دون تخصٌص ذلك ب .9

 . ٖٔٗ/ٕ الكتاب ٌنظر .ٓٔ

 .  9ٓٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٔٔ
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         : (هـ6ٓٙت ) ًِّ لِ الُجُزوْ  عٌسىعلى قول  (هـٔٙٓٔت)العلٌمً  واعترض ٌس     

(المضمر ال ٌحكى باتفاق  )
(ٔ)

فصح من نطق بالضاد أقد روي حكاٌة المضمر عن : )فقال  

فقال علٌه الصبلة  ،ناأ :ن بالباب فقال الرجل ه علٌه السبلم قرع بابه انسان فقال : مَ نّ أوذلك 

(نتألم ٌحِك لقال لو من أنا؟ و:والسبلم 
(ٕ)

  

  وأجاز النحوٌون حكاٌة ؼٌر العلم إذا اجتمع مع العلم وكان العلم متقدما علٌه نحو      

زٌدا  نْ مَ ؟( و)زٌداً ورجبل نْ مَ :)فتقول  أخاك(رأٌت زٌداً و( و)زٌداً ورجبل )رأٌتقوله:

وأخاك؟(
(ٖ)

ٌُحكى واآلخر لٌس كذلك بنٌت  ) :أبو حٌان قال  فإْن كان أحدهما من قبٌل ما 

(على المتقدم منهما وأتبعته اآلخر فً الحكاٌة أو إبطالها
(ٗ)

 

وذلك ) ( كما فً النكرات نْ مَ تحذؾ المعرفة وتثبت عبلمات الحكاٌة فً ) نْ أ:  الوجه الثالث  

ه ٌقال : ذهبت نّ أسٌبوٌه  ىحك كما لكون المعرفة المذكورة عند السامع مجهولة كالنكرة و ذلك

ْن ؟. وٌقال : قد رأٌته فٌقول : مَ  ٌْ ((الهاء))الضمٌر  تها ؟ فً حكاٌنَ معهم فٌقول : مع َمِن
 (٘)

  ،

ًْ ؟ (وٌقال : خلؾ دار عبد هللا فٌقال : دار َمِن
(ٙ) 

 . )عبد هللا( فً حكاٌته العلم

 (نْ حكاٌة النسـب بـ)مَ القسم الثالث:  

ٌُذكر له ولى معرفة نسب مَ إأحد قد ٌحتاج      و ُعرؾ أْن كان ذلك معروؾ العٌن عنده إن 

( كقولنا: رأٌت زٌداً ، فلم تدِر نْ نساب فٌسؤل عن صفته بـ)مَ ألذاك االسم لجماعة مختلفً ا

؟ سإاالً عن نسبه أالزٌود هو ؟ القرشً  يّ أ ًّ و صفته أم الثقفً فتسؤل عنه بقولك: الَمِن

 ًّ ًّ أ فٌذكر الجواب القرش و الثقف
 (6)

 .و ال ٌذكر الجواب أمثبل  

( ضمن باب الحكاٌة نْ حكام النسب بـ)مَ أ ابن عصفوروٌذكر   
(3)

 ورد موردأه كبلم نّ أل.  

( هو سإال نْ ستثبات فالزٌادات الداخلة على )مَ الا ًّ   ( فً االستفهام تحكى اللفظ فقولنا )المن

ًّ ستثبات عن نسبه كؤنّ العن ا ًّ م اأ ك قلت القرش  . فحرؾ النسب حكاٌة بما ٌوصؾ لتمٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٕٗٙالمقدمة الجزولٌة  -ٔ

أنا(  ، ال ٌوجد فً لفظ الحدٌث )َمنْ  ٕٖ٘/ٕحاشٌة ٌس العلٌمً على ألفٌة ابن مالك  -ٕ

( وفٌه )فدققت الباب ٕٓ٘ٙ) كتاب االستبذان، رقم الحدٌثٓٗٔ/ٗوالحدٌث أخرجه البخاري

(،وفً ابن 36ٔ٘رقم الحدٌث  ) 6ٙ9/ٕأنا أنا؟( ، وأبو داود  :أنا فقال:فقلت  ؟فقال من ذا

ماجة )عن جابر قال : أستاذنت على النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال : َمْن هذا؟ فقلت أنا . 

 (.6ٓ9ٖرقم الحدٌث) ٕٕٕٔ/ٕل النبً صلى هللا علٌه وسلم : أنا ، أنا( فقا

 . ٕٖٗ/ٙوالمقاصد الشافٌة شرح الخبلصة الكافٌة  63/ٌٖنظر شرح الرضً على الكافٌة  -ٖ

 . 9ٗٙ – 9ٖٙ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٗ

 .ٕٔٗ/ٌٕنظر الكتاب  -٘

 . 66/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٙ

 .  ٖٓٔ/ٌٕنظر المقتضب  -6

 .ٖٔٓ/ٔ فً النحو المقرب -3
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لٌهإبه وٌضاؾ 
(ٔ)

كان كبلمه مرفوعا فهو  نْ إعراب فتحكٌه على كبلمه المتقدم إلا امّ أ 

 كان مجروراً فهو مجرور حكاٌة للفظه المتقدم.  نْ إكان منصوبا فهو منصوب و نْ إمرفوع و

 هناك طرٌقتان لحكاٌة الوصؾ المنسوب :و     

ها و)ٌاء( النسب من آخرها فتقول : ولأ( من ن  م  ندخل األلؾ والبلم على )ولى : األ  

؟( سإاال عن النسب لمن قال رأٌت زٌداً . والجواب ٌكون ال  ً ًّ أ علويّ )الَمِن . فمجًء والقرش

و الموصوؾ وهو )زٌد( ودخول )ال( هو حكاٌة أّنها سإال عن الرجل المنسوب أل( نْ )مَ 

ًّ أ علويّ وهو الجواب )ال،لؾ والبلم ألعن صفة العبارة التً هً مقترنة با ( وال ٌعد والقرش

لى لفظ إّنه ٌنسب أال ،لٌه إّما )ٌاء النسب( فؤلّنه ٌسؤل عن لفظ منسوب أ( ونْ ذلك تعرٌفا لـ)مَ 

 .     )من(

ٌُعرؾ لو استفهموا باأل )قال ابن الحاجب : .   ذ ال تختص إن ه صفة ألؾ والبلم وحدها لم 

ٌُعلم ّنها مختصة بإلؾ والبلم بالصفة بخبلؾ الٌاء فألا (االستفهام عن الصفة  نّ أالصفة ف
(ٕ)

  . 

وقال تقً الدٌن النٌلً  
 

لما كان الوصؾ عبارة عن معنى فً الموصوؾ لزم ذكره :) 

على  تى باللفظ الدالأولما كان المسإول عنه موصوفا بصفة  ((من))واللفظ الدال علٌه هو 

وجبت بٌاء ،فً السإال  لؾ والبلمن صفة العلم معرفة فعّبرت عن الصفة باألالصفة أل

ٌّز األ من  االسم  تخرج   النسب  ٌاء  نّ وأل،نك سؤلت عن العلم المنسوب النسب أل  سماء ح

(– عنً الصفاتأ –وتدخله فً حٌز الثوانً  -فاتوصوعنً المأ –األوابل 
(ٖ)

. 

لؾ دخالها على األإزٌد علٌها همزة االستفهام وذلك بتتتبع الطرٌقة السابقة و الثانٌة :   

( بالمد   ً شهر، كثر واألّنها األؤتلك اللؽة ب ر الرضً عنو التسهٌل . وعبّ أوالبلم فنقول)آلمن

ها كذلك فً المسإول عنه لو صرحت به ، كما علل سبب نّ ؤوعلّل دخول الهمزة على )ال( ب

كثر واأل )قال:ف( لبلستفهام  نْ ( بضعؾ تضمن )مَ نْ داتً االستفهام )الهمزة ومَ أالجمع بٌن 

و التسهٌل .... ألؾ والبلم فتقول : آلمنً ؟ بالمد دخال همزة االستفهام على األإشهر واأل

ًّ  ّنه كذلك فً المسإول عنه لو صرحت به نحو : البكريّ دخلتها كذلك ألأ ّنماإو  . أو القرش

االستفهامٌة وهمزة االستفهام لضعؾ تضمنها لبلستفهام  ((نْ مَ ))ما جاز الجمع بٌنوإنّ 

دخال البلم علٌها إوذلك ب ؛معاملة المعربات التً ال تتضمن معنى الحروؾ بمعاملتها

ً  ))وبعضهم ال ٌؤتً بهمزة االستفهام فٌقول ،خرها آلحاق ٌاء النسب بإو اكتفاء بما فً  ((الَمِن

(من معنى االستفهام ((نْ مَ ))
(ٗ)

 . 

      ( . قال:نْ )مَ توسط ب( فً هذا السإال نْ وعلّل ابن الحاجب سبب اجتماع الهمزة و)مَ   

 هم استضعفوافكؤنّ ،لؾ والبلم دخلوا علٌها األأو ((من))وزادوا همزة االستفهام لّما وسّطوا  )

{الحال}داللتها على االستفهام مع هذا
(٘)

 الذي الٌكون معها فً االستفهام فؤدخلوا الهمزة فً  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .9ٔٙ/ٌٕنظر ارتشاؾ الضرب  .ٔ

 .9ٔٗ/ٔفً شرح المفصل  ٌضاحإلا .ٕ

 . ٕٔ٘/ٕلفٌة الصفوة الصفٌة فً شرح الدرة األ .ٖ

 .3ٓ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٗ

 .أو )العمل(،واعتقد أن الصواب ماذكركته  فً األصل طمس .٘
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(االستفهام  مرأوله لقوة أ
(ٔ) 

ًِّ لؾ االستفهام على )ألى دخول إه ال حاجة نّ أالسٌرافً وٌرى      ( لتعوٌض )من( الَمِن

ًّ ))وال ٌحتاج فً  )قال: ،عن ذلك  ٌُْحَتج فً ألى إ ((الَمِن لى إ ((من))لؾ االستفهام كما لم 

ٌ  ذا جعلت مكانه اسما منسوبا مُ إلؾ االستفهام وأ م أام فقلت : القرشً لؾ االستفهأ تدخلأناً َب

(الثقفً ؟ ونحو ذلك 
(ٕ. ) 

      
عرابا وافراداً وتثنٌة وجمعاً وتذكٌراً وتؤنٌثاً إٌوافق السإال المسإول عنه و

(ٖ. )
 

ً  ؟ فً الرفع وإف ذا قال:)رأٌت زٌداً( قلت: إذا قلت:) جاءنً زٌٌد ( فعند السإال تقول: اْلَمِن

؟ فً النصب و  ً ًِّ ؟ فً الجر . وذا قال:) مررإالَمِن ذا سؤلت عن مفرد إت بزٌٍد( قلت: المِن

وفً الجر ،( المنيَّةَ وفً النصب ) ،؟ فً الرفع الَمِنيَّةُ مإنث نحو: جاءتنً هند تقول: 

ٌِّةِ   ( .)المن

انِ إو       ٌ ؟  ذا سؤلت عن مثنى مذكر نحو قولك : جاء زٌد وعمرو : قلت فً السإال: الَمِن

ٌ  فً الرفع، و) نِ الَمنـِ  : جاءتنً ذا سؤلت عن مثنى مإنث نحوإو ( فً النصب والجر ، ٌْ

 المذكر ( فً النصب والجر، وفً جمعنِ تٌْ ٌـ  (فً الرفع و)الَمنِ انِ ـَ تـ  الَمِنٌسعاد وهند قلت: )

ٌّوَن( فً الرفع و) ـَن(نقول )الَمِن ٌْ ٌِّ فً النصب والجر ..وفً جمع المإنث  الَمِن

ٌّاُت( فً الرف ٌّاِت( فً النصب والجر نقول)الَمِن ع و)الَمِن
(ٗ)

 . 

( وجوابه إ     ًّ  عراب )الَمنِ

ٌطابقه فً  يْ أعراب اللفظ المسإول عن نسبته رفعا ونصبا وجراً إ( ًّ نِ ٌحكى فً لفظ )المَ 

ستبناؾ على خر هو الرفع على االآكل شًء وكذلك الجواب وٌجوز فً الجواب وجه 

؟  :وذلك قولك )قال سٌبوٌه:و هما ...أضمار المبتدأ وتقدٌره هو إ ًّ رأٌت زٌداً فتقول: الَمِن

ٌٌِّن؟ ف:قلت  زٌدأ وعمرا قال: رأٌُت  إذاف َن؟ و إذاالَمِن ٌْ ٌِّ حمل الكبلم على تذكر ثبلثة قلت: الَمِن

 م أك قلت: القرشً و مرفوعاً كؤنّ أو منصوباً أكان مجروراً  نْ إمل علٌه المسإول ـَ ما ح

ً  نصب وقال: القُر نْ إالثقفً ؟ ف                     شاء رفع على هو كما قال: صالحٌ  نْ إ ش

(: كٌؾ كنَت؟  فً 
(٘)

 .                                              

              .؟م حكاٌة للفظ السابق أعراب إهً حركات أ( نْ واختلؾ فً الحركات البلحقة لـ)مَ    

؟ تحمله على كبلمه مرفوعاً ذا قٌل : ضرإوقٌل:  )بو حٌان:أقال   ً بت زٌداً : قلت : الَمِن

ْجري فٌه الخبلؾ  ((أيٍّ ))ومنصوباً ومجروراً ٌصٌر هنا بمنزلة  ٌَ (م ال أهو إعراب أو
(ٙ)

 .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٔٗ/ٌٔضاح فً شرح المفصل اإل .ٔ

 .ٖٔٓ/ٕ فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه ٌنظر النكت و،3ٔٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  .ٕ

شرح الرضً على و،ٕ٘ٗ/ٕابن ٌعٌش شرح المفصلو، ٘ٔٗ/ٕ الكتاب ٌنظر .ٖ

 .3ٓ/ٖالكافٌة

 .ٕ٘ٗ/ٕبن ٌعٌش اشرح المفصل  و،6ٓ3/ٌٔنظر البدٌع فً علم العربٌة  .ٗ

 .٘ٔٗ/ٕ الكتاب .٘

 .9ٔٙ/ٕشاؾ الضرب ارت .ٙ
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ٌاء النسب ال تكون  نّ ألها هنا معربة  ((نْ مَ )) )ّن :إالدكتور علً موسى الشوملً  قالو

  ،عراب االسم المتقدم رفعا ونصباً وجراً إلعراب جار علٌها مطابقاً إلوا،فً المعرب  إالَّ 

عراب ، إلا ْن ٌكون الشًء معربا مع وجود السبب المانع عنأوال ٌقال: لوكانت معربة لزم 

لى إسماء لم تكن ٌاء النسب نقلتها عن حكمها كما نقلت األ نْ أّنما ٌلزم ذلك إّنا نقول : أل

(الصفات وهو ممنوع 
(ٔ)

 

و أكان مجروراً  نْ إمل علٌه المسإول ـَ حمل الكبلم على ما حتو :)قول سٌبوٌه  نّ أرى أو

 (م الثقفً ؟أك قلت: القرشً و مرفوعاً كؤنّ أمنصوباً 
(ٕ )

ي أعراب على اللفظ )قصد به اإل.ٌ

ًّ  :جاب فقالأْن إف )عراب( وفً ذلك ٌقول ابن االثٌر:حكاٌة اإل فله النصب على  القرش

  ً (اللفظ والرفع على هو القرش
(ٖ)

 . 

ًّ إوعلى ذلك ٌكون  ؟( مرفوعة عراب كلمة )المن  ً       ( فً نحو: ) رأٌت زٌداً: المن

داللة علٌه بما تقدم والعبلمات المذكورة هً حكاٌة للفظ مبتدأ وخبره محذوؾ لل ّنهاالمحل أل

 و تعرب خبراً أاالستفهام  بٌنهما  زٌد المتقدم وفصل  لكلمة   فهو صفة ا الجواب مّ أ.المتقدم

 و هما بحسب المسإول عنه .أمحذوؾ تقدٌره هو لمبتدأ 

ًّ ))وٌحكى فً لفظ  )قال الرضً : سواء كان  ته ،بعراب العلم المسإول عن نسإ ((المن

ً  لسواء فتقول لمن قال: جاءنً زٌد : آ ((ايّ ))و واقفا كالحكاٌة فً لفظ أالسابل واصبل  من

ًِّ وكذا  ، وآلمن  ً ..... وٌؤتً المسإول بالجواب على آلَمنيين  و آلمِنّيانِ ٌافتى ، وكذا: آلمن

ً  على إ فقو ًّ فتقول: القرش مك وٌجوز ه وصؾ لزٌد المذكور أوال فً كبلنّ أعراب آلمن

ي هو القرشً النفصاله عن الموصوؾ بتوسط أالرفع فً كل على إضمار المبتدأ 

 (االستفهام
(ٗ)

 

 ( عند حكاٌتها النسب نْ حكام )مَ أ    
وال ٌجوز  )ّنما ٌكون عن المعرفة فقط ، قال ابن عقٌل:إاالستثبات عن النسب -ٔ

ٌجوز فٌه الحكاٌة على المختار  ا ؼٌر ذلك من المعارؾ فبلوأمّ  ،االستثبات عن نسب النكرة

جاز بعضهم فٌه الحكاٌة وهو ما حكاه المصنؾأو
(٘)

لمن قال : رأٌت  عن ٌونس فٌقول 

هذٌن؟ ومررت  نْ وجاء زٌد بهذٌن: مَ أخٌك؟ . نْ مَ أخاك؟ ومررت بؤخٌك.  نْ مَ أخاك . 

ن او صفة ّن منهم من ٌحكى االسم مطلقا اسماً كاأخفش : الزٌدٌن؟ وحكى األ نِ بالزٌدٌن: مَ 

 وسمع سٌبوٌه : دعنا من تمرتان حكاٌة لمن قال : عنده تمرتان ، وسمع قوم: لٌس بقرشٌا . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ٖٓٔ/ٕلفٌة ابن معطً أشرح  .ٔ
  
. 

عراب االسم الذي إعلى  ًّ عراب المنِ إوٌجري  )، قال السٌرافً: ٘ٔٗ/ٕ الكتاب .ٕ

، وإذكره المتكلم   ً ؛ إن قال: جاءنً زٌد قلت: المِن ًِّ ْن قال: مررت بزٌد قلت : المِن

 .3ٔٔ-3ٓٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  (ه جاٍر على كبلم المتكلم نّ أل

  .   6ٓ3/ٔالبدٌع فً علم العربٌة .ٖ

 .3ٓ/ٖة شرح الرضً على الكافٌ .ٗ

)ٌعنً ابن مالك( . .٘
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 و ما ٌجري أما ٌحكى هذا النوع بعد القول نّ إلٌس قرشٌا ؟ وأحكاٌة لمن قال: 

 صل دعنا من قولك: ما عنده تمرتان ، ولٌسمجراه ، وشذ هذا فً حذؾ القول واأل

(لٌس قرشٌا؟ أ   فٌه: بالذي ٌقال 
(ٔ)

 

 نواع : ألى ثبلثة إتثبات االس عنها نواع المعرفة التً ٌجوزأبو حٌان أم وقسّ   

 نوع ٌجوز حكاٌته وهو الوصؾ المنسوب الذي لم تفهم صفته  - أ

نوع ال ٌجوز حكاٌته إال على لؽة العلم المتبع وهو الوصؾ المنسوب الذي فهمت   - ب

 صفته 

 نوع ال ٌجوز حكاٌته على الراجح وهو معرفة ؼٌر وصؾ منسوب إلٌها   - ت

:) إذا كان االسم المستثبت عنه معرفة ؼٌر علم فً ما نقل عنه ناظر الجٌش أبو حٌان قال

إْن كان وصفا منسوبا فإّنك ْن ٌكون وصفا منسوبا أو ؼٌر ذلك . أففٌه تفصٌل ... وهو إّما 

ً  ؟ )) النسب فتقول : ((ٌاء))األلؾ والبلم و ((من))تدخل على   ((زٌد القرشً))لمن قال  ((الَمِن

وٌعرب إذ ذاك وٌإنث وٌثنى وٌجمع بالواو والنون  فاستثبت عنه ، ((القرشً))لم تفهم  اإذ

 .،وباأللؾ والتاء ،وتثبت هذه الزٌادات فً الوصل والوقؾ 

ً  ؟ نْ مَ ))فإْن فهمت الصفة ولم تفهم الموصوؾ لم ُتحَك بل تقول:    على  إالَّ  ((زٌٌد القرش

اٌته، نحو وإْن كان ؼٌروصؾ منسوب لم تجز حكلؽة من ٌحكى العلم المتبع وذلك قلٌل ، 

،هذا هو المختار، وأجاز بعضهم ((الزٌدان؟ نِ مَ  هذان ؟، و نْ مَ  صاحُبك ؟، و نْ مَ ))قولك: 

رأٌت أخاك ،  ، لمن قال :((أخٌك؟  نْ مَ  أخاك؟ ، و نْ مَ ))لم فٌقول: ُمجرى العَ  الحكاٌة أجراه 

(ومررت بؤخٌك 
(ٕ)

 . 

ك خالفت حكمها عند ن( للوصؾ المنسوب تكون وصبل ووقفا ، وبذلالحكاٌة بـ)مَ -ٕ

وٌحكى  )حكاٌتها للنكرة التً اشترط فٌها النحوٌون أْن تكون الحكاٌة بها وقفا .قال الرضً:

ًّ ))فً لفظ  إعراب المسإول عن نسبته سواء كان السابل واصبل أو واقفا كالحكاٌة فً  ((المِن

(سواء  ((أيٍّ ))لفظ 
(ٖ )

((منسوبا))وإْن كان وصفا  ).وقال أبو حٌان : 
 (ٗ)

 ((نْ مَ ))أدخلت على  

ًّ ؟ لمن قال  ًّ ))ال وألحقت ٌاء النسب فقلت : المن إذا لم ٌفهم القرشً فاستثبت ((زٌد القُرش

عنه ،وٌعرب وٌإنث وٌثنى وٌجمع بالواو والنون واأللؾ والتاء وتثبت هذه الزٌادات فً 

(الوصل والوقؾ 
(٘ )

. 

واختلؾ النحوٌون فً صفة ، عاقل )من( لل نّ ألٌكون الوصؾ المسإول عنه للعاقل  نْ أ-ٖ

ًّ ؤالمنسوب الذي تسؤل عنه ف و أو صفة ألى بلد إ( فً السإال عن النسب طلق سٌبوٌه فً )المن

ًّ السإال عنه بـب فأو أقبٌلة  ًّ  وجوابه؟( )المن ًّ أ هو القرش العلويّ  وأوالخٌاط أ و المك
(ٙ)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ٕٙٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  .ٔ
     

 .3ٗ٘ٗ-6ٗ٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٕ

 . 3ٓ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٖ

 .  تهصح ما ذكرفً المطبوع )منصوبا( والمعنى ال ٌستقٌم بوضعها هناك واأل .ٗ

 .  9ٔٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .٘

 .٘ٔٗ/ٕ الكتاب .ٙ
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ابن عقٌلح ورجّ 
(ٔ)

ًّ فظي استعمال لأ ،طبلق اإل  ( فً السإال عن العاقل وؼٌر ة )المن

؟ .وٌعرب وٌإنث  )زهري : خالد األ قال،والعاقل   ً فتقول لمن قال: قام القرشً . المن

طلقه أٌره كما و ؼأوٌثنى وٌجمع جمع السبلمة للمذكر والمإنث ، وصبل ووقفا عاقبل 

ًّ ))ما ٌقال نّ إ :سٌبوٌه وقال المبرد وؼٌره  ًّ ))ّما ؼٌره فٌقال أو،من ٌعقل ٌف ((المن ،  الماب

(طبلق إلوالصحٌح ا ((والماوي  
(ٕ)

 . 

وذلك قولك: رأٌت زٌداً  )فً كبلم سٌبوٌه من خبلل ذكره للجواب فقال: طبلقإلاوجاء 

؟ فاذا قال : رأٌت زٌداً   ً ِن ... فتقول : الَمِن ٌْ ٌّ ل عنه من وكان المسإ نْ إفوعمراً قلت : الَمِن

(ٌن َدمٌّ ّن ذلك كناٌة عن ؼٌر اآلألوالفبلن والفبُلنة ؛   الَينةُ ٌر اإلنس فالجواب الَهُن وؼ
(ٖ)

 .  

ي العاقل(أب )لى تخصٌص ذلك باألإوذهب السٌرافً    
 (ٗ)

وال ٌحسن  :)ابن ٌعٌش قال و 

ًّ ))ب نحو: لى األإؼٌر النسب  ((ًّ نِ المَ ))ٌقع فً جواب  نْ أ ًّ ))و ((الثقف وال ٌحسن  ((القرش

ًّ ))و أ ((البصريّ )) نسابؼراض العرب فً المسؤلة عن األأكثر أّن أل ((المك
(٘)

وحكً عن  ، 

قول أتسؤله عن صفته فقال :  نْ أردت ؤف ((رأٌت زٌداً  ))الرجل ٌقول ه سبل عن نّ أالمبرد 

(( ًّ ًّ الظرٌ))قول: أً كؤنّ  ((؟المن ًّ ))وأ ((ف  ،كثرأول فعلى هذا ٌجوز فً كل صفة واأل((العالم

 ن أفالقٌاس  عن صفته   تسؤله ن أ ردت أو أرٌد البعٌر و ((حقارأٌت ال)) فعلى هذا لو قٌل :

ًّ ))تقول  (تختص بما ال ٌعقل  ((ما))ن أل ((الماويّ ))وأ ((؟الماب
(ٙ)

 . 

ال بـ)من( عن صفة ما الٌعقل حٌث وحكى الرضً اتفاق النحوٌٌن على عدم جواز السإ   

ًّ إن كانت صفة العلم منسوبة إو )قال: ًّ ))فبل ٌجوز  والبصريّ  لى ما ال ٌعقل كالمك اتفاقا  ((المن

ًّ ))قال المبرد: القٌاس  (. وقال السٌرافً هو تفرٌع منه ولٌس بمسموع  ((و الماويّ أ الماب
(6)

 . 

بو حٌان من أز ذلك ٌنافٌه ما ذكره وما ذكره الرضً من اتفاق النحوٌٌن على عدم جوا

ه مخصوص نّ أوالظاهر )قوال للنحوٌٌن تدل على عدم وجود اتفاق على ذلك حٌث قال: أ

ْعقل ،  ٌَ له ، ولم ٌذكر سٌبوٌه خصوصا وال عموماً ...    إالَّ ال تكون  ((نْ مَ )) نّ ألبنسب من 

ذا إها له فنّ أل ((ما))ــلقٌاس بما ال ٌعقل فا ةّما نسبأوقال المبرد : هو ُمخَتص بمن ٌعقل ، و

مانَمْبرَ ردت نسبته قلت المابً؟ والماوي؟ وقال أقٌل : رأٌت الحمار و
(3)

ذا سؤلت عن :إ 

 ّنه ال ٌعقل أل ((المابً والماوي))ق ، وَضَمران قلت حنسب ما ال ٌعقل نحو: أعوج ، وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕ٘ٙ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -ٔ

  .3٘ٙٔ،3ٗٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  -ٕ

 .٘ٔٗ/ٕ الكتابٌنظر  -ٖ

 .3ٔٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه السٌرافً  -ٗ

 إنها تحرٌؾذكر المحقق أن الطبعات السابقة ذكرت )اإلنسان(بدال من )األنساب( قال عنها: -٘

 . ٕٙٗ – ٕ٘ٗ/ٕشرح المفصل  -ٙ

 .3ٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -6

أخذ عنه السٌرافً والفارسً،له شرح على  هـٕٖٙوقٌل هـٖ٘ٗهو محّمد بن علً بن إسماعٌل ت -3

 (.6٘ٔ/ٔبؽٌة الوعاة ،وٖٖٓإشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن كتاب سٌبوٌه ولم ٌتمه ، ٌنظر)
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ًّ إن نسبت الفرس إو: وقال ، ((ا م))ـوالسإال عنه ب قلت :  لى من ٌعقل نحو: التمٌم

 ًّ ًّ  :ذا قالإنما تقع على المنسوب فإ ((نْ مَ ))وقال السٌرافً :  ،المن ؟ رأٌت الحمار فقال: المن

ًّ قلت : المابً إن نسبت إقال ف ((من الذي ُنسبت الٌه؟)) فمعناه لى ما ال ٌعقل كالوحشً والَبِك

درٌسإبل و العُ بأوالماوي .وقال 
(ٔ)

  ًّ كثر ّن األالعاقل وؼٌره أل : الظاهر عموم النسب بالمن

ًّ ))ن ٌكون لمن ٌعقل ، فؽلبوا العاقل وصار أ ((نْ مَ ))فً  ٌحتمل النسب لمن ٌعقل ولما  ((المن

لؽٌر العاقل ولها حظ فً الحكاٌة ها نّ أل ((ما))ال  ((يّ أ))ن ٌدخل فٌه أقٌس  ال ٌعقل . وقٌل األ

ًّ  ((يّ أ))لى إٌوّي تنسبه لمن قال : رأٌت الحمار : األ فتقول : والماويّ  .ولم ٌسمع الماب
(ٕ)

ّنما إ

ًّ  ))طلق سٌبوٌه القول أَرمان بالقٌاس وبْ قاله المبرد ومَ  و أو صفة ألى بلد إفً النسب  ((المن

م والقبٌلة وقال لم ٌسمع ذلك فً واأل بلى األإب وخص السٌرافً ذلك النسب أو أقبٌلة 

(لى الصنعة والبلدإنسب ال
(ٖ)

.     

ًّ  نّ ألى إوذهب ابن منظور     ((نمَ ))ضافة الى صفة ؼٌر مفٌدة وانما معناه اإل)( لفظة )المن

(ال ٌخص عٌنا ((نمَ )) نّ أال ٌخص بذلك قبٌلة معروفة كما 
(ٗ)

 .
 

ه هوالوارد فً السماع عن العرب ولم ٌسمع نّ ألٌحكى الوصؾ المنسوب بـ)من(  نْ أ-ٗ

دُ ما قاسه نّ إلى ما ال ٌعقل بـ)ما( وإالنسب  حكاٌة  بو بكر َمْبَرمان قالأذكر )حٌث  الُمْبرِّ

 ن تسؤله عن صفته أردت أذا قال لك رجل رأٌت زٌداً وإبا العباس ٌعنً المبرد : أسؤلت 

ًّ ؟ أم البزازّي ؟ ًّ ؟ أم الصابؽ ًّ أم العالم ؟ كؤنً قلت: الظرٌف ًّ ذا قال : إفقال أقول : المن

ًّ أن تسؤله عن صفته كٌؾ تقول؟ قال أردت ؤٌت الجمل ، فرأ وال  والماويّ  قول : الماب

(ما تسؤله عن عموم اختصاص وأنت إنّ  ((اأًٌّ ))ن أل؛  ((بؤيّ ))ٌحسن 
(٘ )

 .
 

ن قاببل لو قال: رأٌت الجمل . أهذا تفرٌع من أبً العباس وقٌاس وعندي قال السٌرافً: )

ًّ لى جماعة مختإوكان الجمل ٌنسب  ًّ  والمهديّ  لفٌن من الناس مثل : التمٌم راد ؤف والكلب

 ًّ لٌهم إنك ترٌد واحداً من الناس الذٌن ٌنسب الجمل أل؟ السإال عن هذا النحو: قال: المن

الى موضع لم ٌجز المنً وعلى قٌاس قول أبً العباس ٌقال:  أولى فحل إراد النسب أن إو

 ًّ ( و الماويّ  الماب
(ٙ)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ٖٙٗ/ٔ،ٌنظر)بؽٌة الوعاة  هـ6ٗٙهو إدرٌس بن محّمد بن موسى القرطبً ت -ٔ

: لى ثنابً ال ثالث له ، فبل ٌخلو الثانً إذا نسب :) إقال ابن عقٌل  ،لى )ما(إالنسب  -ٕ

ن كان حرفاً صحٌحاً جاز فٌه التضعٌؾ إو حرفاً معتبلً فأن ٌكون حرفا صحٌحا ، أّما إ

ً  ))وعدمه فتقول فً كم: ،كمِّ  ً ن كان حرفا معتبل وجب تضعٌفه : فتقول فً لو إو ((كِم

ي  )) بدلت الثانٌة همزة فتقول فً رجل ألفا ضوعفت وأوان كان الحرؾ الثانً  ((لَوِّ

ً  ال)):((ال))اسمه   .ٕٖٔ/ٗشرح ابن عقٌل  ( وٌجوز قلب الهمزة واواً فتقول:الِوي   ((ب

 .9ٕٙ-9ٔٙ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٖ

 .مادة )منن(  ٕٔٗ/ ٖٔلسان العرب  -ٗ

 . 3ٔٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه السٌرافً  -٘

 .  3ٔٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  -ٙ
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ْن إ) فقال:خر للسإال عن ؼٌر العاقل ٌكون ذلك بالهمزة آوذكر ابن األثٌر وجها 

ًّ ))دت سإاله عن بلدٍة لم تدخل لفظة رأ ّنما تسؤله باسم البلد نفسه فتقول: إفٌه  ((المن

؟  ؟ مثبل (أالبصري   ً م الكوف
(ٔ)

( عن خفش ٌجّوز فٌه السإال )بؤيّ . وذكر الرضً قوال لؤل 

على وفق  يٍّ ؤخفش االستفهام بجاز األأو ) فقال: ؼٌر العاقل وضعؾ الرضً ذلك الرأي

(( ًّ ًّ فٌصلح المنسوب اساً فٌقال: األقٌ ((المن لى ؼٌره والوجه المنع لعدم إلى العاقل وإٌّ

(السماع والستثقال الٌاءات 
(ٕ)

 . 

و الماوي( لما ال ٌعقل أقول المبرد باستعمال )المابً  (البسٌط)ونقل السٌوطً رّد صاحب 

ذا الباب ، قال تدخل فً ه اّل أال ٌحكى بها فٌنبؽً  ((ما)) نّ ي ألدوفً هذا نظر عن فقال:)

 ويّ ٌّ ّنها لؽٌر العاقل ولها حظ فً الحكاٌة فٌقال : األأل ((يّ أ))ن تدخل فٌه أقٌس وكان األ

( ((يّ أ))لى إٌنسب 
(ٖ)

طلق القول ولم أسٌبوٌه  نّ أوقال ؼٌره : الصحٌح  :)قال السٌوطً  

(نما قاله من قاله بالقٌاس إو ((الماويّ ))وال  ((ًّ بالما))ٌسمع 
(ٗ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٓ3/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  -ٔ

 . 3ٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٕ

 .ٖٕٓ/ٖهمع الهوامع  -ٖ

 .ٖٕٓ/ٖهمع الهوامع  -ٗ
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  ثالثالمبحث ال                                 
 الحكاٌة فً استفهام اإلنكار                       

االستفهام الذي  نكار وهو خبلؾ ظاهرمن المعانً التً ٌإدٌها االستفهام معنى اإل     

معانً منهاٌكون عادة لطلب الفهم . واستفهام اإلنكار ٌإدي 
(ٔ)

 : 

تاك زٌد، وزٌد أكرجل قال لك : ، و ابطال ما قال أإنكار خبر المخبر وتكذٌبه ها :حدأ   

 ن ٌكون على ذلك .أ؟ منكراً لرأٌه  أزٌُد ِنٌهممتنع اتٌانه عندك فتقول: 

مٌر . مر على خبلؾ ما ذكر كقولك لمن قال : ؼلبنً األن ٌكون األأ نكارإ:  هاثانٌو   

 المٌروه ؟آ

 .مٌر على خبلؾ ما ذكر ن ٌكون األأفتنكر     

 نكار هو الهزء والسخرٌة لى اإلإضافة إخر آ ىمعنً خفش فً هذا القول وٌرى األ       

)وأّما حرؾ اإلنكار فهو زٌادة تلحق آخر المذكور فً االستفهام باأللؾ قال الرضً:  

ا خاصة، إذا قصدت إنكار اعتقاد كون المذكور على ما ذكر، أو إنكار كونه على خبلؾ م

،أي:  ذكر كما تقول مثبل جاءنً زٌد ، فٌقول من ٌقصد تكذٌبك وأّن زٌدا ال ٌؤتٌك: أزٌُدنـٌِه؟

كٌؾ ٌجٌبك، فهذه العبلمة بٌان أّنه ال ٌعتقد أّنه أتاك، وٌقول ذلك َمن ال ٌشك أّن زٌدا جاءك 

 وٌنكر أنه  ال ٌجٌبك ، فكؤّنه ٌقول: َمن ٌشك فً ذلك ؟وكٌؾ ال ٌجٌبك؟ .

ْن إنكار كون المذكور على ما ذكر فقط فّن هذه الزٌادة موضوعة إلإخفش : األ قال      

نكار كونه  بخبلؾ ما ذكر فهو على وجه الهزء والسخرٌة فكؤّنه ٌقول: كٌؾ ال إرٌد أ

. هذا  (ٕ)چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    چ نت الجلٌل العظٌم كقوله تعالى: أٌجٌبك زٌد و

(إلنكار كونه على خبلؾ ما ذكر ال على وجه السخرٌة  هنّ إْن ٌقال: أولى قوله واأل
(ٖ)

 . 

؟  هْ ٌْ نِ  أزٌدَ  تعرؾ زٌداً ؟ فتقول : أوقد ٌقول لك الرجل :  سٌبوٌه:) قال،التعجب  وثالثها:   

هل أوسمعنا رجبل من . ّما على خبلؾ المعرفة إن ٌكون على ذلك ، وأّما منكراً لرأٌه إ

ن ٌكون على أ؟ منكرا لرأٌه  هْ ٌْ أأنا إنِ  ت البادٌة؟ فقال: ن أخصبإالبادٌة قٌل له : أتخرج 

ن ٌخرج ، وٌقول أخبلؾ 
(ٗ)

و منكراً أ: قد قدم زٌٌد فتقول : أزٌُد نٌه ؟ ؼٌر راد علٌه متعجبا 

(؟  هْ ٌْ زٌُد نِ أن ٌكون قِدم فقلت: أنكرت أو أن ٌقدم أن ٌكون رأٌه على ؼٌر أعلٌه 
(٘)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٕٔ/٘شرح المفصل البن ٌعٌش و،  ٕٕٗ/ٕ الكتابٌنظر  .ٔ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  9ٗ ـ6ٗالدخانسورة  .ٕ

 . چڎ     ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    

 .ٖٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٖ

 لك...( . معطوؾ على)وقد ٌقول .ٗ

 . ٕٓٗ/ٕ الكتاب .٘
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ما تقع فً ؼٌر الكبلم نّ إخر اللفظ آنكار على زٌادة اإل نّ أوٌرى ابن الحاجب    
(ّنما وقعت فً ؼٌر الكبلم الفصٌح إهذه الزٌادة لهذا المعنى  )الفصٌح فقال:

(ٔ) 

 سٌبوٌه حكاٌةومن ذلك  ،التعبٌر مثلة تدل على فصاحة ذلكأما ورد من  هذا القولوٌنافً 

ًّ (هـ ٖٙ٘ت)بو علً القالً أو ما نقله ، المتقدمة (  هـ3ٕٕت)عن محّمد بن عبٌد هللا الُعتب

ًّ أخبرنً أ )ه قال :نّ أ     خٌك زٌد فقال: أخبرنً عن أحدهم : ألثبلثة فقلت ة خوأعن  عراب

م رأسها خذ لذنب ُحجة قد تقدآبعد ؼوراً وال أسكن فوراً وال أحداً أما رأٌت  ه ؟ وهللاِ ٌْ زٌٍد إنِ أ

ٌّن الَعْطَفة ما ٌرضٌه أخبرنً عن أمن زٌد ، فقلت  خٌك زابد ، قال كان وهللا شدٌد العقدة ل

ً  لمعرفتً بفضلهما أّن إمما ٌسخطه فقلت فاخبرنً عن نفسك فقال وهللا  قلّ أ فضل ما ف

(ً مع ذلك لؽٌر منتشر الرأي وال مخذول العزم نّ إو،
(ٕ)

 . 

بِ  ٌْ ٍب :ومنه ما ورد فً حدٌث ُجلَ ْه ؟ مها : أأفقالت  )ٌْ ٌْ ٍب إِن ٌْ ِب ٌْ (ُجلَ
(ٖ)

 . 

نكار فً باب الحكاٌة حٌنما نقرأ قول إلدخال النحوٌٌن موضوع اإوقد ٌشكل علٌنا سبب    

(لحقوه به ؤوهو قرٌب الشبه من باب الحكاٌة ف):ابن األثٌر
(ٗ)

 ،. ولم ٌذكر وجه الشبه بٌنهما 

نكار والحكاٌة فً باب واحد فً إلالجمع بٌن ا وقول الدكتور علً موسى الشوملً فً علة

فً الحكم  ان اختلفإنكار والحكاٌة وإلما جمع فً هذا الفصل بٌن انّ إ )لفٌة ابن معطً فقال:أ

(ة فً الوقؾ دّ ( فً زٌادة المَ نْ مَ )بـذا كانت إ شتراك اإلنكار وحكاٌة النكراتال
(٘)

                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٕٙ/ٌٕضاح فً شرح المفصل اإل .ٔ

 .ٖٔ/ٕمالً القالً أ .ٕ

قال )وهو حدٌث طوٌل وفٌه (9ٙ9ٙٔ)رقم الحدٌثٖٗ/٘ٔ  مسند أحمد بن حنبل .ٖ

زوجنً ابنتك قال : نعم وكرامة ٌا نصار وسلم لرجل من األرسول هللا صلى هللا علٌه 

ن ٌارسول هللا؟ قال : لجلٌَبٌب رٌدها لنفسً قال: فلمَ أرسول هللا وَنعم عٌنً فقال: لست 

مها فقال : رسول هللا ٌخطب ابنتك فقالت: نعم أمها فؤتى أشاور أفقال ٌا رسول هللا 

ٍب أالت: ما ٌخطبها لجلٌبٌب فقنّ إه لٌس ٌخطبها لنفسه نّ إوَنعمت عٌنً فقال:  ٌْ ِب ٌْ ،  هنٌإُجلَ

ٍب أ ٌْ ِب ٌْ ٍب أ،  هنٌإُجلَ ٌْ ِب ٌْ  ( هنٌإُجلَ

 :ون فً هذا اللفظ والصواب فٌه وجهانبجماعة من المحدثٌن ٌخط )وقال العكبري:

عت كسرته فنشؤت منها الٌاء بشأه تنوٌن كسر ونّ أوحقٌقته  ((نٌه جلٌبٌبأ ))   حدهما:أ

 دت الهاء لٌقع الوقؾ علٌها .ٌثم ز

 كلمة منفصلة مما قبلها ((إنٌه))فـ ((نٌهإجلٌبٌب أ))وجه الثانً: الو

 قال الشاعر:

  (إِنْيو اءُ وَ الرّْ  َقاَلْت  الدُّلَّحُ             جٍ مْ فَ بِ  ونَ فُ اقِ وَ  نُ حْ ا نَ مَ نَ يْ بَ 

وصؾ للسحابب الثقٌلة من كثرة مابها، الدُّلَُّح:و،  ٖٗٗعراب الحدٌث النبوي الشرٌؾ إ

 ٖٕ/ٔسحابب والرعد، ٌنظر:الخصابصوإنٌه : صوت ال

 .6ٔٙ/ٔالبدٌع فً علم العربٌة  .ٗ

 . 36ٓٔ /ٕلفٌة ابن معطً أشرح  .٘
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ٌّن ناظر الجٌش سبب    نكار فً باب الحكاٌة فً كتاب إلٌراد ابن مالك موضوع اإوب

حكامها أورد المصنؾ ذكر أّن مدة االنكار لما كانت تتصل ؼالباً بما ٌحكى إ )التسهٌل فقال:

(الحكاٌةفً باب 
(ٔ)

. 

عراب المسإول عنه إشكال ٌزول عندما نجد فً كبلم سٌبوٌه فً معرض حدٌثه عن واإل

عادة اللفظ وذكر العبلمات إنكار من خبلل سلوب اإلأما ٌدل على توافر شروط الحكاٌة فً 

و أو منصوباً نصبته أفإْن ذكر االسم مجروراً جررته  )عرابٌة دون عامل حٌث قال:إلا

    ذا قال مررت بزٌٍد : إذا قال: رأٌت زٌداً : أزٌَد نٌه؟ وأته ، وذلك قولك مرفوعا رفع

(ما تسؤله عما وضع كبلمه علٌه نّ إك نّ ألذا قال: هذا زٌٌد : أزٌُد ِنٌه ؟ إأزٌِد نٌه ؟ و
(ٕ)

 . 

 هناك طرٌقتان لإلنكار و   

فهام وهً تشبه زٌادة حرؾ من حروؾ المد تلحق آخر اللفظ فً االست ولى :األالطرٌقة    

      .انكاو سأن ٌكون متحركا أوال ٌخلو آخر الكلمة من . الزٌادة البلحقة فً موضوع الندبة 

ة اإف نكار تكون مجانسة لتلك الحركة فتكون بعد الضمة واواً نحو: هذا إلذا كان متحركا فَمد 

 :الكسرة ٌاء نحووبعد  اه ؟حمدَ آحمد : ألفا نحو: شاهدت أوه ؟ وبعد الفتحة حمدُ آحمُد : أ

عراب ... والبناء فنقول فً ؟ )وال فرق فً ذلك بٌن حركة اإلهٌلقٌت حذاِم : أحذامِ 

(؟أحذامٌه ((حذامِ )) ًوف ،؟اهـَ علما أكٌف ((كٌؾَ ))؟ و هعلما أمنذو((ذ ُمن))
(ٖ)

 .  

و أّما ابدالها الفا : إذا كانت الكلمة مبدوءة بـ الم التعرٌؾ فٌجوز فً الهمزة وجهان إو  

 ؟وفً )رأٌت الرجل ( : الرجبله ؟: آلرجلوه (قام الرجل )تسهل بٌن بٌن فٌقال فً نحو :

وفً )مررت بالرجل( : الرجلٌه
  
؟
 (ٗ)

خر الكلمة ساكنا وكان حرفا صحٌحا آذا كان إو،   

نكار ساكنة وفً إلَمّدة ا نّ ألو ؼٌر منون فبل بد من تحرٌكه بالكسر اللتقاء الساكنٌن أمنونا 

ال الٌاء  نحو: قدم زٌٌد . أزٌُد ِنٌه ؟إنكار إلحالة ال تكون َمّدة اهذه ال
(٘)

خر الكلمة آذا كان إو 

خره آن ٌزاد على أساكنا وكان حرؾ علة نحو: )جاءنً القاضً ، و زٌد ٌؽزو ( فحكمه 

ولهما فنقول : القاضٌه؟ و أٌؽزوه ؟ أخره فٌجتمع ساكنان فنحذؾ آمثل 
(ٙ) 

  
وفق اآلتً ، وعصاً وجهان مبنٌان علىجل التنوٌن نحو: راٍم ٍ وفً الحرؾ المحذوؾ أل

(6)
 : 

خذت عصاً ، وقدم أ )وفٌه نرجع الحرؾ المحذوؾ وذلك نحو:، االعتداد بالعارض -ٔ

ما حذفا اللتقاء نّ إلؾ فً )عصا( والٌاء فً )راٍم( ه ؟ واألٌْ رامٌنِ أ؟ و هْ ٌْ انِ تقول : أعصَ (رامٍ 

سكون التنوٌن  لؾ والٌاء وهوألكسر زال الموجب لحذؾ ابال فلما حرك التنوٌن الساكنٌن

 نٌه( والٌاء فً )رامٌنٌه(  لؾ فً )عصاألنا بهذه الحركة العارضة فرجعنا بادعتداوقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6٘٘ٗ/9هٌد القواعد تم .ٔ

 . ٕٓٗ/ٕ الكتاب .ٕ

 .9ٗٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .ٖ

 .9ٖٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .ٗ

 . 93ٙ/ٕارتشاؾ الضرب و،  ٗٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .٘

 . 96ٙ/ٕارتشاؾ الضرب و،  ٗٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 . 9ٗٙٔموصل النبٌل و ،9٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد و،  93ٙ/ٌٕنظر ارتشاؾ الضرب  .6



73 
 

ْه؟أقول : )نعتداد بالعارض وفٌه نترك الكلمة على ما كان فالٌجوز عدم ا-ٕ ٌْ   عصِن

ْه؟ ( من ؼٌر رد او أرامنِ  ه فً حكم السكون نّ إلؾ والٌاء لعدم االعتداد لحركة التنوٌن فألٌْ

 .ولؽرض المحافظة على حال المحكً 

فالقٌاس  ((راٍم وعصا))جل التنوٌن نحو: ألسم خر االآكان قد حذؾ  نْ إف )بو حٌان :أقال  

ن ألما رجع نّ إو ((رامٌنٌه ؟أ))و ((عصانٌه ؟أ )) نه حال وصل فتقول :ألٌكسر كتنوٌن زٌد  نْ أ

ول ألسبب حذفه كان سكون التنوٌن وقد زال العارض بتحرٌكه . وقد ٌقال : حكمه حكم ا

 (ٌرد المحذوؾعصنٌه ؟ فبل  أ رامنٌه ؟ وأللحكاٌة فتقول:  بقاءً إ
(ٔ)

  

من العرب من ٌجعل بٌن االسم وحروؾ االشباع )َمّدة الزٌادة( )إْن(  الثانٌة : الطرٌقة   

للتوكٌد  الزابدة 
(ٕ)

ه؟المعنى مفهوم بدونها نحو: نّ أل  ٌْ  هذا زٌٌد : أزٌُدإنـِ

ّن ٌاء ألو ،كدوا بـ)إن(ؤ)ما إن( ف:ٌضاحاً كما قالواإٌزٌدوا العلم بٌانا و نْ أرادوا أهم نّ ؤكف 

شباع وهاء السكت خفٌتان ولو جاء ؼٌرهما من الحروؾ الستؽنٌنا عن )إن( هذا تعلٌل إلا

سٌبوٌه
(ٖ)

دخلوا ؤة ففٌالٌاء خ نّ أللٌبٌنوا بالنون  ((نْ إ))جاإوا بـ )بو علً الفارسً :أوقال  

(نكار إلالنون لٌبٌنوا فٌها عبلمة ا
(ٗ)

خره آال فٌما إّن )إْن( ال تزاد ألى إوذهب ابن الحاجب  

ساكن للمحافظة على صورته
 (٘)   

 

قام )( تكسر إللتقاء الساكنٌن فتقول فً نون )إنْ  نّ ألنكار هنا هً )الٌاء( إلوتكون َمّدة ا

(إنٌه ؟حمدُ آحمُد : أ
(ٙ)

 ، 

وكان ذلك الحرؾ من حروؾ المد ،كان ساكنا لٌس تنوٌنا  نْ إخر اللفظ المحكً آوفً     

 ،و تؽزو( قوالن :نحو: )موسى، والقاضً 

ة إلى إه ال حاجة نّ أول :ألا    خر حرؾ ثم ٌحذؾ آلمجانسة  نكارإلاضافة )إْن( بل جعل َمد 

 ولى .ألفً الطرٌقة ا لتقاء الساكنٌن كماالصلً ألالحرؾ ا

و التحرٌك فتبقى أدخال )إْن( بعد الساكن لٌسلم الحرؾ الساكن من الحذؾ إٌجب  الثانً : 

 بو حٌان حٌث قال :أوهو ما صححه  ،( هنا متعٌن ودخول )إنْ  ،محكًالحكاٌة على لفظ ال

ا، فقٌل ٌلحقخر ساكنا نحو : موسى ، والقاضً آلْن كان اإف )  موسى ألفا رفعا وجّرً

،وهما عبلمة اإلنكار فٌلتقً ساكنان فتحذؾ ألؾ موسى وٌاء القاضً،وقٌل: والقاضً ٌاءً 

وهاء  ((إن))الٌاء لــوتلحق  ((إن))َتلحق إال  كان مثل موسى والقاضً فبل وهو الصحٌح إذا

ْه ؟أ: السكت فتقول ٌْ هموسى إِن ٌْ ؟،ولو كان على القول األول لقالوا: أأناه؟( و ألقاضً إِن
 (6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٔ

 .ٕٔٔالجنى الدانً  .ٕ

 .ٕٔٗ/الكتاب .ٖ

 .ٕٗٔالمسابل المنثورة  .ٗ

 .3ٕٙ/ٌٕضاح فً شرح المفصل إلا .٘

 .٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 . 96ٙ/ ٕارتشاؾ الضرب  .6
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لى تصحٌح الرأي الثانًإزهري وذهب خالد األ   
(ٔ)

. 

حذفت الٌاء كما حذفت فً الن دبة،  ،سّكنها ضافة فً لُؽة منإالساكن ٌاء )ذا كان إو   

ًْ : أؼبلَماه ؟ على قول من ال ٌلحق  ًْ ألَحَق قال : أ، ومن ((إنْ ))فتقول فً :قام ُؼبلِم ؼبلِم

ْه ؟ ٌْ (إِن
(ٕ)     

   
ن ذا جاءت بعد لفظ آخره منوّ إوجه أوفً همزة )إْن( ثبلثة 

(ٖ)
: 

ْه ؟ قرار التنوٌن ساكنا وتحقٌقإ  األول:الوجه      ٌْ  الهمزة نحو: أزٌٌد إِن
   
ْه(   صورة كتابتها. و لى التنوٌنإحذؾ الهمزة ونقل كسرتها  الثانً: الوجه  ٌْ )أزٌُد ِنِن

(ٗ)
 

ه (وبالفك من ؼٌر إدؼام ،  ٌْ كتبت )أزٌٍد ِن
(٘)

  
  

ْه ( . الوجه الثالث:    ٌْ نحذؾ الهمزة وندؼم التنوٌن فً نون )إْن( نحو: )أزٌُد نِّ
 

   وبعضهم ٌرى نقلها ،بتداءالنحوٌون فً سبب حذؾ الهمزة فمنهم من ٌرى حذفها واختلؾ ا

قال أبو حٌان :) وزعم ابن هشام
(ٙ)

وابن أبً الربٌع 
(6)

أن  الهمزة حذفت من )إْن( ابتداء  
       وأقول: إّنه نقلت حركة الهمزة إلى التنوٌن بعد حذفها فصار  ((إنْ ))وأدؼم التنوٌن فً 

چ  چ  كما قالوا فً قوله تعالى ((إنْ ))فؤدؼم النون التً هً للتنوٌن فً نون  ((هأزٌٌد نٌ ))

فُعمل فٌه ذلك وأدؼم أصله لكن أنا هو هللا رّبً ؛  (3) چچ   ڇ  ڇ  
(9)

، وقٌل ما حكاه أبو 

زٌد
(ٔٓ)

ٌن آخر الكلمة ، وإّنما ثقل التنو ((إنْ  ))من تشدٌد النون لم ٌرد  ((أزٌُد نٌِّه))من قولهم:  
على َمن وقؾ على الحرؾ بالتشدٌد نحو: َسْبَسّبا (
(ٔٔ)

                                                            
                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .  9٘ٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .ٔ

 ٓٙ٘ٗ/ 9ٌنظر تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد و،  93ٙ-96ٙ/ ٕارتشاؾ الضرب  .ٕ

 .9٘ٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل و،  93ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

  93ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٗ

 .9٘ٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .٘

 .ٕٗفً قدمت ترجمته ت ، ابن هشام الخضراوّي  .ٙ

 (ٕ٘ٔ/ٕبؽٌة الوعاة  و6ٗٔإشارة التعٌٌن)ٌنظر ،( هـ33ٙت)أبو الحسٌن عبدهللا بن أحمد  .6

فً تفسٌر اإلدؼام فً )لكْن أنا( قوالن:    (چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ) 3ٖالكهؾ سورة  .3

ادؼم أحدهما فً األول: انتقلت حركة همزة)أنا( بعد حذؾ الهمزة  إلى نون )لكْن( فالتقى مثبلن ف

اآلخر.والثانً:حذفت همزة)أنا(على ؼٌر قٌاس فالتقت نون )لكْن( الساكنة مع نون)أنا(  فادؼمت 

إال  فً قراءة ابن عامر فهو ٌثبتها بحذؾ األلؾ فً الوصل وتبقى فً الوقؾ  فٌه. و قراءة الجمهور

 .36٘/ٖ،والكشاؾ 9ٕ/ٖو الخصابص  6ٖ/ٔوصبل ووقفا. ٌنظر المحتسب 

ن( المخففة ال عمل لها هنا ،و)أنا( مبتدأ أول ، هو: مبتدأ ثان ، هللا: مبتدأ ثالث : ربً: خبر )لك .9

 .3ٗ6/ٕالمبتدأ الثالث وجملة )هللا ربً( خبر المبتدأ)هو( ٌنظر التبٌان فً إعراب القرآن 

ه بتثقٌل النون فأبو زٌد من قوله: أّما ما حكاه ؤف )بو علً القالً:أقال  .ٓٔ ٌْ ما هذا على لؽة من نّ إزٌَد نِّ

ل  ، فكذلك هذا وقؾ على زٌدّن فشدد ، فلما ـَ ْلكـَ ٌقؾ على الحرؾ بالتشدٌد كما قالوا : َسْبَسّب وك

ه : أصل فلذلك قال أن التنوٌن أه توهم نّ ألبالكسر  هكلحق به عبلمة حرّ أ ٌْ ،  ٗٔ/ٕمالً القالً (أزٌد نِّ

 . (هـٕ٘ٔت )سعٌد بن أوس بن ثابت األنصاري وأبو زٌد:

  .93ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٔٔ



75 
 

 خر اللفظ ؟آشباع فً إلو حروف اأالهمزة  اإلنكارهما ٌؤدي معنى أٌّ      

إذ قال فً باب )ما تلحقه الزٌادة ٌرى سٌبوٌه أّن الزٌادة فً آخر اللفظ هً علم لمعنى اإلنكار   
قوُل الرجل: ضربت   وتبعته هذه الزٌادةُ  فً االستفهام( :)فالزٌادة  تتبع الحرؾ الذي هو قبلها ...

ْه ؟ وصارت هذه الزٌادة َعلما لهذا المعنى  كَعلم  ٌْ (النُّْدَبةزٌداً فتقول منكراً لقوله : أزٌَدِن
(ٔ)

  

 وٌذهب أؼلب النحوٌٌن إلى أّن اإلنكار ٌحصل بوجود الهمزة وهو أحد معانٌها قال أحمد بن عبد
كون لئلنكار فً أول الكلمة وذلك إذا متحدثاً عن الهمزة :) أْن ت (هـ6ٕٓت)المالقً النور  

ه ؟  أنكرت كبلم ؼٌرك أو أنكرت رأٌه فتقول فً نحو: جاء زٌد . أزٌُدنٌه ؟ ٌْ ورأٌت زٌداً . أزٌَد ِن
ومررت بزٌد : أزٌِد نٌه ؟ (
(ٕ)

 . 
لحاق عبلمة إو :)نكار قد ٌحصل دون وجود عبلمات اإلشباع قالإلا نّ ألى إبو حٌان أوٌذهب  

 ؟ ٌقول : أقابم زٌدٌ  نْ أزٌُد نٌه؟ وأٌقول :  نْ أ((قام زٌد))حتم بل ؼالبا فٌجوز لمن قٌل له نكار لٌس بإلا

(ونحوه مما ٌإدي المعنى وٌكون إنكارا عارٌا من حكاٌة لفظ المتكلم 
(ٖ)

 .
 

 
ة التً تلحق ألى إ األنصاري وذهب ابن هشام  شباع قال عند إخر اللفظ هً حركات آّن الَمد 

بعد قول القابل : قام  ((لرجلوهآ ))والثالث عشر : واو االنكار نحو: : ) اواتذكره أنواع الو

(فً النصب ((الرجبله ))شباع للحركة بدلٌل إّنها ألْن ال تعد هذه أوالصواب  ،الرجل
(ٗ)

  .     

ة اإلنكار ال بد إ )ناظر الجٌش : وقال كار ن  المراد اإلنألٌتقدمها همزة وإّنما كان كذلك  نْ أّن َمد 

ّن لحاقها الكلمة جابز ال واجب فلك مع أّنما الدال علٌه الهمزة .....إوالمّدة ال داللة لها علٌه و

(ّنما ٌستفاد من الهمزة إّن اإلنكار أ كوهذا ٌحقق ل،ْن ال تلحق أقصد اإلنكار 
(٘)

 .     

ة اإلنكار                                    أصل َمدَّ

 وجهٌن :ابن جنً فً ذلك  ذكر  

تنص فً هذه المدة على حرؾ أفن قٌل : إف )فقال : صل : ؤلال ٌوجد صورة محددة لول :األ    

مخصوصة  نكار على صورةإلتظهر فً شًء من ا لم  و الواو ؟ قٌل : أو الٌاء ألؾ ألمعٌن ا

 : مرُ عُ  قام  )) ال تراك تقول فًأنما تؤتً تابعة لما قبلها إفٌقطع بها علٌها دون أختٌها و

(((مررت بالرجل . آلرجلٌه ؟))وفً  ((ه ؟احمد : أأحمدأٌت أر )) و فً ،((؟وه  عمرُ أ
(ٙ)

 

حوال ألا قخلأن  إنا نقول : نّ أؼٌر  فقال:)لؾ ورجح هذا الرأي ألّن أصل المدات هو اأالثانً:   

رٌد فٌه أّنه موضع أوذلك  ،للندبة  اإلنكار مضاهٍ  نّ أحدهما : ألفا من موضعٌن أتكون  نْ أبها 

 مارة لتناكره ، كما جاءتأوجعل ذلك ،نكار والتعجب ، فُمِطل الصوت به إلمعنى ا

       مدة نّ أظهاراً للتفجع ، وإٌذانا بتناكر الخطب الفاجع ، والحدث الواقع فكما إة بَ دْ مدة الن  

 موضعٌن الؽرض فً ال  نّ أ : خرآلوا تكون مدة اإلنكار ألفا . نْ أ لؾ فكذلك ٌنبؽً أ الندبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٙٔ/ٖالسٌرافً  سٌبوٌهشرح كتاب و،  ٕٓٗ-9ٔٗ/ٕ الكتاب .ٔ

 ٕٗٔفً شرح حروؾ المعانًانً برصؾ الم .ٕ

 96ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .ٙٔٗ/ٗ مؽنً اللبٌب  .ٗ

 . 3٘٘ٗ-6٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .٘

 .ٗ٘ٔ/ٖالخصابص  .ٙ
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ذا إّنما هو َمْطل الصوت وَمّده وتراخٌه واإلبعاد فٌه لمعنى الحادث هناك ، وإجمٌعا 

بعاداً إشّدهّن أنداهّن ، وأصوتا و مّدهنّ أّنها ألختٌها ؛ أحق به دون ألؾ ألمر كذلك فاألا كان

لى ذلك إلحالها ، وعن ضرورة دعت  ٌاء فثانٍ  ىخرأجٌبها تارة واواً ، وا ممّ ؤهن  . فآوأن

(بداً .ألفا أال إولوال ذلك لما كانت ،  لوقوع الضمة والكسرة قبلها 
(ٔ)

 

ة اإلنكار وَمّدة النُّدبة      التفرٌق بٌن َمدَّ

ومما  ):ومن هإالء سٌبوٌه حٌث قال،نكار َمّدة الندبة إلحدٌثهم عن ا دٌذكر النحوٌون عن

بعه هذه الزٌادة من المتحركات كما وصفت لك قوله:رأٌت عثمان فتقول : أعثماناه ؟ ـتـت

؟ وهذا ُعمر فتقول :  هومررت بعثماَن فتقول : أعثماناه ؟ ومررت بحذاِم فتقول : أحذامٌ

(تابعة  (( ؼبلمهوهوا ))عة كما كانت الزٌادة التً فً أعمروه ؟ فصارت تاب
(ٕ )

. 

 :وهً ابن جنً هاق بٌن عبلمة اإلنكار والندبة ذكرفروهناك و  

رةولٌست مجهولة مدب  ،لؾ ال محالة أّدة الن دبة مَ أّن ) األول:  
(ٖ )

ال تراها تفتح ما أبما قبلها  

وإْن  ((وا زٌدوه ))ولم ٌقولوا  ((وازٌداه )) :نحو  ؛ا ونحو ذلكسً بْ حدث هناك لَ بدا ما لم تُ أقبلها 

لما حذفت  ((واؼبلم زٌداه ))و ((واعبد الملكاه ))وكذلك،((وا زٌد ))فً كانت الدال مضمومة 

(صادفت الدال مكسورة ففتحتها ((زٌد  ))لها التنوٌن من
(ٗ)

 . 

لفاً وما أّن مدة الندبة تكون أنكار تتبع ما قبلها فهً تجانس ما قبلها فً حٌن ّدة اإلمَ  الثانً: 

فإْن قلت  )ار ٌجري مجرى الحكاٌة قال ابن جنً :نكإلّن اأوالعلة فً ذلك هو ،قبلها مفتوح 

اه ؛ كما عمرُ أ.((رمجاءنً عُ ))نكار كما تبعها فً الندبة فقلت فً إلعها ما قبلها فً ابت هبل: ف

مجرى الحكاٌة ،  نكار جارٍ إلّن اأقٌل : فرق ما بٌنهما اه ؟ .عمرَ وا تقول فً الندبة :

ول كبلمك همزة أمر مستثبت ولذلك قّدمت فً ؤلنكارك لإك مع نّ أوالمعنى الجامع بٌنهما 

ٌضا فً جواب أكذلك قلت  ((زٌداً ؟ نْ رأٌت زٌداً : مَ ))جواب االستفهام فكما تقول فً 

 ( ((جاءنً عمر: أعمروه؟))
(٘)

 

دة نكار ال تتصل بما قبلها اتصاال مباشراً فالتنوٌن فاصل بٌن الكلمة والمَ إلَمّدة ا الثالث: 

ْه ؟ نحو: أزٌد ٌْ    ْن( بعد التنوٌن فاصلة بٌنهما نحو: إومما ٌبعد االتصال بٌنهما وقوع )ِن

عرابً وقد قٌل له ألول كما فً قول األنكار ؼٌر اللفظ اإله ؟ وقد تباشر عبلمة اٌْ نِ إ أزٌد

و ؼٌره أا مدة الُنّدبة فبل ٌفصل التنوٌن مّ أخصبت ؟ فقال : أأنا إنٌه ؟ .أْن إلى البادٌة إتخرج أ

وب ومدة الندبة بل ٌحذؾ التنوٌن لمكان مدة الندبة وتعاقب بٌنهما لقوة اتصالها به المندبٌن 

 ٌظاهروا بٌنهما فً آخر االسم لتثاقله عن احتمال زٌادتٌن فً آخره فلما حذؾ نْ أفكرهوا  )

 خرت عنه َمّدة ؤثرت فٌه الفتح ولما تؤالتنوٌن لَمّدة الندبة قوى اتصالها بالمندوب فخالطته ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘٘ٔ/ٖالخصابص  .ٔ

       . ٕٔٗ/ٕ الكتاب .ٕ

 أي : تتبع ما قبلها. .ٖ

 . ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٖالخصابص  .ٗ

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖالخصابص  .٘
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دبة لم تؽٌره تؽٌٌرها إٌاه(اإلنكار ولم تماسه مماسة مدة الن 
(ٔ)

 
ّنها ثابتة فً الوصل ألالوصل ولٌست كذلك مدة الندبة  دنكار عنإلتسقط مدة االرابع:  

والوقؾ جمٌعاً 
(ٕ) 

 أحكام اإلنكار   

ولتوضٌح ذلك .نكار إلعن استفهام ا حدٌثهمحكام والشروط عند ألٌذكر النحوٌون بعض ا  

 : فٌما ٌؤتًذكر ما قالوه أ

نكار والمدة ال إلالمراد ا نّ ألّنما كان كذلك إو. ْن تتقدمها همزة أنكار ال بد إلمدة ا نّ إ)-ٔ   

(ّنما الدال علٌه الهمزةإلة لها علٌه والد
(ٖ)

مر قال ألخواتها بهذا اأواختصت الهمزة دون  

()وأّما حرؾ اإلنكار فهو زٌادة تلحق آخر المذكور فً االستفهام باأللؾ خاصةالرضً:
 (ٗ)

 . 

عن مذكور فً كبلم المخاطب فلو  إالَّ نكار الذي تلحقه العبلمة ال ٌكون إلوا ) -ٕ   

(نكرت ابتداء لم تؤت بالعبلمة أ
(٘) 

نكار من ؼٌر حكاٌة إلوربما زٌدت َمّدة ا )قال الرضً:، 

اللفظ المذكور بل تلحق العبلمة بما ٌصح المعنى بلحاقها به من جملة كبلمك ، فتقول لمن 

خصبت البادٌة أذا إتخرُج أاه ، ومنه حكاٌة سٌبوٌه : سمعنا من قٌل له ـَ : أذهبت قال ذهبتُ 

(تخرجوه أن ٌكون على خبلؾ ذلك ولو حكى لقال : أفقال: أأنا إنٌه ؟ منكراً لرأٌه 
(ٙ)

   .                                  

ً  أو معناه  ؛قال أبو هناك خبلؾ بٌن النحوٌٌن فً لحاق عبلمة اإلنكار اللفَظ المحك -ٖ . 

علً الفارسً :) إّنما تدخل عبلمة اإلنكار فٌما ٌكون من كبلم المسإول أو ٌكون على 

معنى كبلمه أٌضا وإْن لم ٌكن نفس لفظه .... فؤّما إذا خبل من هذٌن لم تدخل العبلمة(
(6)

       

ٌة ذلك و قال الرضً:)واألؼلب مع حصول الشرابط وقصد إلحاق زٌادة اإلنكار حكا

وأأنا إِنٌه ، المذكور بلفظه وبحركته ،إعرابٌة كانت أو بنابٌة نحو: أذهبتوه لمن قال:ذهبُت 

لمن قال : أنا فاعل (
(3)

فً حٌن ٌرى ابن عقٌل أّن االصل فً اإلنكار أّن ٌكون للمخاطب  

كبلم  ألّنه هو المقصود فً كبلم المستثبت:) كان القٌاس أْن ال ٌحكى اللفظ ألّن المقصود فً

 المستثبت المخاطب فكان حقه أْن ٌقول : أأنت إنٌه ؟ فٌؤتً بضمٌر مخاطب منفصل ثم ٌؤتً 

ولكن قصد حكاٌة المتكلم بعٌنه فقال: أذهبتوه ؟ وكانت المدة واواً ألّن التاء  ((إن))بــ

مضمومة وبعض العرب حكى اللفظ ورجع إلى الخطاب فقال: أذهبتاه ؟ (
(9 )

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٗ٘/ٕعرابإلٌنظر سر صناعة او،  ٙ٘ٔ/ٖالخصابص  -ٔ

 . ٕ٘٘/ٕعرابإلسر صناعة ا -ٕ

 .6٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد  -ٖ

 .ٖٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  -ٗ

 9ٙٙ/ٕارتشاؾ الضرب  -٘

 .ٖٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  -ٙ

 . ٖ٘ٔ/ٕ   على كتاب سٌبوٌه التعلٌقة -6

 .ٖٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  -3

  .6ٕٗ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -9
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           خر اللفظ جابز .آنكار على دخول حروؾ اإلأّن ؼلب النحوٌٌن أٌرى  -ٗ .

ا مّ أكان الكبلم وقفا و نْ إنكار وإلدة انكار والحكاٌة مع ترك مإله ٌجوز لك انّ إ ):قال الرضً 

( (نْ مَ ))زٌداً ٌا فتى كما تترك العبلمات فً أه ٌجب ترك الزٌادة نحو: نّ إردت الوصل فأذا إ

(ٌا فتى ؟  نْ حٌث ٌقول: مَ 
(ٔ)

نكار فً الوقؾ ال فً إلدة اوانما تلحق مَ  ).وقال ابن عقٌل: 

(؟ وأزٌٍد ؟  اكر قلت : أزٌٌد ؟ وأزٌدً نت منأْن لم تلحقها وإالوصل وهً جابزة ال الزمة ف
(ٕ)

 .  

(ال تلحق  نْ ألحاقها الكلمة جابز ال واجب فلك مع قصد االنكار  نّ )إوقال ناظر الجٌش :
(ٖ) 

 وهذا هو الراجح ؛ألن اإلنكار ٌتحقق بهمزة االستفهام وهو أحد معانٌها.

اإلنكار ثابت  نّ ألزمة وعبلمة اإلنكار ال ): فقال لى عدم جواز حذفهاإوٌذهب السٌرافً   

(على حاله 
(ٗ)

   

 فً الوصل  نكار فً الوقؾ ال إلة اتلحق َمدـ ٘   

نكار من زٌادات الوقؾ فبل تثبت فً الوصل فهً نظٌرة الزٌادة إلمّدة ا )قال ابن ٌعٌش  :

ذا قٌل إف  ((َمِنً))و  ((اـَ نمَ ))و  ((وـُ َمن))ذا استفهمت عن النكرة فً الوقؾ فً نحو إ  ((نْ مَ ))فً 

. بما  هتركت العبلمة من زٌد لوصلك إٌا  ((أزٌداً ٌا فتى؟)) قٌل فً جوابه : ((لقٌت زٌداً ))

ذا وصل بما بعده وال تدخل إ ((َمنً))و  ((منا))و  ((منو))بعده كما تركت حروؾ اللٌن فً 

  ((فتى ٌا))ه لٌس من حدٌث المسإول فتنكر ذلك علٌه فقولك نّ أل  ((ٌافتى))هذه العبلمة فً 

(ٌمنع العبلمة بمنزلة الطوٌل 
(٘)

  

نكار على االسم فقط بل تدخل على االسم نحو: مررت إلتدخل زٌادة ا نْ أال ٌشترط  -ٙ    

بالقاضً . ألقاضٌه ؟ وعلى الفعل نحو:زٌد ٌؽزو . أزٌُد ٌؽزوه ؟ وعلى الضمٌر نحو: 

أذهبتوه او أذهبتاه ؟لى البادٌة : أأنا إنٌه ؟ وعلى الجملة نحو: ذهبُت . إأتخرج 
(ٙ)

 

نكار بٌن االسم والفعل وال بٌن االسم والنعت وال إلوال فرق فً عبلمة ا )قال السٌرافً:

(بٌن االسم الظاهر والمكنً ولٌس ذلك كباب الحكاٌة فً : من زٌداً ، ومن زٌد الطوٌل 
(6)

  

ول  وفً نكار فً القإلوا ): ، قالدخولها على حروؾ المعانً من بو حٌانتحفظ أو 

و أّنما ٌكون فً الخبر نفسه ، إإذ هو ؛ االسم والفعل دون الحرؾ جزابه الضرورٌة من أ

ٌكون فً الحروؾ المفٌدة معنى نحو: قام زٌد  نْ أٌل وال ٌبعد قلى ؼٌره . إفً نسبة جزء ما 

(فٌه نظر وثماه ؟ أتقول :  نْ أنكرت علٌه المهلة فالقٌاس ٌقتضً أذا إثم عمرو و
(3)

 . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ٓ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة  -ٔ

 .6ٕٕ/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -ٕ

 .3٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  -ٖ

 .39ٔ/ٖ السٌرافً شرح كتاب سٌبوٌه -ٗ

 . 3ٗٔ/٘شرح المفصل  -٘

 .9ٙٙٔلى نحو التسهٌل إٌنظر موصل النبٌل  -ٙ

 . 39ٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً  -6

 .6ٓٓ/ٕارتشاؾ الضرب  -3
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    نكرت الجملة جمٌعها أ نْ إّنها ال تقع حشوا ف؛ألنكار آخر اللفظ إلتلحق زٌادة ا -6      

 كانت فً آخره . انكرت جزءً أ نْ إآخر لفظ منها و كانت فً 

نٌه ؟ وَعمر اقٌت زٌداً وعمرا قلت: أزٌدقلت مجٌبا لرجل قال: قد ل فإنْ  )قال سٌبوٌه :

ذا قال ضربت عمراً : أضربت إ  ك تقولنّ أال ترى أتجعل العبلمة فً منتهى الكبلم : 

(قال ضربت زٌداً الطوٌَل قلت: أزٌداً الطوٌبله ؟ تجعلها فً منتهى الكبلم  نْ إَعمراه ؟ و
(ٔ)

. 

رأٌت ) و فً الرفع (قام زٌد العاقُل . أزٌٌد العاقلوه ؟)ً الموصوؾ والصفة نحو: ٌقال فو 

فً (مررت بزٌٍد العاقل .أزٌٍد العاقلٌه ؟ )، و فً النصب (زٌداً العاقَل . أزٌداً العاقبله ؟

رأٌت زٌداً ) رفعا و (جاء زٌد والحارث . أزٌٌد والحارثوه ؟)وٌقال فً المتعاطفٌن : ، الجر 

 جرا . (مررت بزٌٍد والحارِث . أزٌٍد والحارثٌه ؟)نصبا و(ث. أزٌداً والحارثاه ؟ والحار

 تٌة:آلالت اانكار فً الحإللحاق عبلمة اإال ٌجوز   -3    

ذا إف )و نحوه او ظرؾ .قال ابن عقٌل :أذا فصل بٌن الهمزة واللفظ المحكً بقول إ -أ  

ك زدت على ما نّ ألنكار إل؟ لم تلحق عبلمة ا و الٌوم زٌدأقٌل قام زٌٌد فقلت : أتقول زٌد ؟ 

(فً باب الحكاٌة ((من)) ذكر المتكلم فكان نظٌر سبق الواو لـ
(ٕ)

. 

هـ ،3ٕ٘بن الطراوة تاوأجاز أبو حٌان التصرٌح بالعامل ومنعه أبو الحسٌن   
  

بو أقال 

تقول أو نكار بنحو: أإلتلحقه عبلمة ا نْ أذا فصلت بٌن الهمزة وبٌن ما ترٌد إو )حٌان:

لم تلحقه ،و الٌوم أحمُد أتقول أحمد ، أحمد . أفتقول لمن قال :قام  نحو: الٌوم  ؾبالظر

تلحقه العبلمة جاز لحاقها فتقول : لمن قال:  نْ أالعبلمة فلو صرحت بالعامل فً الذي ترٌد 

ح معه رنكار ما صُ إلحرؾ ا نّ أوزعم ابن الطراوة  نٌه ،أضربت زٌد. ضربت زٌداً 

ما نّ إ ال أزٌَد نٌه وال ٌجوز أضربت زٌدنٌه ،إذا قلت : ضربت زٌداً لم تقل إو بالعامل،

تقول: أضربت زٌداً وقد نص سٌبوٌه على جواز : أضربت عمَراه ، ولم ٌعتد بالعامل فً 

(عمرو فصبل 
(ٖ)

 . 

ٌَُجز لحاق إو )قال ابن مالك:، ذا كان السابل واصبل إ -ب   ْن فصلت هذه الهمزة بقول لم 

ذا لم ٌكن المنكر واقفا إتقول عمرو؟ وكذلك أكقولك لمن قال: هذا عمٌرو : ،االنكار  مّدة

(ذا لم ٌكن المستفهم منكراً إعثمان ٌا فتى ؟ وكذا أكقولك لمن قال : رأٌت عثمان : 
(ٗ)

  

  ذا إْن كنت متبٌنا مسترشداً إو )قال سٌبوٌه :،ذا كان السابل ؼٌر منكر وال متعجب إ -ت  

 قلت ضربته ؟ لم تلحقأذا قال : ضربته فقلت : إك ال تلحق الزٌادة ونّ إت زٌداً فقال : ضرب

ّنما إولم ٌكن من كبلم المسإول و ((قلت))وقعت حرؾ االستفهام على أما نّ أك نّ ألالزٌادة 

(نكار إلسترشاد ال على االجاء على ا
(٘)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٕٓٗ/ٕ الكتاب -ٔ

 .6ٕ٘/ٖالمساعد على تسهٌل الفوابد  -ٕ

 .6ٓٓ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٖ

 . 6ٕ6ٔ/ٗ الشافٌة شرح الكافٌة -ٗ

 .36ٔ/ٌٖنظر شرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً  و، ٕٕٗ/ٕ الكتاب -٘
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لم تلحق هذه  ٌر منكر أو متعجب:) وإذا فصلت أو استفهمت ؼ وقال أبو حٌان    
العبلمة (
(ٔ)

. 
ْه؟ النون فً كلمة زٌد إلعراب المستفهم عنه فً اإفً  -9   ٌْ نكار نحو: رأٌت زٌداً : أزٌَد ِن

هً التنوٌن
(ٕ)

شباع حركة النون وبٌان إلولى والٌاء حرؾ مد ألكما فً كلمة زٌد ا 

نكارإلا
(ٖ)

نما لحقت لمد الصوتإو 
(ٗ)

لمد والوقؾوالهاء لبٌان ا، 
(٘)

إنٌه؟( ا )أزٌدَ ذا قلنإو 

فإْن هنا زابدة للتوكٌد ؼٌر كافةبزٌادة)إْن( 
(ٙ)

تعد حكاٌة لحركة أ، والحركة التً فوق الدال 

فٌها خبلفاً بٌن النحوٌٌن كما هو  نّ أبو حٌان أذكر ؟ عراب إم حركة أولى ألا (زٌدا)

والخبلؾ  )ترجٌح الحكاٌة فقال:لى إزٌداً( وذهب  نْ الخبلؾ فً الحركات البلحقة بعد )مَ 

ومن قال ،ٌضا هنا أ جارٍ  و ال أهو معرب أٌحكً  نْ مَ  على قول((نْ مَ ))الذي فً االسم بعد 

ْه؟ بمررت بزٌد: أ))ٌضا فٌقول فً أهو معرب ولزم االتٌان بالجر فٌلزم هنا  ٌْ (  ((زٌد ِن
(6)

 . 

االسم  كرذُ  نْ إف )كاٌة قال:هً حركة ح (زٌد)ّن حركة الدال فً أوٌفهم من كبلم سٌبوٌه  

ذا قال: رأٌت زٌداً : إوذلك قولك ،و مرفوعا رفعته أومنصوبا نصبته أمجروراً جررته 

ك تسؤله عما نّ ألنٌه ؟ أزٌدُ  .ذا قال: هذا زٌٌد إنٌه ؟ وأزٌدِ  .ذا قال مررت بزٌدِ إأزٌدنٌه ؟ و

(وضع كبلمه علٌه 
(3)

  

ً قول هذا زٌٌد : أزٌدنٌه ؟ )فالدال مضمومة وذهب ابن ٌعٌش إلى ترجٌح الحكاٌة فقال ف  
ٌّة وحركتها إعراب والتنوٌن متحرك بالكسر وحركتها بناء اللتقاء الساكنٌن وكذلك  محك

النصب والجر (
 (9) . 

عرابه إهً حركة حكاٌة وٌكون  (زٌد)ّن حركة الدال فً أقوال ٌظهر ألمن مجموع هذه ا

اشتؽال المحل بحركة الحكاٌة وخبره محذوؾ من ظهورها منع مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة 

ذا قال )إوفً حالة ظهور العامل كالجملة التً ذكرها سٌبوٌه ، ٌدل علٌه سٌاق الكبلم 

 (ضربت َعمرا . أضربت َعمراه ؟
(ٔٓ)

عرابٌة فً لفظ )عمرو( لظهور إه ال حكاٌة نّ أرى ؤف 

ًّ نّ إنا ذا قلإلى الحكاٌة وإ( وال حاجة االعامل فهو الذي نصب )َعمرً  ظهور  فما حكم ه محك

ًّ  اللفظ  بٌن   معترض  ّنهإذا قلنا إال إالعامل هنا   عمله وهذا  َبطل ه نّ أو  والحكاٌة  المحك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .6ٓٓ/ٕؾ الضرب ارتشا .ٔ

 .ٕٗٔرصؾ المبانً  .ٕ

 . ٕٗٔرصؾ المبانً .ٖ

 .9٘ٔ/ٗالتخمٌر فً شرح المفصل  .ٗ

 .3ٕٔ/٘شرح المفصل البن ٌعٌش و، ٕٗٔالهاء هاء السكت ، رصؾ المبانً  .٘

 .ٕٔٔالجنى الدانً  .ٙ

 .99ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .6

 . ٕٓٗ/ٕ كتاب سٌبوٌه .3

 .3ٖٔ/٘شرح المفصل  .9

 . ٕٓٗ/ٕ الكتاب .ٓٔ
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 نْ أفلو صرحت بالعامل فً الذي ترٌد  )ان الذي ٌقول فٌه :ما ٌلمح من كبلم أبً  حٌ
ْه؟ وزعم ابن لمن قال: ضربت زٌداً :أضربت زٌد تلحقه العبلمة جاز لحاقها فتقول: ٌْ ِن

ال إ: ضربت زٌداً لم تقل  ذا قلتإح معه بالعامل ، وـرنكار ما صُ إلحرؾ ا نّ أالطراوة 
ضربت زٌداً ، وقد نص أما تقول : نّ إ  ((؟ نٌهأضربت زٌدَ )) ، وال ٌجوز  ((هٌْ نِ  أزٌدَ ))

(فصبل   ((عمرو))ضربت عمَراه ولم ٌعتد بالعامل فً أسٌبوٌه على جواز : 
(ٔ)

 . 
قٌل: كٌؾ ٌوقؾ على الكلمة مع ثبوت التنوٌن ؟.التنوٌن  نْ إف ):تقً الدٌن النٌلًقال  -ٓٔ 

ة االنكار ،نّ إهنا ؼٌر موقوؾ علٌه ،  لحقت أوهً الٌاء ، ولذلك  ما الموقوؾ علٌه هو َمد 

ض للوقؾ ، والتنوٌن ؼٌر نّ إوهاء السكت ،الهاء التً للّسكت )الٌاء(  ما تلحق الحرؾ المعر 

ٌُحكى فٌه ما إلا نّ ألما ثبت التنوٌن ، نّ إُمَعّرض للوقؾ فلم تلحقه هذه الهاء .وقٌل :  نكار 

( دخل فً الوضعأسلَم عن الحذؾ كان أما كان  تقدم ِذكره ، وكل  
(ٕ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                
 .99ٙ/ٕارتشاؾ الضرب -ٔ

 .  ٕٗٗ/ٕلفٌة ألالصفوة الصفٌة فً شرح الدرة ا-ٕ
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 الرابعالمبحث                                    

 حكاٌة  المفرد دون االستفهام                     
قد ٌخرج   ه،ولكنّ المتكلم االستفهام فً حقٌقته هو طلب الفهم والسإال عما ال ٌعلمه      

إعادة لفظ المستفهم عنه بؤحد أدوات هو، واتاالستثب أؼراض كثٌرة منهاعن حقٌقته إلى 
 االستفهام .

