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الملخص

ةِ حكـاِم النحويـِّاألكثـٌري مـن وكـانَ تَّوسُّـِع يف اسـتعماِهلم،واسعَة الّدَورَاِن يف االستعماِل اللُّغويِّ، وُعرضًة لل) أل(ملَّا كاَنْت 
مـا وقـَع بيـنَـُهم مـن خـالٍف يف البِـَىن يـدرَس فيِه، فجاَء هـذا البحـُث لِ ، َوتوسَُّعوا ذلكَ عليَها؛ أفاَض الّنحويُّوَن يف احلديِث عْن ا

.)أل(واألمناِط الرتكيبيَِّة اّليت دخَلْت فيها 

"AL" in Arabic Speech
A Study in the Approaches of Arabic Syntactical Thought

Since (AL) is abundantly recurrent in syntax, widely used by
grammarians and many rules of Syntax were based upon it, grammarians
talked exhaustively about that. Consequently, this research was conducted
to assign the cases of dispute in terms of structures and/or expressions that
contain (AL) or even have relations with it.



1

بسم اهللا الرحمن الرحيم

في الكالِم العربيِّ *)أل(
دراسٌة في اّتجاهاِت الفكِر الّنحويِّ العربيِّ 

مدخل
علـى التعريـِف والتنكـِري، فهمـا ممـَّا يكثـُـُر مبـينٌّ ،القواعـِد الكليَّـِة واجلزئيَّـةِ ، وإثبـاتَ ةِ حكاِم النْحويِّ األخيَفى أنَّ كثريًا من ال 

.ربيَّةِ دورُُه يف أبواِب الع
كثريٍة مـن بِـَىن العربيّـِة، واِسـعَة الـدَّورَاِن يف االسـتعماِل اللُّغـويِّ، كانَـْت ُعرضـًة ذاَت ُحضوٍر دائٍم يف ِبًىن ) أل(وملَّا كاَنْت 

ُعوا فيـِه، حـىتَّ إنَّنـا ال ، وتوسَّـذلـكَ للّتوسُِّع والتغيِري يف اسـتعماِهلم، وهـذا أدَّى، بالضَّـرورِة، إىل أْن أفـاَض الّنحويـُّوَن يف احلـديِث عـن 
). أل(نكاُد جنُد بابًا من أبواِب النَّحِو إالّ وفيِه حديٌث هلم يف 

دخلــْت الّــيت، ويف البِــَىن واألمنــاِط الرتكيبيِّــِة )أل(مــا وقــَع بــَني النُّحــاِة مــِن خــالٍف يف دراســةُ وغايــُة هــذا البحــِث ُهنــا هــَي 
،)أل(وظاهرٌة كـ . لكشِف عن تلَك اخلالفاتِ 

.وحبٍث بَني يدي القارئِ ،موِضَع نقاشٍ 
؛ ألنـَّه مـن تلـَك الزاويـِة اخلالفيّـةِ ) أل(كافًَّة، بـِل الغايـُة منـُه تنـاوُل ) أل(لـ األحكاَم النحويََّة الَّيتوهذا البحُث ال يسوقُ 

أحكاَمهـــا 
.العريبِّ الّنْحِويِّ اّجتاهاِت الفكِر يف ذلكَ ، فبنيََّ مواضَع اخلالِف، وأثَر 1ةَ النَّحِويَّ 

خلــالِف ومواَضــَعُه َوْفــَق األبــواِب النْحِويَّــِة، وحــاَوَل مــا اســتطَاَع، أْن يتَجنَّــَب تكــراَر الظّــاهرِة، وقــد ســاَق الباحــُث مــاّدَة ا
ولكنَّـه ال ). أل(وإعادَة مواِضِع اخلالِف فيها، يف كلِّ باٍب حنِويٍّ تـدخُل فيـِه، وأْن يكـوَن هـذا البحـُث مسـتوِعًبا ملـاّدِة اخلـالِف يف 

ٌر، والكماُل ِهللا تعاىل وحَدهكَ ذليَدَِّعي اإلحاطَة، إذ  .شيٌء ُمتعذِّ
:يف القضايا اآلتيةِ ) أل(أمَّا بعُد، فُيمكُن لنا أْن نلتمَس مظاهَر اخلالِف يف 

.، والعلُم، واملوصولُ )أل(املعارُف؛ املُعّرُف بـ : أّوالً 
.املنقوصُ : ثانًيا
.املمنوُع من الّصرفِ : ثالثًا
.واسُخهمااملبتدأُ واخلُرب ون: رابًعا

.، واملفعوُل لُه، واملفعوُل فيِه، واملستثىن، واحلاُل، والّتمييُز، واملُنادى)املفعوُل املطلقُ (املنصوباُت؛ املصدُر : خامًسا
.: سادًسا
.التوابعُ : سابًعا
.نِْعَم وبِْئسَ : ثامًنا

ومـن جعـل حـرف التعريـف … األلـف والـالم : ، وال حيسـن أن يقـول)أل(التعريف ثنائيا ومهزته أصلية عّرب عنه بـ اعلم أن من جعَل حرَف : " 193قال املرادي يف اجلىن الداين ص *
ولكــن . وقــد وقــع يف كتــاب ســيبويه بــاألمرين. األلــف والــالم: ، وأن يقــول)أل(ومــن جعــَل حــرف التعريــف ثنائيــا ومهزتــه مهــزة وصــل زائــدة، فلــه أن يقــول … الــالم وحــدها عــرب بــالالِم 

".األول أقيس
، وابــِن هشــاٍم، وغــريِهم، قــد أفــرُدوا 1 ) أل(ال ريــَب يف أنَّ بعــَض القــدماِء، ممّــن صــّنَف يف حــروِف املعــاين، كــاملُراديِّ، واملــالقيِّ

.مسائِِلها اخلالفيِة، وهَو ما تسَعى إليِه هذِه الدراسةُ 
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.مساِء عمَل الفعِل؛ املصدُر، اسُم الفاعِل، اسُم التفضيِل، الّصفُة املُشّبهةُ ما يعمُل من األ: تاسًعا
.باُب اإلخبارِ : عاشًرا

.احلكايةُ : حادي َعَشرَ 
.التخّلُص من الّساكننيِ : ثاني َعَشرَ 

المعارفُ : أّوالً 
:2)أل(بـ المعّرفُ ) 1(

املضـمُر، واسـُم اإلشـارِة، والعلـُم، : املعارِف السّتِة، وهـي باإلضـافِة إليـهِ بصفِتِه أحَد ) أل(تعرُض هذِه املُباحثُة املُعّرَف بـ 
.

املعرفـُة مـا ُوِضـَع : " ، فقـالَ 4اجلُرجـاينُّ وتابـََعـُه ،االسُم املوضوُع على أْن خيصَّ واحـًدا مـن جنِسـهِ هيَ املعرَفَة أنَّ 3أ ـ ذكَر أبو حّيانَ 
املعرفـُة يف اصـطالِح : " 5، والكفـويُّ الّـذي عّمـَم، فجعـَل هـذه التعريـَف مـن اصـطالحاِت الّنحـاِة، إذ قـالَ "لِيدلَّ على شيٍء بعينِـهِ 

؛ املعرفـةِ وذهـَب إىل أنـَّه ال ميكـُن حـدُّ ،لفَ خـاغـَري أنَّ ابـَن مالـٍك ،"، فهـو املعرفـةُ كلُّ اسٍم خصَّ واحًدا بعينِـِه مـن جنِسـهِ : النُّحاةِ 
َمن : " 7، ولعلَّ هذا ما دفَع اُألمشوينَّ للقولِ 6نكرًة لفظًا، والعكسُ ،اجلنسيَِّة، ما يكوُن معرفًة معًىن ) أل(ألنَّ منها، وهو املعرَُّف بـ 

،ًحـا إىل صـعوبِة ذلـَك، واسـتحالِة وضـِع حـدٍّ قـاطٍع مـانٍع هلـا، ُملم"تعّرَض حلدِّ املعرفِة َعِجـَز عـن الُوصـوِل إليـِه دوَن اسـتدراٍك عليـهِ 
.دوَن أْن يعتوَر حدَّها نقصٌ 

؛ ألنّه ُوِضـَع لتعريِفـه أداٌة، )أل(ها ما فيِه أعَرفُ :؟  فقاَل بعُضهم8، أو غريُه)أل(واختلُفوا  يف أعرِف املعارِف، هل هو ما فيِه ب ـ 
.9غريُه أعرُف منهُ :وقاَل آخرونَ . وغريُه مل توضْع له أداةٌ 

: أعـرُف، وقيـلَ ) أل(ذو : مها يف رتبٍة واحدٍة، وقيـل: أو االسُم املوصوُل؟ قيلَ ،)أل(أيُّهما أعرُف، أهو املعرَُّف بـ :مثَّ اختلُفواج ـ 
. ويف ظّين أنَّ هذا اخلالَف، واّلذي قبَلُه ال طائَل حتتُهما.10)أل(املوصوُل أعرُف من ذي 

وهي الالُم وحَدها، واأللُف ،األوَُّل أنَّ أداَة التعريِف أحاديَُّة الوضعِ :ثالثُة مذاهبَ ذلكَ يف طبيعِة أداِة التعريِف، ويف واختلُفواد ـ 
وعلى هذا . مهزاِت الوصِل للتخفيِف، لكثرِة استعماِهلاإىل النطِق بالساكِن، وفُتحْت على خالِف بقّيةِ 

) أل(.مجهوُر النْحويِّنيَ املذهبِ 
ا هو للخفَِّة، فإنـَّه كثـُري االسـتعمالِ " وسقوُطها  .13وابـُن كيسـانَ 12وعلـى هـذا املـذهِب اخلليـلُ ،، وإمَّـا مهـزُة وصـلٍ 11"يف الّدرِج إمنَّ

أّن بعــضَ أبــو حيــانَ وذكــرَ . 124الصــاحيب ص : غــِري العــرب ـ ابــن فــارساألمــمِ مــن لغــاتِ ، فليســا يف شــيٍء◌ٍ للتعريــفِ اللتــنيِ والــالمِ ر أبــو ُعبيــٍد أنَّ العــرَب انفــردْت بــاأللفِ ذكــ2
ارتشـاف . والتأنيـثِ إىل التـذكريِ بالنسـبةِ األداةِ ها خمتلـفُ ، وبعَضـالفـرسِ كلسـانِ ،عريـفِ التها عالمـةُ وحـذفُ ،التنكـِري◌ِ ها فيـه أداةُ الـرتِك، وبعَضـكلسـانِ ،التعريـِف◌ِ خاٍل مـن أداةِ األلسنِ 

مهـع : ، والسـيوطي1/29معـاين القـرآن : األخفـش. الرجـلَ :ون، يريـدُ رجـلُ أمْ ، وقـامَ رجـلَ أمْ رأيـتُ : ونَ ، يقولُـوالـالمِ األلـفِ مكانَ )أم(جيعلوَن اليمنِ وذكُروا أّن أهلَ . 1/513الضرب 
.1/273هلوامع ا

.1/459ارتشاف الضرب : أبو حيان3
.97التعريفات ص : اجلرجاين4
.4/219الكليات : الكفوي5
.1/459ارتشاف الضرب : أبو حيان6
.1/68شرح األمشوين : األمشوين7
.حمل اخلالف غري اجلاللة، فإنه أعرف املعارف باإلمجاع8
وما بعدهأ ـ1/191مهع اهلوامع : ، والسيوطي461ينظر ص و . 460ـ 1/459ارتشاف الضرب : أبو حيان9

.1/460ارتشاف الضرب : أبو حيان10
.209شرح األمنوذج يف النحو ص : األردبلي11
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واملذهُب . 14"القاُف والّدالُ ): قد(، ومل يكْن ُيسّميها األلَف والالَم، كما ال يقاُل يف )أل(وكاَن اخلليُل يسّميها : " قاَل ابُن جّين 
لـئالَّ يشـتِبَه التعريـُف ؛الـالمُ وهو أنَّ حرَف التعريِف اهلمزُة وحَدها، وُضمَّ إليها " ،)بالّشايف(املُسمَّى ذكَرُه يف كتاِبهِ ،الثالُث للمربّدِ 

،16واهلمـزُة مهـزُة وصـلٍ ،نـصَّ علـى أنَّ حـرَف التعريـِف الـالُم وحـَدها،موضـعٍ غريِ ويف ،)املقتضبِ (لكنَّ املربَِّد يف .15"باالستفهامِ 
.كما مرَّ ،وهو مذهُب اجلمهورِ 

تـدخُل الَم التعريـِف كالرجـِل، وأنَّ األلـُف الـَّيت: ونَ يقولُـفذكَر أنَّ أهَل البصـرِة . 
ومسّاهـا ابـُن شـقٍري . 17ألُف التعريِف والُمُه، ومها مثُل هْل وبلْ : يقوُلونَ نيَ الِم التعريِف، وأنَّ الكوفيُّ ألفُ : أبا سعيٍد الّسريايفَّ يقولُ 

.18"االسُم معرفةً ذلكَ يف أّوِل اسِم الّنكرِة، فيصُري ألنََّك ُتدخُلُه َمَع الالِم " البغداديُّ ألَف التعريِف؛ 
: أقسـامٍ مخسـةَ ،عهديٌَّة وجنسيَّةٌ : .واختلُفوا يف تقسيِمهاهـ ـ 

والثالـــُث أْن تكـــوَن للَغَلَبـــِة، والرابـــُع أْن تكـــوَن لَِلْمـــِح األّوُل أْن تكـــوَن عهديَّـــًة يف شـــخٍص أو جـــنٍس، والثـــاين أْن تكـــوَن للحضـــوِر، 
.19الضارِب والضاربةِ : يف حنوأْن تكوَن مبعىن اّلذي والَّيتالصِّفِة، واخلامسُ 

الرجـلُ : األوَُّل تعريُف اجلـنِس، حنـو: أقساٍم هيَ أنَّ الالَم تنقسُم تسعةَ العلجِ البنِ ) البسيطِ (ونقَل السيوطيُّ من كتاِب 
والثالــُث . ملعهــوٍد بيَنــَك وبــَني املخاطــبِ ،قَــِدَم الرجــلُ : والثــاين تعريــُف عهــٍد وجــوديٍّ بــَني املــتكّلِم واملخاطــِب، حنــو. خــٌري مــن املــرأةِ 

َىن واخلامُس أْن تكوَن مبع. هذا الرجلُ : وهو يصحُب اإلشارَة، حنو،والرابُع تعريُف احلضورِ . أكلُت اخلبزَ : تعريُف عهٍد ذهينٍّ، حنو
. مــررُت بالرجــِل احلســِن الوجــه: والســادُس أْن تكــوَن خلًفــا مــن تعريــِف اإلضــافِة، حنــو. ، إذا اتصــلْت باســِم الفاعــِل واملفعــولِ الّــذي

.20والتاسُع أْن تكوَن لِلَّْمحِ . اّليتو اّلذيوالتعريُف بغريِها، َكالِم ،والثامُن أْن تكوَن جتنيسيَّةً . والسابُع الزائدُة يف األعالمِ 
وذهــَب بعــٌض آخــُر مــن املتــأّخريَن إىل أنَّ هــذه األداَة قســٌم واحــٌد يف التعريــِف، وهــي عهديّــٌة، ال يُفارُقهــا العهــُد أبــًدا، 

عهـْدَت الّـذيالّدنيا خٌري من الّدرهِم، فمعناُه هـذا : عهدَت بيين وبيَنَك، ومعىن قولكَ اّلذيالرجُل : جاَءين الرجلُ : فمعىن قوِلكَ 
.21عهدَته على شكِل كذااّلذيشكِل كذا خٌري من بقلِبَك على

، ويعرُض يف اجلنسّيِة 22وملُح الّصفةِ ،فمذهُب بعِضهم أنَّه يعرُض يف العهديَِّة الغلبةُ .على اخلالِف السابِق خالٌف آخرُ بتِين ويَ و ـ 
: يف النداِء، حنو)أيّ (: وفإذا األسُد، وبعَد أمساِء اإلشارِة، حنخرجتُ : الفجائيَِّة، حنو)إذا(احلضوُر بعَد 

أقساٍم ال يعرُض يف العهديِّة الغلبُة، وال مخسةَ يا أيُّها الرجُل، ويف اآلَن والساعِة وما يف معنامها من الزماِن احلاضِر، وَوفَق تقسيِمها 
. 23"ألنَّ القسَم من الشيِء ال يكوُن قسيًما لهُ " يف اجلنسيَِّة احلضوُر؛ 