واتفق النحوٌون على جواز حكاٌة المفرد بؤداة االستفهام، وقصروا ذلك على بعض    
 أّي( ،و)ما( قلٌبلً ، وسمعت الحكاٌة فً )أٌن، وكم( .( و)وهً )من،األدوات 

من سابر  ((ما))و ((نْ مَ ))و ((أيٍّ ))مع  إاّل  ستثباتالاوال ٌقدمون العامل فً  )قال أبو حٌان:

   وقد قٌل ،، قال بعضهم  ستثباتالافً  ((أٌن))وسمعت الحكاٌة فً  االستفهام ....أسماء 

معطوفة  ((كم))له : إن  فً موضع كذا وكذا الُعشَب والماَء : أٌن إن  العشب والماء ، وفً 

ا لمن قال : قبضت عشرٌن ستثباتاعلى ؼٌرها ُحكً من كبلمهم : قبضت عشرٌن ، وكم ؟ 

(وكذا وكذا 
(ٔ)

. 

،وله  ستثباتالاواستعملت الهمزة فً الحكاٌة فً استفهام اإلنكار، وهو نوع من     

إنكار كبلم ؼٌرك أو رأٌه، وقد ٌخرج للتعجب  معنٌان: 
(ٕ)

. 

 فترق النحوٌون فً جوازه على ثبلثة آراء :افاستفهام أّما حكاٌة المفرد بؽٌر أداة     

ومن  )قال ابن مالك :،المفرد دون وجود االستفهام  ٌجوز عنده حكاٌة الرأي األول :     

لٌس )) بعضهم :  ،ومنه قول ((نْ مَ ))و ((أيّ ))العرب من ٌحكً االسم النكرة مجردة من 

 :ٌضاً قول من قالأأو نحو ذلك ، ومنه   ((إن  فً الدار قرشٌا)) راّدا على من قال : ((بقرشٌا

((تمرتان دعنا من))
 (ٖ)

ومنه قول الشاعر    .
(ٗ)

: 

 يى  َمِمْمُت  َوَممَِّنْي ُعوَّادِ تَّ حَ   ٌح (           الِ )صَ ؟ بِـ  تَ نْ أَ  فَ يْ َل: كَ ائِ ُت قَ بْ جَ أَ وَ   
(وتركه مرفوعاً كما ٌكون لو لم تدخل علٌه الباء  ((صالح))أدخل الباء على 

(٘)
 

م علما أو ؼٌره دون سإال أٌضا كما قال ورب ما حكى بعض العرب االس )وقال الرضً: 

بعضهم : دعنا من تمرتان ، على حكاٌة قول من قال: ما عندنا تمرتان ، قال سٌبوٌه: 

(سمعت إعرابٌا ٌقول لرجل سؤله، فقال : ألٌس قرشٌا، فقال : لٌس بقرشٌا
(ٙ)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٔٙ/ٕارتشاؾ الضرب  من لسان العرب .ٔ

 6ٓتقدم ذكر الموضوع فً صفحة .ٕ

، وقال خالد األزهري:)وقٌل  69ٔ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه السٌرافًو، ٖٔٗ/ٕالكتاب  .ٖ

و )لٌس  هذا النوع على إضمار القول واألصل: )دعنا من قولك : ما عنده تمرتان(

 )رسالة( . 933ٔبالذي ٌقال فٌه قرشٌا ....( موصل النبٌل إلى نحو التسهٌل 

 .ٙٔتقدم البٌت فً  .ٗ

 . 6ٕٔٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة  .٘

 . 69/ٖشرح الرضً على الكافٌة .ٙ
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ٌلًالَسلسمحمد بن عٌسى قال و
 
االسم دون سإال ومن  ًورّبما حك ) (:هـ66ٓت)

(فإبراهٌم ؼٌر مسإول عنه  (ٔ)چٹ  ٹ  ٹ          ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ:ذلك قوله تعالى
(ٕ)

 . 
ٌذهب إلى عّد حكاٌة المفرد فً ؼٌر االستفهام شاذة ،ومن هإالء ابن  الرأي الثانً : 

عصفور
(ٖ )

قول  شذَّ و قال:) وأّما المفرد فبل ٌحكى فً ؼٌر االستفهامناظر الجٌش الذي  و  

ا وقول رّدا على من قال : إن  فً الدار قرشٌّ  ((ادعنا من تمرتان ، ولٌس بقرشٌّ )) :قال  نْ مَ 

الشاعر
(ٗ)

  : 

 َحتَّى  َمِمْمُت  َوَممَِّنْي ُعوَّاِدي  ٌح (           َوَأَجْبُت َقاِئَل: َكْيَف َأْنَت ؟ بـِ)َصالِ     
وقول اآلخر  

(٘)
 : 

 (ٙ)(ُس َيجمِ  مَّ ا ثُ بً َمْرحَ  (ًَل ىْ أَ )بِــ يّْي ُيحَ        ُرُه        وْ زَ  وَ  ى َجْنِب الِخَواِن لَ َكِرْيٌم إِ    

 (.((أهبل))ــ ، ب ((صالحٌ ))بــــ )والشاهد هو كلمة 

ذهب إلى ما ذهب الفرٌق الثانً إلٌه ،ولكّنه خص الشذوذ إذا كان المراد  الرأي الثالث :   

الصّبان: )قوله محّمد بن علً قالمن المفرد المعنى ال اللفظ .
(6)

ة وهو وضرٌب بؽٌر أدا " 

كان الحكم للفظ دون المعنى فبل  قصد المعنى فإْن قصد اللفظ بؤن محل شذوذه إذا "شاذ 

شذوذ كما ٌدل علٌه قول المصنؾ
(3)

 فً الكافٌة :  

 امً سْ اا يَ نْ مَ عَ اجْ وَ  بْ رِ ِو اعْ ِك أَ احْ فَ  ا          مً كْ حُ  اةٍ دَ أِلَ  تَ بْ سَ ْن نَ ا ِ وَ             
وقد أوضح الفارضً
(9)

إلى حرؾ أو ؼٌره، ُحكم هو للفظه  بَ ُنسِ لمسؤلة فقال : إذا هذه ا 

دون معناه جاز أن ٌعرب على حسب العوامل، وأْن ٌحكى بلفظه فتقول على اإلعراب 

فعل  ((قام))حرؾ جر بسكون النون وكذا نحو  ((ِمنْ ))حرؾ جر بالرفع وعلى البناء  ((ِمنٌ ))

بفتح المٌم( ((قامَ  ))الحكاٌة  بالرفع ،وعلى ((قامٌ ))ماض فتقول على اإلعراب 
(ٔٓ)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٓٙاألنبٌاءسورة  .ٔ

 . 99ٓ/ٖشفاء العلٌل فً إٌضاح التسهٌل  .ٕ

 . 93ٕ/ٔ فً النحو المقرب .ٖ

 . ٙٔفً سبق البٌت  .ٗ

، 9ٙ٘/ٖ البٌت ألبً الجراح العقٌلً ٌمدح أبا الحسن الكسابً ، الصحاح تاج اللؽة .٘

 . 6٘ٓٔ/ٗلٌاقوت الحموي  معجم األدباءو ،مادة)قلس(

 .   ٖ٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد .ٙ

 .ٌعنً األشمونً .6

 .6ٔٙٔ/ٗالكافٌة الشافٌةشرح  ، وٌنظرٌعنً ابن مالك .3

 .ٖ٘تقدمت ترجمته فً  .9

 . ٖٗٔ/ٗلفٌة ابن مالك أشمونً على ألشرح اعلى  ة الصّبانحاشٌ .ٓٔ

 



84 
 

من  عمى حكاية المفرد دون استفيام  وأرى أن الرأي األول ىو األرجح لورود أمثمة   
ِإنَّ ِمن َأَحبُّْكْم ِإِليَّ َوَأْقَربُكم ِمنّْي َمْجِمًسا َيْوَم ما جاء في قولو صمى اهلل عميو وآلو وسمم:) ذلك 

نَّ قً ََل خْ َأ مْ كُ نَ اسِ حَ أَ  ةِ امَ يَ القِ   ونَ قُ دّْ شَ تَ المُ وَ  ونَ ارُ ثَ رْ الثَّ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ا يَ سً مِ جْ ي مَ نّْ م مِ كُ دَ عَ أبْ وَ  ليَّ م إِ كُ ضَ غَ أبْ  ا،وا 
:  الَ ؟ قَ نَ الُمَتَفْيِيُقو ا مَ فَ  ((الثَّْرثَاُروَن َوالُمَتَشدُّْقونَ ))انَ مْ مِ د عَ قَ  اهللِ  لَ وْ سُ ارَ وا : يَ الُ قَ  .ونَ قُ يِ يْ فَ تَ المُ وَ 

 .ولم ينصبيمابالرفع   (  الثَّْرثَاُروَن َوالُمَتَشدُّْقونَ والشاىد حكاية )  (ٔ) .(ونَ رُ بّْ كَ تَ المُ 
هـ( أنه قرئ فً الشواذ6ٖٓومن األمثلة التً فٌها احتمال ما ذكره ابن خالوٌه ت)  

(ٕ)
ڈ  چ :

بالواو لحكاٌة  ((أبو ))وقراءة :)( هـ9ٙٓٔشهاب الدٌن الخفاجً ) ت قال (ٖ)چژ  ڑ      وبُ أَ ڈ  

الرفع الذي هو أشرؾ أحوال اللفظ ، وأسبقها، ولذا ُحوِفظ علٌه ،واشتهر االسم به( 
(ٗ)

 

د األسديثمنظور بن مر قولو   
(٘)

 :                                                                           

 تـََعرَُّض الُمْيرِة في الطْـُّولّْ                                        تـََعرََّضْت ِلي  ِبَمَكاٍن  ِحلّْ           

ئمِة الُعطـُبلّْ          َضًا َلْم َتأُل َعْن )قـَتًَل( ِلي       ِبِمْثِل جـِيِد الرّْ  (ٙ)تـََعرُّ

نة ععن والثانً : )عن( بمعنى )أّن( على )عن قتبل( عدة توجٌهات: األول :على الحكاٌة  هَ جِّ ووُ 
تمٌم من إبدال الهمزة عٌنا  والثالث : أراد عن قتلى
(6)

        .                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٕٔٓحدٌث كتاب البر والصلة، رقم ال،  ٕٖ٘/ٗسنن الترمذي  .ٔ

َتطاول على : هـ(96ٕ)ت  وقال الترمذي ٌَ )الثرثار: هو الكثٌر الكبلم ، والمتشدق: الذي 

ْبُذو علٌهم( المصدر نفسه ٌَ  الناس فً الكبلم و

والكشاؾ 3ٕٔولم ٌذكر من قرأ ذلك ،ٌنظر مختصر فً شواذ القرآن من كتاب البدٌع  .ٕ

ٙ/ٗ٘ٙ. 

 ٔسورة المسد .ٖ

 ،3ٓٗ/ 3ة الشهاب المسماة)عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً على تفسٌر  البٌضاوي(حاشٌ .ٗ

هـ( أن الكنٌة تكتب بالواو على كل حال إذا صارت أشهر من 6ٕٙوذكر ابن قتٌبة )ت

االسم.، وذكر مختار الؽوث أن ذلك لؽة  فً  قرٌش وضعؾ ذلك  القول ،ٌنظر ) تؤوٌل 

 (ٙٙٔالؽوث  لمختار ،  ولؽة قرٌش6ٕ٘مشكل القرآن 

سر صناعة اإلعراب ، وٖٗ٘،وٌنظرمجالس ثعلب  مادة)طول( ٖٔٗ/ٔٔلسان العرب  .٘

 .  9ٕٗ/ٗشرح شافٌة ابن الحاجبو ، ٖٕٔ/ٔ

بكسر الطاء وتخفٌؾ البلم  هو الحبل الذي ٌطّول للداّبة فترعى فٌه ،وتثقٌل البلم  لِّ وُ ـِّ الط .ٙ

لم تقصر ،و الُعطُبلِّ  :لم تؤُل  ( ألجل الوقؾ أو للضرورة .لِّ وُ ـِّ الطفً)
 

: الطوٌلة 

  . 9ٕٗ/ ٗللرضً   شرح شافٌة ابن الحاجبالعنق.

 ، ٖٕٔ/ٔسر صناعة اإلعراب ،و ٌٙٓٔنظرالمسابل العسكرٌات فً النحو العربً  .6

 .  9ٕٗ/ٗشرح شافٌة ابن الحاجبو
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وقول اآلخر
(ٔ)

  : 
                                                                                                                                                                                                                                                  َتْرَحاِلِيْم َنْفِسيَتَناَدوا بـِ)الرَِّحْيُل َغًدا(          َوِفي                

ثبلثة أوجه:  ((الرحٌل))أجاز فً  )ونقل ابن جنً تخرٌج أبً علً الفارسً لهذا البٌت فقال:  

ؼداً، أو  ؼدا  أو: َنرحل الرحٌلَ  الجر بالباء ، والرفع والنصب على الحكاٌة فكؤّنهم قالوا : الرحٌلُ 

(ؼداً ، فحكى المرفوع والمنصوب  أو أجمعوا الرحٌلَ  نجعل الرحٌلَ 
(ٕ)

  . 

ومن حكاٌة المفرد دون سإال ما ٌنسب إلى الحرؾ أو الفعل أو االسم ُحْكٌم ،والحكم فً     

هذا األمر ٌتوجه إلى اللفظ دون المعنى ،وٌعّد هذا من اإلسناد اللفظً وٌشترك فٌه االسم 

 والفعل والحرؾ كما ٌرى ذلك ابن مالك وأبو حٌان .

ٌُحكى المفرد المنسوب )قال ابن مالك :     ٌُْجَرى بوجوه اإلعراب  و إلٌه ُحكٌم هو للفظه أو 

(اسما للكلمة أو للفظ
(ٖ)

وقال أٌضا:)اإلسناد عبارة عن تعلٌق خبر بمخبر عنه،أو طلب  

بمطلوب منه، فإن كان باعتبار المعنى اختص باألسماء، وقٌل فٌه: وضعً، وحقٌقً ،            

معرب، ولفعل  ((زٌد))صلح السم نحو: كقولك : زٌد فاضل. وإن كان باعتبار مجرد اللفظ 

، ولجملة نحو:((فً))مبنً على الفتح ، ولحرؾ نحو:  ((قام )) نحو:  اَل وَ  لَ وْ  حَ اَل )) حرؾ جرٍّ

((ةِ ن  الجَ  زِ وْ نُ كُ  نْ مِ  زٌ نْ كَ  اهللِ بِ  إالَّ  ةَ و  قُ 
 (ٗ)

االسم كلمة ٌسند ما لمعناها إلى )) ، فقد ظهر بهذا لَِم قٌل: 

ٌّد اإل ((نفسها سناد باعتبار المعنى ألّنه خاص باألسماء، بخبلؾ اإلسناد باعتبار مجرد اللفظ فق

فإّنه عام(
 (٘)

(وهذا اإلسناد اللفظً ٌشترك فٌه االسم والفعل والحرؾ )وقال أبو حٌان :،   
(ٙ)

  

     : وأّما قول ابن مالك)ولم ٌرتضِ  ابن هشام األنصاري ما ذهب إلٌه ابن مالك فقال :   

اإلسناد اللفظً ٌكون فً األسماء واألفعال والحروؾ وإن  الذي ٌختص به االسم هو إّن  ))

فبل تحقٌق فٌه ((اإلسناد المعنوي
 (6)

 وقال لً بعضهم : كٌؾ تتوهم أن  ابن مالك اشتبه علٌه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درة و، ٕٖٕ/ٔسر صناعة اإلعراب لم أقؾ على اسم الشاعر وهو ببل نسبة فً  .ٔ

وفً خزانة األدب  ، ٗٙٗ/ ٕالبن عصفور  شرح جمل الزجاجً و،ٕٗٙالؽواص

ٌّة بقول محذوؾ ،وعند  ((الرحٌل ؼدا))جملة ) 3ٕٔ/9للبؽدادي من المبتدأ والخبر محك

ٌّة بتنادوا الكوف  . (ٌٌن محك

 .ٕٖٕ/ٔسر صناعة اإلعراب .ٕ

 .6ٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .ٖ

 ٕٔحدٌث نبوي شرٌؾ وتم تخرٌجه فً صفحة .ٗ

 .6ٔ-ٙٔ/ٔهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد شرح التسهٌل تس .٘

 .9٘ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  من لسان العرب  .ٙ

6.  ًّ التحقٌق أن  اإلسناد  أْي: ألن   ): (هـٖٕٓٔت )قال محّمد بن أحمد بن عرفة الدسوق

فً  تاللفظً كالمعنوي خاص باالسم ألّن الكلمة متى أُرٌد لفظها كانت اسما ، كان

 . 66ٗ/ٖحاشٌة الدسوقً على مؽنً اللبٌب (األصل اسما أو فعبل أو حرفا
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األمر فً االسم والفعل والحرؾ ؟ فقلُت : كٌؾ توهم ابن مالك أن  النحوٌٌن كافة 
ٌُخَبُر به وال ٌخبر عنه، وإن  الحرؾ ال ٌخبر به وال عنه  )) : ؼلطوا فً قولهم ((إّن الفعَل 

 (ٔ)
 

(وممن قل د ابن مالك فً هذا الوهم أبو حٌان
 (ٕ)

                                                                                                  
هذا اسم ولهذا أُخبر عنها بقولك:  ((ضرب))و،فعٌل ماض  َضرَب : )وقال ابن هشام أٌضاً :  

على الحكاٌة ((ضرب))فعل ماض ، وإّنما فُِتحت 
(ٖ)

، ٌدل ك على ما ذكرنا أّن الفعل ما دل  
هنا ال تدل على ذلك، وأّن الفعل ال ٌخلو عن الفاعل  ((ضرب))على حدث وزمان ُمَحّصل ، و

ٌُوّضح لك ذلك أّنك تقول فً  فً حالة التركٌب ، وهذا الٌصح أْن ٌكون  ((زٌد))له فاعل ومما 
فتدخل الجار علٌه ((ضرب))أو فاعل بـ ((ضرب))زٌد: مرفوع بـ ((ضرب زٌدٌ ))من 

(ٗ )
.)

(٘)          .
 

بمطلوب منه .... وسواء  و طلب أسناد : تعلٌق خبر بمخبر عنه ، إلوا )قال السٌوطً و   
شرح ))قه ابن هشام وؼٌره وؼلط فٌه ابن مالك فً ـّ حق اسناد المعنوي واللفظً ، كمإلا

((التسهٌل
 (ٙ )

 ((من))فعل ماض ٍ و ((ضرب))حٌث جعل الثانً صالحاً للفعل والحرؾ كقولك 
ٌُحكم على إلنا اسمان مجردان عن معناهما ، ا همحرؾ جر وُرّد باّنه رادة لفظهما ، ولهذا 

الدال على  ((ضرب))اه  اسم ، مسمّ هنا مثبلً  ((فضرب ))موضعهما بالرفع على االبتداء ، 
  حٌثباسمٌة ما أخبر عن لفظه  ((الكافٌة))الحدث والزمان وقد صرح ابن مالك نفسه فً 

قال
(6)

                                                                                                       : 

ْن َنَسْبَت أِلََدا          (ٍة ُحْكًما           َفاْحِك َأِو اْعِرْب َواْجَعَمْنَيا اْسًماَواِ 
(3)

 

 ان :روفً ذلك اللفظ ٌجوز أم         

 حكاٌة اللفظ كما هو من رفع أو نصب أو  جر  أو بناء . األول : األمر   

ٌجوز إعراب تلك الكلمة وتكون فً هذه الحالة اسما فٌعامل بما ٌستحقه الثانً:  األمر   

                                   لو حّل مكانه بؽض النظر عن أصل تلك الكلمة سواء كانت حرفاً او فعبلً . سم اال

 :  ا ٌترتب على ذلك من أحكام ما ٌأتًمّ وم     

عرابها فً حالة كون الكلمة إة حكٌتها، وال ٌجوز ذا كانت الكلمة مبنٌّ إالحكم األول :    

 فً الدار. فتقول : َمْن موصول، نْ ْن ٌقول قابل :قام مَ أضوعة له نحو لٌها ما هً موإمسندا 

 .وال ٌجوز : َمٌن موصول 

        إنّما ((ضرب))قال ناظرالجٌش: ) ضرَب فعل ماض ، وِمْن حرؾ جر ، ألن    

فعبل ماضٌا إذا كان آخره مفتوحا ، ال إذا كان آخره مضموما ، وحرؾ الجر إن ما  ٌكون 

 بالحركة ، وإذا كان كذلك وجب بقاء كل من الكلمتٌن على  ((ِمنٌ  ))بالسكون ال  ((نْ مِ  )) هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُسند إلٌهما ال باعتبار لفظهما وال قال الدكتور عبد اللطٌؾ محمد الخطٌب : )أْي  .ٔ : الحرؾ والفعل ال 
 .93٘/ٙباعتبار معناهما ( هامش مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب 

 . 93٘ - 96٘/ٙمؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب .ٕ
 .9ٙ٘/ٙ)ألّنك تحكً لفظ الفعل ، وتوقعه موقع االسم ( هامش مؽنً اللبٌب  .ٖ
 فً مثل هذا اإلعراب اسما ( ( (ضرب))اقتضى أْن ٌكون على األسماء ف والجار ال ٌدخل إال   ) .ٗ

 .9ٙ٘/ٙهامش مؽنً اللبٌب 
 .  9ٙ٘/ٙمؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب .٘

 .6ٔ، ٙٔ/ٔشرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .ٙ

 (  .من )فابنِ  ، وفٌه )فاحِك( بدال 6ٔٙٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة  .6

  .ٕٙ/ٔهمع الهوامع .3
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مر لٌس ذلك ؤا عنها بّما لو ذكرت الكلمة ُمخبرأضوع علٌه . الذي هو مو بنابه

موضوَعها كما فً قول الشاعر
(ٔ)

            :     

نَّ )لَ وَّ إنَّ )لَ                                اءُ نَ ًا( عَ تَ يْ ًا( وا 
((الَ قَ ِقٌَل وَ  نْ م عَ اكُ هَ أنْ وَ ))كما فً الحدٌث الشرٌؾ :  و كان القصد بذكرها مجرد اللفظأ 

 (ٕ)
  

 (الحكاٌة جابزة نّ أعراب جابز كما إلفإن  ا
(ٖ)

  

ٌُذّكر باعتبار اللفظ  نْ أ وأما ٌعود على الكلمة باعتبارها  ٌجوز تؤنٌث الحكم الثانً:   

و أهذا اللفظ(  يْ أموصول ) (َمنْ ):  معرباً  فتقول (فً الدار نْ قام مَ )قال :  نْ إوالمعنى 

ة او جارّ  )ِمْن زٌٍد( )ِمْن( جارّ  وفً، هذه الكلمة( يْ أموصولة )
(ٗ)

 . 

اعتبرته اسما للكلمة عاملته معاملة المإنث فً عود الضمٌر  نِ إ )زهري :ألقال خالد ا  

ن أو اسما للفظ عاملته معاملة المذكر فٌما ذكر ، نحو أخبار عنه إللٌه ، واإشارة إلعلٌه ، وا

كما ٌنطق به  ((ازٌدً ))حكٌت نْ إ ،، فتقولازٌدً ٌقول القابل :  اعرب زٌداً من قولك : ضربُت 

عربته وجعلته اسما للكلمة أ نْ إمفعول به ، فتنصب زٌداً وتذكر ضمٌره ، و ((ازٌدً ))المتكلم : 

 جعلته اسما للفظ ،  نْ إو على االبتداء وتإنث ضمٌره ، ((ازٌدً ))قلت : زٌٌد مفعوٌل بها فترفع 

القول فً المجرور ، وتستوي الحكاٌة  بتذكٌر الضمٌر، وكذا،قلت : زٌٌد مفعول به 

زٌٌد: فاعل ، ، ((جاء زٌدٌ ))ذا قٌل فً إف ،التقدٌر عراب فً المرفوع والمبنً ولكن ٌختلؾإلوا

مفعول به ، : هذا  ((ضربُت هذا  ))ذا قٌل فً إعراب ، و إلفضمة زٌد تحتمل الحكاٌة وا

فً موضع رفع على ٌكون  نْ أْن ٌكون فً موضع نصب على الحكاٌة وأفهذا ٌحتمل 

(عراب إلا
(٘)

 . 

ّولت بكلمة ُمنعت أداة التً ٌحكم لها باالسمٌة فً هذا االستعمال إْن ألّن اأالحكم الثالث:   

ْن أّولت بلفظ صرفت إكانت ثبلثٌة ساكنة الوسط ، و نْ إوجاز ،من الصرؾ 
(ٙ. ) 

ما حرُؾ لٌن وجعلت انٌه) وإذا كانت الكلمة على حرفٌن ثقال ابن مالك: الحكم الرابع:   

ًْ ))لَّو ، وفً  ((لَوْ  ))َؾ ثانٌهما فقٌل فً اسما ُضع ًّ ، وفً ((ف  ((ما))بؤلؾ  ُفِعلماء ،  ((ما))ف

الثانٌة همزة ( فُقمبتلفان افاجتمعت  ((فً))وٌاء  ((لو))من التضعٌؾ ما فُِعل بواو 
(6 )

                                                          .       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تٌ يْ ي   لَ نّْ مِ    نَ يْ أَ ي   وَ رِ عْ شِ   تَ يْ لَ  صدر البٌت )(،وٕٗ)شعره  الطابً ٌدبأبو زهو .ٔ

( ٓٙ٘ٗ، باب طاعة األبمة ، رقم الحدٌث ) ٖٕٗ/ ِٓٔحب ان اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن  .ٕ

وا مُ صِ تَ عْ تَ ا، وَ بً ٌْ شَ ه ِوا بِ كُ رِ شْ  تُ اَل وَ  وا هللاَ دُ بُ عْ تَ  نْ : آُمُرُكم أَ بلثٍ ثَ  نْ م عَ اكُ هَ أنْ ،وَ بلثٍ ثَ بِ  مْ كُ وفٌه:)آمرُ 

هُ  وا لَِمنْ ٌعُ طِ تُ وا،وَ قُ ر  فِ تَ  تَ اَل ا وَ ٌعً مَ جَ  هللاِ  لِ بْ حَ بِ   ةِ رَ ثْ كَ اَل،وَ قَ قٌَِل وَ  نْ م عَ اكُ هَ أنْ م ، وَ كُ رَ أمْ  هللاُ  والَّ

 ( .الِ المَ  ةِ اعِ إضَ ،وَ الِ إَ الس  

 .ٙ٘٘ٗ – ٘٘٘ٗ/9تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٖ

 .9٘ٙ/ٕمن لسان العرب  ٌنظر ارتشاؾ الضرب .ٗ

 . 9ٔٙٔ- 9ٓٙٔلى نحو التسهٌل إموصل النبٌل  .٘

 . 6ٕٗٔ/ٌٗنظر شرح الكافٌة الشافٌة  .ٙ

 .6ٕٗٔ/ٗافٌة الشافٌة شرح الك .6
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 ومن األمثلة لإلسناد اللفظً ما ٌأتً : 

 ( انِ طَ ٌْ الش   لَ مَ عَ  حُ تَ فْ ن  لَْو تَ إِ فَ  َلوْ م وَ اكُ ٌ  إِ  )له وسلم :آقوله صلى هللا علٌه و   
(ٔ)

 وقوله  ، 

(الَ قَ ٌَل وَ قِ  مْ كُ لَ  هَ رِ كَ وَ  ): :له وسلمآصلى هللا علٌه و
 (ٕ)

  

له وسلم ٌقول فً آعود ما سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وومن ذلك ما قٌل البن مس  

(وا مُ عَ زَ  لِ جُ الر   ةُ ٌ  طِ مَ  سَ بْ بِ  )زعموا قال : 
(ٖ)

 لى ُدب  ( إن ُشب  مِ  ًنِ تَ ٌْ ٌَ عْ وفً المثل )أَ ،  

ومن نّونه جعله  ،لى ُدّب ٍ(  .من لم ٌنونه جعله على وجه الحكاٌة للفعلإُشّبٍ   نْ و)مِ 

( علٌهنْ إدخال )مِ بمنزلة االسم ب
(ٗ)

  .                                                                       

وقول أبً طالب   
(٘)

: 

 (ٙ)ٍرو  َوَلْيٌت  َيُقولـَُيا الَمْحُزونُ     َلْيَت ِشْعِري ُمَساِفَر ِبَن َأِبي َعمــــ           
وتؤنٌثها، ألّنه جعلها اسما للكلمة وأخبر  ((لٌت))اب :)الشاهد فً إعريّ رِ مَ تَ الشَّنْ قال األعلم 

ٌُخبر عن االسم المإنث( عنها كما 
 (6)

 

جمٌل بن معمر قولو   
(3)

: 

        (ٜ)  يُّ َمُعونِ َن أَ يْ اشِ الوَ  ةِ رَ ثْ ى كَ مَ عَ           ِتوِ مْ زِ ( إْن لَ ( إّن )اَل ي )اَل مِ ُن اْلزَ ُبثَيْ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والذي ورد فً جزء منه  ،جد لفظة "إٌاكم ولو" فً الحدٌثألم  6ٕٖٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة  .ٔ

 ((وْ لَ ))إن  . فَ لَ عَ فَ  اءَ ا شَ مَ وَ  هللاُ  رَ د  : قَ لْ قُ  نْ كِ لَ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  لتُ عَ ً فَ نِّ أَ  وْ لَ  لْ قُ  تَ بَل فَ  ًءٌ شَ  كَ ابَ صَ إْن أَ فَ  )

 (69)رقم الحدٌث  ٖٔ/ٔابن ماجة   سنن ( انِ طَ ٌْ الش   لَ مَ عَ  حُ تَ فْ تَ 

 وقَ قُ م عُ ٌكُ لَ عَ  مَ ر  حَ  (وفٌه )إّن هللاَ 96٘٘) كتاب األدب رقم الحدٌث 36/ٗصحٌح البخاري  .ٕ

 ةَ اعَ ضَ إِ ، وَ  الِ إَ الس   ةِ رَ ثْ كَ اَل ، وَ قَ ٌَل وَ م قِ كُ ِرَه لَ كَ . وَ  اتِ نَ البَ  أدِ وَ ، وَ اتِ هَ نًعا وَ مَ ، وَ  اتِ هَ م  األُ 

رواٌة أخرى للحدٌث)وكِرَه لكم  ذكر 99ٗ/ٓٔ شرح صحٌح البخاري فتح الباري(،وفً الِ المَ 

ٌٌّن متضمنٌن للضمٌر، واإلعراب على إجرابهما مجرى  قٌبلً وقاال(. وبناء الفعلٌن لكونهما محك

  سماء خلوٌن من الضمٌر.األ

 . 96ٕٗرقم الحدٌث   دبألكتاب ا ، 6ٕٔ/ٕ داود ًبأ سنن .ٖ

،   مادة)شبب(  3ٓٗ/ٔلسان العرب و، ٙ٘/6ٔالمخصص  وٌنظر( ،9ٖٕٙ) 6/ٕمثالألمجمع ا .ٗ

 ، مر عظٌم ؼٌر مرضىٍّ أوالمثل ٌضرب لمن ٌكون فً أي: ُمذ شببُت إلى أن َدَبْبُت على عصا ،

 .عظم منهأا هو و ٌؤتً بمأفٌمتد فٌه 

 .ٖٙٗ/ٓٔوٌنظرخزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، 9ٖ دٌوانه .٘

مسافر بن أبً عمرو رجل من قرٌش مات ؼرٌبا وكان صدٌقا ألبً طالب فرثاه،ونصب  .ٙ

)مسافر(على معنى )لٌت شعري خبَر مسافر ٍ(أْي: لٌتنً أعلم خبره، فحذؾ الخبرالمنصوب 

 .ٌٖٙٗنظر تحصٌل عٌن الذهب  .بالمصدر)شعري(وأقام مسافًرا مقامه 

 .ٖٙٗتحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب فً علم مجازات العرب  .6

 . 6ٕٖٔ/ٗشرح الكافٌة الشافٌة وٌنظر،  ٕٙٔدٌوانه  .3

 ((َمُعونٌ ))فً رّد الوشاة وإن كثروا ... وقٌل ((ال)) قال ابن منظور: )ٌقول :نِْعَم الَعْوُن قولك .9

 مادة)عون(.93ٕ/ٖٔسان العرب قاله الفّراء(ل ((معونة))جمع
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 الفصل الثانً                                 

 حـكـاٌة الجـمـلـة                           
ٌُراد به  (الكبلم)قد ٌطلق مصطلح      ((قلت))كما فً قول سٌبوٌه :) واعلم أّن (الجملة)، و

ٌُحكى بها ، وإّنما َتْحِكى بعد القول ما كان كبلماً ال قوالً  إن ما وقعت فً كبلم العرب على أنْ 

نحو قلت : زٌد منطلق(
(ٔ )

ووضح ابن جنً معنى الكبلم والقول فقال:) أّما الكبلم فكل لفظ 

مستقل بنفسه مفٌد لمعناه ، وهو الذي ٌسمٌه النحوٌون الُجمل ، نحو: زٌد أخوك ، وقام 

اِء ، وعاِء ، فً األصوات ، وحّس ، ولب  ، وأّؾ ، ه ، وَمه ، وروٌد ، وحصمحمد... و

ّنه كل أوأّما القول فؤصله  ،وأّوه ، فكل لفظ استقل بنفسه وجنٌت منه ثمرة معناه فهو كبلم 

لذِ لفظ مَ 
(ٕ)

المفٌد ، أعنً الجملة وما كان فً  و ناقصاً ، فالتام هوأبه اللسان ، تاماً كان  

الناقص ما كان بضد ذلك ، نحو: زٌد ، ومحمد ، وإن  ، معناها ، من نحو: صٍه ، وإٌٍه ، و

وكان أخوك ، إذا كانت الزمانٌة ال الحدثٌة ، فكل كبلم قول ولٌس كل قول كبلماً ، هذا أصله 

ٌُّتسع فٌه( ثم 
(ٖ)

. 

 أبو قال، ومن النحوٌٌن َمن ٌرى أّن الجملة والكبلم مترادفان فً المعنى ، وال فرق بٌنهما   
:) والكبلم هو المركب من كلمتٌن أسندت إحداهما إلى ( هـ3ٖ٘ت)شري القاسم الزمخ

و فً أ ((أخوك ، وِبشٌر صاحبك  زٌدٌ  ))فً اسمٌن ، كقولك :  إالَّ ٌتؤتى  األخرى ، وذلك ال

ٌُسّمى الُجْملة( ((نطلق بكر اضرب زٌٌد ، و)) سم ، نحو قولك:افعل و َو
(ٗ)

أبو . وقال  

تحصل منه فابدة تامة( ذيلكبلم الالعكبري:) والجملة هً االبقاء
(٘ )

. 

 ٌرى أّن الكبلم أعّم من الجملة،بن ٌعٌش اومن النحوٌٌن َمن ٌفرق بٌن الجملة والكبلم ، ف  

فكل جملة كبلم ، ولٌس كل كبلم جملة ، قال:) إّن الكبلم عبارة عن الُجمل المفٌدة ، وهو 

طبلقه علٌها ، كما أّن إله ، ٌصدق سمٌة نوع جنس لها ، فكل واحدة من الجمل الفعلٌة واال

زٌد ))كبلم ، وال ٌقال كل  كبلم  ((زٌد قابم))الكلمة جنس المفردات ، فٌصح أن ٌقال : كل 

وكذلك مع الجملة الفعلٌة( ((قابم
(ٙ)

 . 

وٌذهب الرضً إلى عكس ذلك فالجملة عنده أعّم من الكبلم واشترط فً الكبلم وجود    

ٌكون المتكلم قاصداً إٌصال معنى ذلك التركٌب قال:        أن: أْي صلً والقصدٌة ألااإلسناد 

ألصلً سواء كانت مقصودة ا)والفرق بٌن الجملة والكبلم ، أّن الجملة ما تضّمن اإلسناد 

 ما   الجمل ... والكبلم   من  ما ذكر هً خبر المبتدأ وسابر  لذاتها أو ال كالجملة التً 

جملة و ال ٌنعكس(  لذاته ، فكل كبلم  مقصوداً  وكان   اإلسناد األصلً  تضمن
(6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ٕٕٔ/ٔ الكتاب .ٔ
 مذل(مادة )ٕٔٙ/ٔٔأذاعه وأفشاه ، ٌنظر لسان العرب َمِذل أو َمَذل: .ٕ
 .6ٔ/ٔالخصابص  .ٖ
 .ٙفً علم العربٌة المفصل  .ٗ
 .3ٖٔ/ٔباب فً علل البناء واالعراب لال .٘
 .    6٘/ٔشرح المفصل  .ٙ
 . ٖٖ/ٔشرح الرضً على الكافٌة  .6
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نصاري هذا التفرٌق فً باب )شرح الجملة ، وبٌان أّن الكبلم ووضح ابن هشام األ   

ما فٌد بالَقْصد ، والمراد بالمفٌد الم أخص منها ، ال مرادؾ لها( فقال :) الكبلم  هو القول

ْحُسُن السكوت علٌه. والجملة : عبارة عن الفعل وفاعله ، كـ ٌَ ،  ((قام زٌد ))دّل على معنى 

أقابم  ))و  (( صُّ مّْ الُضِرَب  )) ، وما كان بمنزلة أحدهما نحو: ((زٌد قابم ))والمبتدأ وخبره ،كـ

هما لٌسا مترادفٌن كما وبهذا ٌظهر لك أنّ  ((ننته قابماً ظ ))و ((كان زٌٌد قابماً  ))و ((الزٌدان

ُه كثٌر من الناس ،وهو ظاهر قول صاحب المفّصل ؛ فإّنه بعد أْن فرغ من حّد الكبلم ٌتوهم

، والصواب أنها أعم منه ؛ إذ شرطه اإلفادة ، بخبلفها ؛ ولهذا  ((وٌسمى الجملة)) :قال 

لة ، وكل ذلك لٌس مفٌداً فلٌس تسمعهم ٌقولون : جملة الشرط ، جملة الجو اب ، جملة الصِّ

(كبلماً 
 (ٔ)

   

 وٌظهر من كبلم النحوٌٌن أن  مفهوم الجملة عندهم هو ما ٌؤتً :      

وجود اإلسناد والفابدة التً ٌحسن السكوت علٌها قال المبرد :) وإّنما كان الفاعل  ول:األ   

وتجب بها الفابدة للمخاطب( رفعا ؛ ألّنه هو والفعل جملة ٌحسن علٌها السكوت
 (ٕ)

. 

الجرجانً :) الجملة  الشرٌؾوال ٌشترط حصول الفابدة فٌها قال  وجود اإلسنادالثانً:   

 ((زٌد قابم ))خرى سواء أفاد كقولك : ألالى إ اهماحدإعبارة عن مرك ب من كلمتٌن أسندت 

 كون الجملة أعمّ تعد مجًء جوابه فب إالَّ ه جملة ال تفٌد نّ إف ((إْن ٌكرمنً )) أو لم ٌفد كقولك :

من الكبلم مطلقاً(
 (ٖ)

 

ٌّة تنقسم على قسمٌن :      والجملة المحك

ٌّة مسمًّ  ول :القسم األ   وهً تحكى دون  . ، و َبَرَق َنْحُرهُ  اى بها نحو : تؤبط شرًّ جملة محك

 اشتراط وجود القول قبلها ، وٌتم بحثها فً باب التسمٌة .

ٌّة ؼٌر مسّمى بها ، وهً تحكى بعد قول مذكور أو مقدر أو ج القسم الثانً :   ملة محك

ذا القسم ٌتم بعد ما ٌإدي معنى القول عند الكوفٌٌن ، وقد تحكى دون وجود القول قبلها ، وه

 على ثبلثة مباحث هً: بحثه فً هذا الفصل 

 .طرٌقة حكاٌة الجملة غٌر المسّمى بها  المبحث األول:    

 . ً: إعراب الجملة المحكٌةالمبحث الثان    

ة     ٌّ  . المبحث الثالث: الحذف فً الجملة المحك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٙفً علم العربٌة المفصل  وٌنظر،  3،6/٘مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب  .ٔ

 . ٙٗٔ/ٔالمقتضب  .ٕ

 .   3ٕالتعرٌفات  .ٖ
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 المبحث األول                                     

 طرٌقة حكاٌة الجملة غٌر المسّمى بها                    

ٌّة ؼٌر   المسّمى بها بحسب ما تؤتً بعده على ثبلثة أقسام :ٌمكن تقسٌم الجملة المحك

ٌّة بعد القول        القسم األول : الجمـلة المحك

كانت جملة اسمٌة نحو قوله أوظٌفة القول فً الؽالب هو الحكاٌة فتحكى بعده الجمل سواء    

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ       ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئچ تعالى :

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ  أو جملة فعلٌة نحو قوله تعالى : (ٔ) چ     ىئېئ  ىئ  ىئ ېئ  ېئ 

                     .(ٕ) چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ےھ  ھ   ھ  ھہ  ہ  ہ  ہ

 كان فعبل ماضٌا نحو قوله تعالى :أ وتحكى الجمل بعد القول على اختبلؾ ألفاظ القول سواء . 

أو  (ٖ)  چ  ۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ           ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئچ  فعبل مضارعاً نحو قوله تعالى:

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ أو فعل أمر نحو قوله تعالى :  (ٗ) چحئ    مئ   ىئ     يئ  جب    

             ﮵  ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  چ أو مصدراً نحو قوله تعالى :   (٘)  چ   

.                                    (ٙ)چٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ٹ   ٺپ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 .                                                                                                                                                                                                                                                        
إّنما وقعت  ((قلتُ )) قال سٌبوٌه )وأعلم أّن  (نِّ ظ  ال)( إذا جاء بمعنى وٌستثنى من ذلك )القولُ    .

ٌُحكى بها ، وإّنما كبلم الع فً نحو قلت :  بعد القول ما كان كبلما ال قوالً  ْحِكًتَ رب على أْن 

فً االستفهام شبهوها  (( تقول )) إالَّ ، وكذلك جمٌع ما تصرؾ من فعله ، زٌد منطلق ..

(((تُظن  ))بــ
(6)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٖٗاألعراؾ سورة  .ٔ

 .6ٙالبقرة سورة  .ٕ

 .ٔٙالبقرةسورة  .ٖ

  .ٕ٘األنعام سورة  .ٗ

 .3ٖالزمرسورة  .٘

 .٘٘ٔالنساءسورة  .ٙ

 .ٕٕٔ/ٔ الكتاب .6
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الشجري قال هبة هللا بن  ،وٌستثنى أٌضاً )القول(إذا لم ٌؤت بمعنى الكبلم أو اللسان   

لوه بمنزلة  )وأّما القول فإن  العرب قد تصرفت (:هـ ٕٗ٘ت) فٌه على معان ، فمنها أّنهم نز 

،  الكبلم فعبروا به عن الصوت والحرؾ ،... ومنها أنهم استعملوه بمعنى االعتقاد والرأي

اعتقادهم ورأٌهم ، ومنها أّنهم استعملوه بمعنى الحركة  فقالوا: هذا قول الخوارج ، أي

َنه ، وقالت النخلة مٌواإل ٌْ اء بالشًء فقالوا : قال برأسه كذا فنطحنً ، وقال بٌده كذا َفَطرؾ َع

هكذا فمالت ، فعّبروا بالقول عن الفعل الذي هو حركة(
(ٔ)

ونقل ابن منظور عن ابن األثٌر  

ألفعال ، وتطلقه على ؼٌر الكبلم واللسان ، اقوله: )العرب تجعل القول عبارة عن جمٌع 

، وقال  ... وقال بالماء على ٌده أي قلّبأخذ ، وقال برجله أْي مشى : قال بٌده أْي  قول :تف

بثوبه  أْي رفعه ، وكل ذلك على المجاز واالتساع(
(ٕ)

 . 

 أنماط أربعة وتكون الجملة بعد القول على      
(ٖ)

: 

ٌّة بسٌطة تتكون من المسند والمسند إلٌه أْي جملة و النمط األول :    احدة نحو قوله جملة محك

و حفـ)هذا( مبتدأ ، خبره )ٌوم( ، ون (ٗ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀڀ  ڀ     ڀچ تعالى: 

 (٘) چۓ  ﮲  ﮳      ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ قوله تعالى: 

 تخذ هللا ولداً( بسٌطة متكونة من فعل وفاعل ومفعول به .اوالجملة الفعلٌة )

ٌّة من جمل متعددة ، وفٌها صورتان : جملة النمط الثانً :      محك

           و قوله تعالى: حتذكر الجمل بعد القول دون عطؾ بعضها على بعض ن الصورة األولى :   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾     ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮲ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ألولى )آمنا به( والثانٌة اجاء بعد القول جملتان :  (ٙ) چ                  ﯀  ﯁      ﮿   

  ((ٌقولون ))هذا من المقول ومفعول   " من عند ربنا  كلٌ   " )كل من عند ربنا( .قال أبو حٌان :)

   لم  ولذلكبالقول ،   جملة مستقلة  ((كل))وجعلت    " آمنا به كل من عند ربنا    "  قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓ٘/ٕأمالً ابن الشجري  .ٔ

 .، مادة )قول(66٘/ٔٔلسان العرب  .ٕ

 39ٔدراسة لؽوٌة ونحوٌة  آن الكرٌمالقول فً القرو ٕٙٓالجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها ٌنظر  .ٖ

 .3القمرسورة  .ٗ

 .ٙٔٔالبقرة سورة  .٘

 . 6آل عمران سورة  .ٙ
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و حبٌنهما بحرؾ عطؾ أو جعبل ممتزجٌن فً القول امتزاج الجملة الواحدة نٌشترك 

قوله
(ٔ)

 :     

(       مِ يْ رِ الكَ  ادِ ؤَ ي فُ فِ  الُودَّ  عُ رَ زْ ا        يَ مَّ َت مِ يْ سَ مْ أَ  فَ َكيْ  تَ حْ بَ صْ أَ  فَ يْ كَ       
 (ٕ)

 

 مقول لقابل آخر فٌبدو كؤنهما مقوالن لشخص واحد مامعه ومقوله وٌذكرالقول ٌؤتً وقد    

  ۈئەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائچ  نحو قوله تعالى:

خب    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ىئ   يئ   جب  حب

نتهً بقوله )وإّنه لمن مرأة العزٌز ٌاإّن قول  (ٖ) چ     مت مب  ىب  يب  جت  حت  خت 

 :وما بعده هو قول ٌوسؾ )علٌه السبلم( ال قول امرأة العزٌز ، قال الفراء ،الصادقٌن(

قال ذلك ٌوسؾ لما رجع إلٌه الساقً فؤخبره ببراءة  "ذلك لٌعلم أّنً لم أخنه بالؽٌب ")وقوله 

اآلن  " وهو متصل بقول امرأته "م أنً لم أخنه بالؽٌبذلك لٌعل "النسوة إٌاه، فقال ٌوسؾ 

وربما وِصل الكبلم بالكبلم ، حتى  "حصص الحق أنا راودته عن نفسه وأّنه لمن الصادقٌن 

ثنٌن(ا، وهو كبلم ه قول واحد كؤنّ 
(ٗ  )

. 

ں   چتذكر الجمل بعد القول بعطؾ بعضها على بعض نحو قوله تعالى  الصورة الثانٌة :  

﮵  ﮶    ﮴ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ

  " وال أعلم الؽٌب   ")فإْن قلَت:  :، قال الزمخشري (٘) چ   ﮻  ﮼   ﮺﮷  ﮸  ﮹

؛ ألّنه من    " عندي خزابن هللا   " عراب ؟ قلُت : النصب عطفاً على قوله إلاما محله من 

(  " أقول لكم هذا القول ، وال هذا القولال   " جملة المقول ؛ كؤن ه قال:
(ٙ)

 .  

                  :قوله تعالىوهما لقولٌن أحدهما محذوؾ نحو  وقد تؤتً جملتان محكٌتان بقول واحد   

ک  ک     گ  گ    کڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ 

ٌّة بقول محذوؾفجملة )فماذا تؤمرون( جملة    (6)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      محك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وحاشٌة الصبان على شرح األشمونً 9ٕٓ/ٔ،وهو ببل نسبة الخصابصلم أقؾ على اسم الشاعر .ٔ
 .33ٗالشاهد رقم6ٖٔ/ٖعلى ألفٌةابن مالك

 . ٕٓٗ/ٕالبحر المحٌط  .ٕ
 .ٕ٘-ٌٔ٘وسؾ  سورة .ٖ
 .6ٗ/ٕمعانً القرآن  .ٗ

 . ٓ٘ألنعاماسورة  .٘

 .3ٖٗ/ٕالكشاؾ  .ٙ

 .ٔٔٔ-9ٓٔألعراؾ اسورة  .6
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ه تم :) فقال فرعون : ماذا تؤمرون( بدلٌل وجود )قالوا أرجه وأخاه( ، وألنّ آخر تقدٌره

قولهم عند قوله :) من أرضكم(
(ٔ)

نى وجهان : أحدهما أّنه تمام قال العكبري:) وفً المع 

الحكاٌة عن قول المؤل ، والثانً : أّنه مستؤنؾ من قول فرعون ؛ تقدٌره فقال: ماذا تؤمرون ؟ 

وٌدّل علٌه ما بعده ، وهو قوله : قالوا أرجه وأخاه(
(ٕ)

. 

ٌّة ، وهو الذي ٌسمو  ٌّة جملة أخرى ؼٌر محك ثون  ٌهقد ٌوصل بالجملة المحك الُمَحدِّ

اً((جرَ دْ ))مُ 
(ٖ)

ٌُقصد به إٌصال المتكلم بٌن كبلمٌن   فٌظن  والثانً لؽٌره ،  ألول لنفسه ، ا، و

ۆئ     ۆئ      ۇئ     ۇئ چ  مثلة ذلك قوله تعالى:أّن الكبلم صادر من متكلم واحد ، ومن أالسامع 

  (ٗ) چی  ی    ىئىئ   ىئ ېئ     ېئ  ېئ      ۈئ           ۈئ  

    :توجٌهانفجملة )وكذلك ٌفعلون( فٌها 

قول( : أن ها )مستؤنفة  ال ٌقدر لها  ألولا   
(٘)

، قال أبو حٌان )قٌل هو من كبلم هللا إعبلماً 

ه وتصدٌقا إلخبارها عن الملوك إذا تؽلبوا(توأم صلى هللا علٌه وسلملرسوله 
(ٙ)

 .  

ّن قوله )وكذلك ٌفعلون( هو من قولها ، وهو الظاهر ، أ: ذهب أبو حٌان إلى  الثانً  

وهو  -فقال:) وهل هذه الجملة من كبلمها (هـ6٘ٙت) ً  بِ لَ الحَ  نُ ٌْ مِ الس  عه على ذلك وتب

ستبنافٌة ال محل لها من افتكون منصوبة بالقول أو من كبلم هللا تعالى ، فهً  -الظاهر

إلعراب ، وهً معترضة بٌن قولٌها(ا
(6)

  . 

                                                                                                .    .القول مقدراً  وٌكون مقول كبلم ؼٌر محكًبعد القول  ٌقع :النمط الثالث    

چچ  چ  ڇ      چڃ         ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ چ قوله تعالى: نحو .
 (3)

جملة  

الحزن عن المقول محذوفة وجملة )إّن العزة هلل جمٌعا( استبنافٌة ، وهً تعلٌل لدفع 
بن عاشور محمد اقال  ، الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم ، ولذلك فصلت عن جملة النهً

)ومعلوم أّن أقوال المشركٌن التً تحزن النبً هً أقوال التكذٌب  :(هـ9ٖٖٔت)الطاهر 
واالستهزاء ، فلذلك ُحذؾ مفعول القول(
(9)

 . 

  ً  سِ رِ بْ الط   و علًقال أب على الحكاٌة ، ال  ستبناؾالاوأّما كسر همزة )إّن( فهو على       

ا ٌنفً ستبناؾ بالتذكٌر لبل  ((إنّ ))  ُكِسرت  ) : (هـ3ٗ٘ت )  وال ٌجوز أَْن ٌكون ،الحزن لم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ٔٔ/٘مؽنً اللبٌب  .ٔ

 . 3ٙ٘/ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  .ٕ

 .3ٖٔ/٘مؽنً اللبٌب  .ٖ

  ٖٗالنمل  .ٗ

 .3ٗٔ/٘مؽنً اللبٌب  .٘

 .6ٓ/ 6البحر المحٌط  .ٙ

ر  الَمصُ  .6  . ٔٔٙ/3ون فً علوم الكتاب المكنون الد 

 .ٌ٘ٙونس سورة  .3

 .ٕٕٔ/ٔٔ ابن عاشور(الطاهر)تفسٌرالتحرٌر والتنوٌر .9
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ألّنه ٌصٌر حكاٌة عنهم وأّن النبً صلى هللا علٌه وآله  عت بعد القولوق ألّنها ُكِسرت

وسلم ٌحزن لذلك ، وهذا كفُر(
(ٔ)

لكً ال ٌتوهم  ((قولهم))لهذا )ٌحسن الوقؾ على كلمة  

فٌحسبه مقوال لقولهم( ((إن  العزة هلل جمٌعا))بعض من ٌسمع جملة 
(ٕ)

 . 

وٌختلؾ عن النوع السابق من خبلل عدم  كًكبلم ؼٌر محبعد القول  ٌقع : النمط الرابع   

وفً  (ٖ) چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ    چ  نحو قوله تعالى:تقدٌر مقول القول 

العذاب الموعود به بسبب ظلمهم  قال أبو حٌان :) ووقع القول أي تفسٌر معنى القول هنا

وهو التكذٌب بآٌات هللا(
(ٗ)

   

 ما ٌتصدر مقول القول  :      

  ،ة ما ٌتصدر مقول القول من أسالٌبل القول تراكٌب كثٌرة ، والمهم فً ذلك معرفلمقو   

لتكون الصورة واضحة عند بحث إعراب مقول القول فً المبحث القادم ، والتراكٌب التً 

 تؤتً بعد القول ما ٌؤتً : 

 من حٌث نوع الكلمة التً تتصدر الجملة األول:  

رة بفعل ماض نحو   (٘)چۀ ڻ  ڻ  ڻ     ڻڱ  ڱ  ڱ    ں  ںچ    تعالى: قوله  جملة مصد 

 چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ےچ  : تعالى  أو فعل مضارع نحو قوله
(6 )

أمر   أو فعل

ۉ  ې  ې   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۇ  ۆ چ  نحو قوله تعالى :

 چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ      ېې
(6)

ۈ  چ           : نحو قوله تعالى أو فعل مبنً للمجهول  

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ    ېٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 چەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    
كما فً قوله  تعالى   جامد أو فعل    (8)

 چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ  السابق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٔٔ/٘فً تفسٌر القرآن   مجمع البٌان .ٔ

 .ٕٕٕ/ٔٔ )تفسٌرالطاهرابن عاشور(التحرٌر والتنوٌر .ٕ

 . 3٘النمل سورة  .ٖ

  .  6/9ٕالبحر المحٌط  .ٗ

 .ٖٔٔالبقرةسورة  .٘

 .6ٙالبقرةسورة  .ٙ

 .ٕٔٔالمابدةسورة  .6

 .9ٕٔعراؾاألسورة  .3
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  نحو قوله تعالى:أو فعل مدح أو ذم 

ال الطابً و  أو اسم فعل نحو قول قَ  (ٔ) چ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ
(ٕ)

: 

 .  إنَّ الَمْشَرِفيَّ الَفراِئُض َىُممَّ فَ    ا      يً َساعِ  اءَ ا الَمْرِء ُذو جَ ذَ يَ  لِ ُقواَل          

  (ٖ) چژ  ڑ       ڈ  ژ   ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  أو مصدر نحو قوله تعالى:

 : من حٌث األسالٌبالثانً   

ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    چ سمٌة مثبتة نحو قوله تعالى :اجملة فعلٌة أو -ٔ

أو  (ٗ) .چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ  منفٌة نحو قوله تعالى:

 چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى
(٘)

     وجملة )نحن أنصار هللا(  

 و)ما نهاكما( مقول القول .

وئ    وئائ  ەئ         ەئ  ائې  ې  ې      ى  ىچ  جملة مصّدرة بناسخ نحو قوله تعالى :-ٕ  

 وجملة )كؤن ه هو( مقول القول . (ٙ) چۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  لى:أو مصّدرة بؤداة شرط عاملة نحو قوله تعا -ٖ 

ې  ې  ې        ى  ى  چ  عاملة نحو قوله تعالى: رأو ؼٌ (6) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

قال أبو . (3) چ  ىئائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

وجوابها هً معمول القول ، فهً فً موضع نصب على  ((لو))والجملة من حٌان :)

ل(المفعو
(9)

 .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓ٘ٔعراؾ األ .ٔ

 .3ٕ/٘دب خزانة األ .ٕ

 .ٕٖالبقرةسورة  .ٖ

 . ٕ٘آل عمرانسورة  .ٗ

 . ٕٓعراؾاألسورة  .٘

 .ٕٗالنمل سورة  .ٙ

 .ٕٖٔعراؾاألسورة  .6

 .ٙ٘ٔآل عمران ورة س .3

 .ٓٓٔ/ٖالبحر المحٌط  .9
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مرئ القٌساأو مصّدرة بقسم نحو قول -ٗ 
(ٔ)

 : 

 ى َتْنَجمِ  ةَ ايَ وَ الغَ  كَ نْ ى عَ رَ ا إْن أَ مَ وَ         ٌة     مَ يْ حِ  كَ ا  لَ مَ  َن اهللِ يْ مِ يَ  تْ الَ قَ فَ              
ت كلمة )ٌمٌن( على نزع ونصب، لك حٌلة( مقول القول  وجملة القسم )ٌمٌن هللا( وجوابه )ما

فت لمنصوب بمعنى ح ((ٌمٌن هللا)):) وقوله  (هـ3ٖٖت )الخافض، قال أبو جعفر النحاس

)  ً بٌمٌن هللا ، ورفعه على االبتداء والخبر محذوؾ والتقدٌر ٌمٌن هللا قسمً أو ٌمٌن هللا عل
(ٕ)

. 

 ی  ی  ی  جئ  حئ چ  طلب كاالستفهام نحو قوله تعالى:مصّدرة بأو  -٘   

أنى )) قال أبو حٌان :) (ٖ)چخت  مت  ىت  يت         جث  مث    حتخب  مب  ىب  يب  جت   حبمئ  ىئ  يئ  جب

قالوا  ، ((قلتم))جملة من مبتدأ وخبر، وهً فً موضع نصب على أن ها معمولة  لقوله  ((هذا

نكار(إلاذلك على سبٌل التعجب و
(ٗ)

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  أو نداء نحو قوله تعالى:

فً محل  ((بنً إسرابٌل اعبدوا.. ٌا))و ) جملة أسلوب النداء   (٘)چ    ڃڄ   ڃ  ڃ  ڃ

نصب مقول القول(
(ٙ)

         (6) چڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ    چ  أو عرض نحو قوله تعالى :.

  (3) چ  ەئۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ  ضٌض نحو قوله تعالى:حأَو ت

  (9) چ  ﮸﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷       ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ﮲ چ  أو تمٍن نحو قوله تعالى:

              وقد تفصل الجملة الحالٌة المصّدرة بواو الحال بٌن القول والمقول نحو -ٙ 

قول امرئ القٌس
(ٔٓ)

 : 

  لِ زِ انْ فَ  سِ يْ أ القَ رَ مْ اا ي يَ رِ يْ عِ َعَقْرَت بَ    َعًا     ا مَ نَ ُط بِ يْ بِ َماَل الغَ  دْ قَ وَ  ولُ قُ تَ           
الؽبٌط بنا معاً( جملة حالٌة فً محل نصب من فاعل )تقول( ومقول  لوقد ماوجملة )

 القول عقرت بعٌري .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗٔ هدٌوان .ٔ

 .ٖٖٔ/ٔرات شرح القصابد التسع المشهو .ٕ

 .٘ٙٔآل عمرانسورة  .ٖ

 .ٔٔٔ/ٖالبحر المحٌط  .ٗ

 .6ٕالمابدة سورة  .٘

 .(6ٕٗٔن الكرٌم لـ الدكتور محمود سلٌمان ٌاقوت )آإعراب القر .ٙ

 .ٕ٘الشعراء سورة  .6

 .3ٔٔ البقرةسورة  .3

 .6ٙٔالبقرةسورة  .9

ْحُل وهو للنساء ٌشد علٌه الَهْوَدج  ،ٔٔدٌوانه  .ٓٔ  .كبروقٌل هو الم،والؽبٌط: الر 
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 الثالث: من حٌث تصّدر الحروف       

رة بالسٌن نحو قوله تعالى: -ٔ ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    چ قد تكون الجملة مصد 

  ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄچ  أو بـ)سوؾ( نحو قوله تعالى:. (ٔ) چۀ  ۀ  ہ    

 . (ٕ) چڃ        ڃ  ڃ      ڃ      

ن مقدراً فً أو مصّدرة بحروؾ الجواب ) كبل ، نعم ، بلى ، أجل ( والمقول ٌكو -ٕ

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  الؽالب نحو قوله تعالى :

 .  (ٖ) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ        ںڱ  ڱ  ڱ   ڱ

أو بؤداة استفتاح نحو قول زهٌر بن أبً سلمى-ٖ
(ٗ)

: 

بْ اَل أْنِعْم َصَباحًا أيُّ َفَمّما َعَرْفُت الدَّاَر ُقْمُت ِلَرْبِعَيا      أَ             َمم ِ ُع واسْ يا الرَّ

فً قول  هـ٘ٔٗت د الهرويعلً بن محمّ  قالهوقد تصّدر بالفاء الزابدة ومن ذلك ما-ٗ 
حاتم الطابً
(٘)

   : 

  ُو : اْبَعدْ ُت لَ مْ قُ َوَحّتى َتَرْكُت الَعاِئَداِت َيُعْدَنُو          َيُقْمَن : َفََل تـَْبَعْد ، وَ        

لتوكٌد ، ولو ُحِذفت كان معنى الكبلم صحٌحاً()فؤدخل الفاء زابدة ل    
(ٙ)

  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  أو تصّدر بحرؾ إضراب نحو قوله تعالى :-٘  

  (6) چڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڇچ  چ  چ  ڇ

ھ  ھ    ے  ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  چ أو بحرؾ عطؾ نحو قوله تعالى :-ٙ  

الواو فً )ومن ذرٌتً( عاطفة ، وفً  (3) چ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺      ﮵﮴﮲  ﮳    ۓۓ

 توجٌه )من ذرٌتً( ثبلثة أقوال :

 أن  )من ذرٌتً( صفة لموصوؾ محذوؾ هو مفعول أول ، والمفعول الثانً ول :ألا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕٔعراؾ األسورة  -ٔ

 .93ٌوسؾ سورة  -ٕ

 .6ٔالزمر سورة  -ٖ

 .9ٔشرح شعر زهٌر بن أبً سلمى  -ٗ

 ، والعابدات : الزابرات فً المرض .، وفٌه ) ٌنادٌن ال تبعد (٘ٔدٌوانه -٘

 .6ٕٗزهٌة فً علم الحروؾ األ -ٙ

 .ٕٔلقمان سورة  -6

 .ٕٗٔالبقرة سورة  -3
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مل فٌهما محذوؾ تقدٌره :) قال واجعل فرٌقاً من ذرٌتً إماماً( قاله أبو البقاء والعا  

العكبري
(ٔ)

  . 

أن  )من ذرٌتً( عطؾ على الكاؾ فً قوله )جاعلك(، والتقدٌر : قال وجاعل  الثانً :  

بعض ذرٌتً ، كما ٌقال : سؤكرمك ، فتقول وزٌداً ، وهو قول الزمخشري
(ٕ)

. ورد  أبو 

ٌَُعْد ، وألإب إالَّ لرأي الن  الكاؾ مجرورة فبل ٌعطؾ علٌها حٌان هذا ا ن  عادة الجار ولم 

ن( حرؾ فبل ٌمكن تقدٌر الجار مضافاً إلٌها )مِ 
(ٖ)

 

جعل من ذرٌتً إماماً( وهو قول اأّن )من ذرٌتً( متعلق بمحذوؾ والتقدٌر )و الثالث : 

أبً علً الطبرسً
(ٗ)

وأبً حٌان 
(٘)

 . 

من العطؾ عطؾ التلقٌن ، ذكر ذلك محّمد بن مصلح المعروؾ بشٌخ  وٌسمى هذا النوع  

مقول هللا تعالى ،  ((جاعلك))مقول إبراهٌم ، و(( ومن ذرٌتً ))  )، قال: (هـ9٘ٔت)زاده 

فكٌؾ ٌجوز أْن ٌكون المعطوؾ مقول قابل والمعطوؾ علٌه مقول قابل آخر ؟... أن ه من 

،  ((قل وبعض ذرٌتً)) وٌقول : ٌُلقنُ  (( الصبلة والسبلم علٌه))باب عطؾ التلقٌن كؤن  إبراهٌم 

فبل ٌشترط اتحاد المتكلم بالمعطوؾ والمعطوؾ علٌه(
(ٙ)

 

ٌّة بعد فعل ٌدل على معنى القول دون حروفه             القسم الثانً : الجمـلة المحك

، أو  أو نداء نحو: نادى ، أو الوصٌة نحو: وّصى، وهو مادل على الدعاء نحو: دعا  

ٌَجري مجرى القول فتحكى بعده الجمل  رأٌت، ))القراءة نحو: قرأ ، قال ابن عصفور:) و

                                    ومنُه قوله تعالى :،، وكل فعل معناه القول نحو: دعوُت ، وقرأُت ، ونادٌُت ((وسمعت

 ربِّ الحمُد هلل ))ـوكذلك تقول : قرأت ب  ((إنّ ))بكسر  (6) چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

، ومنه قول الشاعر   ((العالمٌن
(3)

: 

(َتَناَدوا بـِ)الرَِّحْيُل َغًدا(          َوِفي َتْرَحاِلِيْم َنْفِسي                
 (9)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘ٗ/ٕ، وٌنظر اللباب فً علوم الكتاب  ٕٔٔ/ٔعراب القرآن إالتبٌان فً  -ٔ

 . ٕ٘ٗ/ٌٕنظر اللباب فً علوم الكتاب و، 3ٖٔ/ٔالكشاؾ  -ٕ

 .3ٗ٘/ٔالبحر المحٌط  -ٖ

 .9٘ٔ/ٔفً تفسٌر القرآنمجمع البٌان  -ٗ

 .3ٗ٘/ٔالبحر المحٌط  -٘

 .63ٕ/ٕي حاشٌة محًٌ الدٌن شٌخ زاده على تفسٌر البٌضاو -ٙ

عمش وزٌد بن علً وروٌت سحاق وعٌسى واألإبً أبو حٌان:) وقرأ ابن أ، قال ٓٔالقمرسورة  -6

و على إجراء الدعاء أار القول على مذهب البصرٌٌن إضمبكسر الهمزة على  (( إنً)) عن عاصم

ؼلبنً قومً :أي ،ً مؽلوب ؤنّ بمجرى القول على مذهب الكوفٌٌن وقرأ الجمهور بفتحها ، أي : 

 6٘ٔ/3فلم ٌسمعوا منً(البحر المحٌط 

 .3٘تقدم البٌت فً   -3

 .ٗٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -9
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 على قولٌن : فعالالذي تحكى به الجملة بعد هذه األ العاملواختلؾ النحوٌون فً      

ٌّة بقول مقّدر ، وهو قول البصرٌٌن ول :القول األ    تكون الجملة محك
(ٔ)

 . 

لى تقدٌر إقول بما قبله إجراء له مجرى القول دون حاجة الم ىأْن ٌحك القول الثانً :   

كوفٌٌنلل نسبه ابن مالك القول ، وهو قول
(ٕ)

، وهو اختٌار ابن عصفور
(ٖ)

. 

حو     قال:) واألول: قول البصرٌٌن وهو الصحٌح ؛ ألن  ف رأي البصرٌٌن ابن مالك رج 

ٴۇ  ۋ  چ  ع كقوله تعالى:حذؾ القول استؽناء عنه بالمقول مجمع علٌه فً ؼٌر محل النزا

إٌمانكم ، فحذؾ القول  دأي: فٌقال لهم: أكفرتم بع (ٗ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ            

لداللة المعنى علٌه، فحذفُُه فً محل النزاع أولى، ألّنه مدلول علٌه بداللتٌن : معنوٌة 

ك فً ولفظٌة ، وأٌضا بقاء المحكً وحذؾ القول نظٌر بقاء المفعول وحذؾ الفعل ، وذل

الكبلم كثٌر ، فٌلحق به النظٌر
(٘)

 نحن بصدده القولُ ما  هُ بْ وشِ  وأٌضاً : قد جاء بعد النداءِ  

ن مواضع التقدٌر قوله فم .  مصّرحاً به ، فدل ذلك على صحة التقدٌر عند عدم التصرٌح

،... ومن (ٙ) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  تعالى:

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى:مواضٌع التصرٌح قوله 

(    (6)چھ   
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل والتكمٌل فً التذٌٌو،3ٕ/ٕشرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد البن مالك  -ٔ

  ٗٗٔ/ٙشرح التسهٌل 

 .3ٕ/ٕابن مالك  شرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  -ٕ

 .ٗٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -ٖ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ  ٙٓٔآل عمران سورة  -ٗ

 .چۉ          ې  ې  ې  ې         ى    

بل هو منه ألّن المحكً هو لٌس نظٌرا  بو حٌان على قول ابن مالك فقال:)أاعترض  -٘

ًّ وحذؾ الفعل من باب بقاء المفعول  مفعول ، فكان األجود أن ٌقول: وإبقاء المحك

 .٘ٗٔ/ٙوحذؾ الفعل( التذٌٌل والتكمٌل 

 .ٕٗهود سورة  -ٙ

 .3ٗعراؾاألسورة  -6

 .9ٕ، 3ٕ/ٕشرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  -3
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قال:) والذي ٌظهر أّن قول الكوفٌٌن ف نالكوفٌٌ وذهب أبو حٌان الى ترجٌح رأي    

أرجح ؛ ألّنه لٌس فٌه إضمار ؛ وألّنه ٌكون فً الفعل تكرار ؛ ألّنه ٌإدي الى صدور نداء 

َوْحً وقول، ونفس النداء والدعاء والوحً هو معنى القول ، فقد  و وقول، ودعاٍء وقول ،

ي به وما ُدعً به وما أوحً حصل التكرار ، وإْن لم ٌكن تكرار ، فٌلزم أْن ٌكون ما نود

ح بالقول بعد هذه األ...محذوفا ، فعال وشبهها فٌضطر إذ ذاك الى جعل .وأّما حٌث ُصرِّ

ٌّة بالقول ، وٌنبؽً أْن ٌعتقد أن  تلك األ ها تفعال معموالالجمل محك ها محذوفة ، وأن  مَصب 

ك االفعال هً أخص  من ؼٌر مصبِّ القول ؛لببل ٌلزم من ذلك تكرار الفعل وأٌضا فإن  تل

راً لها ، والذي ٌدل على عدم اإلضمار أنّ   ((أنْ ))مطلق القول ، فبل ٌكون القوُل مفسِّ

 چې  ې  ى  ى  ائ  ائ      چ :فعال، نحو قولهالتفسٌرٌة جاءت بعد هذه األ
(ٔ)

، ولو 

ه لّما كان كنّ ّنها ال تؤتً بعد القول ، ولالتفسٌرٌة ؛ أل ((أنْ ))كان القول مضمراً لّما جًء بـ

 –وهً أّنها ال تدل على مطلق القول  -مراعاة داللتها أوالً  أحدهما:لهذه األفعال اعتباران:

ل شبهها بالقو والثانً:المفسرة لذلك الفعل . ((أنْ ))ذ ذاك الى تفسٌر ، فجًء بعدها بـإاحتٌج 

ْجَرى القول ، فُحكً بهامن حٌث هً قول مخصوص ، أجرٌت مُ 
  

 )
(ٕ)

 . 

 : منهاح الدكتور فاضل السامرابً رأي البصرٌٌن وذكر لترجٌحه عدة أمور ، ورج  

فعال فإّنها فً الؽالب تتعدى لى المحكً بنفسه بخبلؾ هذه األإأن  فعل القول ٌتعدى  -ٔ

ی    ی  چ تعالى: كقولهٌتعدى الى الموصى به بالباء  فهو )وصى(  نحو إلٌه بحرؾ جر 

 لى المحكً بنفسه إالقول الذي ٌتعدى  بخبلؾ فعل (ٖ) چی  جئ  حئ  مئ     

 ن  هذه األفعال تختلؾ عن فعل القول بوجوه منها :أ -ٕ

أن ه ٌصح أْن تؤتً بفعل القول بعد هذه األفعال ، وال ٌصح أْن تؤتً بهذه األفعال بعد  -أ   

القول فتقول مثبلً : نادى فقال ، وسؤل فقال  وال تقول : قال فنادى ، وال قال فسؤل 
(ٗ)

مما  ،

 ٌدل على أّن هذه األفعال مختلفة عن فعل القول .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     چ  ٔٔمرٌم سورة  -1

 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٙل فً شرح كتاب التسهٌل التذٌٌل والتكمٌ -2

ۋ    ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ ٔ٘ٔنعاماأل سورة -3

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۅ

   چی  ی  جئ  حئ  مئ       یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئۆئ  ۆئ

وئ   ۇئ    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ چ  :ولكن ورد ذلك فً قوله تعالى -4

 .ٕ٘الكهؾ سورة چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
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بهذه األفعال فٌقال : نادٌت فبلنا ووصٌته ، وكلمت فبلنا ، وال ٌكتفً  ىقد ٌكتف -ب

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  چ  :بالقول حتى تذكر المقول أو ٌقدر، نحو قوله تعالى

 ( وتكتفً بذلك .وال ٌصح أن ٌقال :) وقلنا له من جانب الطور األٌمن (ٔ) چپ  

ٌصح أحٌاناً ابدال فعل القول بهذه األفعال ؛ وذلك نحو قولنا:) نودي ال -ت 
بالرحٌل(و)دعا فبلن بخٌر( وال ٌقال: قٌل بالرحٌل، وال قٌل بخٌر . 
(ٕ )

    
   

 ألفعال لها ثالث صور هً : اوهذه        

ڄ  ڄ  ڃ  چ  ه تعالى:التصرٌح بالقول مع هذه األفعال نحو قول الصورة األولى :   

 چڌ  ڌ    ڍڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ
(ٖ)

وهذه  

ح بالقول مع ما هو فً معناه فكؤّنه كرر الفعل ّنه ُصرِّ الصورة هً أقوى التعبٌرات أل

مرتٌن ، و )هذا التعبٌر ٌإتى به فً مقام التوكٌد والعناٌة واالهتمام والتبسط فً الكبلم مع 

تصرٌح بالمقول ولٌس المضمون(إفادته ال
(ٗ)

 . 

ۓ   ۓ        چ ال ٌصرح بالقول مع هذه األفعال نحو قوله تعالى: الصورة الثانٌة :   

 چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   
(٘)

 نّ أوٌرى الدكتور فاضل السامرابً  

هذا التعبٌر أقل توكٌداً من الصورة األولى
(ٙ)

 . 

( المثقلة النون نحو قوله تعالى:أْن ٌتوصل  الصورة الثالثة :   ڈ  ژ  چ  الى الجملة بـ)أن 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

     الساكنة النون نحو قوله تعالى: بـ)أْن(   أو (6) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ 

 .     (3)چۆئ  ۈئ   ۈئ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘مرٌمسورة  -ٔ

 .ٕٔٔالجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها ٌنظر -ٕ

 . ٔ٘الزخرؾ سورة  -ٖ

 .ٖٕٔالجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها  -ٗ

 .  39نبٌاء ألاسورة  -٘

 .ٖٕٔالجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها  -ٙ

 .ٕٔنفالألاسورة  -6

 .ٓ٘ألعراؾاسورة  -3
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       القول .  معنى ختلؾ النحوٌون فً نوع )أْن( الساكنة بعد فعل دال على او      

قال المرادي :) مذهب البصرٌٌن أن  المفسرة قسم ثالث
(ٔ)

ن الكوفٌٌن أّنها عندهم قل عونُ  

(المصدرٌة
(ٕ)

التفسٌرٌة  ((أنْ )) الذٌن ٌنكروننصاري رأي الكوفٌٌن ابن هشام األ ، وأٌد 

إلٌه  كتبت)) ألّنه إذا قٌل: هٌ ت جِ التفسٌرٌة البتة وهو مُ  ((أنْ ))ر فقال:) وعن الكوفٌٌن إنكامطلقا 

َجد فً قولك: هذا عسجد كما كان الذهب نفس الَعس ((كتبت))نفس ((فعلا))لم ٌكن  ((فعلاأن 

فً المثال لم تجده مقبوالً فً الطبع(((أنْ ))مكان  ((أي))ا لو جبت بـولهذ ،أي ذهبٌ 
(ٖ)

 .  

پ  پ  چ وأجاز الرضً أن تكون )أْن( المفسرة زابدة حٌثما وقعت ألّن معنى      

هو نادٌناه ٌا إبراهٌم (ٗ) چپ    
(٘)

. 

العبارةطلقوا علٌها تسمٌة حرؾ اقد ف )أْن( المفسرةالٌنكرون وجود وأؼلب النحوٌٌن    
(ٙ)

 

أو حرؾ التفسٌر
(6)

وال موضع لها ألن ها حرؾ ٌعبر به عن المعنى، وٌكون تقدٌرها تقدٌر  

)أي( التفسٌرٌة
(3)

 ووضعوا شروطا لمجٌبها : 

أْن تسبق بكبلم تام )أي جملة( فإذا جاءت بعد كبلم ؼٌر تام فهً مخففة  : الشرط األول 

من الثقٌلة
(9)

 .  

تصل بها ال بـ)أْن( شًء من صلة الفعل الذي تفسره ألن ه إذا أن ال ٌتص الثانً: الشرط 

ذلك صارت من جملته، ولم تكن تفسٌراً له نحو قولك :) أوعزت إلٌه بؤن قم( شًء من 

 .ولى ألامن جملته والتفسٌر إن ما ٌكون بجملة ؼٌر  فهًفالباء هنا متعلقة بالفعل 

حرؾ الجر ٌدخل على االسم  ها ، ألنّ الجر علٌ تعد )أْن( مصدرٌة عند دخول حرؾ و    

الصرٌح أو المإول فبل ٌصح أن تقدر )أن( تفسٌرٌة أو زابدة
 (ٔٓ)

 . 

           بن محّمد الهروي تلك  ًأن تؤتً بعدها جملة ، وخّص عل الثالث:الشرط   

األمر فقط فً الجملة 
(ٔٔ)

 قم  : أمرتك أنْ  وأجاز المالقً مجًء الجملة بعدها للطلب نحو، 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أنواع )أْن(وهً الزابدة و المصدرٌة والمفسرة. .ٔ

 .ٕٕٔالجنى الدانً فً حروؾ المعانً .ٕ

 .3ٗشباه الجمل إعراب الجمل وأوٌنظر .9ٗٔ-9ٖٔ/ٔمؽنً اللبٌب  .ٖ

 . ٗٓٔالصافات سورة  .ٗ

 .ٗ٘، وٌنظر إعراب الجمل وأشباه الجمل 9ٖٗ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .٘

 .9ٙٔورصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً ، 9ٙفً علم الحروؾ  ةيَّ زىِ األُ  .ٙ

 . 3ٕ/٘وشرح المفصل ابن ٌعٌش  9ٙفً علم الحروؾ  اأُلزِىيَّة .6

 .  6ٓفً علم الحروؾ  يَّةاأُلزىِ  و، 6ٖمعانً الحروؾ الرمانً  .3

 .3ٌٖنظر إعراب الجمل وأشباه الجمل  .9

 .   3ٗ/ٌ٘نظر شرح المفصل ابن ٌعٌش  .ٓٔ

               .  9ٙزهٌة فً علم الحروؾ ألا .ٔٔ
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نطلقُت أن مشٌتانحو: وأو للكبلم 
(ٔ)

ألنصاري أّنه ال فرق بٌن ابن هشام اوٌرى ، 

سمٌة نحو:) كتبُت إلٌه أن ما أنت وهذا( فً الالٌه أن افعل( وإ) كتبت  الجملة الفعلٌة نحو:

مجٌبها بعد )أن( التفسٌرٌة
(ٕ)

 

أن ٌكون فً الجملة السابقة معنى القول وقد ٌحصل خبلؾ فً تفسٌر  الرابع:الشرط   

ڎ  ڈ  چ  لى االختبلؾ فً تحدٌد نوع )أن( كما فً قوله تعالى:إمعنى القول مما ٌإدي 

فذهب الزمخشري الى أن  )أْن(  (ٖ) چگ  گ      ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

تفسٌرٌة ألّن اإلٌحاء فٌه معنى القول
(ٗ)

تفسٌرٌة ألن ه تقدم معنى  ((أن))قال أبو حٌان:) و، و  

تخاذ ، قال أبو عبد هللا الرازياأو مصدرٌة أي: ب ((وأوحى))القول وهو 
(٘)

هً   ((أنْ )) : 

وفٌه نظر ألن الوحً  .ذا قول جمهور المفسرٌن المفسرة لما فً الوحً من معنى القول ه

هنا بإجماع منهم هو اإللهام ولٌس فً اإللهام معنى القول(
(ٙ)

 . 

ٌكون فً الجملة السابقة أحرؾ القول فبل ٌقال:) قلت له :أن افعل(  أاّل  الخامس:الشرط  

لو فعلَت لفعلُت إذا خففت لم تكن فً حكاٌة ، أال ترى أّنك تقول:أقول  ((أن))قال الفّراء:) 

 (  ((أنْ )) لْ خِ دْ تُ وال 
(6)

 

مجًء )أن( المفسرة بعد صرٌح القول فقال:) وال تقع  لى جوازإوذهب ابن عصفور     

إال بعد القول وما فً معناه(
(3)

  

وٌذهب آخرون الى جواز مجًء )أن( التفسٌرٌة بعد القول إذا أّول القول بمعنى آخر على    

  ﮹ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  ي فً قوله تعالى:التضمٌن، وذكر الزمخشر

 (9) چ                       ﯁                    ﯀﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   96ٔ-9ٙٔرصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً  .ٔ

مئ  ىئ  يئ  جب     چ ، ومثال الجملة االسمٌة قوله تعالى:9٘ٔ/ٔمؽنً اللبٌب  .ٕ

 . ٖٗعراؾ األسورة  چحب  خب  مب                 ىب     

 .   3ٙالنحل سورة  .ٖ

 .       ٓ٘ٗ/ٖالكشاؾ  .ٗ

هـ من مإلفاته التفسٌر ٙٓٙسنةهو فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي توفً  .٘

 (ٖٖٔ/ٙ،واألعبلم ٓٗ/6ٌنظر)شذرات الذهب فً أخبار من ذهبالكبٌر 

 .    9ٙٗ/٘البحر المحٌط .ٙ

 .  ٌٕٕٔنظر الجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها و،  9ٕٔ/ٖمعانً القرآن  .6

  .  93ٔ/ٔ، وٌنظر مؽنً اللبٌب  3ٖٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .3

 .    6ٔٔالمابدة سورة  .9
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إاّل ما أمرتهم ) :ٌجوز أْن تكون )أْن( مفّسرة للقول على تؤوٌل القول باألمر والتقدٌرأّنه 
(ما أمرتنً به

(ٔ)
ورّد أبو حٌان هذا الرأي فقال:) وما اختاره الزمخشري ، وجّوزه ؼٌره  ، 

نى المستث ((إاّل ))، وكل ما كان بعد   ((إاّل ))رة ال ٌصح ؛ ألّنها جاءت بعد مفسِّ  ((أنْ ))من كون 

التفسٌرٌة ال موضع لها من  ((أنْ ))عراب ، وإلابها  فبل بد أْن ٌكون له موضع من 

اإلعراب(
(ٕ)

 . 

لى أّنها تفسر إواختلؾ النحوٌون فً الشًء الذي تفسره )أْن( فذهب أؼلب النحوٌٌن       

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ  الجملة السابقة قال الزمخشري فً قوله تعالى

رة  ((اعبدوا هللا أن))فً قوله  ((أن))و) چ      ﮹﮸ ر ، لم ٌكن لها بد من ُمفس  إْن جعلتها ُمفسِّ

والمفسر إّما فعل القول وإّما فعل األمر...(
(ٖ)

 . 