.325ـ3/324الكتاب : سيبويه12
.513، و 1/250ارتشاف الضرب : أبو حيان13
.1/513رتشاف الضرب ا: أبو حيان: وينظر يف هذه األقوال. 1/271مهع اهلوامع : السيوطي14
.3/56األشباه والنظائر : السيوطي15
.94، 91، 2/90، و 253، 1/83املقتضب : املربد: ينظر16
.126الصاحيب ص : ابن فارس17
.138وينظر ص . 216ص " وجوه النصب " احمللى : ابن شقري البغدادي18
.1/515ارتشاف الضرب : أبو حيان19
.44ـ 43/ 2األشباه والنظائر 20
.1/515ارتشاف الضرب : أبو حيان21
معينـا، فلـم يكـن بـد مـن إدخـال اّليت للمح الصفة مل تدخل أوال للتعريف إذ هو علم يف األصل، لكنه ملـا ُلمـح فيـه معـىن الوصـف سـقط تعريـف العلميـة عنـه، وأنـت تريـد شخصـا 22

.العهدية عليه
.1/275مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 515ـ  1/514ارتشاف الضرب : أبو حيان23
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،، ويُعــوَُّض منهــا مثُلهــا)ال(األوَُّل حــذُف : ففيــِه مــذهبانِ ،الرجــل: ، حنــوتُــهإذا أُريــَد تثنيَ ) أل(اختلُفــوا يف تعريــِف املعــرَِّف بـــز ـ و 
.واملذهُب الثاين أوىل؛ لقرِبِه، وسالمِتهِ . 24الرجالنِ : فيِه، فتقولُ ) أل(والثاين بقاُء 

:العلمُ ) 2(
26كـالَعيُّوق25بالغلبـةِ العلـمَ فهـَي تلحـُق . منها) أل(يف األعالِم هذا بياٌن مبا تلحُقه ) أل(ِف يف قبَل احلديِث عن اخلال

مـن مصـدٍر كالنَّْضـِر والنُّعمـاِن، وإمَّـا إّمـا،املنقـولَ كالَيَسِع والّسَموَأِل، والعلـمَ املرجتلَ والثـَُّريا واألعَشى والنابغِة وأمساِء األياِم، والعلمَ 
وإمَّا ،)أل(صُل اْسُتِدَمي جتريُده من وإن مل يُلمِح األ،إالَّ إْن ُلِمَح فيِه األصلُ ) أل(ٍني كالّليِث واخلَْرنِق، وهذا ال تدخُله من اسِم ع

ومـن املسـائِل اخلالفيّـِة يف هـذا . ، وإمَّـا مـن صـفٍة كالعبـاِس واحلسـنِ 27إالّ يف الشـعرِ ) أل(من فعٍل كيزيـَد ويشـُكَر، وهـذا ال تدخلُـه 
: الّسياقِ 

نـوٌع :، وهـذا نوعـانِ )أل(تدخلُـه األّوُل قسـمُ ال:قسـمنيِ ها مَ فمـنهم مـن قّسـ). ال(بـاِر اختلـَف الّنحـاُة يف تقسـيِم األعـالِم باعتأ ـ 
فًة يف صـه جوازًا، وهو كلُّ ما ُوِضـعَ مطلًقا، وليَس بصفٍة وال مصدٍر، ونوٌع تدخلُ ) أل(لزوًما، وهو كلُّ اسٍم غلَب بـ ) أل(تدخُلُه 

، كشخٍص مسّيَته جبعفٍر )أل(وال صفٍة، وليَس فيه ،مصدرٍ لُّ اسٍم غري، وهو ك)أل(ال تدخُله ثاينالقسمُ الو . األصِل، أو مصدرًا
، وقسـٌم تدخلُـه وجوبًـا، وهـو كـلُّ )أل(َي بغِري وجوبًا، وهو كلُّ اسٍم مسُّ ) أل(ال تدخُله قسمٌ :ومنهم من جعَلها قسمنيِ . أو أسدٍ 

: فهــَي غــُري مســتقيمةٍ ذلكَ وهــذِه القسـمُة لــيَس فيهــا جــوازًا أصــًال، لـ). أل(وفيــِه يَ ُمسّــاسـمٍ 
دلَّ :ولو كاَن على ما ذكُروُه مل ُجيْز أْن يُقاَل فيِه إالَّ "، 28واحدٍ 

.29"أنَّ دخوَهلا جائزٌ 
. وذهَب بعُضهم إىل أنَّ األعالَم كلَّها منقولٌة، وليَس شيٌء منها مرجتلٌ ب ـ 
هبُـه يف ومذهُب الزَّّجاِج أنَّ األعالَم كلَّها مرجتلٌة، واملرجتُل عنَده ما مل يُقصْد يف وضِعه الّنقُل من حمـلٍّ آخـَر إىل هـذا، لـَذا فمذج ـ 

.30يف احلارِث ) أل(
ا جعَله شبَه العلِم، ال علًما، ولكنَّه جاٍر َجمَرى العلمِ ومل يَـ د ـ  وصّحَحه ابُن . ُعدَّ بعُض النحويَِّني العلَم بالغلبِة من أقساِم العلِم، وإمنَّ
.31)أل(ألنَّ تعريَف هذه األمساِء ليَس بوضِع اللفِظ على املسمَّى، بل بـ ؛صُفورٍ عُ 

مـن العلـِم بالغلبـِة، وُوجـوِب لزوِمهـا لـُه،  ) أل(حـذِف إْذ ذهبَـا إىل منـعِ ،َع غريِمهـااختلـَف أبـو موسـى احلـامُض وابـُن اخلبَّـاِز َمـو هــ ـ 
بـَرَانِ  هو ) أل(زوَم ومذهُب غريِِمها أنَّ ل،صارْت كاجلزِء من العلمِ ) أل(؛ ألنَّ 34والُعزَّى33والثُّريَّا والَعيُّوقِ 32كاألْعَشى والنَّابغِة والدَّ

هــذا الَعيُّــوُق طالًعــا وهــذا عيُّــوٌق : كانــْت عليــِه، قــاُلواالّــذيوأنَّــه جيــوُز خلُعهــا، وهــي ُمــرادٌة، فتبقــى األمســاُء علــى تعريِفهــا ،الغالــبُ 
:]الرجز[، وقاَل أبو سفيانَ 35طالًعا

.1/254ارتشاف الضرب : أبو حيان24
.ذو الغلبة هو كل  اسم اشُتهر به بعض ما له معناه اشتهارا تاما مينع الشركة يف ذلَك املعىن إذا ذُكر25
.َمثّ قسم ثاٍن هو ما أوله ابن مضافا إىل ما بعده كابن عمر وابن الصَّعقِ 26
رأيُت الوليَد بَن اليزيِد مبارًكا     شديًدا بأحناِء اخلالفِة كاهُلهْ : لهكقو . 1/342معاين القرآن : الفراء27
.حسن13/118لسان العرب : ابن منظور: ينظر28
.100ـ 1/99اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب29
.1/247مهع اهلوامع : السيوطي30
.1/250مهع اهلوامع : السيوطي31
تدبر الثريا، وهي مخسُة كواكب ـالدبران علم على الكواكب اّليت 32
بَران عن لقاء الثريأ ـ33 كوكب أمحر مضيء حبيال الثريا، ُمسَي كذلَك ألنه يـَُعوق الدَّ
.شجرة كانت تعبد من دون اهللا34
.1/250مهع اهلوامع : محل، والسيوطي11/181عوق، و10/280عزز، و5/378لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 500، و1/499ارتشاف الضرب : أبو حيان35
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إنَّ لَنا الُعزَّى وال ُعزَّى َلُكم
. يف أمســاِء األيــامِ ) أل(واختَلُفــوا يف و ـ 

هــذا يــوُم اثنــِني : ، حَكــى ســيبويِه عــن العــربِ 36جيــوُز حــذُفهاذلكَ لِلَّمــِح، كاحلــارِث والعبــاِس، لــالّــيت) أل(الّصــفُة، فــدخلْت عليهــا 
. 37"جعـَل اثنــِني امسًـا لـُه معرفـًة، كمـا جتعلُـه امسًـا لرجـلٍ : " مبارًكـا فيـِه، ُمثَّ قـالَ ُمبـارٌك فيـِه، وأتيتـَك يـوَم اثنـنيِ 

.38للتعريِف، وأنَّ زواَهلا ُيصيـُِّر األمساَء نكراتٍ 
خـرَج زيـٌد وزيـٌد، وإْن تنكَّـَر : ُر، وُعِطـَف عليـِه، حنـوويذكُر النحاُة أنَّه إذا أُريَد تثنيُة العلِم الباِقي على َعَلمّيِتِه ُضمَّ إليه علٌم آخـز ـ 