  ال تفسر ((أنْ ))لى أّنها تفسر المفعول به المقدر او الظاهر ، قال :) و إوذهب الرضً    

راً للفظ دال  إالَّ        پ  پچ  على معنى القول ، ُمإدٍّ معناه كقوله تعالى: مفعوالً مقد 

براهٌم، تفسٌر لمفعول نادٌنا المقدر ، أْي : نادٌناه بشًء ... ا إٌ  فقوله:  (ٗ) چپ    

  حرؾ دال على أن   ((فؤنْ ))وكذلك قولك : كتبت إلٌه أن قم ، أْي : كتبُت إلٌه شٌبا هو : قم ،

ٱ  چ  المقدر لكتبت ، وقد ٌفسر المفعول به الظاهر كقوله تعالى:تفسٌر للمفعول به  ((قُمْ  ))

 چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  چ  وقوله تعالى: (٘) چٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ    پ  پ    
معنى القول( ((أمرت))، وفً ((به))فقوله : أعبدوا هللا تفسٌر للمضمر فً 

(ٙ)
  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    99ٔ/ٌٔنظر مؽنً اللبٌب و، 6ٖٔ/ٕالكشاؾ  .ٔ

 ٘ٙ/ٗالبحر المحٌط  .ٕ

 .     ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٕالكشاؾ  .ٖ

 .       ٗٓٔالصافات سورة  .ٗ

ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ڀ  ڀ  چ  9ٖ-3ٖطه سورة  .٘

 .چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ      ٹٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ

 .    3ٖٗ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ
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ٌّة بعد فعل غٌر دال على القول أو على معناه       القسم الثالث : الجملة المحك

ة بعد الفعل  (الحمُد هللــ)نحو : بدأت ب    ٌ )بدأ( وهو ال ٌدل على ، وجملة ) الحمُد هلل ( محك

معنى القول ، ومن العلماء من ٌقدر لفظ القول قبل هذه الجمل قال ابن سٌده :) فؤّما قول 

ّنما هو على الحكاٌة ، أي : بدأت بقولً : الحمُد هلل(إف ((الحمُد هللّ ))ــالعرب : بدأت ب
(ٔ)

 . 

نا . وجمل  ٌّة وهً ومن ذلك حكاٌة المكتوب نحو: قرأت على خاتمه هللا رب  ة )هللا ربنا( محك

فً موضع نصب ، ومن ذلك قول الشاعر
(ٕ)

 : 

 ارُ الُمعَ  ضِ كْ الرَّ بِ  لِ يْ قُّ الخَ حَ أَ         م ٍ يْ مِ ي تَ نِ بَ  ابِ تَ ي كِ ا فِ َجْدنَ وَ            

والتقدٌر: )) وجدنا هذا مكتوباً عندهم ((    
(ٖ)

 الخٌل بالركض المعار . حق  أ 

 والمكتوب نوعان :      

واالسم المذكور ٌحكى على حسب مراد الكاتب أو  ما كان مخطوطا  )مكتوبا (: -ول األ    

ر ما ٌفهم من مراده ، فلو كان االسم المنقوش على الخاتم مرفوعاً نحو:)  ٌَُقد  حمٌد ( مالناقش و

ألفعال :) قرأت، أو رأٌت ، أو لمحت( وشبهها لقلت : قرأت فً خاتمه محمٌد ، اوعل قت به 

ٌرفع )محّمد(، والتقدٌر : قرأت فً خاتم صاحُبُه محمد أو )محمٌد صاحُبُه( ألّنه فً حكم ف

الجملة ، ولو كان المنقوش لفظ )محمداً( بالنصب لقلت : قرأت فً خاتمه محمداً ، وٌقدر 

ًّ على حسب مراد الناقش ومن ذلك قول الشاعر المحك
(ٗ)

: 

  اً رَ فَ عْ جَ  وِ يِ جْ ى وَ مَ َيُموُح عَ   وِك         اِر الُممُ َضْرِب دَ  ِمنْ  ْصَفرَ أَ وَ        
 قصدوا اوالشاعر ٌصؾ دٌناراً نقش فٌه اسم جعفر البرمكً، كؤّنه قال: ٌلوح على وجهه    

 ((جعفراً ))قال أبو البقاء العكبري:)قٌل : كان على الدٌنار مكتوب   .جعفراً أْي هذا الكبلم 
والتقدٌر: ٌلوح  ((ٌلوح))وب بفعل محذوؾ دل  علٌه منص ((جعفرا))وقٌل، أي:اقصدوا جعفراً 

ٌِّن جعفراً   وقٌل:هو منصوب بالمصدر أي ِمن أن ضرَب.. وهو بعٌد ؛، المكتوب فٌب
.(ٌفصل بٌن المصدر ومعموله  ((ٌلوح))ألن  

 (٘)  ًّ  (هـ6ٕٓت)وٌرى عمر بن عٌسى الَهرم
وباً بالنصبأّن )جعفراً( فاعل )ٌلوح( وإن كان منصوبا ألّنه رآه مكت

(ٙ)
أبو حٌان  ذهبو 

الفعل )ٌلوح( وهً فً محل رفع فاعل  ٌهالإقصدوا جعفراً( أسندت اأن  جملة )إلى 
)ٌلوح(
(6)

 .   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  6ٕٙ/ٖألعظم احكم والمحٌط الم .ٔ

 . 9تقدم البٌت فً  .ٕ

 .   ٕٖٕ/ٔعراب سر صناعة اإل .ٖ

    ٓٗٔ/ٕعراباللباب فً علل البناء واإل وهو ببل نسبة فًلم اقؾ على اسم الشاعر  .ٗ

 .     9ٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  و

 .  ٓٗٔ/ٕعراباللباب فً علل البناء واإل .٘

 .  ٕٗٙٔ/ٖالمحرر فً النحو  .ٙ

 .   9ٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .6
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 ومن أحكام هذا النوع:      

بـ)مكتوب( أو )مكتوبة( أو ما فً معناهما فالتذكٌر ٌذهب الى  اّل إأّنه ال ٌوصؾ  -ٔ

مكتوباً أو مكتوبة، وتكون  لى الجملة نحو: رأٌت فً فصه أسدٌ إالكبلم والتؤنٌث ٌذهب معنى 

ًّ بن محّمد وصفة عند ،بً حٌان أكلمة )مكتوبا ومكتوبة( منصوبة على الحال عند  عل

ابن الضابعالمعروؾ ب
  
هـ3ٓٙت)

 
)
 (ٔ)

 
    
. 

ٌجوز عدم صرؾ ما ٌنصرؾ والعكس ،وكذلك عدم المطابقة فً اإلخبار عنه، قال  -ٕ

وإنما المعنى : هذا اسم عمرو، وهذا  ((  هذا َعْمٌرو ))سٌبوٌه:)وتقول إذا نظرت فً الكتاب: 

أي هذه الكلمة  اسم عمرو ... (( هذه َعمٌرو )) ذكر عمرو ، ونحو هذا .... وإن شبت قلت :

للكلمة لم تصرفه ، وإن جعلته للحرؾ صرفته( وإن جعلته اسما
 (ٕ)

و قال الزجاج:) وإذا ، 

 ((هذه َعمُر ٌا هذا )) مكتوبا فإن  لك فٌه ؼٌر وجه :أن تقول: ((َعْمٍرو ))رأٌت فً الكتاب اسم 

هذه  ))بالتنوٌن ترٌد   ((هذا َعْمٌرو )) اسما للكلمة وال تصرفه، ولك أن تقول: ((  َعْمًرا))فتجعل 

مقامها فتنون. ولك أن ((  َعْمًرا))ثم تحذؾ عبلمة وتقٌم  ((كتابة َعْمٍرو))أو  ((مة َعْمٍروعبل

اسما للحرؾ فتنونه وتصرفه(((  َعْمًرا))فتجعل  ((هذا َعمٌرو ))تقول: 
 (ٖ)

  

 عراب وال وجه للحكاٌة ، إذا كان المنقوش أو المكتوب صورة فاإل مصورا :ما كان  -الثانً   

دُ الُمبْ قال   :)وتقول :رأٌت على فصه األسَد رابًضا ؛ألن ك لم تَر هذا مكتوبا، إنما رأٌت صورة ؛رِّ

فاعملت فٌها الفعل، كما تقول:رأٌت األسَد ٌا فتى(
 (ٗ) 

قال ابن عصفور:) فإن كان الذي ربً و،

ت وال وجه للحكاٌة ، ألن  المحكً إّنما هو اللفظ. والصور لٌس ،عرابصورة أسد فالنصب واإل

لفاظ(ألامن قبٌل 
(٘)

 .  

الفم ، وال  )ال ٌوصؾ إال بوصؾ مربً، فتقول : رأٌت فٌه أسداً مفتوحَ  حكامه أّنهأومن   

سد الحقٌقً ، فبل ٌقال : رأٌت فٌه أسداً شجاعاً ، وال أسداً أْبَخرألامعنوي فً ٌوصؾ بوصؾ 
(ٙ)

 

و   ر . وصفته على حسب إعرابه ،وال أسداً خبٌثاً، ألن  هذه االوصاؾ ال تقوم باألسد المص 

فتقول : فً خاتمه أسٌد مفتوُح الفِم ، ونظرت فً خاتمه الى أسٍد مفتوِح الفِم(
(6)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ًٙ شرح كتاب التسهٌل التذٌٌل والتكمٌل ف .ٔ

 .9ٕٙ/ٖالكتاب  .ٕ

 .6ٔما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ  .ٖ

 .ٔٔ/ٗالمقتضب .ٗ

 .    6ٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .٘

 .   منتن رابحة الفم .ٙ

 .ٓ٘ٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .6
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ة :  تفرٌعات             ٌّ  الجملة المحك

 جمل ما ٌؤتً :من المسابل المتعلقة بحكاٌة ال      

  الحكاٌة على اللفظ أو على المعنى :المسألة األولى         

نحو: قال زٌد: عمرو  األصل فً الحكاٌة تؤدٌة اللفظ والمعنى كما ُسمع وقد تكون على المعنى   

منطلق فٌجوز القول: قال زٌد :) عمرو منطلق( أو )المنطلق عمرو(
(ٔ)

   . 

ن كان الكبلم المحكً إآلخر بحسب المواطن التً تقال فٌها ووقد تتؽٌر الحكاٌة من مكان    

وئ    ەئې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئچ  فً قوله تعالى:فواحداً وكل ذلك ٌكون بحكاٌة المعنى ، 

ۉ   چ عراؾ:ألا  تقدم فً چې  ې   چقال ابن عاشور:) وقوله  (ٕ) چوئ  ۇئ   ۇئ  

چ ې
(ٖ)

ؾ جاء الخبر المستعمل فً اإلنكار ، ألعرااإلنكاري وما فً افهنا جًء باالستفهام  

قد قال لهم  ((علٌه السبلم)) اختبلؾ الحكاٌة الختبلؾ المحكً بؤن ٌكون لوط  فٌجوز أن ٌكون

ن ٌكون اختبلؾ الحكاٌة تفننا مع اتحاد المعنى ، وكبل أوٌجوز ،المقالتٌن فً مقامٌن مختلفٌن 

ب تجدٌداً لنشاط السامع(سلوألاسلوبٌن ٌقع فً قصص القرآن ، ألّن فً تؽٌٌر األ
(ٗ)

 .  

ذا كانت الجملة ملحونة نحو : )جاء زٌٍد( بالجر ، وأردت حكاٌة الكبلم فتحكى الجملة على وإ   

من ارتكاب اللحن ، ولببل ٌتوهم أن  اللحن نشؤ من الحاكً فتقول:جاء زٌٌد  ًناالمعنى بإجماع صو

الصواب  لتوهم أّنه نطق به علىولكن ه جّر زٌداً لتنّبه باالستدراك على لحنه وإال
(٘)

، ومن 

النحوٌٌن من ال ٌذكر االستدراك فٌقول : جاء زٌٌد فقط
(ٙ)

 . 

ختلؾ النحوٌون فً حكاٌة الجملة الملحونة على اللفظ على قولٌناو
(6)

 : 

    ح ابن عصفور المنع فقال:ال ٌجوز حكاٌة الجملة الملحونة على لفظها وصحّ  ول :ألا  

         جماع مثل أن تحكى قول من قال: إونة فإن ك تحكٌها على المعنى ب) فإن كانت ملح

فتقول قال عمرو: قام زٌٌد ، واختلؾ فً الحكاٌة على اللفظ هل  ((زٌدٍ  ))بخفض  ((قام زٌدٍ ))

م ال ؟ والصحٌح أّنه ال ٌجوز ألّنهم إذا كانوا ٌحكون الجملة المعربة على المعنى أتجوز 

حكاٌة الجملة الملحونة على المعنى(فٌنبؽً أن ٌلتزموا 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                   ٔٓ٘/ٔهمع الهوامع  .ٔ

 .٘٘النمل سورة  .ٕ

ائ  ەئ  ەئ     ائې  ې  ى  ى ۉ  ې  ې    چ  3ٔعراؾ ألاسورة  .ٖ

 .   چوئ

  .  33ٕ/9ٔالتحرٌر والتنوٌر  .ٗ

 . 69ٗ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  .٘

 . ٖٗٔ/ٌٙنظر التذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .ٙ

 .   ٔٓ٘/ٔهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع  .6

 .  ٕٔٙ/ٕشرح جمل الزجاجً  .3
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قول: قال فبلن : )جاء زٌٍد( ٌجوز حكاٌة الجملة الملحونة على اللفظ فت الثانً:  

مراعاة للفظ
(ٔ) 

قال عباس حسن:) فالحكاٌة بالمعنى ال تقتضً المحافظة على اسمٌة الجملة ،

و نص كلماتها أو إعراب بعض كلماتها إعراباً معٌنا وإّنما تقتضً المحافظة أو فعلٌتها أ

ٌّة أن أللفاظ وصٌاؼة التراكٌب ، فٌكفً فً ااعلى سبلمة المعنى ودقته وصحة  لجملة المحك

صلً  وسلٌمة من الخطؤ اللفظً فإن كانت الجملة ألاتكون صحٌحة فً مطابقة المعنى 

ٌّة مشتملة فً أصلها على خطؤ لؽوي أو نحوي وجب حكاٌتها بالمعن ى للتخلص مما المحك

إْن كان المراد إظهار هذا الخطؤ وابرازه لسبب مقصود وعندبذ ٌجب   فٌها من خطؤ . إاّل 

ها بما اشتملت علٌه(حكاٌت
(ٕ)

 . 

  مجًء المفرد بعد القولالمسألة الثانٌة :   

تضطرب أقوال النحوٌٌن فً اللفظ المحكً بالقول أٌكون مفرداً وجملة أم ٌقتصر على    

ڎ  ڈ  ڈ  چ  فاألصل فً القول أن تحكى بعده الجمل نحو قوله تعالى:. الجملة فقط 

وقد ٌؤتً  (ٖ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڳک  گ   گ  گ  گ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ  نحو قوله تعالى:فٌنصب على أنه مفعول )قال( المفرد بعده 

 فـ)كلمة الكفر( مفعول به لـ)قال( (ٗ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        

 جعله نوعٌنوالمفرد بعد القول له تفرٌعات متعددة عند النحوٌٌن فابن عصفور  
(٘)

: 

 ان مصدراً نحو : قال زٌٌد قوالً ما ك ول :ألا النوع     

 فتقول:  هللا  إالَّ : ال إله  ما لٌس مصدراً نحو : أن تسمع زٌداً ٌقول الثانً : النوع    

 .  زٌد حقاً  قال

وتحدث أبو حٌان عن المفرد بعد القول وذكر ثبلثة أنواع هً   
(ٙ)

 : 

 هو على فرعٌن :المفرد فً اللفظ وفً التقدٌر و ول :النوع األ    

 ول : أن ٌكون مصدراً نحو : قلت قوالً ألاالفرع     

عنى الفرع الثانً : أن ٌكون اسما للجملة كالحق والباطل نحو: قال فبلن حقاً أو ٌإدي م    

 كالحدٌث والقصة والشعر والخطبة نحو : قلت حدٌثاً وأقول قصة وهذا قابل شعراً . جملة 

 صل وحكمه حكم الجملة ألافً اللفظ ال فً التقدٌر وٌعّد جملة فً المفرد  النوع الثانً :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 69ٗ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  .ٔ

 .     ٕ٘/ٕالنحو الوافً  .ٕ

 .  ٕٗاألحقاؾسورة  .ٖ

  .6ٗالتوبة سورة  .ٗ

 .  ٕٙٗ/ٌٕنظر شرح جمل الزجاجً  .٘

 .    ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٌٙنظر التذٌٌل والتكمٌل فً شرح التسهٌل  .ٙ
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ٌها نحو قول امرئ القٌسبالمصرح بجز   
(ٔ)

: 

 .(ٕ) تَّْجرُ ال وِ بِ  يءُ جِ ُمداَمٍة           ُمَعتَّقٍة ممَّا تَ  ا ُقْمُت : َطْعمُ اىَ ا ُذْقُت فَ ذَ إِ            
 المفرد المراد به مجرد اللفظ نحو : قلت : زٌٌد. النوع الثالث :   

      والذي ٌهمنا من ذكر تلك التقسٌمات المتعددة معرفة ما ٌحكى منها بعد القول وما    

 :  ةتٌاآل األنماطال ٌحكى ولتوضٌح ذلك ٌمكن تقسٌمها على 

وهو ٌشمل  اللفظ وفً التقدٌرالمفرد الذي ال ٌحكى ، وهو المفرد فً :  ولألا لنمطا  
 :آلتٌةانواع ألا

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  نحو قوله تعالى: ول : إذا كان المفرد مصدرا  ألاالنوع  

فقوالً مفعول مطلق للفعل )قولوا( ، قال  (ٖ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      

إن كان ف ، ٌخلو أن ٌكون مصدراً أو ؼٌر مصدرابن عصفور :) فإن وقع بعده مفرد فبل 

مصدراً فبل تحكٌه بل تنصبه بفعله مثل قولك: قال زٌد قوالً(
(ٗ)

.وما قاله ابن عصفور لٌس 

ا ، وأ وإنما ٌحمل كبلمه على المصدر إذا كان )قوال(من جنس الفعل)قال(على اطبلقه  م 

بفعل محذوؾ فهو فً حكم الجملة التً اقتطع جزء منها فهو ٌحكى  المنصوب المصدر

قال ابن عادل  (٘) چڈ  ژ  ژ  ڑ        ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  : قوله تعالىنحو

:) سبحان اسم مصدر وهو التسبٌح ، وقٌل بل هو مصدر ألّنه ُسِمع له فعل (هـ33ٓت بعد)

سماء البلزمة النصب على المصدرٌة ثبلثً ... وهو من األ
(ٙ)

فبل ٌنصرؾ والناصب له فعل 

العامل فٌه فً محل نصب بالقول( مقدر ال ٌجوز إظهاره ... وسبحانك
(6)

  

وتحدث سٌبوٌه عن سبب نصب كلمة )بهراً( فً قول عمر بن أبً ربٌعة
(3)

 : 
(9)النَّْجِم والَحَصا والتُّرابِ  : َبْيرًا      َعَددَ  تُ مْ وا : ُتِحبُّيا قُ الُ ثُمَّ قَ           

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٓٔٔ هدٌوان .ٔ

قة : الخمر القدٌمة ، والمدامة الم .ٕ   جار.تُّ ال: تَّْجرُ ال عت 

 . 3النساء سورة  .ٖ

 .  ٕٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٗ

 .   ٕٖالبقرة سورة  .٘

ب على المصدرٌة وهوقول الخلٌل هناك آراء فً إعراب)سبحانك(:األول:أنه منصو .ٙ

وسٌبوٌه،والثانً:أنه منصوب على النداء وتقدٌره: )ٌاسبحانك( وهو قول 

 ٕٓٔ/ٔالكسابً.ٌنظرإعراب القرآن للنحاس 

 .  ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔاللباب فً علوم الكتاب  .6

 .  ٖٓ هدٌوان .3

. أي  قال ابن هشام األنصاري:)ومعنى قلت : َبْهًرا، قلت: أحبها ُحّبا َبَهرنً َبْهًرا .9

 66/ٔؼلبنً َؼَلَبًة، وقٌل معناه عجبا( مؽنً اللبٌب 
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على  -مذكور فدعوت له أو علٌه  رَ كِ ذ ُ إذا -فقال:) وإّنما ٌنتصب هذا وما أشبهه ،     

بًة، فكل هذا  ٌْ ٌ بك هللا َخ إضمار الفعل ، كؤن ك قلت: سقاك هللا سقٌا ، ورعاك هللا َرْعٌاً ، وخ

ختزل الفعل ها هنا ألن هم جعلوا بدالً من اللفظ بالفعل ا، وإن ما وما أشبهه على هذا ٌنتصب 

... وما جاء منه ال ٌظهر له فعٌل فهو على هذا المثال  ((حذرا))بدال من  ((الَحَذر))كما ُجعل 

(  ((َبَهرك هللا))بدال من ((بهراً ))َنصٌب ، كؤن ك جعلت 
(ٔ)

      ٌضاً:) ومثل هذا قوله أوقال  

مر وٌبعد عن ألاأْي: حراماً محرماً ، ٌرٌد البراءة من  (ٕ) چڦ   ڦ  ڦ  چ  :جل  ثناإه

ماً ، ومثل ذلك أن ٌقول الرجل للرجل:أتفعل ه قال: أَحرِّ نفسه أمراً فكؤنّ  ُم ذلك حراما محر 

ضمار فعل(إفهذا ٌنتصب على  ((سْتراً وبراءًة من هذا )) كذا وكذا؟ فٌقول:حجراً ، أي :
(ٖ)

. 

اء:) وإّنما تكون الحكاٌة إذا صلح قال الفرّ ، محذوؾ عامله حكمه كحكم الجملةفالمصدر ال

قبله إضمار ما ٌرفع أو ٌخفض أو ٌنصب(
(ٗ)

 

قال الفّراء:) فكل ما رأٌته بعد القول  ،.وٌعّد فً حكم الجملة التً تحكى المصدر المرفوع  

مرفوعاً وال رافع معه ففٌه إضمار اسم رافع لذلك االسم(
(٘)

ٺ  چ  قوله تعالى: نحو 

ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

( ٙ) چڃ  ڃ  ڃ       ڃڄ  ڄ  ڄ
. ذكر أبو البقاء العكبري فً توجٌه رفع كلمة  

)طاعة(أّنها خبر مبتدأ محذوؾ والتقدٌر: )أمرنا طاعة( وٌجوز أن ٌكون مبتدأ 
والتقدٌر:)عندنا أو منا طاعة(
(6)

 مرنا طاعة( مقول القول .)أ ةوجمل 
 النوع الثانً : صفة المصدر المحذوف       

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  ٌحذؾ المصدر )قوالً( وتبقى صفته نحو قوله تعالى: 

  (3) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى      

كلمة )حسنا( صفة لمصدر محذوؾ والتقدٌر:)وقولوا للناس قوال ُحْسنا(
(9)

.                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٕٖٔ/ٔ الكتاب .ٔ

 .  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    چ  ٕٕالفرقان سورة  .ٕ

 .  ٕٖٙ/ٔ الكتاب .ٖ

 .      3ٖ/ٔمعانً القرآن  .ٗ

 . 9ٕٙ/ٔمعانً القرآن  .٘

 .   3ٔالنساء سورة  .ٙ

 .  6ٖ٘/ٔعراب القرآنإالتبٌان فً  .6

 .  3ٖالبقرة سورة  .3

 .ٙٙٗ/ٌٔنظر الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون  .9
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أنه مفعول : األولالرأي  وهناك رأٌان فً إعراب ما ٌصح وقوعه صفة لمصدر :   .

ۋ   ۅ  چ  ففً قوله تعالى:،مصدر محذوؾ أّنه صفة لالثانً : الرأي و،(به للفعل )قال

 (ٔ) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      وئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

:) شططا :نعت لمصدر محذوؾ تقدٌره: قوال (هـ6ٖٗت)قال مكً بن أبً طالب القٌسً 

( ((القول))شططا، وٌجوز أن ٌنتصب بـ
(ٕ)

                            ..                                                 

پ         ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  وفً إعراب كلمة)كذبا( فً قوله تعالى:  .

مفعول ٌقولون أو  ((كذباً ))قال أبو البقاء العكبري:)  (ٖ) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٺڀ  ڀ   ڀ

صفة لمصدر محذوؾ أي قوال كذباً(
(ٗ)

 . 

 ي معنى الجملة ؤدِّ النوع الثالث : المفرد الم      
ٌإدي المفرد معنى الجملة كالحدٌث والقصة والشعر والخطبة نحو: قلت حدٌثاً وأقول 
شعراً فالقول ٌعمل فٌه وهو ال ٌحكى قال ناظر الجٌش :) وٌنصب القول وفروعه المفرَد: 

قال: قلت حدٌثاً ، وأقول ٌالذي هو جملة فً المعنى كالحدٌث والقصة والشعر والخطبة ، ف
قصًة(
(٘)

  
 النوع الرابع :إذا كان المفرد اسما للجملة       

ى وال ٌختلؾ عن بالقول وال ٌحك المفرد الذي ٌكون اسما للجملة كالحق والباطل ٌُنَصب  

فً التسمٌة قال ابن عصفور :) فإن كان ؼٌر مصدر فبل ٌخلو أن ٌكون  النوع السابق إاّل 

 هللا ، إالَّ لجملة نحو أْن تسمع من ٌقول: ال إله اسما للجملة أو ال ٌكون فإن كان اسما ل

فتقول: قال زٌد حقاً ، فإّنك ال تحكٌه(
(ٙ)

  

 قوالن : نصبه وفً        

 أّنه نعت لمصدر محذوؾ أي: قوالً حقاً  األول:     

ألن  الحق اسم جامد والوصؾ بالجامد ال ؛أّنه منصوب على أّنه مفعول به  والثانً:     

ٌنقاس
(6)

هو اختٌار ابن عصفورو 
(3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗٔالكهؾ سورة  .ٔ

 .3ٖ/ٕعراب القرآن إمشكل  .ٕ

 .   ٘الكهؾ سورة  .ٖ

 .3ٖ3/ٕعراب القرآن إالتبٌان فً  .ٗ

 .ٔٗ٘ٔ/ٖعد بشرح تسهٌل الفوابد تمهٌد القوا .٘

 .ٕٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٙ

 .ٕٖٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .6

 .ٕٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .3
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                               نحو قوله تعالى: لى لفظة أخرىإو ٌشٌر أالنوع الخامس : إذا كان المفرد ٌرمز     

فكلمة الكفر  (ٔ) چٹ  ٹ         ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  مفعول )قال(، ونحو قوله تعالى:

ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ               ڤٹ  ڤ  ڤ

مة وهذه قال أبو علً الطبرسً فً تفسٌر )قالها(:) أي قد قال مثل هذه الكل (ٕ) چڇ    

المقالة(
(ٖ)

ّنما أوتٌته على إ ))أي القولة المذكورة وهً قوله ((قد قالها )) وقال ابن عادل:)، 

ألّنها كلمة أو جملة من القول ، والمراد بالذٌن من قبلهم قارون وقومه( ((علم
(ٗ)

  

رد فهو ٌنصب المف النوع السادس :إذا ُحِمل الفعل )قال( على معنى فعل آخر على التضمٌن  

ومن ذلك ما جاء على لسان ،على أن ه مفعول به وعلة الحمل على التضمٌن هو سٌاق المعنى 

  ﮹ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  عٌسى بن مرٌم)علٌه السبلم(فً قوله تعالى:

    (٘) چ                     ﯁                    ﯀﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

ما  ((ما أمرتنً به ما قلت لهم إاّل ))شري:) ٌحمل فعل القول على معناه ألن  معنىقال الزمخ

( ((أْن اعبدوا هللا رّبً وربكم))أمرتهم إال بما أمرتنً به، حتى ٌستقٌم تفسٌره بـ
(ٙ)

                  

 هاوضحمعنوٌة  داللةو ،وٌظهر أن علة التضمٌن هنا وجود )أن( التفسٌرٌة مع لفظ القول  

 ((بما أمرتنً به  إالَّ أمرتهم ما  )) صل أن ٌقال :ألاعلم أّنه كان او :)فً قولهفخر الدٌن الرازي 
ألدب الحسن ، لببل ٌجعل نفسه انزوال على موجب  ((األمر))موضع ((القول ))أّنه ُوضع  إالَّ 

المفسرة( ((أنْ ))صل بذكر ألامرٌن معا ودل على آه وربّ 
 (6)

 

أي ذكرت أو ((قلت))فً موضع نصب بـ ((ما)) بو البقاء العكبري :)عراب )ما( قال أإوفً 

نكرة موصوفة وهو مفعول  ((ما))أدٌت الذي أمرتنً به فٌكون مفعوال به ، وٌجوز أْن تكون 

( به أٌضاً 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٗالتوبة سورة  .ٔ

 .ٓ٘ -9ٗ الزمرسورة  .ٕ

 .6ٕٔ/3 فً تفسٌر القرآن مجمع البٌان .ٖ

  .ٕٙ٘/ٔٔاللباب فً علوم الكتاب  .ٗ

 .6ٔٔالمابدة سورة  .٘

 .6ٖٔ/ٕ الكشاؾ .ٙ

 .ٗٗٔ/ٕٔ(تفسٌر الفخر الرازي ) مفاتٌح الؽٌبالتفسٌرالكبٌر  .6

 .  6ٙٗ/ٔعراب القرآن إالتبٌان فً  .3
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ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ڭچ  قوله تعالى:وفً    

 چ    ۅ  ۅ
    ٌرى أبو البقاء العكبري جواز نصب كلمة )الكذب( على التضمٌن ،قال: (ٔ)

ألّنه بمعنى ٌفترون ،وٌجوز أن ٌكون حاالً من الكذب ((ٌقولون))بـــ ((على))) ٌجوز أْن ٌتعلق 

ألن الصلة ال تتقدم على الموصول(؛ ق بالكذب مقدماً علٌه وال ٌجوز أْن ٌتعل
(ٕ)

وذكر أبو  

حٌان أن نصبها على أن ه صفة لمصدر محذوؾ والتقدٌر :) أي القول الكذب ٌفترونه على 

هللا بادعابهم أن ذلك فً كتابهم(
(ٖ)

. 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  :ومن الحمل على التضمٌن ما ذكره العكبري فً قوله تعالى   

ہ    ہ  ھ    ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  ڳ ک    گ  گ  گ 

 چھ    
(ٗ)

 ((أقول ))بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة وهو مفعول  ((ما )) ((ما لٌس)) فقال:) 

ألن  التقدٌر : أن أدعً أو أذكر(
(٘)

 . 

ن تكون موصولة أو ٌجوز ا ((ما))ولم ٌرتِض ابن عادل الحمل على التضمٌن فقال:)    

 ((ما))نكرة موصوفة والجملة بعدها صلة فبل محل لها أو صفة فمحلها النصب ، فإن  

وعلى  ((قلت كبلما))نصب المفعول به ألن ها متضمنة لجملة ، فهو نظٌر  ((أقول))منصوبة بـ

كما فعله أبو البقاء( ((أذكر))أو ((أدعً))بمعنى  ((أقول))هذا فبل ٌحتاج أن ٌإول 
(ٙ)

 . 

 الثانً :المفرد الذي ٌحكى  النمط   

ٻ  پ  پ      ٻٱ  ٻ  ٻچ  اقتطع من الجملة نحو قوله تعالى: ذيوهو المفرد ال  

هذه أضؽاث أحبلم:و)أضؽاث أحبلم( خبر لمبتدأ محذوؾ تقدٌره   (6) چپ   پ  
(3) 

 

                                                                 فهذا ٌحكى ألّنه فً حكم الجملة .

چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ قوله تعالى: وفً    .
(9)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6٘آل عمران سورة  .ٔ

 .6ٖٕ/ٔعراب القرآنإ التبٌان فً .ٕ

 .ٕ٘٘/ٕالبحر المحٌط  .ٖ

 .ٙٔٔالمابدة سورة  .ٗ

 .  6٘ٗ/ٔعراب القرآن إالتبٌان فً  .٘

 .9ٔٙ/6اللباب فً علوم الكتاب  .ٙ

 .ٌٗٗوسؾ  سورة .6

 .6ٖٖ/ٌٕنظر التبٌان فً إعراب القرآن  .3

  .ٗ٘ٔسورة البقرة .9
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 ًّ اء:)رفع بإضمار َمَكِن قال الفر 
(ٔ)

 ،وات بل هم أحٌاءهم أممن أسمابهم كقولك ال تقولوا: 

ضمرت ُوُصوفها أسماء إذا ألاألن  القول ال ٌقع على ؛ موات النصب ألاٌجوز فً  وال

موات ألن ك مضمر ألاأظهرت ، كما ال ٌجوز قلت: عبَد هللا قابماً ، فكذلك ال ٌجوز نصب أو

ذلك : قلت  ، ومن ألسمابهم ، إن ما ٌجوز النصب فٌما قبله القول إذا كان االسم فً معنى قولٍ 

ألّنهما قول فكؤّنك قلَت: قلُت كبلماً حسنا ؛خٌراً ، وقلت شراً ، فترى الخٌر والشر منصوبٌن 

ن جعلت الخٌر قوال نصبته كؤنك إأو قبٌحاً ، وتقول : قلت لك خٌراً ، وقلت لك خٌٌر فٌجوز 

 بنِ اك ماٌل . فن ما هو بمنزلة قولك: قلت لإقلت :قلت لك كبلما ، فإذا رفعته فلٌس بالقول ، 

على ذا ما ورد علٌك من المرفوع(
(ٕ)

 . 

ٌها بقوله :) مفرد ؼٌر معب ر به عن جملة بوعّبر الرضً عن الجملة التً اقتطع أحد جز  

ر معه ما ٌكّون به جملة كقوله  وال مفرد ، وال مقصود به نفس ذلك اللفظ فٌجب أن ٌقد 

م ، قالأي : علٌكم سبل (ٖ) چې  ې  ى  ى    ېچ  تعالى
(ٗ)

 : 

(٘)ي الُغُدرٌة فِ وسَ مُ غْ مَ  الُخْضرِ  نَ مِ           َت ُدبَّاَءٌة     مْ قُ  تْ مَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ             
  

أي : هً دباءة
 
)

    (ٙ)
  . 

األصل ،  وقال أبو حٌان :) فإن كان مفرداً فً اللفظ ال فً التقدٌر ُحكً إذ هو جملة فً  

ٌها قال ح بجزأر  فحكمه حكم الجملة المص
(6)

: 

 تَّْجرُ ال وِ بِ  يءُ جِ ا ُقْمُت : َطْعُم ُمداَمٍة           ُمَعتَّقٍة ممَّا تَ اىَ ا ُذْقُت فَ ذَ إِ         
التقدٌر قلت: ذقت طعم مدامة ،  روي بنصب )طعم( فٌكون من حكاٌة الجملة الفعلٌة

دامٍة(وروي برفعه فٌكون من حكاٌة الجملة االسمٌة ، التقدٌر: طعُمُه طعُم مُ 
(3)

 . 

 

 ــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء على الضمٌر،وقد ٌسمٌه الكوفٌون )كناٌة(،ٌنظر المصطلح  .ٔ مصطلح ٌطلقه الفر 

 .6ٗٔن الثالث الهجري رقالنحوي نشؤته وتطوره حتى آواخرال

  9ٖ/ٔمعانً القرآن  .ٕ

 چې  ې  ى  ى      ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  ٕ٘الذارٌات سورة  .ٖ

 .ٙٙٔهو امرإ القٌس دٌوانه  .ٗ

باء وهو القرع .٘ باءة واحدة الد  ه بها الفرس وشبّ  ،ٌصؾ امرإ القٌس فرسا ، والد 

 . للطافة مقدمها ورقته ، و)مؽموسة فً الؽدر ( أراد أن ها ناعمة رطبة

 .66ٔ-6ٙٔ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 .ٓٔٔتقدم  البٌت فً  .6

 . ٖٔٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .3
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 الثالث : ما فٌه  خالف فً حكاٌته وعدم حكاٌته وهو المفرد المراد به مجرد اللفظ  النمط  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ قوله تعالى: كلمة )حطة( فً نحو 

 چٿ  ٿ       ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ  ڀ  ڀ
(ٔ)

 

 واختلؾ النحوٌون فً هذا النوع على فرٌقٌن :     
 ٌرى أن  المفرد المراد به مجرد اللفظ ٌحكى وكان لهم فً ذلك رأٌان : الفرٌق األول :     
 .ٌذهب إلى عّد ذلك المفرد من باب حكاٌة المفرد ال الجملة ول :ألاالرأي   

توجٌه رفع كلمة حطةفً  بن حبٌب عن ٌونسألخفش اقله أبو الحسن ومن ذلك ما ن
 
فً  

ه  (( قولوا حطةٌ  )):) وزعم ٌونس أّنه قٌل لهم  قوله تعالى السابق أي تكلموا بهذا الكبلم كؤن 

علٌهم أن ٌقولوا هذه الكلمة مرفوعة( ُفرض
(ٕ)

   

عترض اذكر أبو حٌان رأٌه ثم  لى ذلك أبو عبٌدة َمْعَمر بن المثنى فقدإومن الذٌن ذهبوا    

مفرد وأن ه مرفوع على الحكاٌة ((حطة))علٌه فقال:) وأّما ما ذهب إلٌه أبو عبٌدة من أن  قوله 

     ولٌس مقتطعا من جملة بل أمروا بقولها هكذا مرفوعة ، فبعٌد عن الصواب ، ألّنه ٌبقى

ب الحكاٌة لٌحكى به الجمل ال مرفوعا بؽٌر رافع وألن  القول إن ما وضع فً با ((حطة ))

((ٌقال له إبراهٌم )) المفردات ولذلك احتاج النحوٌون فً قوله تعالى:
  (ٖ)

ا مّ لى تؤوٌل وأإ 

تشبٌهه إٌاه بقوله 
(ٗ)

:                                                                     .                                                                                            

 ا          ثً يْ غَ  نَ وْ عُ جِ تَ نْ َسِمْعُت النَّاُس يَ                                  . 

               }و :{   

(٘) ارُ الُمعَ  ضِ كْ الرَّ بِ  لِ يْ قُّ الخَ حَ أَ         م ٍ يْ مِ ي تَ نِ بَ  ابِ تَ ي كِ ا فِ َجْدنَ وَ            .  
  

 منهما ٌتعلق بالمفردات والجمل ألن  المسموع لك ((سمع ، و وجد ))ألن  ؛لٌس بسدٌد ف

الجمل  على إالَّ والموجود فً الكتاب قد ٌكون مفرداً ، وقد ٌكون جملة ، وأّما القول فبل ٌقع 

فٌما تقدم ذكره  إالَّ وال ٌقع على المفردات 
(ٙ)

(  منها ((حطة))، ولٌس 
(6)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3٘البقرة سورة  .ٔ

  .     ٖٓٔ/ٔمعانً القرآن لؤلخفش األوسط  .ٕ

  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ         چ  ٓٙألنبٌاء اسورة  .ٖ

 .(اًل ََل ي بِ عِ جِ تَ ُت َلْصيَدَح انْ مْ ــقُ ــفَ ،وعجزه)   ٓٔتقدم البٌت فً  .ٗ

 .9تقدم البٌت فً  .٘

 أي المصدر أو صفته أواسم الجملة وسبق توضٌح ذلك. .ٙ

 . 3ٖ٘- 3ٖٗ/ٔالبحر المحٌط  .6
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ألوجه فً إعراب كلمة )حطة( افً أحد ( هـٔٗ٘ت)وذكر أبو محّمد بن عطٌة   

أن هم )أمروا أن ٌقولوها مرفوعة على هذا اللفظ(
(ٔ)

سمٌن الحلبً على هذا وعق ب ال 

التوجٌه فقال :) ٌعنً على الحكاٌة ، فعلى هذا تكون هً وحدها من ؼٌر تقدٌر شًء 

معها ، فً محل نصب بالقول ، وإن ما منع النصب حركة الحكاٌة(
(ٕ)

 . 

فرد المراد منه مجرد اللفظ هو فً حكم الجملة التً اقتطع مٌرى أن ال لرأي الثانً :ا   

ألن  القول ال تحكى ؛لى تقدٌر ما ٌصحح المفرد حتى تكون جملة إلجإون جزء منها، وهم ٌ

بعده المفردات
(ٖ)

لى ذلك الزجاجإ. ومن الذٌن ذهبوا  
(ٗ)

 ، وأبو جعفر النحاس
(٘)

، وأبو 

ألنباريا، وأبو البركات (ٙ) الطُّْوِسي جعفر
(6)

بن عصفوراو 
(3 )

وأبو حٌان
(9)

.وكانت لهم  

 فً رّده على  حكاٌته ومن ذلك ما قاله أبو جعفر النحاس محجج وردود على من قال بعد

        ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ     نابب فاعل فً قوله تعالى: (إبراهٌم)من أجاز إعراب كلمة 

(ٓٔ)چٹ         
ه ٌلزم م فقال :)  رفع هذا على أن ه اسم ما لم ٌسم  فاعله أن ٌقول: قلت زٌداً  نإن 

له  زٌداً وال ، قال : ضربت زٌداً ، وال ٌقول أحد : قلت  َرُب زٌدٌ ٌُضْ كما أن ه إذا قال : 

((سٌقولون ثبلثة  ))، وٌلزمه أن ٌقرأ :معنى
(ٔٔ)

بالنصب ، فإذا لزمه ما ال ٌقوله أحد استؽنى  

عن الزٌادة(
(ٕٔ)

 

ا اوقال     ه ٌحكى، وال ٌجوز فٌه ؼٌر الحكاٌة ألن  الحكاٌة إم  بن عصفور:) والصحٌح أن 

 ((قال زٌد : عمرو  )) ترجع إلى اللفظ أو الى المعنى، وباطل أن ترجع فً مثل قولك : أن

الى المعنى ، ألن  عمراً اسم شخص واألشخاص لٌست من جنس المقول فلم ٌبَق إال أن 

 ٌرٌد من  ـــترجع الحكاٌة فٌه الى اللفظ وإذا كانت كذلك فٌنبؽً أن تحافظ على لفظ المتكلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٕ/ٔالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز  .ٔ

ُر المُصون فً علوم الكتاب المكنون  .ٕ  . 6ٖٗ/ٔالد 

 .خبر مبتدأ محذوؾوهً (أو)رؼبتنا حطة (  :) مسؤلتنا أو سإالنا حطةقدروا فً كلمة حطة  .ٖ

 . 9ٖٔ/ٔعرابه للزجاج إمعانً القرآن و .ٗ

 . 6ٗ/ٖإعراب القرآن للنحاس  .٘

  ٕٕٙ/ٔالتبٌان فً تفسٌر القرآن  .ٙ

 .  3ٖ/ٔعراب القرآن إالبٌان فً ؼرٌب  .6

 . ٕٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .3

 .ٖٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .9

 . ٓٙألنبٌاء اسورة   .ٓٔ

  ڇڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇچ  ٕٕالكهؾ  سورة .ٔٔ

ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ    ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 .چگ  ڳ    ڳ  ڳ    

 .6ٗ/ٖإعراب القرآن للنحاس  .ٕٔ
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وأٌضاً فإن  هذه المفردات الواقعة بعد القول إن ما تحكى من ـــ  رفع أو نصب أو خفض
ها إكبلم المتكلم بها وباطل أن ٌتكلم بالمفردات من ؼٌر أن ٌلفظ بها فً جملة ، ف ذا ثبت أن 

منقطعات من جمل فٌنبؽً أن تعامل معاملة الجمل وبهذا ورد السماع(
(ٔ )

. 

وقال أبو حٌان فً قراءة النصب     
(ٕ)

كان  (( قولوا))منصوبة بلفظ  ((حطة ))) إذا جعلت  :

إلسناد المعنوي ، وإذا األصل هو الفظً وعري من اإلسناد المعنوي ، وإلسناد الاذلك من 

المتثال بالنطق بلفظ، ا مجرد إلسناد اللفظً لم ٌترتب على النطق فابدة أصبل إاّل اكان من 

التً لم توضع لداللة معٌنة( لِ فْ أللفاظ الؽُ افبل فرق بٌنه وبٌن 
(ٖ)

وقال أٌضاً :) والذي  

قع بعد القول اللفظ المفرد الذي ال ٌإدي معنى الجملة ، وال ٌكون ٌقتضٌه النظر أن ه ال ٌ

مصدراً ، وال ٌكون منقطعا من جملة وال ٌوجد فً كبلمهم قال زٌد َعمراً ، وال قال فبلن : 

ما ٌقع القول فً كبلمهم لحكاٌة  َضرَب ، من ؼٌر إسناد وال قال فبلن : لٌت ، وإن 

الجمل(
(ٗ)

.   

لنوع من المفرد على أن ه مفرد ال جملة وأن ه ال حاجة الى اظر إلى هذا ن الفرٌق الثانً :   

التؤوٌل والتقدٌر ما دام المعنى الذي ٌإدٌه مع القول مفهوماً ، وهإالء ٌجعلون فعل )القول( 

على أن ه نابب فاعل إذا  هعلى أن ه مفعول به لـ)قال( أو ٌرفع همسلطاً على هذا المفرد فٌنصب

قال( مبنٌا للمجهول وال حكاٌة على هذا الرأي . قال الزمخشري :) فإْن قلت : كان الفعل )

على معنى : قولوا هذه  (( قولوا )) فً قراءة من نصبها بـ (( حطة))هل ٌجوز أن تنصب 

ألجود أن تنصب بإضمار فعلهااالكلمة ؟ قلت : ال ٌبعد ، و
(٘)

وٌنصب محل ذلك المضمر  

( (( قولوا))بـ
(ٙ)

      . 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  فً قوله تعالى (إبراهٌم)بن عطٌة فً توجٌه إعراب كلمة اوقال   

ٌَُسم  فاعله ، على أن تجعل (6)چٹ  ٹ  ٹ           ((إبراهٌم)):) والوجه عندي أن ه مفعول لم 

به داال على بناء هذه اللفظة ، وهذا كما تقول :  طقالن   دالٍّ على الشخص ، بل تجعل ؼٌر

دللت بنطقها على فلم تدل بوجه على الشخص بل  ((زٌد ثبلثة أحرؾ ))أو  ((ْعلفَ  زٌٌد وزن))

وٌكون مفعوالً صرٌحاً أنزلته منزلة  هذه الطرٌقة تقول : قلت إبراهٌم ، ىنفس اللفظة ، وعل

قول وكبلم فبل ٌتعذر بعد ذلك أن ٌبنى الفعل فٌه للمفعول(
(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .       ٖٙٗ- ٕٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -ٔ

الكشاؾ  )ٌنظر،  رفعبالقراءة عامة القراء و )حطة(كلمة  بن أبً عبلة بنصباقرأ  -ٕ

 (ٕٕٕ/ٔوالمحرر الوجٌز  6ٕٕ/ٔ

 .3ٖٗ/ٔالبحر المحٌط  -ٖ

 .ٖٗٔ/ٙذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل الت -ٗ

ا حطًة(ا)أي  -٘  .حطط عن 

 .6ٕٗ/ٔالكشاؾ سورة  -ٙ

 . ٓٙألنبٌاء اسورة  -6

 .6ٙٔ/6المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز  -3
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بن مالك :) و ٌنصب أٌضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ اوقال     

أي ٌطلق  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ         چ  :ومن ذلك قوله تعالى .كقولك : قلت كلمة

 ، فكان ٌقال: ٌقول له الناسُ  ((إبراهٌم ))سم ، ولو كان ٌقال مسمى الفاعل لنصب الا علٌه هذا
هذا الوجه صاحب الكشاؾاختار، كما ٌقال : ٌطلق الناس علٌه إبراهٌم ، وممن إبراهٌمَ 

(ٔ )
 

براهٌم أو ٌقال له: ٌا إبراهٌم(ورجحه على قول من قال التقدٌر: ٌقال له هذا إ
 (ٕ)

 
قال ابن عادل:) وفً هذه المسؤلة خبلؾ بٌن النحوٌٌن أعنً تسلط القول على المفرد و  

وال هو صفة  ((قال ))ٌإدي معنى جملة وال هو مقتطع من جملة وال هو مصدر لــ الذي ال
جً والزمخشري نحو: قلت زٌدا ، أي: قلت هذا اللفظ ، فؤجازه جماعة كالزجا لمصدره 

وابن خروؾ وابن مالك ومنعه آخرون(
 (ٖ)

 
وأرى أّن الرأي الذي ٌذهب إلى عّد هذا النوع من نوع الجملة التً اقتطع جزء منها هو    

 األصح العتبارات منها:
ٌّة بعده األول:     أّنه ٌساٌر القاعدة العامة للقول وهً مجًء جملة محك

رة التً ورد فٌها المفرد مقتطعا من جملة نحوقوله أّنه ٌماثل النصوص الكثٌالثانً:   

چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک       ک          چ تعالى:
(ٗ)

فكلمة   

)ساحر ( خبر لمبتدأ محذوؾ والتقدٌر: هو ساحر أو مجنون. فلماذا ٌخص هذا النوع من 

 المفرد بحكم ٌختلؾ عن ؼٌره؟

ا ٌصحح هذا المفرد فٌكون جملة متوافقة مع المعنى العام للكبلم، ٌمكن تقدٌر مالثالث: 

      ولٌس هناك ما ٌمنع هذا التقدٌر من الناحٌة اللفظٌة والمعنوٌة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘ٔ/ ٗالكشاؾ  -ٔ

 .ٕٙ/ٕشرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  -ٕ

 .3ٕ٘/ٖٔاللباب فً علوم الكتاب  -ٖ

 .9ٖ-3ٖالذارٌاتسورة  -ٗ
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 المبحث الثانً                               

ة                          ٌّ  إعراب الجملة المحك

إلعرابٌة أن تظهر فوق الكلمات المفردة ولكن ها فً الجمل ال تظهر اً الحركات األصل ف 

فتعرب الجمل إعراباً محلٌاً 
 (ٔ)

عرابً للجملة فقّسموا إلا. وحاول النحوٌون توضٌح المحل 

 إلعراب على قسمٌن :االجمل من حٌث 

فرد وٌكون إلعراب وهً الجمل المإدٌة معنى الماجمل لها محل من  القسم األول :   

 إعرابها كإعراب ذلك المفرد لو حل مكانها .

 .      عراب إذا لم تإد هذه الجمل ما ٌإدٌه المفرد اإلجمل ال محل لها من  والقسم الثانً :  

لجملة أن ال ٌكون لها موضع من اونقل السٌوطً عن أبً حٌان قوله :) أصل     

ها إذا كان لها إلا موضع تقدر بالمفرد ألن  المعرب إن ما هو عراب وإن ما كان كذلك ألن 

المفرد(
(ٕ)

عراب :) وبدأنا بها إلاألنصاري فً الجمل التً ال محل لها من ابن هشام اوقال  

ألصل فً الجمل(األّنها لم َتُحل  محل  المفرد وذلك هو 
(ٖ)

  

ٌّة بٌن هذٌن القسمٌن فكان    إلعراب اها له موضع من بعضوتوزعت الجملة المحك

الختبلؾ هو بحسب ما تؤتً بعده تلك الجملة اوالسر فً هذا ، واآلخر ال موضع له 

 ولتوضٌح ذلك نقسمها على نوعٌن :

ٌّة بعد فعل دال على معنى القول. : ألولاالنوع    الجملة المحك

 .   .لتلك الجمل بحسب الصورة التً تؤتً فٌها ًإلعراباٌختلؾ التقدٌر   
                           .                                            .              تفسٌر ومن ذكر فعل القولإذا كانت خالٌة من حرف ال -ٔ

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ  نحو قوله تعالى:

فجملة )ٌا بنً اركب معنا والتكن مع الكافرٌن( فً  (ٗ) چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     

       ألنصاري :اب على أن ها مفعول به واختلؾ فً عاملها ، قال ابن هشام موضع نص

) فهذه الجمل فً محل نصب اتفاقاً ثم قال البصرٌون : النصب بقول مقدر وقال 

الكوفٌون بالفعل المذكور(
(٘)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٖعراباً إٌنظر الجملة النحوٌة نشؤة وتطوراً و .ٔ

 .ٖ٘/ٖألشباه والنظابر ا .ٕ

 .9ٖ/٘مؽنً اللبٌب  .ٖ

 .ٕٗهود سورة  .ٗ

 .6ٖٔ/٘مؽنً اللبٌب  .٘
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 ( ما ٌراه البصرٌون والكوفٌون فًهـ3ٕٓت) يُّ دِ يْ بِ الزَ  يُّ جِ رْ الشَّ عبد اللطٌؾ  ذكرو  

ڻ  ڻ  ڻ       چ ) قال البصرٌون : الجملة المفسرة فً قوله تعالى: عامل النصب ،فقال:

وشبهه منصوبة بقول مقّدر بدلٌل التصرٌح به فً  چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  چ ( ٔ) چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب        چ

ل هً منصوبة بالفعل المذكور(وقال الكوفٌون : ب (ٕ) چٿ   ٿ    
(ٖ )

  . 

گ  گ   گ  چ  وما ذكره ابن هشام والشرجً لٌس على اطبلقه ففً قوله تعالى:   

ألفعال المتضمنة معنى االفعل )ٌوصً( من (ٗ) چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳڳ

القول
(٘)

أن ها فً موضع  : أحدهما ( قوالن :  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱوفً موضع جملة ) 

ها تفسٌرٌة ال محل لها من اإلعراب  :انٌهماثونصب مفعول به    .أن 

هذه جملة من مبتدأ وخبر ٌحتمل أن  ((للذكر مثل حظ األنثٌٌن ))  :)ً  بِ لَ الحَ  نُ ٌْ مِ قال الس   

ع فً أوالدكم كذا قاله  ((ٌوصً )) تكون فً محل نصب بـ ٌُشرِّ ألن  المعنى: ٌفرض لكم أو 

أبو البقاء
(ٙ)

ٌُجري ما كان بمعنى القول مجراه فً حكاٌة وهذا ٌقُرب من مذهب ال  فّراء فإّنه 

((مثلُ  )) فً ((ٌوصٌكم )) الجمل بعده قال الفراء: ولم ٌعمل 
 (6)

إجراء له ُمْجرى القول فً  

 ((للذكر مثل حظ ))، وقال مكً:  ((ٌوصٌكم )) حكاٌة الجمل فالجملة فً موضع نصب بـ

تفسٌر لها ابتداء وخبر فً موضع نصب ، تبٌٌن للوصٌة و
(3)

 . 

وٌحتمل أاَّل ٌكون لها محل من اإلعراب ، بل جًء بها للبٌان والتفسٌر فهً جملة مفسرة   

للوصٌة وهذا أحسن وجار على مذهب البصرٌٌن وهو ظاهر عبارة الزمخشري فإّنه 

قال
(9)

((( وهذا إجمال تفصٌله للذكر مثل حظ األنثٌٌن  )):  
(ٔٓ  )

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت     چ  ٘ٗهود سورة  -ٔ

 . ٗ-ٖمرٌم سورة  -ٕ

 .ٓٓٔ-99ابتبلؾ النصرة فً اختبلؾ نحاة الكوفة والبصرة  -ٖ

 ٔٔلنساءاسورة  -ٗ

 .3ٓ/ٌٔنظر معانً القرآن للفراء  -٘

 .ٖٖٗ/ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  -ٙ

 .3ٓ/ٔلم أجده بهذا اللفظ ولكن المعنى هو نفسه ٌنظر معانً القرآن  -6

 .3ٔٔ/ٔعراب القرآن إمشكل  -3

 ٕٖ/ٕالكشاؾ  -9

 .9ٙ٘/ٖون فً علوم الكتاب المكنون صُ المَ  ر  الد   -ٓٔ
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ٌّة بعد ما ٌدل على معنى القول  وٌرى الدكتور فخر الدٌن قباوة أن        الجملة المحك
تحتمل أن تكون مفسرة أو استبنافٌة فقال:) والجمل التً أوردناها .... كل منها فً محل 
نصب بالعامل قبلها خبلفاً للبصرٌٌن . فقد زعم هإالء أن ها منصوبة بقول مقدر واحتجوا 

 ((إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌباإذ نادى رب ه نداء خفٌا قال ربِّ ))بذكر القول فً :
وعدم التقدٌر أولى مادام األمر واضحا ال لبس فٌه أضؾ إلى هذا أن  تلك الجمل تحتمل أن 

ستبناؾ بٌانً، فهً ال محل لها من الت المحذوفة ، أو استبنافٌة واالتكون مفسرة للمفعو
اإلعراب (
(ٔ)

 . 
 

 بعد ذلك الفعلفعل القول  جاء إذا - ٕ

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        چ  حو قوله تعالى:ن 

 چھ  
(ٕ)

  

ح بالقول بعد هذه األفعال وشبهها فٌضطر إذ ذاك إلى  قال    أبو حٌان:) وأّما حٌث ُصرِّ

ٌّة بالقول وٌنبؽً أن ٌعتقد أن  تلك األفعال معموالتها محذوفة ، وأن   جعل الجمل محك

ألفعال هً اول لببل ٌلزم من ذلك تكرار الفعل . وأٌضاً فإن  تلك مصبها ؼٌر مصب الق

راً لها(طلق القول ، فبل ٌكون القول مفسِّ أخص من م
(ٖ)

  . 

  الجملة المحكية التي تبدأ بحرف تفسير-3   

 چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    چ  نحو قوله تعالى:
(ٗ)

.ففٌها آراء  

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ   چ حدٌثه عن قوله تعالى:الفّراء عند  قالهمنها ما 

 چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵    
(٘)

:) وفً إحدى القراءتٌن قراءة عبد هللا أو  

 ًٍّ قراءة أَُب
(ٙ)

ً  إن  هللا اصطفى لكم الدٌن  )) :  ٌرٌد  ((أن))على  ((وصى))ٌوقع  ((أْن ٌا بن

، وكل صواب . فمن ألقاها قال : الوصٌة قول ، وكل  ((أنْ ))ولٌس فً قراءتنا  ((بؤنْ ))وّصاهم 

 فً  ((عز  وجل  ))هللا  كما قال   (( أنْ ))إلقاء  ، وجاء  ((أَنْ ))كبلم رجع الى القول جاز فٌه دخول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٙٔإعراب الجمل وأشباه الجمل  -ٔ

 . 3ٗاألعراؾ سورة  -ٕ

 .٘ٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  -ٖ

 ن تكون مفسرةأ ((أن)) ٌجوز فً ((أن سبحوا))بن عادل )وقولها، وقال ٔٔمرٌم سورة  -ٗ

 ٖٕ/ٖٔلكتاب ن تكون مصدرٌة مفعولة باالٌحاء( اللباب فً علوم اأو ((أوحى))لـ

 ٕٖٔالبقرة سورة  -٘

ًّ )) وقرأ) قال أبو حٌان: -ٙ فٌتعٌن أن تكون  ((أن ٌابنً)) : ((الضحاك))و ((عبد هللا))و ((أُب

وال ٌجوز أن تكون مصدرٌة ألّنه ال ٌمكن انسباك  ((أي))هنا تفسٌرٌة بمعنى  ((أن))

زابدة وهم  جعلها هنا((أن))مصدر منها ومما بعدها ، ومن لم ٌثبت معنى التفسٌر لـ

 .7ٔ٘/ٔ البحر المحٌط (الكوفٌون 
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((ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم للذكر مثل حظ األنثٌٌن  )) النساء :
 (ٔ)

ألن الوصٌة 

كالقول(
(ٕ)

ى نزع الخافض ألن  )أْن( اء فً محل نصب علوالجملة على قول الفرّ  . 

 .   مفسرةال  مصدرٌة

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ چ  فً قوله تعالى:و   

 چڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  
(ٖ)

ڱ  ڱ  ڱ  ))فً  ((أن))قال أبو حٌان :) و 

وهو فً معنى القول ، وٌجوز أْن ٌكون التقدٌر : بؤّنه  ((فنادى))ألّنه سبق  تفسٌرٌة ((ں     ں  

فتكون مخففة من الثقٌلة
 
)

  (ٗ)
  . 

؛ألن ها فضلة ٌمكن االستؽناء عنها ها التفسٌرٌة ال محل ل وٌرى أؼلب النحوٌٌن أن  الجملة   

قال ابن هشام األنصاري وهو ٌتحدث عنها:)وهً الفضلة الكاشفة لحقٌقة ما تلٌه(
 (٘)

وخالفهم ،

فهو ٌرى أن  الجملة المفسرة تابعة لما هً تفسٌر له ،  (هـ٘ٗٙت)ين بِ وْ مَ الشَّ فً ذلك أبو علً 

ر محل من ا إلعراب فكذلك هً وإال فبل موضع لها، نقل هذا الرأي السٌوطً فإن كان للمفس 

: " إّنه لٌس  ينبِ وْ مَ الشَّ ) والقول بؤّن المفسرة ال محل لها هو المشهور . وقال  واختاره فقال:

ر له موضع فكذلك  على ظاهره والتحقٌق  أن ها على حسب ما كانت تفسٌراً له ، فإن كان المفس 

وئ    وئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئچ  قوله تعالى:موضع  ومما لهفبل ".   هً ، وإال  

 چ ۇئ  ۇئ  ۆئ    
(ٙ)

فً موضع نصب ألّنه تفسٌر للموعود به . ولو  ((لهم مؽفرة ))فقوله  

(7) چحت  خت              مت  ىت  يت           چ  صّرح بالموعود لكان منصوبا وكذلك
فّسر عامبلً فً  ((خلقناه))فـ 

. وهذا الذي قاله الشلوبٌن هو المختار  ((أن  ))ا للمفّسر ، ألن ه خبر لـوله موضع كم ((كل شًء))

و بدالً(أعندي وعلٌه تكون الجملة عطؾ بٌان 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔٔالنساء ة سور -ٔ

 .3ٓ/ٔمعانً القرآن  -ٕ

 .36األنبٌاء سورة  -ٖ

 .ٕٙٔ/ٗوٌنظر الكشاؾ . ٖٔٔ/ٙالبحر المحٌط  -ٗ

 .ٙٓٔ/٘مؽنً اللبٌب -٘

الفعل )وعد( من األفعال المرادفة لمعنى  ن  ألى إ، ذهب الفراء  9المابدة سورة  -ٙ

 . 3ٓ/ٔالقول وقال عند ذكر هذه اآلٌة )ألن العدة قول( ٌنظر معانً القرآن 

 .9ٗالقمر سورة -6

 . 3ٕ٘/ٕهمع الهوامع  -3
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 صدر بم مؤول افي أولهالجملة المحكّية التي  -4  

گ  گ  ڳ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  نحو قوله تعالى:

(ٔ) چڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 . 

(((بؤّنً))فً موضع نصب والمعنى  ((أّنً))قال أبو جعفر النحاس:)  
(ٕ)

   ن عادل :با.وقال  

(((ٌوحً))مفعول بـ ((أّنً معكم))) 
(ٖ)

  

فً محل رفع مبتدأ لخبر مقدر مصدر باوة الى أّن المإول بوذهب الدكتور فخر الدٌن ق   

وجملتهما ابتدابٌة ال محل لها 
(ٗ)

 . 

ةإذا وقعت  النوع الثانً:       ٌّ  )القول ( فعل بعد  الجملة المحك

 الفعل من معنى وٌكون ذلك على ضربٌن : ٌكون إعراب الجملة بحسب ما ٌدل

فهً  (الظنّ )( وهو ال ٌدل على معنى القولألول: إذا وقعت الجملة بعد فعل )االضرب    

 على ثالث صور : 

 ألولى: إذا كان الفعل مبنٌا  للمعلوم االصورة    

فموضع  (٘) چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     چ  نحو قوله تعالى:

 قوالن : جملة فٌهال

فهو ابن الحاجب  ذهب إلى ذلك قدو أنَّها فً محل نصب مفعول مطلق ألول :االقول   

ٌّنةوالجملة الواقعة بعده هً ٌرى أن الفعل )قال( فعل الزم   لنوع المفعول المطلق  مب

ٌّنة لنوع ال ٌّن القرفصاء نوع القعود فكذلك الجملة هً مب ، قول نحو:) قعد القُرفَُصاَء( فقد ب

فً  )وزٌد قابٌم ، فً قولك قلت: زٌد قابٌم، قول خاص كالقرفصاء بالنسبة إلى القعودقال:

كونها قعودا خاصا(
 (ٙ)

) والجمل كلها فً موضع نصب للمصدر المإقت وقال أٌضا  .

للقول
(6)

. والصحٌح  عند المحققٌن ، وفً موضع نصب على المفعول به فً قول األكثرٌن 

ٌُذكر بعده من مثل ذلك مصدر( عدٍّ متأن  القول ؼٌر  ، وأن ما 
(3)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكسر الهمزة وفٌه ((أّنً)) -بخبلؾ عنه –، و)قرأ عٌسى بن عمر ٕٔاألنفال سورة  -ٔ

          حدهما:أّن ذلك على اضمار القول وهو مذهب البصرٌٌن ، والثانً: إجراءأجهان:و

 .6ٓٗ/9ُمْجَرى القول ألنه بمعناه وهو مذهب الكوفٌٌن( اللباب فً علوم الكتاب  ((ٌوحً ))

 .3ٓٔ/ٕإعراب القرآن ألبً جعفر النحاس  -ٕ

 .6ٓٗ/9وم الكتاب لاللباب فً ع -ٖ

 .9ٙٔشباه الجمل أإعراب الجمل و -ٗ

 .3البقرة سورة  -٘

 .9ٔٔ/ٔلً ابن الحاجب اأم -ٙ

 .أي مفعول مطلق مبٌن للنوع -6

    .9ٔٔ/ٔأمالً ابن الحاجب  -3
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ها مفعول بهالقول       ( وهو متعدٍ القول)فعل لـ الثانً : أنَّها فً موضع نصب على أنَّ

ٌّة كانت فً موضع إقال أبو حٌان:) وهو متعد لمفعول واحد ف ن وقعت جملة محك

المفعول(
(ٔ)

وهو قول جمهور النحوٌٌن 
(ٕ)

 . 

فهو كله فً محل نصب مقول القول .قال ابن متعددة   لوقد ٌكون المقول متكونا من جم   

قال زٌد: عبد هللا منطلق وعمرو )) ومما ٌلتحق بهذا البحث أن ه إذا قٌل :ألنصاري :)اهشام 

، بل الجملتان معاً فً موضع ألولى فً محل نصب والثانٌة تابعة لهاافلٌست الجملة   ((مقٌمٌ 

نصب وال محّل لواحدة منهما ألن  المقول مجموعهما وكل منهما جزء للمقول كما أن  جزأي 

الجملة الواحدة ال محل لواحد منها باعتبار القول(
(ٖ)

. 

  قال الزمخشري: (ٗ) چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ  وفً قوله تعالى:  

عندي ))عراب قلت: النصب عطفا على قوله إلاما محله من  ((ٌبأعلم الؽ))) فإْن قلت 

(((ال أقول لكم هذا القول وال هذا القول ))ألّنه من جملة المقول كؤّنه قال:  ((خزابن هللا
 (٘)

  

    ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁     ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ  وفً قوله تعالى: 

حٌان أّن الجملتٌن )آمنا به( و )كل من عند ربنا( مفعول  ذكر أبو (ٙ) چ              

)ٌقولون(
 (6)

 .   

 وهو ٌندرج ضمن المقول فحكمه حكم الجملة الواحدة جهتٌنقد ٌكون القول صادراً من و  

  ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:

 (3) چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

قال أبو حٌان :) والذي ٌقتضٌه النظر أن تكون الجملتان داخلتٌن تحت القول وأّن الجملة . 
ألولى من قول المإمنٌن ، قالوا ذلك استبطاء للنصر وضجراً مما نالهم من الشدة والجملة ا

جملة لمن ٌناسبها وصّح الثانٌة من قول رسولهم إجابة لهم وإعبلماً بقرب النصر فتعود كل 
نسبة المجموع للمجموع ال نسبة المجموع لكل نوع من القابلٌن(

 (9 )
. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٓٔ/ٔالبحر المحٌط  -ٔ

 6ٓٔ/٘مؽنً اللبٌب  -ٕ

 .) باب الجملة التابعة لمفرد ( ٖٕٔ-ٖٕٓ/٘مؽنً اللبٌب  -ٖ

 .ٓ٘األنعام سورة  -ٗ

 .3ٖٗ/ٕالكشاؾ  -٘

 .6آل عمران سورة  -ٙ

 . ٕٓٗ/ٕالبحر المحٌط  -6

 .ٕٗٔالبقرة سورة  -3

 .9ٗٔ/ ٕالبحر المحٌط  -9
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 الصورة الثانٌة : إذا كان الفعل مبنٌا للمجهول       

 : هبٌنإلى مذ نائب فاعل النحوٌون فً جواز وقوع الجملة انقسم       

آلٌات التً ٌحتمل اووجهوا  المذهب األول : ٌمنع وقوع الجملة فً محل رفع نائب فاعل   

روه مرة بالمصدرالمحذوؾ، إلسناد إلى الجملة افٌها  وقالوا :إن نابب الفاعل محذوؾ، وقد 

ففً ، جملةإذا ورد فً ال ومرة بالضمٌرالمحذوؾ،ومرة بكون الجار والمجرور هو النابب

. قال أبو البقاء  (ٔ) چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ  قوله تعالى:

وأضمر ألن  الجملة بعده تفسره  ، قابم مقام الفاعل مصدر وهو القولالعكبري :) والمفعول ال

                                  والتقدٌر : وإذا قٌل لهم قول هو ال تفسدوا . ونظٌره :

هو القابم  ((لهم)) . وقٌل: يٌ رأْ أي : بدا لهم بداء و( ٕ) چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    چ

مقام الفاعل ألن  الكبلم ال ٌتم به ، وما هو مما تفسره الجملة بعده وال ٌجوز أن ٌكون قوله : 

ال تفسدوا قابما مقام الفاعل ألّن الجملة ال تكون فاعبل فبل تقوم مقام الفاعل(
(ٖ)

  

وعلى هذا التؤوٌل تكون جملة )ال تفسدوا( جملة مفسرة ال محل لها من اإلعراب  
(ٗ)

  ،    .  .  

وذكر أبو حٌان أن تخرٌج المفعول الذي لم ٌسّم فاعله على مذهب جمهور البصرٌٌن فً اآلٌة 

ره ٌفس ((هو))الكرٌمة هو ضمٌر مقدر ، قال :) المفعول الذي لم ٌسّم فاعله هو مضمر تقدٌره 

چگ  ڳ  ڳ      چ :سٌاق الكبلم كما فسر المضمر فً قوله تعالى
(٘)

سٌاق الكبلم( 
(ٙ)

. 

وٌرى مكً بن أبً طالب القٌسً  
(7)

وأبو البركات األنباري
(8)

فً موضع رفع  ((لهم))أن  

هذا الرأي ( هـ6ٕٗت)ألّنه مفعول ما لم ٌسّم فاعله ورّد إبراهٌم محّمد الصفاقسً  ((قٌل))لـ

غٌر مرتبطة  ((ال تفسدوا))وهو بعٌد ألّنه ال ٌتم الكالم به ، ولبقاء جملة  ((لهم ))ٌل فقال:) وق

بما قبلها ألنَّها حٌنئٍذ غٌر معمولة للقول وال مفسرة لمعموله(
(9)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔٔالبقرة سورة  .ٔ

 .ٌٖ٘وسؾ سورة  .ٕ

 .3ٕ/ٔعراب القرآن إالتبٌان فً  .ٖ

 .ٖٙٔ/ٔ المكنون الدر المصون فً علوم الكتاب .ٗ

 .چڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     چ  ٕٖصسورة  .٘

 .9ٙٔ/ٔالبحر المحٌط  .ٙ

 .ٕٗ/ٔعراب القرآن إمشكل  .6

 .ٙ٘/ٔالبٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن  .3

 .ٔٔٔالمجٌد فً إعراب القرآن المجٌد  .9
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  المذهب الثاني : يرى أصحابه جواز وقوع الجملة نائب فاعل   

(ٔ)چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ  قوله تعالى: وفً
            

إلى وإسناد الفعل   ((ال تفسدوا))إلى  ((قٌل))قال الزمخشري:) فإن قلت : كٌؾ صح أن ٌسند 

الفعل مما ال ٌصح ؟ قلت الذي ال ٌصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل وهذا إسناد له إلى 

من  ربض ((ألؾ ))الكبلم فهو نحو قولك : كؤّنه قٌل : إذا قٌل لهم هذا القول وهذا ه لفظ

ثبلثة أحرؾ ، ومنه
(ٕ)

( ((َزَعُموا َمِطيَُّة الَكِذبِ )) 
(ٖ)

 . 

قوله تعالى السابق:) والصواب: أن النابَب  الجملُة  ألن ها وقال ابن هشام األنصاري فً  

رة ؟ .والمفعول به متعٌن  كانت قبل حذؾ الفاعل منصوبة بالقول ، فكٌؾ انقلبت مفسِّ

ٌُحكُم لها  للنٌابة.وقولهم : الجملة ال تكون فاعبل وال ناببا . جوابه أن التً ٌراد بها لفظها 

((اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة إالَّ ِباهلِل َكْنٌز ِمْن ُكُنْوِز الَجنَّةِ ))نحو:  بحكم المفردات ، ولهذا تقع مبتدأ
 (ٗ)

 

(  ((بِ ذِ الكَ  ةُ يَّ طِ وا مَ مُ عَ زَ ))وفً المثل: .
(٘)

.                                         .                                                  

لب جواز مجًء ثعأبً العباس و(هـ 9ٕٓت)لكوفً اعاوٌة ونسب أبو حٌان إلى هشام بن م . 

الجملة فً موضع الفاعل ونائب الفاعل
(ٙ )

. 

     وأرى أّن وقوع الجملة فً موضع نابب فاعل هو األرجح ألن  الجملة هً المقول   

 فً المعنى ولو كان الفعل مبنٌا للمعلوم لكانت تلك الجملة فً موضع النصب ، واألصل 

     عن الفاعل ، وهو أمر ظاهر وسهل به  المفعولُ أن ٌنوب هو لفعل للمجهول فً بناء ا

        ال تكلؾ فٌه وال حاجة إلى تؤوٌل ما ٌنوب عن الفاعل مع وجود ما ٌعوض عن ذلك كما أّنه 

ومما ٌدل على صحة ذلك ما شاع فً القرآن الكرٌم ،والتأوٌل  ال ضرورة تدعو إلى التقدٌر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  فً آٌات كثٌرة منها قوله تعالى: فاعل جملةمن مجًء نائب ال

(7) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀپٻ  پ  پ  پ     
والشاهد هو  

 فً موضع نائب  كما ٌعّد وقوع الجملةمجًء جملة )الحمد هلل( فً محل رفع نائب فاعل،

ٌّةقال الرضً :)  جائزإلسناد اللفظً ال المعنوي وهواالفاعل من باب   إذا كانت الجملة محك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔٔالبقرةسورة  .ٔ

 . ٕٔفً سبق تخرٌج القول  .ٕ

 .3ٕٔ/ٔالكشاؾ  .ٖ

 .   ٕٔ فً سبق تخرٌج القول .ٗ

 .ٕٓٔ/٘مؽنً اللبٌب  .٘

 .ٖٕٗ/٘، وٌنظر مؽنً اللبٌب  ٙ٘/ٔالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .ٙ

 .6٘الزمر سورة  .6
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ائ  ائ  چ  أي اللفظ نحو قوله تعالى:جاز قٌامها مقام الفاعل لكونها بمعنى المفرد

(ٔ) چەئ  ەئ  
أي: قٌل هذا القول وهذا اللفظ( 

(ٕ)
   

 لمصدر )قول( أو اسم الفاعل )قائل(الصورة الثالثة : إذا وقعت الجملة المحكّية بعد ا 

 فتكون فً موضع جر .

لى الكالم المحكً(إ ((قوٌل وقائل ))قال ابن مالك :) وقد ٌضاف     
(ٖ)

    وقال أبو حٌان : 

ٌُضاف  ((قوال ))) وذلك أنَّ  لى مفعوله فكذلك القول ، وذلك إذا إهو مصدر فكما أنَّ المصدر 

ن ذلك قول الشاعركان ٌَتقدر بحرف مصدري والفعل وم
(ٗ)

   : 

 ا  لشُّبَّانَ اُمْسِرِعْيَن الُكُيوَل و              اِل ُيْنِيُض ِمنَّا      جَ رّْ مْ ا لَ ُل يَ وْ قَ       
فحٌث تجوز إضافة اسم الفاعل تجوز إضافة )قائل( ومن  ...فهو اسم فاعل  ((قائلٌ  ))ا وأمَّ 

ذلك قول الشاعر
(٘)

 : 

(َحتَّى  َمِمْمُت  َوَممَِّنْي ُعوَّاِدي ٌح (     َكْيَف َأْنَت ؟ بـِ)َصالِ  َقاِئَل: ْيبُ َوَأجِ      
(ٙ)

 

والشاهد فً البٌت األول: مجًء جملة االستؽاثة )ٌا للرجال( مضافة إلى )قول(، وهً من  
إضافة المصدر إلى مفعوله ،وهً محكٌة فً محل نصب بالقول ، وجملة )ٌنهض( خبر 

الثانً أضٌؾ)قابل( إلى جملة )كٌؾ أنت( للمبتدأ)قول(.وفً البٌت 
(7)

 
ٌّة وال عمل للقول فٌها ، وذلك نحو :   أول قولً إّنً  )) و)قد ٌقع بعد القول جملة محك

ألن  المعنى أول قولً هذا اللفظ فالجملة خبر ال مفعول ، خبلفاً  ((إن   ))إذا كسرت  ((أحمُد هللا

ألبً علً الفارسً
(3)

نصب بالقول فبقً المبتدأ ببل خبر ، فقّدر زعم أن ها فً موضع  

( ((ثابت )) أو  ((موجود))
(9)

 . 

فٌكون  ( حمد هللا موجودٌ أقولً إّنً  وعلى تقدٌر أبً علً الفارسً ٌصبح التركٌب : )أولُ 

 إعراب )قولً( مبتدأ وما بعده منصوب به والخبر مقّدر تقدٌره )موجود( أو )ثابت( .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ېئ       ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  ٗٗهود سورة  .ٔ

 چىئ  ىئ  ىئ      

 .ٕٙٔ/ٔشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

 . 3ٕ/ٕشرح التسهٌل  .ٖ

 .ٖٕٔ/٘،ومؽنً اللبٌب9ٕ/ٕببل نسبة فً شرح التسهٌل البن مالكهوولم أقؾ على اسم الشاعر .ٗ

 . ٙٔفً سبق البٌت  .٘

 . 6ٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .ٙ

 39ٕ/ٌٙنظر شرح أبٌات مؽنً اللبٌب  .6

. فإذا فتحت  ()إن ً أحمُد هللا()و (أوُل ما أقوُل أّنً أحمُد هللا( )بو علً الفارسً :) وتقول:)أقال  .3

ته خبر المبتدأ وأردت : أول ما اقول ذلك . وإذا كسرت حكٌت وأضمرت خبر المبتدأ وهو جعل

 . ٕٓٓ-99ٔالحمُد( المسابل المنثورة 

 .69ٔ/٘مؽنً اللبٌب  .9
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 الضرب الثانً : إذا وقعت الجملة بعد فعل )قال( وهو ٌدل على معنى الظن .      

ه الجمل وهو ال ٌعمل فً لفظها ٌحكى ب ناألصل فً استعمال القول فً كبلم العرب أ  

( فهو ٌقتضً نّْ ظَّ البمعنى ) (القول)ألن ه ٌقتضً الجملة من جهة لفظها ال معناها . وإذا كان 

الجملة من جهة معناها فهو ٌعمل فٌها . والجملة فً هذه الحالة ال تحكى قال ابن الناظم : 

ٌها القول كما ٌعمل الظن ، ألن قابم ، ولم ٌعمل ف زيدٌ كان جملة حكٌت ، نحو: قلت :  )وإن

فصح  أن  (( أعطٌت))الظن ٌقتضً الجملة من جهة معناها فجزآهما معه كالمفعولٌن من باب 

ٌنصبهما الظن  }نصب{
(ٔ)

ا القول فٌقتضً الجملة من جهة لفظها . (( أعطٌت))  مفعولٌه. وأم 

ها فلم ٌشبه باب ٌها مفعولٌن ألن ه لم ٌقتضها من جهة معناءفلم ٌصح أن ٌنصب جز

وال أن ٌنصبهما مفعوال واحداً ألن  الجمل ال إعراب لها فلم ٌبَق إال الحكاٌة ( ((أعطٌت))
(ٕ)

 . 

وإذا جرى القول مجرى الظنِّ فً اللفظ فهل ٌجري مجراه فً المعنى ؟ هذا مما     

 اختلف فٌه النحوٌون وكان لهم فً ذلك ثالثة مذاهب هً :

سٌبوٌهذهب  المذهب األول :  
(ٖ)

مجرى الظن هو  ىوأكثر النحوٌٌن إلى أن  القول المجر 

بمعنى الظن فهو ٌتصور الجملة فً القلب وٌترجح عنده وذلك هو الظن واالعتقاد قال ابن 

فهل ٌجري مجراه فً المعنى ؟ مسؤلة فً اللفظ عصفور :) وإذا جرى القول مجرى الظن 

مجرى القول لفظا ومعنى بدلٌل قوله خبلفٌة بٌن النحوٌٌن . والصحٌح أن ه ٌجري
(ٗ)

 : 

(٘)الَيْجرِ َة بِ ليّْ الوَ  وُ نْ ا عَ يَ ُت بِ عْ زَ نَ َدٍة            ٌب أْىَل َبمْ نَّي آيِ ا ُقْمُت أَ ذَ إِ        
  

( أال ترى أن  المعنى : إذا ظننت أو قّدرت ولذلك فتحت همزة أَنً
(ٙ)

 . 

ن  وقال أبو حٌان :) ومذهب الجمهور واختٌار أبً ٌُضم  الفتح أن ه ال ٌعمل عمل الظّن حتى 

ٌُضّمن معنى الظن لم ٌعمل أصبلً ( معنى الظن فً اللؽة السلٌمٌة وؼٌرها فإن لم 
(6)

 .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً المطبوع )نصبْت(. .ٔ

وذكر الرضً العلة فً عدم عمل القول فً  ،ٕ٘ٔشرح ابن الناظم أللفٌة ابن مالك  .ٕ

الجملة المحكٌة ، قال:)وال ٌعمل فٌها القول إذ القصد حكاٌة اللفظ فٌجب مراعاة المحكً ( 

 .6ٗٔ/ٗشرح الرضً على الكافٌة 

 .ٕٕٔ/ٔالكتاب  .ٖ

، وفٌه )َوَضْعُت( بدالً  ٙٓٔوشرح ابن السكٌت  هو الحطٌبة ، دٌوان الحطٌبة برواٌة .ٗ

 من )نزعت(.

ٌ  الوَ  .٘ وهو كساء ٌلقى تحت رحل البعٌر. والهجر :وقت الهاجرة ، أي: إذا  الَبْرَذَعةة: ل

 .ٓٗٗ/ٕ. ٌنظر خزانة األدب قلت سآتٌهم لٌبل أتٌتهم نصؾ النهار لسرعة بعٌري

 .ٗٙٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٙ

 (ظن  )ٌعملون )قال( عمل  مٍ ٌْ ُسلَ  ًبن لؽةة :ٌّ ٌمِ لِ للؽة الس  ، وا9ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .6

 مطلقا.
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ٌرى أصحابه أن  القول قد ٌجري مجرى الظن واالعتقاد وأن ه قد  المذهب الثانً : 

ٌؤتً بمعنى الِعلم قال أبو سعٌد السٌرافً مشٌراً إلى هذا الرأي :) اعلم أن  القول قد ٌستعمل 

د وذلك أن  القول والظن ٌدخبلن على جملة فتصورها فً القلب هو فً معنى الظن واالعتقا

ٌُعمل القول إعمال الظن  الظن أو العلم والعبارة عنها باللسان هو القول ... ومن العرب من 

على كل حال فٌقول : قلت زٌداً منطلقاً كما تقول : علمت زٌداً منطلقا ، وظننت زٌداً 

منطلقا(
(ٔ)

 . 

بن زٌد األسدي تِ ٌْ مَ لنحاس فً قول الكُ وقال أبو جعفر ا   
(ٕ)

 : 

 ْم  ُمَتَجاِىِمْيَنا                   أِبْيَك  أَ  َعْمرُ لَ          ِني  ُلَؤيٍّ أُجيَّااًل  َتُقوُل  بَ            
 بنً ، فنصب بنً لإي  ((أتظن))و ((أترى))بمنزلة  ((أتقول)))هذا البٌت حجة لمن جعل  

( ال: أتظن بنً لإي جّهاالً كؤن ه ق((تقول))بـ
(ٖ)

 

الجملة فهو  بًإن  القول عندما ٌعمل فً جز: واعترض ابن الحاجب على قول النحوٌٌن    

فقد ٌقال فً هذه  إن ه بمعنى الظّن تسامح ، وإاّل  بمعنى )ظن( فقط ، فقال:) وقول النحوٌٌن

م أو ما تظن ، ولو كان بمعنى المسؤلة : ومتى تقول زٌداً منطلقا ؟ بمعنى ما تعتقد أو ما تعل

الظّن لم ٌصح االستفهام بها عّما ٌعلم وال الجواب بما ٌكون معلوما ونحن نعلم خبلفه(
(ٗ)

 . 

والرضً (٘) يّ رِ مَ تَ الشَّنْ ومن الذٌن ذهبوا الى هذا الرأي األعلم .  
(ٙ)

 . 

بن العلج نسبه أبو حٌان إلى ابن خروؾ وصاحب البسٌط ضٌاء الدٌن  المذهب الثالث :   

وهو بقاء القول على معناه مع إعماله عمل الظن فقال :) وذهب األعلم وابن خروؾ 

وصاحب البسٌط إلى أن القول قد ٌجري فً العمل مجرى الظن دون معناه(
 (6 )

نسبه وما ،  

هذه النسبة ؼٌر دقٌقة فاألعلم من أصحاب الرأي الثانًف بو حٌان إلى األعلمأ
(3)

 . 

ّن هإالء ) ٌعملونه باقٌا على معناه (وذكر السٌوطً أ  
(9)

واستدلوا بقول الشاعر 
(ٔٓ)

 : 

(ٔٔ) انَ يْ ائِ رَ سْ إِ  –ُر اهلِل مْ عَ لَ  –ا ذَ ىَ     ا        نً يْ طِ  فَ ًَل جُ رَ  تُ نْ كُ وَ  تْ الَ قَ             
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   3٘ٗ/ٔشرح كتاب سٌبوٌه  .ٔ

 .9ٖ٘ هدٌوان .ٕ

 .6ٙشرح أبٌات سٌبوٌه  .ٖ

 .ٕٙ/ٕاإلٌضاح فً شرح المفصل  .ٗ

 .ٖ٘٘/ٔالنكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه  .٘

 .63ٔ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 . 9ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .6

 .ٖ٘٘/ٔالنكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه ٌنظر .3

 .ٖٓ٘/ٔ همع الهوامع .9

ولسان 3ٔٙ/ٕالآللً فً شرح أمالً القالً سمط وهو ببل نسبة فً  لم اقؾ على اسم الشاعر .ٓٔ

 . مادة )فطن( ٖٕٖ/ٖٔالعرب

)قال الفّراء: صاد أعرابً َضّبا فؤتى به السوق ٌبٌعه فقٌل له : إن ه مسخ من بنً اسرابٌل ( سمط  .ٔٔ

 .3ٔٙ/ٕالآللً فً شرح أمالً القالً 
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ح خالد األ    زهري وجه االستشهاد بهذا البٌت فقال:) فلٌس المعنى على ووض 

ها تعتقد فً ظننت ، ألن  هذه المرأة رأت عند هذا الشاعر ضّبا ، فقالت هذ ا إسرابٌن ألن 

أّنها من مسخ بنً إسرابٌل( ابِ بَ الضِّ 
(ٔ)

 . 

 :  منهاألسباب  مّتجووأرى أّن هذا الرأي ؼٌر     

اقٌا على معناه وهو التلفظ بالمقول فحق الجملة بعده أن تحكى إذا كان القول ب األول:     

 ٌها .بدون أن ٌعمل القول فً جز

نصب  (هـ36ٗت )ٌمكن توجٌه البٌت ، فقد وجه عبد هللا بن عبد العزٌز البكري :نًالثا     

أّنه منصوب على إضمار فعل كؤن ها قالت : أرى هذا أحدها )إسرابٌنا( فً البٌت بؤوجه : 

لى الضمٌر )نا(إ: أن  )إسرابً( لؽة فً )إسرابٌل( فؤضٌفت اآلخروابٌنا ، إسر
(ٕ)

      ، ونقل 

أبو حٌان عن ابن عصفور قوله :) وال حجة فً ذلك الحتمال أن ٌكون القول فً البٌت ؼٌر 

على تقدٌر مضاؾ  ((إسرابٌن))مبتدأ و  ((هذا))ُمجرًى َمجرى الظن فً العمل ، بل ٌكون 

خبر أي : مسُخ إسرابٌن ، فحذؾ المضاؾ ولم ٌقم المضاؾ إلٌه مقامه فً محذوؾ هو ال

اإلعراب(
(ٖ )

. 

 وهناك لغتان فً العربٌة فً إجراء القول مجرى الظن :   

وهً لؽة لبنً ُسلٌم ٌجٌزون إجراء القول وفروعه مجرى الظن مطلقا  اللغة األولى:   

ت زٌداً منطلقاً ، وٌقول زٌداً منطلقا . )دون اشتراط شرط( فً نصب المبتدأ والخبر نحو: قل

قال سٌبوٌه :) وزعم أبو الخطاب
(ٗ)

أن  ناساً من العرب ٌوثق  –وسؤلته عنه ؼٌر مّرة  -

ٍم  –بعربٌتهم  ٌْ أجمع مثل ظننت( ((قلت))ٌجعلون باب  –وهم بنو ُسلَ
(٘)

 . 

،وأقول،ونقول( وهً لؽة عامة العرب ال ٌجرون القول وفروعه نحو: )قال اللغة الثانٌة:  

 بشروط وكان لهم فً ذلك مذاهب : إاّل مجرى الظن 

 المذهب األول: ٌعمل القول عمل )ظنَّ (عند وجود الشروط اآلتٌة : 

أن ٌكون الفعل مضارعاً ونسب أبو حٌان إلى أبً سعٌد السٌرافً إجازة  الشرط األول:  

اً ه مجرى الظن إذا كان ماضٌا نحو: أقلت زٌداً منطلقبإجرا
(ٙ)

الذي قاله السٌرافً:)وفٌهم ،و

من ٌجعله بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة ؛ فٌقول: أقلت زٌداً منطلقا و أتقول زٌداً 

( ((أتظّن زٌداً منطلقا))و(( أظننت زٌداً منطلقا))منطلقا على معنى:
 (6)

وٌظهر أن الرأى لٌس  

 بالعمل بؤن ٌكون مضارعا )القول(لم ٌخص  هكما أن (نوفٌهم مَ  رأي السٌرافً بدلٌل قوله:)

 ...(أقلت زٌداً منطلقابدلٌل األمثلة التً ساقها ومنها)..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٖ٘/ٔشرح التصرٌح على التوضٌح  .ٔ

 .3ٔٙ/ٕالآللى فً شرح أمالً القالً سمط  .ٕ

 .ٕٗٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .ٖ

واة على ، ٌنظر)(هـ66ٔت)هو عبد الحمٌد بن عبد المجٌد المعروؾ باألخفش الكبٌر  .ٗ إنباه الر 

 .(6ٗ/ٕبؽٌة الوعاةو6٘ٔ/ٕأنباه النحاة 

 .ٕٗٔ/ٔالكتاب  .٘

 .6ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .ٙ

 .3٘ٗ/ٔشرح كتاب سٌبوٌه  .6
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أن ٌكون المضارع للمخاطب نحو: أتقول، فإن كان مسنداً لؽابب  الشرط الثانً:    

ظاهر أو مضمر أو متكلم فالحكاٌة
(ٔ)

ا اشتراط الخطاب فؤلن  اإلنسان    . قال ابن ٌعٌش :) وأم 

        ((متى قلَت زٌداً منطلقا ؟)) ال ٌسؤل عن ظّن ؼٌره، إن ما ٌسؤل عن ظن نفسه فلذلك تقول:

( ((متى ٌقول زٌداً قابما ؟ ))وال ٌجوز بٌاء الؽٌبة فبل تقول:  ((أتقول زٌداً قابما))و 
(ٕ)

 .  

أداة من أدوات االستفهام،  وقاً باستفهام وٌجوز استعمال أيّ أن ٌكون القول مسب الشرط الثالث:   

وؼٌرهما( أداة  كان االستفهام كالهمزة ومتى قال أبو حٌان:) أن ٌكون بعد استفهام بؤيِّ 
(ٖ)

 . 

بظرؾ نحو قول  إالَّ أن ال ٌفصل بٌن أداة االستفهام والقول فاصل  الشرط الرابع :    

الشاعر
(ٗ)

: 

 ْم َتُقْوُل الُبْعَد َمْحُتوَما                              َشْمِمي ِبِيْم أَ  َر َجاِمَعًة       أَبْعَد ُبْعٍد َتُقْوُل الدَّا          
حو: أفً الداِر تقول زٌداً جالساً ؟ أو بمعمول القول نحو قول الكمٌت بن زٌد أو مجرور ن 

األسدي
(٘)

: 

 ْم  ُمَتَجاِىِمْيَنا                   أِبْيَك  أَ  َعْمرُ لَ          ِني  ُلَؤيٍّ أُجيَّااًل  َتُقوُل  بَ           
نطلٌق ، ففٌه آراء نقلها أبو وإذا كان الفاصل أجنبٌا عن القول نحو: أ أنت تقول زٌٌد م    

حٌان، قال:) فإن فصلَت بما لٌس بمعمول وهو األجنبً نحو:أ أنت تقول زٌٌد منطلٌق ، لم ٌْجِر 
مجرى الظن وكانت الحكاٌة واجبة ولم ٌجز فً زٌد إال الرفع ، وهذا على مذهب سٌبوٌه 

وأجاز الكوفٌون وسابر البصرٌٌن فٌه النصب(
(ٙ )

         . 
ذكره ابن مالك وهو كون المضارع داالً على الحال، قال:) وهذا الخامس : الشرط   

فً المضارع المسند إلى المخاطب مقصوداً به  إال   االستعمال عند ؼٌر بنً سلٌم ال ٌكون

الحال بعد استفهام متصل(
(6)

واعترض أبو حٌان على ابن مالك فقال:) ولم ٌذكره ؼٌره فٌما  

ولم ٌقولوا  –والمضارع ٌكون للحال وللمستقبل  –ترط فٌه المضارع أعلم ، إن ما قالوا : ٌش

شرط المضارع أن ٌكون للحال ، بل الظاهر من حٌث شرط االستفهام أن ه ٌكون مستقببل أال 

ترى إلى قوله
(3)

   : 

 ا  َمُعنَ َتجْ  اَر ُل  الدَّ وْ قُ ى  تَ تَ مَ فَ   ِد  َغٍد            عْ َن  بَ وْ دُ ُل  فَ يْ ا  الرَّحِ مَّ أَ         
ابه ، وإن ما هو استفهام حبفلٌس المعنى على االستفهام عن ظنه فً الحال أن  الدار تجمعه وأ

عن وقوع ظّنه ال استفهام عن الظّن فً الحال(
(9)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .ٔ

 .ٕٖٔ/ٗشرح المفصل  .ٕ

 .6ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .6ٓٔ/3وشرح أبٌات مؽنً اللبٌب6ٖٙ/ٔوهو ببل نسبة فً المساعد لم اقؾ على اسم الشاعر .ٗ

 .ٖٓٔفً سبق البٌت  .٘

 .3ٕٕٔ/ٗارتشاؾ الضرب  .ٙ

 .6ٕ/ٕشرح التسهٌل  .6

 .6ٕٕر القلم( هو عمر بن أبً ربٌعة دٌوانه )دا .3

 .7ٖٔ/ٙالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .9
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قال أبو حٌان عن هذا ،  أن ال ٌكون الفعل متعدٌاً لمعمول بالالم الشرط السادس :  

هٌلًالشرط :  )نّبه علٌه أبو زٌد السُّ
(ٔ)

فقال: ٌعود القول بمعنى الظّن بأربعة شرائط ذكر  

ألولى:أن ٌكون اعلٌه أصولهم مع استقراء كالم العرب : النحاة منها ثالثة ، والرابعة تدّل 

لمخاطب . الثانٌة : أن ٌكون مضارعاً . الثالثة: أن ٌكون مستفهما عنه بأّي حرف  الفعل 

ٌَُعّدى الفعل بالالم ، نحو : أتقول لزٌٍد عمٌرو  كان مع حروف االستفهام . الرابعة :أال 

ٌته بالالم َبُعد قوال مسموعاً ألنَّ الظنَّ من  إالَّ عن معنى الظن ، ولم ٌكن  منطلٌق  ألّنك إذا َعدَّ

أفعال القلب(
(ٕ)

ه إذا عدى بالالم  .   قال ناظر الجٌش :) هذا الشرط غٌر محتاج إلٌه ألنَّ

خرج عن أن ٌكون بمعنى الظن ورجع المعنى الى القول الذي هو اللفظ(
(ٖ)

 . 

ون اشتراط وجود االستفهام وهذا الرأي ٌجوز إعمال القول عمل ظّن د المذهب الثاني :   

ذكره أبو البقاء العكبري فقال:) ومنهم من ٌعملها فً الخطاب ، خبراً كان الكالم أو 

استفهاماً(
(ٗ)

 .    

ًِّ نِ ٌْ انِ مَ نقل أبو حٌان عن أبً القاسم الثَ  المذهب الثالث :    
(٘)

أنَّه ذكر )لغة لبعض العرب  

االستفهام فقط كان للمخاطب أو للغائب( ٌعملون القول إعمال الظّن بشرط
(ٙ)

 . 

 قال سٌبوٌه :جود الشروط لٌس واجبا بل هو جائز،اإلعمال مع وهذا وإّن      

) وقال عمر بن أبً ربٌعة    
(7)

: 

 ا  َمُعنَ اَر  َتجْ ُل  الدَّ وْ قُ ى  تَ تَ مَ ِد  َغٍد              فَ عْ َن  بَ وْ دُ ُل  فَ يْ َأمَّا  الرَّحِ        
وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاٌة(      

(8)
 .  

وقال السٌوطً :) وإذا اجتمعت الشروط فاإلعمال جائز ال واجب ، فتجوز الحكاٌة      

أٌضا مراعاة لألصل نحو: أتقول زٌٌد منطلٌق ، كذا إعماله مطلقا فً لغة بنً سلٌم جائز ال 

واجب(
(9)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ له كتاب فً النحو 3ٔ٘هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا الّسهٌلً المتوفى سنة  .ٔ

 ( .  3ٔ/ٕبؽٌة الوعاة و3ٕٔ)إشارة التعٌٌن ٌنظر ،عنوانه )نتابج الفكر فً النحو(

 . ٓٗٔ/ٙتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل ال .ٕ

 .3ٗ٘ٔ/ٖتمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٖ

 .9ٕٕٔ/ٗ، ٌنظر ارتشاؾ الضرب  ٕٕ٘/ٔاللباب فً علل البناء واالعراب  .ٗ

ٌّد فً النحو له (هـ ٕٗٗ )هو عمر بن ثابت بن ابراهٌم مات بالموصل سنة .٘  المق

 .(6ٕٔ/ٕبؽٌة الوعاة  و 3ٖٕ)إشارة التعٌٌن  ، ٌنظر شرح على اللمعو

 .9ٕٕٔ/ٙارتشاؾ الضرب  .ٙ

 .ٕٖٔفً  سبق البٌت .6

 .ٕٗٔ/ٔالكتاب  .3

 .٘ٓ٘/ٔهمع الهوامع  .9
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 المبحث الثالث                                       
 الحذف فً الجملة المحكٌة                       

ٌّة ت      :والثاني، القول الذي تحكى به الجملة  :أحدهاتكون من ركنٌٌن:  الجملة المحك

ٌّة.    الجملة المحك

وجاء الحذؾ فً أحدهما أو بحذؾ جزء من الجملة المحكٌة ولتوضٌح ذلك ٌمكن     

 تقسٌمها على األقسام اآلتٌة:

 حذف القول القسم األول:  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ  ڦڤ  چ  أن ٌذكر القول والمقول نحو قوله تعالى: األصل  

ٌّة( وهو كثٌر فً  (ٔ) چڃ   ڃ  چ      ڃڃ وٌحذؾ القول وٌبقى المقول)الجملة المحك

لؽة العرب فقد نقل ابن هشام األنصاري عن أبً علً الفارسً قوله:)حذؾ القول من حدٌث 

 البحر قل وال حرج(
(ٕ)

وقال ابن مالك:)وأّما االستؽناء بالمحكً عن القول فكثٌر( 
 (ٖ)

  

وٌقدر القول المحذوؾ بما ٌؤتً  
 (ٗ)

: 

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      چ  القول المحذوؾ فعل مضارع نحو قوله تعالى:-ٔ

ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى    ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

قال الفّراء:) معناه: ٌقولون أخرجوا(  (٘)چائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    
 (ٙ)

 

ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  فعل أمر نحو قوله تعالى:القول المحذوؾ -ٕ

قال أبو حٌان:)َثّم قول (6)چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

محذوؾ تقدٌره:فقل لهم :إّنً قرٌب(
 (3)

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٕالقصصسورة  .ٔ

 .٘٘ٗ/ٙمؽنً اللبٌب  .ٕ

 .ٖٓ/ٕشرح التسهٌل  .ٖ

 .6ٕٙ/ ٖ الثالثٌنظر دراسات ألسلوب القرآن الكرٌم القسم  .ٗ

 .9ٖاألنعامسورة  .٘

 3ٔ/ٔمعانً القرآن .ٙ

 .3ٙٔالبقرةسورة  .6

 .ٕ٘/ٕالبحر المحٌط .3
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گ  گ   ک  ک   ک چ  القول المحذوؾ فعل مبنً للمفعول نحو قوله تعالى:-ٖ

                 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ              ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

أي : ٌقال لهم وقت ((هذا ما كنزتم))قال أبو حٌان:)وأضمر القول فً  (ٔ)چڻ    

الكً(
 (ٕ)

   

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ  القول المحذوؾ مصدر نحو قوله تعالى:-ٗ

قال الزمخشري:)ٌستؽٌثون  (ٖ)چ پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

بقولهم ربنا(
 (ٗ) 

ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  چ القول المحذوؾ مشتق نحو قوله تعالى: – ٘

فً محل نصب بالقول المضمر فً  ((أهذا الذي)) قال ابن عادل:)  (٘)چ﮶  ﮷  ﮸  

محل نصب على الحال ،أي: إن ٌتخذونك قابلٌن ذلك(
 (ٙ)

 

الفتاح الحموز المواطن التً ٌحذؾ فٌها القول وجعلها على  وذكر الدكتور عبد 

أربعةأضرب
(6)

: 

الضرب األول:االنتقال من الغٌبة إلى الخطاب أو من المتكلم إلى الخطاب وهو ما ٌطلق    

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  نحو قوله تعالى: علٌه االلتفات

م:ال تدعوا الٌوم ثبورا وهو معمول أي: فٌقال له (3)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

لقول معطوؾ على ما قبله
(9)

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ٖ٘التوبة   سورة  .ٔ

 .  ٓٗ/٘البحر المحٌط  .ٕ

 .ٕٔالسجدةسورة  .ٖ

 .ٖٔ/٘ؾالكشا .ٗ

 .ٔٗالفرقان سورة  .٘

 .ٖٙ٘/ ٗٔاللباب فً علوم الكتاب .ٙ

 .33٘/ٌٔنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم .6

 . ٗٔ-ٖٔالفرقانسورة  .3

ٌنظر حاشٌة الشهاب المسماة)عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً على تفسٌر   .9

 .٘ٗٗ/ٙوالبحر المحٌط ٓٔٗ/ٙالبٌضاوي(
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 الضرب الثانً:اقتضاء المعنى له    

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ    ېٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ قوله تعالى:نحو 

 نه :إقٌل فً تفسٌر معنى السرقة   (ٔ)چۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ      ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئەئ

ٌُعبد وألقاه(  )سرق َصَنًما 
(ٕ)   

،
 

وقٌل:)كان صنما لجده أبً أمه، كسره وألقاه على الطرٌق( 
(ٖ) 

    
     لنص على إضمار القول ، قال أبو جعفر النحاس:) المعنى وذهب آخرون إلى تؤوٌل ا

على حذؾ القول والتقدٌر: فقد قٌل سرق أٌخ له وحكً( 
(ٗ)

 ((سرق ))):مكً بن أبً طالبقال ،و

 ألن  ؛ال ٌجوز أن ٌقطعوا بالسرق على ٌوسؾ   ً  تقدٌره:فقد قٌل سرق أخ له إذفعل ماض محك

(كوا أمرا قٌل ولم ٌقطعوا بذلكأنبٌاء هللا أجل  من ذلك إنما ح
 (٘)

      وهذا هو الراجح. 

ٌّة بهالضرب الثالث:    فٌما فٌه )إّن (مكسورة الهمزة محك

ال ٌجوز كسر همزة)أّن( مع األفعال المحمولة على القول نحو:) نادى( ،و) أوحى(،    

     له تعالى:و)وصى(، وما جاء مكسورا نحو قراءة عبد هللا بن عامر وحمزة بن حبٌب فً قو

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ 

ٌإول  والثانً:ٌحمل الكسر على إضمار القول  األول:ففٌه قوالن: (ٙ)چڄ  ڄ  ڃ  

بكسر األلؾ قال أبو  ((أّن هللا)).  قال ابن عطٌة:) وقرأ ابن عامر وحمزةالفعل بمعنى )قال(ِ

ڦ   چ  : كؤّنه قال:فنادته المبلبكة فقالت، وهذا كقوله تعالى علً: وهذا على إضمار القول

على قراءة من كسر األلؾ (6)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
(3) 

،وقال بعض النحاة: كسرت بعد النداء  

والدعاء ألّن النداء والدعاء أقوال(
 (9) 

. ومذهب الكوفٌٌن أّنه ال إضمار للقول فً هذا 

 والنصب فٌها . تقرأ بالكسر چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٹ  چ الموطن، قال الفّراء:)وقوله :

ٌبشرك،  أوقع النداء علٌها؛ كؤنه قال: نادوه بذلك أّن هللا(( أنّ ))أجود فً العربٌة . فَمن فتح 

بمعنى الحكاٌة( (( إنّ ))ومن كسر قال :النداء فً مذهب القول والقول حكاٌة فاكسر
 (ٔٓ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66سورة ٌوسؾ .ٔ

 .ٕٕٓ/ٔتفسٌرؼرٌب القرآن البن قتٌبة  .ٕ

 .6ٕٕ/ٖٔ )تفسٌر الطبري(جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن .ٖ

 .ٖٓٗ-9ٖٖ/ٕإعراب القران للنحاس  .ٗ

 .9ٗ٘/ٔالتؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم ، وٌنظرٖٙٗ/ٔمشكل إعراب القرآن  .٘

 .9ٖٕ/ٕ،وٌنظرالنشر فً القراءات العشر  9ٖآل عمران سورة  .ٙ

 .ٓٔسورة القمر .6

قرأ ابن أبً إسحاق وعٌسى واألعمش وزٌد بن علً وروٌت عن عاصم)إّنً( بكسر الهمزة  .  .3

 .ٕٗٔ/3و المحرر الوجٌز  6٘ٔ/ 3ٌنظرالبحر المحٌط 

 .3ٕٓ/ٖالكتاب العزٌزالمحرر الوجٌز فً تفسٌر  .9

 .ٕٓٔ/ٔمعانً القرآن  .ٓٔ
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  وٌرى الفّراء جواز كسر همزة)أّن( بعد ما ٌدل على معنى القول عند    

مكسورة بعد القول فً كل تصرفه،فإذا وضعت مكان القول شٌبا فً  ((فإنّ )) االضطرار،قال:)

ّنك قابم، ودعوت ، : نادٌت أ  فقلت ((أنّ ))فتحت  أو نصبا  ،أو رفعا،معناه مما ٌحدث خفضا 

وهتفت  ونادٌت بزٌد،   تقول:  نادٌت زًٌدا،  ودعوت زًٌدا، أّنك  وهتفت ، وذلك  ،وصحت

فتجد هذه الحروؾ تنفرد بزٌد وحده، والقول ال ٌصلح فٌه أن تقول: قلت زٌدا، وال  بزٌد،

ٌضطر شاعر  قلت بزٌد، فنفذت الحكاٌة فً القول ولم تنفذ فً النداء الكتفابه باألسماء إال أن

فً النداء وأشباهه فٌجوز له( ((نّ إ))إلى كسر
 (ٔ)

 

 الضرب الرابع:اقتضاء األصل النحوي له  

شروطا معٌنة فً بعض األبواب النحوٌة وما جاء خبلفها أّولوه بتؤوٌبلت  وضع النحوٌون

لٌتوافق النص مع تلك الشروط ومن ضمن تلك التؤوٌبلت إضمار القول ومما جاء من ذلك 

 ؤتً:ما ٌ

 عطف اإلنشاء على الخبراألول:  

عند جمهور النحوٌٌن عطؾ الجمل اإلنشابٌة على الخبرٌة ولذلك ٌحملون ما جاء  ال ٌصح

من ذلك على حذؾ القول ،قال السٌوطً:)وأّما عطؾ الخبر على اإلنشاء وعكسه فمنعه 

البٌانٌون وابن مالك فً باب المفعول معه فً شرح التسهٌل
(ٕ)

فً شرح وابن عصفور  

اإلٌضاح ونقله عن األكثرٌن، وجّوزه الّصفـّار
(ٖ)

ٱ  چ  وجماعة واستدلوا بقوله تعالى:

   (٘) چې          ې    چ  و  (ٗ)چٻ  ٻ       
وقول الشاعر
(ٙ)

: 

لِ  نْ سٍ  مِ ارِ َرْسِم دَ  دَ نْ عِ  لْ يَ فَ  اَقةٌ          رَ ٌة  ُميَ َعْبرَ  يَّ ِشفـَائِ  نَّ ا ِ وَ        ُمَعوَّ
مقدرة   ( (( قل ))عون أّولوا ذلك بؤّن األمرٌن فً اآلٌتٌن معطوفان على والمان

 (6)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .3ٓٔ/ٔمعانً القرآن .ٔ

 .6ٗٔ/ٕشرح التسهٌل البن مالك .ٕ

ًّ مات بعد  الَبَطْمَيوِسيّ و قاسم بن علً بن محّمد بن سلٌمان األنصاري ه .ٖ هـ ، له شرح على ٖٓٙاألندلس

 (.ٕٙ٘/ٕبؽٌة الوعاة ، وٕٙٙإشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن كتاب سٌبوٌه ، ٌنظر )

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ ٕ٘البقرة سورة  .ٗ

والشاهد چڄ  ڃ  ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿٿ   ٿ

 عطؾ)عملوا( على)بشر(.

ې            ېڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉچ  36ٌونس سورة  .٘

 .(ۆ  ۈ  والشاهد عطؾ)وبشر( على جملة)چې  

 .9هو امرإ القٌس ، دٌوانه  .ٙ

 .9ٕٔ/ٖهمع الهوامع .6
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پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  تعالى:وفً قوله      

 :شهاب الدٌن الخفاجً قال (ٔ) چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 جّوزه فبلأّما من  :((قلتُ  ))وهو إنشاء على الخبر .؟ ((اشهدوا))كٌؾ عطؾ  ((فإن قلتَ  )) )

 وا، وإشهاد هللا ٌحتمل اإلنشاءوأّما من منعه فٌقدر له قوال أي: وأقول اشهد،ٌشكل علٌه 

أٌضا وإن كان فً صورة الخبر( 
 (ٕ)

 

 : حذف الفاء من جواب )أّما(الثانً    

)أّما( من الحروؾ المتضمنة لمعنى الشرط ألّنها قابمة مقام حرؾ الشرط وفعل الشرط ،   

چ  ڇ    چ  چ  چ  چ وال بد من ذكر جملة بعدها مقترنة بالفاء هً جوابها نحو قوله تعالى:

ک  ک    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ڻ  ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ

وتحذؾ الفاء وجوابه إذا كان قوال وٌعد الحذؾ هنا مطردا أّما فً  (ٖ) چڻ  ڻ  ۀ    

من ذكر الفاء إال  ؼٌره فٌعد نادرا فً النثر وضرورة فً الشعر، قال ابن الناظم:)وال بد فٌها

فً ضرورة كقول الشاعر
(ٗ)

: 

 ِب اضِ   الَمَواكِ ي ِعرَ ًرا  فِ َوَلِكنَّ َسيْ  َل  َلَدْيُكُم          ِقتـَااُل  اَل تَ ا القِ مَّ أَ فَ        

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  أو فٌما حذؾ منه القول وأقٌم حكاٌته مقامه كقوله تعالى:..... 

فٌه  ((أّما))هم: أكفرتم؟ ، وما سوى ذلك فذكر الفاء بعد أي: فٌقال ل (٘)چۅ  ۉ  ۉ          

الزم نحو: أّما زٌد فقابم(
 (ٙ)

 

 لث:حذف الحالالثا      

األصل فً الحال أّنه ٌجوز ذكرها وحذفها ألّنها فضلة ، وٌرى ابن جنً أّنه ال ٌحسن    

 لك أّن الؽرضحذؾ الحال ؛ ألّن الؽرض منها هو التوكٌد ، قال: )وحذؾ الحال ال ٌحسن وذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٘٘-ٗ٘هودسورة  .ٔ

 .6ٓٔ/٘(حاشٌة الشهاب المسّماة)عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً على تفسٌر  البٌضاوي .ٕ

 .ٕٙالبقرةسورة  .ٖ

 .( ٘ٗ هشعر)د المخزومً،الحارث بن خال هو .ٗ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ وتكملتها ٙٓٔآل عمران سورة  .٘

 . چۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  

 .9ٓ٘لك اشرح ابن الناظم أللفٌة ابن م .ٙ
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ألّنه ضد  ؛التوكٌد ؼٌر البق به الحذؾطرٌق هو توكٌد الخبر بها وما طرٌقه فٌها إنما 

 ؽرض ونقٌضه(ال
(ٔ)

  

الحذؾ وقد ٌمنع الحذؾ إذا وذكر السٌوطً أّن األصل فً الحال أن تكون جابزة     

جوابا لسإال نحو:راكبا لمن قال : كٌؾ جبت؟ أو سادة مسّد الخبر نحو: ضربً  كانت 

ہ  ہ  چ  أو ناببة عن اللفظ بالفعل نحو: هنٌبا لك أو منهٌا عنها كقوله تعالى:قابما  زٌدا

(               (ٕ)   چہ  ھ        ہ  
(ٖ)

ذكر األشمونً أّنه ٌجوز حذؾ الحال إذا كانت هناك و ،   

للقرٌنة ،وأكثر ما ٌكون ذلك إذا كانت قوال أؼنى عنه المقول ) قد تحذؾ الحال قرٌنة فقال:

ٱ  ٻ  ٻ     چ  أي : قابلٌن ذلك  (ٗ)چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ    ں  ں  چ     نحو:

أي : قابلٌن ذلك(  (٘)چ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٻ
 (ٙ)

 

 امتناع وقوع الجملة اإلنشائٌة فٌما ٌأتً:الرابع:   

 صلة الموصول -ٔ

اتفق جمهور النحوٌٌن فً صلة الموصول أن تكون خبرٌة لفظا ومعنى وخالؾ ذلك بعض   

نشابٌة ألّنها لم النحوٌٌن ، قال السٌوطً:) وخرج أٌضا الطلبٌة وهً أولى باالمتناع من اإل

ٌَْحُصل معناها بعد فهً أبعد عن حصول الوضوح بها لؽٌرها ، وجّوز الكسابً الوصل 

بجملة األمر والنهً نحو: الذي اضربه أو ال تضربه زٌد ، وجّوزه المازنً بجملة الدعاء إذا 

     لٌت،))  وجوّزه هشام  بجملة مصّدرة بــــ خبر نحو: الذي ٌرحمه هللا زٌد ..كانت بلفظ ال

نحو: الذي لٌته أو لعله منطلق زٌد، والذي عسى أن ٌخرج زٌد( ((و لعل،وعسى
 (6)

 

 أّن  : وذكر أبو البقاء العكبري عدة أوجه فً سبب مجًء الصلة جملة خبرٌة منها  

الؽرض منها إٌضاح الموصول وؼٌر الخبرٌة من األمر واالستفهام مبهم فبل ٌحصل 

ٌُخبر عنهما تارة وبهما أخرى ، واألمر والنهً واآلخر: أن )الاإلٌضاح ،   ذي( وصلته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .63ٖ/ٕالخصابص  .ٔ

 . ٖٗسورة النساء  .ٕ

 .ٕٓٙ/ٕهمع الهوامع  .ٖ

ڳ  ڳ     ڳڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گچ  ٕٗ-ٖٕسورة الرعد .ٗ

 چڻ  ۀ  ۀ       ڻڳ  ڱ  ڱ         ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ

ڀ  ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ  6ٕٔسورة البقرة .٘

  چٺ  

 .36ٕ/ ٕحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  .ٙ

 .3ٕٓ-69ٕ/ٔهمع الهوامع .6
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وما ورد عكس ذلك ٌإول على إضمار القول قال أبو ٌصح فٌها ذلك.  تفهام الواالس

البقاء العكبري:)فإن قٌل فما تقول فً بٌت الفرزدق
(ٔ)

: 

 اىَ رُ وْ زُ ا أَ اىَ وَ ْت نَ َشطَّ  نْ ا ِ ي وَ مّْ عَ لَ  ي          تِ َرًة ِقَبَل الَّ امٍ  َنظْ رَ ي لَ نّْ ا ِ وَ         

لة ذ ،وتؤوٌله أّنه حذؾ القول. وتقدٌره التً أقول لعلً . وما قٌل: هو شا ((لعل ))فجعل الصِّ
جاء من ذلك فهذا سبٌله(
 (ٕ)

  
وخّرج ابن هشام األنصاري البٌت بتخرٌجٌن فقال:)وتخرٌجه على إضمار القول أي: ِقَبل    

محذوؾ والجملة معترضة( ((لعل))وخبر  ((أزورها))التً أقول لعلً ، أو على أّن الصلة 
 (ٖ)

 
 موصول وصلتهبٌن ال
 وقوعها فً موضع المضاف إلٌه -ٕ

ال تضاؾ الجملة اإلنشابٌة إلى الظرؾ وما ورد بخبلفه ٌإول على إضمار القول نحو قول 

الشاعر
(ٗ)

: 

 (٘)يمِ وْ قُ  ي وَ ِمقِ احْ  مِ َيوْ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ               مِ يْ الشَّرِ  َبقَّةَ  م ِ يْ دِ ُم أَ وْ يَ               
ما أضٌؾ إلى الفعل على الحكاٌة فحقٌقته من ٌوم ٌقال فٌه(قال ابن سٌده:) وإنّ 

 (ٙ)
وقال  ، 

أٌضا:) وقولهم: َضَرَبُه َضْرَب ابنِة اقعدي و قومً. أي: َضْرَب أَمٍة، سمٌت بذلك لقعودها 

وقٌامها فً خدمة موالٌها ،و كؤّن هذا ُجعبل اسما وإن كان فعبل لكونه من عادتها كما قال
(6)

: 

(    ((ْنَياُكم َعْن ِقيَل َوَقالَ ِإنَّ اهلَل يَ ))
 (3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌّر عن أصلٕٕٗ/ ٕشرح دٌوان الفرزدق .ٔ ه والرواٌة ،و قال البؽدادي :) وآخر البٌت مؽ

ًّ أنالــُها(وهو ما موجود فً الدٌوان ، خزانة األدب  .6ٙٗ/٘الصحٌحة لعلً وإن شقت عل

 .6ٔٔ/ٕاللباب فً علل البناء واإلعراب  .ٕ

 .6ٖٕ/ٙمؽنً اللبٌب .ٖ

مادة  ٙ/ٖوهو ببل نسبة فً المحكم والمحٌط األعظملم أقؾ على اسم الشاعر .ٗ

 .مادة)بقق( ٕٗ/ٓٔ)حلق(،ولسان العرب 

ألّن المرأة إذا مات  ((احلقً و قومً))سٌده:) إّنما أراد الشدة فكنى عنه بــــــقال ابن  .٘

حمٌمها أو زوجها أو قتل حلقت رأسها وقامت تنوح علٌه( المحكم والمحٌط األعظم 

وبقة :األمر الشدٌد أو اسم موضع بعٌنه أو اسم امرأة، والشرٌم : القطع  ،39٘/ ٙ

 الٌسٌر أو المرأة المفضاة.

 .ٙ/ٖم والمحٌط األعظم المحك .ٙ

َضاَعِة الَماِل )حدٌث نبوي وفٌه قال صلى هللا علٌه وآله وسلم: .6 ِإنَّ اهلَل َيْنَياُكم َعْن ِقيَل َوَقاَل وا 
 (33ٓٔ، رقم الحدٌث)ٙ٘ٔ/ٕ( مسند الشهاب َوَكْثَرِة السَُّؤال

 . 9ٓ٘ -39٘/ٙالمحكم والمحٌط األعظم  .3
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 وقوعها فً موضع الحال -ٖ      

فً الجملة الواقعة حاال أن تكون خبرٌة فبل تقع الجملة الطلبٌة فً موضع الحال  األصل

ٌّة خالٌة  وإن جاء من ذلك فهو على تقدٌر قول مقّدر ، قال السٌوطً:) تقع الحال جملة خبر

بٌة وال ذات السٌن أو  .((ال))أو  ((سوؾ ))من دلٌل استقبال أو تعّجب فبل تقع جملة تعج 

((ْخُبْر تــَقــُْموُ أُ اَس ُت النَّ دْ جَ وَ )) وقوع جملة األمر تمسكا بنحو:وجّوز الفّراء  
 (ٔ)

 وأجٌب بؤّنه  

على تقدٌر مقوال فٌهم. وجّوز األمٌن المحلً
(ٕ)

وقوع جملة النهً نحو 
(ٖ)

: 

 ٍب مَ َمطْ  نْ مِ  رَ جَ ضْ  تَ اَل وَ  بْ ُاْطمُ                      
وُرّد بؤّن الواو عاطفة(
 (ٗ)

علة منع ذلك  هـ(3ٓٗٔ)ت السبلم محّمد هارون. وذكر عبد 

فقال:)أّما وجه منع وقوع الجملة اإلنشابٌة حاال  فهو أّن الؽرض من الحال تقٌٌد وقوع 

والنحوٌون ٌقولون: الحال قٌد فً عاملها وصؾ مضمون عاملها بوقت مضمونها هً. 

عامل واقعا وقت بصاحبها. فقولك :جاء زٌد راكبا ٌكون فٌه المجًء الذي هو مضمون ال

الركوب الذي هو مضمون الحال ،ومن ثّم قٌل:إّن الحال ٌشبه الظرؾ معنى ،  وال رٌب 

ال تفً  بهذا  ((بعت واشترٌت)) أّن الجملة اإلنشابٌة سواء أكانت طلبٌة أم إٌقاعٌة كـــ

الؽرض إال مع التؤوٌل وذلك ألّن المتكلم فً الطلبٌة لٌس على ٌقٌن من حصول مضمونها 

ٌؾ ٌمكنه أن ٌخصص مضمون العامل بوقت حصول هذا المضمون ؼٌر المتٌقن أي فك

مضمون الجملة الحالٌة الطلبٌة إذ التخصٌص والتقٌٌد ال ٌكونان إال بما هو معلوم 

مضمونه(
 (٘)

 

 وقوعها فً موضع الصفة -ٗ

اشترط جمهور النحوٌٌن فً الجملة المنعوت بها أن تكون خبرٌة أي محتملة للصدق  

كذب فبل ٌصح النعت بجملة إنشابٌة سواء أكان اإلنشاء فٌها طلبٌا أم ؼٌر طلبً فإن وال

ورد ما ٌوهم النعت بالجملة اإلنشابٌة وجب تؤوٌله بتقدٌر إضمار القول  ، قال ابن 

ُج على إضمار القول وٌكون  ٌَُخر   عقٌل:)فإن جاء ما ظاهره أّنه ُنِعَت فٌه بالجملة الطلبٌة ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،والمفصل فً علم 6ٖ٘ٗ)ٖٖٙ/ٕهو قول ألبً الدرداء ،مجمع األمثال  .ٔ

. ومعنى القول :جرب الناس فإّنك إذا جربتهم قلٌتهم وتركتهم لما ٌظهر ٘ٔٔالعربٌة

مادة قبل(واختلؾ النحوٌون فً 93ٔ/ ٘ٔبواطن سرابرهم)لسان العرب لك من 

(والرضً ٘ٔٔموضع الجملة فالزمخشري ٌجعلها صفة)المفصل فً علم العربٌة

 (.ٖٔٓ/ٌٕجعلها مفعوال به ثانٌا فً باب ظن)شرح الرضً على الكافٌة 

، هـ(  له كتاب المفتاح فً النحو6ٖٙالخزرجً )تهو محّمد بن علً بن موسى  .ٕ

 (.9ٕٔ/ٔبؽٌة الوعاة و ٖٖٗ إشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌنٌنظر)

قول سابق البربرّي من قصٌدة وعظ بها عمر بن عبد العزٌز. وقال البؽدادي:هذا البٌت لبعض  .ٖ

 . 3ٕٕ/ٙ( ٌنظر شرح أبٌات مؽنً اللبٌب رَ َيْضجَ  نْ ِب أَ الِ ُة الطَّ َفآفَ المولدٌن ،وعجز البٌت) 

 .96/٘،وٌنظر مؽنً اللبٌب6ٕٗ/ٕهمع الهوامع .ٗ

 .3ٗاألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العربً  .٘
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صفة والجملة الطلبٌة معمول القول المضمر(القول المضمر
 (ٔ)

ومما ورد ما ٌحتمل  

  ىئۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ  فٌه النعت بالجملة اإلنشابٌة قوله تعالى:

(المصّدرة بــ)ال( الناهٌة أن ۈئ       الفتحتمل جملة)   (ٕ)چىئ  ىئ  ی  ی  ی     

ال ٌخلو من أن ((ال تصٌبنّ )) تكون صفة لفتنة على إراداة القول، قال الزمخشري:)وقوله:

، فإذا كان جوابا فالمعنى: إن إصابتكم ((فتنة))ـٌكون جوابا لؤلمر، أو نهٌا بعد أمر أو صفة ل

هٌا بعد أمر فكؤّنه ال تصٌب الظالمٌن منكم خاصة ولكّنها تعمكم....وإذا كانت ن

قٌل:واحذروا ذنبا أو عقابا ثم قٌل ال تتعرضوا للظلم فٌصٌب العقاب أو أثر الذنب ووباله 

من ظلم منكم خاصة،وكذلك إذا جعلت صفة على إرادة القول كؤّنه قٌل:واتقوا فتنة مقوال 

) فٌها ال تصٌبن 
 (ٖ)

ومما ورد من الشعر قوله، 
(ٗ)

: 

َب قــَطْ ئْ ذّْ ال تَ يْ أَ رَ  لْ قٍ  ىَ اُءوا ِبَمذْ جَ          طَ مَ تَ اخْ ُم  وَ ََل الظَّ   ا  َجنَّ ذَ ى إِ َحتَّ      
(٘) 

والتقدٌر:بمذق  ((َمذق ٍ))مقول لقول مضمر هو صفة لــ ((هل رأٌت الذ  بَب قــَطْ ))فجملة)

مقول ٍ فٌه هل رأٌت الذ  بَب قــَْط(
 (ٙ)

 

 وقوعها فً موضع الخبر-٘    

 أكثرالذي علٌه وٌكون مفردا وقد ٌكون شبه جملة أو جملة . األصل فً الخبر أن 

ٌّة أو إنشابٌة فكما ٌصح أن تقول: زٌد  النحوٌٌن أّنه ال فرق فً جملة الخبر أن تكون خبر

قام أبوه، ٌصح أٌضا أن تقول: زٌد أكرمه، ومما ٌدل على صحة وقوع الجملة اإلنشابٌة 

ما ))قال أبو البركات األنباري:)و (6) چہ   ھ  ھ  ھ  ھ    چ  خبرا قوله تعالى:

مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ األول( ((أصحاب المٌمنة
 (3)

  

ٌّة ٌضعؾ اإلخبار بهما   هٌ ألّن الخبر حقــّه  ؛و قال ابن الشجري:)والجملتان األمرٌة والن 

 سٌبوٌه اإلخبارٌكون محتمبل للتصدٌق والتكذٌب. قال أبو علً: قد كنت أستبعد إجازة أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗ٘ٔ/ٖشرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك .ٔ

 .ٕ٘األنفالسورة  .ٕ

 .6ٔ٘/ٕالكشاؾ .ٖ

أحد من الرواة إلى قابله، وقٌل قال عبد القادر البؽدادي:)وهذا الرجز لم ٌنسبه  .ٗ

 .ٕٔٔ/ٕقابله العجاج(خزانة األدب ولب لباب لسان العرب

والشاعر)وصفهم  الَمذق:اللبن الممزوج بالماء وهو ٌشبه لون الذبب ألن فٌه ؼبرة ، .٘

بالشح وعدم إكرام الضٌؾ وبالػ فً أنهم لم ٌؤتوا بما أتوا به إال بعد سعً ومضىِّ 

 ٕٔٔ/ٕتوا إال بلبن أكثره ماء(خزانة األدبجانب من اللٌل ثم لم ٌؤ

 .٘٘ٔ/ٖشرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك .ٙ

  .3الواقعة سورة  .6

 .ٗٔٗ/ٕالبٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن .3
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بجملتً األمر والنهً حتى مّر بً قول الشاعر  
(ٔ)

: 

(     اامَ نَ  مْ كُ مِ يْ لَ  نْ عَ  َمُيمْ يْ وا لَ بُ سَ حْ تَ  اَلْ              ُىمْ َسيّْدَ  سِ مْ تــُم أَ َقَتمْ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ          
 (ٕ)

 

فالخبر ملة إنشابٌة وإن جاء شًء من ذلك وقد منع بعض النحوٌٌن مجًء الخبر ج   

محذوؾ على تقدٌر قول مضمر والجملة اإلنشابٌة معمول القول المضمر، وقد تحدث ابن 

هل ٌلزم هذا :ل:)فإن قلت عقٌل عن تقدٌر القول فً حال وقوع الجملة اإلنشابٌة خبرا فقا

التقدٌر فً الجملة الطلبٌة إذا وقعت فً باب الخبر فٌكون تقدٌر قولك: زٌد اضربه. زٌد 

 مقول فٌه اضربه؟

فالجواب: أّن فٌه خبلفا فمذهب ابن السراج  
(ٖ)

والفارسً إلتزام ذلك ومذهب األكثرٌن  

عدم إلتزامه(
 (ٗ)

ا قولك: كٌؾ  وما ذهب إلٌه ابن السراج عدم إلتزام ذلك  إذ قال:)فؤم 

مرتفعان  ((و زٌد أنت))ما مما ٌستفهم به من األسماء فـــهأنت،وأٌن زٌد وما أشبه

خبران( ((و أٌن كٌؾ))باالبتداء،و
 (٘)

 

 حذف جزء من المقولالقسم الثانً:   

 ٌحذؾ جزء من مقول القول ومن ذلك ما ٌؤتً: قد

                  األول: حذف المبتدأ   

 حذؾ المبتدأ بعد القول من الحذؾ المطرد فقد وردت أمثلة كثٌرة ومن ذلك ما ذكره ٌعدّ   

  (6)چجئ        ی  ی  ی  ی چ  وقال            (ٙ)چپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ       چ  :ل  جَ وَ  ز  )قول هللا عَ نحو: دُ رِّ بْ المُ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٓ٘/ٓٔهو أبو ُمكــِْعت األسدي،ٌنظر خزانة األدب  .ٔ

 .3ٓ/ٕأمالً ابن الشجري .ٕ

عنه  ( أخذ عن المبرد وأخذهـٖٙٔت)محّمد بن سهل بن السراج البؽدادي أبو بكر  .ٖ

 .( 9ٓٔ/ٔ،و بؽٌة الوعاة ٖٖٔرة التعٌٌن الزجاجً والسٌرافً والفارسً ، ٌنظر)إشا

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖشرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك .ٗ

 ٓٙ/ٔاألصول فً النحو .٘

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ       چ  وتكملتها ٕ٘سورة الذارٌات .ٙ

 چی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  چ  وتكملتها ٖٓسورة الطور .6
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ولكّنها محذوفة   ((هو))فهذا كله على الحكاٌة واالبتداء  (ٔ) چڤ  ڤ  ڤ      چو

لعلم المخاطب(
 (ٕ)

هشام األنصاري أمثلة أخرى منها كر ابنذو 
(ٖ)  

ے  ۓ    ۓ  چ  قوله تعالى:

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ  وقوله تعالى(ٗ) چ﮶  ﮷  ﮸       ﮵﮲  ﮳  ﮴

  (٘) چژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک        

ًّ  ن الشعرقولمو    منذر بن درهم الكلب
(ٙ)

: 
 فُ ارِ عَ  يّْ الحَ بَ  تَ نْ ْم أَ َنَسٍب أَ  وْ ذُ ُيَنا             أَ َك ىَ ى بِ تَ اٌن َما َأنَ حَ  تْ الَ قَ فَ        

المبتدأ محذوؾ وتقدٌر الكبلم:)أمرنا حنان(
 (6)

 

 الثانً: حذف الخبر   

ٻ    پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  بعد القول ومن ذلك قوله تعالى: ٌحذؾ  خبر المبتدأ 

 مبتدأ وخبره محذوؾ واختلؾ فً تقدٌره على وجهٌن:)فالحّق( (3) چپ  ڀ     ڀ  ڀ    

األول: تقدٌره:)فالحق منً أو فالحق أنا(
 (9)

والثانً: أّنه مبتدأ خبره مضمر تقدٌره فالحق   

قسمً و)ألمؤلّن( جواب القسم قاله الزمخشري
(ٔٓ)

  . 

         چ  ڇ  ڇ   ڇچ  لمبتدأ أو الخبر قوله تعالى:ومما ٌحتمل األمرٌن  أي حذؾ ا  

(ٔٔ)چڑ  ک    ک  ک  ک       ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ
قال ابن  

رفع إّما على حذؾ االبتداء وإّما على حذؾ الخبر ، إّما  چ ژ  ژ چعطٌة:) وقوله 

على تقدٌر: فشؤنً صبر جمٌل وإّما على تقدٌر: فصبر جمٌل أمثل(
 (ٕٔ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ تكملتها و9القمر سورة  .ٔ

 .69/ٗالمقتضب  .ٕ

 . ٖٗٗ/ٙمؽنً اللبٌب .ٖ

 . ٕٗالنحل سورة  .ٗ

 .٘األنبٌاءسورة  .٘

 .6ٖٕ/ٔشرح أبٌات سٌبوٌه البن السٌرافً  .ٙ

 .ٕٕ٘/ٖ،والمقتضبٕٖٓ/ٌٔنظر الكتاب  .6

 .3٘-3ٗسورة ص .3

 .ٔٙٗ/ٙٔ،واللباب فً علوم الكتابٔٓٗ/ 9ٌنظر الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون .9

 .3ٕٗ/٘الكشاؾ  .ٓٔ

 .3ٔسورة ٌوسؾ  .ٔٔ

 . ٙ٘/٘المحرر الوجٌز فً تفسٌر القرآن العزٌز  .ٕٔ
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 الثالث: حذف الفعل      
أّن  ٌحذؾ الفعل بعد القول وخاصة إذا كان جوابا لسإال فقد ذكر ابن هشام األنصاري

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چ  حذؾ الفعل  ٌكثر فً جواب االستفهام نحو قوله تعالى:

والتقدٌر:)لٌقولّن: خلقهن هللا( (ٔ)چ﮹  ﮺      ﮸﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ﮶  ﮷
 (ٕ)

   

 
 الرابع: حذف المفعول به     

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  حذؾ المفعول به قوله تعالى:ومن 

  ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ېۅ  ۉ  ۉ

 ُحذؾ مفعوال الفعلٌن) سمعنا ، (ٖ)چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ             ۈئ

وعصٌنا( والتقدٌر: سمعنا قولك وعصٌنا أمرك )وقد أفاد الحذؾ مع اإلٌجاز الشمول 
ا ٌتحقق به العصٌان فكؤّنهم قالوا: سمعنا كل أقوالك وعصٌنا لكل ما ٌتناوله السمع وم

كل أوامرك ونصحك وإرشادك(
 (ٗ)

 
 حذف الم األمر الخامس:   

فتجزمه وقد تحذؾ البلم وٌبقى عملها . وحذفها مع  تدخل الم األمر على الفعل المضارع
 بقاء عملها مختلؾ فٌه ،وفً ذلك ثبلثة مذاهب هً:

 حذف الالم مطلقا جواز المذهب األول:  
 نحو: قل لزٌد ٌكتب، التقدٌر: لٌكتب، ومن الذٌن ذهبوا إذا سبقت بقول وهو فعل أمر  

 وٌجوز فً اللفظ أن :  ( قال إلى ذلك الكسابً وهو ظاهر كبلم أبً علً الفارسً حٌث 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  إضمار البلم، وقد قال الكسابً فً قول هللا سبحانه: تقدر

ونحوه، إّن ذلك على إضمار البلم(   (٘)چہ  
 (ٙ)

واختار ابن مالك هذا الرأي  
(6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔٙالعنكبوتسورة  .ٔ

 .ٗ٘ٗ/ ٙمؽنً اللبٌب  .ٕ

 .9ٖسورة البقرة  .ٖ

 .6٘رآن الكرٌم الحذؾ الببلؼً فً الق .ٗ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ وتكملتها  ٖٔإبراهٌمسورة  .٘

 .چھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸    

 .ٖٕٓ/ٖ، وٌنظر مؽنً اللبٌب ٖ٘كتاب الشعر أو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب  .ٙ

 .9ٙ٘ٔ/ ٖشرح الكافٌة الشافٌة .6
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 مطلقاالمذهب الثانً: ال ٌجوز حذف الم األمر     
وهو قول المبرد حٌث قال:)والنحوٌون ٌجٌزون إضمار هذه البلم للشاعر إذا اضطر 

مَ  َرَة بن  وٌستشهدون على ذلك بقول ُمَتمِّ ٌْ ُنَو
  (ٔ)

: 

 ىكَ َمْن بَ  ُحرَّ الَوْجِو أو َيْبكِ  -لُ يْ الوَ  كِ لَ  -    الَبُعوَضِة  َفاْخِمِشي     ابِ حَ صْ ِل  أَ ثْ ى  مِ مَ عَ  
ن بكى ... فبل أرى ذلك على ما قالوا ألّن عوامل األفعال ال تضمرمَ  كِ ٌرٌد : أو لٌب

(ٕ)
 

وأضعفها الجازمة ألّن الجزم فً األفعال نظٌر الخفض فً األسماء، ولكن بٌت متمم ُحمل 

على المعنى ألّنه إذا قال: فاخمشً فهو فً موضع فلتخمشً فعطؾ الثانً على المعنى(
 (ٖ)  

 

 ذف الالم وإبقاء عملها فً الشعر فقطٌجوز حالمذهب الثالث:   

قال سٌبوٌه:)واعلم أّن هذه البلم قد ٌجوز حذفها فً الشعر وتعمل مضمرة كؤّنهم شبهوها 

إذا أعملوها مضمرة( ((إنْ ))بــ
 (ٗ)

  

نحو قول الشاعر
(٘)

:                 

 (ٙ)بُ َخْيِر ِمْنَك َنِصيْ مْ ُكْن لِ يَ  نْ كِ ي          َولَ ي َوُمدَّتِ ِمنّْي َبَقائِ   َتْسَتِطلْ َفََل       
 والتقدٌر: لٌكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البادٌة. ، والبعوضة مكان ف9ًٖٖ/ٗ، وشرح أبٌات مؽنً اللبٌب3/ٖالكتاب ٌنظر  .ٔ

وجوبا جوازا وٌضمر  المضارع وهو )أن(هذا لٌس على إطبلقه فعامل نصب  .ٕ

 .6/ٌٗنظر شرح ابن عقٌل ،ولها مواضع

 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕالمقتضب  .ٖ

 .3/ٖالكتاب .ٗ

مؽنً اللبٌب ، وٙ٘ٗمجالس ثعلب فً هو ببل نسبة لم أقؾ على اسم الشاعر ، و .٘

ٖ/ٕٕ6. 

ٌنظرشرح أبٌات مؽنً  ،اعر ابنه لما سمع أنه ٌتمنى موته ٌخاطب الش .ٙ

 .ٖٖ٘/ٖاللبٌب
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 الفصل الثالث                                                              

 بالجمل أو ما ٌشبه الجمل والمفردة التسمي                  

فً أحد األوجه أو مبنً كـــ)عمروٌه( من األعبلم ما هو معرب كــ)زٌد(     
(ٔ)  

ومنها ما ، 
ا( فٌعرب على الموضع بحركة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاٌة.  ٌحكى كـــ)تؤبط شّرً

واألعبلم لها تقسٌمات متعددة     
(ٕ)

وفً ضوء تلك التقسٌمات ٌتحدد ما ٌحكى وما ال  
قسمٌن ربٌسٌن  على ابن جنً  هاجعلة فالَعلم على أقسام متعدد النحوٌون قّسم ، فقدٌحكى 

هما المنقول والمرتجل، قال:)فؤصل انقسامها ضربان أحدهما ما كان منقوال، واآلخر ما 
كان مرتجبل من ؼٌر نقل(
 (ٖ)

جعلها الزمخشري على أربعة أقسام فقال:) وٌنقسم إلى و ،
ومرتجل( ،ومنقول ،ومركب،مفرد 

 (ٗ) 
من خبلل تقسٌم التقسٌمٌن وٌمكن الجمع بٌن هذٌن 

لٌته إلى قسمٌن:لَ العَ   م من حٌث أصل الوضع وأو 
وهو الَعلم الذي أخذ لفظه من كلمة لم ٌسبق أن استعملت  المرتجل: الَعلَم: القسم األول    

ؼطفان م فً ؼٌره نحولَ قبل العَ 
  (٘)

وزفر 
(ٙ)

 
كلمة واحدة وٌتفرع عنه من حٌث التركٌب اللفظً نوع واحد هو المفرد وهو ما وضع على 

قال ابن مالك:)وإذا لم ٌكن فً الَعلم إضافة و ال إسناد وال مزج فهو مفرد(
 (6)

، وهذا النوع  
من األعبلم ال ٌدخل فً باب الحكاٌة ألن أصل الحكاٌة أن ٌكون اللفظ قد استعمل من قبل 

ٌّا ُمسمًّ   ى بهفً ؼٌر التسمٌة ثم أعٌد لفظه محك
وفً هذا )عن لو(  ٌة بــالتسم مله العرب فً لؽتهم نحووقد ٌرتجل لفظ مركب لم تسع     

 خبلؾ فً إعرابه أو حكاٌتهالنوع 
م دون تؽٌٌر فً لَ ما أخذ من كبلم العرب ثم وضع على العَ  المنقول:الَعلَم :  القسم الثانً    

اللفظ المؤخوذ منه سواء كان المؤخوذ له أصل اشتقاقً كـ )حسن( أو كان جامدا كــ)أسد( 
 رع عنه من حٌث التركٌب اللفظً نوعان:وٌتف
 زٌد و فاطمة ة بـٌّ كالتسم النوع األول : المنقول المفرد:    

ٌّا   : قال سٌبوٌه،  ٌحكى والؽالب فً هذا النوع أنه ال )ألنً رأٌت المضاؾ الٌكون محك
ٌّا(  كما ال ٌكون المفرد محك
(3)

به  مٌةفمعرب فً التس ((أوالء  )))وأّما  قال ابن خروؾ:و،  
ألنه ؼٌر مرّكب (
 (9)

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٓٔ/ٔ،ٌنظر شرح التصرٌح على التوضٌح ما ال ٌنصرؾ وٌجوز إعرابه إعراب .ٔ

وقسم  ،ومنقول. وقسم باعتبار ذاته: إلى مفرد ومركب قسم باعتبار الوضع إلى مرتجل .ٕ

. كما ٌنقسم باعتبار الشٌوع أو عدم الشٌوع إلى علم  باعتبار آخر: إلى اسم وكنٌة ولقب

تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل  الشخص كزٌد وعلم الجنس كؤسامة لجنس األسود. ٌنظر

 .  9ٓ٘/ٕالفوابد

 .٘ٗالمبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة  .ٖ

 .ٙالمفصل فً علم العربٌة  .ٗ

 .9المفصل فً علم العربٌة  .٘

 .،وهو معدول عن زافر٘٘المبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة  .ٙ

 .ٙٙٔ/ٔشرح التسهٌل  .6

 .ٖٖٓ/ٖالكتاب  .3

  . ٕٔٗ )وهو شرح لكتاب سٌبوٌه( البن خروؾ تنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب .9
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ٌعرب إعراب المحكً بحركات مقّدرة  وقد ٌحكى قسم منه فً اللفظ  فقط وال     
 كالتسمٌة بالجمع والتثنٌة فٌحكى لفظ التثنٌة والجمع مع أنه مفرد 

ا فً اللفظ وٌعرب إعراب المحكً عند التسمٌّ     ًٌّ  ة بالمبنًة به كالتسمٌّ وقد ٌؤتً المفرد محك
 النوع الثانً: المنقول المركب:       

وقد ال ٌحكى قسم منه كالمركب ، ٌشبه الجملة ألنهوالؽالب فً هذا النوع أنه ٌحكى 
 .المزجً نحو بعلبكالمركب و،  اإلضافً نحو عبدهللا

 وتوزع الفصل على مبحثٌن:       
 و ما ال ٌحكى. المبحث األول: ما ٌحكى من الكلم إذا سّمً به        
 ٌة.ً: ما ٌترتب من أحكام بسبب التسمالمبحث الثان       
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 المبحث األول                                  
 ما ٌحكى من الكلم إذا سّمً به  و ما ال ٌحكى                 

ٌة بعض القواعد  التً ٌمكن من خبللها معرفة التسم عنعند حدٌثهم   ذكر النحوٌون     
  ما ٌحكى من األسماء وهً:

حكى قال سٌبوٌه:)قال الشاعركل كبلم عمل بعضه فً بعض فهو ٌ -ٔ
(ٔ)

: 

 ارُ الُمعَ  ضِ كْ الرَّ بِ  لِ يْ قُّ الخَ حَ أَ         م ٍ يْ مِ ي تَ نِ بَ  اِب تَ ي كِ ا فِ َجْدنَ وَ           

فكذلك هذه الضروب إذا كانت أسماء وكل  ((ارُ عأحق  الخٌل بالركض المُ )) وذلك ألّنه حكى

شًء عمل بعضه فً بعض فهو على هذه الحال(
 (ٕ)

     

م إذا تضمن إسنادا فهو ٌحكى قال ناظر الجٌش:)فالمتضمن لئلسناد حكمه أن لَ لعَ ا -ٕ

ٌحكى(
 (ٖ)

 

إذا تركب من عدة أشٌاء فهو ٌحكى قال ابن ال سٌما أن الشًء إذا تباعد عن المركب  -ٖ

مركّبة من ثبلثة أشٌاء وهو تباعد من المركب فبل ٌكون فٌه إاّل  ((كؤّنما  ))خروؾ:) و

الحكاٌة  (
 (ٗ)

  

  من حرفٌن نحو:)إنما(ٌة مثل التسم إلٌهلتعذر أن ٌكون الثانً مضافا ٌحكى المركب -ٗ

           ((إّنما ))فً  ((ما ))قال أبو سعٌد السٌرافً:)ولم تكن  ، أو حرؾ وفعل نحو:)قد قام(

ٌُجعبل  كاسمٌن ُضم  أحدهما  ((حضر موت))فً  ((َمْوت))بمنزلة  وما أشبه ذلك ((حيُثما)) و ف

علٌها ،ولو كان  ((ما))اء لدخول فلم ٌؽٌروا ضمة الث حيُثما فً اآلخر ألن العرب قالت:

لفتحوا }الثاء{ ((حضر موت))بمنزلة 
(٘)

:حٌث مفردة ٌدعها على فتحتها.(والذي ٌقول 
 (ٙ)

 

واعلم أن كل اسم مفرد ال تجوز  :)بن السراجا، قال كذلك  المفرد الٌحكى والمضاؾ -٘ 
مضاؾ ..... والمضاؾ بمنزلة األلؾ والبلم ، ال ٌجعبلن االسم  حكاٌته وكذلك كل

 حكاٌة(
(6)

التً  ((إالّ ))التً لبلستثناء و ((إالّ ))وقال أبو علً الفارسً:)الفرق بٌن  ، 

التً لبلستثناء كلمة  ((إالّ ))و النافٌة ، ((ال))و ((إنْ ))للجزاء، أن التً للجزاء مركبة من 

تحكى للتركٌب،والتً لبلستثناء كلمة واحدة والكلمة  واحدة ،والتً للجزاء ٌجب أن
الواحدة المفردة التحكى ولفظهما سواء(
 (3)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9تقدم البٌت فً  -ٔ

 .6ٕٖ/ٖالكتاب  -ٕ

 .9ٓٓٗ/3 لقواعد بشرح تسهٌل الفوابدتمهٌد ا -ٖ

 .ٓٔٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب  -ٗ

 .فً المطبوع)التاء( -٘

 .33/ٗشرح كتاب سٌبوٌه  -ٙ

 .ٔٔٔ/ٕاألصول فً النحو -6

 .ٓ٘ٔ/  ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه  -3
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 ما ٌأتً : التسمٌة بالجمل أو ما ٌشبه الجمل والمفردفً  وٌالحظ      
ال تخضع لقاعدة فً الؽالب بالحكاٌة أو اإلعراب مسؤلة اجتهادٌة  كلمعلى الأن الحكم -ٔ

لم ٌرد فٌها افتراضٌة مطردة ٌمكن القٌاس علٌها  ألن أؼلب األمثلة التً ٌذكرها النحوٌون 
،  ()ِمْن زٌدٍ  ٌة بــالتسمنحوالسماع لهذا لم ٌحصل اتفاق بٌنهم على حكاٌة بعض األسماء 

 د السماع فٌهاولجملة فالسبب ٌعود لوروما ُجزم بحكاٌته كالتسمٌة با
ال تنطبق  كما ٌبلحظ أنهم ذكروا بعض  القواعد فً تعلٌل حكاٌة بعض األسماء نراها -ٕ

وكل شًء عمل بعضه فً بعض نحو تعلٌل سٌبوٌه لحكاٌة الجملة )  مع ما ٌشبهها فً العلة
فهو على هذه الحال(

 (ٔ)
ه الٌحكى قال فهذه العلة موجودة فً المشتق العامل ولكن 

ى َخًٌرا منك ، أو مؤخوًذا بك ، أو ضارًبا رجبل  سٌبوٌه:)وسؤلت الخلٌل عن رجل ٌسم 
فقال:هو على حاله قبل أن ٌكون اسما. وذلك أنك تقول: رأٌُت خًٌرا منك ، وهذا خٌٌر 

منك.( بخيرٍ منك،ومررُت 
 (ٕ )

  

 م ال إلى قاعدة مطردةٌعود إلى قصد المتكلٌكون الحكم بالحكاٌة قد فً بعض األسماء  -ٖ

أو بحرؾ ؼٌر ذلك واحد ألعربته  ((عّل ))وحدها أو بــ ((إّن )))ولو سّمٌته بـ:قال المبرد

وؼٌرت ألنه بمنزلة األسماء إاّل أن ترٌد الحكاٌة فإّن أردت ذلك جاز وذلك نحو قولك: 

 هذا إّن فاعلم(
(ٖ)

 

 ((إاّل  ))لً الفارسً:)وإنما ٌحكً قال أبو ع قد ٌكون الحكم بالحكاٌة مبنٌا على القٌاس ،  -ٗ

وٌجوز عندي قٌاسا على ما قاله التً للجزاء إذا نقبل إلى االسمٌة، ((إّما  ))و
(ٗ )

     فً  

..أن ٌعربه وٌمّد فٌقول:هذا إن الٍء،وإن ماٍء( التً لبلستفهام ((عم   ))
  (٘ )

  

 أنه ٌعرب إعراب قد ٌطلق النحوٌون لفظ الحكاٌة والمراد من ذلك حكاٌة اللفظ ال -٘

المحكً بحركات مقّدرة ومن ذلك ما قاله سٌبوٌه:)وإن سّمٌت رجبل بعاقلٍة لبٌبٍة أو 

ٌا  لبيبةً  عاقمةً عاقٍل لبٌٍب،صرفته وأجرٌته مجراه قبل أن ٌكون اسما وذلك قولك: رأٌُت 

ن ألنه لٌس بشًء عمل  هذا، ورأٌت عاقبل لبًٌبا ٌا هذا. وكذلك فً الجّر والرفع منو 

ن نكرة وإّنما حكٌت( بعضه فً بعض فبل ٌنو 
 (ٙ)

قال ابن خروؾ شارحا قول  

سٌبوٌه:)ٌرٌد بالحكاٌة  ثبات النون ال اإلعراب(
 (6)

  

بن السراج:) اعلم أن ما ٌحكى من الكلم إذا سّمً به على ثبلث جهات: اوقال   

بعض لٌس باسم الإحداهما:أن تكون جملة والثانً: أن ٌشبه الجملة وهو بعض لها وذلك 

المثنى( والثالث: أن ٌكون اسما مثنى أو مجموًعا على حدمفرد وال مضاؾ ..
 (3)

 ثم ذكر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6ٕٖ/ٖالكتاب  .ٔ

 3ٕٖ/ٖالكتاب  .ٕ

 .ٕٖ/ٗمقتضب ال .ٖ

 ٖٖٗ/ٖ ٌنظر الكتاب ، سٌبوٌهأي :  .ٗ

 ٓ٘ٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه .٘

 9ٕٖ/ٖالكتاب  .ٙ

 3ٓٗ تنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب .6

 ٗٓٔ/ٕاألصول فً النحو  .3
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رجبل:زٌٌد  ما أراده من شبه الجملة وذكر أنواعا منها الموصوؾ فقال:)إن سّمٌت
زًٌدا العاقَل،وكذلك لو سّمٌت امرأة لكان على هذا  العاقُل، قلت: هذا زٌٌد العاقُل،ورأٌت

اللفظ(
 (ٔ)

  
 : قسمٌن على ما سمًِّ بهولمعرفة تفاصٌل ذلك ٌمكن تقسٌم          

ً به مااألول : ما ٌحكى مالقسم         سمِّ
بن السراج ا من الكلم إذا سمِّى به ومن هإالءتحدث بعض النحوٌٌن عن أقسام ما ٌحكى     

بلثة أنواع هًحٌث ذكر ث
(ٕ)

: 
 ُرهُ(حْ ٌة بــ)برَق نَ كالتسم أن تكون جملة:األول       
 (( و)لعلّ ٌة بــ)بزٌدٍ كالتسمتركب من كلمتٌن  الثانً: أن ٌشبه الجملة وهو ما      
 ٌكون اسما مثنى أو مجموعا وهومفرد فً المعنى نحو:) هذا مسلمات( الثالث: أن     
لذي ٌحكى بعد التسمٌة ثبلثة أقسام هًوذكر ناظر الجٌش أن ا        

(ٖ)
: 

 ٌة بــ)حبذا(نحو التسم األول: ما تضّمن إسنادا     
      أو من حرؾ واسم نحو:  ٌة بــ )إنما(من حرفٌن كالتسم الثانً: ما تضّمن تركٌبا     

 )ٌا زٌد( أو من حرؾ وفعل نحو:)قد قام(
 (وزًٌدا)ــ ٌة بكالتسمالثالث: المعطوؾ بحرؾ دون متبوع     

ٌة بحرؾ بالجملة ،واآلخر فٌه خبلؾ كالتسمٌة على حكاٌته كالتسم امتفق ى بهالمسم  قد ٌكون و 
 ومن األسماء ما فٌه تفصٌل فً حكاٌته أوإعرابه كؤسماء السور. الجر الثنابً والمجرور ،

 األنواع اآلتٌة: وٌمكن تقسٌمها على ،  جابزاما ٌحكى وإن كان اإلعراب فٌه  لقسموأذكر فً هذا ا  
   المنقول من الجملة الَعلَماألول: النوع      
  المنقول عن الجملة الفعلٌة على ثبلثة أقسام:      
قول زهٌر بن أبً سلمى )عثر( فًنحو األول: منقول عن فعل ماٍض    

(ٗ)
: 

 (٘)َصدَقا وِ انِ رَ قْ أَ  نْ عَ  ذَّبَ ُث كَ يْ ا المَّ ا    مَ ذَ اَل إِ جَ الرّْ  ادُ طَ صْ َعثََّر يَ ٌث بِ يْ لَ           
قول الشاعر( فً  ٌزٌدُ )نحو منقول عن فعل مضارع :والثانً  

(ٙ)
: 

 دُ يْ دِ َـ فـ    ُيمْ ا   لَ نَ يْ مَ ا  عَ يً ُد         َبغْ يْ زِ ي  يَ نِ ي  بَ الِ وَ خْ ُت أَ ـئْ نـُبّْ               
قول الراعً النمٌري فً )إْصِمَت(منقول عن فعل أمر نحو: والثالث   

(6)
: 

 (3)ا أَودُ يَ بِ ََل ي أصْ إْصِمَت فِ  شِ حْ وَ ا     بِ يَ بِ  اتَ بَ وَ  تْ اتَ بَ  َمى َسُموقّيةً أشْ         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٘ٓٔ/ٕاألصول فً النحو .ٔ

         ٙٓٔ - ٗٓٔ/ٕألصول فً النحوا .ٕ

 9ٔٓٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٖ

  .ٓ٘زهٌر بن أبً سلمى  شعرشرح  .ٗ

 9ٗقال ابن جنً:)َعث ر : اسم موضع( بالٌمن ،المبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة .٘

 ٙتقدم البٌت فً  .ٙ

 9ٙدٌوانه  .6

لى الصابد، سلوقٌة: منسوبة إلى )َسلُوَق( وهً أشلى: أَْشلَى الكلب إذا دعاه، والضمٌر فٌه ٌعود إ .3

إلى سلوقٌة. ،فً أصبلبها  قرٌة بالٌمن ٌنسب إلٌها السٌوؾ والكبلب،والضمٌرفً )باتت( ٌعود

،وأمالً ٕٓٔ/ٌٔنظرشرح المفصل البن ٌعٌش، أود ٌعنً السلوقٌة ٌصفها بالقوة،واألود: العوج

 ٕٖٗ/ٔابن الحاجب
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َصَمَت،  ))فبلة بعٌنها كؤنه فً األصل فعل أمر من ((  إْصِمتُ  ))قال ابن ٌعٌش:)و    

لٌسمع ِحّسا أوٌكون فً  ُيْسِكُتوُ  ((  ْصِمتْ ا ))كؤن إنسانا قال لصاحبه  إذا سكت، ((  ٌَْصُمتُ 

ٌُس كت المرء فٌها صاحبه خوفا، فسّمً المكان بالفعل خالٌا من الضمٌر ولذلك أعربه َفبلة 
ْصُمتُ  ))المسموع فً مضارعولم ٌصرفه للتعرٌؾ والتؤنٌث. و ٌَ والكسر  بالضم ،((  َصَمَت، 

هنا إّما أن ٌكون لؽة أو من تؽٌٌر األسماء كما قطعت الهمزة فً التسمٌة(
 (ٔ)

  
  فً وهو اسم امرأة ( َقْرَناَها َشابَ )نحوفاعله إما ظاهرا  والفعل المنقول عنه ٌكون      

قول الشاعر
(ٕ)

: 

 (ٖ) بُ َوَتْحمُ  َتُصرُّ  َقْرَناَىا َشابَ  َبِني        َتْنِكُحوَنَيا  الَ  اهللِ  َبْيِت وَ  َكَذْبُتمْ              
قول أبً ذإٌب الهذلً)أْطِرَقا ( فً نحو  أو مضمرا بارزا     

 (ٗ)
: 

الَّ    الثُّمامُ إالَّ        اِم    يَ الخِ  اتُ يَ الِ بَ  َعَمى أْطِرَقا                     (٘)يُّ  الِعصِ وا 
ضمٌر وهو األلؾ التً هً ضمٌر التثنٌة.فإن قٌل فإذا ُسّمً  (( أْطِرَقا))ابن ٌعٌش:)وفً قال 

ٌّة فً المركبات نحو: تؤبط  به وفٌه ضمٌر فإنه ٌكون جملة فٌنبؽً أن ٌذكر مع الجمل المحك

ا وشاب قرناها فالجواب أن  (له جهتان : جهة كونه أمًرا وجهة كونه جملة (( أْطِرَقا))شّرً
 (ٙ)

 

 بـَتَأبََّط َشرِّافً قول ثابت بن جابر المعروؾ  ( َتَأبََّط َشرِّا)ا نحو مستتر مضمرا أو   
(6)

: 

                                                   (3) ُف إلى َذْحلِ يْ ُيواِئُم ُغْنًما َأو َيشِ           ثُمَّ َراَح َأو اْغَتَدى  َتَأبََّط َشرِّا           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٖٓٔ/ٔشرح المفصل  .ٔ

 3٘/ٕنسبه ابن منظور إلى رجل من بنً أسد وهو من شواهد كتاب سٌوٌه. الكتاب  .ٕ

 .دة )قرن(ما ٖٖٖ/ٖٔلسان العرب  و،ٕٖٙ/ٖ، و6ٕٓ/ٖ،و

: تشد  الضرع لتجتمع الدرة فتحلب الدابة، و .ٖ :الخصلة من الشعر.  الَقْرنتصر 

،والمعنى: لن تتمكنوا من الزواج بهذه الفتاة ٌا أوالد تلك المرأة الوضٌعة التً عاشت 

 حٌاتها فً رعاٌة الؽنم.

 .ٓٓٔ/ٔ شرح أشعار الُهذلٌٌن .ٗ

دٌار أحبتً فً هذا الموضع المعروؾ  قال ابن الحاجب:)ومعنى البٌت: أنه ٌقول عرفت .٘

بـ)أطِرقا( فً حال كونها بالٌاٍت خٌاُمها عافٌاٍت آثارها لكثرة شؽفه بها...حتى لم ٌبَق بها 

ٌّنا إاّل  ( ، وٌروى )بالٌات( بالنصب على أنه حال من الدٌار، وٌروى  الثُّماممب ًّ والعص

 .ٖٖٗ/ٔابن الحاجبٌنظر أمالً  ،  بالرفع على أنه مبتدأ خبره:على أطرقا.

 .٘ٓٔ/ٔشرح المفصل  .ٙ

 .9٘ٔ/ٔفً شرح أمالً القالً سمط البلبىو ،9ٔٔوأخباره  َتَأبََّط َشرِّادٌوان  .6

 .ُيواِئُم:يوافق، ُغْنًما:الربح والفوز، َيِشْيُف : يقتدر، َذْحل: الثأر .3
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ٌُحْ        ِرْد َعن اْلَعَرِب َشاِهٌد  ٌَ َنِة ِمْن مبتدإٍ  لةَتج  ِبِه ِفً التسمٌِة بالجمَولَْم  ِة الُمَكو   ٌ االْسِم

ةِ  ويينحَ النّ  وخبٍر، ولكن    ٌ ِة؛ الْشِتَراِكِهَما َجِمٌعاً ِفً الُجْملِ  ٌ ، قال خالد َقاُسوَها َعلَى الجملِة الِفْعلِ

وجعلوه قسٌما له على األزهري: و)النحاة قاسوه على ما ُسمع من النقل من الجملة الفعلٌة 
بها(  ٌةتقدٌر التسم

(ٔ)
  

)ال باإلعراب وال بالبناء ألّنها من عوارض الكلمة ال  توصؾ الجملة قبل العلمٌة الو     
الكبلم وأما بعد العلمٌة فهً محكٌة اللفظ(
 (ٕ )

منع من على آخرها رة فتعرب بحركات مقدّ  
  .حركة الحكاٌة وجود ظهورها 

مبنًلم ٌنسبه إلى أحد قٌل فٌه أنه  وذكر الصّبان رأٌا   
(ٖ )

فً محل  محميِّا فٌعرب إعرابا

جرٍّ  رفع أو نصب أو
   
  

 والعلة فً الحكاٌة وعدم اإلعراب سببان ذكرهما النحوٌون:   
أن ٌعمل عامبلن فً معمول  أن الجملة عمل بعضها فً بعض وال ٌجوز :ىاألول العلة    

مل بعضه فً بعض قال المبرد:)فمن الحكاٌة أن تسمً رجبل أو امرأة بشًء قد ع واحد ،

ى  ا،وذر   َحبِّانحو تسمٌتهم: تؤبط شّرً
،وَبَرَق َنْحُرهُ فما كان من ذلك فإعرابه فً كل موضع 

أن ٌسلم على هٌبة واحدة ألنه قد عمل بعضه فً بعض(
 (ٗ)

وقال ابن عصفور:) فإذا ،  
ا ، و   إاّل سمٌت بجملة مثل تؤبط شراً ، فالحكاٌة لٌس  رأٌت تؤبط فتقول : جاءنً تؤبط شّرً

ا... وال ٌجوز اإلعراب ؛ألّنه إذ ذاك ٌإدي إلى إعمال عاملٌن فً  ا ، ومررت بتؤبط شّرً شّرً
معمول واحد(
 (٘)

  
قال ابن ٌعٌش:)وإنما سّموا بالُجَمل  ،الؽرض من الحكاٌة هو التشبٌه :ة الثانٌالعلة    

ى بها بحال من ٌوصؾ بالجملة، وهذا ٌقتضً  ٌُشبِّهوا حال المسم  الحكاٌة ألنه ٌجري ل
مجرى الَمَثل فحكوا الكبلم كما كان فً أّول حال.(
 (ٙ)

  
الجملة المسّمى بها أن ٌنوي مع الفعل فاعبل مذكوًرا أو  حكاٌة واشترط النحوٌون فً    

ا تدعه على لفظه ألنك  قال ابن منظور:)وتقولمقّدًرا  ا،ومررت بتؤبط شّرً : جاءنً تؤبط شّرً
فوجب أن تحكٌه وال تؽٌره( ى اسم وإنما سّمٌت بالفعل مع الفاعللم تنقله من فعل إل

 (6 )
  

وما أشبه  ((ضرب أو خرج أو ٌضرب أو ٌخرج )) وقال ابن هشام األنصاري:)وإن سّمٌته
 ذلك من األفعال كان لك فٌه وجهان:

بته(تنِو أن معه فاعبل أعر إن نوٌت أن معه فاعبل مضمًرا حكٌته ال ؼٌر ألنها جملة، وإن لم
 (3)

  
  وفعل األمر حكمه فً الحكاٌة حكم الفعل المضارع والماضً باشتراط وجود الفاعل ،    

ٌة بـ)اضرب( حال ألن اإلسناد الٌفارقه كالتسموٌرى ناظر الجٌش أنه ٌحكى فً كل 
(9)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕٔ/ٔشرح التصرٌح على التوضٌح   -ٔ

 .ٖٓٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٕ

 .ٕٕٓ/ٔحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك    -ٖ

 .9/ٗالمقتضب  -ٗ

 .6ٔٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -٘

 .93/ ٔشرح المفصل  -ٙ

 . ، مادة)أَبط( ٖٕ٘/6لسان العرب  -6

 .ٔٓٗ-ٓٓٗمل الزجاجً شرح ج -3

 .9ٗٓٗ/3 بشرح تسهٌل الفوابد  تمهٌد القواعد -9
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 وهناك أمور نبه علٌها النحوٌون منها ما ٌأتً:    
فً حالة كون الفاعل ضمٌرا مستترا  على مراد المتكلم  الفعل معتمدةقد تكون حكاٌة  -ٔ

 مفرد  على أنهٌعرب ف ال ٌقدر الفاعل وجملة أ فتكون تقدٌر فاعل علىفٌحكى الفعل 

لو سّمٌت رجبل بقولك: اضرْب .فبل ٌخلو إما أن تقصد إلى الضمٌر أو  قال ابن الحاجب:)

جاءنً اضرْب،ورأٌت اضرْب ومررت باضرْب،ال  ال.فإن قصدت إلى الضمٌر قلت:

خبلؾ فً ذلك.وإن لم  تقصد إلى الضمٌر البتة بل سّمٌت بهذا اللفظ مجّردا عنه قلت: 

،ومررت بؤضرَب(جاءنً أضرُب ،ورأٌت أضربَ 
 (ٔ)

  

وقال خالد األزهري فً قول الشاعر     
(ٕ)

: 

 دُ يْ دِ َـ فـ    ُيمْ ا   لَ نَ يْ مَ ا  عَ يً ُد         َبغْ يْ زِ ي  يَ نِ ي  بَ الِ وَ خْ ُت أَ ـئْ نـُبّْ               
على الحكاٌة، ولُجر   ((ٌزٌد ))ضمًٌرا مرفوعا على الفاعلٌة لما رفع  ((ٌزٌد)))فلوال  أن فً 

ألنه مفرد ؼٌر منصرؾ، ومانعه من الصرؾ العلمٌة ووزن  الفتحة نٌابة عن الكسرةب

الفعل.(
 (ٖ )

  

إذا كان الفعل مبنٌا لما لم ٌسم  فاعله فٌجوز فٌه اإلعراب على نٌة خلوه من نابب -ٕ

وٌجوز فٌه الحكاٌة على نٌة وجود النابب ،قال أبو إسحاق الزجاج:)وإذا سّمٌت ، الفاعل 

وما أشبه هذا لم تصرفه فً المعرفة وصرفته فً النكرة(((ُجلَِب ))و ((ُضِربَ ))رجبل بــ
 (ٗ)

 

وقال ابن منظور:)وقالوا فً المثل: أعٌٌتنً من ُشبٍّ إلى ُدبٍّ . أي منذ شببُت إلى أن َدَبْبُت 

على العصا ، وٌجوز من ُشب  إلى ُدب  على الحكاٌة(
  (٘)

 

 من الجملة وال ٌحكىقد ٌضاؾ العلم المركب المنقول  -ٖ
قال ابن مالك :)وإذا كان المركب جملة وثانً جزأٌها ظاهر فمن الَعَرب من ٌضٌؾ أول    

ان، فقال:  (ٙ) (هِ َبَرُق َنْحرِ أٌن إلى الثانً فٌقول: جاء الُجز  ٌ وهذا الذي ذكره ال )وتعقبه أبو ح

 ٌس فٌه إاّل الحكاٌة ، فلوبه مما فٌه إسناد فل ٌقاس علٌه بل نص النحوٌون أّن كل ما سمًِّ

ٌنا بـ  ((زٌدٌ  قامَ ))فتضٌؾ. وكذلك لو سّمٌت بـــ ((زٌُد قابمٍ ))لم ٌجز أن تقول:  ((زٌٌد قابٌم  )) سم 

 حكٌت و الٌجوز:قاُم زٌٍد باإلضافة.