، وأنـَّه بـاٍق علـى )أل(خـالٌف؛ منـُع إدخـاِل ذلـكَ خـرَج زيـداِن، وإذا أُريـَد تعريُفـه بعـَد تنكـريِِه َوتـَْثِنَيتِـِه، ففـي : صحَّت تثنيُته، تقـولُ 
.40الزيدونَ : وكذا يف اجلمِع، تقولُ . الزيدانِ : ، فتقولُ ِعوًضا ممّا ُسِلَب من تعريِف العلميَّةِ 39عليهِ ) أل(حاِلِه، وإدخاُل 

.يف بعِض األعالمِ ) أل(وَن يف واختلَف النحِويُّ ح ـ 
) أل(، ويف 41اختلَف النُّحاُة، وكثرْت أقواُهلم يف لفِظ اجلاللِة، وتكّلَم فيِه الناُس؛ تكلَُّموا يف اشتقاِقهِ : لفُظ اجلاللِة اهللاـ فمن ذلَك 
.فيهِ ) أل(وما يهمُّنا يف هذا الّسياِق خالُفهم يف . نزاُعهم، وتباينْت آراُؤهمذلكَ يف فيِه، وكثـَُر 

ـا هـو اهللاُ علـى التَّمـامِ 42األلـفُ " إنَُّه ال جيوُز أْن ُتطـرَح :)العنيِ (فقاَل صاحُب  ولسـيبويِه مـذهباِن؛ . 43"مـَن االسـِم، إمنَّ
زلِة األلــِف ـفصــاَر كــأنَّ األلــَف والــالَم فيــِه مبنــ،كثـُــَر يف كالِمهــم" أصــَلُه، مثَّ ه، لكونِــَم َخَلــٌف مــن مهــزِة إلــهٍ أحــُدمها أنَّ األلــَف والــال

، ومنَع اجلوهريُّ أْن تكوَن األلـُف 46ذلكَ وخالَف املازينُّ يف ،45وهو مذهُب أيب عليٍّ الفارسيِّ ،44"من نفِس احلروفِ اّليتوالالِم 
والثاين أنَّه أجـاَز أْن تكـوَن ؛47"اإللهُ : َتا ِعَوًضا منها َلَما اْجتمَعَتا َمَع املَُعوَِّض منُه يف قوِهلملو كانَـ " والالُم عوًضا من اهلمزِة؛ ألنُّه 

إنَّ :ومن غريـِب مـا قيـلَ " :وقاَل أبو حيَّانَ . 49، فجَرى َجمَرى االسِم العلِم، كالعباِس واحلسنِ 48األلُف والالُم قد دخلَتا على الهٍ 
.50"ّيةِ ا بالسريانأصَلُه اله

.51منـُه، لكونِـه امسًـا مـرجتًال للعلميَّـةِ ) أل(ونقَل ابُن يعيَش عن سيبويِه أنَّه ال جيوُز حـذُف 
.52اءِ يف الّندتِهقطِع مهز ، ُمستدًال على ذلَك جبواِز من نفِس الكلمِة، وأنَّ اهلمزَة فيِه ُوصلْت لكثرِة االستعمالِ )أل(وذكَر أنَّ 

.287املسائل احللبيات ص : ، وأبو علي الفارسي1/499ارتشاف الضرب : أبو حيان36
.3/293الكتاب : سيبويه37
.1/255مهع اهلوامع : ، والسيوطي1/499ارتشاف الضرب : أبو حيان38
.4/323، و2/310املقتضب : املربد39
.142ـ 1/141ع اهلوامع مه: ، والسيوطي1/254ارتشاف الضرب : أبو حيان40
.15ـ 1/14البحر احمليط : أبو حيان: تراجع هذه األقوال يف41
.األلف والالم: لعله يريد42
.أله13/467لسان العرب : ابن منظور: وينظر. أله4/90العني : اخلليل43
.2/195الكتاب : سيبويه44
.أله6/2223الصحاح : اجلوهري45
.4/3ر األشباه والنظائ: السيوطي46
.أله6/2223الصحاح : اجلوهري47
.2/115: وينظر. 3/498الكتاب : سيبويه48
.1/3شرح املفصل . ليه،  ، وابن يعيش2248أله ، و6/2223الصحاح : اجلوهري49
.1/15البحر احمليط : أبو حيان50
.1/3شرح املفصل : ابن يعيش51
.1/260ض األنف الرو :  وينظر. 51نتائج الفكر يف النحو ص : السهيلي52
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ودفِع الشَّياِع ،للتعظيمِ : وقيلَ . 53الِه أبوكَ : زائدٌة الزمٌة، وشذَّ حذُفها يف قوِهلم: وقيلَ . فيِه للغلبةِ ) أل: (وقاَل بعُضهم
.54ذهُبوا إليِه من تسميِة أصناِمهم، وما يتخذونَه آهلةً اّلذي

) أل(مهزَة مهزتِِه، فأجاَز ذلَك الفرّاءُ واختلُفوا يف قطعِ 
.55أصٌل من ُأصوِل الكلمةِ 

:]الرجز[يف قوِل الّشاعرِ واختلُفوا أيًضا يف عّلِة حذِفها 
الُهمَّ أَْنَت َجتْبُـُر الَكِسريَا        أَْنَت َوَهْبَت ِجلًَّة ُجْرُجورَا

، )اله ( ، كـاَن البـاقي لفـِظ اجلاللـةِ ِمـن )أل(أنّه إذا ُحِذفتُظنَّ ، همَلمَّا كاَن ُمستعمًال يف كالمِ ) اللُهمَّ ( أنَّ بعُضهم فقد ذكَر 
ــالال جيــوُز يف وأنَّ مثــَل هــذا احلــذِف ، 57ُحــذفْت شــذوًذامــن اللُهــمَّ ) أل(أنَّ نفــٌر إىل هــبَ وذ. 56اللُهــمَّ : فقــاُلوا )أل(َعِة؛ لكــونِ سَّ

.58مةِ 
:]الرجز[قوُل الشاعرِ ذلكَ ـ ومن 

هااُس أبواٍب َعلى ُقصورِ ُحرَّ باعَد أُمَّ الَعْمِر من أسريِها
، وعنَد الزخمشريِّ ليسْت بزائدٍة بل أُدِخلْت على العلِم للشرِكِة، وهذا الرأُي أظهَر من 59فهي زائدٌة للضرورِة الشعريَِّة عنَد السريايفّ 

. 60َر أعاَد أُمَّ العْمِر مرًة أخرى مَع صحَِّة النظِم له بغريِهاألنَّ الشاع؛األوَّلِ 
: ]الطويل[قوُلهُ ذلكَ ـ ومثُل 

شديًدا بأحناِء اخلالفِة كاهُلهْ يُت الوليَد بَن اليزيِد مبارًكارأ
يف ) أل(، وذكـَر أنَّ العـرَب إذا أَدخلَـْت 61َرةِ على اليزيـِد ضـرورًة، وأَْزوَج باليزيـِد الوليـَد للُمجـاو ) أل(فالفرّاُء يَرى أنَّ الشاعَر أدخَل 

ــُر العلـــُم إذا )أل(: ، وقيــلَ 62"فقــْد أَمسَّــِت احلــرَف مــدًحا" األعــالِم  ، كمــا يُنكَّ
.64يف الوليِد فَِلَلْمِح األصلِ اّليت، وأمَّا 63أضيفَ 
:]الكامل[يف قوِلهيف بناِت األوبرِ ) أل(هم يف الفُ أيًضا خذلكَ ـ ومن 

َساِقًال ولقْد َجَنيُتَك َأْكُمًؤا َوعَ 
لَِلْمِح األصِل؛ ألنَّ أوبَر صفٌة كحسٍن وأمحَر، ) أل: (، وقيلَ 66ونسَبه أبو عليٍّ الفارسيُّ للمازينِّ 65زائدٌة للضرورِة، أو زائدةٌ : فقيلَ 
األوَُّل أنّه ممَّا : وأليب عليٍّ الفارسيِّ قوالنِ .68والقول الثاين والثالُث قاَهلما املربّدُ . 67للتعريِف، وأنَّ ابَن أوبَر نكرٌة كابِن لبون: وقيلَ 