لٌس  ((خرْجتُ ))فعجز ((خرْجتُ ))احترازا من مثل أن تسمً بمثل ((ظاهرا))إن كان  وقوله:

مٌر فبل تجوز فٌه اإلضافة( باسم ظاهر ألنه ض
(6 )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٖٓٗ/ٔأمالً ابن الحاجب  .ٔ

 .  ٙتقدم البٌت فً  .ٕ

 . 9ٕٔ/ٔ التصرٌح على التوضٌح شرح  .ٖ

 .ٕٗ-ٌٔٗنصرؾ  ما ٌنصرؾ وما ال .ٗ

 .مادة )دبب(  6ٖٓ/ٔلسان العرب .٘

 . 9ٙٔ/ٔشرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد .ٙ

     . ٖٙٔ/ٕالتذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل  .6
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فٌه إعراب الفعل المسند إلٌه ضمٌر الفاعل  ذكرأبو حٌان رأٌا لم ٌنسبه ألحد  ٌجّوز -ٗ

ا... ناوٌا  فٌهفقال :)إذا سّمٌت بما ٌتضمن إسناًدا نحو ،  الضمٌر حكٌته : تؤبط شًرّ

    ، ُقْمتٌ قام  اإلعراب فتقول: (( قْمتُ )) وأجاز بعضهم فٌما اتصل به ضمٌر الفاعل نحو: 
(متٍ ومررت بقُ  ، ورأيت ُقمًتا

 (ٔ)
  

 ذكر ابن مالك رأٌا لم ٌنسبه ألحد ٌجّوز فٌه حكاٌة الفعل ؼٌر المسند إلى الفاعل  -٘

ٌُحَكى اف ً  قال:)وقد  ، وكذا الفعل ؼٌر الُمْسَند على رأي( به ىمسمِّ لمفَرد المبن
 (ٕ)

   

من (( َجبل ))وشرح ناظر الجٌش ما أراده ابن مالك فقال:)وأّما مثال الفعل ؼٌر المسند فـ

قول الشاعر
(ٖ)

: 

 ِرُفونيالِعَماَمَة َتعْ  ُع الثََّنايا    َمَتى َأَضعِ َأَنا ابُن َجََل َوَطَلَّ                     

وإّنما قال: على رأي ألنهم لم ٌجمعوا  ولم ٌعربه مع أنه جعله اسما ألبٌه. ((َجبل ))فحكى 

فً البٌت قد ُجعل اسما بل قد قٌل بؤن الموصوؾ محذوؾ والفعل  ((َجبل ))على أن 

صفة له ، التقدٌر: أنا ابن رجل جبل أي : جبل األمور وجربها،والقابلون بؤنه جعل اسما 

بل قٌل بؤن فٌه ضمٌرا وأنه قد سّمً بالجملة  وا على أنه خال من الضمٌرلم ٌجمع

فحكٌت، والقابلون بؤنه خاٍل من الضمٌر منهم من نفى عنه الحكاٌة وجعله معربا 

ممنوعا من الصرؾ للعلمٌة ووزن الفعل على القول باعتبار الوزن المشترك وهو رأي 

عٌسى بن عمر(
 (ٗ)

  

  :فقالعلى ابن مالك فٌما نقل عنه خالد األزهري ،  نصاريواعترض ابن هشام األ    

)وأّما القول الذي حكاه المصنؾ لم أقؾ علٌه ألحد(
 (٘)

  

إذا كان الفعل خالٌا من الفاعل و كان معموال لعامل فإنه ٌحكى قال المبرد:)إذا سّمٌت  -ٙ

عمول فٌه إذا جبت فالحكاٌة ألنه عامل وم ((إن تقم أقم ))أو ((لم تقم ))أو ((لتقم  ))رجبل

أعربت فقلت: هذا أقوُم  ((لم  )) ولٌس معهما ((تقم  ))أو ((أقم ))بالعامل معه.وإن سّمٌته 

ورأٌت تقوَل فاعلم ألنه لٌس فٌه فاعل( فاعلم،وهذا تقوُم فاعلم،
 (ٙ ) 

 

كتاء التؤنٌث أو لؽة  ٌحكم على الفعل باإلعراب وال ٌحكى إذا وجدت فٌه عبلمة الفاعل -6

 ولم ٌذكر معه فاعله  البراؼٌث،أكلونً 

        إذا سّمٌت بها خرجت عن لفظ األفعال ولزمها  ((َضَرَبْت ))بن السراج:) اقال      

 ذكرنا وقد   اسما ولو كانت اسما لحكى ، ((َضَرَبْت ))ما ٌلزم األسماء ولٌست التاء فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39ٖ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٔ

 .ٕٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  -ٕ

 .ٗٔتقدم البٌت فً  -ٖ

 . ٙٔٔٗ/3تمهٌد القواعد  -ٗ

 .٘ٙٗٔموصل النبٌل  -٘

 .6ٖٔ/ٔالمقتضب  -ٙ
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ٌنه وبٌن فعل المذكر، وإذا تقدم أن هذه التاء إنما تدخل فً فعل المإنث لتفرق بفٌما 

وفٌها ضمٌر الفاعلة حكٌت( ((ضرْبتُ  ))سّمٌت بــ 
 (ٔ )

  

الواو تدخل فً أواخر األفعال ضمٌرا وعبلمة للجمع فً وقال أبو سعٌد السٌرافً: )   

       فإن دخلت ضمٌرا  ثم سّمً بالفعل الذي هً فٌه  رجٌل لم  ٌتؽٌر ألنه فعل  أواخرها.

والواو ضمٌر: هذا ضربوا ،ورأٌت  (( َضَرُبوا))رجل سّمٌته بــ و فاعل، تقول فً

 ضربوا،ومررت بضربوا. 

وإن كانت الواو عبلمة للجمع فسّمٌت به رجبل أدخلت مع الواو نونا فقلت: هذا ضربوَن   

،ورأٌت ضربٌَن،ومررت بضربٌَن. هذا هو الوجه المختار وهو أن تجرٌه مجرى مسلمٌن 

النصب والجر بالٌاء وتفتح النون على كل حال وتحذفها إذا أضفت  فً الرفع بالواو، وفً

ورأٌت ضربً بلدك( ، كقولك : هذا ضربو بلدك
 (ٕ )

  

 التسمٌة بالتابع النوع الثانً:   
 العطفأوال:        

 هناك صورتان فً التسمٌة بالعاطؾ       

ً بحرف عطف ومعطوف: ىاألول الصورة        ((َوَزْيًدا)) نحو دون ذكر متبوعه إذا سمِّ

 كبلم عمل بعضه فً بعضعلى حسب الموضع الذي نقلته منه ألنه  ٌحكى هنّ أحكمه     
 فهو كالجملة وحرؾ العطؾ ٌنوب مناب العامل فكؤنك سمٌت بعامل ومعمول

 جاءنً ))قلت: ((   ضربت َعْمًرا وزًٌدا)) على قولك : فكان  ((َوَزْيًدا )) )لو سمٌتهقال الزجاج:
ال (( َزْيًدا وَضرْبتُ  ))ألنك كؤنك سمٌته بقولك (( َوَزْيًدا رأٌت )) و ((بَوَزْيًدا مررت ))و(( ْيًداَوزَ 

ٌصلح إاّل ذلك ألنه عمل بعضه فً بعض وكل كبلم عمل بعضه فً بعض فعلى لفظ واحد 
 فً الحكاٌة.(

(ٖ)
    

ك تحكٌه أبًدا على ،فإن َوَزْيدٌ مثل:  :)فإن سّمٌت بحرؾ عطؾ ومعطوؾقال ابن عصفورو  

حسب الموضع الذي نقلته منه .فإن نقلته من مرفوع أبقٌته على ما كان علٌه فتقول: جاءنً 

 .    َوَزْيدٌ  ،ومررت َوَزْيدٌ  ،ورأٌت َوَزْيدٌ 

من منصوب أو مخفوض أبقٌته على ما كان علٌه .وسبب ذلك أن حرؾ  وكذلك إن نقلته  
عامل ومعمول(العطؾ ٌنوب مناب العامل فكؤنك سمٌت ب

 (ٗ)
  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3ٔ/ٕاألصول فً النحو  -ٔ

 . 6ٔٗ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه -ٕ

 . ٕٙٔما ٌنصرؾ وما الٌنصرؾ  -ٖ

   .  6ٕٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -ٗ
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  معطوف علٌهالمعطوف والب ٌةالتسم: ةالثانٌالصورة        
)وإن قال الزجاج:ٌذهب أؼلب النحوٌٌن إلى إعرابه ف إذا سمًِّ بالعاطؾ مع ذكر متبوعه     

مررت  ))و ((اَعْمرً و رأيت َزْيًدا ))و  ((وَعْمرٌ و جاءني َزْيدٌ  ))قلت:  ((وَعْمرٌ و َزْيدٌ  ))سمٌت رجبلً 
أعربته وصرفته ألنك لفظت باسم بعد اسم فهو كتسمٌتك باألسماء معقودة فً  ((ورٍ َعمْ و بَزْيدٍ 

لفظة واحدة (
 (ٔ) 

وقال أبوحٌان:)وإن تضمن إتباعا كؤّن تسمًِّ بمعطوؾ ومعطوؾ علٌه فله 

و َعْمرٍ و ومررت بَزْيدٍ  ا،َعْمرً و رأيت َزْيًداو و،َعْمرٌ و َزْيدٌ  اإلعراب الذي قبل التسمٌة تقول :قام

كذلك الصفة والموصوؾ(و
 (ٕ) 

 
مخصوص فٌحكى قبل دخول لٌس له إعراب  المتبوع والعلة فً عدم حكاٌته ألن     

قال الرضً:) وكان القٌاس أن ٌحكى المعطوؾ ، حتى ال ٌصٌر المتبوع تابعا العاطؾ و
 عطؾ النسق مع وجود المتبوع كما ُحكً ببل متبوع ألن العاطؾ كالعامل كما مر   إاّل أنه

أجري بوجوه  خاصلّما لم ٌكن فً المتبوع قبل الوصول إلى التابع مقتضى إعراب 

اإلعراب وتبعه المعطوؾ ولم ٌتبع األول الثانً لببل ٌصٌر المتبوع تابعا(
 (ٖ)

 
إلى أنه ٌحكى فقال:) وإذا سّمٌت باسمٌن أحدهما معطوؾ على  وذهب ابن خروؾ       

فع ونصب وخفض ،وهما جملة ألن الواو نابت اآلخر حكٌتهما على ما كان علٌه من ر
مناب الفعل الذي عمل فً األول ودلت علٌه ،فإّنما سمٌت بجملة تقول: مررت بزًٌدا وعمرا 

ا(مرً زًٌدا وعَ  وجاءنً
 (ٗ) 

 
 التسمٌة بالصفة والموصوفثانٌا:      
ما و، وامل عرب بحسب العتفوالمفرد الٌحكى  ،لم المفردتحكى ألنها تعد فً حكم العَ  ال   

وصرفه لفظه أ إنما ٌرٌدون حكاٌة عند ذكر الصفة والموصوؾ ٌقصده النحوٌون بالحكاٌة 
 المصروؾ على حكاٌة اللفظ

حكاٌة بمنزلة زٌٌد منطلٌق وهو اسم امرأة بمنزلته قبل  )وقال : زٌٌد الطوٌلُ :قال سٌبوٌه    
تقول: ٌا زٌُد الطوٌُل. وإن جعلت ذلك ألنهما شٌبان كعاقلٍة لبٌبٍة وهو فً النداء على األصل 

الّطوٌل صفة صرفته باإلعراب وإن دعوته قلت: ٌازًٌدا الطوٌلَ 
(٘)

    )
 (ٙ) 

  

. ولو  ((هذاعاقلٌة لَبٌبٌة قد جاء  ))قلت: ((عاقمًة َلبيبةً  )))وإذا سمٌت رجبلقال الزجاج:و    

ا نونت فً األول ألنك حكٌت وإنم (( عاقمُة قد جاء ىذا )) وحدها قلت: (( عاقلةٍ ))سمٌته بــ

وحدها ألن االسم قصر وصار  ((عاقلة))النكرة وطال االسم، ومنعت التنوٌن إذا سمٌته بـــ

 (( ىذاعاقمٌة قد جاء )):معرفة وإن شبت نونته وهو معرفة تقصد إلى حكاٌة نكرته فتقول

(    .((ىذا اسمو امرأٌة عاقمةٌ  ))كؤنك قلت:
(6)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٕٙٔما ٌنصرؾ وما الٌنصرؾ  -ٔ

 .39ٗ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٕ

 .ٖٗٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٖ

 .ٓٔٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب  -ٗ

 . )ٌا زٌُد الطوٌَل أقبل( تقول فً ندابه ٗٔ/ٗفً المقتضب  -٘

 . ٖٖٖ/ٖالكتاب  -ٙ

 . ٕ٘ٔما ٌنصرؾ وما الٌنصرؾ  -6
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ٌرى أبو علً الفارسً جواز الحكاٌة فً )عاقلة لبٌبة( قال ذلك وهو ٌتحدث عن و     
حذؾ الفاعل و الخبر:)أن هذا الضرب قد أُجري ُمجَرى الُجمل فً ؼٌر هذا الموضع أال ترى 

لبٌبة ونحوها إذا سّمً بها فجعله بمنزلة الُجَمل حٌث كان فً  أن سٌبوٌه قد أجاز حكاٌة عاقلة
ثا عنه ، وقد جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أٌضا فً  حكمها من حٌث كان حدٌثا وُمَحد 

األسماء الُمسّمى بها الفعل( 
(ٔ)

وجود ضمٌر فً  الصرؾ هو أن سبب حكاٌة أٌضا ذكر و 
أن ٌحكً لبٌبة اسما وهو مفرد فٌّنون وهو معرفة كما  قال:) فإن قلت : قد أجازوا الموصوؾ،

ٌنون وهو نكرة كؤنهم قالوا: إنما جاز حكاٌته ألن عندهم أن فٌه ضمٌرا إذا حكاه وذلك الضمٌر 
إلى الموصوؾ فكؤنه لٌس بمفرد لمكان الضمٌر فٌها وقد قال  راجع

(ٕ)
: الوجه فٌه الحكاٌة(
 (ٖ)

 
و الحكاٌة اللفظٌة ال اإلعرابٌة بدلٌل نصب )ٌازًٌدا الطوٌَل( وما أراده سٌبوٌه من الحكاٌة ه   

 .فً الجملة التً ساقها فً التمثٌل

 ة بهما عند التسمٌّ  لمزجًإعراب المركب ا )عاقلة لبٌبة( إعراب يّ رِ مَ تَ الشَّنْ األعلم  أجازو    

ت لفظهما فحكٌ منهما مفرد لٌس باسم المسّمىواحد :)ألن كل فقال ووضح المقصود بالحكاٌة
ن تجعلهما كحضرموت ألبٌبٍة، وٌجوز  ت بعاقلةٍ رومر،لبٌبة ٌ قبل التسمٌة فقلت: هذا عاقلةٌ 

فتجعلهما اسما واحًدا وتضٌؾ األول إلى الثانً كما فعلت بحضر موت(
 (ٗ)

  
قال الصّبان:)وأّما المركب من تابع ومتبوع فكالمفرد...فٌعرب بحسب العوامل(و   

 (٘ ) 
 

 ٌة بالعامل والمعمول التسملثالث: النوع ا      
  كما فً حكاٌة الجمل ٌذكر النحوٌون فً تعلٌلهم لحكاٌة بعض األعبلم أنه عامل ومعمول   

 منها ما ٌؤتً:لٌس على اطبلقه فبعض العوامل مع معموالتها ال تحكى  الحكم وهذا
ٌته  -ٔ ُط زٌٍد،ومررُت بَقِط لقلت: هذا قَ  ((َقْط زٌدٍ  ))المضاؾ ال ٌحكى قال سٌبوٌه:)ولو سمِّ

ٌّرته وإنما عمله فٌما بعده كعمل الؽبلم إذا قلت : هذا ؼبلُم زٌٍد...ألنً  زٌٍد...ألنك حّولته وؼ

رأٌت المضاؾ ال ٌكون حكاٌة كما ال ٌكون المفرد حكاٌة(
 (ٙ)

 

قال ناظر الجٌش:)وأّما المتضمن ،  ال تحكى ألنها بمنزلة االسم المفردالعاملة المشتقات   -ٕ

مل فإنه ٌعرب،وكذا المتضمن لئلتباع أٌضا فتقول: أعجبنً قابم أبوه،ورأٌت قابما أبوه للع

 ا، ورأٌت ضارًبا زًٌدا،ومررت بضاربٍ ،ومررت بقابم أبوه،وكذا  أعجبنً ضارٌب زٌدً 

ورأٌت زًٌدا الخٌاَط( ، زًٌدا،وتقول قام زٌٌد الخٌاطُ 
 (6)

  

بحسب العوامل وٌبقى مرفوعه بحاله  ((بٌم قا))قال الصبان:)وأما نحو: قابٌم أبوه فٌعربو

ومثله ضارٌب زًٌدا(
 (3)

  

 عمل له ال راب معمول المشتق وأرى أن المشتقولم أجد من النحوٌٌن من صرح بإع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٖ/ٌٖنظر الكتاب  ،و9ٖكتاب الشعر أو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب  -ٔ

 .9ٕٖ/ٖأي: سٌبوٌه ، ٌنظر الكتاب  -ٕ

 .ٙٗٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه  -ٖ

  .  ٘ٔ٘/ ٕالنكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه   -ٗ

 .ٕٕٓ/ٔحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً -٘

 .ٖٖٓ/ٖالكتاب  -ٙ

 .9ٓٓٗ/3الفوابد  تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل -6

 .ٕٕٓ/ٔحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً -3
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  .هنا النتقاله إلى العلمٌة وأصبح العامل والمعمول اسما واحًدا  

 ذكره النحوٌون من عامل ومعمول مما ٌحكى ما ٌؤتً: امو   

سٌبوٌه:)ولو سّمٌت إذا كان الفعل خالٌا من الفاعل و كان معموال لعامل فإنه ٌحكى قال  - أ

ٌُِردْ  ))رجبل ٌََخؾْ  ))أو ((لَْم  لوجب علٌك أن تحكٌه ألن الحرؾ العامل هو فٌه،ولو  ((لَْم 

ٌُرٌُد،وهذا ٌخاُؾ(لم تظهر هذ ه الحروؾ لقلت: هذا 
 (ٔ)

 

 ((إّن زًٌدا))إذا كان الناصب حرفا فالحكاٌة ألنه بمنزلة األفعال قال المبرد:)فإن سّمٌته  - ب

ا( بمنزلة األفعال ((إنّ ))فالحكاٌة ألن  فالقول فٌها كالقول فً تؤبط شّرً
 (ٕ )

قال أبو و ،

،ورأٌت إّن حٌان:)فإن كان الناصب حرفا حكٌت نحو: إّن زًٌدا، تقول: قام إّن زًٌدا 

(   زًٌدا،ومررت بإّن زًٌدا
 (ٖ)

  

ٌة السراج وهو ٌتحدث عن التسم ابنقال وما أشبهها ، إذا كان العامل)كان وأخواتها(   - ت

ا(:)فجمٌع هذه الجمل التً قد عمل بعضها فً بعض وتمت كبلما )تؤبط شنحو بالجمل ّرً

شبه ما ذكرت من مبتدأ وخبره وفعل وفاعل،وإن أال ٌجوز إال حكاٌتها ،وكذلك كل ما 

ٌة(فجمٌعه ٌحكى بلفظه قبل التسم ((تهاكان وأخوا ))و ((إّن وأخواتها))ت علٌه لأدخ
 (ٗ )

 

               فٌه تفصٌل    وٌة بالجار والمجرور التسم - ث

 ٌة بالجار والمجرورالتسمالنوع الرابع:          
ب من حرؾ واسم واألصل فً هذا النوع ٌة بالجار والمجرور من باب المركّ تعد التسم       

 من المركبات هو الحكاٌة ولكن التسمٌة به فٌها تفصٌل وهو على ثبلثة أضرب:
 :) كزٌٍد(و)بزٌٍد(:إذا كان الجار أحادٌا نحوالضرب األول      

ٌكون على حرؾ واحد لهذا ال ٌمكن أن  ٌرى جمهور النحوٌٌن أنه ٌحكى ألّن المعرب ال     
قال الرضً:) فعند الخلٌل وسٌبوٌه أنه ٌحكى الؼٌر وال ٌجوز  ٌكون الجار معربا فٌضاؾ

جعله كالمضاؾ كما فً الثنابً والثبلثً(
 (٘)

وأنت ((ٌدٍ زو ))وقال المبرد:)فإذا سّمٌت رجبل . 
ترٌد القسم قلت:رأٌت وزٌٍد، وجاءنً وزٌٍد ألن الواو عاملة فً زٌد فإّنما هً بمنزلة الباء. 

لقلت: جاءنً بزٌٍد( ((بزٌدٍ ))سمٌت  أال ترى أنك لو
 (ٙ)

و نسب السٌوطً إلى المبرد  
 جوازاإلعراب فقال:)وأجاز المبرد والزجاج إعرابهما وٌكمل األول كما لو سّمً به مستقبل

ً  زٌٍد(((بزٌدٍ ))فٌقال فً  : جاء ِب
 (6 )

 وهذا خبلؾ ما قاله المبرد 
حكٌت ألن الكاؾ والباء ال  ((كزٌدٍ ))أو((بزٌدٍ ))وقال أبو علً الفارسً:)إذا سّمٌت رجبل بــ   
(ضؾتُ كون أسماء ألنها على حرؾ واحد فبل ت

 (3 )
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .9ٖٔ/ٖالكتاب  -ٔ

 ٕٖ/ٗالمقتضب  -ٕ

 39ٖ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٖ

 ٗٓٔ/ٕاألصول فً النحو  -ٗ

 .ٖٖٗ/ٖ،وٌنظر الكتاب ٕٖٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -٘

 .ٗٔ/ٗالمقتضب -ٙ

 .ٖٕٗ/ٖهمع الهوامع  -6

 .3ٕٓالمسابل المنثورة  -3
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وقال ابن عصفور:) فإن كان على حرؾ واحد فإنك تحكً لفظه فتقول:جاءنً     
 بزٌٍد، ورأٌت بزٌٍد. وسبب أن حكً لفظ هذا أّنه ال ٌمكن جعله مضافا ومضافا إلٌه إذ ال

ٌكون اسم معرب على حرؾ واحد(
 (ٔ)

   
الجر  إعرابه بجعله كالمضاؾ بؤن تزٌد على حرؾأووأجاز أبو إسحاق الزجاج الحكاٌة      

 ،ب الثانً وهواالسم مضافا مجروراحرفٌن من جنس حركته مدؼما أحدهما فً اآلخر وٌعر

ٍد ))وفً الكاؾ  (( ِبيُّ َزْيدٍ  )) قال:)واألقٌس إذا لم ٌحكِ  ٌْ إذا  ((كزٌدٍ  ))على كل حال فً  ((َكاُء َز

لم ٌحِك( 
(ٕ)

     
 فٌه صورتان: لثانً:الضرب ا   

 ً زٌٍد(ن الجار على حرفٌن نحو:) ِمن زٌٍد(و)فِ :إذا كا ىالصورة األول     
ٌرى الخلٌل وهو ظاهر مذهب سٌبوٌه أنه ٌعرب إعراب المضاؾ وال ٌحكى سواء كان       

أو معتبل نحو)فً زٌد( ولكن فً المعتل ٌزاد الحرؾ الثانً حرفا صحٌحا نحو) ِمن زٌٍد(

 زٌدٍ  يَّ فِ ،ورأٌت   يُّ زيدٍ فِ اء زٌد( ج ًْ علٌه حرؾ من جنسه كما تقول فً المسّمى بــــ)فِ 

فقال أقول: هذا ِمُن زٌٍد،  ((عن زٌدٍ ))و ((ِمن زٌدٍ )) قال سٌبوٌه:)وسؤلت الخلٌل عن رجل ٌسّمى 
ٌِّره بمنزلة األسماء كما فعل ذلك مفرًدا(  وعُن زٌٍد  ،وقال أؼٌره فً ذا الموضع وأص
(ٖ )

 
ال ترٌد الفم قال: أثقِّله  ((فً زٌد ))ٌته بـــوقال سٌبوٌه فٌما حكاه عن الخلٌل:) قلت: فإن سمّ  

ً  زٌٍد( فؤقول: ف
 (ٗ)

  
والعلة فً إعرابه ألّنه فً صورة المركب اإلضافً قال الرضً:)وإّنما اختص حرؾ     

ٌّا  عد التسمٌة فً صورة المضاؾ إلٌه الجر بذلك لكون المجرور ب ، والمضاؾ الٌكون محك
ٌّا كذا  قال سٌبوٌه(كما ال ٌكون المفرد محك

 (٘)
 

دون التفصٌل بٌن كون الثانً حرفا صحٌحا أو قٌاسا وأجاز أبو إسحاق الزجاج حكاٌته     
معتبل فقال:)وهو عندي تجوز فٌه الحكاٌة ألّن سٌبوٌه والخلٌل وجمٌع النحوٌٌن قد أجمعوا 

 ((لزٌدٍ  ))و ((بزٌدٍ  ))حكوه فعلى حكاٌة  ((كزٌدٍ ))أو((لزٌدٍ  ))أو((بزٌدٍ  ))على أنهم  إذا سّموا رجبل 
( ((ِمن زٌدٍ ))تحكً  ٌجوز أن

 (ٙ)
 

بٌن كون الثانً حرفا صحٌحا أو معتبل فقال:)فإن كان  وذهب ابن عصفور إلى التفصٌل    
حرؾ الجر على حرفٌن فبل ٌخلو أن ٌكون ثانٌه حرؾ }علة{
(6)

أو حرفا صحٌحا،فإن كان  
 زٌٍد،ومررت ًْ زٌٍد، ورأٌت فِ  ًْ ءنً فِ حرؾ علة فإّنك تحكً اللفظ الذي سمعته فتقول: جا

 زٌٍد. ًْ بفِ 
 فإن كان ثانٌه حرفا صحٌحا فإّنك تحكٌه فتقول: جاءنً ِمْن زٌٍد، ورأٌت ِمْن زٌٍد،ومررت  

ِمَن  جاءنً ِمُن زٌٍد، ورأٌت  ِبِمْن زٌٍد.، وٌجوز لك أن تعربه وتضٌفه إلى الثانً فتقول:

ه المضاؾ والمضاؾ إلٌه فً أّنه خافض كما أن وذلك أنه أشب.،زٌدٍ  ِبِمنِ ومررت زٌٍد،

 المضاؾ خافض وهو على أزٌد من حرؾ واحد كما أن المضاؾ كذلك .وإّنما لم ٌسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕٗ/ٕزجاجً شرح جمل ال -ٔ

 3ٕٔما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ  -ٕ

 .ٖٖٓ/ٖالكتاب -ٖ

 .ٖٖٓ/ٖالكتاب -ٗ

 ٖٖٓ/ٖ،وٌنظر قول سٌبوٌه فً الكتاب ٖٖٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة -٘

 6ٕٔما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ  -ٙ

 .سقط فً المطبوع -6
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هذا فٌما ثانٌه حرؾ علة ألنه لٌس من األسماء ما هو على حرفٌن ثانٌه حرؾ علة إاّل 
فلذلك لم ٌقس علٌهما وهما فوك وذو مال(اسمٌن خاصة 

 (ٔ)
 

   )  الصورة الثانٌة :إذا كان الجار على حرفٌن والمجرور )ما( االستفهامٌة نحو:) َعمَّ(و)ممَّ
ورأٌت عم  ،وإذا  أجاز سٌبوٌه  فٌها الحكاٌة إذا أردت حكاٌة االستفهام فتقول: جاء عم ،   

ألنه إذا أصبح اسما ٌمد  ((ما)) لمضاؾ وتمد ألؾفٌعرب إعراب ا ((عم  ))ٌة بـأردت التسم
 فتقول: هذا عُن ماٍء ،ورأٌت عَن ماٍء.

 بمنزلة األلؾ والبلم ووجود األلؾ والمضاؾ، هوالمضاؾ والعلة فً اإلعراب أن الجار     
ٌّا  كما ٌرى ذلك سٌبوٌه، قال:)وإن سّمٌت رجبل فؤردت  ((عم  ))والبلم ال ٌجعبلن االسم  محك

إذا أردت النداء. وإن أردت  ((أزٌُد، وازٌدُ ))االستفهام تركته  على حاله كما تدع فً ً أن تحك
... ألنك ترٌد أن تجعله اسما  ((ماء))أن تجعله اسما قلت: َعُن ماٍء، ألنك جعلته اسما وتمد

ههنا مثلها مفردة ألن المضاؾ فً هذا  ((عن))مفرًدا أضٌؾ هذا إلٌه بمنزلة قولك:عن زٌد،و
تجعبلن االسم  حكاٌة  لة األلؾ والبلم الٌجعبلن االسم حكاٌة كما أن األلؾ والبلم البمنز

 وإّنما هو داخل فً االسم وبدل من التنوٌن فكؤنه األلؾ والبلم(
(ٕ )

   
من قولهم: عم  تسؤل؟ فالوجه  (( عم  ))وذهب الزجاجً إلى ترجٌح اإلعراب فقال:)إن سّمٌته    

ومررت بعِن ماٍء ،وإن حكٌت جاز  ماٍء ،ورأٌت عَن ماٍء. ول: هذا عنُ تقاإلعراب ف
واإلعراب أجود(
 (ٖ)

  
االستفهامٌة فتجوز الحكاٌة ((ما))الداخلة على ((َعنْ ))وهً ((َعم  ))إذا سّمٌت ِبـ:)وقال أبوحٌان    

وتجوز اإلضافة(
 (ٗ)

  
 الضرب الثالث:إذا كان الجار على أكثر من حرفٌن نحو)منُذ الٌوم(     
ذكر ابن عصفور أنه ٌجوز فٌه اإلعراب والحكاٌة فقال:)فإن كان على أزٌد من حرفٌن    

 جاءني منُذ اليوِم، ورأيت منَذ اليوِم، ومررت منذِ فلك فٌه وجهان: اإلعراب والحكاٌة نحو: 

على كل حال( ((منذُ )) الٌوِم،هذا إذا أعربت فإن حكٌت قلت:
 (٘)

    

 السم المتضمن للتركٌب ٌة باالتسمالنوع الخامس:     
المرّكب ما تركب من كلمتٌن لٌس بٌنهما نسبة       

(ٙ)
والعلة فً حكاٌة المركب وعدم ،  

 إعرابه ما ٌؤتً:
ذهاب المعنى عند عدم حكاٌته  قال المبرد:)فإذا سّمٌت رجبل أو شٌبا بحرفٌن  العلة األولى:      

  :هذا إّنما  (( إّنما))كاٌة. تقول فً رجل سّمٌته أحدهما مضموم إلى اآلخر لم ٌكن فً ذلك إاّل الح
ٌّرته ذهب المعنى قد جاء .. ( وإّنما كان هكذا ألن أحد الحرفٌن ُضم  إلى اآلخر فإن ؼ

 (6)
  

 قال ،فبل ٌضاؾ ألنه ٌشبه الجملة ب منزلة المركب اإلضافًل المركّ نز  لم ٌُ  العلة الثانٌة:     
ما،وأنما ،وكؤّنما ،وحٌثما ،وإّما  فً قولك: إّما أن تفعل  وإّما أن إنّ ))سٌبوٌه:)وسؤلت الخلٌل عن 

(  ((َحْضَر َمْوتَ  ))فً  ((َمْوتَ ))هذه لم ُتجعل بمنزلة  ((ما))هن  حكاٌات ألن  فقال:   ((ال تفعل
(3)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6ٖٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٔ

 ٖٖٗ/ٖالكتاب .ٕ

 ٕٖٗالجمل .ٖ

 399/ٕارتشاؾ الضرب .ٗ

 6ٕٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .٘

 ، وقد ٌكون التركٌب أكثر من كلمتٌن نحو)كؤّنما(9ٕٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 ٕٖ/ٗالمقتضب  .6

 ٖٖٔ/ٖالكتاب  .3
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ُضمِّت إلٌها  ((إنْ ))فً الجزاء تحكى ألنها جزآن وهً  ((إّما)) وقال أبو علً الفارسً:)
ٌت بها( ((ما)) فؤشبهت الجملة إذا سمِّ

 (ٔ )
  

ٌجعل الكلمة محكٌة بل وٌفهم من كبلم سٌبوٌه أن التركٌب لٌس السبب الوحٌد الذي      
ألن الكلمة األولى بمنزلة حضرموت  المركب  جعلأن ٌٌضم إلٌه سبب آخر هو أنه الٌمكن 

معربة وهذا مانجده فً المركب  فتكونإلٌها ضاؾ ٌٌصح أن ن المركب فً أصلها لم م
الكلمة الثانٌة من المركب إذا كانت حرفا فً  العلة موجودة هوهذالذي أوله حرؾ أو فعل 

أو فعبل لعدم صحة اإلضافة وعلٌه ٌمكن القول أن المركب الذي ٌكون فٌه حرؾ أو فعل 
 . فهو ٌحكى

ضربالذي ٌسّمى به على ستة أ بوالمرك        
 (ٕ)

:  
ا شتؤبط ) ما تركب من فعل واسم نحو : األول: الضرب       حكم ذلك. ر  وقد مَ ( ّرً
ٌعامل معاملة فنحو: )بعلبك(  وحكمه أنه ٌعربما تركب من اسم واسم  الثانً: الضرب     

.المركب المزجً أو نحو: عبد هللا فٌعامل معاملة المركب اإلضافً
 (ٖ)

  
ًّ جواز حكاٌته فقال:)واألصل فً ذلكالقاسم  وأبوٌرى      أنك إذا سّمٌته باسمٌن   الزجاج

،وإن سّمٌته بحرفٌن حكٌته، وإن سّمٌته باسم وفعل حكٌته(حكٌته
 (ٗ)

  
والذي ٌقصده الزجاجً من الحكاٌة أنه ٌحكى لفظه المنقول عنه ال إعرابه إعراب المحكً  

رة قال ابن ع وعمروٌه فإّنك  صفور:)فإن كان مرّكبا من اسم وصوت مثل سٌبوٌهبحركات مقد 
تحكً فٌه ما كان ٌجوز فٌه قبل أن تحكٌه فٌجوز البناء وأن تعربه إعراب ما ال ٌنصرؾ 

(جاءني سيبويِو وسيبويُو ،ورأيت سيبويِو سيبويَو،ومررت بسيبويِو وسيبويوَ  فتقول:
 (٘)

 

َهَل( نحوماء األفعال أسمن  من تركٌب صوتٌنورد أّما ما و      ٌ )َح
 (ٙ)

وهواسم فعل أمر  
ومعناها أقبل ل (( و)هَ ً  ترّكب من صوتٌن هما:)حَ 

(6 )
فإنه ٌعامل معاملة المركب المزجً  

 وٌجوز فٌه الحكاٌة
(3)

فً إعرابه ومما أنشده سٌبوٌه، 
 (9)

قول الشاعر  
(ٔٓ)

: 

 (ٔٔ) َحيََّيُموْ وَ اِديِو  ٌر َتنَ يْ ثِ ٌم كَ وْ يَ     اٍر َفَظلَّ  َلُيْم     دَ  وىيََّج الَحيَّ ِمنْ       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3ٕٔالمسابل المنثورة  .ٔ

 9ٔٓٗ/3ٌنظر تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٕ

   9ٔٓٗ/3مهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد ٌنظرت .ٖ

    6ٕٖالجمل   .ٗ

 6ٖٗ/ٕشرح جمل الزجاجً .٘

 ( ٌنظر شرح كتاب سٌبوٌه َحيَّ ىََل،َحيَّ ىًَل،حيَّ َىْل،وَحيَّْيلَ فٌه لؽات كثٌرة : منها ) .ٙ

 ٙٙ/ٗللسٌرافً 

 6ٌٕٔنظرالمركبات فً العربٌة .6

 ٕٖٙ/ٌٔنظر أمالً ابن الحاجب  .3

 .ٖٓٓ/ٖالكتاب  .9

 ٕٙٙ/ٙخزانة األدب ٌت لرجل من بنً أبً بكر بن كبلب أو لرجل من َبجٌلة ،ٌنسب الب .ٓٔ

ٌّج: فّرق وفاعله ضمٌر الجٌش ،وظّل :  .ٔٔ بمعنى استمر،وٌوم فاعل )ظل(، وتنادٌه  فاعل  ه

 .           ( معطوف عميوَحيََّيُموْ )كثٌر( والتنادي مصدرمن نادى القوم بعضهم بعضا ،و)
مع به وخٌؾ منه فانتقل عن المحل من أجله وبودر باالنتقال قبل ومعنى البٌت:)وصؾ جٌشا سُ 

،وٌنظر خزانة 63ٗلحاقه( تحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب فً علم مجازات العرب 

 6ٕٙ/ٙاألدب
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به( َسّمىإذا  ((َسَفارِ ))ن أعرب )فإعرابه على قٌاس مَ قال أبوعلً الفارسً:    
 (ٔ)

قال و 

،ألنه جعله وإن كان مرّكبا من وإعرابه بالرفع ((وَحيََّيُموْ )))الشاهد فٌه قوله: :يّ رِ مَ تَ الشَّنْ األعلم 

تنادٌه  فً وقوعه اسما للشخص وكؤنه قال: كثٌرٌ  ((َمْعِد ٌكرب)) شٌبٌن اسما للصوت بمنزلة
َهْل: عّجل وبادر(   ٌ وحثه ومبادرته ألن معنى قولهم: َح
(ٕ)

على الحكاٌة ومما أنشده سٌبوٌه  ، 

 :(ٖ)يدِ عَ ة الجَ غَ ابِ النَّ ل من قو
(ٗ) َأَماَم الَمَطاَيا َسْيُرَىا الُمَتَقاذفُ      ِبحيََّيََل ُيْزُجوَن ُكلَّ َمطيٍَّة    

 

 ٌة(على قٌاس من تركه مبنٌا مع التسمعلى البناء وَتْرُكوُ )قال أبوعلً الفارسً:
(٘)  

قال ، و

هَ )) ::)الشاهد فٌه قولهيّ رِ مَ تَ الشَّنْ األعلم   ٌ  وتركو عمى لفظو محكيِّا( ((بلَ ِبح
(ٙ)

 

ٌذهب ابن خروؾ إلى أنه  ،ما تركب من فعل وفعل  نحو: )قام قام( الثالث: الضرب     
إن سّمٌت بحرفٌن من حروؾ المعانً أو فعلٌن أو فعل واسم حكٌت (و)ٌحكى فقال: 

 (6 )
  

ون تركٌبه إاّل فقال:)والمرّكب من فعل وفعل ال ٌك وٌرى ناظر الجٌش أنه ال ٌحكى    
تركٌب مزج(
 (3)

 
قال ناظر  ، حكمه  أنه ٌحكى  (ٌا زٌد )ما ترّكب من حرؾ واسم نحو: الرابع: الضرب        

أٌضا  الجٌش:) فالمتضمن لئلسناد حكمه أن ٌحكى ،وكذا المتضمن للتركٌب شؤنه الحكاٌة
سواء أكان التركٌب من حرفٌن أو من حرؾ واسم أو من حرؾ فعل(

  (9  )
 

   : السراج ابنقال  ، (أنتو )حٌثما،ما ترّكب من حرؾ واسم ة بـٌّ ومن أمثلة التسم
التاء للخطاب ،واأللؾ  ((أنت))اسم وحرؾ و((حٌثما))تحكٌهما ألن ((أنت))و ((حٌثما)))و

والنون هما االسم(
 (ٔٓ)

  
ٌة الحكا وٌرى ابن خروؾ أنه إذا ركب حرؾ معنى مع اسم ٌمكن انفصاله عنه تجوز فٌه  

واإلعراب ورجح اإلعراب فقال: )وإن سّمٌت بحرؾ منها ٌمكن انفصاله أضفت وإن شبت 

حكٌت،واإلضافة أحسن(
 (ٔٔ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓٗالمشكلة اإلعراب  بٌاتكتاب الشعرأو شرح األ .ٔ

 . 63ٗتحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب فً علم مجازات العرب  .ٕ

ًّ ، شرح أبٌات ٖٓٓ/ٖ،وٌنظر الكتاب 3ٓٔدٌوانه  .ٖ ، ونسبه ابن السٌرافً إلى ُمزاحم الُعْقٌلِ

 . (3ٖ٘، رقم الشاهد ) ٙ٘ٔ/ٕسٌبوٌه 

ٌ هْل، .ٗ اها األمر بالعجلة على أنها متقدمة فً السٌر ومعن )ٌقول: لعجلتهم ٌزجون المطاٌا بقولهم: َح

متقاذفة فٌه أي : مترامٌة ومعنى ٌزجون: ٌسوقون( تحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب 

 .69ٗفً علم مجازات العرب 

 .ٓٗكتاب الشعرأو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب  .٘

 .69ٗتحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب فً علم مجازات العرب  .ٙ

 . ٓٔٗقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتابتن .6

 .  9ٕٓٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .3

 .9ٓٓٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .9

 .٘ٓٔ/ٕاألصول فً النحو  .ٓٔ

 .ٓٔٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب .ٔٔ
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قد قامنحو:  فعلما ترّكب من حرؾ و الخامس: الضرب
(ٔ)

وحكم المسّمى بهذا ،  

( المرّكبة من )هاء( التنبٌه أمثلتهومن ع أنه ٌحكى ، النو (على لؽة  بنً تمٌم ُلمَّ والفعل)  )َهلُم 

أو)الُمم( على لؽة أهل الحجاز
(ٕ)

أنها حكاٌة فً فزعم الخلٌل  ((َىُممَّ ))قال سٌبوٌه:)وأّما ،  

( ((ذا ))على ((ها  ))أدخلت علٌها الهاء كما أدخلت   ((ُلمَّ )) اللؽتٌن جمٌعا كؤنها
(ٖ ) 

من حكاٌة اإلسناد إذا كان المتكلم ناوٌا الضمٌر، وإن لم ٌنِو ذلك فهو من  وتعد حكاٌة )َهلُم (   

إذا لم ٌضمر فٌه فٌحكً فإن  ((َهلُم  ))حكاٌة المركب قال أبو حٌان:)أو تركٌب حرؾ وفعل نحو

أضمرت كان من تركٌب اإلسناد( 
(ٗ) 

من ،وحكم ما سّمً به  (لعّل،وإّنما ):ة بـــٌّ كالتسم ٌنما ترّكب من حرف سادس:ال الضرب 

 إّنما،وكؤنما ،))الحرؾ مع الحرؾ:وذلك نحو: بن السراج فٌما ٌحكى:) اقال ،   الحكاٌة  ذلك

ألنها كاؾ ((كؤّن ))ألن البلم عندهم زابدة ،و  ((لعل ))فً الجزاء،و ((إن ال  ))،  و ((وأّما 

هذا وما أشبهه ٌحكى(  فجمٌع ((أن   ))التشبٌه دخلت على 
(٘) 

     وال ٌإثر انفصال المركب ،

العبرة فٌما ٌحكى من هذا أبو علً الفارسً:) قالالمرّكب من حرفٌن ،  أو اتصاله فً حكاٌة

فما كان منه مرّكًبا حكً وسواء انفصل المرّكب أو لم ٌنفصل( الباب التركٌب،
 (ٙ )

  

 ((إّما  ))و ((إاّل  ))حرفٌن فقال:)وإنما ٌحكً  أبو علً الفارسً إعراب المرّكب من وأجاز   

وٌجوز عندي قٌاسا على ما قاله التً للجزاء إذا نقبل إلى االسمٌة،
(6)

التً  ((عم   ))فً  

لبلستفهام ..أن ٌعربه وٌمّد فٌقول:هذا إن الٍء،وإن ماٍء(
 (3 ) 

  
      عنى نحو )ما( فًوذكر أبو حٌان أن المركب من حرفٌن إذا كان أحدهما زابًدا لؽٌر م 

قال:)وظاهر قول  ،فإنه ٌعرب (9)  چىئ  ىئ  ی    ی   ی  چ  )عن ما( فً قوله تعالى:

فإن كان  سٌبوٌه: أنه ٌشترط فً هذا الزابد أن ٌكون لمعنى ٌفٌد مع األول معنى لم ٌكن له ،

( ٓٔ)چٱ  ٻ  ٻ    چ .. فً قوله تعالى:   ((ما  )) زابًدا نحو:
ونحوه   چىئ  ىئ  ی    چ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   9ٓٓٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد  .ٔ

 39/ٌٗنظر شرح كتاب سٌبوٌه للسٌرافً  .ٕ

 ٕٖٖ/ٖالكتاب .ٖ

 39ٙ/ٕارتشاؾ الضرب .ٗ

 ٘ٓٔ/ًٕ النحو األصول ف .٘

 ٓ٘ٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه  .ٙ

  ٖٖٗ/ٖأي : سٌبوٌه ، ٌنظر الكتاب  .6

 ٓ٘ٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه .3

 . ٓٗالمإمنون سورة  .9

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  ٘٘ٔالنساءسورة  .ٓٔ

 چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  
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ٌُْعَرُب ،وٌقدر تقدٌر اسمٌن وُسّمً بشًء منها فقٌل: ال ٌحكى ب منهما ما ٌحتاج َفُيَتمُّ ل 

ً  َماٍء،وقٌل: ٌحكى وإن كان لمحض  ((ِبَما  ))َعُن َماٍء،وفً  ((َعْن َما))إلى التمام فتقول فً  ِب
الزٌادة،وهو مفهوم ابن طاهر
(ٔ)

من كبلم سٌبوٌه والظاهر األول.( 
 (ٕ)

    
فً الجزاء فحكاٌة( ((إّما))و ((إاّل  ))دة:)وأّما فً ما الزاب ولكن ما قاله سٌبوٌه      

 (ٖ)
، وقال  

فؤردت أن تحكً فً االستفهام تركته  على  ((عم  )) فً )ما( االستفهامٌة:)وإن سّمٌت رجبل
إذا أردت النداء. وإن أردت أن تجعله اسما قلت: َعُن ماٍء ( ((أزٌُد، وازٌدُ ))حاله كما تدع 

 (ٗ)
 

 فً بعض الكلمات وهً أّن التركٌب المرّكبراعاتها فً حكاٌة مسألة ٌجب موهناك      
ومن ٌرى أنها ؼٌر مركبة  ،عندهٌرى أنها مركبة فهً تحكى  الذيف ؼٌر متفق علٌه

فً (( إاّل ))ذلك  أمثلة ومن،ٌجوز حكاٌته  االسم المفرد الذي ٌعرب و ال معاملةٌعاملها ف
 سٌبوٌه فقد نقل، ؼٌر مرّكبة عند الخلٌل  هاوهً تعامل معاملة االسم المقصور ألن االستثناء

(.وكذلك حت ى ((ِدْفَمى ))التً لبلستثناء بمنزلة  ((إاّل )) وكان ٌقول ::) عن الخلٌل قوله
 (٘)

    

(( إاّل ))ن إ :والكوفٌون ٌقولون:)قال مرّكبة،إلى الكوفٌٌن أنها  أبوعلً الفارسً ونسب     

وعلى هذا القول ٌجوز أن تحكى ألنه مرّكب ،إاّل أنهم قد   ((إن ال ))التً لبلستثناء  إنما هً 
( أخطؤوا فً هذا

 (ٙ )
  

 رجبل إذا سّمٌت:)ومن ذلك الخبلؾ فً تركٌب الضمٌر)أنت(،قال أبو علً الفارسً    
حكٌته ألنه جزآن ُضم  أحدهما إلى اآلخر( ((أنت))

 (6 )
  

 ((أنت))ومذهب الفّراء أن :)ت( فقالأن) ونسب الرضً إلى الفّراء أنه ٌذهب إلى بساطة    
بكماله اسم والتاء من نفس الكلمة(
 (3 )

  
فذهب سٌبوٌه إلى  ((الت))اختلؾ فً :)قال السٌوطً وكذلك الخبلؾ فً تركٌب )الت(    

ولهذا تحكى عند التسمٌة بها كما تحكً لو سّمٌت  (( إّنما))كـ ((التاء))و ((ال))أنها مركبة من 
( (( إّنما))بــ

(9)
 

منها أنها كلمة واحدة وهً فعل ماض  ،مذاهب )الت( ذكر ابن هشام األنصاري فًو   
بمعنى )َنَقَص(

  (ٔٓ)
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        وهوأستاذ هـ (3ٓ٘)ت مد بن طاهر األنصاري اإلشبٌلً هو أبو بكر محّمد بن أح .ٔ

إشارة التعٌٌن ) ٌنظر،ابن خروؾ  ، له حواش على الكتاب ،وله تعلٌق على اإلٌضاح 

 .(3ٕ/ٔبؽٌة الوعاة ،و9ٕ٘

   .39ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٕ

 .ٕٖٖ/ٖ الكتاب .ٖ

   .ٖٖٗ/ٖالكتاب .ٗ

   .ٕٖٖ/ٖ الكتاب .٘

   .ٓ٘ٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه .ٙ

   .3ٕٗلمسابل المنثورةا .6

   .3ٔٗ/ٕشرح الرضً على الكافٌة  .3

   .99ٖ/ٔهمع الهوامع  .9

   .ٖٙ٘/ٖمؽنً اللبٌب  .ٓٔ
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 التسمٌة بأسماء اإلشارةالنوع السادس:       
باسم اإلشارة المبدوء بهاء التنبٌه نحو )هإالء( فإنه ٌحكى كما كان قبل  إذا سمًِّ       

واسم( فهو كالجملة ، فٌعرب بحركات مقّدرة منع  التسمٌة به ألنه اسم مركب من )حرؾ
فً آخره. قال سٌبوٌه:)وقالالبناء من ظهورها حركة 

(ٔ)
 ((هذا)):ولو سّمٌت رجبل 

تركته على حاله ألنً إذا تركت هاء التنبٌه على حالها فإنما أرٌد الحكاٌة  ((إالءه))أو
فمجراها هاهنا مجراها قبل أن تكون اسما(
 (ٕ)

سحاق الزجاج:)فإذا سّمٌته وقال أبو إ ، 
حكٌت فقلت:جاءنً هذا ((هذا))بـــ

(ٖ)
، ورأٌت هذا، ومررت بهذا، وإنما حكٌت ألنك 

فصارا شٌبٌن: إشارة واسما مبهما فحكٌت كما تحكً ما ٌعمل   ((ذا))إلى  ((ها))ضممت 
بعضه فً بعضه(
 (ٗ)

 
قال أبو إسحاق ، اء ب فإّنه ٌعرب وٌزول عنه البنوإذا كان اسم اإلشارة ؼٌرمركّ      

أعربته وصرفته ألنه قد خرج إلى  ((هذا ِذهٌ فاعلم))قلت:  ((ِذهْ ))الزجاج:)وإذا سّمٌت رجبل
التمكن وزال عنه اإلبهام(
 (٘)

مما ٌجب بناإه وحكاٌته بعد  (( هإالء))وقال ابن جنً:)إن ،  
ؾ فؤشبه الجملة أنه اسم ُضم  إلٌه حر رىتالتسمٌة به على ما كان من قبل التسمٌة أال 

ضّمت  ((َعل  ))كرجل سّمٌته بـ)لَعل ( فإنك تحكً االسم ألن ه حرؾ ُضم  إلٌه حرؾ وهو  
لحكٌته أٌضا فقلت: رأٌت أنت ولعّل ،فكانت الفتحة  ((أنت))إلٌه البلم كما أنك لو سّمٌته بـــ

أعربته فقلت:  ((أُوالءِ ))فً التاء بعد التسمٌة به هً التً كانت فٌه قبلها، لكنك إن سّمٌته بـــ
هذا أوالٌء،ورأٌت أوالًء،ومررت بؤوالٍء، فكانت الكسرة اآلن فٌه إعرابا ال ؼٌر ألن 

كُؽَراب وُعَقاب( ((فَُعال)) اسم مفرد مثاله((أُوالءِ ))
 (ٙ)

  
فمعرب فً التسمٌة ألّنه ؼٌر مركب، وهو فً تسمٌة  ((أُوالءِ ))وقال ابن َخروؾ:) وأّما      

ه ؼٌر مصروؾ( المإنث ب
(6)

 
        

النوع السابع:
  

 ٌة بالموصولالتسم
  سٌبوٌه هذا ما ٌفهم من كبلموإذا سّمً بالموصول وصلته فحكمه الحكاٌه ألنه مركب،       

لم تؽٌره عن حاله قبل أن  ((الذي رأٌته، والذي رأٌت )) وإذا سمٌت رجبل): الذي ٌقول فٌه
الوصُل فهذا ال ٌتؽٌر عن  االسم   االسم وإنما منتهى لٌس منتهى ((الذي))ٌكون اسما ألن 

حاله(
 (3)

  
 ((الذي مع صلته ))وعلٌه فإنه ال ٌحكى، قال:)و، ونجد قوال آخر لسٌبوٌه  ٌجعله كالمفرد     

بمنزلة اسم واحد نحو الحارث فبل ٌجوز فٌه النداء كما ال ٌجوز فٌه قبل أن ٌكون اسما(
 (9)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي .ٔ

 .ٕٖٖ/ٖالكتاب  .ٕ

 .حركة الحكاٌة وجود فاعل مرفوع بضمة مقّدرة منع من ظهورها .ٖ

 .ٖٓٔوٌنظر ص 3ٖ-3ٕما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ .ٗ

 .3ٌٖنصرؾ ما ٌنصرؾ وما ال .٘

 .ٓٓٔ-99/ٕالخصابص .ٙ

 .ٕٔٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب  .6

 .ٖٖٖ/ٖالكتاب  .3

    . ٖٖٖ/ٖالكتاب  .9
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فبل  ((الذي رأٌت  ))وقال أبو حٌان:)وإن كان موصوال وصلته نحو أن تسّمً بــ     
ٌُحكى( ٌ ر عن حاله بل  ٌؽ
 (ٔ)

  
 ي، اإلسنادالمركب عد من باب تٌة بالصلة والموصول تسموٌرى ناظر الجٌش أن ال     
 إلٌها ال ((الذي  ))اشتملت على مسند ومسند إلٌه وانضمام  ((رأٌت ))إن كلمة )وأقول: :قال

ٌخرجها من ذلك وإذا كان كذلك فهذا الذي ذكره
(ٕ)

داخل تحت قول المصنؾ 
(ٖ)

ن  )) : ٌتضم 
الذي هو صلة عدم صدق اإلسناد  ((رأٌت  )) ىوال ٌلزم من عدم صدق الكبلم عل ((إسناًدا

عند ذكر حد الكبلم أن الجملة الواقعة صلة والجملة المضاؾ إلٌها الظرؾ كل  وقد تقدم ..
منهما تضّمن إسناًدا مفًٌدا(
 (ٗ)

 
وإذا سّمً باالسم الموصول دون صلته وجب إعرابها ألن المقتضً للبناء وهو شبه     

صلة قد زال الحرؾ فً االفتقار إلى ال
 (٘)

وتعامل فً اإلعراب معاملة ما ٌقابلها نحو كلمة  

 .، وتنزع منه األلؾ والبلم ُألىً  ورأٌت ، ُألىً كالمقصور فتقول : جاء  تصٌر  ( األُلى)

قال أبوحٌان:)وإذا ُسّمً باألُلَى أو الذي أو التً أو البلبً أو البلتً فعلى مذهب من ٌقول 
َفت بـ  ،(( ال))َعت منه  وُنِزَعت الصلة إذا صار َعلَما، فؤؼنى عن تعرٌؾ ُنزِ  ((ال  ))َتَعر 

َفت بالصلة و ، وقٌل: ال تحذؾ َبْل  ((ال  ))فقٌل: تحذؾ  ((ال  ))وعلى مذهب من ٌقول َتَعر 
ٌُلحظ فٌه معنى الوصؾ فإن  ، ُتَزال الّصلة فقط إلؼناء تعرٌؾ الَعلمٌة عنها قٌل هذا إن لم 

والصلة( ((ال  ))ن لحظ لم ٌكن ُبد  م
 (ٙ )

  
 :الالم  وهناك علتان فً سبب حذف      
ؾ بالعلمٌة : العلة األولى      أن العلم ٌستؽنً عن األلؾ والبلم ألنه معر 

اآلن ،واألفضل ))قال الرضً:) وتنزع البلم من االسم الذي كانت تلزمه إذا سمًِّ به كــ 
سؽنً عن البلم(ألن أصل العلم أن ٌ ((والذي والتً وفروعها

 (6)
 

ا نزعت هذه البلم من هذه قال ناظر الجٌش:)وإّنم أنها زابدة فتحذؾ ، العلة الثانٌة:     
ألنها زابدة( الكلمات 

(3)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39ٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٔ

ذكر فٌما نقل عنه ناظر الجٌش أن ابن مالك لم ٌذكر )الذي رأٌت( حٌث أبو حٌان هو  .ٕ

التسهٌل والسبب فً ذلك أنه ال ٌتضمن إسناًدا كتاب به ضمن ما ٌحكى فً ً إذا سمّ 

فذكر سبب ذلك هو تضمنه لئلسناد واعترض ناظر الجٌش علٌه والإتباعا وال تركٌبا  

 .ة لذكره منفصبلفبل حاج

ٌَتضّمن إْسناًدا أو عمبل أو إتباعا أو  أي ابن مالك .ٖ حٌث قال:)لَِما ُسّمً به من لفظ 

تركٌب حرفٌن، أو حرؾ واسم ، أو حرؾ وفعل، ما كان له قبل الت سمٌة وال ٌضاؾ 

وال ٌصؽر ،والمعطوؾ بحرؾ دون متبوع كالجملة ،وٌعرب ما سوى ذلك( تسهٌل 

 ٕٙاصد الفوابد وتكمٌل المق

 .9ٖٓٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد .ٗ

 .ٕٔٔٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد .٘

 .9ٓ٘/ٕارتشاؾ الضرب  .ٙ

 . 66ٕ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .6

 .ٕٔٔٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد .3
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ٌُسمع عن العرب أو  ٌةالتسم:ثامنالنوع ال          بالمركب المرتجل باالسم الذي لم 
إذا سّمً بكلمة لم ٌعهد لها مثال فً لؽة العرب فٌجوز فٌها الحكاٌة إذا كان المقصود       

واعلم  م األعجمً بمنعه من الصرؾ قال سٌبوٌه:)لَ منها  حكاٌة لفظها أو تعامل معاملة العَ 
أّنه الٌجًء فً كبلمهم على بناء : حامٌم وٌاسٌن ، وإْن أردت فً هذا الحكاٌة تركته وقفا 

((ٌاسٌَن والقرآن )) وقد قرأ بعضهم:ى حاله عل
 (ٔ)

((قاَؾ والقرآن  ))و 
 (ٕ)

فمن قال هذا فكؤنه  
ٌّا ثم قال: اذكر ٌاسٌنَ  (جعله اسما أعجم

 (ٖ )
 

  وقال السٌوطً:)فلو سّمت العرب باسم مجهول أو باسم لٌس من عادتهم التسمٌة به فقٌل   
معهود فً أسمابهم كما أن العجمً كذلك(ٌجري مجرى األعجمً لشبهه به من جهة أنه ؼٌر 

 (ٗ)
 

)لو ذا( نحوأو من حرؾ واسم  وإذا كان االسم المركب مرتجبل من حرفٌن نحو)عن لو(    
، فالمبرد ٌرى جواز الحكاٌة واإلعراب فً المركب دون تخصٌص ذلك بمنقول أو مرتجل 

اآلخر لم ٌكن فً ذلك إاّل قال :)فإذا سّمٌت رجبل أو شًٌبا ؼٌره بحرفٌن أحدهما مضموم إلى 
الحكاٌة.(
 (٘)

. 
با ، قال أبو حٌان:)فإن كان التركٌب وإن كان مركّ المرتجل أبو حٌان أنه ال ٌحكى  وٌرى    

به العرب نحو: فبل ٌكون على  ((قام قام  ))ونحو ((لو ذا  ))و  ((عْن لَو)) ُمْرَتَجبل لم ُتركِّ

ٌُرجع إلى أصل اإلضافة والتركٌب، ٌُجرى على قٌاس  الحكاٌة ف فً الجزءٌن إن  التَّتميمو

ٌَت بهما حرفٌن كانا أو اسمٌن إن شبت جعلتهما  احتاج إلى ذلك وقال المبرد:كل شٌبٌن سم 
بمنزلة حضر موت إضافًة ومنَع صرؾ وإن شبت حكٌت( 
(ٙ )

 
 األمثلة الموزونة :لتاسعالنوع ا        

   وإن كان منها لفظه لفظ الفعل كــ)انفعل(،      وهً أسماء تعد أوزان الكلمة من األعبلم     
قال ابن جنً:)ومن األعبلم المعلّقة على المعانً ما استعمله النحوٌون فً عباراتهم من 

 إذا أردت به الوصؾ( ((أفعل)) نحو قولهم: الممثََّلتالُمُثل المقابل بها 
(6)

. وقال أٌضا:)ومن 

ها نحو قولك: َفْعبلُن ال ٌنصرؾ معرفة ... فهذه الموزون ب الُمُثلاألعبلم على المعانً 

ونحوها أعبلم إلشارتك بها إلى معنى معرفة(
 (3)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ ابن أبً إسحاق وعٌسى بن عمر بفتح قر  چڤ    ڦ  ڦ  چ     ٕ-ٌٔس  سورة   .ٔ

أو  النون من كلمة )ٌاسٌن( وهو منصوب على أنه مفعول لفعل مقّدر تقدٌره) اتُل(

وهوممنوع من الصرؾ فً الحالتٌن، ٌنظر ، على نزع الخافض وهو حرؾ القسم 

 ٖٓٔ/6البحر المحٌط و ،ٖٕٓ/ٕالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات 

 من كلمة )قاؾ( فاءالثقفً بفتح ال قرأ عٌسى بن عمر چ    ٻ  ٻ  ٻٱچ ٔق سورة  .ٕ

 .ٕٓٔ/3،والبحر المحٌط 3ٕٔ/ٌٕنظر المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات 

 .3ٕ٘/ٖالكتاب  .ٖ

 .ٔٔٔ/ٔهمع الهوامع .ٗ

 .ٕٖ/ٗالمقتضب  .٘

 . 396/ٕارتشاؾ الضرب .ٙ

 . 99ٔ/ٕالخصابص  .6

 .ٖٙالمبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة  .3
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)من األعبلم األمثلة الموزون بها ألنها دالة على : لسٌوطً  فً باب الَعلَموقال ا      
المراد داللة متضمنة اإلشارة إلى حروؾ وهٌبته(
 (ٔ)

.    
وضع النحوٌون ) :قال، من وضع  هذه األلفاظ  ذكرهما ابن الحاجب وهناك ؼرضان       

صول والزوابد فكل ما كان فً هذا األلفاظ لؽرضٌن أحدهما : االختصار فً التعبٌر عن األ
الموزون أصبل جعلوه فً الوزن فاًء وعًٌنا والًما على هذا الترتٌب،وكل ما كان زابًدا لفظوا 

مضروٌب ما وزنه؟: قٌل: مفعوٌل،فكان  به، عٌنه فً موضعه فً لفظ الزنة فمثال ذلك إذا قٌل
ٌُقال: مٌمه زابدة وضاده وراإه أصلٌتان وواوه  زابدة وباإه أصلٌة.  ذلك أخصر من أن 

ٌُوزن لٌحكم علٌه بؤحكامه الخاصة به كقولهم:  والؽرض الثانً: أن ٌذكروه مراًدا به جمٌع ما 
كل أفعل إذا كان صفة فإنه ال ٌنصرؾ.(
 (ٕ)

 
واختلؾ النحوٌون فٌما ٌحكى من ذلك ، قال ابن جنً:)وقد ٌجوز إذا قٌل لك ما مثال             

كما جررته حكاٌة لجّره     ((َأْفَكلٍ ))فتصرفه حكاٌة لصرؾ  ((أْفَعلٍ )): مثاله  ؟ أن تقول((َأْفَكلٍ  ))

فتبنٌه   ((ُضِربَ ))قلت : فُِعَل، فتحكً فً المثال بناء  (( ُضِربَ ))أال تراك إذا قٌل لك : ما مثال 

: ؟ ((َكلٍ َأفْ  ))وتنوٌنه فقلت فً جواب ما مثال   ((َأْفَكلٍ  ))كما بنٌت المبنً كذلك حكٌت إعراب 

فجررته كما صرفت، فاعرؾ ذلك( ((أْفَعلٍ ))مثاله 
 (ٖ)

السراج:)فإن قلت: هذا ابن ،وقال  
رجٌل أفعُل ، فبل تصرفه ألنه موضع حكاٌة حكٌت بها رجبل أحمَر(
 (ٗ)

 
ونقل السٌوطً ما ٌراه النحوٌون فً أمثلة األوزان فقال:)قال الخضراوي      

(٘)
: اتفق 

وزان أنها إن استعملت لؤلفعال خاصة حكٌت نحو: َضْربَ أصحابنا فً أمثلة األ
 (ٙ)

وزنه  
 وانطلق وزنه انفعَل. َفْعَل،

  وإن استعملت لؤلسماء وأرٌد بها جنس ما ٌوزن فحكمها حكم نفسها فهً أعبلم فإن كان     
 فٌها ما ٌمنع الصرؾ مع العلمٌة لم تنصرؾ كقولك : فعبلُن ال ٌنصرؾ، وأفعَل ال ٌنصرؾ.

ٌَُرد بها ذلك وأرٌد حكاٌة موزون مذكور معها ففٌه خبلؾ كقولك:       وزنها  ضاربةٌ وإن لم 

، فمنيم من لم يصرف ىنا فاعمة ألن ىذه األمثمة أعَلم فيذا َعمم فيو تاء التأنيث ، فاعمةُ 
ذا قال: عائشُة ومنيم من قال يحكى بو حالة موزونو وىم األكثر ف يصرف ىنا فاعمة، وا 

(6) منع من الصرف إذ ال حكاية توجب تنوينو( يا فاعمةُ وزنُ 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٓٗ/ٔهمع الهوامع .ٔ

 .3ٖٙ/ٔأمالً ابن الحاجب  .ٕ

 .ٕٓٓ/ٕالخصابص  .ٖ

 .96/ٕاألصول فً النحو .ٗ

 .ٕٗابن هشام الخضراوّي  ،وتقدمت ترجمته فً  .٘

 .مبتدأ مرفوع بضمة مقّدرة منع من ظهورها حركة الحكاٌة .ٙ

 .3ٖٙ/ٔ، وٌنظر أمالً ابن الحاجب ٕٓٗ/ٔهمع الهوامع .6
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 أسماء حروف الهجاء :عاشرالنوع ال      
 حروؾ المعجم: ألؾ ، با، تا،  لها ثبلث صور:         

وهو أصل وضعها ألّنها تستعمل فً تعلٌم الصبٌان تً مفردةتأ الصورة األولى:     
(ٔ )

 
قال: )اعلم أن هذه الحروؾ ما ، وفً حركتها خبلؾ ، فابن جنً ٌرى أنها مبنٌة       

فإنها سواكن اآلواخر فً  ؼٌر معطوفة وال ُموَقعة موقع األسماء دامت حروؾ هجاء
جٌْم ...وذلك أنها إنما هً أسماء الحروؾ باْ، تا، ثا،  وذلك قولك: ألْؾ ،ج والوقؾ رادإلا

، وال تجد لها  أربعْة ، خمسْة، تسعةْ الملفوظ  بها فً صٌػ الكلم بمنزلة أسماء األعداد نحو: 

ا  رافعا وال ناصبا وال جاّرً
(ٕ)

،وإذا جرت كما ذكرنا مجرى الحروؾ لم ٌجز تصرٌفها وال  
ذلك ...فبل تزال هذه الحروؾ هكذا مبنٌة اشتقاقها وال تثنٌتها وال جمعها كما أن الحروؾ  ك

حتى توقعها مواقع األسماء فترفعها حٌنبذ .ؼٌر معربة ألنها أصوات بمنزلة َصه،وَمْه ..
وتنصبها وتجرها كما تفعل ذلك باألسماء وذلك قولك: أول الجٌم جٌٌم( 
(ٖ)

  
والتاء والثاء  :)وأجمع النحوٌون أن حروؾ التهجً وهً األلؾ والباءقال ابن منظورو      

وسابر ما فً القرآن منها  ، أنها مبنٌة على الوقؾ 
(ٗ)

وأنها ال تعرب . ومعنى الوقؾ أنك  
تقدر أن تسكت على كل حرؾ منها....  إن هذه الحروؾ لٌست تجري مجرى األسماء 

المتمكنة واألفعال المضارعة التً لها اإلعراب فإنما هً تقطٌع االسم المإلؾ الذي        
ٌجب اإلعراب إاّل مع كماله فقولك : جعفر ال ٌجب أن تعرب منه الجٌم وال العٌن       ال

فإن أجرٌتها مجرى األسماء  . وإنما هً حكاٌات.. وال الفاء والراء دون تكمٌل االسم ،
وحّدثت عنها قلت:هذه كاؾ حسنة، وهذا كاؾ حسن وكذلك سابر حروؾ المعجم ، فمن 

ومن ذّكر فلمعنى الحرؾ . واإلعراب وقع ألنك تخرجها  كلمة،قال:هذه كاؾ أنث بمعنى ال
من باب الحكاٌة(
 (٘)

  
 و قال أبو حٌان:)فؤّما األسماء المسكنة قبل التركٌب كحروؾ الهجاء : ألؾ، باء، تاء، ثا،   

إعراب خبلفا لمن زعم أنها  ال،اثنان ، ثبلثة فبل توصؾ ببناء ووكؤسماء العدد: واحد  جٌم،
وخبلفا لمن ذهب إلى أنها مبنٌة وهو اختٌار ابن مالك(  الحكم ال فً اللفظ ،معربة فً 

(ٙ ) 

فحكمها هو اإلعراب كما فً قول ٌزٌد بن الحكم  إذا ركبت مع عاملها:ثانٌةالصورة ال   
 (6)

: 

                   اُل    ِجدَ  مْ يُ نَ يْ بَ  اجَ اٍء ىَ يَ وَ           اوٍ وَ ٍف  وَ لِ ى أَ مَ وا عَ عُ مَ تَ ا اجْ ذَ إِ          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  6ٕٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة   .ٔ

 وما أشبه چٱ    چ  چ  ٿٿچ و  چٱ  چونقول فً إعراب قال الزجاج:) .ٕ

 .6٘/ٔمعانً القرآن وإعرابه  ا باب التهجً(هذه الحروؾ هذ

 . 63ٔ/ٕاعة اإلعراب نسر ص .ٖ

 الحكاٌة: على أي  .ٗ

 .باب تفسٌر الحروؾ المقطعة ٔٔ/ٔلسان العرب  .٘

 .ٕٙٔ/ٔ،وٌنظرقول ابن مالك فً شرح الكافٌة الشافٌة6ٙٙ/ٕارتشاؾ الضرب  .ٙ

ن وإعرابه نسبه الزجاج وعبد القادر البؽدادي إلى ٌزٌد بن الحكم  ، معانً القرآ .6

،وقال الحرٌري عن األصمعً :) قال أنشدنً  عٌسى  ٖٔٔ/ٔخزانة األدب ،  ٔٙ/ٔ

ُدّرة الؽواص وشرحها وحواشٌها وذكر البٌت ، بن عمر بٌتا هجا به النحوٌٌن( 

 .ٗٔٙوتكملتها
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 نحو:با،تا، ثا،قال الرضً:)إذا أردت إعراب حروؾ المعجم الكابنة على حرفٌن        
للساكنٌن فتقول :هذه باٌء وتاٌء  ضّعفت األلؾ وقلبتها همزةالمعرب منها َعلًَما  را، وإن لم ٌكن

وال تجوز الحكاٌة فً أسماء حروؾ المعجم مع التركٌب مع عاملها(  ،....
 (ٔ)

 
 قال أبو حٌان:) فإن دخل علٌها عامل أعربت وُمّد المقصور تقول:كتبُت ألًفا وٌاء ،     

كما لها قبل أن تدخل علٌها عامل فتقول: كتبت َبا  تا ، والذي  وحكى الفّراء فٌها الحكاٌة
علٌه كبلم العرب اإلعراب(
 (ٕ )

          
قال:)وأسماء  وجّوز السٌوطً مع العامل الحكاٌة والقصر وجّوز أٌضا إعرابها مع القصر،     

ها اإلعراب ومد الحروؾ:ألؾ ،با، تا ، ثا،إلى آخرها وقؾ ... إاّل مع عامل فاألجود حٌنبٍذ فٌ
ة كحالها ببل عامل نحو: كتبت باْء وتاْء المقصور منها نحو كتبت باًء، تاًء ، وٌجوز فٌها الحكاٌ

اءْ حو وجٌمْ 
(ٖ)

ٌعرب مقصورا منّونا نحو : كتبت باً ( ثانٍ ، وٌجوز ترك المّد    
 (ٗ)

  

 ب وال تحكىفحكمها هو اإلعراة:إذا عطفت بعضها على بعض دون عامل  لثالصورة الثا     
قال أبو حٌان:)فإذا عطفت بعضها على بعض ظهر فٌها شبه اإلعراب تقول: جٌٌم وكاؾ     

وثبلثة( وتاٌء كما ظهر فً األعداد إذا عّدوا وعطفوا ولم ٌدخل عامل تقول: واحٌد واثنانٌ 
 (٘ )

  
ل تقول: وقال السٌوطً:)إذا  تعاطفت فإن األجود فٌها اإلعراب والمّد وإن لم ٌكن عام     

جٌم،وكاؾ وباء كما تقول:واحد واثنان وثبلثة وأربعة(
 (ٙ )

  
 أسماء سور القرآن الكرٌم: حادي عشرالنوع ال     
سّمٌت السور بؤسماء أخذت إّما من أوصافها مثل الفاتحة وسورة الحمد وإّما تكون     

 ن ذكره فٌها باإلضافة إلى شًء اختصت بذكره نحو: سورة لقمان وإّما باإلضافة لما كا
نحو: سورة هود وإّما باإلضافة إلى كلمات تقع فً السورة نحو:حم عسق.
 (6)

    
من ذلك تٌسٌر المراجعة والمذاكرة  ٌقصدوفابدة التسمٌة أن ٌمٌز السورة عن ؼٌرها و

(3) 

 الموسومة بداٌاتها ال أسماءها فً الؽالب بؤسماء السور نحوٌونال هٌقصدما و      
تلك السور على تقسٌمات متعددة فقد جعلها ابن خروؾ على ثبلثة حوٌون فً واختلؾ الن   

أقسام 
(9)

: 
     : ًّ  وهو ما وقع فً أوابل السور من حروؾ المعجم والجمل القسم األول:قسم محك
 وهو األسماء المفردة كنوح ولوط القسم الثانً: قسم معرب:     
 بعض حروؾ الهجاء نحو)كهٌعص(وهو التركٌب فً القسم الثالث: قسم مركب:     
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6ٕٓ/ٖ شرح الرضً على الكافٌة .ٔ

 . 9ٓ٘/ٕارتشاؾ الضرب  .ٕ

 فً المطبوع:)جاْء( .ٖ

 . ٖٕٗ/ٖهمع الهوامع  .ٗ

 .9ٓ٘/ٕؾ الضرب ارتشا .٘

 .ٖٕٗ/ٖهمع الهوامع  .ٙ

 .9ٔ/ٌٔنظر التحرٌر والتنوٌر .6

 .9ٓ/ٌٔنظر التحرٌر والتنوٌر .3

 .9ٖٖتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب .9

 



172 
 

وجعلها أبو حٌان أربعة أضرب     
 (ٔ)

 : 

 (ٕ) چٱ  ٻ  ٻ  چ قوله تعالى ما سّمً بجملة نحو: الضرب األول:       

 نحو:اقترب  بفعل ال ضمٌر فٌه ًما سمّ  الضرب الثانً:      
 )ق(ما سّمً بحرؾ هجاء نحو:  )ص( و الضرب الثالث:      
     ما سّمً باسم لٌس من حروؾ الهجاء،منه ما ٌكون فٌه ) ال ( نحو:األعراؾ  الضرب الرابع:      

 ومنها ما لٌس فٌه )ال( نحو : ٌونس
 ٌمها على األنماط اآلتٌة وهو ما ذكره أبو حٌان : تقسوالتقسٌم الذي أتبعه فً بٌان أحكامها هو      

 .  حكىٌ حكمه أنه  (ٖ)چڈ  ڈ  ژچ  نحو قوله تعالى: ما سّمً بجملة األول: مطالن    

وفً ذلك قوالن، مبنٌة أو معربة  حٌنبٍذ هً  بعد التسمٌة بها هل والجملة      
(ٗ)

  : 
  ٌختص بالمبنٌات المفردةفً محل ألن المحل ال  محكٌةالجملة  :القول األول  
 وهوقول نسبه أنه معرب بحركات مقّدرة على آخره منع من ظهورها الحكاٌة ، القول الثانً:  

 . علً بن محمد الجرجانً إلى (هـ33ٓٔت )محّمد بن عبد العظٌم المعروؾ بابن عتٌق 

ھ  ے   ھ چ  فً قوله تعالى: ت(نحو:)اقترب  بفعل ال ضمٌر فٌه ما سّمً الثانً: النمط

لة إعرابها أنها صارت حكمه أنه ٌعرب إعراب  ما ال ٌنصرؾ للوزن والعلمٌة وع  ( ٘)چے    

وتقطع همزة  ، وتقلب تاإه هاًءا فً الوقؾ )إقتربه(و األسماء معربة إاّل لموجب بناء . أسماء
الوصل إذا كان أوله همزة نحو: )إقتربت(
 (ٙ )

 فً ألن همزة الوصل فً األسماء ال تكون إاّل  
قال ناظر الجٌش:)ما جاء بهمزة وصل من األسماء قلٌل فبل ،   ألفاظ محفوظة ال ٌقاس علٌها

    ٌقاس علٌه، وقد أخرج هذا اللفظ من جنس األفعال إلى جنس األسماء فكان حمله على األكثر
فً األسماء أولى( 
(6)

 

 ((ھ  ھ  هذه  )) وأجاز أبو إسحاق الزجاج الحكاٌة فقال:)وإن أردت الحكاٌة قلت:   

دا أبً لهبٍ ))و ٌَ ْت  ألنك   (( هذه َتب تْ  ))و ((هذه اقترَبْت  )) وكذلك إن أضمرت الساعة قلت: ((َتب 
ولكن  اسم السورة، ((َتب ْت ))  بــ ٌنبؽً أن ٌستعمل ألنه ال ٌعلم كنٌت عن الٌدٌن إاّل  أن هذا ال

(( هذه َتب ه ))الذي ٌجوز
 (3)

( وأنك ترفع بها إذا قصدت الحكاٌة ((هذه َتب تْ  ))و 
(9)

        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .336-33٘/ٕارتشاؾ الضرب .ٔ

 .چڀ   ڀ      ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀچ ٔالجن سورة  .ٕ

 .چک  ک  ک  ک       ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  ٔالنحل سورة  .ٖ

ورٌنظر .ٗ  .ٙٙ نتٌجة الفكر فً إعراب أوابل الس 

 .ٔالقمر سورة  .٘

ور،  ٕٓٗ/ٕشرح جمل الزجاجً ابن عصفور .ٙ  .6ٙنتٌجة الفكر فً إعراب أوابل الس 

 .ٖٓٔٗ/3تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد .6

 .ذا أعربتإ فً الوقؾ ءً تقلب تاإه ها .3

   .  ٔٙما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ .9
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 :صورتٌنوهو على  ما سّمً بحرف هجاء الثالث: النمط  
 ما سّمً بحرف واحد من حروف الهجاء نحو:)ص( و)ق( :ىاألول الصورة   

فبل تحتاج إلى أن  ((صاد))وأّما قال:) ٌرى سٌبوٌه  أنها معربة  ولم ٌذكر أنها تحكى ،      
ألن هذا البناء والوزن من كبلمهم ولكنه ٌجوز أن ٌكون اسما للسورة ٌّا  تجعله اسما أعجم

فبل تصرفه (
 (ٔ)

فٌجوز صرفها فً قول من صرؾ ِهْنًدا ،ألن  ((نون))وقال أٌضا:) وأّما ،   
النون تكون أنثى(
 (ٕ )

 
وجهٌن و)نون( فً )قاؾ(الزجاج وأجاز أبو إسحاق        

(ٖ)
 : 

وصرفها أومنعها من الصرؾ إذا حذفت كلمة سورة فتقول هذه  اإلعراب األول: الوجه     
 صرفت واألجود ترك الصرؾ نوُن أو نوٌن وإذا ذكرت كلمة سورة

 الحكاٌة ألنه حكاٌة للحرؾ على ما كان ٌلفظ به فً السورة الوجه الثانً:     
 هتقّدروذهب أٌضا إلى منع الّصرؾ إذا ٌجوز أن تحكى  وذهب ابن خروؾ إلى أنه ال      

 ، ومنها ما ٌعرب وهً الحروؾ المفردة نحو:صاد وقاؾ ونونقال:)،  مذَّكر منقوال من

ًّ وال تكون إذا سّمٌت بها إاّل معربة فمن اعتقد الّتذكٌر فٌها منع الّصرؾ إذا  أعنً الّثبلث
سّمى بشًء منها السورة ومن اعتقد التؤنٌث فٌها صرؾ ولم ٌصرؾ(
 (ٗ)

  
لى التفرٌق فً الحكم من خبلل ذكر كلمة سورة أو عدم ذكرها وذهب ابن عصفور إ    

والمسّمى باسم حرؾ من حروؾ التهجً ال ٌخلو أن ٌكون مسّمى باسم واحد أو فقال:)
بؤكثر فإن كان مسّمى باسم واحد فإن أضفت إلٌه سورة كان موقوفا 
 (٘)

إعراب فٌه  ال 
لفظ و ال فً التقدٌر جاز فٌه ثبلثة . وإن لم تضؾ إلٌه سورة فً ال فتقول: هذه سورة صادْ 

 وأن تعربه إعراب ما ٌنصرؾ إن قدرته منقوال من -ٕالوقؾ على الحكاٌة  -ٔأوجه:
وإعراب ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ إن قدرته منقوال من مإنث ، ألن أسماء  -ٖمذَّكر

الحروؾ ٌجوز فٌها وجهان: التذكٌر على معنى الحرؾ والتؤنٌث على معنى الكلمة(
 (ٙ )

 
فً قال وذهب أبو حٌان  إلى جواز الحكاٌة واإلعراب دون اشتراط ذكر كلمة سورة ،      

أضفت إلٌه سورة لفظا أو تقدٌرا أو لم  باسم من حروؾ الهجاء على حرؾ واحد:)التسمٌة
 فالحكاٌة واإلعراب نحو : قرأت سورة صاْد فتحكً أو سورة صاَد ، فتمنع ، ،تضؾ

ٌث فً الحروؾ كِهْنٍد أو تصرؾ على اعتبار التذكٌر فٌه إذ فً وتصرؾ على اعتبار التؤن
حرؾ الهجاء الوجهان التذكٌر والتانٌث(

  (6)
  

، قال:)تجوز فٌه الحكاٌة ألنها  اسما للحرؾوذهب السٌوطً إلى أنها تحكى إذا كانت     
 حروؾ فتحكى كما هً، واإلعراب لجعلها أسماء لحروؾ الهجاء، وعلى هذا ٌجوز الصرؾ
وعدمه بناء على تذكٌر الحرؾ وتؤنٌثه وسواء فً ذلك أضٌؾ إلٌه سورة أم ال  ؛ نحو:قرأت 

صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منّونا وؼٌر منّون(
 (3 )

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٕ٘/ٖالكتاب  .ٔ

 .9ٕ٘/ٖالكتاب  .ٕ

   .   ٕٙما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ .ٖ

 .ٖٓٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب  .ٗ

ور و 6ٕٖ/ٕاإلتقان فً علوم القرآن  أراد بالوقؾ الحكاٌة ، ٌنظر .٘  .3ٙنتٌجة الفكر فً إعراب أوابل الس 

  . ٕٔٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٙ

 .33ٙ/ٕارتشاؾ الضرب .6

 .ٙٔٔ/ٖلهوامع همع ا .3
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إن كان مسّمى بؤكثر من  ،ما سّمً بأكثر من حرف هجاء  :ةالثانٌالصورة      
 :اسم واحد فبل ٌخلو أن ٌكون

ٌّة نحو:)حم -ٔ  طس( وفً حكمه أقوال:( و)على وزن من أوزان األسماء األعجم

:هذه كهابٌل وقابٌل فتقول فً)طس،ٌس( أنه ٌعرب إعراب األسماء األعجمٌةالقول األول:    

 .طِسٌُن وٌاسٌنُ 

 ((هذه طِسٌُن وٌاسٌنُ )) )فاألجود أن تقول::قال أبو إسحاق الزجاج، وهذا الرأي هو األجود    

(  ((و ))َقابٌل ((َهاِبٌل))  وال تصرؾ وتجرٌها مجرى األسماء األعجمٌة نحو
 (ٔ )

  

ٌَسْ فتقول:  القول الثانً:أنه ٌحكى    ان على وزن من قال ابن عصفور:)فإن ك ، هذه َطْس و

ال تضٌؾ. فإن أضفت إلٌه سورة لفظا  األعجمٌة فبل ٌخلو أن تضٌؾ إلٌه سورة أو  أوزان

فإعراب ما ال ٌنصرؾ والوقؾ وإن لم تضفها إلٌه ال لفظا وال تقدًٌرا  أو تقدٌرا فالوقؾ.