.، كقوِل املربِّد الثالثِ 69للتعريفِ ) أل(اعتوَره تعريفاِن، والثاين أنَّ 

.1/15البحر احمليط : أبو حيان53
.1/3شرح املفصل : ابن يعيش54
.أله13/470لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 1/204معاين القرآن : الفراء55
).أله ( 13/467لسان العرب : ابن منظور56
.3/64مهع اهلوامع : السيوطي57
.2/195الكتاب : سيبويه58
.1/516الضرب ارتشاف: أبو حيان59
.517ـ 1/516ارتشاف الضرب : أبو حيان60
.71وهو رأي ابن حالويه أيضأ ـ ليس يف كالم العرب ص 61
.1/342معاين القرآن : الفراء62
.زيد3/200لسان العرب : ابن منظور63
.75مغين اللبيب ص : ابن هشام64
.أسم18/ 12زيد، و 3/200لسان العرب : ، وابن منظور87ـ 1/86اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب65
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؛ فـإْن كانَـِت الـالُم مشـّددًة، أي اللَّيَسـَع، 70زائدٌة الزمةٌ : ُن مالكٍ قاَل اب. يف الَيَسع) أل(ـ واختَلُفوا يف  ، وفّصَل أبـو علـيٍّ الفارسـيُّ
، ونقَل عنُه أبو 71لِلمِح الصِّفِة، كاحلارِث، وجاَز أْن تكوَن زائدًة، وإْن كاَنْت خمفَّفًة، أي الَيَسع، فهي زائدةٌ ) أل(أمكَن أْن تكوَن 

.72ِح الّصفِة كالعباسِ 
ومهمـا يكــِن األمــُر فالَيَسـُع، بــالٍم واحــدٍة، اسـٌم أعجمــيٌّ، غــُري ُمنصـرٍف للعجمــِة والتعريــِف، أو األصـُل فيــه يســُع، وهــو 

ـَر، وأُدخـَل عليـِه  اسـٌم أعجمـيٌّ، ، كمـا أُدخـَل علـى اليَـْعَمـل واليْحَمـد، وأّمـا إذا كـاَن بالمـِني، فهـَو )أل(فعٌل ُمضارٌع ُمسّـَي بـِه، وُنكِّ
.73، وال ينصرُف أيًضا للعجمِة والتعريفِ )أل(أصُله لَْيَسُع، وأُدخَل عليِه 

ــ ومنــُه خالُفهــم يف  ــلُّ ،فهــي عنــَد ابــِن ســلمَة للتعريــفِ . اليــاس) أل(ـ وذهــَب . وألُفــه ألــُف وصــٍل، واشــتقاُقُه مــن اليــْأِس، وهــو السُّ
، وهــو مــذهُب ابــِن 74ُس، أي شــجاٌع، وأنَّ اهلمــزَة والــالَم أصــلّيتاِن، ليَســَتا للتعريــفِ رجــٌل أَْلــيَ : بعُضــهم إىل أنَّ اشــتقاَقه مــن قــوِهلم

.75األثريِ 
األّوُل أنُّه أعجميٌّ على وزِن إفعاٍل مبنـزلِة إسحاَق، والثاين أنُّه : ، فذكَر فيِه ثالثَة أوجهٍ )إلياس(وناقَش األنباريُّ اشتقاَق 

وبناًء على هـذِه األقـواِل . 77، والثالُث أنُّه من األَْلِس، وهو احلمُق، ووزنُُه ِفيعالٌ 76نُُه أفعالٌ مأخوٌذ من األليِس، وهو الشجاُع، ووز 
) الــروِض األُنــفِ (ونقــَل الســهيليُّ يف . فهمزتُــُه مهــزُة قطــعٍ 

.78تعريِف، وأنَّ مهزَتُه مهزُة وصلٍ اليأِس، وأنَّ الالَم فيِه لل
واألظهــُر أّن .80فبعُضــهم جعــَل األلــَف والــالَم للتعريــِف، وبعُضــهم جعَلهمــا أصــلّيتني. 79يف املـَـاسِ ) أل(خالُفهــم يف ذلــكَ ـــ ومــن 

.ماٌس واملاسُ : للتعريِف، لقوِهلم يف لغِة اخلطاِب املُعاصرِ ) أل(
.82، ومنَعُه اجلوهريُّ 81عليها قوٌم، وكرَهُه آخرونَ )أل(فقد أجاَز دخوَل . ُكْحلُ ذلكَ ـ ومن 
يتعاقـُب اوهـو عنـَدهم ممّـ.84وحكاُه املهليبُّ ،83عليها) أل(فقد منَع الفرّاُء إدخاَل ). أل(خالُفهم يف تعريِف غدوَة بـ ذلكَ ـ ومن 

.86يصرُفها، وأنَّ منهم َمن جيعُلها نكرًة، ويصرُفها، وال )أل(وذكَر األنباريُّ أنَّ أكثَر العرِب جيعُلها معرفٍة بال .85عليِه تعريفانِ 

.288املسائل احللبيات ص : أبو علي الفارسي66
.وهو نكرة ويُعّرُف بأل. ولد الناقة إذا كان يف العام الثاين، وصار هلا لنب: وبنات أوبر نوٌع من الكْمأَِة ِصغار ُمزغَّبة بلون الرتاب ـ وابن لبون. 75مغين اللبيب ص : ابن هشام67
.49ـ 4/48املقتضب : ملربدا68
.288املسائل احللبيات ص : أبو علي الفارسي69
.1/277مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان70
.289املسائل احللبيات ص : أبو علي الفارسي71
.1/439ارتشاف الضرب : أبو حيان72

.1/330البيان يف غريب إعراب القرآن: األنباري، و 2/80إعراب القرآن : الّنحاس: ينظر73
إن الياس بن ُمضر هو أول من مات من السُّلِّ، فُسمَي الّسل يأًسأ ـ: قال الزبري بن بكار. سلل11/341لسان العرب : ابن منظور74
.مأس6/213لسان العرب : وينظر ابن منظور. 4/289النهاية يف غريب احلديث : ابن األثري75

.ِع، والصحيُح إفعالٌ كذا يف املطبو 76
.132ـ2/131الزاهر يف معاين كلمات الناس : األنباري77
.10ـ1/9الروض األنف : السهيلي78

". ضــااملــاس حجـٌر ذهـيبٌّ، وهـو أكثـر األحجــار شـبًها باألجسـاِد املذابـِة؛ ألنـَّه لــيَس مـن األحجـار شـيءٌ يسـحقه، كمــا يسـحق األحجـار بعضـها بع: قـال بلينـوس: " قـال الِتيفاشـي79
.104أزهار األفكار يف جواهر األحجار ص : الِتيفاشي

.مأس6/213لسان العرب : ، وابن منظور4/289النهاية يف غريب احلديث : ، وابن األثري265أزهار األفكار يف جواهر األحجار ص : الّتيفاشي80
.كحل11/585لسان العرب : ابن منظور81
.تصرف وال تصرف. وكحل الس. كحل5/1809الصحاح : اجلوهري82
.2/228ارتشاف الضر ب : أبو حيان83
.2/44األشباه والنظائر : السيوطي84



8

.87)أل(َب عليِه تعريفاِن؛ العلميَُّة ووعدَّها أبو عليٍّ الفارسّي معرفًة، وجعَل فينَة والفينَة ممَّا تعاق.فهَي نكرةٌ . ذلَك فينةـ ومن 
، ممّـا تعاقـَب عليـِه تعريفـاِن أوىل مـن غـريِِه، إذ إنَّ )ُكحـل، وُغـدوة، وفينـة(ويف ظينِّ أنَّ عدَّ ثالثَة األلفاِظ األخريَة، أعـِين 

َشـعوٌب والشـُعوُب للمنيّـِة، وأُمُّ ُحبـٍني وأُمُّ احلُبـِني لُدويّبـٍة، ولقيتُـُه النَّــَدرى ويف : مثـَل هـذا التعاقـِب غـُري عزيـٍز يف كالِمهـم، فقـد قـاُلوا
.88إالهٌة واإلالهُة اسٌم للشمسِ نََدرى أي أحيانًا ال دائًما، والّنسُر وَنْسٌر اسُم صنٍم، و 

:الموصولُ ) 3(
االسُم املوصوُل؟مأ) أل(ملعرَُّف بـ ، آسبَق احلديُث عن أيِّهما أعرفُ أ ـ 

90اءُ ) أل(؟ فاألخفُش يَرى أنَّ ما فيِه 89واختلَف النُّحاُة ِمبَ تعرََّف االسُم املوصولُ ب ـ 

، وذهــَب ابـــُن العلــِج إىل أنـَّـه تعــرََّف بغريِهــا، والـــالُم 91زائــدةٌ ) أل(بالّصــلِة، وأنَّ الّــذيفارســيُّ أنَّ هــذه األمســاَء تعرّفــْت بالعهـــِد وال
.92جتنيسّيةٌ 

يف ) أل(وأرى أنَّ 
د قـرأَ 

.]7: الفاحتة[﴾﴿ ِصرَاَط َلِذيَن أنَعمَت عليهم :93بعُضهم
﴿ : ابُن مالٍك، وحَكى أنَّه لغٌة، واحتَج بقـراءةِ ذلكَ فأجاَز . صولةِ ممّا هي فيِه من األمساِء املو ) أل(واختلُفوا يف جواِز حذِف ج ـ 

.94ذلكَ ومنَع . قياًسا يف األمساِء املوصولِة كلِّهاذلكَ ﴾، وجعَل ابُن مالٍك ِصرَاَط َلِذيَن أنَعمَت عليهم 
وهــو خــالٌف مرتتِّــٌب علــى اخلــالِف بــأيِّ شــيٍء تعرَّفــْت هــذه . مســاِء املوصــولةِ مــن األ) أل(واختلُفــوا يف طريقــِة التســميِة مبــا فيــه د ـ 

، نُزَعت منه ونُزعْت الّصلُة )أل(فعلى مذهِب َمن يقوُل تعرّفْت بـ : " قالَ . فَق ما ساَقه أبو حيَّانَ ونسوُق هذا اخلالَف وَ . األمساءُ 
ال : ، وقيـلَ )أل(حتـذُف : زائـدٌة، فقيـلَ ) أل(وُل تعرَّفـْت بالّصـلِة، ووعلـى مـذهِب مـن يقـ). أل(فأغىن عـن تعريـِف ،إذا صار علًما

دٌّ مـن حتذُف، بل تُزاُل الصِّلُة فقْط، إلغناِء تعريِف العلمّيِة عنهـا، قيـَل هـذا إذا مل يُلحـْظ فيـِه معـىن الوصـِف، فـإْن ُحلِـَظ مل يكـْن بـ
جَرى َجمَرى َعٍم، إالّ ) أل(وقْد نُزِعت ،، وثبتْت قبَل التسميةِ اّليتو اّلذيًء كفإْن ُجعَل حرُف اإلعراِب يا. والّصلِة، ويُنّوُن ُأًىل ) أل(

ويظهُر اإلعراُب فيها، أو ُحذفْت انتقَل اإلعـراُب إىل مـا ،أو مشّددًة َفَكَوِيلٍّ ،يف النصِب دوَن تنوينٍ فتكون،أْن ُيسمَّى بِه مؤنَّثٌ 
، ورأي: قبَل الياِء، فتقولُ  .95"… فإْن ُمسَي بِه مؤّنٌث . قاَم َلذٌّ ولتٌّ

البيـِت واحلمـاِر، فمنعـُه : غـِري املشـتقَِّة، حنـواجلامـدِة، ) أل(يف األمسـاِء املعرَّفـِة بــ ) أل(البصـريّوَن والكوفيُّـوَن يف وصـِل اختلـفَ هــ ـ و 
:] الطويل[كقوِلهِ ،96وأجاَزُه الكوفّيونَ ،البصريُّونَ 

.حنب13/105لسان العرب : ابن منظور85
.1/321البيان يف غريب إعراب القرآن : األنباري86

.2/229ب ارتشاف الضر : أبو حيان: وينظر. 288املسائل احللبيات ص : أبو علي الفارسي87
.2/44األشباه والنظائر  : السيوطيو ، أله6/2224الصحاح : واجلوهري. لوي15/268أله و 468فني ، و 329حنب ، و 13/105لسان العرب : ابن منظور: ينظر88

.1/283مهع اهلوامع : ، والسيوطي457، و 1/460ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر يف هذا اخلالف89
.1/7قرآن معاين ال: الفراء90
.1/190مهع اهلوامع : السيوطي91
.2/44األشباه والنظائر : السيوطي92

اهللا : . بتخفيـف الـالم} صـراط الـِذين { : ) 7ص ( يف خمتصر يف شواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع البـن خالويـه 93
.الِذي ُخيفِّفُ 

. 1/288مهع اهلوامع : السيوطي94
.1/457ارتشاف الضرب : أبو حيان95
.1/532ارتشاف الضرب : ،وأبو حيان2/35شرح الكافية : االسرتاباذي، و 104اإلنصاف مسألة رقم : األنباري96
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قْـُعُد يف أَفنائِِه باَألصاِئلِ وَأ◌َ هَ ُم أهلَ كرِ رِي ألَنَت البيُت أُ مْ عَ لَ 
ألنَّ … صـلًة للحمـاِر )حيمـلُ (وإْن ِشـئَت جعلـَت : " قاَل الفرَّاءُ ،] 5: اجلمعة[﴿ كمثِل احلماِر حيمُل أسفارًا ﴾: وكقوِلِه تعاىل

، وال جيـوُز يف زيـٍد وعْمـرٍو أْن يُوَصـَل  ذلـكَ يقـوُل الّـذيب: ، كقولـكَ ذلـكَ ِل يقـوُل ال أَمـرُّ إالّ بالرجـ: فُيقالُ ،قد يُوصلُ ) أل(ما فيِه 
.97"فيه األلُف والالمُ اّلذيكما يُوصُل احلرُف 

ــوَن مــردوٌد؛ الحتمــاِل أْن يكــوَن البيــُت واحلمــاُر امســِني ُمبهمــِني، ال يــدالِن علــى معهــوٍد، ومجلتــا  ومــا ذهــَب إليــِه الكوفّي
.إينِّ ألمرُّ بالرجِل مثِلَك، وغِريَك، وخٍري منكَ : صفتاِن هلما، كما تقولُ ) ملُ حي(، و)ُأكرِمُ (

األّوُل، :98علــى مــذاهبَ ،الضــارِب واملضــروبِ : تّقِة، حنــواملشــموصــولًة يف األمســاءِ )أل(حقيقــِة يف ذلكَ كــالّنحــاةُ واختلــفَ و ـ 
واسُم الف،99لألخفشِ 

وقــاَل ابــُن ،: فقــاَل املــازينُّ ؛فــٌة موصــولٌة، ُمثَّ اختلُفــواللجمهــوِر، الثــاين، التشــبيِه بــاملفعوِل بــِه، واملــذهبُ 
: واألوىل رأُي اجلمهوِر لشهرتِِه، وصّحِة تأويِلهمـا َمَعهـا بالفعـِل، فمعـَىن .امسيٌّ : الّسراِج وأبو عليٍّ الفارسيُّ واألكثرونَ 

. جاَء اّلذي يضرُب زيًدا: جاَء الضارُب زيًدا، هو نفُس معَىن 
ا متَّفقـَني يف وصـِلها باسـم الفاعـِل وإْن كـانُو هـمو ,،)أل(والقائِلوَن بوْصلِ ز ـ 

.غريِمهايف وصِلها بُخمتلُفونَ واسِم املفعوِل، 
ألنَّ الصِّـفَة املشـبَّهَة " ،فمنهم َمن َمَنَع لضعِفها. احلسنِ : ـ وصُلها بالّصفِة املشّبهِة، حنو1

.102وتابَعه ابُنه101َزُه ابُن مالكٍ وأجا. 100"للثُّبوِت فال تؤوَُّل بالفعلِ 
[ : ، والُرتَضـــى كمـــا يف قـــوِل الّشـــاعرِ 103الُيَجـــدَُّع، والُيتَـَقصَّـــُع، والُيَتَتبَّـــعُ :فعُلهـــا مضـــارٌع، حنـــوالّـــيتــــ ويف وصـــِلها باجلملـــِة الفعليّـــِة 2

]البسيط
وال اَألصيِل وال ذي الرّْأِي واجلدِل ما أنَت باَحلكِم الُرتَضى ُحكومُتُه 

ُة أقوالٍ عِ  والثاين أنَّه خاصٌّ بالّضرورِة الشعريَِّة .وابُن مالكٍ ،وبعُض الكوفّينيَ ،ِة الكالِم، وعليِه األخفشُ األّوُل اجلواُز يف َسعَ :104دَّ
أصـَل مـا ورَد منـُه والثالـُث أنَّ .، وعليـِه األكثـرونَ 105"الّـذيوصَلها ِمبا يُوصـُل بـِه اّلذيكأنَّه ملَّا رأى الالَم ههنا مبعَىن " القبيحِة، 