(ذلك طاسٌُن وحامٌُم هما على وزن قابٌل وهابٌل على الحكاٌة
 (ٕ)

   

ٌّة كطاسٌن وحامٌم  ن كان أكثر من حرؾوإال السٌوطً:)قو   فإن وازن األسماء األعجم

وأضفت إلٌه سورة أم ال  فلك الحكاٌة واإلعراب ممنوعا لموازنة قابٌل وهابٌل.(
 (ٖ)

 

 ((ٌاسٌُن وصادُ  ))قال سٌبوٌه:) وٌجوز أٌضا أن ٌكون  ،  أنه ٌبنى على الفتح القول الثالث:   

لفتَح كما ألزمَت األسماَء ؼٌر المتمّكنة الحركات نحو: ٌُلَزمان ااسمٌن ؼٌر متمّكنٌن ف

كٌَؾ،وأٌَن ،و حٌُث، وأمِس.(
 (ٗ)

 

 ((حامٌم وصاد ))وقال ابن خروؾ:)وٌجوز البناء فً كل ما أعرب من هذه الحروؾ نحو:    

ؼٌر متمكنة( ((أٌنَ ))جعلها كــ على الفتح
 (٘)

  

ة فهو-ٕ ٌّ  على نوعٌن: إذا لم ٌكن االسم ٌوازن األسماء األعجم

 وفً حكمه آراء: كــ) طسم(  النوع األول: إن أمكن فٌه التركٌب  

قال أبو إسحاق ،  بك(عرب إعراب المركب المزجً كــ)بعلأنه ٌ الرأي األول:

ىذه )) فاألجود أن تفتح آخر سٌن وتضم آخر مٌم فتقول: ((هذه َطِسمْ )) الزجاج:)فإذا قلت:
اسما وتضم أحدهما إلى اآلخر فتجرٌها  ((ِميمَ ))اسما  و ((َطِسينَ ))فتجعل ((َطِسيَن ِميمُ 

( ((َحْضَرَمْوَت  وَبْعلََبك  ))مجرى 
 (ٙ)

  

فتقول :هذه طاْء سٌْن مٌْم . قال سٌبوٌه:)وإن شبت حكٌت  أنه ٌحكىالرأي الثانً:

وتركت السواكن على حالها(
 (6)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٕٙما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ -ٔ

  . ٕٔٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  -ٕ

 . 6ٕٖ/ٕاإلتقان فً علوم القرآن  -ٖ

 .3ٕ٘/ٖالكتاب  -ٗ

 .ٖٓٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب -٘

 . ٖٙما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ -ٙ

 .3ٕ٘/ٖالكتاب  -6
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قال ابن عصفور:)فإن لم ٌكن على وزن من ،  أنه ٌبنى على الفتح الرأي الثالث:

ٌّة فبل ٌخلو من أن ٌمكن جعله اسما مركبا أو ال ٌمكن .فإن أمكن ، فإن أضفت  أوزان األعجم

إلٌه سورة لفظا أو تقدٌرا فالوقؾ. وإن لم تضؾ إلٌه ال لفظا وال تقدٌرا فثبلثة أوجه: الوقؾ 

ما ال ٌنصرؾ( والبناء نحو :خمسة عشر،وإعرابعلى الحكاٌة 
 (ٔ )

  

وقال أبو حٌان:)وإن لم ٌوازن ، ما أمكن فٌه التركٌب نحو: طاسٌن مٌم، وأضفت إلٌه سورة     

وقال األستاذ أبو علً ، لفظا أو تقدٌرا قال ابن عصفور فالحكاٌة
 (ٕ)

: فالحكاٌة وإعرابه إعراب 

 ًْ ٌُْجَعل اإلعرا ((حضرموت ))وجه ٌُفتح النون، أو ٌضاؾ فٌكون اإلعراب فً ف ب فً المٌم و

إن اعتقد فٌها التذكٌر وؼٌر مصروفة إن اعتقد فٌها التؤنٌث.وإن لم  النون. وطسم مصروفة

ُتضؾ إلٌه فالحكاٌة والبناء نحو : خمسة عشر،وإعراب ما ال ٌنصرؾ(
 (ٖ)

 

 أنه ٌحكىحكمه ،وآلمر(  فكهٌعص،وحم عسقمكن فٌه التركٌب كــ) ٌ ذا لم: إثانًالنوع ال  

ألنه ؛نظٌر له فً األسماء المعربة وال تركٌبه تركٌب مزج  ألنه ال ؛ ال أضفت إلٌه سورة أم 

((صْ عْ ٌْ هْ كْ ))قال سٌبوٌه:)وأّما ،   ٌركب أسماء كثٌرة ال
 (ٗ)

((آلمر ))و 
 (٘ )

فبل ٌكن إال حكاٌة  

كحضر موت((( طاسٌن))لم ٌجز ألنهم لم ٌجعلوا   ((طاسٌن)).وإن  جعلتها بمنزلة 
 (ٙ)

 

ألنه ال (( هذه كهٌعص)) فلٌس فٌه إاّل الحكاٌة تقول ((كهٌعص))وقال أبو إسحاق الزجاج:)فؤّما   

ٌجوز أن تجعل خمسة اشٌاء اسما واحًدا(
 (6 ) 

 

 ونسب أبو حٌان إلى ٌونس إجازته إعرابه إعراب الممنوع من الصرؾ فقال:)وأجاز ٌونس    

وفً حواشً ابن  ح أربعتها وجعل اإلعراب فً الصاد إعراب ما ال ٌنصرؾ،بفت ((صَ عَ ٌَ هَ كَ ))

َن َصاُد برفع الصاد وبنصب الكاؾ والعٌن" قال المبرد:  ٌْ ا َع ٌَ َمْبَرَمان ٌقول ٌونس:" كاَؾ َها

ٌونس بفتح الكاؾ اللتقاء الساكنٌن وبضم الصاد وٌجعل ما قبل الصاد حشًوا(
 (3)

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٕٔٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .ٔ

َمْوبِ  عمر بن محّمد المعروؾ .ٕ ، له كتاب التوطبة و شرح على الجزولٌة، (هـ ٘ٗٙت) ينبالشَّ

ٌٌّن والنحاةوٕٖٖ/ٕإنباه الرواةعلى أنباه النحاة) ٌنظر  (ٕٕٗ/ٕ بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽو

 336/ٕارتشاؾ الضرب .ٖ

  چٱ    چ        ٔمرٌم سورة  .ٗ

  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ ٔالرعدسورة  .٘

 3ٕ٘/ٖالكتاب  .ٙ

      ٖٙما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ .6

  336/ٕارتشاؾ الضرب  .3
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حروف الهجاء  ما سّمً باسم لٌس من النمط الرابع:  
(ٔ)

 

 إذا كان فٌه )ال( نحو: األنعام واألعراؾ فإنه ٌعرب إعراب االسم المصروؾ  -ٔ

إذا لم ٌكن فٌه )ال( ولم ٌضؾ إلٌه سورة ال لفظا وال تقدٌرا امتنع الصرؾ نحو:هذا  -ٕ

كت بهوَد. وإن أضٌؾ إلٌه سورة وفٌه ما ٌمنع الصرؾ منع  هوُد،وقرأت هوَد، وتبر 

نَس، وإاّل صرؾ نحو:قرأت سورَة هوٍد ،وسورَة نوحٍ نحو:قرأت سورَة ٌو
  
  

 التسمٌة بالمثنى والجمععشر:ثانً النوع ال        
 ثنىالتسمٌة بالمأوال:      

ٌة فرد من الناس وؼٌرهم باسم لفظه مثنى ولكن معناه ستعمال قدٌما وحدٌثا على تسمجرى اال)
 تثنٌة  ((بدران  ))و (( حمد))تثنٌة  ((حمدان))مفرد بقصد ببلؼً كالمدح أو الذم أو التملٌح مثل 

( ((بدر ))
 (ٕ)   

ٌؤمن اللبس  وحكاٌة التثنٌة قد ٌوهم أنه مثنى حقٌقً بسبب صورته الشكلٌة وال، 
فٌه إاّل الخبٌرفهو ٌعرؾ أنه مفرد والٌنخدع بصورته الشكلٌة
 (ٖ)

 
. 

 وجهان: فً إعرابه( ف صالحينِ )أو ( رجمينِ وإذا سّمٌت رجبل بــ)    

وال ٌعرب تثنٌة فظ الحكاٌة لل أن تجرٌه على ما كان علٌه قبل أن ٌسّمى بهالوجه األول:   
فتقول: جاء رجبلن ،ورأٌت رجلٌن ،ومررت  ٌعرب إعراب المثنىإعراب المحكً وإّنما 

 قال سٌبوٌه:)فإن سمٌت رجبل برجلٌن فإن  أقٌسه وأجوده أن تقول: هذا رجبلن،  .برجلٌن
(ٌن،ومررت برجلٌنورأٌت رجل

 (ٗ)
قال أبو إسحاق الزجاج:)وجعلت إعرابه وإن كان واحًدا و 

إعراب االثنٌن ألن لفظك لفظ االثنٌن حكاٌة للتثنٌة(
 (٘)

  
  تجرٌه باأللف والنون وٌعامل معاملة )عثمان(تترك الحكاٌة و:أن الوجه الثانً  

،ومررت  مسممانَ ،ورأٌت انُ مسلمفتقول: جاء والزٌدتان  منعه من الصرؾ العلمٌةُ  وعلةُ 

ففً  ((صالحٌن))و  ((مسلمٌن))و  ((رجلٌن))إذا سّمٌت رجبل بــقال أبوعلً الفارسً:).  بمسممانَ 

ٌُعلم أن التثنٌة قد سّمٌتَ هذا قوالن: بها فتجرٌه على أصل ما كان له  أحد القولٌن: أنك تحكٌه ل

ٌُسّمى به. فً  (( مسممانَ )) رك الحكاٌة فقال أقول:قول من قال: إنً ال أصرفه وأت ووجه  قبل أن 

فً الجر. قال :هذا االسم هو واحد بعٌنه فقد خرج  (( مسممانَ  )) فً الرفع (( مسممانُ  )) النصب

(((سكران ))و ((عثمان ))من حكم التثنٌة فؤجعله اسما واحًدا فقد صار بمنزلة 
 (ٙ)

ذان ))وٌستثنى ،  

    (6)بذانٍ ذاٌن وراٌت ذاًنا ومررت  مسّمى بهما فٌصرفان فتقول جاء ((وتان 
. 

ووضح أبو علً الفارسً علة عدم رده إلى الٌاء أي على وجه النصب أو الجر إذا لم    

  ((مسممينِ  ))إلى األلؾ وال ترد إلى الٌاء ألنك لو قلت  ((مسممينِ  ))ٌُحَك فقال:)والوجه أن تُردّ 
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 .336/ٌٕنظر ارتشاؾ الضرب .ٔ

 .ٕ٘ٔ/ٔالنحو الوافً .ٕ

 .6ٕٔ/ٔالنحو الوافً .ٖ

 .ٕٖٕ/ٖالكتاب  .ٗ

 . ٕٕما ٌنصرؾ وما الٌنصرؾ  .٘

 . 6ٖٕالمسابل المنثورة   .ٙ

 .393/ٕارتشاؾ الضرب    .6
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، لٌس فً كبلمهم فكؤن هذا ٌكون خروجا من كبلمهم ((فعلٌن ))، و ((فعلٌن))كان هذا 
(  ((عطشان  ))و ((عثمان))وإذا جبت باأللؾ والنون لم ٌخرج ألن له بناء وهو

(ٔ)
     

 جمعالتسمٌة بالثانٌا :    
وٌعامل هذا  الجمع حكاٌة من ذلك هو والمقصودألؼراض ببلؼٌة بالجمع المفرد ٌسّمى قد  

 جمع فً اإلعراب إذا أردنا حكاٌة الجمع االسم معاملة ال

 ىذا زيدوَن،ورأيت زيديَن ،السراج:)وإن سّمٌت بجمٌع على هذا الحد حكٌت فقلت:  ابنقال 
 (ومررت بزيدينَ 

(ٕ)
 

وأجاز النحوٌون فٌما ُسّمً من هذا الجمع أعارٌب عّدة ٌمكن ترتٌبها بحسب شهرتها     
 وقوتها على الترتٌب اآلتً:

 مجرى الجمع فٌعرب بالحروؾ وٌكون حاله االسم إذا أردنا الحكاٌة ٌجرى ّول:األالوجه    
 قبلها فٌرفع بالواو وٌنصب وٌجر بالٌاء ٌة كحالهبعد التسم

ن( وتعرب بحركات ظاهرة على  الثانً:الوجه    ٌْ أن ٌلزم آخرها )الٌاء والنون( كــ)ِؼْسلِ

ا  .ٌن،ورأيُت زيِديًنا ،ومررُت بزيدينٍ جاء َزْيديفتقول: النون منّونة رفعا ونصبا وجّرً

ولم ٌذكر سٌبوٌه فً هذا الجمع إاّل هذٌن الوجهٌن  
(ٖ )

. 
:)فكذلك ، قالوذهب أبو علً الفارسً إلى ترجٌح هذا الرأي عند عدم حكاٌة الجمع     

ك القول فً الجمع على لؽة من لم ٌحِك ،فإّنه إذا ُسّمً به رّده إلى الٌاء ولم ٌؤت بالواو..وذل
أن الٌاء قد تقع لئلعراب والبناء والواو ال تكون كذلك فتقول:مسلمٌَن فتجرٌه مجرى ما له 

وما أشبه ذلك( ((ِؼسلٌن))نظٌر من كبلمهم وذلك 
 (ٗ)

 
أن ٌلزم آخرها الواو والنون كـ)َعَرُبون وزٌتون( وتعرب بحركات ظاهرة  الثالث:الوجه      

ا ف  .نٍ و ًنا ،ومررُت بزيدو ٌن،ورأيُت زيدِ و جاء َزْيدتقول:على النون منّونة رفعا ونصبا وجّرً
       وجاء فً الجمع الواوقلٌبل مع الٌاء وقالوا: وهذا القول نسب إلى المبرد، قال الرضً:)

ْبرون ))و ((نصٌبٌن وَنصٌُبون ))و ((ِقن سرٌن،وِقن سرون  )) ٌَ برٌن و ألن مثل زٌتون فً   ((ٌَ

اج ن د: ٌجوز الواو قبل النون كبلمهم موجود وقال الزج  اإلعراب قٌاسا  ُمْعَتَقبقبل عن المبرِّ

قال: وال أعلم أحًدا سبقنا إلى هذا(
 (٘ )

  
ذكره أبو حٌان وهو أن تلزم الواو وٌمنع الصرؾ للعلمٌة وِشْبه العجمة  الرابع :الوجه   

صحابنا وهذا شاذ . ثم قال :)قال بعض أنَ و ،ومررُت بزيد نَ و ،ورأيُت زيدِ نُ و جاء َزْيد فتقول:

ال ٌقاس علٌه(
 (ٙ)
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   6ٖٕالمسابل المنثورة   .ٔ

 ٙٓٔ/ ٕاألصول فً النحو  .ٕ

  9ٕٓ/ٖالكتاب ٌنظرو ،393/ٕارتشاؾ الضرب  .ٖ

 6ٖٕسابل المنثورة الم .ٗ

  ٌٖٕنصرؾ  وٌنظر قول الزجاج فً ما ٌنصرؾ وما ال6ٕٙ/ٖشرح الرضً على الكافٌة .٘

   393/ٕارتشاؾ الضرب  .ٙ
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،ورأيُت نَ و جاء َزْيد النون مطلقا فتقول:تُفتح أن تلزمها الواو و الخامس:الوجه     
ع من ظهورها الثقل منعلى الواو .وٌكون إعرابها بحركات مقّدرة نَ و ،ومررُت بزيد نَ و زيدِ 

ًّ وزعم أنه ثابت فً ،  فً الرفع والجر قال ابن مالك:)ذكر هذا الوجه أبو سعٌد السٌراف
كان هم حكوا لفظ الجمع المرفوع فً )) ثم قال:  كبلم العرب وأشعارها بالرواٌة الصحٌحة

( ((حال التسمٌة وألزموه طرٌقة واحدة
 (ٔ)

)وقد وقال محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد:،  
  ،الكلمةاعترض على ذلك باعتراضٌن:أحدهما:أنه ٌلزم على ذلك تقدٌر اإلعراب فً وسط 

وثانٌهما: أن ٌكون فً األسماء ما آخره واو وقبلها ضمة تقدر علٌها حركات اإلعراب وال 
نظٌر لذلك فً العربٌة(
 (ٕ)

 
 ى العدد ما جدَّ من الداللة علالحكاٌة ووما ٌترتب من أحكام معنوٌة بسبب      

، وعود الضمٌرفتقول: هذا  هو عدم المطابقة عند اإلشارة إلٌه فتقول:هذا مسلمانِ  -ٔ

ً  قادٌم  مسممانِ مسلمان أكرمته ،وكذلك اإلخبار عنه أو نعته أو بالحال فتقول:  العراق

 هُ نفسُ  مسممانِ مسرًعا، وكذلك التوكٌد المعنوي فتقول: جاء 

ألن ذلك ٌإدي إلى اجتماع عبلمتٌن من جوز تبلفٌناه إذا حك تثنٌة الَعلَم أو جمعه وأّما -ٕ

قال المبرد:)واعلم أن من سّمى رجبل بقولك: رجبلن أو  ،عبلمات اإلعراب فٌه 

وال ٌجمعه ٌقول:هذا  يونّْ يثى التثنٌة والجمع لم ٌجز أن مسلمون فؤجراه ُمجرَ 

ن ،ولكن مسلمانان،وال رأٌت مسلمٌنٌن ألنه ٌثبت فً االسم رفعان ونصبان وخفضا

من قال: مسلمٌٌن فاعلم ،ومسلماُن فاعلم جاز أن  ٌثّنٌه وٌجمعه ألنه اآلن بمنزلة 

 زعفران وقنسرٌن(
(ٖ )

 

قال  وإذا أردنا تثنٌة الَعلَم المحكً أو جمعه نؤتً بما ٌدل على التثنٌة أوالجمع ،   

هذا ذوا  المبرد:)فإذا أردت تثنٌة قولك: مسلمان اسم رجل فٌمن حكى أو مسلمون قلت:

مسلمٌن، وهإالء َذوو مسلمٌن وما أشبهه مثل أن تقول: كل واحد منهما ٌسّمى مسلمٌن( 
(ٗ)     

ً به:  ثانًالقسم ال       ما ال ٌحكى  مما سمِّ

ذكر بعض النحوٌٌن أقسام ما ال ٌجوز أن ٌحكى مّما سّمً به وإّنما ٌعرب إعراب      

 أو -ٕكل اسم مبنً،  -ٔأقسام:)وهو  أربعةها بن السراج فقد ذكرأنااألسماء ومن هإالء 

ة به فقط فجمٌع هذه أو حرؾ قصدت التسمٌّ  -ٗ أو فعل فارغ، -ٖمضاؾ مبلزم لئلضافة ، 

إذا سّمٌت بشًء منها أعربته(
 (٘ )

 

ى به وإّنما ٌعرب إعراب األسماء وٌكون    ٌُسم  ٌُحكى مّما  وقال ابن األثٌر:) فٌما ال ٌجوز أن 

 أُفرد اإلضافة  ...أو مضاؾ الزم((َمنْ  )) رفا. أّما االسم فكل  اسم مبنً نحو:اسما وفعبل وح
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 .96ٔ/ٔشرح الكافٌة الشافٌة  .ٔ

 .٘٘/ٔى ألفٌة ابن مالكهامش أوضح المسالك إل .ٕ

 .3ٖ/ٗالمقتضب .ٖ

 .9ٖ/ٗالمقتضب .ٗ
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 سّمٌته: رجل  ...وأّما الفعل فهو الفعل الفارغ من الفاعل والمفعول نحو((ذو ))نحو:  

ٌت(((ٌضربُ )) ٌْ ،ولَ ...وأّما الحرؾ فإذا سّمٌت بحروؾ المعانً أعربتها تقول: هذا إن 
 (ٔ)

  

 الثانً  الحرؾ الثنابٌة وكانوعند إعراب الكلمة 

ً  )،و (لَو   )(: هذا(و )اَلْ ًْ حرؾ لٌن وجب تضعٌفه فتقول فً )لَْو(و)فِ  - أ  (الءٌ )و ،(ف

ن حّماد قال إسماعٌل ب الحرؾ الثانً ،تضعٌؾ سبب فً  ذكر النحوٌون علبل مختلفةو    

، ألن شددته.الجوهري:)وإن جعلته اسما  ،وَلو  ،وُهو   ً روؾهذه الح.وكذلك ك
(ٕ)

على ما دلٌل  ال

فً األلؾ فإنك تهمزها(ها ما هو من جنسها وتدؼم، إاّل نقص منها فٌجب أن ٌزاد فً أواخر
 (ٖ)

  

عن تضعٌؾ )لو( فقال: )ألن االسم المفرد  حدٌثه علة أخرى عند  يّ رِ مَ تَ الشَّنْ وذكر األعلم 

تتحرك فضوعفت لتكون ال ((لَوْ ))المتمكن ال ٌكون على أقل من حرفٌن متحركٌن،والواو فً 

كاألسماء المتمّكنة وتحتمل الواو بالتضعٌؾ الحركة( 
(ٗ )

 

وقال الرضً:) وإنما وجب التضعٌؾ ألنك لو أعربته ببل زٌادة حرؾ آخر أسقطت حرؾ   

العلة للتنوٌن فٌبقى المعرب على حرؾ واحد وال ٌجوز(
 (٘) 

        
العرب أنه ٌجعل الزٌادة :)وحكً عن بعض ، قالوهناك لؽة أخرى ذكرها الرضً

المجتلبة بعد حرؾ العلة همزة على كل حال نحو:لوٌء، وفًٌء،والٌء(
 (ٙ )

  

ؾ نحو:)ِمن (،و) عْن ( فتقول:جاء ِمٌن وإذا كان الثانً حرف - ب ا صحٌحا لم ٌضع 

وَعٌن،ورأٌت مًنا وعًنا،ومررت بمٍن وعٍن 
(6)

  

 مبنً قد ٌحكىوهناك مسألة نبه علٌها النحوٌون: وهً أن االسم ال  

أو بحرؾ ؼٌر ذلك واحد ألعربته  ((عّل ))وحدها أو بــ ((إّن )))ولو سّمٌته بـ:قال المبرد    

وؼٌرت ألنه بمنزلة األسماء إاّل أن ترٌد الحكاٌة فإّن أردت ذلك جاز وذلك نحو قولك: هذا إّن 

فاعلم( 
(3)

  

ٌؾ ه)) اسما للحرؾ قلت: ((كٌؾَ  ))الزجاج:)وإن جعلت  وقال     ٌْ معرب منون ألنك  ((ذا َك

َن  )) سّمٌت مذكًرا بمذكر. وفٌهما وجهان آخران : أحدهما الحكاٌة تقول: ٌْ َؾ وأَ ٌْ ترٌد  ((هذه َك

َؾ زٌدٌ )) هذه التً تلفظ بها فٌقال فٌها: ٌْ ُؾ  )) . والوجه اآلخر: أن تقول:((أٌَن زٌٌد ))و ((َك ٌْ هذه َك

مقامها( ((كٌؾَ ))عبلمة وتقٌم  أي عبلمة هذا اللفظ ثم تحذؾ ((ٌا فتى 
 (9 )
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      6ٔما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ   -9
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ًٌّة وجعلتها علما لؽٌر اللفظ فو     الواجب قال الرضً:)وإذا نقلَت الكلمة المبن

اإلعراب،وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ سواء كانت فً األصل اسما أو فعبل او حرفا 

 ((لٌتَ ))فعٌل ،و  ((ضرَب ))االستفهامٌة حالها كذا، و ((َمْن ))فاألكثر الحكاٌة كقولك: 

ٌت :ٌنصب وٌرفع ))، وقد ٌجًء معربا نحو قولك: تمنٍّ  حرؾ ٌْ ((( لَ
 (ٔ)

  

ومررت  َوَهْل، ُمذْ  رأٌتُ و َوَهْل، قاَم ُمذْ لفّراء الحكاٌة تقول: :)وأجاز اقال أبو حٌانو   
ُتَضّعف به،وفً كتاب الخلٌل:  ُمَسمِّى َوَهْل، وأطلق بعضهم الوجهٌن فً كل مبنً ُمذْ ب

، فتقول: (ومررُت ِبِمنٍّ  ورأيت ِمنِّا ، قام ِمنّّ
 (ٕ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3ٕٙ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  -ٔ

 9ٖٓ/ٕارتشاؾ الضرب  -ٕ
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 المبحث الثانً                                     
 ةٌّ بسبب التسم ما ٌترتب من أحكام                   

 
العارضة النحوٌة والصرفٌة عند انتقال الكلم إلى العلمٌة تطرأ علٌه بعض األحكام     

 وهذه األحكام تختلؾ بٌن ما ُسمًِّ به فؤعرب وما كان محكٌا ،  تختلؾ عما كان فً أصله

ضرُب، وُقوٌل،ويغٍز، ىذا َضَرٌب،فتقول على األول:)  ( فتنون ما امتنع من الصرؾ وضربةُ وا 

قال ابن مالك:)وُتقطع همزة  .متحركة وتبدل تاء التؤنٌث الساكنة تاءً ،الهمزة  ،وتقطع ُتعلُّ و

ٌُجبر الفعل المحذوؾ آخره أو ما قبل آخره، والمحذوؾ  الوصل إن كان ما هً فٌه فعبل، و
كت مّما هً فٌه ،  ((البلم ))و  ((العٌن )) و((البلم ))و  ((الفاء )) برد المحذوؾ، وتحذؾ هاء الس 

ٌُدؼم ا لمفكوك للجزم أو للوقؾ(و
 (ٔ)

  
 .وتقول على الحكاٌة:)هذا َضرَب،وقُْل،وٌؽزو،واضرْب،وضرَبْت( 

تضعٌؾ كــــ فقطعلى ما أعرب مقتصرما هو  وٌبلحظ فً هذه األحكام  أن منها      
.  الكلمة الثنابٌة إذا كان الثانً حرؾ علة نحو: لو  فتقول: هذا لَو 

بفعل مفكوك  ٌةنحو التسم لجزم أو البناء على السكونب ابسب المفكوكانٌدؼم الحرفان  و
اإلدؼام نحو:اردد،ٌردد فعند إعرابه تقول: اُرّد،وٌردّ 
(ٕ)

. 
 مثل: ومنها ما هو مشترك بٌن االثنٌٌن    

 ألن همزة الوصل فً األسماء قلٌل ال ٌقاس علٌه قطع همزة الوصل -ٔ

ٌّة إلى انتقال الحرؾ والفعل  -ٕ  :)وسؤلت الخلٌلالتسمٌة بالجارقال سٌبوٌه فً  ،االسم

ى         وَعُن زٌٍد. فقال أقول: هذا ِمُن زٌٍد،  (( زٌدٍ  َعنْ  ))و  (( ِمن زٌدٍ ))عن رجٍل ٌسم 

ٌِّره بمنزلة األسماء كما فعل ذلك مفرًدا      ، َعْن  ))ٌعنً  وقال أؼٌره فً ذا الموضع وأص

( ((و ِمْن 
 (ٖ)

أو بحرؾ ؼٌر ذلك  ((عّل ))وحدها أو بــ (( إنّ )))ولو سّمٌته بـ:قال المبردو ، 

واحد ألعربته وؼٌرت ألنه بمنزلة األسماء إاّل أن ترٌد الحكاٌة فإّن أردت ذلك جاز وذلك 

نحو قولك: هذا إّن فاعلم(
 (ٗ )

 .  

ا لكونه فعبل أو حرفا إلى اإلعرابفٌما كان قبل التسم انتقال-ٖ    ًٌّ سعٌد  قال أبو، ٌة مبن

ة  رجل بـ)أمس(:)اعلم أن األصل فً المبنٌات كلها إذا ٌ  ٌتحدث عن تسم السٌرافً وهو

ذا سّمٌنا به إأعرب ولم ٌؽٌر حكمه أن أصله مبنً على الكسر ف سّمً بشًء منهن رجلٌ 

(((أٌن))إذا سمٌناه بــعربه نرجبل أعربناه كما 
 (٘ ) 

:)واعلم أن األصل  يّ رِ مَ تَ الشَّنْ قال األعلم و

أنه إذا سّمً بشًء منها رجل أعرب، ولم ٌؽٌر حكمه أن أصله مبنً(  فً المبنٌات كلها
(ٙ)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٕٙتسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد  .ٔ

 .6ٕ٘/ٖفٌة ٌنظر شرح الرضً على الكا .ٕ

 .ٖٖٓ/ٖالكتاب  .ٖ

 .ٕٖ/ٗالمقتضب  .ٗ

 .ٓ٘/ ٗشرح كتاب سٌبوٌه .٘

 .39ٗ/ٕالنكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه   .ٙ



182 
 

ًِّ كالتثنٌة والجمع والتصؽٌر      وهناك بعض األحكام ال تجري فً المحك

ٌت بجملة حكٌتها تقول: قام ثٌرقال ابن األ ، وال  ابِّ وَذرَّى حَ ،وَبَرَق َنْحُرهُ، اتأبَّط شرِّ :)إذا سم 

ٌُعطؾ على بعضه ألنه جملة  د وال  م وال ٌوصؾ وال ٌإك  ٌُرخ  ر وال  ٌُصؽ  ٌثنى وال ٌجمع وال 
قد عمل بعُضها فً بعض وكذلك ما أشبهه من مبتدأ وخبر ،وفعل وفاعل،وما دخل علٌه من 

)  ً ى به فلفظه محك ٌُسم  العوامل نحو:كؤن  وإن  وظننُت وكل كبلم تام 
 (ٔ)

  
 ك أحكام مختلفة فً المسّمى به ٌمكن توضٌحها بما ٌؤتً:وهنا    
 إلى العلمٌة بسبب النقلإهمال االسم والفعل والحرف  الحكم األول:       

  إالّ وأّما األسماء  فإنها ال تعمل  حروؾ المختصةوللاألصل فً العمل أن ٌكون لؤلفعال     

 أو أشبهت الحرؾ إذا أشبهت الفعل فً عمله كاسم الفاعلٌن والمفعولٌن 
رجل  قال عبد القاهر الجرجانً:)اعلم أن األسماء ال أصل لها فً العمل أال ترى أن نحو:  

ٌشابهه( وفرس ال ٌرفع وال ٌنصب وإنما العمل للفعل وما
 (ٕ )

عن ابن  السٌوطً ونقل 
النحاس 
(ٖ) 

ل )األفعال أصل فً العمل من حٌث كان كل فعل ٌقتضً العم : فً التعلٌقة قوله
أقله فً الفاعل ،وللحروؾ المختصة أصالة فً العمل من حٌث كانت إنما تعمل الختصاصها 

. وإنما كان االختصاص موجًها للعمل لٌظهر أثر االختصاص كما أن بالقبٌل الذي تعمل فٌه
الفعل لما اختص باالسم كان عامبل فٌه ، فعرفنا أن االختصاص موجب للعمل وأنه موجود 

االسم  كذلكال  فكان الحرؾ المختص عامبل بؤصالته فً العمل لذلك و فً الحرؾ المختص
فإنه ال ٌعمل منه شًء إال بشبه الفعل أو الحرؾ وهو المضاؾ إذا قلنا :إنه هو العامل 

ومعنى األصالة أن ٌعمل بنفسه ال بسبب ؼٌره(
 (ٗ ) 

 
ما العمل له فً األصل  والفعل إذا سّمً به ٌهمل كتؽلب وذلك النتزاع الفعلٌة منه وانتقل إلى

ٌة بــ) لعل( أو بحرؾ الجر )عن(  رؾ إذا انتقل إلى العلمٌة كالتسم، وكذلك الح وهو االسم
ال عمل له ألنه أصبح اسما ،وكذلك كل اسم و ٌعرض له اإلهمال فأو )إّما فً الجزاء ( 

 كؤسماء الفاعلٌن والمفعولٌن إذا نقل إلى العلمٌة أهمل  عامل عمل فعله
تعمل(  خالد األزهري:)واسم المصدر إن كان علما لم ٌعمل اتفاقا لتعرٌفه بالعلمٌة واألعبلم القال 

(٘ )
 

والعلة فً ذلك  خلوها من الحدث ، قال محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد :)إنما لم ٌعمل اسم    
فاعل  علمٌن على معٌنٌن ــ ال تعمل فً –المصدر إذا كان علما ألن األعبلم كمحّمد وسعٌد 

أو مفعول إذ  ال داللة  لها على األحداث التً تقتضً هذا النوع من المعموالت .( 
(ٙ)

 
 الحكم الثانً:  تنوٌن الحكاٌة         
عند انتقال بعض األسماء إلى العلمٌة ٌبقى التنوٌن وال ٌحذؾ ولو سّمً به امرأة مع وجود    

ى قال سٌب المانع من التنوٌن وهو العلمٌة والتؤنٌث  وٌه:)وسؤلت الخلٌل عن رجل ٌسم 
ًرا ِمْنَك  )) ٌْ  فقال: هو على حاله قبل أن ٌكون اسما. ((ضارًبا رجبل ))أو ((َمؤخوًذا  بك  ))أو ((َخ

 وذلك أّنك تقول: رأٌُت خًٌرا منك، ومررُت بخٌٍر منك.
 منتهى االسمقلُت: فإن سّمٌت بشًء منها امرأة فقال: ال أدع التنوٌن، من ِقبل أن خًٌرا لٌس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٔٓ/ٕالبدٌع فً علم العربٌة  -ٔ

 .ٙٓ٘/ٔالمقتصد فً شرح اإلٌضاح  -ٕ

، بن عصفورالمقرب  المقرب( شرحٌ و)التعلٌقة على  (هـ93ٙت )هو محّمد بن إبراهٌم النحاس  -ٖ

 .ٖٔ/ٔبؽٌة الوعاة و 3ٕٙإشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن ٌنظر 

 .ٕٓٗ-9ٖٕ/ٕاألشباه والنظابر -ٗ

 .ٙ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  -٘

        .9ٕٓ/ٖهامش أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك  -ٙ
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جبل أو مؤخوٌذ بك وأنت وال مؤخوذا وال ضاربا. أال ترى أنك إذا قلَت: ضارٌب ر
تبتدىء الكبلم احتجت ههنا إلى الخبر كما احتجت إلٌه فً قولك: زٌٌد...وٌدلك على أّن ذا  
ٌنبؽً له أن ٌكون منّونا قولهم:ال خًٌرا منه لك، وال ضارًبا رجبل لك، فإنما ذا حكاٌة ألن 

من ؼٌره ألنه موضع حذؾ التنوٌن خًٌرا منك كلمة على حدة فلم ٌحذؾ التنوٌن منه فً 
بمنزلة شًء من نفس الحرؾ إذ لم ٌكن فً المنتهى( 
(ٔ )

 
و سّمً هذا النوع من التنوٌن تنوٌن الحكاٌة فقد نقل ابن هشام األنصاري عن ابن الخباز     

(ٕ)
 

ٌّة  تسمٌته بذلك فقال:)وذكر ابن الخباز فً شرح الجزول
 (ٖ)

أن أقسام التنوٌن عشرة
(ٗ)

 وجعل كبل  
 نادى وتنوٌن صرؾ ما الٌنصرؾ قسما برأسه قال: والعاشر: تنوٌن الحكاٌة مثل من تنوٌن الم

ٌن فإنك تحكً اللفظ المسّمى به،وهذا اعتراؾ منه بؤنه تنو ((ةٍ لبٌب عاقلةٍ ))أن تسّمً رجبل بــ
ٌة حكً بعدها(الصرؾ ألن الذي كان قبل التسم

 (٘ )
 

كبلم ابن هشام على (هـ 36ٕت) يُّ نّْ مُ الشُّ  واعترض تقً الدٌن     
(ٙ)

فقال:)لكنه لٌس فً لفظ  

ٌجامع تنوٌن الصرؾ ما فٌه علتان مانعتان من الصرؾ؟  الحكاٌة تنوٌن صرؾ قطعا وكٌؾَ 
فثبت أنه قسم برأسه وإن كان المحكً تنوٌن صرؾ(
 (6 )

 
ا ما ذكره النحاة من ورفض الدكتورعوض المرسً جهادي وجود تنوٌن الحكاٌة فقال:)أمّ     

م بها وذلك ألن ما أسموه تنوٌن الحكاٌة فؽٌر موجود فً سل  لتنوٌن األخرى فؽٌر مُ أنواع ا
عاقلٍة ))اللؽة العربٌة فهو افتراض من النحاة ؼٌر مطابق للواقع فلم نسمع أن سّمً رجل بـ

 ن  إٌة ، فسلٌمنا معهم بوجود مثل هذه التسمأو ما شابهها كما ٌفترضون. وعلى ت ((لبٌبةٍ 
جود حٌبنذ هو تنوٌن الصرؾ ألن اللفظ  محكى بتمامه والتنوٌن قبل الحكاٌة هو التنوٌن المو

تنوٌن التمكٌن.(
 (3)

 
 فً العلم المحكً( ال )الحكم الثالث: بقاء      
 ٌة بـ)الرجل منطلق( .ؾ والبلم من االسم المحكً كالتسمال تحذؾ األل   
 األلؾ والبلم ،قال سٌبوٌه:)ولو سّمٌتهوأما فٌما سّمً به فؤعرب فمن النحوٌٌن من ٌبقً       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9ٕٕ-3ٕٕ/ٖالكتاب -ٔ

ًّ أحمد بن الحسٌن بن احمد الخّباز  -ٕ إشارة التعٌٌن )ر ٌنظ ،(له النهاٌة فً النحوهـ6ٖٙت)الموصل

 .(ٖٗٓ/ٔو بؽٌة الوعاة 9ٕفً تراجم النحاة واللؽوٌٌن 

ٖ-  ًّ ٌّة ألبً موسى عٌسى بن عبد العزٌز الُجُزول  ولها شروح كثٌرة (هـ6ٓٙت )المقدمة الجزول
 .(ٖٔ/ٔو بؽٌة الوعاة 3ٕٙإشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن ٌنظر)

تنوٌن التنكٌر:ٌلحق األسماء المبنٌة وأسماء  -ٕ،المعربة كزٌدٌلحق األسماء  :تنوٌن التمكٌن  -ٔ هً: -ٗ

تنوٌن  -ٗتنوٌن المقابلة: ٌلحق جمع المإنث السالم لٌقابل نون جمع المذكر-ٖاألصوات للداللة على التنكٌر

للداللة على الٌاء المحذوفة  ((ؼواشٍ ))العوض أو التعوٌض:ٌلحق أسماء الجموع المعتلة على وزن فواعل كـ

عند قطع اإلضافة، وهذه األربعة خاصة باألسماء ((كل وبعض))عوضا عن الجملة أوٌلحق ((إذ))لحقأو ٌ

تنوٌن الترنم:ٌلحق القوافً المطلقة أي المنتهٌة بحروؾ المد وٌدخل على االسم -٘لداللتها على معنى 

سم والفعل وٌدخل على اال تنوٌن الؽالً: ٌلحق القوافً المقٌدة أي الساكنة لٌس حرؾ مد-ٙوالحرؾ

تنوٌن  -9تنوٌن المنادى المضموم:  نحو: ٌا مطٌر  -3مثبل ((عنٌزةٍ ))تنوٌن الضرورة: كصرؾ-6والحرؾ 

 ٖٔ-ٕٗ/ٌٔنظر شرح التصرٌح على التوضٌح. تنوٌن الحكاٌة-ٓٔالشاذ: نحو:هوالٌء قومك

 .3ٖٕ/ٗمؽنً اللبٌب  -٘

 . وهو )وهذا اعتراؾ منه بؤنه تنوٌن الصرؾ( -ٙ

 .99/ٕالمسّماة)المنصؾ من الكبلم على مؽنً ابن هشام(، مؽنً اللبٌب حاشٌة الشمنً على  -6

 .6ٓٔظاهرة التنوٌن فً اللؽة العربٌة  -3
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الّرجل والرجبلن لم ٌجز فٌه النداء،ألن ذا ٌجري مجراه قبل أن ٌكون اسما فً الجّر 

والنصب والرفع(
 (ٔ )

ّص قال ابن خروؾ شارحا قول سٌبوٌه:)ولو سّمٌته الرجل والرجبلن ن 

بؤنك تسّمً بما فٌه األلؾ والبلم وال تحذفها(
 (ٕ)

 

 ومنهم من ٌرى حذفها ألنها دخلت لسبب فزال السبب بانتقال الكلمة إلى العلمٌة، قال   

  ((التً ))  ال ؼٌر. وكذلك إن سّمٌته ((هذا لـٍَذ  فاعلم ))قلت  ((الذي ))الزجاج: )وإن سّمٌت رجبل

فكؤنك قلت : هذا القابم (((هذا الذي قام))م دخلتا لعهد الفعل، تقول ألن األلؾ والبل ((َلتٍ  ))قلت 
 (ٖ)

  

 المسّمى الموصول بـ )ال( ونداء الجملةنداء الحكم الرابع:      

ٌ  أو )هذا و هذه( فتقول: ٌا  ()أيٍّ دون وساطة  ال ٌنادى المعّرؾ بـ)ال(      الرجل أو ٌا هذا  هاأ
ألن فً ذلك جمعا بٌن عند جمهور النحوٌٌن فً الّضرورة  ال ٌقال: ٌا الرجل إاّل  الرجل و

 قال أبو علً الفارسً:)وال ٌجتمع النداء واأللؾ والبلم ألن النداء  تعرٌفٌن النداء و)ال(
واأللؾ والبلم تعرٌؾ وال ٌجتمع تعرٌفان فً اسم واحد.( ،تعرٌؾ 

  (ٗ)
 

ٌجوز الجمع بٌنهما فقال:)ولم وذهب ابن عصفور إلى أن )ٌا( النداء عوض من )ال( فبل     
ٌجمع بٌن حرؾ النداء و األلؾ والبلم لببل ٌكون الجمع بٌن العوض والمعوض إاّل فً 

ضرورة( 
(٘)

  
فً االختٌار نداء المحلى بالونسب السٌوطً إلى الكوفٌٌن تجوٌز     

(ٙ)
 

        
ً  أّما حكم ماو سٌبوٌه:)ولو قال  ، نداإها جازمبدوءة بال محكٌة  به فإن كان جملةسمِّ

سّمٌته الرجُل منطلٌق جاز لك أن تنادٌه فتقول: ٌا الرجل منطلق ألنك سّمٌته بشٌبٌن كل واحد 
منهما اسم تام(
 (6 )

 ٌة بـ)الرجل( فٌرى سٌبوٌه أنه ال ٌجوز نداإه،نحو التسممفرد بسّمً وإذا  .
جراه قبل أن ٌكون اسما فً قال:)ولو سّمٌته الرجل والرجبلن لم ٌجز فٌه النداء ألن ذا ٌجري م

(الجر والنصب والرفع.
 (3)

 
ٌجوز  ٌرى أنه ال أّما نداء االسم الموصول  المبدوء بال ففٌه خبلؾ بٌن النحوٌٌن فسٌبوٌه     

ٌّره عن حاله قبل أن ٌكون  ((الذي رأٌت ))و، ((الذي رأٌته ))وإذا سّمٌت رجبل  قال:)نداإه ، لم تؽ
إذا كان اسما  ((الضارب أبوه ))كما ال ٌجوز لك أن تنادي  تنادٌهاسما..... وال ٌجوز لك أن 

 ألنه بمنزلة اسم واحد فٌه األلؾ والبلم.(
(9)

 
     بمنزلة اسم واحد نحو الحارث ((الذي مع صلته ))وذكر سٌبوٌه علة عدم ندابه فقال:)و 

فبل ٌجوز فٌه النداء كما ال ٌجوز فٌه قبل أن ٌكون اسما(
 (ٔٓ)

 م مفرد ال مركبأي أنه اس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٖٖ/ٖالكتاب  .ٔ

 .ٖٔٗتنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب  .ٕ

 .3٘ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ .ٖ

 . 3ٖٕالمسابل المنثورة  .ٗ

    .9ٓ/ٕزجاجً شرح جمل ال .٘

 . ٖٙ/ٕهمع الهوامع  .ٙ

 .ٖٖٖ/ٖالكتاب  .6

 .ٖٖٖ/ٖالكتاب  .3

 . ٖٖٖ/ٖالكتاب  .9

        . ٖٖٖ/ٖالكتاب  .ٓٔ
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دنقل ابن ندابه  فقد  ذهب المبرد إلى جوازو     ( هـ ٕٖٖت )أحمد بن محّمد  وّلا
فقال: )وهذا خطؤ من قبل أنه لو كان كذا خرج عن حد األسماء  سٌبوٌهض المبرد على ااعتر
    ن االسم وقع بتقصد صاحبه به وقد صار اسما فخرج من أن تقول فٌه:ٌا أٌها، ولكن تقول:أل

ٌا الذي رأٌته كما تقول: ٌا هللا اؼفر لً(
 (ٔ)

 
الرجل  ))ولو سّمٌته قال:)، وذهب أبو علً الفارسً إلى جواز نداء المسّمى بالموصول    

 ٌست للرجل ،وإّنما هً لجملة االسم فلم تدخلجاز ان تنادٌه ألن هذه األلؾ والبلم ل ((منطلقٌ 
لتعرٌؾ وإذا لم َتدخل للتعرٌؾ وكانت زابدة نادٌته بها و كذلك الذي(
 (ٕ )

  
وذكر عباس حسن اشتراط وجود الصلة حتى ٌصح نداإه فقال:)فإن لم توجد الصلة مع      

ه  فبل بد  لصحة ٌة بالموصول وحده لم ٌصح ندإا،وكانت التسم((ال ))الموصول المبدوء بـ
لم(ندابه أن تكون الصلة جزًءا من العَ 

 (ٖ )
ٌة وجود الصلة مع الموصول كالتسم نألوذلك 

 . بالمركب اإلسنادي
 هناك رأٌان فً نوع الهمزة : بال  حلىوعند نداء الم      
البركات األنباري:)والذي ٌدل على أنهما  وأب قال ،تكون الهمزة همزة قطع الرأي األول:    

بمنزلة حرؾ من نفس الكلمة أنه ٌجوز أن ٌقال فً النداء : ٌا أهلل بقطع الهمزة... ولو كانت 
كالهمزة التً تدخل مع الم التعرٌؾ لوجب أن تكون موصولة فلما جاز فٌها هنا القطع  دّل 

تقطع همزة     على أنها نزلت منزلة حرؾ من نفس الكلمة كما أن الفعل إذا سّمً به فإنه 
بقطع الهمزة(،تقول: جاء لً إضرب ورأٌت إضرب..منه نحو:اضرب واقتل الوصل 

 (ٗ)
  

وأّما مع :)ابن عقٌل ٌجوز أن تكون الهمزة همزة قطع أو همزة وصل ، قال الرأي الثانً:    
بقطع الهمزة ووصلها وتقول فٌمن  ((ٌا أهلل  ))اسم هللا تعالى ومحكً الجمل فٌجوز فتقول: 

(((ٌا الرجُل منطلٌق أقبل)) ((الرجُل منطلقٌ ))اسمه 
 (٘)

وقال السٌوطً:)فٌجوز حٌنبٍذ قطع همزه  
ووصله( 
(ٙ)

 
ٌّة المسّمى بها فً النداء فهً        مبنٌة على الضم المقّدر منع من  أّما إعراب الجملة المحك

قال سٌبوٌه نقبل عن الخلٌل:)وقال: زٌٌد ،   فً محل نصب على النداءظهورها حركة الحكاٌة 
وٌُل حكاٌٌة بمنزلة  زٌٌد منطلٌق وهو اسم امرأة بمنزلته قبل ذلك ألنهما شٌبان كعاقلةٍ ال  لبٌبةٍ  ط 

وإن جعلت الطوٌل صفة صرفته باإلعراب وهو فً النداء على األصل تقول:ٌا زٌُد الطوٌُل.
(وإن دعوته قلت: ٌا زًٌدا الطوٌلَ 

 (6)
 

نحو: ٌا ألذي كتب:)واألنسب هنا  وقال عباس حسن فً إعراب االسم الموصول مع صلته  
أن ٌقال فٌه : إنه مبنً على ضم مقّدر على آخره منع من ظهوره الحكاٌة فً محل نصب 

داخل فً عداد األشٌاء الملحقة بالمفرد الَعلَم.( ألنه فً هذه الصورة
 (3)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٕٓاالنتصار لسٌبوٌه على المبرد  .ٔ

 .3ٕٕالمسابل المنثورة   .ٕ

 .6ٖ/ٗالنحو الوافً .ٖ

 .66ٕ/ٔاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  .ٗ

 .ٕٗٓ/ٖشرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك  .٘

 .6ٖ/ ٕهمع الهوامع  .ٙ

 .ٖٖٖ/ٖالكتاب  .6

 .6ٖ/ٗو الوافًالنح .3
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 ترخٌم االسم المحكً الحكم الخامس:     
ا سّمً به من الجملة مافً ترخٌم                    خبلؾ فذهب أكثر النحوٌٌن   نحو : تؤبط شّرً
المنع  إلى

(ٔ )
قول سٌبوٌه بالمنع من ذلك فً ) أبواب إلى فً عدم جواز ترخٌمه استندوا و 

كاٌة ال ترخم ألنك ترٌد أن ترخم ؼٌر منادى ولٌس مما قال:)واعلم أن الححٌث الترخٌم( 
ا ، وبرق نَ  ، وما أشبه ذلك (هُ رُ حْ ٌؽٌره النداء وذلك نحو: تؤبط شّرً

 (ٕ)
  

:)هذا باب اإلضافة إلى قال  إذ ،قول سٌبوٌه فً باب النسبإلى ومن جّوز ترخٌمه استند     
،وٌدلك على ذ ًّ ا: تؤبط    لك أن من العرب من ٌفرد فٌقول:الحكاٌة وذلك قولك فً تؤبط شّرً

ٌا تؤبط أقبل(
 (ٖ )

  
ألن  ؛قال:)وأكثرالنحوٌٌن ٌمنعون ترخٌمه حٌثجواز ترخٌمه ابن مالك  كبلم منوٌفهم     

سٌبوٌه منع ترخٌمه فً باب الترخٌم ونّص فً باب النسب على أن من العرب من ٌرخمه 
ا: ٌا تؤبط ورتب على ترخٌمه ال نسب إلٌه وال خبلؾ فً النسب إلٌه(فٌقول فً تؤبط شّرً

 (ٗ)
                     

 إضافة االسم المحكً الحكم السادس:      
       ال ٌجوز إضافة االسم المحكً إلى شًء وإذا أردنا اإلضافة نؤتً بما ٌدل على ذلك    

ٌَُثن  ولم ٌجمع... وال تضٌف قال سٌبوٌه:) ا لم  ًٌّ ه إلى شًء إاّل أن واعلم أن االسم إذا كان محك
ا صاحبك أو مملوكك.( َط َشّرً تقول: هذا تؤب 
 (٘)

  
أّما المنقول من الفعل والحرؾ وأردنا إعرابه فتجوز إضافته ، قال الرضً:)وال ٌستنكر     

ٌة إضافة الفعل والحرؾ وال اإلضافة إلٌهما ألنهما خرجا  عن معناهما المانع من بالتسمِّ
اإلضافة( 
(ٙ)

 
فتجوز، قال محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد:)األعبلم المحكٌة  ى الَعلم المحكًضافة إلأّما اإل   

عن الجمل تدخل علٌها عوامل األسماء، وٌجوز أن تضاؾ إلٌها األسماء كما قال الشاعر
(6)

: 

(   َتْحُمبُ وَ  َتُصرُّ  َقْرَناَىا َشابَ  َبِني        َتْنِكُحوَنَيا  الَ  اهللِ  َوَبْيِت  َكَذْبُتمْ          
 (3)

  

 .( َقْرَناَىا َشابَ فؤضاؾ )بنً( إلى الَعلم المحكً )    
     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٖٙ/ٕهمع الهوامع  .ٔ

 .3ٕٖ/ٖرخم المحكً(الكتابوقال أٌضا:)وال ٌ ، 9ٕٙ/ٕالكتاب .ٕ

 .66ٖ/ٖالكتاب  .ٖ

 .3ٕٓ-69ٕ/ٖشرح التسهٌل  .ٗ

 .6ٕٖ/ٖالكتاب  .٘

 .ٖٓٔ/ٖشرح الرضً على الكافٌة  .ٙ

 .ٕ٘ٔفً  تقدم البٌت .6

 .9ٔ/ٔهامش اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ  .3
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  هوجمع الحكم السابع: تثنٌة االسم المحكً          
 علل ذكرها النحوٌون: االسم المحكً ال ٌثنى وال ٌجمع  وفً ذلك     

ذا إٌات اوجمٌع الحك )قال المبرد:، ذهاب معنى المحكً بالتثنٌة والجمع  العلة األولى:      

(سماء ال تثنٌها لببل تنقض الحكاٌة ، وتزول دالبل المعانً أكانت 
 (ٔ)

 

 والمحكً على أكثر من لفظ عبلمة التثنٌة تلحق لفظا واحًدا العلة الثانٌة:  

ا ))أبو إسحاق الزجاج:)فإذا ثّنٌت الرجل ٌسّمىقال              أو ((هُ َبَرَق َنْحرُ  ))و ((تؤبط شّرً

لم تلحق هذا االسم عبلمة للتثنٌة ألن االسم أشٌاء قد عمل بعضها فً  ((قاَم زٌدٌ  ))

بعض،وألؾ التثنٌة إّنما تلحق لفظا واحًدا  فتجعله  ٌدل على اثنٌن نحو قولك: رجل 

       أو ((صاحبا َبَرَق نْحُرهُ   ))و((هذان َذَوا َبَرَق َنْحُرهُ  )) ول فً تثنٌته :فتق  ورجبلن. 

فتثنً ما ٌدل على أنهما اثنان إذ لم تلحقهما عبلمة التثنٌة وكذلك  ،((كبلهما َبَرَق َنْحُرهُ  ))

تصنع فً الجمع(
 (ٕ)

  

على تثنٌته ولو ألحقت فً    عبلمة التثنٌة إنما تلحق آخر االسم للداللة العلة الثالثة:   

 لكان االسم ؼٌر مثنى ألنه بعضه ال جمٌعه أو  فً وسطه آخرالمحكً

ال ٌثنى وال ٌجمع ألنك لو ثنٌت (( تأبط شرِّا ))قال أبو علً الفارسً:)االسم المحكً مثل    

ٌُثّن وأنت ترٌد أن تثنً االسم فثنٌت بعضه ،وكذلك لو ثنٌت اآلخر فكؤن ك لم االسم األول لم 

ٌُعلم تُثنّْو  وإّنما ثّنٌت بعضه، فلما كان فً كل وجه ال ٌحصل مثّنى وال مجموعا جبت بشًء 

وما أشبه ذلك و كذلك تحقٌره( ((ذوو ))و ((ذوا ))أنه مثنى ومجموع وهو
 (ٖ )

 .   

،   أو اللذانٌدل على التثنٌة والجمع نحو:كبل ،و ذوا  ءبشيإذا أردنا تثنٌته وجمعه نؤتً و     

أو جماعة رجال اسمهم متفق فً هذا قلت فً  )فإن اجتمع رجبلنقال أبو سعٌد السٌرافً:

أو هما  َذَوا  ((هُ َنْحرُ  َبَرقَ  ))أو هذان كبلهما  ((هُ َنْحرُ َبَرَق  ))التثنٌة: رأٌت رجلٌن اسمهما 

،ورأٌت أحق  بالركض المعاُر فً موضعٌن( َذرَّى َحبِّاورأٌت ذوي ، هُ َنْحرُ َبَرَق 
 (ٗ )

قال و،  

اثٌرابن األ ٌت بجملة حكٌتها تقول: قام تؤب ط شّرً ى  ،وَبَرَق َنْحُرهُ، :)إذا سم  فإن  ... بِّاحَ وَذر 

 ُرْمَت تثنٌة ذلك وجمعه فلك فٌه مذهبان:

ا. وتُثَنّْيو (( ذي ))أن تؤتً بـــ أحدهما:    ا،وذوو تؤّبط شّرً  وتجمعه فتقول: جاءنً ذوا تؤّبط شّرً

لَ أن  خر:واآل    ا،وكذلك مع  تُفصّْ      (( كبل))فتقول: جاءنً رجال كل واحد منهم تؤّبط شّرً

ا( ((كل )) و ا ، وكلهم تؤّبط شّرً فتقول: كبلهما  تؤّبط شّرً
 (٘ )

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9ٖ/ٗالمقتضب  .ٔ

 .ٕٗٔما ٌنصرؾ و ما الٌنصرؾ  .ٕ

 . 69ٕالمسابل المنثورة   .ٖ

 .3٘/ٗشرح كتاب سٌبوٌه  .ٗ

 .6ٔٔ-6ٔٓ/ٕالبدٌع فً علم العربٌة  .٘
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 النسب إلى الحكاٌة:ثامنالحكم ال           
 مٌراٌنسب إلى المركب اإلسنادي إلى صدره وٌحذؾ منه الفاعل سواء كان ظاهرا أو ض     

وكذلك المفعول به فٌقوم مقام اسم لم ٌمتنع من أن ٌنسب إلٌه 
(ٔ)

وكذلك كل اسم محكً مركب  
بمنزلة عبد القٌس وخمسة عشر حٌث قال سٌبوٌه:)فإذا أضفت إلى الحكاٌة وتركت الصدر

. وٌدلك على ذلك أن من العرب من   ً ا: تؤبط لزمه الحذؾ كما لزمها وذلك قولك فً تؤبط شّرً

ُط أقبْل،فٌجعل األول مفرًدا فكذلك ُتفرده فً اإلضافة. وكذلك  ٌُفرد ف وإّنما   حيُثماٌقول: ٌا تؤب 

ولوال  وأشباه ذلك تجعل اإلضافة إلى الصدر ألنها حكاٌة.(
 (ٕ )

 
فسٌبوٌه ٌرى أن ، ووضح النحوٌون علة جواز النسب إلى الجملة مع أنه تؽٌٌر للمحكً    

االسم الذي ٌجوز النسب إلٌه ،قال:) وال ٌرخم المحكً وال  االسم أصبح مفردا فٌقوم مقام
ًّ وهو ٌضٌؾ إلى نفسه  ٌضاؾ بالٌاء وذلك أنك ال تقول :هذا زٌد أخوكً  وال برق نحُره
، فتحذؾ وَتعمل به عملك بالمضاؾ حتى تصٌر  ًّ ًّ وَبَرِق ولكنه ٌجوز أن ٌحذؾ فٌقول:تؤب ط

ان اسما(اإلضافة على شًء واحد ال ٌكون حكاٌة لو ك
 (ٖ)

 
،قال:)فإن قال قابل:لَِم أضافوا  أن المنسوب ؼٌر المنسوب إلٌه وٌرى أبو سعٌد السٌرافً    

إلى الجملة والجملة ال تدخلها تثنٌة و الجمع وال إعراب وال مضاؾ إلى المتكلم وال إلى 
ذلك ؼٌره و ال تصؽره وال تجمع فكٌؾ ُخصت النسبة بذلك ؟ قٌل له: إّنما خصت النسبة ب

ًّ ؼٌر ؼٌر البصرة  ألن المنسوب ؼٌر المنسوب إلٌه .أال ترى أن البصريّ    والكوف
الكوفة؟( 
(ٗ)

  
أن النسب موضع تؽٌٌرفٌجوز تؽٌٌر المحكً قال:)إذا نسبت إلى  أبو علً الفارسً وٌرى     

 (٘) يّ َحبّ  تأبطّي واالسمٌن اللذٌن ُجعبل اسما واحًدا قلَت: 
ولم ٌُجز فً التثنٌة والجمع ألن النسب موضع تؽٌٌر االسم فً  وإنما جاز ذلك فً النسب

البناء والمعنى وذلك أنه ٌكون موصوفا وٌكون صفة وٌحذؾ منه (
 (ٙ )

  
 

 تصغٌراالسم المحكً :تاسعالحكم ال        
إذا انتقل الكلم إلى العلمٌة وأعرب جاز تصؽٌره قال أبو إسحاق الزجاج:)إذا صؽرت           
ِضما، ومررت بخضٌضٍم الؼٌر( ((َم َخض   )) ٌْ وما أشبهه صرفته فقلت: رأٌت ُخَض

 (6 )
   

أما االسم المحكً فبل ٌجوز تصؽٌره ألنه ال ٌمكن تصؽٌر بعضه وٌترك اآلخر ألنهما    
 بمنزلة اسم واحد .

لم  امحكيِّ وإذا أردنا تصؽٌره نؤتً بما ٌدل على ذلك ،قال سٌبوٌه:)واعلم أن االسم إذا كان     

 ((زٌٌد أخوك))ٌَُثن  ولم ٌجمع... وال تحقره كما ال تحقره قبل أن ٌكون علما. ولو سّمٌت رجبل 

 اسما قد رتحقَّ لم تحقره. فإن قلت: أقول ُزٌٌٌد أخوك، كما أقول قبل أن ٌكون اسما.فإنك إنما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٖٙٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه .ٔ

 .66ٖ/ٖالكتاب  .ٕ

 .3ٕٖ/ٖالكتاب  .ٖ

 .6ٕٔ/ٗشرح كتاب سٌبوٌه  .ٗ

 النسب إلى ذرى حبا. .٘

 . 3ٖٕالمسابل المنثورة  .ٙ

 .ٕٔما ٌنصرؾ و ما الٌنصرؾ .6
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ه. فإن ُجعبل اسما واحًدا فلٌس اسما على ِحٌال رتحقَّ ثبت لرجل لٌس بحكاٌة ، وإنما 

ٌُجعل األّول واآلخر بمنزلة  ولكن االسم اآلخر  ((َحْضَر َمْوتَ ))واحد أولى به من صاحبه ولم 
مبّنً على األّول. ولو حق رتهما جمٌعا لم ٌصٌرا حكاٌة( 
(ٔ )

 
 ((زٌد قام  ))أو ((زٌد أخوك)):)وإذا كان اسم الرجل وهو ٌتحدث عن حكاٌة الجمل قال الزجاجو

َق َنحُره الَصؽٌُر(هذا َبرَ  لم ٌمكنك تصؽٌره أٌضا كما لم ٌمكنك تثنٌته وال جمعه،فإّنما تقول:
 (ٕ)

 
 والعلة فً عدم تصؽٌر المحكً      

ٌُذهب معنى الحكاٌة، قال أبوعلً الفارسً:)إذا سّمٌت بــ -ٔ  رجبل  ((زٌٌد أخوك))أن التصؽٌر 
ٌّرت الجملة اسما ن الحكاٌة تزول إذا حقرتهما (..وال تحقرهما أل ص

 (ٖ)
 

قال خالد األزهري:)وال ٌصؽر وال ٌثنى ،  ، والجمل ال تصؽر ألنه جملة أو شبه جملة-ٕ

وال ٌجمع ألنه جملة أو شبهها،والجمل ال تضاؾ وال تصؽر وال تثنى وال تجمع(
 (ٗ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ٕٖ-6ٕٖ/ٖالكتاب  .ٔ

 .ٕٗٔما ٌنصرؾ و ما الٌنصرؾ  .ٕ

 .ٖ٘ٔ/ٖالتعلٌقة على كتاب سٌبوٌه  .ٖ

 .9ٗٗٔموصل النبٌل إلى نحو التسهٌل .ٗ
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 الفصل الرابع                                      
 على الحكاٌة لُ مْ الحَ                            

من خبلل استقراء النصوص الفصٌحة للؽة العربٌة وضع النحوٌون قواعد مطردة     
 وحتى القواعد  هذهعن  تؤتً بعض النصوص خارجة قد و ،ٌمكن القٌاس علٌها الكثٌرة التً

 وسابل فً ، كان للنحوٌٌنبها  عتدّ ا من نصوص ٌُ ع ما خرج عنهمالمطردة القاعدة  تتطابق
ن إ وسابل التوجٌه لتلك النصوص قولهموكل ذلك ٌتم من خبلل التؤوٌل ومن  هماالتوفٌق بٌن

على التضمٌن على االتساع أو الكبلم نه لؽة أو ٌإول ذلكإللضرورة أو القول خرج ذلك 
 .من هذه الوسابل الَحْمل على الحكاٌة كان و
إذ هوالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  ل على الحكاٌةمْ مصطلح الحَ  أول من استعملولعل     

اثنان وعشرون وجها: الفاعل وما لم ٌذكر  والرفعالجمل المنسوب إلٌه:) تابفً ك قال 
فاعله... والحمل على الموضع والِبنٌة
(ٔ)

والحكاٌة( 
 (ٕ)

 
ومن أمثلة ما ذكره فً الرفع على الحكاٌة    

(ٖ) 
رقول الشاع

 (ٗ)
: 

ْقُت ِسْرَباال وَلسُت ِبَكاِتبٍ اٍد وَ و جَ بُ ُت َأَكَتبْ          (٘)َخطَّ ُمَراِمٍر      وَخرَّ

 ( منصوبا على المفعولٌة .أبو جادٍ ولوال الحكاٌة لكان ) 

ؼٌاث بن ؼوث ما أنشده سٌبوٌه لؤلخطل ومن ذلك      
 (ٙ)

: 

 ومُ رُ حْ  مَ اَل وَ  ٌج رِ  حَ ُت اَل يْ أبِ ٍل     فَ زِ نْ مَ الَفتاِة بِ  ُت ِمنَ يْ لَقْد أبِ وَ            
وكان وجه الكبلم نصبهما على  (( حرٍج و محرومٍ )):)الشاهد فً رفع يّ رِ مَ تَ الشَّنْ قال األعلم   

وَوْجُه رفعهما عند الخلٌل الَْحمُل على الحكاٌة  الحال أو الخبر.
(6)

والمعنى فؤبٌُت كالذي  ،
،كما ال ٌجوز كان ٌجوز رفعه َحْمبلً على مبتدإٍ ُمْضَمرٍ  ٌقال له: ال حرٌج وال محروٌم، وال

زٌٌد ال قابٌم وال قاعٌد، على تقدٌر:ال هو قابٌم و ال هو قاعد ألنه لٌس موضع َتْبعٌٍض وقطٍع 
فلذلك حمله على الحكاٌة (

  (3)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ٌتؽٌران عن الرفع على كل حال.( الجمل فً  حيُث وقطٌ أراد به البناء حٌث قال:)مثل : .ٔ

 .3ٗٔالنحو 

 .6ٔٔالجمل فً النحو  .ٕ

 .ٓ٘ٔالجمل فً النحو  .ٖ

 لم أقؾ على اسم الشاعر. .ٗ

ربال: القمٌص والدرع ،وقٌل كل :اسم رجل. سِ ُمَراِمرٍ .  أبو جاد: حروؾ المعجم المعروفة .٘

 .مادة)سربل(ٖٖ٘/ٔٔمادة)مرر(و6ٔٔ/٘،ٌنظرلسان العربلبس فهو سربال ما

 .3ٗ/ٕالكتابوٌنظر(، َولَقْد أِبيتُ  كون( بدال من)َولَقْد أ،وفٌه)ٖ٘ٓدٌوانه  .ٙ

:كؤنه حكاٌة لما كان ٌتكلم به قبل ذلك  فكؤنه  -رحمه هللا  -قال سٌبوٌه:)وقال الخلٌل  .6

 .3٘/ٕالكتاب  اللفظ( حكى ذلك

وقال األعلم:) وٌجوز رفعه على االبتداء وإضمار الخبر على معنى فؤبٌت ال حرٌج وال  .3

محروٌم فً المكان الذي أبٌت فٌه وحذؾ هذا لعلم السامع( تحصٌل عٌن الذهب من معدن 

 .6ٕٙجوهر األدب فً علم مجازات العرب
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التً ذكرها ً الفارسً فً أحد األوجه أبً عل قولأمثلة التوجٌه على الحكاٌة ومن      
ا( فً قول أبً ذإٌب  بعد (نّ )أفتح همزة تفسٌرفً  ًّ  خوٌلد بن خالد)أم  الهذل

(ٔ)
: 

 َفودَُّعوا دِ ََل البِ  نَ يَّ مِ نِ ْوَدى  بَ أَ       وُ نَّ ِمي أَ ِجسْ ا لِ مَّ ا أَ ْبُتيَ جَ أَ فَ            
ْحتمل  ٌَ ا ))قال :)  ن ٌكون َحكى الكلمة التً من كبلم سابله، ونظٌر ؼٌر شًٍء ، منه :أ  ((  أم 

لَِمْه؟ لَِم أنه ظرٌؾ لَِم فعلَت ذا؟ فٌقول المجٌُب: :ذلك ما حكاه سٌبوٌه من أّن القابل ٌقول
 (ٕ)

 ،
ٌَحكً هنا ما كان من كبلم  فقوله: لَِمْه؟ حكاٌة لِما كان من كبلم السابل ،ِمن لَِمْه؟ فكذلك 

ا )) السابل وهو قوله: التً لبلستفهام ، فٌكون التؤوٌل:  (( ما ))المنقطعة و (( أم))وهً   ((  أم 
ًّ من الببلد ((( لجسمً))مرتفعا بالظرؾ الذي هو (( ّنهأ))فٌكون لجسمً أنه أودى بن

 (ٖ)
 قالو، 

ا ))ِمن  (( أم)):)وال ٌجوز أن تكون  أٌضا هذه الكلمة موصولة (( ما))أم المنقطعة وقوله    ((  أم 
لى حد الحكاٌة(إاّل ع

 (ٗ) 
  

وأجازابن جنً استعمال الشاذ فً القٌاس واالستعمال على وجه الحكاٌة ، قال ذلك وهو   

ٌتحدث عن المطرد والشاذ فً اللؽة :)وكل ذلك شاذ فً القٌاس واالستعمال فبل ٌسوغ 

وجه القٌاس علٌه وال رّد ؼٌره إلٌه وال ٌحسن أٌضا استعماله فٌما استعملته فٌه إال على 

الحكاٌة(
 (٘)   

بل( فً وقال ابن هشام األنصاري    ٌْ عبٌد بن  يّْ رِ يْ مَ النُّ قول الراعً  فً توجٌه نصب )أِف

عاملً الزكاة بالجورٌصؾ  وهوحصٌن 
(ٙ)

: 

 ِلؤَلِميِر أِفْيًَل  بُ ُغُمبًَّة        ُظمًما وُيكتَ  لِ يْ صِ الفَ  نَ َخاَض مِ وا المَ ذُ خَ أَ    

ؤفل بٌن اإلبل أي ٌؽٌب، وانتصاب أي: بدل الفصٌل ،واألف)  ٌَ ٌبل على فِ أَ ٌل: الصؽٌر ألنه 
الحكاٌة ألنهم ٌكتبون أدى فبلن أفٌبل(
 (6)

  
 
  الفصل مبحثٌن: وضمَّ          

 .المبحث األول:التوجٌه على الحكاٌة       
 .  المبحث الثانً: حكاٌة الحال       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌٌّن  .ٔ  .ٙ/ٔشرح أشعار الهذل

)وإذا قال الرجل للرجل:لَِم فعلت ذاك؟ فقال :لَِم أنه :، وقال السٌرافً ٕٗٔ/ٖالكتاب .ٕ

ال ٌعتد بها المسإول  ((  لِمَ  ))وإعادة  ((  فعلها)) لتقدٌر الكبلم  ((  أنّ  ))ظرٌؾ. ففتح

 .ٕٖٗ/ٖشرح كتاب سٌبوٌه  كونه أعاد سإال السابل وحكى لفظه ثم أجاب عنه(

 . 3ٔ كتاب الشعرأو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب .ٖ

 . 3٘ كتاب الشعرأو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب .ٗ

 .99-93/ٔالخصابص  .٘

 .ٕٕٗ هدٌوان .ٙ

أفٌبل منصوب بإضمار فعل، أي ،وقال عبد القادر البؽدادي:)ؤ٘ٔ/ٗمؽنً اللبٌب  .6

ٌكتب لؤلمٌر أفٌبل أخذوا،ومن روى وٌكتب بالبناء للفاعل نصبه به( شرح أبٌات 

 .ٕٖ٘/٘مؽنً اللبٌب 
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 المبحث األول                                
 التوجٌه على الحكاٌة                            

 لحكاٌة ما ٌأتً:جها النحوٌون على امن المسائل التً خرّ         
      

 العدول عن مطابقة الخبر للمبتدأأوال:                     
أو  فإذا كان المبتدأ مفرداوفً ؼٌره الخبر أن ٌكون مطابقا للمبتدأ فً العدد فً  األصل    

ه ٌإول بتؤوٌبلت بحسب النص وما جاء خبلف مطابقا لهفكذلك الخبر ٌكون  مثنى أومجموعا

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  ذلك قوله تعالى: الوارد ، ومن

﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮲ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀڻ

       وحدّ  فقد         (ٔ)چ                ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀   ﯁     ﮸﮷

 :ذكرهما العلماء قوالنذلك تؤوٌل  فًلم ٌجمع فٌقول:)هن  أمهات الكتاب( و)أم الكتاب( و
أنه أراد اآلٌات كلها فً تكاملها واجتماعها كاآلٌة الواحدة ال أن واحدة  القول األول:     

ولم ٌجمع  ((ڻ  ڻ   )):)ووّحد (هـٖٓٔت)تختص بذلك ،قال أبو جعفر الطبري  منهن

الُمحكمات أم  الكتاب ال أّن  ألنه أراد جمٌع اآلٌات ((ں ))الكتاب. وقد قال  أمهاتُ  نَّ ىُ فٌقول:

الكتاب ولو كان معنى ذلك أن كّل آٌة منهن أّم الكتاب لكان ال شك قد قٌل:  آٌة منهن أم   كلّ 
هن أّمهات الكتاب(
 (ٕ)

 

ًٌّ  قال أن ذلك جاء على وجه الحكاٌة ، :ثانًالقول ال     الطبري:)وقد قال بعض نحو

: هن أمهات الكتاب . على وجه الحكاٌة كما ٌقول ليقُ ولم  ((ں ڻ  ڻ   ))البصرة: إنما قٌل 

لً أنصاٌر فتقول: أنا أنصارك . أو مالً نظٌر فتقول: نحن نظٌرك قال  الرجل: ما
دعنً من تمرتان( وهوشبٌه:

 (ٖ)
، ولم ٌرتض الطبري هذا التوجٌه فقال بعد ذكره لبعض  

شهدها ال شك أنهن حكاٌات شواهد الحكاٌة:)وهذا قول ال معنى له ألن كل الشواهد التً است
حاكٌهّن بما حكى عن قول ؼٌره وألفاظه التً نطق بهّن ،وأن معلوما أن هللا جل  ثناإه لم 

ٌَحِك عن أحد قوله:أّم الكتاب فٌجوز أن ٌقال:أَخرج ذلك ُمْخَرَج الحكاٌة(
 (ٗ)

  

تقدٌرالجواب ُقّدر :)وقٌل فً توحٌد أم الكتاب قوالن: أحدهما: أنهالطُّْوِسي وقال أبو جعفر    

؟ ن نظٌُر زٌدٍ على وجه الحكاٌة كؤنه قٌل: ما أّم الكتاب ؟ فقٌل: هّن أّم الكتاب كما ٌقال: مَ 

 (٘)چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  الثانً: أن ٌكون ذلك مثل قوله: فٌقال: نحن نظٌره.
بمعنى الجمٌع آٌة، ولو أرٌد أن كل واحد منهما آٌة على التفصٌل لقٌل : آٌتٌن.( 
(ٙ)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6آل عمران سورة  .ٔ

 .39ٔ/٘)تفسٌر الطبري( جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن  .ٕ

 .9ٓٔ/٘جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن )تفسٌر الطبري(  .ٖ

 .9ٔٔ/٘لبٌان عن تؤوٌل القرآن )تفسٌر الطبري( جامع ا .ٗ

 . چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     چ ٓ٘المإمنون سورة  .٘

 .9ٖ٘/ٕالتبٌان فً تفسٌر القرآن  .ٙ
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 الِجوار والحكاٌةثانٌا:          

المعنى لحركتها  َتَطّمب قد ٌتؽٌر إعراب الكلمة إلتباعها لفظا آخرعلى الرؼم من      

ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤچ  ة وٌكون ذلك فً المجاورة كقوله تعالى:األصلٌ

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

والٌوم لٌس بمحٌط ،وإّنما المحٌط هو العذاب  (ٔ) چڍ  ڍ  ڌ     ڌ    
(ٕ) 

        

ا أبا َعمرو ، أنه قال لؤلسود: ٌ َعْمَقمةومن ذلك ما ذكره ابن منظور:)وفً حدٌث   .  

َدٌَك .قال ٌَ َك ،قال لب ى  ٌْ ْزَدوَج ٌدٌك بــ(ٖ) يُّ ابِ طَّ الخَ  قال:لب  ٌَ  (ٗ) ( ((لبٌك)): معناه َسلَِمْت ٌداك لِ

بعبلمة مقّدرة منع من ظهورها اشتؽال المحل بعبلمة  امرفوع فتكون كلمة)ٌدٌك( فاعبل

 .المجاورة

فؤكثر العرب ترفع  ((ا ُجْحُر َضبٍّ َخِربٍ ىذ)): وقال ابن هشام األنصاري:)أّما قولهم   

َخِرًبا وال إشكال فٌه ، ومنهم من ٌخفضه للمجاورة ... وُمَرادهم بذلك أن ٌناسبوا بٌن 

 ((َخِربٍ ))المتجاورٌن فً اللفظ وإن كان المعنى على خبلؾ ذلك ، وعلى هذا الوجه ففً 

ولٌس ذلك بُمْخرج له عما ضمة مقّدرة منع من ظهورها اشتؽال اآلخر بحركة المجاورة 

ذكرناه من أنه تابع لمنعوته فً اإلعراب كما أّنا نقول:إن المبتدأ والخبر مرفوعان وال ٌمنع 

بكسر الدال إتباعا لكسرة  (٘)چ       بِّ الَعالَِمٌنَ رَ   هلِلِ     الَحْمدِ چ  من ذلك قراءة الحسن البصري :

 ((َمْن َزْيٍد؟ ))بالنصب ،أو ((َمْن َزْيًدا؟)) اٌة :البلم،  وال ٌمنع من ذلك أٌضا قولهم فً الحك

ٍد، وأردت أن تربط كبلمك بكبلمه  ٌْ بالخفض ،إذا سؤلت َمْن قال: رأٌت زًٌدا ، أو مررُت ِبَز

بحكاٌة اإلعراب وقد تبٌن بهذا صحة قولنا: إن النعت ال بد أن ٌتبع منعوته فً إعرابه 

وتعرٌفه وتنكٌره.(
 (ٙ)   

ًّ وقال الدسو      ((َخِربٍ )) ):ىذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرب : فً قوله فً إعراب كلمة)خرب( ق

 مرفوع  وعبلمة رفعه صفة لجحر فكان حقه الرفع ولكن ُجّر لمجاورته  المجرور فهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ٗهود سورة  .ٔ

 .ٖٕٗ/ٌٔنظر التبٌان فً إعراب القرآن  .ٕ

ٖ.  ًّ    بؽٌة الوعاة )ٌنظر، له ؼرٌب الحدٌث .  (هـ33ٖت )أبو سلٌمان حمد بن محّمد الخطاب

 .  (3ٖٓ/ٕواألعبلم ٙٗ٘ /ٔ

 .   مادة )لبب(  6ٖٕ/ٔلسان العرب  .ٗ

 . 6،وسبق تخرٌج القراءة فً ٕالفاتحةسورة  .٘

 .    3ٕٗ  ىدَ الصَّ  لَّ ى وبَ دَ النَّ  رِ طْ قَ ح شر .ٙ
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فحركة المجاورة  المجاورة ، بحركة ضمة مقّدرة على آخره  منع منها اشتؽال المحل
لٌست حركة بناء وال إعراب أي : وإنما هً حركة اجتلبت للمناسبة بٌن اللفظٌن المتجاورٌن فبل 

 استحسانً لفظً ال تعلق له بالمعنى(تحتاج إلى عامل ألن اإلتٌان بها إّنما هو لمجرد أمر 
(ٔ) 

 
ٌّة والفعلٌة            ثالثا : )ِنْعَم ، وبِْئَس( بٌن االسم

ٌٌّن الخبلؾ فً       ٌٌّن والكوف ٌّة  من المسابل الخبلفٌة بٌن البصر  (ِنْعَم ، وِبْبسَ )اسم
أو فعلٌتهما  

(ٕ)
 .   أّنهما اسمان  ن إلىٌّوفذهب البصرٌون إلى أنهما فعبلن فً حٌن ذهب الكوف 

ٌٌّن على أّن   .  ً   ((ِنْعَم ، وِبْئَس ))قال ابن الشجري:)أجمع البصرٌون من النحو  فعبلن وتابعهم عل

اء :هما اسمان وتابعه أبو العباس أحمد ا ًّ . وقال أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الَفر  بن حمزة الكساب
ٌّتهما(ا بن ٌحٌى َثْعلٌَب وأصحابه على اسم

 (ٖ)
  

ٌّونبها  ومن ضمن الحجج التً احتجّ      على اسمٌتهما دخول الجار علٌهما قال ابن  الكوف
الشجري:) واحتج الفّراء بقول العرب: ما زٌٌد ِبِنْعَم الرجُل ، وبقول حّسان بن ثابت
 (ٗ)

: 

 اُمْصِرمَ  أخا ِقمٍَّة أو ُمْعِدَم الَمالِ         اُر ُيْؤِلُف َبْيَتوُ َم الجَ عْ ُت ِبنِ سْ لَ أَ           
ُر، فدخول  ٌْ ُر على ِببس الَع ٌْ ٌُحقِّق  ((على))و ((الباء))وبقول بعض فصحاء العرب : ِنعَم الس  علٌهما 

ٌّة.( لهما االسم
 (٘)

 
ٌٌّن :     وذكر أبو البركات األنباري رّد البصرٌٌن على ذلك فقال:)وأّما الجواب عن كلمات الكوف

 دخول حرؾ الجر علٌهما فً قوله: أّما قولهم: الدلٌل على أّنهما اسمان

    اُر ُيْؤِلُف َبْيَتوُ َم الجَ عْ ِبنِ  تُ سْ لَ أَ                              
ُر على ِببْ ِنعْ   وقول بعض العرب: ٌْ رُ  سَ َم الس  ٌْ ، وقول اآلخر: واهلل ماىي ِبِنْعَم المولودُة، فنقول: الَع

كاية فيو مقدَّرة ، وحرف الجر يدخل مع دخول حرف الجر عمييما ليس ليم فيو حجة ألن الح
 :(ٙ)عمى ما ال ُشْبَية في فعميتو، قال الراجز تقدير الحكاية
  (6) واهلِل َما َلْيِمي  ِبَناَم َصاِحُبُو          َواَل ُمَخاِلِط المََّياِن َجاِنُبو              

ٌُحكم لــ   ة لدخول الباء علٌه،وإذا لم ٌجزباالسمٌّ  ((َنامَ ))ولو كان األمر كما زعمتم لوجب أن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٓ٘/ٖحاشٌة الدسوقً على مؽنً اللبٌب  .ٔ

ٌٌّن البصرٌٌن والكوف .ٕ  .ٗٔالمسؤلة  3ٔ/ٌٌّٔن ٌنظراإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحو

ٌنظر .الفراء أن لفظهما لفظ الفعل ولٌس معناهما كذلك ، ٌرىٗٓٗ/ٕأمالً ابن الشجري  .ٖ

 (ٔٗٔ/ٕ،و 3ٕٙ/ٔمعانً القرآن للفراء )

 (.َكِذي الُعْرِف َذا َماٍل َكثيٍر َوُمْعِدَما)  شطرالثانً:فٌه الو ،ٖ٘/ٔدٌوانه  .ٗ

رُ  ،و٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٕأمالً ابن الشجري .٘ ٌْ  .الوحشً واألهلًَمار:الحِ الَع

لًِ( الَقَناِنيّ نسبه ابن السٌرافً إلى  .ٙ ٌْ ، شرح أبٌات وفٌه:) َعْمُرَك ما زٌٌد ( بدال من )وهللِا َما َل

:)والبٌت (هـٖٖٔٔت )،وقال أحمد بن األمٌن الشنقٌطً 9ٖٙرقم الشاهد 6ٕٔ/ٕسٌبوٌه 

 .9/ٔع الهوامعمع كثرة دورانه فً كتب النحو ال ٌعلم قابله( الدرر اللوامع على هم

ٌرٌد أن الذي ٌصاحبه فً السفر ال ٌنام ألنه قلٌل النوم وال ٌلٌن جانبه من تعب والعمل.  .6

 . 6ٕٕ/ٌٕنظر شرح أبٌات سٌبوٌه البن السٌرافً 
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ٌّة لتقدٌر الحكاٌة فكذلك هاهنا  ال ٌجوز أن ٌحكم لـــ  ((ِنْعَم ، وِبْبسَ ))أن ٌحكم له باالسم
ٌّة لدخول حرؾ الجر  علٌهما لتقدٌر الحكاٌة، والتقدٌر فً قولك: باالسم

   اُر ُيْؤِلُف َبْيَتوُ عَم الجَ ِبنِ ُت سْ لَ أَ                          
وعلى تقدٌر البصرٌٌن تكون الجملة الفعلٌة )نعم  (ٔ) ألسُت بجاٍر مقول فيو نعم الجار...(

 .الجار( فً محل جرٍّ صفة لموصوؾ محذوؾ وهو المحكً
 إحداهماوجه الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن فذكر طرٌقتٌن :  د األزهريوذكر خال    

ماذكرته فٌما تقدم ، والثانٌة نقلهاعن ابن عصفور فقال:)الطرٌقة الثانٌة: وهً التً حررها 
ٌٌّن أنّ  ٌٌّن والكوف ِنْعَم ،  )) ابن عصفور فً تصانٌفه المتؤخرة فقال: لم ٌختلؾ أحد من البصر

ٌٌّن فٌهما بعد إسنادهما إلى الفاعل  فعبلن ((ِبْئَس و   ،وإّنما الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوف

ٌّون إلى أن  ُجلُ ِنْعَم ))فذهب البصر ُجلُ  ِبْئَس ))جملة فعلٌة وكذلك  ((الر  ،وذهب الكسابً  ((الر 

ُجلُ ِنْعَم )) إلى أن قولك: ُجلُ ِبْبَس ))و ((الر  ٌّان بمنزلة  ((الر  ِنْعَم ))فــ ((اَشرِّ  طَ تأبّ ))اسمان محك

ُجلُ  ُجلُ ِبْبَس ))عنده اسم للممدوح ،و ((الر  اسم للمذموم، وهما فً األصل جملتان  ((الر 

عن أصلهما وُسّمً بهما.( ُنقمتا محكٌتان
 (ٕ) 

  

ٌَّة أحٌانا          رابعا :)أّي( الموصولة ُمعربة دائما أو َمبنِ

 وصولة( المأيِّاهناك مذهبان فً الحركة التً تلحق)  

وهو مذهب الخلٌل وٌونس ،قال ابن  أن حركتها حركة إعرابالمذهب األول:       

الموصولة ُمْعربة( ((أيِّا))مالك:)مذهب الخلٌل وٌونس أّن 
ونسب أبو البركات األنباري  ، (ٖ) 

 إلى الكوفٌٌن القول بإعرابها
(ٗ)

 
 تها وهو المبتدأحركتها حركة بناء إذا أضٌفت وحذؾ صدرصل المذهب الثانً:      

ُهم أفضُل  على أنهم جعلوا هذه الضمة     ٌ وهوقول سٌبوٌه حٌث قال:)وأرى قولهم :ضرب أ
بمنزلة الفتحة فً خمسة عشر(
 (٘)

ز فٌه اإلعراب على قراءة وهناك رأي آخر لسٌبوٌه ٌجوّ ،  

ٌّهم( بالنصب )أ
(ٙ)

  (6)چڌ        چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ چ  فً قوله تعالى:  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٌّن  .ٔ ٌٌّن البصرٌٌن والكوف  .9ٕ/ٔاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحو

 .6ٙ/ٕشرح التصرٌح على التوضٌح  .ٕ

 .ٖٕٓ/ٕشرح التسهٌل  .ٖ

ٌٌّن .ٗ ٌٌّن البصرٌٌن والكوف  . ٕٓٔ، المسؤلة 3ٖ٘/ٕاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحو

 .ٓٓٗ/ٕالكتاب .٘

 اذ الفّراء بالنصب على أنه مفعولقرأ طلحة بن مصرؾ ومعاذ بن مسلم أست .ٙ

 .9ٙٔ/ٙ، والبحر المحٌط ٖٗ/ٗ(وقراءة الجمهور بالرفع. ٌنظر الكشاؾ چ)

 .9ٙمرٌم سورة  .6
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وحدثنا هارون :)قال  سٌبوٌه     
(ٔ) 

چ  چ          ٌقرإونها  (ٕ) أن ناًسا وهم الكوفٌون

ُهمچ  ڇ  ڇ         ڇ    ٌ وها حٌن   چڍ   ڍ  ڌ       ڌ         أ ٌّدة نصبوها كما جر  وهً لؽة ج

ٌِّهم أفضُل( قالوا: امرر على أ
 (ٖ)  . 