. 106مقاَمـه لغـٌة لـبعِض العـربِ ) أل(، وإقاَم اّلذيوالرَّابُع أنَّ طرَْح ). أل(فُحِذفْت إحَدى الالمِني وذي ضرورًة، وبقيْت منُه اّلذي
. ختصـاِص واحلكايـةِ ، وأنَّ العرَب تدخُلها عليه علـى جهـِة اال107واخلامُس أنَّ الالَم ُمقحمٌة على الفعِل املضارِع ملُضارَعِته األمساءَ 

.108وهو قوُل ابِن األنباريِّ 

. 428ـ 2/427إيضاح الوقف واالبتداء: ، واألنباري3/155: وينظر. 1/219معاين القرآن : الفراء97
.71مغين اللبيب ص : ، وابن هشام1/531ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان202اجلىن الداين ص : املرادي98
.1/84معاين القرآن : األخفش99

.1/293مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 71مغين اللبيب ص : ابن هشام100
.1/531ارتشاف الضرب : أبو حيان101
.35شرح ألفية ابن مالك ص : ابن الناظم102
.70ليس يف كالم العرب ص : ابن خالويه103
.294ـ 1/293مهع اهلوامع : ، والسيوطي72مغين اللبيب ص : ابن هشام: وينظر. 3/335، و 1/531ارتشاف الضرب : أبو حيان104
.لوم565ـ 12/564لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 1/67اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب105
.تبع8/32العرب لسان : ابن منظور106
.تبع8/32لسان العرب : ابن منظور107
.لوم12/564لسان العرب : ابن منظور108
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ومــا أَرى قــوَل ابــِن األنبــاريِّ بعيــًدا عــن الواقــِع الّلغــويِّ، فالعالقــُة بــَني الفعــِل املُضــارِع واالســِم بّينــٌة ُمنكشــفٌة، مــن حيــُث 
إىل التوافِق اللفظيِّ بِني يضرُب وضارٍب، يظهُر اللفُظ واملعَىن، وتشابـُُههما يف االستعماِل، وُوقوُع أحِدمها موقَع اآلخِر، فباإلضافِة 

ــِة علــى معــاٍن، تقــولُ  ــِة، وحلــاِق الزوائــِد الداّل زيــٌد يضــرُب، وزيــٌد ضــارٌب، وإنَّ زيــًدا : هــذا التوافــُق أيًضــا بيَنهمــا يف ِداللِتهمــا الزمانّي
.سِم، أو العكسُ ليضرُب، وإنَّ زيًدا لضارٌب، ويف هذا تسويٌغ ألْن يُعَطى الفعُل بعَض أحكاِم اال

َها ُهَو َذا، : فقد أجاَزه الفرّاُء يف َسَعِة الكالِم، وحَكى أنَّ رجالً أقبَل فقاَل لُه آخرُ . ـ ويف َوصِلها باجلملِة االمسيَِّة، خالٌف أيًضا3
اعِر، وقــد وَصـــَلها باملبتـــدأِ وأمَّــا قـــوُل الشـــ. 110اجلمهـــوُر، وقصــُروه علـــى الضـــرورةِ ذلـــكَ ومنــَع ،109نِْعــَم اهلـَــا ُهـــَو َذا: فقــاَل الســـامعُ 

:]الوافر[
هلم داَنْت رِقاُب بين َمعدّ ِمَن القوِم الَرسوُل اِهللا منُهم 
هَو ، و 112نَ اّلذي111عنَد آخرينَ ) أل(فشاذٌّ عنَد بعِضهم، مؤوٌَّل على زيادِة 

. 113الظّاهرُ 
:]الرجز[، كقوِلهِ 114ظرفِ ـ ويف وصِلها بال4

َمن ال يزاُل شاكرًا على املََعهْ فهو َحٍر بعيَشٍة ذاِت َسَعْه 
.116)أل(فُحِذفْت إحَدى الالمِني وذي ضرورًة، وتبقَّى منـُه اّلذي، وثانيهما أنَّ أصَلُه 115أحُدمها أنَّه شاذٌّ خاصٌّ بالشعرِ : رأيانِ 

.117توصُل باجلملِة االمسيَِّة وال الظرِف إال يف الضرورِة باتّفاقٍ وال: " وما سبَق ردٌّ على السيوطي، إْذ قالَ 
: وإعرابِـــه يف حنـــو) أل(ويف حـــذِف العائـــِد مـــن صـــلِة ح ـ 
. 118حيَّانَ 

. ويف النقـِل عـن الكسـائيِّ اخـتالفٌ .ذلَك مجهوُر النحوّبنيَ الضارُب زيٌد هنٌد، ومنعَ : فقد أجاَز بعُضهم حذَفه، فُيقالُ 
يًا إىل مفعوٍل بِه واحٍد فاحلذُف قليلٌ  يًا ،وفّصَل بعُضهم َوْفَق تعّدي اسِم الفاعِل؛ فإْن كاَن ُمتعدِّ واإلثباُت فصـيٌح، وإْن كـاَن متعـدِّ

وهو ،إْن دلَّ على حذِفِه دليٌل جازَ : وقيلَ . املتعّدي إىل اثننيِ إىل أكثَر فاحلذُف حسٌن، وهو يف املتعّدي إىل ثالثٍة أحسُن منه يف
جاَءين الضارُب زيـٌد، إْذ ال يُـدرى أهـذا الضـمُري مفـرًدا، أو : جاَءين الرجُل الضارُب زيٌد، وإالَّ مل ُجيْز حذُفه؛ فال جيوزُ : قبيٌح، حنو

ا ورَد يف الّشعرِ وذكَر املازينُّ أنَّه . غَري مفرٍد، مذّكرًا أو غَري مذكَّرٍ  .ال يكاُد ُيسمُع حذُفه من العرِب، إالَّ أنَّه رمبَّ
وأمَّا إعرابُه فهو منصوٌب عنَد األخفِش، جمروٌر عنَد اجلْرِميِّ واملازّين، باعتباِر ظـاهرِِه عنـَد سـيبويِه، إْن نصـًبا فنصـٌب وإنْ 

.، الوجهنيِ 120وتابـََعه ثعلبٌ ،119

.جدع8/41لسان العرب : ابن منظور109
.590جمالس ثعلب ص : ثعلب: وينظر. 2/39شرح الكافية : االسرتاباذي110
.1/531ارتشاف الضرب : أبو حيان111
.289ضرائر الشعر  ص : ابن عصفور112
.3/335ارتشاف الضرب : أبو حيان: نظروي113
.لوم12/564لسان العرب : ابن منظور: وينظر114
.72مغين اللبيب ص : ابن هشام115
.1/531ارتشاف الضرب : أبو حيان116
.1/294مهع اهلوامع : السيوطي117
.2/10، و 533ـ 1/532ارتشاف الضرب : أبو حيان118
.1/307مهع اهلوامع : ، والسيوطي1/533ارتشاف الضرب : أبو حيان119
.309جمالس ثعلب ص : ثعلب120
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ِلــه الضــمريَ : ، حنــو)أل(وإذا وقــَع خــُرب املبتــدأ صــلًة لـــ ط ـ  ضــمريَ :121يتحّمــُل ثالثــَة ضــمائرَ : فقيــلَ . زيــٌد القــائُم، اختلُفــوا يف حتمُّ
َر خلــَف موصــوٍف ـ وضــمريَ وضــمريَ ِأ،املبتــد وعلــى مــذهِب البصــرّيَني ال يتحّمــُل هــذا املشــتقُّ إالّ ضــمريًا .)أل(اخللــِف ـ لــو قُــدِّ

ذهُب البصــرّيَني أقــرُب إىل روِح اللغــِة وواقِعهــا، إذ لــيَس مــن املعهــوِد أْن يســتَرت يف اللفــِظ الواحــِد أكثــُر مــن ضــمٍري ومــ.122واحــًدا
. واحدٍ 

،إذا كاَن املعموُل ظرفًـاذلَك الكسائيُّ أجازَ ف).أل(حاُة يف تقدِمي معموِل صلِة ي ـ واختلَف النّ 
:]الطويل[ُزهريٍ ها، احتجاًجا بقولِ 