چ  چ  ڇ  ڇ               چ  تعالى:واختلؾ النحوٌون فً توجٌه حركة الّضمة فً ) أّي( فً قوله      

 وفً توجٌه ذلك ما ٌؤتً: چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  

ا( رفع باالبتداء على أنه ِحكاٌة بعد قول مضمرالتوجٌه األول:     ًٌّ والتقدٌر: لننزعن  أن )أ

ن َحملِِه ،و)حمله على الحكاٌة أقوى م ِعتيِّاعلى الرحمن  أيُّيم أشدُّ إذا قٌل  يذِ الَّ من كل فرقة 

 على البناء لكثرة إضمار القول(
(ٗ)

:)وزعم قال سٌبوٌه وهو قول الخلٌل، (٘) (ڍ     وخبره ) 

ٌ هم إّنما ُرِفَع فً  على أنه حكاٌة كؤّنه قال : اضرب الذي  ((  اضرب أيُّيم أفضلُ )) الخلٌل أّن أ

ٌ هم أفضُل.( ٌقال له أ
 (ٙ)

 
هذا مذهب أصحابنا وأنا أستبعد رمذهب الخلٌل فقال:)بن السراج إعرابها  واختااورّجح        
وكانت مفردة أحق بالبناء ، وال أحسب الذٌن رفعو أرادوا إاّل الحكاٌة ، مضافة  ((أيٍّ ))بناء

كؤنه إذا قال: اضرب أٌهم أفضل فكؤنه قال: اضرب رجبل إذا قٌل : أٌهم أفضل قٌل:هو. 
م الفصحاء كثٌر موجود إذا آنسوا بعلم والمحذوفات فً كبلمهم كثٌرة واالختصار فً كبل

 المخاطب ما ٌعنون وهذا الذي اختاره مذهب الخلٌل(
(6)  

ا( هنا استفهامٌة     ًٌّ وعلى رأي الخلٌل فإن )أ
(3) 

 

ًٌّا( رفع باالبتداء التوجٌه الثانً:    ( ، والفعل أن )أ عن  ُمَعمَّقٌ ( چ) وخبره )أشد 

أّما ٌونس فٌزعم أّنه بمنزلة قولك: أشهد إّنك لرسول قال سٌبوٌه :)و، ٌونس وهو قول العمل
هللا. واضرب ُمَعل قة(
 (9)

وأي  هنا استفهام وجملتها فً موضع نصب 
 (ٔٓ) 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼاٌة ) القارىء توفً فً حدود السبعٌن ومابة. ، ٌنظرالبصري هارون بن موسى بدهللا أبو ع .ٔ

اء ٌٌّن والنحاة وٖٖٓ/ٕالنهاٌة فً طبقات القُر   (ٕٖٔ/ٕبؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽو

  .الكوفٌون: هم عاصم وحمزة والكسابً  .ٕ

 .99ٖ/ٕالكتاب  .ٖ

 .9ٖٔ/ٕالتخمٌر فً شرح المفصل  .ٗ

 .ٕٗ/ٖأمالً ابن الشجري  .٘

 .99ٖ/ٕالكتاب  .ٙ

 .ٕٖٗ/ٕاألصول فً النحو  .6

 .6ٕٙ/ٔحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً  .3

 .ٓٓٗ/ٕالكتاب  .9

 .3ٕٖ/ٕشرح المفصل البن ٌعٌش  .ٓٔ
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الفّراء  إلى   (هـ6ٔٙت)نسبه القاسم بن الحسٌن الخوارزمً   التوجٌه الثالث:      

( مكتفٌا چره وٌكون الفعل)( خبڍ      )      رفع باالبتداء و(  ڇ  وهو أّن ) والكسابً : 

 طعامٍ عن المفعول به بمنزلة قولك: قد أكلت من 
 (ٔ) 

( أيّّ وعلى هذا التؤوٌل تكون )

استفهامٌة ال موصولة
(ٕ)

. 
وهً  وهوالمبتدأ أنها مبنٌة على الضم  إلضافتها وحذؾ صدر صلتها التوجٌه الرابع:   

(وهو قول سٌبوٌهچمفعول ) فً موضع نصب
(ٖ)

 الرأي ابن مالك فقال:واختار هذا  

وما ورد عنهم مّما ٌوهم البناء عند حذؾ  الموصولة ُمْعربة ((أيِّا)))مذهب الخلٌل وٌونس أّن 

جعله الخلٌل  چچ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  چ  شطر صلتها كقوله تعالى:

عنده ؼٌر مخصوص بؤفعال محكٌا بقول مقدر . وحكم ٌونس بتعلٌق الفعل قبلها ألن التعلٌق 
القلوب والحجة علٌهما قول الشاعر
(ٗ)

: 

 لُ ضَ فْ م أَ َسمَّم َعَمى أيُّيُ ٍك      فَ ي َمالِ َت َبنِ يْ ا َلقِ ا مَ إذَ            
ألن حروؾ الجر ال تعلق، وال ٌضمر قول بٌنها وبٌن معمولها ، وإذا بطل التعلٌق  

 لك.(وإضمار القول تعٌن البناء إذ ال قابل بخبلؾ ذ
(٘)

  
ا باإلضافة خامسا:      علة عدم مجًء تمٌٌز)كأٌن،وكذا( مجرور 

إن معنى )كؤٌن ،وكذا( كمعنى )كم( الخبرٌة ، ولكن تمٌٌزهما  ٌؤتً منصوبا وٌجوز فً  

)كؤٌن( أن ٌؤتً تمٌٌزها مجرورا بـ)من( الجارة ، وذكر النحوٌون علة عدم مجًء تمٌٌزهما 

 م (الخبرٌةمجرورا باإلضافة كــتمٌٌز )ك

قال ابن مالك :)فكان حقهما أن ٌضافا إلى ممٌزهما كما تضاؾ )كم( التً تساوٌهما فً    

أنها لو أضٌفت لزم نزع تنوٌنها وهً مستحقة للحكاٌة  ((كؤٌن))المعنى لكن منع من إضافة 

مجرى  مسّمى به فإنه ٌلزم أن ٌجري ((بزٌد))ألنها مرّكبة من كاؾ التشبٌه وأيٍّ فكانت بمنزلة 

 ((كذا))بها....وأّما االجملة المسّمى بها فً لزوم الحكاٌة والمحافظة على كل جزء من أجز

من التركٌب الموجب للحكاٌة وفٌها زٌادة مانعة من اإلضافة وذلك أن  ((َكؤٌن))ففٌها ما فً 

عجزها اسم لم ٌكن له قبل التركٌب نصٌب فً اإلضافة فؤبقً على ما كان علٌه(
 (ٙ)

 

ابن عقٌل فً )كؤٌن وكذا(:)وال ٌجوز أن ٌضافا إلى الممٌز وال إلى ؼٌره ألن المركب وقال  

ٌحكى واإلضافة تقتضً نزع التنوٌن فتفوت الحكاٌة وألن اسم اإلشارة ال ٌضاؾ.( 
(6)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٗ/ٔ،وٌنظر قول الفراء فً معانً القرآن 9ٗٔ/ٕالتخمٌر فً شرح المفصل  .ٔ

 .3ٕٖ/ٕشرح المفصل البن ٌعٌش  .ٕ

 .9ٖٔ/ٌٕنظر التخمٌر فً شرح المفصل  .ٖ

 . ٘٘ٔ/ٔهوؼسان بن وعلة ، ٌنظرالدرر اللوامع على همع الهوامع .ٗ

 . ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٔشرح التسهٌل  .٘

 .ٖٖٙ/ٕشرح التسهٌل  .ٙ

     .   ٙٔٔ/ٕالمساعد على تسهٌل الفوابد  .6
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 سادسا: دخول الم التوكٌد على )سوف(       
افترق النحوٌون فً داللة الم االبتداء على الزمن ، فمنهم َمن ٌرى أنها تدل على      

 تخصٌص زمن المضارع  بالحال ومنهم من ٌرى أنها تفٌد التوكٌد فقط
صة له بالحال كما  قال الرضً :)وعند الكوفٌٌن    الم االبتداء الداخلة على المضارع مخصِّ

أّن السٌن تخصِّصه باالستقبال فبل ٌكون دخولها وجها آخر للمشابهة 
(ٔ)

بل كالسٌن فً  
زون ذلك  زون :إّن زًٌدا لسوؾ ٌخرج ، للتناقض . والبصرٌون ٌجوِّ التخصٌص فلذلك ال ٌجوِّ

ا دخلت على المبتدأ.( ألّن البلم عندهم باقٌة على إفادة التوك ٌد فقط كما كانت تفٌده لم 
(ٕ) 

وقال ابن هشام األنصاري وهو ٌتحدث عن أنواع البلمات:)الم االبتداء وفابدتها أمران:    

عن صدر الجملة كراهٌة ابتداء الكبلم  ((إنّ ))فً باب َزْحَمُقوىا توكٌد مضمون الجملة ولهذا 

قال األكثرون واعترض ابن مالك على الثانً بمإكدٌن ، وتخلٌص المضارع للحال كذا 

   (ٗ) ( (ٖ)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  بقوله تعالى:

وفً اجتماع الم االبتداء الدالة على الحال مع حرؾ االستقبال )سوؾ( كما فً قوله    

 توجٌهات للعلماء هً: (٘) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    چ  تعالى:

الزمانٌة لـ)الم االبتداء( اضمحلت بدخولها على )سوؾ( ، قال  أن الداللة التوجٌه األول:    
الزمخشري:) فإن قلت : الم االبتداء الداخلة على المضارع تعطً معنى الحال فكٌؾ جامعت 

للتعوٌض  ((يا أهلل ))للتوكٌد كما أخلصت الهمزة فً  ُمخمّْصة قلُت:لَم تجامعها إاّل   حرؾ االستقبال؟

رٌؾ.( واضمحل عنها معنى التع
(ٙ)  

   بن عطٌة:)والبلم فً قوله:اال داللة زمانٌة للبلم ألنها حكاٌة لكبلم مقّدر، قال  :ثانًالتوجٌه ال  

ٌا فبلن  ِمتَّ مجلوبة على الحكاٌة لكبلم معل م بهذا المعنى ، كؤّن قاببل قال لكافر: إذا  ((ٿ    ))

ره الكافر على جهة االستبعاد  َحيِّالسوؾ تخرج     (6) وكرر الكبلم حكاٌة للقول األول.(، فقر 

مجلوبة على  ((ٿ   )) واستبعد أبو حٌان هذا التوجٌه فقال:)قال ابن عطٌة: والبلم فً قوله:     

الحكاٌة لكبلم تقدم بهذا المعنى...وال ٌحتاج إلى هذا التقدٌر وال أن هذا حكاٌة لقول تقدم بل هذا  
اإلنكار.(من الكافر استفهام فٌه معنى الجحد و

 (3)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي :بٌن الفعل المضارع واالسم ووجه الشبه دخول الم االبتداء على االسم والفعل المضارع. .ٔ

 .6ٔ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .ٕ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ         ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ  ٕٗٔالنحل سورة  .ٖ

 چڻ  ڻ  ۀ    

 .9ٖٕ/ٖمؽنً اللبٌب  .ٗ

 .ٙٙمرٌم سورة  .٘

 .ٓٗ-9ٖ/ٗالكشاؾ .ٙ

 .ٖ٘/ٙالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز .6

 .9٘ٔ/ٙالبحر المحٌط   .3
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 سابعا: زٌادة )ِمْن( فً االثبات               
 أن )ِمْن( الجارة تزاد إذا توافرت الشروط اآلتٌة: ٌرى النحوٌون        

                 :  تعالى أن تسبق بكبلم منفً أو شبٌه بالنفً نحو قوله  -ٕأن ٌكون مجرورها نكرة  -ٔ

ڦ    ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ ، وقوله تعالى:  (ٔ)چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ 

   (ٕ)چڃ  چ  چ        ڃ  ڃ           ڃ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

 بشرطٌن: إالّ ال تزاد عند سٌبوٌه وجمهور البصرٌٌن  ((ِمنْ )) قال المرادي:)واعلم أن   

الثانً: أن ٌكون مجرورها نكرة... ، وذهب األول: أن ٌكون ما قبلها ؼٌر موجب ...

 الكوفٌون إلى أنها تزاد بشرط واحد هو تنكٌر مجرورها. قلُت: نقل بعضهم هذا المذهب

عن الكوفٌٌن ولٌس هو مذهب  جمٌعهم ألن الكسابً وهشاًما ٌرٌان زٌادتها ببل شرط وهو 

مذهب أبً الحسن األخفش وإلٌه ذهب ابن مالك(
 (ٖ)   

 وَ ُوجّْ  وأّما ما ورد من زٌادتها فً الموجب كما فً قول العرب: )قد كان من مطر.( فقد  
 ذلك بتوجٌهات منها:

عصفورأنها للتبعٌض ولٌست زابدة كما ٌرى الكوفٌون ،  ذكر ابن التوجٌه األول :   

قال:)وأّما أهل الكوفة فبل ٌشترطون فٌها أكثر من دخولها على النكرة وأجازوا زٌادتها 

قد كان } ِمْن{ ))فً الواجب وحكوا فً ذلك : 
(ٗ)

قد كان} ِمْن{ )) ، و((مطرٍ  
(٘)

حدٌٍث فَخلِّ  

َضة وٌكون التقدٌر: قد كان  ((ِمنْ )) أن تكون  . وهذا ال حجة لهم فٌه الحتمال((عنّْي ُمبعِّ

كابٌن من مطٍر ، وقد كان كابن من حدٌٍث، فحذؾ الموصوؾ وأقٌمت الصفة مقامه وإن 

كانت ؼٌر مختصة.(
 (ٙ)   

أن زٌادتها للحكاٌة ،قال الرضً وهو ٌتحدث عن رأي الكوفٌٌن فً  التوجٌه الثانً :  

لوا بما حكى البؽدادٌون من قول العرب: قد كان من زٌادة )ِمن( فً الموجب:) واستد

مطٍر.، وأُجٌب بؤنه على سبٌل الحكاٌة كؤنه ُسبل: هل كان من مطر ؟ فؤجٌب قد كان من 

مطر، فزٌدت فً الموجب ألجل حكاٌة المزٌد فً ؼٌر الموجب كما قال :دعنا من 

تمرتان(
 (6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6٘الذارٌات سورة  .ٔ

 .ٖالملك سورة  .ٕ

 .6ٖٔالجنً الدانً فً حروؾ المعانً  .ٖ

 سقط فً المطبوع. .ٗ

 سقط فً المطبوع. .٘

 .3٘ٗ/ٔشرح جمل الزجاجً  .ٙ

 .3ٕٙ/ٗشرح الرضً على الكافٌة  .6
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 لَّ الجارةثامنا: لَع             
 لعل  حرؾ وهً على نوعٌن       

(ٔ)
 : 

( والنوع األول:    للترجً وهو األكثر واألشهر فٌها معناها كون ٌأن تكون من أخوات )إن 
ولها معان أخرى
(ٕ)

  
كما فً قول خالد بن جعفر بن كبلبأن تكون حرؾ جر  النوع الثأنً:  

(ٖ)
: 

 (ٗ)دِ و َأِسيْ ُزَىيٍر أَ  نْ اًرا مِ ِجيَ            ا    يَ يْ مَ ي عَ ُننِ كِ َلَعلَّ اهلِل ُيمْ                 
ٌرثً أخاه أبا المؽوار الَغَنِويّ ومن ذلك قول كعب بن سعد    

(٘)
: 

وْ َرى وارْ ُع ُأخْ ُت :ادْ فُقمْ         اِر ِمْنَك َقِريبُ وَ ي الِمغْ بِ ًة     َلَعلَّ َأرَ َت َجيْ َفِع الصَّ
)أبً الم     ؽوار( أوجه هًوفً توجٌه جرِّ

 (ٙ)
 : 

قال المرادي :)وقٌل:أراد الحكاٌة (عمى الحكاية، أنه جرّ   التوجٌه األول:  
 (6) 

وقال عبد  

 ، نقمو المرادي. وىذا كمو تكمف( )وقٌل جّر أبً المؽوار على الحكاٌة :القادر البؽدادي
(3)  

ا حركة الحكاية وعميو تكون كممة)أبي( اسم لعل منصوبة  بعَلمة مقّدرة منع من ظيورى
 وقريب خبرىا

واسمها ضمٌر الشؤن ،والبلم  مخّففة( َلَعلَّ أبو علً الفارسً أّن ) ٌرى  التوجٌه الثانً:  

المفتوحة الم الجر و)ألبً المؽوار منك قرٌب( جملة فً موضع خبرها والتقدٌر: لعله ألبً 
المؽوار منك قرٌب 
(9)

 . 
 (( لََعل  )) هذا ضعٌؾ من أوجه: أحدها أن تخفٌؾ ولم ٌرتِض المرادي هذا الرأي فقال :)و  

لم ٌسمع فً هذا البٌت . والثانً: أنها ال تعمل فً ضمٌر الشؤن.والثالث: أن فتح الم الجر 
مع الظاهر شاذ.(
 (ٔٓ)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69٘الجنى الدانً فً حروؾ المعانً  .ٔ

 .69ٌ٘نظرالجنى الدانً فً حروؾ المعانً  .ٕ

 .   363رقم الشاهد  3ٖٗ/ٓٔشاعر جاهلً ، ٌنظرخزانة األدب  .ٖ

ا فكان زهٌر ٌؤتً سوق عكاظ  ةَ مَ ٌْ ذِ بٌت: أن هوزان الترى زهٌَر بِن جَ وسبب ال .ٗ إاّل رّبً

وة التً لها فجاءت عجوز من هوزان بسمن لم ٌرَضه طعمه فدفعها فتؤتً هوزان باإلتا

فسقطت فبدت عورتها فآلى الشاعر أن ٌقتل زهًٌرا ،وأسٌد هو أخو زهٌر. ٌنظر خزانة 

 .3ٖٗ/ ٓٔاألدب 

وفٌه )دعوة بدال من جهرة، ولعل أبا المؽوار( وعلى 3ٕٔشاعر إسبلمً ، نوادر أبً زٌد  .٘

 وفٌه )ثانٌا بدال من جهرة(. 6ٓٗ/ٔصناعة اإلعراب  هذه الرواٌة ال شاهد فٌه. وسر

 .ٖٓٗ/ٓٔ، وخزانة األدب3ٌ٘٘نظر الجنى الدانً  .ٙ

 .3٘٘الجنى الدانً  .6

 .ٕٖٗ/ٓٔخزانة األدب  .3

الجنى الدانً فً حروؾ  وٌنظر، 6٘كتاب الشعرأو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب .9

 .3٘٘المعانً

 .3٘٘الجنى الدانً فً حروؾ المعانً  .ٓٔ
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ذكره المرادي واستبعده وفٌه ٌجوز أن ٌكون )لًعا( هً التً تقال  :لثه الثاالتوجٌ    
وعلٌه تكون )لعاً( المقصورة هً مبتدأ، وقوله: ألبً المؽوار فً موضع للعاثر والبلم للجّر 

الصفة له ،وقرٌب خبر المبتدأ، واستبعد عبد القادر البؽدادي هذا التوجٌه ألن المعنى لٌس 
ب عن لعاً ،وإنما )قرٌب ( خبر مبتدأ محذوؾ على اإلخبار بالقر

(ٔ)
 

وهذا التوجٌه رجحه المرادي فقال:) وروى  لؽة ُعقٌلأن الجر بــ )لعل(  التوجٌه الرابع:   
الجّر بها عن العرب أبو زٌد والفّراء واألخفش وؼٌرهم من األبمة( ثم قال:)وإذا صحت 

بما هو بعٌد.( الرواٌة بنقل األبمة فبل معنى لتؤوٌل بعض شواهدها
 (ٕ) 

وعلى هذا التوجٌه ،  
تكون )لََعل ( من حروؾ الجرالتً ال تتعلق بعاملها ، ومجرورها ٌكون فً موضع رفع 
باالبتداء لتنزٌل )لعل( منزلة حرؾ الجر الزابد بجامع بٌنهما هو عدم التعلق بالعامل 

،وخبرها )قرٌب( 
(ٖ) 

 وصل )ال( بالفعل المضارعتاسعا:       
من عبلمات االسم دخول )ال(علٌه ، وبه ٌتمٌز عن الفعل والحرؾ كما ٌذكر ذلك ابن     

مالك فً األلفٌة 
(ٗ)

: 

 َوُمْسَنٍد ِلَلسِم َتمِييٌز َحَصلْ      ِبالَجرّْ والتَّْنِويِن والنَّْدا و)َأْل(                 
 :(٘) وقد ورد في بعض األبيات وصل )ال( بالفعل المضارع كقول الشاعر  

 ًَل يْ مِ ُيَعدَّ خَ  نْ  أَ ًَل ىْ الِخلُّ أَ  وُ ى    لَ رَ ي يَ ذِ الَّ  لَ ثْ َرى لمِخلّْ مِ اليَ  َس يْ لَ وَ            
لهم  هذه األبٌات مع قول النحوٌٌن: إن)ال(ال تدخل إال على االسم كان وحتى تتوافق     

  توجٌهات فً ذلك وهً:
 العرب على جهة االختصاص والحكاٌة هذا االستعمال لؽة لبعض  أن التوجٌه األول:    

نقبل عن ابن األنباري(هـ 6ٖٓت)أبو منصور األزهري قال  
(ٙ)

 قال ابن األنبارّي:  ) :

  والِحَكاٌة وأنشد األلؾ والبلم على الفعل المستقبل على جهة االختصاص ُتدخلالعرب 

للفرزدق
(6)

 : 

 َوالَجَدلِ  َواَل ِذي الرَّأيِ  لِ يْ صِ  األَ اَل وَ     اَدُتوُ َما َأْنَت بالَحَكِم الُتْرَضى َشيَ          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٖٗ/ٌٓٔنظرخزانة األدب  .ٔ

 .3٘٘الجنى الدانً فً حروؾ المعانً .ٕ

 .9ٔ٘/ٖكتب األعارٌب  ٌنظر مؽنً اللبٌب عن .ٖ

 .ٔمتن ألفية ابن مالك  .ٗ

وشرح أبيات مغني  ٜٚٔ/ٔشرح التسييل البن مالك في بَل نسبة لم أقف عمى اسم الشاعر ، والبيت  .٘
 .ٕٜٕ/ٔالمبيب 

(له كتب منها هـ6ٕٖت )هو أبو بكر محّمد بن القاسم األنباري وهو من أصحاب المذهب الكوفً  .ٙ

ٌٌّن ، ٌنظر،والمذكر والمإنث ممدودالواضح فً النحو،والمقصور وال ٌٌّن واللؽو  ٖ٘ٔ)  طبقات النحو

 .(ٕٕٔ/ٔوبؽٌة الوعاة

( وفٌه:حكومته بدال من شهادته، والبلٌػ بدال من 6ٔ،)مسؤلة ٕٗٗ/ٕالبٌت للفرزدق فً اإلنصاؾ   .6

 ولم أجد البٌت فً دٌوانه. األصٌل.  ،



212 
 

قال وأنشد الفّراء فً مثله     
 (ٔ)

: 

ّنني     أخِ               (ٕ)ا الُيَتَتبَّعُ يَ َذْحمِ  نْ َلِفي ُشُغٍل عَ        ْفَن اطّْنائي إن سكتَن وا 
عُ ))فؤدخل األلؾ والبلم على  وهو فعل مستقبل لما وصفنا.( ((  ٌَُتَتب 

 (ٖ)  
أن )ال( اسم موصول بمعنى)الذي( ،وهذا الرأي نقله الجوهري عن  التوجٌه الثانً:   

 :الِخَرِق الُطَيِويّْ ول ذي األخفش، قال:)وأّما ق

 َيَتَترَّعُ  ـ َوْيَموُ  ـ اذَ ي أيّْ ىَ فِ فَ             َدْيَسٍق   نِ ابْ  يّْ بِ مَ ُم التَّغْ ي َكََل انِ تَ أَ         
 (ٗ)َنا َصْوُت الِحَماِر الُيَجدَّعُ وُل الَخَنا ، وأْبَغُض الُعْجِم َناِطًقا     إلى َربّْ قُ يَ        

ٌَضرُبَك(فإن األخفش ٌقول:أ ُع كما تقول: هو الٌضرُبَك ، ترٌد: هو الذي  ٌَُجد  راد الذي 
(٘ )

      

الذال والٌاء وإحدى  أنها بقٌة)الذي( ولم تنب عنها )ال( حٌث حذفتالتوجٌه الثالث:

 البلمٌن وبقٌت )ال( 

أن تكون  ( بدة ،  قال المرادي وهو ٌتحدث عن أنواع )ال(:اأنها ز التوجٌه الرابع :  

ٌة بق
  

قال بذلك بعض النحوٌٌن، منها قول الشاعر (( الذي))
(ٙ )

: 

 َلُيم َداَنْت ِرَقاُب َبِني َمَعدٍّ   ُيم    ُسوُل اهلِل  ِمنْ ِمَن الَقْوِم الرَّ              
أي:الذٌن رسول هللا منهم ، فحذؾ االسم اكتفاًء باأللؾ والبلم. وذهب بعضهم إلى أنها 

    الموصولة،وذهب بعض النحوٌٌن إلى أن(( أل ))لصحٌح أنها فً هذا البٌت زابدة ، وا

فً قول الشاعر ((أل ))
(6)

: 

 َما أَْنَت بالَحَكِم الُتْرَضى ُحكومُتُه                                    

(   ((أل ))بقٌة 
 (3)

  

أن ذلك مخصوص بالضرورة الشعرٌة وهو رأي جمهور  :الخامسالتوجٌه   

ل أبو البركات األنباري:)أجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطؤ لشذوذه البصرٌٌن ، قا

قٌاسا واستعماال.. وإنما جاء هذا لضرورة الشعر ، والضرورة ال ٌقاس علٌها(
 (9)  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة )تبع(.3ٕ٘/ٕ)سبلمان الطابً( تهذٌب اللؽة  نسبه األزهري إلى .ٔ

يبة والتُّيمة .ٕ : الثؤر أو طلب مكافؤة بجناٌة ُجنٌَت علٌك أو هو العداوة الذَّْحل. ،  الطََّنى أو َطَنأ : الرّْ

 والحقد.

 ، مادة) األلؾ والبلم( ٕٙٗ/ ٘ٔتهذٌب اللؽة  .ٖ

ٌُقطع أنفه أو أذنه أو ٌده أو هنا : (إلى)بلم، والَخنى: الفاحش فً الك .ٗ ُع: الذي  ٌَُجد  بمعنى )عند(، ال

 .3ٖ/ٌٔنظر خزانة األدب .  شفته 

 ، مادة )جدع(.9ٗٔٔ/ٖالصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة .٘

وشرح أبٌات مؽنً 93ٔ/ٔ،وهو ببل نسبة فً شرح التسهٌل البن مالك لم أقؾ على اسم الشاعر .ٙ

 .٘ٙشاهدرقم ال9ٕٔ/ٔاللبٌب

 .ٕٔٓتقدم البٌت فً  .6

 .ٕٔٓالجنى الدانً فً حروؾ المعانً  .3

 .ٙٔمسؤلة ٕٕٔ/ٔاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن .9
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أن ذلك جابز فً اختٌار الكبلم وهو ما ذهب إلٌه ابن مالك حٌث  :السادسالتوجٌه    
قابل األول أن ٌقول )وعندي أن مثل هذا ؼٌر مخصوص بالضرورة لتمكن :ٌقول

(ٔ)
: 

 ما أنت بالحكم المرضً حكومته                                 
ن ٌقولأولتمكن قابل الثانً من      

(ٕ)
: 

 ُيَجدَّعُ  ُت الِحَمارِ َصوْ  َربَّْناإلى                                  

ولتمكن الثالث من أن ٌقول        
(ٖ)

: 
 ما َمن ٌروح                                           

ولتمكن الرابع من أن ٌقول          
(ٗ)

: 
 وما َمن ٌرى                                          

فإذا لم ٌفعلوا ذلك مع استطاعته ففً ذلك إشعاًرا باالختٌار وعدم االضطرار(
 (٘)

ولكنه مع  
لشعر حٌث ٌقول:) وقد وصلت بالفعل ذلك ٌرى أن وصل )أل( بالمضارع لم ٌقع إاّل فً ا

المضارع ، ولم ٌقع ذلك إاّل فً الشعر(
 (ٙ)

 
 

 دخول)ال( النافٌة للجنس على معرفة عاشرا:            
ال تدخل )ال( النافٌة للجنس على المعارؾ ألنها مختصة بالنكرات وهو قول البصرٌٌن، قال     

:)أن ٌكون مدخوله نكرة، فبل تعمل فً  السٌوطً وهو ٌتحدث عن شروط )ال( النافٌة للجنس
معرفة بإجماع البصرٌٌن ألن عموم النفً ال ٌتصّور فٌها،وخالؾ الكوفٌون فً هذا الشرط 
فؤجاز الكسابً إعمالها فً الَعلَم المفرد نحو: ال زٌد، والمضاؾ لكنٌة نحو: ال أبا محّمد.... 

اء إعمالها فً ضمٌر الؽابب واسم اإلشارة نحو: ال هو، وال هً ، وال هذٌن لك ،  ،وجّوز الفر 
ٌٌّن(خوال هاتٌن لك ،وكل ذلك   طؤ عند البصر

(6)
 

وما جاء خبلؾ ذلك ٌإول    
(3)

 ( بفتح المٌم وكسر السٌنَمَساسِ ،  ومن ذلك قراءة )ال  

 الثانٌة
 

ائ  ەئ   ەئ  وئ    ائۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ  فً قوله تعالى:

  (9)چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی      ېئېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( َوالَجَدلِ  َواَل ِذي الرَّأيِ  لِ يْ صِ  األَ اَل وَ ، وشطره الثانً:) ٕٔٓ فً تقدم البٌت .ٔ

 (.  وأْبَغُض الُعْجِم َناِطًقا    وُل الَخَنا ،قُ يَ وشطره األول:) ،  ٕٕٓ فً تتقدم البٌ .ٕ

 .َرَشدٍ  وْ َم ذُ زْ ُم الحَ يْ دِ تَ سْ ُمَشمًّْرا يَ                اً حَ رِ ِىًيا مَ َيْغُدو اَل وَ  حُ ُروْ اليَ ا كَ مَ البٌت: وتكملة  .ٖ

 .َيَرى     َلُو الِخلُّ َأْىًَل َأْن ُيَعدَّ َخِمْيًَل َوَلْيَس الَيَرى لمِخلّْ ِمْثَل الَِّذي : ٕٔٓ فً  تقدم البٌت .ٗ

 .96ٔ/ٔشرح التسهٌل  .٘

 .99ٕ/ٔشرح الكافٌة الشافٌة  .ٙ

 .ٖٙٗ/ٔهمع الهوامع  .6

 .9ٕ٘/ٌٔنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم .3

ال ِمَساَس(  ) ٌوة وابن أبً عبلة ، وقرأ الجمهوءة الحسن البصري وأبوحاوهً قر ،96طه  .9

 ،       ٕٙ٘/ٙالمحٌط  لثانٌة وهو اسم )ال( مبنً على الفتح . ٌنظر البحربفتح السٌن ا

 .3/9ٙوالدر المصون فً علوم الكتاب المكنون 
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  وفً توجٌه هذه القراءة قوالن:       
   ، فقد نقل ابن منظور عن الجوهري قوله: ه اسم مبنً على الكسرأن القول األول:    

 فإنما بنً على الكسر ألنه معدول عن المصدر  َقَطامِ مثل  َمَساسِ  )وأّما قول العرب: ال

 ) وهو الَمس 
(ٔ) 

 

    هذه  ((َمَساسِ ))أن ذلك على الحكاٌة كؤنه نفً للفعل، قال ابن جنً:)أن  القول الثانً:   

ولٌس هذا الضرب من الكبلم ــ أعنً ما ُسمًِّ به الفعل ــ مما  ((َنَزاِل وَدَراِك وَحَذارِ ))كــ 

          فً قوله: إًذا ((ال))النافٌة للنكرة علٌه نحو: ال رجل عندك ،وال ؼبلم لك فــ ((ال))ل تدخ

 ((َمَساسِ )) منك فكؤنه حكاٌة قول القابل: وال أقربُ  نفً للفعل كقولك:ال أمسكُ  ((ال ِمَساسِ  ))

من الحكاٌة أن تكون  أقول َمَساِس ...وال بد أي: ال ال ِمَساسِ  فقال : ((َنَزالِ  و َدَراكِ ))كــ 

لفظ األمر لتنافً اجتماع  ((ال))مقّدرة . أال ترى أنه ال ٌجوز أن تقول: ال اضرْب ، فتنفً بــ

األمر والنفً 
(ٕ)

.( معتَقدةمقّدرة  إًذافالحكاٌة  
(ٖ)  

وهو ٌمدح آل البٌت )علٌهم السبلم( األسديّ  بن زٌدٍ  الُكَميتِ  وقال ابن منظور فً قول    
(ٗ)

: 

 (٘)  َىَمامِ ي اَل  َىَماِم لِ اَل  مُ يِ ُطرِّا      بِ  اسِ النَّ  نَ مِ  ُىمْ رَ اًل َغيْ ادِ عَ           
ومثل  )أي : ال َأُىمُّ بذلك، وىو مبني عمى الكسر مثل َقَطاِم. يقول: ال َأْعِدُل بيم أحًدا ، 

     فقال:  ِمَساسِ  : قال ابن جني: ىو الحكاية كأنو قال ((ال ِمَساسِ  ))قراءة  ((َىَمامِ  ال)) قولو:
  (ٙ) :إنو عمى الحكاية ألنو ال يبنى عمى الكسر( ((َىَمامِ  ))وكذلك قال في  ، ِمَساسِ  ال

 ( بٌن اإلعراب والبناءأمس حادي عشر:الخالف فً كلمة)ال      

جرنصب وٌُ رفع وٌُ اسم معرفة موضوع للٌوم الذي ٌلٌه ٌومك وهو متصرؾ فٌُ ( َأْمسِ )
(6)

 . 

 بنابه إذا وقع ظرفا  وكان لهم فً ذلك ثبلثة أقوال: وأالنحوٌون فً إعرابه واختلؾ    
وهو ، التعرٌؾ  (الم) وعلة بنابه تضمنه معنى الحرؾ وهو،  أنه مبنًالقول األول:    

ابن جنً قول ذكره
(3)

والسٌوطً 
هو و ن علة بنابه أنه فً معنى الفعل الماضًإ وقٌل ، (9)

 (ٓٔ) كٌسانالسٌوطً إلى ابن  هنسبقول 
         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مادة)مسس(. 9ٕٔ/ٙلسان العرب  .ٔ
 فً المطبوع )النهً( . .ٕ
 .ٙ٘/ ٕالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها  .ٖ

 .3ٓ٘دٌوانه   .ٗ
ا: أي :جمٌعا .٘  .ُطّرً
 .، مادة)همم(9ٔٙ/ٕٔلسان العرب .ٙ
 .6ٕٗٔ/ٌٖنظرارتشاؾ الضرب  .6
 .9ٖٗ/ٔالخصابص  .3
 . 3ٖٔ/ٕهمع الهوامع  .9
 .3ٖٔ/ٕهمع الهوامع  .ٓٔ
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ظرؾ من ظروؾ  ((أَْمسِ ))قال ابن ٌعٌش:)اعلم أن ،  أنه معربالقول الثانً:     
ه على الكسر ... وأّما بنو تمٌم فٌعربونه الزمان...وللعرب فٌه خبلؾ فؤهل الحجاز ٌبنون

فٌجعلونه معدوال عن البلم فاجتمع فٌه التعرٌؾ والعدل فٌمنع من الصرؾ لذلك.(
 (ٔ) 

   ،   
وقال السٌوطً:)فإن استعمل ظرفا فهو مبنً على الكسر عند جمٌع العرب(
 (ٕ) 

ذكره  وما ،
 فً ذلك. ما قاله ابن ٌعٌشضه عارالسٌوطً من اجتماع العرب على بنابه على الكسر ٌ

 .فسمًِّ به من فعل األمر)أمِس( ُأِخذَ  المعرب بل هو محكًأنه ال مبنً والقول الثالث:    

ًّ إذ ٌزعمان  خَلًفاظرفا ُبِنً على الكسر  اسُتعملفإن قال أبو حٌان:)      للزجاج والزجاج

أن ٌكون التقدٌر: لقٌته باألمس (( لقٌته أَْمسِ ))أّنه ٌجوز بناإه على الفتح ،وأجاز الخلٌل فً 
 فتكون الكسرة  كسرة إعراب. (( ال))بحذؾ الباء و

بل هو محكً سّمً بفعل األمر من  ُمْعَرًبا وال مبنيِّاوزعم قوم منهم الكسابً أنه لٌس    

      اإلْمساء كما لو ُسمًِّ بؤصبح من اإلصباح ... ، وقرٌب من هذا القول قول السهٌلً:
فً كل حال فإّنما ُسّمً بالفعل وفٌه ضمٌر محكً( ((أَْمسِ ))َكَسَر قال : من 

 (ٖ)  
وقال ابن هشام األنصاري:)فؤن أردت بؤمس ٌوًما من األٌام الماضٌة ُمْبَهًما أو عرفته    
د المراَد به معٌن ظرًفا فهو اب إلضافة أو باألداة فهو ُمعْرٌب إجماًعا ، وإن استعملت المجر 

مبنً إجماًعا(
 (ٗ) 

ٌنافٌه ما  ظرًفاوما قاله ابن هشام من اإلجماع على بناء)أمس( إذا كان  

 ذكره أبو حٌان.
 علة بناء )اآلن(الثانً عشر:           

تدل )اآلن( على الظرفٌة الزمانٌة ولٌست ظرفٌتها ببلزمة بل وقوعه ظرفا أكثر من     
وقوعه ؼٌر ظرؾ
 (٘)

  . 
 وكان فٌها رأٌان: حة التً فً آخره عند وقوعه ظرفاواختلؾ النحوٌون فً الفت        

ها بأنها حركة بناء واختلؾ النحوٌون فً علة بنا الرأي األول:     
(ٙ) 

 وفً ذلك عدة أقوال:
ٌّة وأن أصلها )ال( دخلت على الفعل)آن( بمعنى حان القول األول:     رأي وهو  أنها محك

صلها من قولك : آن لك أن تفعل، أدخلت علٌها أ ((اآلن)) حٌث قال:)وإن شبت جعلت  الفّراء
ٌِّد  ((َفَعلَ )) األلؾ والبلم ثم تركتها على مذهب  فؤتاها النصب من نصب فعَل،وهو وجه ج

كما قالوا:نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن قٌل وقال وكثرة السإال( 
(6) 

 ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٖٔ/ٖشرح المفصل  .ٔ

 .3ٖٔ/ٕهمع الهوامع  .ٕ

، وقول السهٌلً نقله أبو حٌان بالمعنى ، ٌنظر نتابج  3ٕٗٔ/ٖارتشاؾ الضرب  .ٖ

 .39الفكرللسهٌلً 

 .ٖ٘ٔ/ٗأوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك  .ٗ

 .6ٗٔ/ٕبن مالك ٌنظر شرح التسهٌل ال .٘

وهً من المسابل الخبلفٌة بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ، ٌنظراإلنصاؾ فً مسابل  .ٙ

 .6ٔمسؤلة رقم  ٕٗٗ/ٕالخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن 

 .3ٙٗ/ٔمعانً القرآن  .6
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ثم دخلت  ألًفاوهو أن أصلها )أوان( حذفت منه األلؾ وقلبت الواو وله قول آخر     

فبنٌت معها وبقٌت على فتحتها األلؾ والبلم
(ٔ)     

 ، ((آن)) إنما كان فً األصل  ((اآلن)) قال األزهري:)وأنكر الزجاج ما قال الفّراء أن و      
ما كان على جهة الحكاٌة نحو قولك: قام  وأن األلؾ والبلم دخلتا على جهة الحكاٌة. وقال :

األلؾ والبلم(  دُخْموتفجعلته مبنٌا على الفتح لم  شيًئا،إذا سّمٌت به 
(ٕ) 

 

       :)وأّما ما شبهوه به من نهٌه عن ٌنوهو ٌرد على الكوفٌّ ت األنباري وقال أبو البركا    

فلٌس بمشبه له ألنه حكاٌة ،والحكاٌات تدخل علٌها العوامل فتحكى وال تدخل  ((قٌل وقال)) 
كتؽٌٌر األلؾ والبلم أال ترى  علٌها األلؾ والبلم ألن العوامل ال تؽٌر معانً ما تدخل علٌه

َق ى َحبِّا وَبرَ َشرِّا وَذرَّ  طَ تأبَّ    ،ورأٌتُ  َق َنْحُرهُ ى َحبِّا وَبرَ َط َشرِّا وَذرَّ تأبَّ أنك تقول: ذهب 
 ،ى َحبِّارَّ ذَّ ال الو التأّبَط َشرِّا  هذا : وال تقول، َق َنْحُرهُ ى َحبِّا وَبرَ َشرِّا وَذرَّ  طَ تأبَّ ب ،ومررُت َنْحُرهُ 

وما أشبهه(  َق َنْحُرهُ َبرَ ال الو 
 (ٖ)

  
 أن )اآلن( ُبِنً لتضمنه معنى اإلشارة وهو قول الزجاج القول الثانً:   

(ٗ)
واختٌار ابن  

مالك 
(٘)

 . 
نسبه أبو البركات األنباري إلى أبً سعٌد السٌرافً القول الثالث:    

(ٙ)
ذكره ابن مالك و،  

لحروؾ فً مبلزمة لفظ واحد فؤنه الٌثنى وال ٌجمع وأجازه وهو أن سبب البناء هو شبهه با
وال ٌصؽر بخبلؾ حٌن ووقت 
(6)

  
 والحرؾ الموجود ؼٌر معتد به ، ، أنه ُبنً لتضمن معنى حرؾ التعرٌؾ :رابعالقول ال   

وهوقول نسبه أبو البركات األنباري إلى أبً علً الفارسً
(3)

 ابن مالك قولوضعؾ هذا ال 
ٌٌّن ألن تضمٌن اسم معنى اختصارا ٌنافًفقال:)وضعؾ هذا القول   زٌادة ما ال ٌعتّد به ، َب

هذا مع كون المزٌد ؼٌر المضمن معناه فكٌؾ إذا كان إٌاه(
 (9)   

ألّنه  وقع فً أول أحواله باأللؾ والبلم وسبٌل ما   ((اآلن)) )أّنما بنً  القول الخامس:  
ٌُعّرؾ  بهما فلما خالؾ سابر أخواته ٌدخل  علٌه األلؾ والبلم  أن ٌكون منكوًرا أوال ث م 

) ًَ (ٓٔ) من األسماء وخرج إلى ؼٌر بابه  ُبِن
 أبو البركات األنباري  ، وهو قول نسبه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ٙٗ/ٔمعانً القرآن  .ٔ

، مادة)اآلن( ،وٌنظر قول الزجاج فً معانً القرآن وإعرابه  6ٗ٘/ ٘ٔتهذٌب اللؽة  .ٕ

 .ٕٗ/ٖللزجاج 

 .ٕٙٗ/ٕاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  .ٖ

 .ٕ٘/ٖمعانً القرآن وإعرابه للزجاج .ٗ

 .6ٗٔ/ٕشرح التسهٌل  .٘

 .ٕٙٗ/ٕلخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن اإلنصاؾ فً مسابل ا .ٙ

 .6ٗٔ/ٕشرح التسهٌل  .6

 .ٕٙٗ/ٕاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  .3

 .6ٗٔ/ٕشرح التسهٌل  .9

 .ٕٙٗ/ٕاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  .ٓٔ
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إلى المبرد
(ٔ)

ابن مالك إلى الزمخشري ونسبه ، 
(ٕ) 

. 
قال ابن ماك:)وزعم بعض النحوٌٌن أن  ،  أنها حركة إعرابٌذهب إلى  :ثانًالرأي ال  

ٌُعرب  احتج  على ذلك بقول الشاعرو  ((اآلن)) بعض العرب 
 (ٖ)

: 

 رُ صْ ا عَ نَ دِ عْ ن بَ اَرْيِن مِ مدَّ رَّ لِ مَ  دْ قَ وَ     ا  ِمآلِن َلْم َيَتَغيََّرا    مَ أّنيُ كَ                  
 ((ِمنْ )) لدخول   ((اآلن)) وكسر نون   اللتقاء الساكنٌن... ((ِمنْ )) فحذؾ نون   ((اآلن)) ن أراد م

عر معربة(اعند هذا الش  ((اآلن)) علٌها فُعلَِم أن 
 (ٗ)

اختٌار السٌوطً  والقول بإعرابها هو  ، 
نصوب حٌث قال :) والمختار عندي القول بإعرابه ،ألنه لم ٌثبت لبنابه علة معتبرة فهو م

(  ((ِمنْ ))  َدَخَمْتوُ على الظرفٌة وإن  ُجر 
(٘) 

  

 الثالث عشر: بناء أسماء األصوات وإعرابها          
كـ )َؼاَق( أسماء األصوات      

 (ٙ)
،و)َطْق( 
(6) 

 أقوال:علة بنابها  وفً. أسماء مبنٌة 
 الرضً أنها مبنٌة لعدم تركٌبها فهً مفردةحٌث  ذكر   

(3)
     ن آخر أن وذكر فً موط،  

بناءها أصلً فبل ٌحتاج إلى تعلٌل
(9)

 . 
وذهب ابن عقٌل إلى أنها مبنٌة لشبهها بؤسماء األفعال    

(ٔٓ)
وذكر األشمونً أن علة بناء ،  

أسماء األصوات مشابهتها للحروؾ المهملة فً أنها ال عاملة وال معمولة
 (ٔٔ)

. 

فً  (الَجِوتَ  نحو:)دخول )ال( علٌها  واختلؾ النحوٌون فً بنابها أو إعرابها فً حال   

قول عوٌؾ القوافً 
(ٕٔ)

: 

واِديَ َدَعاُىنَّ ِرْدِفي َفارْ        (ٖٔ)اَعَوْيَن ِلَصْوِتِو       َكَما  ُرْعَت ِبالَجِوَت الظََّماَء الصَّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٙٗ/ٕاإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن  .ٔ

 .6ٗٔ/ٕشرح التسهٌل  .ٕ

ًّ عبد هللا بن َسلَمة  هو أبو صخر .ٖ ٌٌّنالهذل  .9٘ٙ/ٕ ، شرح أشعار الُهذل

 .3ٗٔ/ٕشرح التسهٌل  .ٗ

 .6ٖٔ/ ٕهمع الهوامع .٘

 .صوت الؽراب .ٙ

 صوت الحجر. .6

 .ٕٓٔ/ٖ، وٌنظر٘ٙ/ٔشرح الرضً على الكافٌة  .3

 . 3ٙ/ٔشرح الرضً على الكافٌة  .9

 .ٕٓٗ/ٖ شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك .ٓٔ

 .ٕٖٔ/ٖمالك حاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن  .ٔٔ

ذكر عبد القادر البؽدادي أن البٌت وقع فً شعري شاعرٌن األول:عوٌؾ القوافً  .ٕٔ

ِردفً...  َأْوَدهَ  والثانً فً شعر ُسحٌم عبد بنً الحسحاس وبداٌته: و شهور ،وهو الم

 .بها : صاح هَ دَ وْ أَ ، 6ٖٗرقم الشاهد  3ٕٖ/ٌٙنظرخزانة األدب 

َن: االرعواء النزوع عن الجهل،  .ٖٔ ٌْ ِرْدِفً :هو الذي ٌركب خلؾ الراكب . َفارَعَو

َماَء: جمع ظمآن و ظمآنة وهو شدة العطش.        الجوت:دعاء اإلبل إلى الماء، الظ 

واِدٌا: جمع صادٌة وهو العطش. ٌنظر خزانة األدب   .3ٖٖ/ٙو الص 
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   ي ما ٌراه النحوٌون فً ذلك بعد ذكره للبٌت السابق دذكر عبد القادر البؽداحٌث    
((المفصل))فقال:)قال الزمخشري فً

 (ٔ) 
ًٌّا مع األلؾ والبلم.   بعد ما أنشده: هو بالفتح محك

وإذا أدخلوا األلؾ  : ٌقال للبعٌر َجوت َجْوت،إذا دعوته إلى الماء((أمالٌه))وقال ثعلب فً    
والبلم تركوها على حالها
(ٕ)

وكان أبو عمٍرو ٌكسر التاء  وٌقول : إذا أدخلت علٌه األلؾ  .
 والبلم ذهبت منه الحكاٌة.

الوجهٌن ((األلفٌة ))وجّوز ابن الناظم فً شرح   
(ٖ)

اإلعراب ، والفتح على : الجر على 
الحكاٌة(
 (ٗ) 

 
 

 )أو( العاطفةعشر: رابعال               

  (٘)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      چ       اختلؾ النحوٌون فً معنى )أو( فً قوله تعالى:    

ًّ قد ف مان فٌها خمسة أقوال (هـ3ٖٗت)ذكر علً بن عٌسى الر 
(ٙ)

: 
)أو( هنا للتخٌٌر،والمعنى:إذا رآهم الرابً منكم  نسبه إلى سٌبوٌه وهو أنّ  األول:القول    
 ر فً أن ٌقول : هم مابة ألؾ أو ٌزٌدون.خٌّ ٌُ 
 نسبه إلى البصرٌٌن وهو أن )أو(هنا ألحد األمرٌن على اإلبهام الثانً :القول    
هم مابة  :وهو أّن )أو( هنا بمعنى الواو، والمعنى نسبه إلى بعض الكوفٌٌن الثالث:القول    

 و ٌزٌدون. ألؾ
 .وهو أّن )أو( هنا بمعنى )بل( نسبه إلى بعض الكوفٌٌن أٌضاالقول الرابع:     
 .ذكره ابن جنً أن )أو( هنا للشك القول الخامس:    

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  بناه على الحكاٌة حٌث قال:)فؤّما قول هللا سبحانه:ابن جنً  ورأي

وال على مذهب قطرب (( بل))اء بمعنىهب الفرّ ذعلى م(( أو))فبل ٌكون فٌه  چۋ      
 (6)

 

ا . وذلك أن هذا كبلم خرج حكاٌة  فً أنها بمعنى الواو. لكنها عندنا على بابها فً كونها شّكً
من هللا عّز وجّل لقول المخلوقٌن. وتؤوٌله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأٌتموهم 

لقلتم أنتم فٌهم :هإالء مابة ألؾ أو ٌزٌدون.(
 (3)

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٙٔالمفصل فً علم العربٌة .ٔ

أي على حكاٌة البناء وهو قول نسبه ابن منظور إلى الفّراء والكسابً. لسان العرب  .ٕ

 مادة جوت. ٕٔ/ٕ

الذي ٌقصده ابن الناظم من الحكاٌة هو البناء حٌث قال:)وما ٌقع منها موقع المتمكن  .ٖ

ٌجوز فٌه اإلعراب والبناء( وذكر بٌت عوٌؾ القوافً ثم قال  ٌروى بكسر الجوت 

 .3ٖٗوفتحها . شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك 

 .3ٕٖ/ٙخزانة األدب .ٗ

 .6ٗٔالصافاتسورة  .٘

 .63للرمانً  حروؾمعانً ال .ٙ

هـ(الزم سٌبوٌه وأخذ عن عٌسى بن عمر،له ٕٙٓأبو علً محمد بن المستنٌر)ت .6

 (ٕٕٗ/ٔوبؽٌة الوعاة 3ٖٖالعلل فً النحو ،وإعراب القرآن، ٌنظر)إشارة التعٌٌن 

 .ٔٙٗ/ٕالخصابص  .3
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 المبحث الثانً                               
 حالحكاٌة ال                               

وهً من القواعد التً ذكرها هً حكاٌة الحال  من وسابل التؤوٌل التً لجؤ إلٌها العلماء  

ٌّة التً ٌتخّرج علٌها ما ال ٌنحصر من الصور  ابن هشام األنصاري ضمن األمور الكل

الجزبٌة
 (ٔ)

 

وتعد حكاٌة الحال من الحكاٌة المعنوٌة ال اللفظٌة ، قال الرضً نقبل عن األندلسً    
 (ٕ)

:)قال 
ن تقدر نفسك كؤنك موجود فً ذلك الزمان أو تقدر ذلك الزمان أاألندلسً: معنى حكاٌة الحال 

به  فظُتمُ محكً اآلن على ما كؤنه موجود اآلن ،وال ٌرٌدون به أن اللفظ الذي فً ذلك الزمان 

ٌنبذ ال كما فً قوله :دعنا من تمرتان ، بل المقصود بحكاٌة الحال حكاٌة المعانً الكابنة ح
األلفاظ(
 (ٖ)   

قال:)فً حكاٌة الحال طرٌقتان: األولى: ، وهناك طرٌقتان لحكاٌة الحال ذكرهما الصّبان     
وهً المشهورة أن ٌقدر الفعل الماضً واقعا فً زمن المتكلم،الثانٌة: وهً طرٌقة األندلسً 

   (ٗ) بما للحال(أن ٌقدر المتكلم نفسه موجودا فً زمن وقوع الفعل والتعبٌرعنه على كل 
وهو  (هـ 6ٖٙت ) قال ضٌاء الدٌن بن األثٌر، عد حكاٌة الحال من باب االلتفات تو    

ٌتحدث عن أقسام االلتفات :)اعلم أن الفعل المضارع إذا أتً به فً حال اإلخبار عن وجود 

{اإلخبار}الفعل كان ذلك أبلػ من 
(٘ )

 بالفعل الماضً  وذلك ألن الفعل المضارع  ٌوضح

الحال التً ٌقع فٌها  وٌستحضر تلك الصورة حتى كؤن السامع ٌشاهدها ولٌس كذلك  الفعل 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ : الماضً فمما جاء قوله تعالى

فإنه إنما قٌل :فتثٌر سحابا مضارعا وما قبله ماض لذلك  (ٙ) چ﮺       ﮻    ﮹﮶  ﮷    ﮸

وهو حكاٌة الحال التً ٌقع فٌها إثارة الرٌح السحاب واستحضار تلك المعنى الذي أشرنا إلٌه 

البدٌعة الدالة على القدرة الباهرة وهكذا ٌفعلون بكل فعل فٌه نوع تمٌٌز  الصورة

 المخاطب... ُتيموخصوصٌة بحال تستغرب أو 

ل  وأّما اإلخبار بالفعل الماضً عن المضارع فهو عكس ما تقدم ذكره ،وفائدته: أن الفع  

الماضً إذا أخبر به عن الفعل المضارع إذا لم ٌوجد بعد ،كان أبلغ وأوكد وأعظم موقفا 

 وصارمن األمور وجد ونه قد كان أوأفخر شأنا ألن الفعل الماضً ٌعطً من المعنى 

  والفرق بٌنه وبٌن اإلخبار بالفعل المضارع عن. المقطوع بها المحكوم بكونها وحدوثها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ٓ/ٕشباه والنظابر فً النحو ، واأل 9ٔٙ/ٙعارٌب ٌنظر مؽنً اللبٌب عن كتب األ .ٔ

ًّ ت .ٕ الجزولٌة هـ له شرح على المفصل وعلى ٔٙٙأبو محّمد القاسم بن أحمد األندلس

 .(ٕٓ٘/ٕبغٌة الوعاة و 33ٕٔ/٘معجم األدباء إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب)ٌنظر

 .3ٔٗ/ٖشرح الرضً على الكافٌة   .ٖ

 .ٗٗٗ/ٕحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  .ٗ

 .فً المطبوع )االصبار( .٘

 .9فاطرسورة  .ٙ
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ن المضارع من األشٌاء ن الفعل الماضً ٌخبر به عن المضارع إذا كاأهو الماضً 
التً لم توجد واألمور المتعاظمة التً لم تحدث فٌجعل ذلك مما قد كان ووجد  الهائلة

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ..فمن ذلك قوله تعالى: 

فإنه إنما قال: ففزع بلفظ الماضً بعد قوله ٌنفخ وهو للمستقبل  (ٔ) چی  ی    ی      ىئىئ

ار بتحقٌق الفزع وثبوته وأنه كائن ال محالة واقع على أهل السموات واألرض ألن شعلإل
الفعل الماضً ٌدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به( 
(ٕ)

  

 العلماء منها ما ٌؤتً:ولحكاٌة الحال أؼراض ذكرها      
نقل المخاطب إلى ذلك العصر الذي لم ٌكن فٌه ،قال عبد القاهر الجرجانً فً  -ٔ

ٌ ل أنه وقتك الذي أنت فٌه أو مع نى حكاٌة الحال:) أنك تتصور ذلك الزمان موجودا وتتخ

أنك فً ذلك الوقت(
 (ٖ)

 

ېئ    ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئچ  ففً قوله تعالى : ، لتعجبا-ٕ

ن إف:(قال الزمخشري  (ٗ)چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     

خر مضارعاً ؟ قلت: جًء )ٌقتلون( على حكاٌة باآلحد الفعلٌن ماضٌا وؤقلت : لَِم جًء ب

(الحال الماضٌة استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنٌعة للتعجب منها 
 (٘)

 . 

ڻ  ڻ    چ  فً قوله تعالى: الطُّْوِسي قال أبو جعفرمن أؼراض حكاٌة الحال، التوكٌد -ٖ

  (ٙ)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھ  

وإنما جاز أن ٌذكر الماضً بمعنى المستقبل ألمرٌن:أحدهما: لتحقٌق  ،)معناه سٌنادي:
نه قد كان ،والثانً: على وجه الحكاٌة والحذؾ ،التقدٌر: إذا كان ٌوم القٌامة( ؤالمعنى ك

(6) 

    (3)چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ    ۈۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈچ  ً قوله تعالى :ففالتوسع فً اللؽة -ٗ

شكال فً إذ هً حكاٌة ٌوم القٌامة فبل إمر لم ٌقع أفً  ((ۆ  ))وقال:  )عطٌة : ابنقال 

ثباتاً إاستعمال الماضً فٌها موضع  المستقبل وٌفٌدنا استعمال الماضً تحقٌقاً ما فً الفعل و

(له ، وهذا مهٌع فً اللؽة 
 (9)   . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87النمل سورة  .ٔ

 .ٗٓٔ -ٕٓٔالجامع الكبٌر فً صناعة المنظوم من الكالم والمنثور .ٕ

 .ٗٔ٘/ٔالمقتصد فً شرح اإلٌضاح  .ٖ

 .6ٓالمابدة سورة  .ٗ

 .6ٕ٘-6ٕٗ/ٕالكشاؾ  .٘

 .3ٗاألعراؾ سورة  .ٙ

 .٘ٔٗ/ٗ ٌر القرآنالتبٌان فً تفس .6

 .ٕٗنعام األسورة  .3

  . ٖٖٙ/ٖ  فً تفسٌر الكتاب العزٌز المحرر الوجٌز .9
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 جها العلماء على حكاٌة الحال ما ٌأتً:ومن المسائل التً خرّ  

 عمل اسم الفاعل إذا كان زمنه ماضٌاأوال:    

أو  ماضٌاٌعمل اسم الفاعل عمل فعله مطلقا إن كان فٌه األلؾ والبلم  سواء كان  زمنه    

مستقببل  قال ابن مالك:)المسبوق باأللؾ والبلم من أسماء الفاعلٌن وما جرى َمْجَراها أو الحا

بإجماع(ُمْطَمًقا ٌعمل 
 (ٔ)

 

وكان لهم ، إذا كان ماضٌاالمجرد من األلؾ والبلم فً عمل اسم الفاعل  نحوٌوناختلؾ الو   

 فً ذلك  ثبلثة  مذاهب هً:

عمله مطلقا أي إن كان للماضً أو للحال أو لبلستقبال وهو قول  ٌرى جوازالمذهب األول:  

نسبه  ابن مالك إلى الكسابً، قال ابن مالك وهو ٌتحدث عن شروط عمل اسم الفاعل وصٌػ 

ًّ إاّل عند الكسابً فإنه عنده جابز  المبالؽة:)وأّما المجرد منهما فبل ٌعمل إذا قُصد به الُمض

ومن حججه على ما  له فً المعنى .ماضً بكونه ُموافقا فعل الالعمل . واكتفى فً إلحاقه بال

ٍل.  ( ٕ)چ ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳچ  ذهب إلٌه قوله تعالى:   فاعتبر ظاهره دون َتؤو 

وحمله ؼٌره على حكاٌة الحال.(
 (ٖ)

 

ٌرى جواز عمل اسم الفاعل عمل فعله بشرط داللته على الحال أو المذهب الثانً:    

          .  وهو قول جمهور النحوٌٌن كالنفً واالستفهام شًء ىمعتمدا عل إالّ  ملاالستقبال ،وال ٌع

والعلة فً عدم عمله ماضٌا ألنه لم ٌشبه الفعل، قال ابن مالك:)ولو قُِصد باسم الفاعل . 

ٌَعَمل  الُمِضيّْ  ٌُشبه لفظ الفعل الذي هو بمعناه بخبلؾ المقصود به الحال أو ؛لم  ألنه لم 

ع(رإن لفظه شبٌه بلفظ الفعل الَمدلُول به على الحال أو االستقبال وهو المضاال فباالستق
 (ٗ)

  

وأّول أصحاب هذا المذهب ما ورد من نصوص عمل فٌها اسم الفاعل فً الماضً على    

ک  گ  گ    کڑ  ڑ   ک  کچ  حكاٌة الحال ،قال الزمخشري فً قوله تعالى:

                        ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ

حكاٌة حال ماضٌة  ألن اسم الفاعل ال ٌعمل إذا كان فً معنى ((ڳ  ڳ     )) :) چۀ    

المضً ،وإضافته إذا أضٌفت حقٌقة معرفة كؽبلم زٌد إاّل إذا نوٌت حكاٌة الحال الماضٌة( 
(٘)

    .

ن حال أهل الكهؾ مستمر إلى اآلن وقال الصّبان :)قال بعضهم: ال حاجة إلى تكلؾ الحكاٌة أل .

ٌإٌده( الحال فٌكون عامبل وفً كبلمهم ما ((باسط))فٌجوز أن ٌبلحظ فً 
 (ٙ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٗٓٔ/ٕ شرح الكافٌة الشافٌة .ٔ

 .3ٔالكهؾ سورة  .ٕ

 .ٖٗٓٔ/ٕشرح الكافٌة الشافٌة  .ٖ

 .3ٕٓٔ/ٕشرح الكافٌة الشافٌة  .ٗ

 .6ٔ٘/ٖالكشاؾ  .٘

 .ٗٗٗ/ٕحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  .ٙ
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              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  وقال ابن عادل فً قوله تعالى:     

عل ال ٌعمل انصوبة المحل باسم الفاعل .فإن قٌل: اسم الفموصولة م ((ما)):) (ٔ)چڈ     

بمعنى الماضً إاّل محلى باأللؾ والبلم فالجواب: أن هذه حكاٌة حال ماضٌة واسم الفاعل 

فٌها ؼٌر ماض(
 (ٕ)

  

 ٌرى جواز عمل اسم الفاعل عمل فعله بشرط داللته على الحال أو االستقبال  المذهب الثالث:

(ٖ)ُذكرقال المرادي:)اعتماد اسم الفاعل على ما  ًءبدون االعتماد على ش
شرط فً صحة  

عمله عند جمهور البصرٌٌن ،وذهب األخفش والكوفٌون إلى أنه ال ٌشترط(
 (ٗ)

  

 ثانٌا:رفع المضارع بعد )َحّتى(       
بــ)حتى( عند  ٌُنصب المضارع الواقع بعد )حتى( بـ)أْن( مضمرة عند البصرٌٌن ،و    

بؤن مضمرة ال بنفس  ((حتى)) ن النصب بعد إل ابن هشام األنصارّي:)وإنما قلنا: الكوفٌٌن قا
قد ثبت أنها تخفض األسماء وما ٌعمل فً األسماء  ((حتى)) كما ٌقول الكوفٌون ألن  ((حتى)) 

ال ٌعمل فً األفعال وكذا العكس.( 
(٘)

 
أن ٌكون مستقببل (حتى)وٌشترط فً الفعل المضارع المنصوب بعد   

(ٙ)
، وال ٌرفع  

المضارع بعدها إاّل بثبلثة شروط 
(6)

: 

 بالحال ُمَؤوَّاًل  أن ٌكون المضارع حاال أو أحدها:  

َتْطُمَع عّما قبلها،  فبل ٌجوز الرفع فً:)سرُت حتى   ُمَسبًَّباأن ٌكون ما بعدها والثانً:  
 الشمس( فطلوع الشمس ال ٌتسب ُب عن السٌر

ري حتى أدخلها( لببل ٌبقى المبتدأ ببل أن ٌكون فضلة فبل ٌصوالثالث: ٌْ ح الرفع فً نحو:)َس
 خبر

ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  وأّما قوله تعالى:  

 (3)چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ    وئۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

 اءة : بنصب المضارع وهً قر األولى( قراءتان : ې  ې  فقد جاء فً المضارع فً )

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕالبقرة سورة  .ٔ

 .69ٔ/ٕاللباب فً علوم الكتاب  .ٕ

 .و حاالأن ٌعتمد على نفً أو استفهام أو مسبوق بحرؾ نداء أو وقوعه خبرا أو صفة أ .ٖ

 .3٘ٔ/ٖألفٌة ابن مالك توضٌح المقاصد والمسالك بشرح .ٗ

 .9ٕٙ/ٕمؽنً اللبٌب  .٘

 .6ٕ٘/ٕمؽنً اللبٌب  .ٙ

 .66ٕ/ٕمؽنً اللبٌب و6ٕ-ٕ٘/ٌٖنظر الكتاب  .6

 .ٕٗٔالبقرة سورة  .3
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برفع المضارع وهً قراءة نافع والثانٌة:، الجمهور   
(ٔ) 

. 
  بعد ((ٌقول))أبو حٌان:)وقرأ نافع برفع  قال وهذه القراءة أّولها النحوٌون بحكاٌة الحال،    

فعل حال فبل ٌخلو أن ٌكون حاال فً حٌن اإلخبار   ((َحتَّى ))وإن كان المضارع بعد  ((َحتَّى ))

نحو: مرض حتى الٌرجونه، وإّما أن ٌكون حاال قد مضت فٌحكٌها على ما وقعت فٌرفع 
ون حاال محكٌة.(الفعل على أحد هذٌن الوجهٌن والمراد به هنا المضً فٌك

 (ٕ)
  

ٌ ته  ((َحتَّى ))وقال ابن هشام األنصارّي:)ال ٌرتفع الفعل بعد إاّل إذا كان حاال ، ثم إن كانت حال

إذا قلت ذلك وأنت فً  ((َأْدُخُميا َحتَّى سرتُ ))فالرفع واجٌب كقولك:  التكمُّمبالنسبة إلى زمن 

ٌ ة بل  ٌ ته لٌست حقٌق ٌّة ُرفع وجاز نصبه إذا لم حالة الدخول، وإن كانت حال تُقدّْر كانت محك
قراءة نافع بالرفع بتقدٌر:حتى حالتهم حٌنبٍذ أن  چې  ې  ې  ې       چ الحكاٌة نحو:

الرسول والذٌن آمنوا ٌقولون كذا وكذا.(
 (ٖ)

 
ومن ذلك الخبلؾ فً نوع )حتى( فً قول ،وقد ٌإول رفع المضارع بتؤوٌبلت أخرى    

امرىء القٌس
(ٗ)

: 

 (٘)َسانِ رْ اُد َما ُيَقْدَن ِبأَ َسَرْيُت ِبِيْم َحتَّى َتِكلُّ َمِطيُُّيم       َوَحتَّى الِجيَ          
فً الفعل)َتِكل (رواٌتان األولى بنصب المضارع وال إشكال فً ذلك ،والثانٌة برفع المضارع 

 وفً توجٌه ذلك قوالن:
ٌدو  أن )حتى( حرؾ عطؾ ، قال ابن هشام:) القول األول: زعم ابن السِّ

 (ٙ)
فً قول  

 امرىء القٌس:

 َسانِ رْ ِبأَ  اُد َما ُيَقْدنَ َوَحتَّى الِجيَ  تَّى َتِكلُّ َمِطيُُّيم       َسَرْيُت ِبِيْم حَ         

على سرٌُت بهم.( ((َحتَّى ))معطوفة بـــ  ((َتِكلُّ َمِطيُُّيم ))أن جملة  ((َتِكلُّ ))فٌمن رفع  
 (6)

  

رتضٌه ابن هشام ألن)َحت ى( ال تعطؾ الجمل  ألن من شرط معطوفها أن وهذا التوجٌه الٌ
ٌكون جزًءا مما قبلها أو كجزء منه وهذا ال ٌكون إاّل فً المفردات
(3)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ٕٕ/ٕ، والنشر فً القراءات العشر 9ٗٔ/ٌٕنظرالبحر المحٌط  .ٔ

 .9ٗٔ/ٕالبحر المحٌط  .ٕ

 .66ٕ -6ٕٙ/  ٕمؽنً اللبٌب  .ٖ

 .(َسَرْيُت ِبِيمْ ، وفٌه) َمَطْوُت بهم( بدال من)9ٖدٌوانه  .ٗ

تكّل: تتعب، واألرسان:جمع رسن وهو الحبل ،والمعنى:حتى صارت الخٌل ال تقاد  .٘

ر بنفسها وهوكناٌة عن شدة تعبها. ٌنظر حاشٌة الصّبان على شرح بمقاودها بل تسٌ

 .ٗٗٔ/ٖاألشمونً على ألفٌة ابن مالك 

ٙ.  ًّ َوِس ٌْ ٌد ـــ بكسر السٌن ـــ الَبَطل ، له شرح (هـٕٔ٘ت)أبومحّمد عبدهللا بن محّمد بن السِّ

ٌٌن )إشارة التعأدب الكاتب،و اصبلح الخلل الواقع فً الجمل وؼٌرها من الكتب. ٌنظر

 .(٘٘/ٕبؽٌة الوعاة  و6ٓٔ

 .3ٖٕ/ٕمؽنً اللبٌب  .6

 .3ٖٕ/ٕمؽنً اللبٌب ٌنظر  .3
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أن )حتى( حرؾ ابتداء فُتستؤنؾ بعده الجملة االسمٌة والفعلٌة ، قال ابن  القول الثانً:  

 االبتدابٌة على الجملتٌن االسمٌة والفعلٌة فً قوله: ((َحتَّى ))هشام األنصاري:) وقد دخلت 

 َسانِ رْ ِبأَ اُد َما ُيَقْدَن ْيُت ِبِيْم َحتَّى َتِكلُّ َمِطيُُّيم     َوَحتَّى الِجيَ َسرَ           

نه جاء على حكاٌة الحال الماضٌة(ولك (( كمَّتحتى ))والمعنى  ((َتِكلُّ  ))فٌمن رواه برفع
(ٔ)

 

وقال الصّبان:) والمعنى حتى كل ت ولكنه جاء مضارعا على حكاٌة الحال الماضٌة(   
 (ٕ) 

  
 نفً )ما( للمضارع فً زمن المستقبل ثالثا:       

زمنه  تخمَّصٌرى جمهور النحوٌٌن أن )ما ( النافٌة إذا دخلت على الفعل المضارع    

ًٌ لقوله:  (( ما))للحال ، قال سٌبوٌه:)وأّما  إذا كان فً حال الفعل فتقول:  (( هو ٌفعلُ ))فهً نف
ما ٌفعُل(
 (ٖ)

  

للحال عند األكثر. قال ابن مالك: ولٌس  خّمصتوخلت على المضارع وقال المرادي:)وإذا د  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿچ  كقوله تعالى: قّمةكذلك ، بل قد ٌكون مستقببل على 

للحال إذا لم ٌوجد قرٌنة ؼٌرها تدل على  ُمخّمصةبؤنهم إنما جعلوها  اعُترضو (ٗ)   چ  ڤڤ

ؼٌر ذلك( 
(٘) 

 
من الحال فٌإول على حكاٌة الحال عند بعض النحوٌٌنوما ورد خبلؾ ز   

 حٌث قال (ٙ)

 ((ہ  ہ   )):)  (6) چہ  ہ   ہ   ھ  ھ  ھ      ھ  ے  چ  الزمخشري فً قوله تعالى:

ال تدخل على مضارع إاّل وهو فً معنى الحال ،وال على  (( ما))حكاٌة حال ماضٌة ألن 
ماض إاّل وهو قرٌب من الحال(
 (3)

فً قوله (هـ 6ٕٓٔت)اب الدٌن اآللوسً وقال شه ،  

    (( ما))ألن ؛ حكاٌة حال ماضٌة كما قال الزمخشري  ((ہ  ہ   ہ   ھ )) تعالى السابق:)

 الحال وال على ماض إاّل وهو قرٌب من الحال  ال تدخل على مضارع إاّل وهو فً معنى
 المضارع مرادا بهعلى  (( ما ))وهو قول األكثرٌن ، وقال بعضهم: إن األكثر دخول   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9ٕٕ/ٕمؽنً اللبٌب  .ٔ

 .ٗٗٔ/ٖحاشٌة الصّبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك  .ٕ

 .ٕٕٔ/ٗالكتاب .ٖ

پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٌ٘ٔونس سورة  .ٗ

ڄ         ڄ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ

 . چڃ  ڃ  چ     چ    

 .9ٕٖالجنى الدانً  .٘

 .6ٕٕٔ/ٌٕنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم  .ٙ

 .ٔٔالحجرسورة  .6

 .ٓٓٗ/ٖالكشاؾ  .3
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ه مرادا به االستقبال وأنشد قول أبً ذإٌبالحال وقد تدخل علٌ
(ٔ)

: 

قَ دَ وْ أَ َأْوَدى َبِنيَّ وَ            (      ا تُقِمعُ اِد َوَعْبَرًة مَ ُعوِني َحْسَرًة       ِعنَد الرُّ
 (ٕ)  

ما( رابعا:          وقوع الفعل المضارع بعد )ُربَّ
 النحوٌٌن وكان لهم فً ذلك مذهبان :إّن مجًء المضارع بعد )رّبما (من المسابل الخبلفٌة بٌن    
 ذهب أكثر النحوٌٌن إلى منع وقوع المضارع بعد )رب ما(،وقد احتّج المانعون المذهب األول:  

 فٌما مضى إالّ بمنع مجًء المضارع بعدها بؤن )ُرّب( تدل على التقلٌل ،والتقلٌل ال ٌكون 

       الفعل ماضٌا ألن وضع قال الرضً:)والتزم ابن السراج وأبو علً فً اإلٌضاح كون
للتقلٌل فً الماضً(  ((بّ رُ  ))

 (ٖ) 
ما ( نحو قوله تعالى:      پ  ڀ   چ  أّما ما ورد من نصوص جاء فٌها المضارع بعد) ُرب 

 على ثبلثة أوجه : اوىَ لُ وَّ فأَ   (ٗ)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

إنما تؤتً  ((ُرب  )) ا كانتولمّ قال أبو علً الفارسً:) ،أنه على حكاٌة الحال  الوجه األول: 
كذلك أٌضا تدخل على الماضً كقوله (( ُرب ما ))لما مضى وجب أن تكون 

 (٘)
: 

 (ٙ)تُ اَل امَ ي شَ بِ وْ ثَ  نْ َتْرَفعَ   ُت في َعَمٍم      يْ فِ وْ ُربَّما أَ                  
ڀ     پ  ڀچ  وقد يقع المضارع بعدىا عمى تأويل الحكاية وذلك في نحو قولو تعالى: 

 (6)فيذه حكاية حال تكون(  چڀ  
 ولم يرتِض ابن ىشام األنصاري ىذا الرأي فقال:)ومن دخوليا عمى الفعل المستقبل قولو   

                                                      قوله تعالى:   وقٌل: هو مإول بالماضً على حدّ        چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :تعالى

ز  وفٌه تكلؾ القتضابه أّن الفعل المستقبل   (3)چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ُعبَِّر به عن ماٍض متجو 

المستقبل( به عن
 (9)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وٌروى البٌت: )أعقبونً( بدال من )أودُعونًِ( ،و)بعد( بدال من )عند( ، أبو ذوٌب:هوخوٌلد بن خالد ،  .ٔ

 .ٙ/ٔو)ال( بدال من )ما( ، وال شاهد على هذه الرواٌة . شرح أشعار الهذلٌٌن 

 .6ٔ/ٗٔروح المعانً  .ٕ

 .9ٕ٘/ٗشرح الرضً على الكافٌة .ٖ

 .ٕالحجر سورة  .ٗ

  9ٗ3رقم الشاهد ٗٓٗ/ٔٔة األدبخزانو،  3ٔ٘/ٖاألبرش وهو ملك الحٌرة، الكتاب ةُ مَ يْ ذِ جَ هو  .٘

 نون التوكٌد الخفٌفة( َتْرَفَعنْ والنون فً ):الجبل . .و )فً( هنا بمعنى)على(، و َعلَمأوفٌت: أشرفت  .ٙ

الرٌح التً تهب من   شماالت: جمع َشمال بفتح الشٌن وٌجوز كسرها على قلةو.  ضرورةللدخلت 

ٌنظر  ع عال أرقبهم وأنظر من ٌؤتٌهم.جهة الشمال،والمعنى: أنا أنظر لهم و أصعد على موض

 .٘ٓٗ/ٔٔخزانة األدب

 .ٕٕٓاإلٌضاح  .6

 .3ٙ،والزمرٔ٘،وٌس99الكهؾ سورة  .3

 .  ٖٖ٘/ٖمؽنً اللبٌب .9
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أّن هناك فعبل ماضٌا مقّدًرا قبل )ٌود( وهو)كان( والتقدٌر فً الوجه الثانً:  
 ((ُرب  ))   :)ولّما  كانتبن السراجا، قال  اآلٌة:)ربما كان ٌود الذٌن كفروا لو كانوا مسلمٌن(

لّما وقع بعدها الفعل كان حقه أن ٌكون ماضٌا ،فإذا  (( ُرب ما))  إّنما تؤتً لما مضى فكذلك 
( (( كان)) رأٌت الفعل المضارع بعدها فثم  إضمار 

 (ٔ) 
  

، أي:  (( كان ))ل ذلك على إضمارواعترض أبو حٌان على هذا الرأي فقال:)وأّما من تؤوّ     
ب ما كان ٌود فقوله ضعٌؾ، ولٌس هذا من مواضع إضمار كان( رُ 

(ٕ)
  

أن )ما( لٌست كافة وإّنما هً نكرة موصوفة بمعنى شًء والفعل   :ثالثالوجه ال   

پ  ڀ   ڀ  چ  المضارع بعدها صفة لـ)ما( قال أبو الحسن األخفش فً قوله تعالى:

بمنزلة  ((ما))الفعل بعدها، وإن شبت جعلت لٌتكلم ب ((ما  )) ((ُرب  )):)وأدخل مع       چڀ  

الذٌن كفروا( ُربَّ ُودٍّ َيَودُّهُ  شًء ،فكؤنك قلت: وُرّب شًء ٌوّد، أي:
  (ٖ)   

وأنه الحاجة إلى التؤوٌل بعد ورود  (ُرب  )ٌرى جواز وقوع المضارع بعد  المذهب الثانً:   
ما أنشده سٌبوٌه  قة وأبٌات شعرمنهاأمثلة كثٌرة تدل على جواز ذلك منها اآلٌة الكرٌمة الساب

أمٌة بن أبً الصلت قول  من
(ٗ)

: 

 (٘)الِعَقالِ  لّْ حَ كَ  ةٌ جَ رْ فَ  وُ لَ       رِ ـــاألمْ  نَ مِ  وُس فُ النُّ  هُ رَ كْ ا تَ ُربَّمَ                 
على المضارع ببل تؤوٌل كما ذكره أبو  (( ُرب ما  )) والمشهور جواز دخول قال الرضً:)  

ٌر اإلٌضاح(علً فً ؼ
 (ٙ)

 
                      

 ( الشرطٌةلَوْ خامسا: مجًء المضارع بعد)               
 اختلؾ النحوٌون فً داللة زمن الفعل الواقع بعد)لو( الشرطٌة على مذهبٌن:     
إذا وقع بعدها الفعل الماضً فهو ماض فً اللفظ والمعنى،وإذا ٌرى أنه المذهب األول:  

قال أبو حٌان:)وعند المحققٌن ،  (6) مستقبل لفظا لمضارع فهو ماض فً المعنىوقع بعدها ا
المعنى سواء أكان بلفظ الماضً أو المضارع( ًأنه ال ٌلٌها إاّل ماض

 (3)
   

 (9) أّما ما ورد من نصوص ورد فٌه الفعل داال على االستقبال فٌإول على حكاٌة الحال    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .9ٔٗ/ٔاألصول فً النحو  .ٔ

 .ٖٖٗ/٘البحر المحٌط   .ٕ

   .ٔٔٗ /ٔ  معانً القرآن .ٖ

سماءهم ، وذكر عبد القادر البؽدادي أن البٌت ٌنسب لجماعة من الشعراء وذكر أ3ٓٔ/ٕالكتاب .ٗ

لت، ٌنظر خزانة األدب      .6ٖٗرقم الشاهد  ٕٔٔ/ٙثم قال: المشهور أنه ألمٌة بن أبً الص 

فرجة:هً الخلوص من شدة ، وٌجوز فً الفاء الحركات الثبلثة، والِعقال:الحبل الذي تشد   .٘

 .ٕٔٔ/ٙبه الدابة عند البروك أو الوقوؾ لتمنعها من الذهاب، ٌنظر خزانة األدب 

 .9ٕٙ/ٗعلى الكافٌة  شرح الرضً .ٙ

   . ٔٗٗ/ٕشرح جمل الزجاجً البن عصفور  .6

 .393ٔ/ٗ  ارتشاؾ الضرب .3

 .6ٕٗٔ/ٌٕنظرالتؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم  .9
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چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  أو على تؤوٌل المستقبل بالماضً كما فً قوله تعالى: 

ڳ    ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

ٌلٌها الماضً ولكن  ((لو)) قال أبو البقاء العكبري:)و  (ٔ)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     

فما لم  وإّما ألن خبر هللا تعالى ِصدق،ُوضع لفظ المستقبل موضعه إّما على حكاٌة الحال 
ٌَقع بخبره فً ُحْكم ما َوَقَع.( 
(ٕ)

 

كما تكون للشرط فً الماضً ،كذا  ((َلوْ  ))قال ابن الناظم:)وذهب بعض النحوٌٌن إلى أن و  

 ال تكون لؽٌر الشرط فً الماضً. ((َلوْ  ))تكون للشرط فً المستقبل ... وعندي أن 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى :

.... ال حجة فٌه لصحة حمله على المضً(            (ٖ)چچ  
 (ٗ) 

  

رّي معترضا على كبلم بدر الدٌن بن مالك فً إنكار وقوع وقال ابن هشام األنصا   

     عن أكثر المحققٌن فإنا  َنْقُموالمستقبل بعد )لو( :)وفً كبلمه نظر فً مواضع :أحدها: 

ال نعرؾ من كبلمهم إنكار ذلك بل كثٌر منهم ساكت عنه وجماعة منهم أثبتوه.(
 (٘) 

أو فً المعنى ال       )لو(  فً اللفظ والمعنىالمستقبل بعد  ٌرى جواز وقوع المذهب الثانً:               

 ((إنْ  ))    وقد تخرج عن بابها وتكون بمعنى       :))لو(قال ابن عصفور وهو ٌتحدث عن ،        اللفظ

الشرطٌة فٌكون الفعل بعدها مستقببل لفظا ومعنى أو معنى ال لفظا ،وعلٌه قوله
(ٙ)

: 

 ْطَيارِ إِ َوَلْو َباَتْت بِ اِء سَ ُدوَن النّْ     اَرُبوا َشدُّوا َمآِزَرُىم   ا حَ ذَ إِ  مٌ وْ قَ            
   (6) (   ((إنْ  ))  أال ترى أن المعنى على 

               
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٘ٙٔالبقرة سورة  .ٔ

 .ٖٙٔ/ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  .ٕ

 .9النساءسورة  .ٖ

 .٘ٓ٘شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك  .ٗ

 .9ٖٖ/ٖمؽنً اللبٌب  .٘

ٙ.   ٌ  .ٗٗٔاث بن ؼوث ، دٌوانه هو األخطل ؼ

 .ٔٗٗ/ٕشرح جمل الزجاجً  .6
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 سادسا: وقوع المضارع  جواب )لّما( الشرطٌة        

أوحرؾ وجود       )لّما( أداة شرط ؼٌر جازمة تدل على وجوب شًء لوجوب ؼٌره      

لوجود
 (ٔ) 

فعل    ((لّما))، وٌكون جوابها فعَل ماٍض لفظا ومعنى، قال ابن مالك:)وجواب  

 المفاجؤة ((إذا))أو جملة اسمٌة مع   (ٕ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  ماض لفظا  ومعنى ، نحو:

ڱ    چ      ، أو مع الفاء كقوله تعالى:  (ٖ)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ چ  كقوله تعالى:

   (٘) (  (ٗ)چ  ڻڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  چ  جواب )لّما(  فً قوله تعالى:تقدٌر   واختلؾ العلماء فً   

 :هً على أوجه (ٙ) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ٌإول على حكاٌة حال و (جواب )لّما(ڃٌكون الفعل المضارع ) الوجه األول:    

وٌجوز:لما جاء زٌد ٌتكلم عمرو،على ضربٌن الزجاج حٌث قال)  ماضٌة وهو وجه اختاره
أحُدُهَما:أَن  إن لما كانت شرطا للمستقبل وقع الماضً فٌها فً معنى المستقبل ، نحو:إن جاء 

المعنى:  أن ٌكون حاال لحكاٌة قد مضت. - وهو الذي اختاره -زٌد جبُت ،والوجه الثانً 
فلّما ذهب عن إبراهٌم الروع وجاءته الُبْشرى أخذ ٌجادلنا فً قوم لوط ، وأقبل ٌجادلنا، ولم 

إذا  ((أخَذ ،وأقبلَ ))ألن فً كل كبلم ٌخاطب به المخاطب معنى ((أخذ ،وأقبل))ٌذكر فً الكبلم 
أردت حكاٌة الحال( 
(6)

 

     ( سّد مَسد  الماضً ،ڃوهو قرٌب من الوجه األول أن الفعل ) :لثانًالوجه ا   

     الماضً مَسدَّ فعل مستقبل جابز أن ٌُسد   ((ڃ)) قال:)بن عطٌة ،ا وهو وجه ذكره

سٌما واإلشكال مرتفع بُمضً زمان األمر ومعرفة السامعٌن ال ((لّما ))الذي ٌصلح لجواب 

  حذؾ اختصارا ف ((ٌجادلنا ))ونحوه  ((ظل  أو أخذ ))وٌحتمل أن ٌكون التقدٌر :   بذلك،
 الضمٌر فً  حاال من إبراهٌم أو من ((ٌجادلنا )) لداللة ظاهر الكبلم علٌه ،وٌحتمل أن ٌكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .9ٗ٘، والجنى الدان6ًٔٗ/ٖبن مالك ٌنظر شرح التسهٌل ال .ٔ

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 9ٌٙوسؾ سورة  .ٕ

 .چٿ  ٿ   ٿ    

 .ٕٔاألنبٌاءسورة  .ٖ

  ڻک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ ٕٖلقمان سورة  .ٗ

  . چڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ        

 .3ٔٗ/ٖشرح التسهٌل  .٘

 .6ٗهودسورة  .ٙ

 .٘ٙ/ٖمعانً القرآن وإعرابه  .6
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((وجاءته))قوله   
  

                 ڍ  ڍ  ڌ  چ           قلنا:  ))فً اآلٌة الثانٌة  ((لّما))وٌكون جواب 

واختار هذا أبو علً(  (ٔ) چ  ڎڌ
(ٕ)

 

 مدلول علٌه  بـ )ٌجادلنا(جواب )لّما( محذوؾ   :لثالثالوجه ا   
                    ،أن )لما( تقلب زمن المضارع إلى الماضً فبل إشكال فً وقوعه جوابا  الوجه الرابع:   

ٱ  چ  :؟ قلت: هو محذوؾ كما ُحذؾ قوله((لّما))قال الزمخشري:) فإن قلت : أٌن جواب

 كبلم مستؤنؾ دال على الجواب، وتقدٌره: اجترأ ((ٌجادلنا))  :وقوله   (ٖ)چٻ  ٻ  ٻ  

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  لمجادلتنا أو قال: كٌت وكٌت ثم ابتدأ فقال: على خطابنا أو فطن

وإنما جًء به مضارعا لحكاٌة الحال ،وقٌل: إن  ((لّما))هو جواب  ((ٌجادلنا)) وقٌل فً ،
الماضً إلى معنى االستقبال(((إنْ ))ترد المضارع إلى معنى الماضً كما ترد  ((لّما))

 (ٗ)
  

 
 وبٌخ عندما ٌلٌها الفعل المضارع ( للتاَل وْ مجًء )لَ سابعا:      

 انقسم النحوٌون فً داللة )لوال( الداخلة على الفعل إلى فرٌقٌن: 
المضارع أو  الفعل ٌذهب إلى أن داللة )لوال( للتحضٌض سواء جاء بعدها الفرٌق األول:  

ًّ وهو ٌتحدث عن مواضعقال التوبٌخ ،وقد تتضمن معنى آخر ك الماضً  : )لوال(المالق
ضع األول: أن تكون تحضٌضا .. فتقول: لوال تقوم .. وٌجوز دخولها على الماضً )المو

بمعنى المضارع فتقول: لوال قمَت،ولوال قعدت وفٌها معنى التوبٌخ(
 (٘)

  

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ  وفً قوله تعالى:   

ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻں  ں   ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ          

  (ٙ)چے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹      ےھ      ھ  ھ

وهً كثٌرة فً القرآن(  ((َلَّ ىَ ))للتحضٌض بمعنى  ((لَواَل ))قال أبو حٌان:)  
(6)

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چڑ  ک  ک  ک  ک      ڑڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  6ٙهودسورة  .ٔ

 .٘ٔٙ/ٗالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز  .ٕ

ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ ٌ٘ٔوسؾ سورة  .ٖ

 چٿ     

 .6ٕٔ/ٖاؾ الكش .ٗ

 .ٖٔٙرصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً .٘

 .66النساءسورة  .ٙ

 .ٖٓٔ/ٖالبحر المحٌط  .6
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ٌذهب إلى التفرٌق بٌن التحضٌض والتوبٌخ بنوع الفعل الواقع بعد  الفرٌق الثانً:  

وئ   وئ    ەئۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ  ففً قوله تعالى: )لوال(

  (ٔ)چی  ی    ىئ  ىئ  ىئ     ېئېئ  ېئ  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

هذه إذا وقع بعدها المستقبل كانت تحضٌضا،وإن وقع  ((َلواَل )) قال أبو البقاء العكبرّي:)      

بعدها الماضً كانت توبٌخا ،وعلى كبل قسمٌها هً مختصة بالفعل ألن التحضٌض 

إاّل على الفعل( يِرَدانوالتوبٌخ ال 
 (ٕ) 

      

المعنى وكان  بعدها حذؾ الفعلبعد)لوال( إذا  الواردفً تقدٌر الفعل  واختلؾ الفرٌقان     
كما فً قول جرٌروهو ٌهجو الفرزدقٌدل على التوبٌخ 

 (ٖ)
: 

(ٗ) الَكِميَّ الُمَقنََّعااَل وْ ى لَ َتُعدُّوَن َعْقَر النّْيِب َأْفَضَل َمْجِدُكْم      َبِني َضْوَطرَ       
 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چ  ومن ذلك قوله :((َىَلَّ ))التً تقع فً معنى   ((لَواَل ))قال المبرد:)     

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  چ أي: هبل  ،وقال تعالى: (٘) چڃ  ڃ  ڃ  

 فهذه ال ٌلٌها إاّل الفعل ألنها لؤلمر والتحضٌض مظهرا أو مضمرا كما قال: (ٙ) چۆ    

  الَكِميَّ الُمَقنََّعااَل وْ ى لَ رَ َتُعدُّوَن َعْقَر النّْيِب َأْفَضَل َمْجِدُكْم      َبِني َضْوطَ       

(الَكِميَّ الُمَقنََّعا َتُعدُّونَ أي: َهبل        
 (6)

 

لوال تبارزون الكميَّ أو  وذكر المالقّي أن الكَلم المحذوف في البيت السابق عمى تقدير:)  
(3) تغمبون أو تقتمون أو نحو ذلك(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                .  3ٔٔالبقرة سورة  .ٔ

 .ٓٔٔ/ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  .ٕ

 ، وفٌه )سعٌكم( بدال من )َمْجِدُكْم( و)هبل( بدال من)لوال( 9ٓ6دٌوان جرٌر بن عطٌة   .ٖ

لَ  بِ هَ شْ ألَ ونسبه ابن سٌده إلى ا ٌْ  مادة )باب األبناء( 99ٔ/ٖٔة ، المخصص بن ُرَم

ً  : الشجاع الُمِسنَّة النٌِّب: جمع ناب وهً  .ٗ خم الذي ال ؼناء عنده . الَكِم من اإلبل. َضْوَطرى: الض 

والمعنى:إنكم تفخرون بذبح اإلبل الُمِسن ة التً ال . :الذي علٌه البٌضةالُمَقنََّعاالمستتر بسبلحه . 

نتفع بلبنها و ال ٌرجى نسلها وال تقدرون على مبارزة الشجعان كؤنه ٌنسبهم إلى الفشل وعدم ٌ

 .ٗ٘ٗ/ٖ، وهامش مؽنً اللبٌب 39/٘الشجاعة . ٌنظر شرح المفصل البن ٌعٌش 

 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ    چ             ٕٔالنورسورة  .٘

  چۋ  ۋ  ۅ         ۅ    ٴۇۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ     چ  ٖٙالمابدة سورة  .ٙ

 .ٖٙٔ/ ٔالكامل فً اللؽة واألدب  .6

 .ٕٖٙرصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً .3
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وأّول ابن هشام األنصارّي ما ذكره النحوٌون من تقدٌر المضارع بعدها على حكاٌة     
تص  بالماضً الحال قال ذلك وهو ٌتحدث عن معانً )لوال(:)أن تكون للتوبٌخ والتندٌم  فتخ

  (ٕ)چ  مئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئچ  ،(ٔ) چ  ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  نحو:

 .... وقوله:

  الَكِميَّ الُمَقنََّعااَل وْ ى لَ َتُعدُّوَن َعْقَر النّْيِب َأْفَضَل َمْجِدُكْم      َبِني َضْوَطرَ         
مردود ؛ إذ لم ُيِرد أن  ((َتُعدُّونَ   واَل لَ ))وقول النحوّيين:  إاّل أن الفعل ُأضمر ، أي: لوال عددتم.

ّنما  يم عمى أن َيُعدُّوا في المستقبل، بل المراد توبيخيم عمى َتْرِك َعدّْه في الماضي، وا  َيُحضَّ
  (ٖ) عمى حكاية الحال،  فإّن كان مراد النحويين مثل ذلك َفَحَسن.( ((َتُعدُّونَ   )) قال:

 
 على زمن المستقبل داللة )إذ( الظرفٌةثامنا:        

 انقسم النحوٌون فً داللة )إذ( الظرفٌة الزمانٌة إلى فرٌقٌن:    
ٌذهب إلى أن )إذ( ظرؾ لما مضى وٌجوز أن ٌكون ظرفا لما ٌستقبل من  الفرٌق األول:   

نواع )إذ(:)الثانً: أن ٌكون ظرفا لما ٌستقبل أقال المرادي وهو ٌذكر  الزمان بمعنى)إذا(،
. ذهب إلى ذلك قوم من المتؤخرٌن منهم ابن مالك((إذا ))نى من الزمان بمع

(ٗ)
واستدلوا بقول  

.(ُأخر وبآٌات (٘)چگ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ تعالى   هللا
 (ٙ)   

وقال ابن هشام األنصاري فً أوجه )إذ( الظرفٌة الزمانٌة :)والوجه الثانً: أن تكون     

والجمهور ال ٌثبتون هذا الِقسم،  (6)چڃ  ڃ  ڃ  چ اسما للزمن المستقبل نحو:  

أعنً من تنزٌل المستقبل الواجب الوقوع    (3)چڤ  ڤ  ڤ      چ  وٌجعلون اآلٌة من باب

منزلة ما قد وقع. (
 (9)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  ٖٔالنور سورة  .ٔ

خب  مب    ىب  يب              حبىئ  يئ  جب   مئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئچ  3ٕ  األحقاؾسورة  .ٕ

 چجت     

 .٘٘ٗ/ٖمغني المبيب  .ٖ

 .ٓٗٔ/ٌٕنظر شرح التسهٌل  .ٗ

گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ    گژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ 6ٔـ6ٓؼافر سورة  .٘

 چڳ  ڱ  ڱ     

 .33ٔالجنى الدانً  .ٙ

 .ٗالزلزلة سورة  .6

  چڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ      ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ 99الكهؾسورة  .3

 .6ٔ/ٕمؽنً اللبٌب  .9
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تؤتً ظرفا  ٌجوز أن ٌذهب إلى أن )إذ( ظرؾ لما مضى وال :ثانًالفرٌق ال   
قال المرادي:)وذهب أكثر  ر النحوٌٌن،للمستقبل وما جاء خبلؾ ذلك ٌإول وهو قول جمهو

وهو الذي صّححه المؽاربة ( ((إذ))موقع  ((إذا ))وال ((إذا ))ال تقع موقع  ((إذ)) المحققٌن إلى أن
 (ٔ) 

  
على المستقبل بتؤوٌبلت منها  ت فٌها )إذ( دالةردوقد أّول العلماء ما جاء من نصوص و   

أن ذلك جاء على حكاٌة الحال
(ٕ) 

 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ذلك ما قاله أبو البقاء العكبري فً قوله تعالى: ومن     

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ       ڎ

 ،       المستقبلفظرؾ ،وقد وقعت هنا بمعنى  ((إذ)) )وأّما  : (ٖ) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     

جاز ذلك لِما ذكرنا أن خبر هللا عن المستقبل  ووضعها أن َتُدل  على الماضً إاّل أنه
 ((ذاإ))موضع  ((إذ))وقٌل:إنه وضع  كما ٌحكى الفعل. ((إذ))كالماضً، أو على حكاٌة الحال بـ

وقٌل: إن زمن اآلخرة موصول  ما بٌنهما. لُقربكما ٌوضع الفعل الماضً موضع المستقبل 

لمجاور للشًء ٌقوم مقامه وهذا ٌتكرر بزمن الدنٌا فُجعل المستقبل منه كالماضً إذ كان ا
فً القرآن كثٌرا(
 (ٗ)

  

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چوفً قوله تعالى:    

عطؾ على ((ڳ)):)قوله  الشهاب الخفاجًقال   (٘) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    

 (ٙ) ( ((ک  ک  ))ألنه ماض قُصد به حكاٌة الحال الماضٌة أو على  ((گ))قوله 

 مجًء عامل)إذا( الظرفٌة الزمانٌة ماضٌا تاسعا:              
عاملها أن ٌكون داال على فً  تؤتً)إذا( ظرفا لما ٌستقبل من الزمان لهذا ٌشترط   

لببل ٌتناقض معناها لهذا ال ٌجّوز جمهور النحوٌٌن مجًء عاملها ماضٌا االستقبال أٌضا 
 . الماضً  عاملهامع قبال تالدال على االس

                                                ۋ   ۋ  ۅ چ  أّما ما ورد من نصوص فٌها العامل ماضٌا نحو قوله تعالى:      

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

  العلماء فؤّولها   (6)چجئ  حئ  مئ  ىئ     یی  ی  ی  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33ٔالجنى الدانً  .ٔ

 .6ٕٓٔ/ٌٕنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم .ٕ

 .٘ٙٔالبقرة سورة  .ٖ

 .ٖٙٔ/ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  .ٗ

 .3ٔالفتح سورة  .٘

 .ٕٙ/3حاشٌة الشهاب المسماة)عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً على تفسٌر  البٌضاوي(  .ٙ

 .ٙ٘ٔآل عمران سورة  .6
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 بتؤوٌبلت هً      
(ٔ)

: 

       مع  ((ې        ى         )) قٌل: أن ذلك على الحكاٌة ، قال الزمخشري:)فإن قلَت: كٌؾ األول:   

ُت: هو على حكاٌة الحال الماضٌة ، كقولك: حٌن ٌضربون فً األرض(؟ قل((  قالوا     ))
 (ٕ)

              
ماضٌٌن وٌراد بهما المستقبل  ((قالوا))و ((َكَفروا))وقال أبو البقاء العكبري:)وٌجوز أن ٌكون    .

المحكً به الحال فعلى هذا ٌكون التقدٌر: ٌكفرون وٌقولون إلخوانهم.(
  (ٖ)   

 ٌدل  قول العكبرّي وعلى حكاٌة الحال الماضٌة ٌدل  عادل أن قول الزمخشرّي  وذكر ابن     
على حكاٌة الحال المستقبلة
(ٗ)

  
         قال ابن عادل: ، لوقوعه صلة لموصول أن )قالوا( ٌجوز أن ٌراد به االستقبالالثانً:    
لموصول، وقد نص  وٌجوز أن ٌراد بها االستقبال ال على سبٌل الحكاٌة بل لوقوعه صلة )

ڻ  چ     بعضهم على أن الماضً ـــ إذا وقع صلة لموصول ــ صلح لبلستقبال كقوله تعالى :

وهً ((ې               ))،وقال:" دخلت وإلى هذا نحا ابن عطٌة  (٘)چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

ن ٌقول فً  اسم فٌه إبهام ٌعم َمن قال فً الماضً،ومَ  ((ۋ       ))حرؾ استقبال من حٌث 

االستقبال ومن حٌث هذه النازلة تتصور فً مستقبل الزمان. "  ٌعنً: فتكون حكاٌة حال 
مستقبلة.(
 (ٙ)

  
أن العامل محذوؾ وهو مصدر،قال ابن عادل:)وقّدر أبو حٌان:مضافا محذوفا   الثالث:  

ٌهلك إخوانهم إذا سافروا  تقدٌره: وقالوا لهبلك إخوانهم، أي مخافة أن ((ې               ))وهوعامل فً 

حتى ٌكون مستقببل( ((والمضارع     أن       ))أو ؼَزوا، قّدر العامل مصدرا ُمْنحبل لــ
 (6)

  
لتنزٌل  أن الفعل الواقع بعد )إذا( ٌدل على االستقبال سواء جاء ماضٌا أو مضارعا: الرابع  

ې               )) قال : :)إّنمالبركات األنباريقال أبو ا ،الدالة على االستقبال )إذا( منزلة )إن( الشرطٌة

 ((إن     ))و،  ((إن     )) بمنزلة ((ې             ))وهً لبلستقبال ألن  ((  ې            )) فؤتى بالفعل الماضً بعد ((ى  

قمُت . أي : إن تقم أقم  تنقل الفعل الماضً إلى معنى المستقبل أال ترى أنك تقول : إن قمتَ 

ألنها تتنّزل منزلتها( ((ې             ))لك فكذ
 (3) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٕٔٔ/ ٌٕنظر التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم .ٔ

 .٘ٗٙ/ٔالكشاؾ  .ٕ

 . ٖٗٓ/ٔعراب القرآن التبٌان فً إ .ٖ

 .ٙ/ٙاللباب فً علوم الكتاب  .ٗ

 .ٖٗالمابدةسورة  .٘

،وٌنظر قول ابن عطٌة فً المحرر الوجٌزفً تفسٌر الكتاب ٙ/ٙاللباب فً علوم الكتاب  .ٙ

 .99ٖ/ٕالعزٌز 

 .99/ٖ،وٌنظر قول أبً حٌان فً البحر المحٌط  6/ٙاللباب فً علوم الكتاب  .6

 .66ٕ/ٔالبٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن  .8
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، ٌجوز وقوع)إذا( الدالة على االستقبال منزلة )إذ( الدالة على زمن الماضً: الخامس     

واقعة موقع  الثالث: أن تكون ظرفا لما مضى قال المرادي وهو ٌتحدث عن أنواع )إذا(:)

ڃ  چ  : وقوله  (ٔ)چھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ  كقوله تعالى: ((إذ))

بعض  مذهب  هذا  . ((إذ))فً هذا ونحوه بمعنى  ((إذا))فــ (ٕ)چ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

النحوٌٌن وبه قال ابن مالك. قال فً التسهٌل
 (ٖ)

موقعها(  ((إذ))و ((إذ)): ورّبما وقعت موقع 
(ٗ) 

 
 

 استعمال )هذا( فً اإلشارة إلى الغائب عاشرا:           
   القرٌب الحاضر، قال ابن هشام األنصاري: )هذا( فً اإلشارة إلى اسم اإلشارةٌستعمل      

) المشار إلٌه إّما أن ٌكون قرٌبا أو بعٌدا. فإن كان قرٌبا جًء باسم اإلشارة ُمجردا من الكاؾ 
...وإن كان بعٌدا ((جاءنً ذا))و  ((جاءنً هذا))التنبٌه جوازا، تقول:  ((هاـ))وجوبا،ومقرونا بـ

( ((ذلك)) أو مقرونة بها نحو: ((ذاك))بلم ، نحو: وجب اقترانه بالكاؾ إّما مجردة من ال
(٘)

 

ڀ  چ  فً قوله تعالى:( ٹ  ٹ  ڤ  وما جاء على خبلؾ ذلك ٌإول ومن ذلك قوله )     

ڦ  ڦ  ڦ     ڦٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

 .        (ٙ)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

إشارة  ((هذا)) :)أنك لو لم تحمله على حكاٌة الحال لم ٌصح  ألن  قال علً بن الحسٌن الباقولً
إلى الحاضر، ولٌس اآلن الرجبلن حاضرٌن. فالمعنى : فوجد فٌها رجلٌن حالهما أنهما ٌقتتبلن 

ر جدا( ٌشار إلٌهما بؤن هذا من شٌعته وهذا من عدوه ،وحكاٌة الحال فً القرآن كثٌ
(6)  

     
وقال أبو حٌان فً النص القرآنً السابق:)وهذا حكاٌة حال وقد كانا حاضرٌن حالة وجدان 
موسى لهما أو لحكاٌة الحال ُعّبر عن ؼابب ماض باسم اإلشارة الذي هو موضوع للحاضر ، 

وقال المبرد: العرب تشٌر بهذا إلى الؽابب(
 (3)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮻  ﮼  چ 9ٕالتوبة سورة  .ٔ ﮸  ﮹  ﮺   ﮶  ﮷    ﮴  ﮵   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

   چ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁        

ڑ  ڑ      ژڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژڍ    ڍ  ڌ    ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ ٔٔالجمعه سورة  .ٕ

  چک     

 .ٓٗٔ/ٕ( شرح التسهٌل  ((إذ))قال ابن مالك:)وقد ٌراد بها المضً فتقع موقع  .ٖ

 .6ٖٔالجنى الدانً  .ٗ

 .  ٓٔٔ  َقْطِر النََّدى وَبلَّ الصََّدىشرح  .٘

 .٘ٔالقصصسورة  .ٙ

 .  ٙ٘ٔ/ٔكشؾ المشكبلت وإٌضاح المعضبلت  .6

 .ٗٓٔ/6البحر المحٌط  .3
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   الخاتمة                                     
 نتائج البحثفً                               

 

ْجُملُ  فً ختام هذه      ٌَ جز أهم ما جاء فٌها من نتابج فً النقاط أوأن  ًب الرسالة 
 اآلتٌة:

 

لم تكن الحكاٌة مقتصرة على صورة واحدة ، بل جاءت على صور متعددة  -ٔ

دون ذكر اللفظ ، وهناك الحكاٌة اللفظٌة دون ذكر  فمنها الحكاٌة اإلعرابٌة

 ، لم به المتكلم دون تؽٌٌرفً اللفظاإلعراب ، وفٌها ٌنقل اللفظ المحكً كما تك

وهناك الحكاٌة المعنوٌة وفٌها ٌجوز تؽٌٌر اللفظ  المحكً مع المحافظة على 

ه المعنى ، وقد تجتمع الحكاٌة اللفظٌة مع اإلعرابٌة فً صورة واحدة وهذ

 الصورة هً التً تتبادر إلى األذهان عند إطبلق لفظ الحكاٌة.

اتفق النحوٌون البصرٌون والكوفٌون فً تحدٌد مفهوم الحكاٌة االصطبلحً    -ٕ

 خر.إلى أمما ٌدل على أنها ظاهرة قدٌمة ،ولكن أقسامها تعددت من عصر 

ظٌة وال من النحوٌٌن َمن ٌطلق لفظ الحكاٌة وٌقصد به البناء أو الحكاٌة اللف -ٖ

ٌرٌدون به الحكاٌة اللفظٌة اإلعرابٌة ، كما أن منهم َمن ٌستعمل لفظ الوقؾ 

 أو القصة فً التعبٌر عن مفهوم الحكاٌة.

كانت حركة الحكاٌة قسٌما ثالثا لحركة اإلعراب وحركة البناء ولم تكن  -ٗ

جزًءا منهما، وهً ال تنشؤ بؤثر عامل، ولم ٌكن وجودها لمجرد أمر لفظً 

له بالمعنى بل كان للحكاٌة دالالت معنوٌة وببلؼٌة كالتخصٌص ال تعلق 

والمدح والتشبٌه والتوكٌد والتعجب وهذا ما نجده فً عدم إجازة النحوٌٌن 

للمتكلم اللجوء إلى اإلعراب وترك الحكاٌة فً بعض المسابل كتصؽٌر 

 االسم المحكً وجمعه وتثنٌته خشٌة ذهاب المعنى المقصود من الحكاٌة.

وء المتكلم إلى الحكاٌة ٌإدي إلى تؽٌٌر بعض األحكام التً لم تكن إن لج -٘

موجودة قبل حكاٌة اللفظ فً الؽالب كانتقال الجملة المحكٌة المسّمى بها إلى 

 االسمٌة بعد أن كانت جملة.

لم تكن الحكاٌة فً الؽالب ظاهرة بل ٌجوز أن تضمر الحكاٌة وتقدر حٌث  -ٙ

 لحكاٌة.وجهت كثٌر من النصوص على إضمار ا

لم تخُل الحكاٌة فً بعض مسابلها من شروط معٌنة تجوزها وعدم توافر  -6

 هذه الشروط  قد ٌبطلها .
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كما أنها لم تخُل من الخبلؾ اللهجً بٌن لؽات العرب فمن ِ العرب  -3

 َمن ٌحكً واآلخرال ٌحكً .

، والكوفٌٌن موجودا فً بعض مسابلهاكان الخبلؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن  -9

ل على أن بعض مسابلها ٌخضع لبلجتهاد ، والسبب هو عدم ورود وهذا ٌد

 السماع فً ذلك أو أن النص ٌخضع للتؤوٌل العقلً المنطقً.

قد تبنى بعض أحكام الحكاٌة على أمثلة افتراضٌة لم ٌرد فٌها السماع مما  -ٓٔ

 ٌإدي إلى كثرة االجتهادات والتعلٌبلت ، ومن األحكام ما بنً على القٌاس.

اٌة طرٌقة من طرق التؤوٌل والتوجٌه  للنصوص الفصٌحة حٌث كانت الحك -ٔٔ

تم  تؤوٌل بعض اآلٌات القرآنٌة وتخرٌج بعض القراءات القرآنٌة واألبٌات 

 الشعرٌة على الحكاٌة. 

 كانت الحكاٌة علة من علل البناء فً بعض الكلمات عند بعض النحوٌٌن.  -ٕٔ

على  كة المجاورةت فً ظواهر لؽوٌة كحرتم  توجٌه وجود بعض الحركا -ٖٔ

 الحكاٌة عند بعض النحوٌٌن.
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 والمراجعالمصادر                                

ابتبلؾ النصرة فً اختبلؾ نحاة الكوفة والبصرة ، عبد اللطٌؾ بن أبً بكرالشرجً الزبٌدي  ـــ
 .م936ٔ-هـ 6ٓٗٔ، تحقٌق الدكتور طارق الجنابً، عالم الكتب ، الطبعة األولى (هـ 3ٕٓت)
ا  )ت  ـــ    هـ(،تحقٌق 6ٔٔٔإتحاؾ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد الَبن 

 م936ٔ-6ٓٗٔبٌروت ، الطبعة األولى ،  –الدكتور شعبان محمد إسماعٌل ، عالم الكتب 
وزارة الشإون اإلسبلمٌة   ، (هـ9ٔٔت)جبلل الدٌن السٌوطً علوم القرآن ،  اإلتقان فً  ـــ

                                      . ت( -السعودٌة )د –واألوقاؾ 
، ترتٌب  (هـ ٖٗ٘ت)اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن ِحب ان ،ألبً حاتم محّمد بن ِحبان  ـــ

 الطبعة شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة ، ، تحقٌق(هـ 6ٖ9ت)عبلء الدٌن علً الفارسً 
 .م933ٔهـ ــ3ٓٗٔاألولى، 

 (هـ 6ٗ٘ت )من لسان العرب ،ألبً حٌان محّمد بن ٌوسؾ األندلسً ارتشاؾ الضرب  ـــ
 م933ٔ-هـ3ٔٗٔمصر،الطبعة األولى  -تحقٌق الدكتور رجب عثمان محّمد ، مكتبة الخانجً

تحقٌق عبد المعٌن ،  (هـ٘ٔٗت )حّمد الَهَروّي فً علم الحروؾ، علً بن م اأُلزِىيَّة ـــ

 م99ٖٔ -هـٖٔٗٔالملوحً، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق، الطبعة الثانٌة،

 (هـ3ٖ٘ت)أساس الببلؼة   ، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ـــ

م                      993ٔ-هـ 9ٔٗٔتحقٌق محّمد باسل عٌون السود ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى ،

مكتبة ، هـ(3ٓٗٔ)تاألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العربً ،عبد السبلم محّمد هارون ـــ

 مٕٔٓٓهـ ـ ٕٔٗٔمصر ،الطبعة الخامسة  –الخانجً 

  –بٌت الحكمة  ،لدكتور قٌس إسماعٌل األوسًاأسالٌب الطلب عند النحوٌٌن والببلؼٌٌن ، ـــ

 م 933ٔجامعة بؽداد 

تحقٌق محمد حسٌن شمس ،( هـ66٘ت)أسرار العربٌة ، عبد الرحمن بن محمد األنباري  ـــ

 م996ٔهـ ــ3ٔٗٔالدٌن ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى

   ، (هـ6ٖٗت )إشارة التعٌٌن فً تراجم النحاة واللؽوٌٌن ، عبد الباقً بن عبد المجٌد الٌمانً  ـــ

    ٌاب ، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة، الطبعة تحقٌق الدكتور عبد المجٌد د

 م93ٙٔ-هـ  ٙٓٗٔاألولى 

تحقٌق الدكتور عبد العال ، (هـ9ٔٔت )األشباه والنظابر فً النحو ، جبلل الدٌن السٌوطً ـــ

 م93٘ٔهـ ــٙٓٗٔسالم مكرم ، مإسسة الرسالة ، الطبعة األولى

 (هـٖٙٔت)حّمد بن سهل بن السراج البؽدادي بكر م أبواألصول فً النحو  ،  ـــ

 م99ٙٔهـ ــ6ٔٗٔتحقٌق الدكتور عبد الحسٌن الفتلً ، مإسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ،

 سورٌا ،   –دار الفكر العربً ،  إعراب الجمل وأشباه الجمل  ، للدكتور  فخر الدٌن قباوة ـــ

 م939ٔهـ ــ9ٓٗٔالطبعة الخامسة،

 (هـٙٔٙت) ِريّ الُعْكبَ النبوي الشرٌؾ ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسٌن إعراب الحدٌث  ـــ

 م93٘ٔ-هـ ٘ٓٗٔ،  ه النبهان ،)د. م(  ،الطبعة الثانٌةلتحقٌق عبد اإل

تحقٌق الدكتور زهٌر  ،( هـ3ٖٖت)، أبو جعفرأحمد بن محّمد النحاس إعراب القرآن  ـــ

 م93٘ٔـ ــه٘ٓٗٔزاهد  ،عالم الكتب ، الطبعة الثانٌة  ؼازي 
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دار المعرفة الجامعٌة ،إعراب القرآن الكرٌم ،  الدكتور محمود سلٌمان ٌاقوت ـــ

 )د.ط(

ًّ ـ ــ  مٕٕٓٓ،   ٘ٔط  ،دار العلم للمبلٌٌن ، هـ(9ٖٙٔ)تاألعبلم ، خٌرالدٌن الِزِركل

من الخطؤ فً اإلٌضاح، أبو الحسٌن سلٌمان بن محمد بن الطَراوة  اإلفصاح ببعض ما جاءـ ــ

 م99ٙٔ-هـ ٙٔٗٔهـ( ، تحقٌق الدكتور حاتم صالح الضامن،عالم الكتب ،الطبعة الثانٌة،3ٕ٘)ت

 (هـ ٕٔ٘ )تاالقتضاب فً شرح أدب الكتاب ،أبو محّمد عبد هللا بن محّمد البطلٌوسً ـــ

 )د. ط( 99ٙٔتحقٌق مصطفى السقا   ، وحامد عبد المجٌد ، دار الكتب المصرٌة  

مكتبة آٌة هللا ، ح العربٌة والشوارد ، سعٌد الخوري الشرتونًأقرب الموارد فً فُص ـــ

 هـٖٓٗٔإٌران –العظمى المرعشً النجفً ،قم 

دراسة وتحقٌق الدكتور ، (هـٙٗٙت)أمالً ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن الحاجب  ـــ

 م 939ٔهـ ــ9ٓٗٔفخر صالح سلٌمان  ، دار الجٌل بٌروت ، 

ًّ العلوّي  أمالً ابن الشجري ، هبة  ـــ تحقٌق ، (هـ ٕٗ٘ت)هللا بن علً بن محمد الحسن

 م99ٕٔ-هـٖٔٗٔمصر،الطبعة األولى  -الدكتور محمود محمد الطناحً  ، مكتبة الخانجً

ًّ البؽدادّي  ـــ  ،(هـٖٙ٘ت)أمالً القالً ، أبو علً إسماعٌل بن القاسم القال

 دار الكتب العلمٌة، )د. ط( 

، تحقٌق (هـٙٗٙت )النحاة ،جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسؾ القفطً على أنباه إنباه الرواةـ ــ

 م93ٙٔ-هـ ٙٓٗٔمحّمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار الفكر العربً ـ مصر الطبعة األولى 

تحقٌق ، (هـٕٖٖت)االنتصار لسٌبوٌه على المبرد ،أبو العباس أحمد بن محّمد بن والّد  ـــ

 .م99ٕٔ-هـٖٔٗٔمإسسة الرسالة ، الطبعة األولى الدكتور زهٌر عبد المحسن سلطان ، 

اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، أبو البركات عبد الرحمن بن محّمد  ـــ

،ومعه االنتصاؾ من اإلنصاؾ لمحّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، (هـ 66٘ت  )األنبارّي 

 مٕٙٓٓ -هـ 6ٕٗٔ،لبنان –المكتبة العصرٌة 

(  هـ6ٙٔت )مسالك إلى ألفٌة ابن مالك  ، ابن هشام األنصاري جمال الدٌن بن ٌوسؾأوضح ال ـــ

 لبنان، )د .ط( -عبد الحمٌد ، المكتبة العصرٌة الدٌن تحقٌق محّمد محًٌ

الدكتور ، تحقٌق (هـ 66ٖت)الؽفار الفارسً  اإلٌضاح، أبو علً الحسن بن أحمد بن عبد ـــ

 م99ٙٔ-هـ ٙٔٗٔلطبعة الثانٌة ،كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب ،ا

 (هـٙٗٙت)اإلٌضاح فً شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بن عمر المعروؾ بابن الحاجب  ـــ

 ط( -)د بؽداد –تحقٌق الدكتور موسى بناي العلٌلً ،مطبعة العانً 

تحقٌق عادل أحمد عبد الموجود ، ، (هـ6ٗ٘ت)البحر المحٌط  ، أبو حٌان محّمد بن ٌوسؾ  ـــ

 ٔم ، ط99ٖٔ-هـٖٔٗٔمحّمد معوض ، دار الكتب العلمٌة وعلً 

 (هـٙٓٙت)البدٌع فً علم العربٌة ، ابن األثٌرمبارك بن محّمد الشٌبانً الجزري  ـــ

 هـٕٓٗٔتحقٌق ودراسة الدكتور فتحً أحمد علً الدٌن ، جامعة أم القرى ، الطبعة األولى

 (هـ33ٙت)ٌد هللا بن محّمد األشبٌلً البسٌط فً شرح جمل الزجاجً ، ابن أبً الربٌع عب ـــ

-هـ6ٓٗٔلبنان الطبعة األولى  -تحقٌق ودراسة الدكتور عٌاد بن عٌد، دار الؽرب اإلسبلمً 

 م93ٙٔ
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ٌٌّن والنحاة جبلل الدٌن السٌوطً  ـــ تحقٌق ،(هـ9ٔٔت)بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽو

 م 969ٔ -هـ 99ٖٔمحّمد أبو الفضل إبراهٌم ،،دار الفكر، الطبعة الثانٌة 

 (هـ66٘ت)البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري  ـــ

 م93ٓٔللكتاب فى السقا، الهٌبة المصرٌة العامةتحقٌق الدكتور طه عبد الحمٌد ومراجعة مصط

ر،مكتبة ، تحقٌق أحمد صق (هـ6ٕٙت)تؤوٌل ُمشكل القرآن ، أبو عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة  ـــ

 م96ٖٔ-هـ9ٖٖٔدار التراث الطبعة الثانٌة ،

الطبعة الرشٌد، مكتبة، التؤوٌل النحوي فً القرآن الكرٌم، الدكتور عبد الفتاح  أحمد الحموز ـــ

 .م93ٗٔ-هـ ٗٓٗٔاألولى ،

ٌمري )من نحاة القرن الرابع  ـــ التبصرة والتذكرة ، أبو محّمد عبد هللا بن علً الص 

-هـٕٓٗٔالدكتور فتحً أحمد مصطفى ، دار الفكر دمشق ، الطبعة األولى تحقٌق ،الهجري(

 م93ٕٔ

تحقٌق علً ، (هـٙٔٙت) ِريّ الُعْكبَ التبٌان فً إعراب القرآن، أبو البقاء  عبد هللا بن الُحسٌن  ـــ

 محّمد البجاوي ، مطبعة عٌسى البابً الحلبً  )د. ط(

تحقٌق أحمد حبٌب ،(هـٓٙٗ)تد بن الحسن الطوسًالتبٌان فً تفسٌر القرآن ، أبو جعفر محمّ  ـــ

 م9٘6ٔاألشرؾ النجؾ –األمٌن ،المطبعة العلمٌة قصٌر العاملً وأحمد شوقً 

 م.                 93ٙٔمصر ، –تجدٌد النحو، الدكتور شوقً ضٌؾ،دار المعارؾ  ـــ

 ط(م )د. 93ٗٔ –سٌة ،الدار التون(هـ 9ٖٖٔت )التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور محّمد الطاهر   ـــ

األعلم الشنتمري أبو ،تحصٌل عٌن الذهب من معدن جوهر األدب فً علم مجازات العرب  ـــ

، تحقٌق الدكتور زهٌر عبد المحسن سلطان، دار (هـ 6ٙٗت)الحجاج ٌوسؾ بن سلٌمان 

 م99ٕٔبؽداد ، الطبعة األولى  -الشإون الثقافٌة

 (هـ6ٔٙت)ل القاسم بن الحسٌن الخوارزمً التخمٌر فً شرح المفصل  ،صدر األفاض ـــ

 م99ٓٔلبنان، الطبعة األولى ، –تحقٌق الدكتور عبد الرحمن بن سلٌمان ، دار الؽرب اإلسبلمً 

تحقٌق ،(هـ6ٗ٘ت)التذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل، أبو حٌان محّمد بن ٌوسؾ  ـــ

 مٕ٘ٓٓ-هـٕٙٗٔ الدكتور حسن هنداوي ، دار كنوز أشبٌلٌا، الطبعة األولى

   (هـ  6ٕٙت)محّمد بن أبً عبدهللا بن مالك تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد، جمال الدٌن  ـــ

 .هـ9ٖٔٔمكة المكرمة  –الطبعة األولى المطبعة المٌرٌة 

 ،)د.ط(93٘ٔمكتبة لبنان ،(هـ3ٔٙت)التعرٌفات ، علً بن محّمد الشرٌؾ الجرجانً  ـــ

 (هـ66ٖت)ٌه،أبو علً الحسن بن أحمد بن عبد الؽفار الفارسً التعلٌقة على كتاب سٌبو ـــ

 م99ٕٔ-هـ ٕٔٗٔتحقٌق الدكتور عوض بن محّمد القوزي)د .م( الطبعة األولى 

، تحقٌق أحمد صقر، دار (هـ 6ٕٙت )تفسٌر ؼرٌب القرآن، أبو عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة ـــ

 م.963ٔ -هـ93ٖٔالكتب العلمٌة  لبنان ،

    الفخر الرازي ،محّمد فخرالدٌن ضٌاء المعروؾ  بتفسٌرالكبٌر مفاتٌح الؽٌب  التفسٌر  ـــ

 م93ٔٔ-هـٔٓٗٔ، دار الفكر الطبعة األولى  (هـٗٓٙت )الدٌن بن عمر
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تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوابد،محب الدٌن محّمد بن ٌوسؾ المعروؾ بناظر  ـــ

  مد،و إبراهٌم جمعة،و جابر السٌد مبارك،تحقٌق علً محّمد فاخر،و جابر مح،( هـ663ت)الجٌش 

 م6ٕٓٓ-هـ3ٕٗٔو علً السنوسً محمد،ومحّمد راؼب نّزال، دار السبلم ، الطبعة األولى 

تنقٌح األلباب فً شرح ؼوامض الكتاب )شرح كتاب سٌبوٌه( ،أبو الحسن علً بن محّمد  ـــ

 ، كلٌة الدعوة اإلسبلمٌة  ، تحقٌق خلٌفة محّمد خلٌفة بدٌري(هـ 9ٓٙت )المعروؾ بابن خروؾ 

 م99٘ٔ-هـ ٕ٘ٗٔلٌبٌا، الطبعة األولى 

محمد علً   تحقٌق ٕج، (هـ6ٖٓت )تهذٌب اللؽة ، أبو منصور محّمد بن أحمد األزهري  ـــ

الدار المصرٌة  -تحقٌق إبراهٌم اإلبٌاري ٘ٔجتحقٌق الدكتور عبد هللا دروٌش، ٘النجار،ج 

 للتؤلٌؾ والترجمة )د. ط(

 (هـ6ٗ9ت )المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك ،البن أم قاسم المرادي توضٌح ـــ

 مٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔتحقٌق عبد الرحمن علً سلٌمان ، دار الفكر العربً، الطبعة األولى 

القرآن)تفسٌر الطبري( ، أبو جعفر محّمد بن جرٌر الطبري  آي تؤوٌلوجوه جامع البٌان عن  ـــ

-هـٕٕٗٔمصر الطبعة األولى، -بدهللا بن عبد المحسن، دار هجر، تحقٌق الدكتور ع( هـٖٓٔت)

 مٕٔٓٓ

    الجامع الكبٌر فً صناعة المنظوم من الكبلم المنثور، ضٌاء الدٌن بن األثٌر الجزرّي  ـــ

، تحقٌق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جمٌل سعٌد، مطبعة المجمع العلمً (هـ6ٖٙت )

 ط( -هـ )د6ٖ٘ٔم ـ 9٘ٙٔالعراقً 

  تحقٌق علً حٌدر ،، (هـ6ٔٗت)رجانً الجمل  ، أبو بكرعبد القاهر بن عبد الرحمن الجُ  ـــ

 )د. م(    م96ٕٔ-هـ 9ٕٖٔدمشق 

 تحقٌق ابن أبً شنب ، (هـ6ٖٖت)الجمل  ، أبو القاسم عبد الرحمن  بن إسحاق الزجاجً  ـــ

 م9ٕٙٔ-الجزابر  –مطبعة جول كربونل 

، تحقٌق الدكتور فخر الدٌن (هـ 6٘ٔت )أحمد الفراهٌدّي  فً النحو، الخلٌل بن لجملا ـــ

 م.93٘ٔ–هـ ٘ٓٗٔمإسسة الرسالة، الطبعة األولى ، قباوة،

األردن ،  –دار الفكر ، الجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها ، الدكتور فاضل صالح السامرابً ـــ

 م6ٕٓٓ -هـ6ٕٗٔالطبعة الثانٌة 

 –مكتبة الفبلح ،عراباً ، الدكتور فتحً عبد الفتاح الدجنًالجملة النحوٌة نشؤة وتطوراً وإ ـــ

 م936ٔ -هـ3ٓٗٔالكوٌت ، الطبعة الثانٌة 

تحقٌق الدكتور أحمد ، ( هـٓٓٗت )جمهرة األمثال، أبو هبلل الحسن بن عبدهللا العسكري ـــ

 م993ٔعبد السبلم ،ومحّمد سعٌد ،، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى

، تحقٌق الدكتور رمزي (هـ ٕٖٔت)لل َؽة   ،أبو بكر محمد بن الحسن بن ُدَرٌد َجْمَهرة ا ـــ

 م936ٔبعلبكً، دار العلم للمبلٌٌن ، الطبعة األولى ،

الجنى الدانً فً حروؾ المعانً،  بدر الدٌن الحسن بن قاسم المعروؾ بابن أم قاسم  ـــ

حّمد ندٌم فاضل ، دار الكتب ،  تحقٌق الدكتور فخر الدٌن قباوة ،وم(هـ 6ٗ9ت)المرادي 

 م99ٕٔالعلمٌة ، الطبعة األولى
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)حاشٌة الدسوقً على مؽنً اللبٌب ،  ـــ ًّ  ( هـٖٕٓٔتمحّمد بن أحمد بن عرفة الدسوق

  )د .ط(م 9ٕٓٓ،  الهبلل ــ بٌروتمكتبة 

 (على مؽنً اللبٌب ، المسّماة)المنصؾ من الكبلم على مؽنً ابن هشام يّ نّْ الشُّمُ حاشٌة  ـــ

 ت(   –، مطبعة محّمد أفندي مصطفى )د  (هـ36ٕت ) يّ نّْ الشُّمُ تقً الدٌن أحمد بن محّمد 

 حاشٌة الشهاب المسماة)عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً على تفسٌر  البٌضاوي(  ـــ

 ،دار صادر ،)د.ط( (هـ9ٙٓٔت )أحمد بن محّمد بن شهاب الدٌن المعروؾ بالشهاب الخفاجً

،  (هـ  ٕٙٓٔت  )محّمد علً الصبانعلى شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك ، حاشٌة الصّبان  ـــ

،تحقٌق طه عبد الرإوؾ سعد ، المكتبة (هـ 9ٓٓت نحو )واألشمونً  أبو الحسن علً بن محّمد 

 ط( -)د التوفٌقٌة

  (هـ9٘ٔت)حاشٌة محًٌ الدٌن شٌخ زاده على تفسٌر البٌضاوي، محمد بن ُمصلح الدٌن القوجوي  ـــ

 .م999ٔ هـ9ٔٗٔ تب العلمٌة ، الطبعة األولىضبطه محمد عبد القادر شاهٌن،دار الك

 (هـٔٙٓٔت)حاشٌة ٌس العلٌمً على ألفٌة ابن مالك، ٌس بن زٌن الدٌن العلٌمً الحمصً  ـــ

 .هـ6ٕٖٔفاس ،  –المطبعة المولوٌة 

 )د. ط(–مصر –ن مكتبة القرآ،الحذؾ الببلؼً فً القرآن الكرٌم، مصطفى عبد السبلم ـــ

 (هـ9ٖٓٔت)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البؽدادي  ـــ

 م996ٔ-هـ3ٔٗٔمصر،الطبعة الرابعة -تحقٌق عبد السبلم محّمد هارون، مكتبة الخانجً

       تحقٌق محمد علً النجار ،  ،(هـ9ٕٖت)، أبو الفتح عثمان بن جنً  الخصابص  ـــ

 مٌة )د.ط(المكتبة العل

دار الحدٌث ،هـ(ٗٓٗٔ)ت دراسات ألسلوب القرآن الكرٌم ، محّمد عبد الخالق عضٌمة ـــ

 القاهرة )د. ط(

 ُدّرة  الؽواص )وشرحها وحواشٌها وتكملتها (،أبو محّمد القاسم بن علً الحرٌري  ـــ

 م99ٙٔهـ ــ6ٔٗٔتحقٌق عبد الحفٌظ فرؼلً ، دار الجٌل الطبعة األولى  ، (هـٙٔ٘ت ) 

        شرح جمع الجوامع، أحمد بن األمٌن الشنقٌطًفً الدرر اللوامع على همع الهوامع  ـــ

الطبعة  لبنان، –الكتب العلمٌة داروضع حواشٌه محّمد باسل عٌون السود، ،(هـٖٖٔٔت  )

 م99ٓٔ-هـ 9ٔٗٔ ،األولى

ر  الَمُصون فً علوم الكتاب المكنون، أحمد بن ٌوسؾ المعروؾ  ـــ بالسمٌن الحلبً الد 

 دمشق،)د.ط( –تحقٌق الدكتور أحمد محمد الخّراط ، دار القلم ، (هـ6٘ٙت)

تحقٌق محمود ،(هـ6ٔٗت) الجرجانً بن عبد الرحمن عبد القاهرأبو بكر ،دالبل اإلعجاز ـــ

 مٕٗٓٓ-مصر،الطبعة الخامسة  -محمد شاكر مكتبة الخانجً

بتول قاسم ناصر،دار الشإون الثقافٌة العامة   ةكتورداللة اإلعراب لدى النحاة القدماء ، الد ـــ

 .م999ٔبؽداد ،الطبعة األولى 

دار الكتاب العربً ، الطبعة ،ه وشرحه الدكتور محّمد التونجًدٌوان أبً طالب ،جمع ـــ

 م99ٗٔ -هـٗٔٗٔاألولى 
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  دٌوان األخطل ؼٌاث بن ؼوث ،شرحه مهدي محّمد ناصرالدٌن ،دارالكتب العلمٌة  ـــ

 .م99ٗٔ -هـ ٗٔٗٔنان ،الطبعة الثانٌة ،لب

 .القٌس  ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار المعارؾ الطبعة الخامسة ئدٌوان امرِ  ـــ

دٌوان بشار بن برد  ، تحقٌق محمد الطاهر بن عاشور،مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة  ـــ

                 .م    9٘6ٔ

لبنان   –قدم له وشرحه مجٌد طراد ، دار الكتاب العربً ،سدي دٌوان بشر بن أبً خازم األ ـــ

 .م 99ٗٔ -هـ٘ٔٗٔالطبعة األولى

،جمع وتحقٌق علً ذو الفقار شاكر،دار الؽرب اإلسبلمً ،الطبعة وأخباره َتَأبََّط َشرِّادٌوان  ـــ

 .93ٗٔ- هـٗٓٗٔاألولى 

نعمان محمد أمٌن طه، دار تحقٌق الدكتور ،دٌوان جرٌر بن عطٌة  بشرح محّمد بن حبٌب ـــ

 .المعارؾ الطبعة الثالثة 

 . دٌوان جمٌل بن معمر   ، دار صادر  )د. ط( ـــ

لبنان ، الطبعة  –شرحه وقدم له أحمد رشاد ، دار الكتاب العربً ،دٌوان حاتم الطابً ـــ

 .م 93ٙٔ -هـٙٓٗٔاألولى

 ط(-م )دٕٙٓٓبٌروت  –در دٌوان حسان بن ثابت ، تحقٌق الدكتور ولٌد عرفات ،دار صا ـــ

دراسة الدكتور مفٌد محمد قمٌحة ، هـ(ٕٗٗكٌت)تدٌوان الحطٌبة برواٌة وشرح ابن السِّ  ـــ

 .م99ٖٔهـ ــٖٔٗٔدار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى  

هـ( رواٌة ثعلب وشرح أبً نصر أحمد 6ٔٔة )ؼٌبلن بن عقبة العدوي تم  دٌوان ذي الر   ـــ

هـ ٕٓٗٔدكتور عبد القدوس صالح ، مإسسة اإلٌمان ، الطبعة األولى  بن حاتم ،تحقٌق الا

 .م93ٕٔ

اج ، اعتنى بتصحٌحه وترتٌبه ولٌم بن الورد البروسً،دار ابن قتٌبة ـــ  -دٌوان رإبة بن الَعج 

 ت(-الكوٌت )د

 دٌوان الراعً النمٌري ،جمعه وحققه راٌنهرت فاٌبرت، المعهد األلمانً لؤلبحاث الشرقٌة  ـــ

 .م93ٓٔبٌروت 

 . بٌروت )د. ط( –دٌوان عمر بن أبً ربٌعة  ،دار القلم  ـــ

بٌروت، -تحقٌق الدكتور محمد نبٌل طرٌفً،دار صادر ، دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي ـــ

 .مٕٓٓٓالطبعة األولى

دٌوان النابؽة الجعدي ، جمعه وحقّقه الدكتور واضح الّصمد ،دار صادر، الطبعة األولى  ـــ

 .م993ٔ

 (هـ6ٕٓت  )رصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً،أحمد بن عبد النور المالقً ـــ

 مٕٕٓٓهـ ــٖٕٗٔسورٌا ، الطبعة الثالثة   -لقلم تحقٌق الدكتور أحمد محّمد الخراط ، دار ا

ًّ  روح المعانً ـــ فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً، شهاب الدٌن محمود اآللوس

 . ط(-لبنان )د –إحٌاء التراث العربً  ، دار(هـ6ٕٓٔت)

تحقٌق الدكتور حسن هنداوي ، (هـ9ٕٖت )سر صناعة اإلعراب أبو الفتح عثمان بن جنً ـــ

 . م( -)د
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، (هـ36ٗت)سمط الآللً فً شرح أمالً القالً ،عبدهللا بن عبد العزٌز البكرّي  ـــ

 . ط( -م، )د9ٖٙٔ-هـ ٖٗ٘ٔمصر، -مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة

تحقٌق محّمد فإاد عبد ، (هـ6ٕ٘ت )سنن ابن ماجة ، أبو عبد هللا محّمد بن ٌزٌد القزوٌنً  ـــ

 . ط( -الباقً ، دار الحدٌث )د

دراسة كمال ٌوسؾ ، (هـ6ٕ٘ت)سنن أبً داود ، أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً  ـــ

 .م933ٔ -هـ9ٓٗٔالحوت ، مإسسة الكتب الثقافٌة ، الطبعة األولى 

ْرِمِذيِّ ، أبو  ـــ ، تحقٌق كمال ٌوسؾ (هـ 96ٕتعٌسى محمد بن عٌسى بن َسْوَرَة )سنن التِّ

 م963ٔ-هـ  3ٓٗٔلبنان ، الطبعة األولى ،  –الحوت ، دار الكتب العلمٌة 

ًّ ـ ــ ًّ بن أحمد الدمشق ( هـ 39ٓٔت)شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، شهاب الدٌن عبد الح

 .م99ٖٔ-هـ ٗٔٗٔلبنان ، الطبعة األولى ، –إوط، دار ابن كثٌر ناراأل تحقٌق محمود

شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك ، بهاء الدٌن عبدهللا بن عبد الرحمن المصري   ـــ

 .مٕ٘ٓٓ-هـ ٕٙٗٔمصر،–تحقٌق محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،مكتبة التراث ،(هـ6ٙ9ت)

 (هـ3ٙٙت )ر الدٌن محّمد بن جمال الدٌنشرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك ، بد ـــ

 . ط( -تحقٌق محّمد باسل عٌون السود ، دار الكتب العلمٌة لبنان )د

،تحقٌق الدكتورزهٌر (هـ3ٖٖت)شرح أبٌات سٌبوٌه ، أبو جعفرأحمد بن محّمد النحاس   ـــ

 .م93ٙٔ -هـٙٓٗٔعالم الكتب ، الطبعة األولى ،ؼازي زاهد

ٌرافً شرح أبٌات سٌبوٌه ، أ ـــ  (هـ3ٖ٘ت)بو مّحمد ٌوسؾ بن الَمْرُزبان المعروؾ بابن السِّ

ٌح ،دار الجٌل ، الطبعة األولى   .م99ٙٔ -هـٙٔٗٔتحقٌق الدكتور محّمد الرِّ

تحقٌق عبد العزٌز ، (هـ9ٖٓٔت)شرح أبٌات مؽنً اللبٌب عبد القادر بن عمر البؽدادي  ـــ

 .م933ٔ-هـ6ٓٗٔلثانٌة رباح وأحمد ٌوسؾ وفاق ،دار المؤمون ،الطبعة ا

شرح التسهٌل تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد ، جمال الدٌن محّمد بن عبدهللا بن مالك  ـــ

–تحقٌق  محّمد عبد القادر عطا و طارق فتحً السٌد،، دار الكتب العلمٌة (، هـ6ٕٙت)

 .مٕٔٓٓلبنان،الطبعة األولى

كريّ سعٌد الحسن بن  وشرح أشعار الُهذلٌٌن ، صنعه أب ـــ تحقٌق هـ(، 6ٕ٘)تالحسٌن الس 

 . ت( -عبد الستار أحمد فّراج ، مكتبة دار العروبة )د

مكتبة الخرٌجً ، ،شرح ألفٌة ابن معطً تحقٌق ودراسة للدكتورعلً موسى الشوملً ـــ

 .م93٘ٔ-هـ ٘ٓٗٔالطبعة األولى 

محّمد باسل  تحقٌق، (هـ9ٓ٘ت )شرح التصرٌح على التوضٌح خالد بن عبدهللا األزهري  ـــ

 . ط( -عٌون السود ، دار الكتب العلمٌة لبنان )د

تحقٌق الدكتور صاحب أبو ،(هـ9ٙٙت)شرح جمل الزجاجً ابن عصفور علً بن مإمن  ـــ

 .م93ٕٔ-هـٕٓٗٔالعراق –جناح ،وزارة األوقاؾ 

دراسة ، (هـ6ٙٔت )شرح جمل الزجاجً ابن هشام األنصاري جمال الدٌن بن ٌوسؾ ـــ

 .م93٘ٔ-هـ ٘ٓٗٔدكتور علً محسن عٌسى ، عالم الكتب ، الطبعة األولى وتحقٌق ال

شرح دٌوان الفرزدق   ، ضبط معانٌه إٌلٌا الحاوي ، دار الكتاب اللبنانً ، الطبعة األولى  ـــ

 .م93ٖٔ
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 (هـ 3ٙٙت)شرح الرضً على الكافٌة، رضً الدٌن محّمد بن الحسن األستراباذّي  ـــ

 .م99ٙٔ-لٌبٌا ، الطبعة الثانٌة  -امعة قار ٌونستحقٌق ٌوسؾ حسن عمر ، ج

 (هـ3ٙٙت)شرح شافٌة ابن الحاجب  ، رضً الدٌن محّمد بن الحسن األستراباذّي  ـــ

 تحقٌق محّمد نور الحسن ومحّمد الزفراؾ ومحّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد  ،دار الكتب العلمٌة 

 م93ٕٔ-هـ ٕٓٗٔلبنان،

كبلم العرب ، ابن هشام األنصاري جمال  الدٌن بن ٌوسؾ شرح شذور الذهب فً معرفة  ـــ

 ط( -، تحقٌق محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد   )د (هـ6ٙٔت)

 –مكتبة هارون الرشٌد شرح شعر زهٌر بن أبً سلمى ، تحقٌق الدكتور فخر الدٌن قباوة ، ـــ

 .م3ٕٓٓ -هـ3ٕٗٔسورٌا ، الطبعة الثانٌة ،

تحقٌق ،(هـ3ٖٖت )ات ، أبو جعفرأحمد بن محّمد النحاس شرح القصابد التسع المشهور ـــ

 .م96ٖٔ -هـ9ٖٖٔالعراق  –، وزارة األعبلم  عمر أحمد خطاب

 (هـ6ٙٔت)ابن هشام األنصاري جمال الدٌن بن ٌوسؾ ،   َقْطِر النََّدى وَبلَّ الصََّدىشرح  ـــ

 . تحقٌق محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الطبلبع )د ـ ط( 

 (هـ6ٕٙت)رح الكافٌة الشافٌة جمال الدٌن محّمد بن عبدهللا بن مالك ش ـــ

 م93ٕٔ-هـ ٕٓٗٔتحقٌق الدكتور عبد المنعم أحمد هرٌدي ، دار المؤمون ، الطبعة األولى

تحقٌق أحمد حسن ، (هـ3ٖٙت)شرح كتاب سٌبوٌه ، أبو سعٌد الحسن بن عبدهللا السٌرافً  ـــ

 .م3ٕٓٓ-هـ 9ٕٗٔلبنان،–العلمٌة مهدلً و علً سٌد علً، دار الكتب 

شرح اللمحة البدرٌة فً علم العربٌة ابن هشام األنصاري جمال الدٌن بن ٌوسؾ  ـــ

 . ط( –األردن )د  –تحقٌق الدكتور هادي نهر ، دار الٌازوري ، (هـ6ٙٔت)

تحقٌق الدكتور ، هـٖٗ٘شرح اللمع ، أبو الحسن علً بن الحسٌن الباقولً األصفهانً ت  ـــ

 . م(  -م )د99ٓٔ -هـ ٔٔٗٔراهٌم بن محّمد ،إب

ًّ  ـــ تحقٌق الدكتور ، (هـٖٗٙت )شرح المفصل ، موفق الدٌن أبو البقاء بن ٌعٌش الموصل

 .مٕٔٓٓلبنان ،الطبعة األولى–إمٌل بدٌع ٌعقوب، دار الكتب العلمٌة 

 .م9ٙ6ٔ مطبعة المعارؾ،شعر أبً زبٌد الطابً ، جمعه الدكتور نوري حمودي القٌسً  ـــ

 .م96ٌٕٔحًٌ الجبوري بؽداد  الدكتور شعر الحارث بن خالد المخزومً تحقٌق ـــ

 (هـ66ٓت)شفاء العلٌل فً إٌضاح التسهٌل  ،أبو عبدهللا محّمد بن عٌسى السلسٌلً  ـــ

، المكتبة الفٌصلٌة،، الطبعة األولى  ًّ  م93ٙٔتحقٌق الدكتورالشرٌؾ عبدهللا علً الحسٌن

 (هـ9ٖٖت)اللؽة  وِصحاح العربٌة،إسماعٌل بن حّماد الجوهري الصحاح تاج   ـــ

 م969ٔ  -هـ99ٖٔتحقٌق أحمد عبد الؽفور عطار، دار العلم للمبلٌٌن ، الطبعة الثانٌة ،

تحقٌق محب الدٌن ، (هـٕٙ٘ت )صحٌح البخاري ، أبو عبدهللا محّمد بن إسماعٌل البخاري  ـــ

 .هـٓٓٗٔالسلفٌة، الطبعة األولى الخطٌب ومحمد فإاد عبد الباقً، الطبعة 

ًّ  ـــ الصفوة الصفٌة فً شرح الدرة األلفٌة ، تقً الدٌن إبراهٌم بن الحسٌن المعروؾ بالنٌل

 هـ٘ٔٗٔ -)من علماء القرن السابع الهجري(، تحقٌق محسن سالم العمٌري ،جامعة أم القرى

ٌٌّن اةطبقات النح ـــ ، تحقٌق الدكتور محسن (هـ 3٘ٔت )، تقً الدٌن ابن قاضً شهبة واللؽو

 . ط( -النجؾ األشرؾ )د –ؼٌاض ، مطبعة النعمان 
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ٌٌّن ـــ ٌٌّن واللؽو ، أبو بكر محّمد بن الحسن الزبٌدي األندلسً  طبقات النحو

 . ت( -مصر، الطبعة الثانٌة )د –تحقٌق محّمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار المعارؾ (هـ69ٖت)

 –مكتبة الخانجً  ،ربٌة ، الدكتور عوض المرسً جهاديظاهرة التنوٌن فً اللؽة الع ـــ

                             .  ط(-مصر )د

تحقٌق الدكتور مهدي ، (هـ6٘ٔت )العٌن ، أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  ـــ

 ط( -المخزومً والدكتور إبراهٌم السامرابً )د

اء ـــ الخٌر شمس الدٌن محمد بن محمد بن محمد علً ، أبو ؼاٌة النهاٌة فً طبقات القُر 

 مٕٙٓٓ-هـ6ٕٗٔلبنان ،الطبعة األولى،–هـ(،تحقٌق برجستراسر،دار الكتب العلمٌة 3ٖٖ)ت

 (هـ3ٖ٘ت)الفابق فً ؼرٌب الحدٌث أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ـــ

 م99ٖٔ-هـ ٗٔٗٔتحقٌق علً محّمد البجاوي ومحّمد أبو الفضل إبراهٌم، دار الفكر 

 (هـ3ٕ٘ت )فتح الباري شرح صحٌح البخاري ، أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً  ـــ

 م939ٔ-هـ ٓٔٗٔلبنان،الطبعة األولى–تحقٌق محمد فإاد عبد الباقً ،دار الكتب العلمٌة 

 م.933ٔ -، دار الثقافةالدكتور صابر بكر أبو السعود،فً نقد النحو العربً  ـــ

مإسسة الرسالة  ،(هـ3ٔ6ت)حٌط ، مجد الدٌن محّمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي القاموس الم ـــ

 مٕ٘ٓٓ-هـ ٕٙٗٔ -الطبعة الثامنة

–القول فً القرآن الكرٌم دراسة لؽوٌة ونحوٌة ، أحمد إبراهٌم،دار الشإون الثقافٌة  ـــ

 مٕ٘ٓٓ-العراق، الطبعة األولى 

مكتبة المعارؾ ـ ،(هـ3ٕ٘ت)ٌزٌد المبرد  أبو العباس محّمد بن الكامل فً اللؽة واألدب ـــ

 . ط( –بٌروت )د 

تحقٌق عبد السبلم محّمد ،(هـ3ٓٔت)الكتاب ،  سٌبوٌه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمبر   ـــ

 .م933ٔ-هـ 3ٓٗٔهارون ، مكتبة الخانجً،الطبعة الثالثة 

مد بن عبد الؽفار كتاب الشعر أو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب، أبو علً الحسن بن أح ـــ

 -، تحقٌق  الدكتور محمود محمد الطناحً  ، مكتبة الخانجً (هـ66ٖت)الفارسً 

 .م933ٔ-هـ3ٓٗٔمصر،الطبعة األولى 

، أبو القاسم جار  الكشاؾ عن حقابق ؼوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل ـــ

عبد الموجود وعلً محّمد ، تحقٌق عادل أحمد  (هـ3ٖ٘ت)هللا محمود بن عمر الزمخشري 

 .م93ٖٔ-هـ 3ٔٗٔمعّوض ، مكتبة العبٌكان ، الطبعة األولى 

كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد هللا المعروؾ بحاجً خلٌفة  ـــ

 . ط( -لبنان )د –،دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت هـ(6ٙٓٔ)ت

      لً بن الحسٌن الباقولً األصفهانًع أبو الحسن ت وإٌضاح المعضبلتكشؾ المشكبل ـــ

، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق )د(هـٖٗ٘ت ) ًّ  .ط( -، تحقٌق الدكتور محّمد أحمد الدال

ًّ ت  ـــ  ط( -)د،هـ99٘كشؾ المشكل فً النحو، علً بن سلٌمان المعروؾ بابن حٌدرة الٌمن

،          هـ6ٔٔروؾ بابن منظور تلسان العرب ، أبو الفضل جمال الدٌن بن مكرم المع ـــ

 . ط( -دار صادر )د
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،مجمع اللؽة العربٌة لؽة تمٌم دراسة تارٌخٌة وصفٌة ، الدكتور ضاحً عبد الباقً ـــ

 . ط( -)د م93٘ٔبمصر 

 م996ٔ -هـ 3ٔٗٔلؽة قرٌش ، مختار الؽوث ، دار المعارج الدولٌة ، الطبعة األولى  ـــ

   دار الشإون ،واألداء ، الدكتور مهدي حارث الؽانمً لؽة قرٌش دراسة فً اللهجة ـــ

 .م9ٕٓٓبؽداد ، الطبعة األولى  –الثقافٌة 

 (هـٙٔٙت) ِريّ الُعْكبَ اللُباب فً علل البناء واإلعراب، أبو البقاء  عبد هللا بن الُحسٌن  ـــ

 م99٘ٔ-هـ ٙٔٗٔلبنان ،الطبعة األولى -تحقٌق ؼازي مختار طلٌمات ، دار الفكر المعاصر

اللباب فً علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علً المعروؾ بابن عادل الدمشقً المتوفى بعد  ـــ

  ط(-)د -تحقٌق عادل أحمد عبد الموجود وعلً محّمد معّوض، دار الكتب العلمٌة(هـ 3ٓ3سنة )

ان، دار الثقافة ـــ ام حس   م99ٗٔالمؽرب ،طبعة  – اللؽة العربٌة معناها ومبناها، الدكتور تم 

تحقٌق حامد المإمن ، مطبعة  ، (هـ9ٕٖت)أبو الفتح عثمان بن جنً  فً العربٌة ، اللمع ـــ

 .م93ٕٔ-هـٕٓٗٔبؽداد ، الطبعة األولى  –العانً 

 (هـٖٔٔت)ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ ، أبو إسحاق  إبراهٌم  بن الّسري الزجاج  ـــ

 م96ٔٔ-هـ 9ٖٔٔمصر،  -اث العربًتحقٌق الدكتورة هدى محمود قراعة ، لجنة إحٌاء التر

، علق (هـ 9ٕٖت)المبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة ، أبو الفتح عثمان بن جنً  ـــ

 م933ٔ-هـ 3ٓٗٔلبنان ،الطبعة األولى  –علٌه مروان العطٌة وشٌخ الراشد ، دار الهجرة 

الخطٌب،دار  متن ألفٌة ابن مالك ، ضبطها و علق علٌها الدكتور عبد اللطٌؾ محمد ـــ

 .مٕٙٓٓالعروبة الكوٌت ، الطبعة األولى 

تحقٌق عبد السبلم  ،(هـ9ٕٔت)مجالس ثعلب ، أبو العباس أحمد بن ٌحًٌ المعروؾ بثعلب  ـــ

 .الطبعة الثانٌة-محّمد هارون ، دار المعارؾ

ٌن تحقٌق محّمد محًٌ الد،(هـ3ٔ٘ت )مجمع األمثال ، أبو الفضل أحمد بن محّمد المٌدانً  ـــ

 . ط( -عبد الحمٌد  )د

،تحقٌق  (هـ3ٗ٘ت) الطُّْبِرِسيُّ  مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن ، أبو علً الفضل بن الحسن ـــ

 -هـ 9ٕٗٔ، األولى، الطبعة لبنان -،دار إحٌاء التراث العربً  هاشم الَرُسولً المَحلبلتً

 م.3ٕٓٓ

حقٌق الدكتور زهٌر عبد المحسن ت، (هـ9ٖ٘ت)ُمجمل اللؽة ، أبو الحسٌن أحمد بن فارس  ـــ

 م93ٙٔ-هـٙٓٗٔسلطان ، مإسسة الرسالة ، الطبعة الثانٌة 

ًّ ت ـــ د فً إعراب القرآن المجٌد،إبراهٌم بن محّمد الصفاقس ٌْ تحقٌق موسى ،هـ6ٕٗالُمج

 م99ٕٔلٌبٌا ، الطبعة األولى-محّمد زنٌن ، منشورات كلٌة الدعوة اإلسبلمٌة 

أبو الفتح عثمان بن جنً ،ا هَ نْ عَ  احِ واإلٌضَ  اتِ اءَ رَ القِ  اذِ وَ شَ  وهِ جُ وُ  نِ ٌْ ٌِ بْ فً تَ  بُ سَ تَ حْ المُ  ـــ

 تحقٌق علً النجدي ناصؾ والدكتور عبد الفتاح إسماعٌل شلبً ، الطبعةالثانٌة،، (هـ9ٕٖت)

 ت( –)د 

ًّ   ـــ تحقٌق ودراسة ، (هـ6ٕٓت )المحرر فً النحو ، عمر بن عٌسى بن إسماعٌل الهرم

 .م3ٕٓٓمصر الطبعة الثانٌة ، –منصور علً محّمد ، دار السبلم الدكتور 
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المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز، أبو محّمد عبد الحق بن عطٌة األندلسً  ـــ

،تحقٌق عبدهللا بن إبراهٌم األنصاري ،وعبد العال السٌد إبراهٌم، ومحّمد الشافعً (هـ ٕٗ٘ت)

 .م6ٕٓٓ-هـ 3ٕٗٔر ، الطبعة الثانٌة ، قط –الصادق العنانً ،وزارة األوقاؾ 

 (هـ3٘ٗت)المحكم والمحٌط األعظم ،أبو الحسٌن بن علً بن إسماعٌل بن سٌده  ـــ

 مٕٓٓٓ-هـٕٔٗٔتحقٌق الدكتور عبد الحمٌد هنداوي ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى 

 .م936ٔ-محٌط المحٌط  بطرس البستانً  ، مكتبة لبنان  ـــ

شواذ القرآن من كتاب البدٌع ، أبو عبدهللا الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه  مختصر فً ـــ

 ت( -القاهرة ،)د -هـ( مكتبة المتنب6ًٖٓ)ت

 ط( -)ددار الكتب العلمٌة ،،(هـ3٘ٗت)المخصص أبو الحسٌن بن علً بن إسماعٌل بن سٌده  ـــ

األردن، الطبعة األولى  -المركبات فً العربٌة، الدكتورة خدٌجة زبار الحمدانً ،دار أسامة ـــ

 .م3ٕٓٓ

المسابل العسكرٌات فً النحو العربً أبو علً الحسن بن أحمد بن عبد الؽفار الفارسً  ـــ

 ط( -،)دٕٕٓٓتحقٌق الدكتور علً جابر المنصورّي  (،هـ 66ٖت)

تحقٌق ،(هـ66ٖت)المسابل المنثورة، أبو علً الحسن بن أحمد بن عبد الؽفار الفارسً  ـــ

 . ت(-شرٌؾ عبد الكرٌم النجار، دار عمار، )دالدكتور 

، (هـ٘ٓٗت  )الُمستدرك على الصحٌحٌن ،محمد بن عبدهللا الضبً الحاكم النٌسابوري  ـــ

 م996ٔ-هـ 6ٔ٘ٔدار الحرمٌن  مصر ، الطبعة األولى 

تحقٌق الدكتور محّمد ،(هـ6ٙ9 )تالمساعد على شرح تسهٌل الفوابد ، بهاء الدٌن بن عقٌل ـــ

 م93ٕٔ-هـٕٓٗٔ-دمشق، الطبعة األولى  –ل بركات ، دار الفكر كام

شرحه ووضع فهارسه حمزة ،  (هـٕٔٗت)مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن محّمد بن حنبل  ـــ

 م99٘ٔ-هـٙٔٗٔأحمد الزٌن ،دار الحدٌث ، الطبعة األولى 

قٌق حمدي عبد هـ( ، تحٗ٘ٗمسند الشهاب ، أبو عبد هللا محمد بن سبلمة القَُضاعً )ت  ـــ

 م.93٘ٔ-هـ ٘ٓٗٔسورٌا، الطبعة األولى ،  –المجٌد، مإسسة الرسالة 

ًّ  ـــ تحقٌق ٌاسٌن محّمد ،(هـ6ٖٗت )مشكل إعراب القرآن، مكً بن أبً طالب القٌس

 . ت( –السّواس ،دار المؤمون ، الطبعة الثانٌة )د 

 (هـ66ٓت)علً الفٌومً المصباح المنٌرفً ؼرٌب الشرح الكبٌر ، أحمد بن محّمد بن  ـــ

 ط(  -م )د936ٔمكتبة لبنان 

الثالث الهجري، عوض حمد القوزي  المصطلح النحوي نشؤته وتطوره حتى آواخر القرن ـــ

 م93ٔٔ-ٔٓٗٔجامعة الرٌاض ، الطبعة األولى ، 

تحقٌق حمد بن عبدهللا ،(هـٖٕ٘ت)مصنؾ ابن أبً شٌبة ، أبو بكر عبدهللا بن محّمد  ـــ

 م93ٔٔ-هـٓٔٗٔإبراهٌم ، مكتبة الرشٌد ، الطبعة األولى ومحّمد بن 

تحقٌق الدكتور عبد ،(هـ3ٖٗت)معانً الحروؾ ، أبو الحسن  علً بن عٌسى الرمانً  ـــ

 م93ٔٔ-ٔٓٗٔة الثانٌة ، الفتاح إسماعٌل شلبً،دار الشروق ، الطبع

الكتب ،الطبعة الثالثة عالم ،(هـ6ٕٓت )معانً القرآن  ، أبو زكرٌا ٌحًٌ بن زٌاد الفّراء  ـــ

 م93ٖٔ-هـ ٖٓٗٔ
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تحقٌق ،(هـٕ٘ٔت )معانً القرآن ،األخفش األوسط أبو الحسن سعٌد بن مسعدة  ـــ

 م999ٔ -هـٔٔٗٔصر، الطبعة األولى م -الدكتورة هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجً

 (هـٖٔٔت)معانً القرآن وإعرابه  ، أبو إسحاق  إبراهٌم  بن الّسري الزجاج  ـــ

 م933ٔ-هـ 3ٓٗٔتحقٌق الدكتور عبد الجلٌل عبدة شلبً ، عالم الكتب ، الطبعة األولى 

الثانٌة  مصر ،الطبعة-امرابً، شركة العاتكمعانً النحو،الدكتورفاضل صالح الس ـــ

 م.ٖٕٓٓ -هـٖٕٗٔ

ت  )معجم األدباء إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب،أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبدهللا الحمويّ  ـــ

 م99ٖٔلبنان ، الطبعة األولى -تحقٌق الدكتور إحسان عباس ، دار الؽرب اإلسبلمً،(هـٕٙٙ

المعجم الوسٌط  ، مجمع اللؽة العربٌة بمصر ، دار الشروق الدولٌة ، الطبعة الرابعة  ـــ

 .مٕٗٓٓ

 (هـ6ٙٔت )مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هشام األنصاري جمال الدٌن بن ٌوسؾ ـــ

 . ط(-ق الدكتور عبد اللطٌؾ محمد الخطٌب)دتحقٌ

 (هـ3ٖ٘ت)المفصل فً علم العربٌة، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ـــ

 . ت( -لبنان ، الطبعة الثانٌة )د –دار الجٌل 

تحقٌق أحمد محمد شاكر ،(هـ3ٙٔت)المفضلٌات ، أبو العباس المفضل بن محّمد الّضبً  ـــ

 .دار المعارؾ ، الطبعة السادسة ،مد هارونوعبد السبلم مح

أبو إسحاق إبراهٌم بن إبراهٌم الشاطبً  ،المقاصد الشافٌة فً شرح الخبلصة الكافٌة  ـــ

،تحقٌق الدكتور محمد إبراهٌم البنا والدكتور عبد المجٌد قطامش ،جامعة أم (هـ 69ٓت)

 .م6ٕٓٓ-هـ 3ٕٗٔالقرى ،الطبعة األولى 

 (هـ6ٔٗت )اإلٌضاح ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانً المقتصد فً شرح  ـــ

 .م93ٕٔالعراق  –وزارة الثقافة واألعبلم ،   الدكتور كاظم بحر المرجانتحقٌق 

تحقٌق محمد عبد الخالق ،(هـ3ٕ٘ت)المقتضب ، أبو العباس محّمد بن ٌزٌد المبرد  ـــ

 .م99ٗٔ-هـ ٘ٔٗٔعضٌمة ، الطبعة الثانٌة 

 (هـ6ٓٙت  )قدمة الجزولٌة فً النحو ، أبو موسى عٌسى بن عبد العزٌز الُجُزولًالم ـــ

 . ط( -تحقٌق الدكتور شعبان عبد الوهاب محّمد )د

أحمد عبد  الدكتور تحقٌق،(هـ9ٙٙت)،ابن عصفور علً بن مإمن   فً النحو المقرب ـــ

 م96ٕٔ-هـ 9ٕٖٔعبد هللا الجبوري، الطبعة األولى  الدكتور الستار الجواري و

 مواقؾ ابن هشام األنصاري من الجوهري ، الدكتور محسن بن سالم العمٌري ـــ

 .م99ٙٔ-هـ 6ٔٗٔجامعة أم القرى ، الطبعة األولى 

تحقٌق ودراسة ، (هـ9ٓ٘ت )موصل النبٌل إلى نحو التسهٌل ، خالد بن عبدهللا األزهري  ـــ

 .م993ٔ-هـ 3ٔٗٔرى ،جامعة أم الق–ثرٌا عبد السمٌع إسماعٌل ) دكتوراة( 

ًّ  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا،نتابج الفكرـ ــ ل ٌْ َه ، تحقٌق عادل أحمد عبد (هـ 3ٔ٘ت )الس 

 99ٕٔ-هـٕٔٗٔلبنان، الطبعة األولى ، –دار الكتب العلمٌة ،مَعوَّضالموجود وعلً محّمد 

ور، محّمد بن عبد العظٌم ا ـــ ت )لمعروؾ بابن عتٌق نتٌجة الفكر فً إعراب أوابل الس 

 .م6ٕٓٓ-هـ 3ٕٗٔ،تحقٌق أحمد رجب أبو سالم ، مإسسة العلٌاء ، الطبعة األولى  (هـ33ٓٔ
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 ، الدكتور أحمد عبد الستارالجواري، مطبوعات المجمع العلمً العراقً نحو القرآن  ـــ
 م.96ٗٔ-هـ 9ٖٗٔبؽداد 

 .ر المعارؾ مصرت( دا –الطبعة الثانٌة )د  ، النحو الوافً  ،عباس حسن ـــ

  (هـ 3ٖٖت)النشر فً القراءات العشر، أبو الخٌر محمد بن محمد المعروؾ بابن الجزري  ـــ

 ط(-تحقٌق علً محّمد الضباع ، دار الكتب العلمٌة ) د

(  هـ 6ٙٗت )أبو الحجاج ٌوسؾ بن سلٌمان يّ رِ مَ تَ الشَّنْ ،األعلم النكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه  ـــ

 م( -)د م999ٔ-هـ ٕٓٗٔد بلحبٌب دراسة وتحقٌق رشٌ

َهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر ، ـــ ابن األثٌر أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري  الن 

، تحقٌق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحً، المكتبة اإلسبلمٌة ، الطبعة (هـ ٙٓٙت)

 م.9ٖٙٔ-هـ3ٖٖٔاألولى

تحقٌق الدكتور ،(هـٕ٘ٔت)وس بن ثابت األنصاري ، أبو زٌد سعٌد بن أ النوادر فً اللؽة ـــ

 م93ٔٔ-هـ ٔٓٗٔمحمد عبد القادر أحمد ، دار الشروق، الطبعة األولى 

تحقٌق أحمد ،(هـ9ٔٔت)همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، جبلل الدٌن السٌوطً  ـــ

 م993ٔ-هـ 3ٔٗٔشمس الدٌن ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة األولى 

فدّي ، فٌاتالوافً بالو ـــ ، تحقٌق أحمد  (هـ6ٙٗت )صبلح الدٌن خلٌل بن إٌبك الصِّ

 -هـ ٕٓٗٔلبنان ، الطبعة األولى،  -و تركً مصطفى،دار إحٌاء التراث العربً األرناإوط 

 .مٕٓٓٓ
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