وما هَو عْنها باَحلديِث املُرجَّمِ وما احلرُب إالّ ما َعلْمتم وُذقتم 
.123وما هو وهو عنها ال عن غريِها: حاًال، والتقديرُ ) عنها(واملانعوَن جعُلوا ).املّرجمِ (على)عنها(فقد قّدَم 

المنقوصُ : ثانًيا
هُ مذهُب سيبويِه أنَّ ياءَ ف). أل(

، 125)أل(َع وجـوِد ، ولكنّـُه فّضـَل اإلثبـاِت؛ المتنـاِع التنـويِن َمـلغـةٌ احلـذَف أنَّ ذكـَر حـذَفها، و ، وأجاَز الفرَّاُء 124إّال ضرورةً 
: ، كقوِلهِ 126وهو ما أشاَر إليِه اجلوهريُّ 

دوامي األيِد خيبطَن الّسرَحياَفِطْرُت مبُنُصلي يف يـَْعَمالٍت 
حيـُث  بـالتنويِن مـن) أل(، أي أنـَُّه شـبََّه )أل(عنَد بعِضهم أنَّ الشـاعَر كأنـَّه تـوّهَم أنـَُّه نكـرٌة منـوٌَّن، لـيَس فيـِه ذلكَ والعلَُّة يف جواِز 

.127)أل(
) أل(إىل أنَّ ياِء املنقوِص املُعّرِف بـ 128وأشاَر الّرضيُّ 

ــِه جــلَّ ثنــاُؤهُ املكســوَر مــا قبَلهــا ثقيلــٌة، مثَّ ذكــَر  ــْنُكمْ ﴿: أنَّ َمــن حيــِذُفها وصــًال، كقوِل ــُري املُتَـَعــاِل َســَواٌء ِم ] 10، 9:الرعــد[﴾الَكِب
.يُوجُب حذَفها َوقًفا بإسكاِن ما قبَلها

﴿:وقراءةُ ،] 17: الكهف[َمن يـَْهِد اهللاُ فـَُهو املُْهَتِد ﴾﴿: تعاىلهُ قولُ وقد ورَد الّتنـزيُل باحلذِف واإلثباِت، فمن األّوِل 
ويف هــذا دليـٌل علــى ]. 178: األعـراف[فـَُهـو املُْهتَــِدي ﴾﴿: تعــاىلهُ قولُـمـن الثّــاين و ، 129، بغـِري يــاءٍ ]2: النــور[﴾الزّانيـُة والـزّانِ 

.صّحِة مذهِب الفرّاءِ 
الممنوُع من الّصرفِ : ثالثًا

:حويّوَن يف اآليتاختلَف النّ ،)أل(ممّا لُه صلٌة بـ ،ويف باِب املمنوِع من الّصرفِ 
فقـد ذهـَب . ]3: النسـاء[﴾اعَ رُبَـالَث وَ ثُـَىن وَ ثْــ﴿ مَ : تعـاىلاَل يف باِب العدِد، حنـو قولِـهِ ِف َمْفَعَل وفـُعَ رْ تعليُل مْنِع صَ ذلكَ من أ ـ 

رُبَ ُثالَث وَ َىن وَ ثْـ ﴿ مَ : وأمَّا قوُله: "قال الفرّاءُ ،والفرَّاُء إىل أنَّ علََّة منِعِه العدُل والتعريُف بنّيِة األلِف والالمِ 130الكوفّيونَ 

.2/10مهع اهلوامع: السيوطي121
.2/21ارتشاف الضرب : أبو حيان122
.1/553ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر.267شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ص : األنباري123
.2/598شرح شواهد املغين : والسيوطي،1/424اف الضرب ارتش: أبو حيان، و 4/183وينظر . 4/190، و1/27الكتاب : سيبويه124
.1/424ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 1/201معاين القرآن : الفراء125
.يدي6/2539الصحاح : اجلوهري126
.يدي15/420لسان العرب : ابن منظور127

.300، ص 2شرح شافية ابن احلاجب ج: االسرتاباذي128
.6/427البحر احمليط : حيانأبو: ينظر يف هذه القراءة129

.157النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان ص : أبو حيان130
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ذلكَ حروٌف ال َجترِي، و 
والـرأُي . 131"ألنَّ فيـِه تأويـَل اإلضـافةِ ؛ُم، وامتنـَع مـن  األلـِف والـالمِ كـأنَّ فيـِه األلـُف والـال،والثالُث، فكاَن المتناِعِه من اإلضـافةِ 

ُعُه عنَدهم للعدِل والوْصفِ ،واجلمهورِ 132السابُق ُخمالٌف لرْأِي سيبويهِ  .133فَمنـْ
فِقـَني علـى أنَّ هـذا البـاَب ُمنِـَع ، وإْن كـانُوا متّ الّنحـاًة◌ُ ف،منـُع بـاِب فـَُعـَل املُؤكَّـِد بـِه، كُجَمـَع وأخواتِـِه، مـَن الصَّـْرفِ ذلـكَ ومن ب ـ

أْن يكـوَن هـذا البـاُب معـدوًال عـن األلـِف ، وهـو مـا أذهـُب إليـِه،فاختياُر أيب حيَّـانَ . للعدِل والعلميِِّة، ُخمَتِلُفوَن يف اعتبارِت العدلِ 
َع بالواِو والنوِن، فقاُلواذلكَ وتفسُري ،والالمِ  األخسـروَن، فقياُسـه جمموًعـا أْن يُعـرََّف، فُعـِدَل بـِه : أمجعوَن، كمـا قـاُلوا: أنَّ مذكَرُه مجُِ

.135إنَّه معدوٌل عن فـُْعل إىل فـَُعَل، أو عن فـََعاىل، أو فـَْعالوات: وقيلَ . 134عن استحقاِقه أْن يتعرََّف باأللِف والالِم 
سيبويِه أنَّه ُمِنَع للعدِل عـن تعريِفـه بـاأللِف والـالِم فمذهُب . َصْرِف َسَحَر ُمراًدا بِه وقٌت بعيِنهِ منعِ اختلَف الّنحويّوَن يف عّلِة و ج ـ 

؛ ألنَّه إذا كاَن جمرورًا أو مرفوًعا أو منصوبًا غَري ظرٍف مل يكْن معرفـًة إال وفيـِه وكما ترُكوا صرَف َسَحَر ظرفًا… : " والعلميَِّة، قالَ 
خالَف التعريَف يف هذه املواِضِع، ،فًة يف الظروِف بغِري ألٍف وال المٍ األلُف والالُم، أو يكوُن نكرًة إذا ُأخرِجَتا منُه، فلمَّا صاَر معر 

ــَع : وقيــلَ .137والعلَّــُة عنــَد الّســهيليِّ أنَّــه معرفــٌة علــى نيَّــِة األلــِف والــالمِ . 136"وصــاَر معــدوًال عنــَدهم كمــا ُعــِدلْت ُأَخــُر عنــَدهم ُمِن
. 139واختاَر ابُن عصفوٍر العدَل وشبَه العلميَّةِ . 138اليومَ ذلكَ سحَر : َك تريدُ التنويَن على نّيِة اإلضافِة، فهو معرفٌة باإلضافِة، كأنَّ 

.140، كما ُبِينَ أمسِ )أل(وذهَب صدُر األفاضِل املطرزيُّ إىل أنَّه مبينٌّ لتضمُّنِه معىن 
وٌع مــَن الصَّــْرِف للوصــِف والعــدِل عــن فهــو عنــَد أكثــِر النْحــويَِّني ممنــ.ِف ُأَخــَر مجــَع آَخــَر أو ُأخــَرىرْ َصــمنــعِ اختلُفــوا أيًضــا يف و د ـ 

واإلضــافِة، اإلفــراَد والتــذكَري ، وأْن يُــذكَر بعــَده املفضَّــُل ) أل(األلــِف والــالِم؛ ألنَّ األصــَل يف أفعــِل التفضــيِل أْن يلــزَم، إذا ُجــرَِّد مــن 
، ُمثَّ 141واإلضــافِة، مجًعــا مــع اجلمــعِ ) أل(، ولكــنَّ ُأَخــَر خالفــْت هــذا االســتعماَل، فجــاءت، وهــي جمــّردة مــن )مــن(عليــِه جمــرورًا بـــ 

أنَّه معدوٌل عن آَخَر ُمراًدا به مجُع ،وذكَر ابُن مالكٍ . فضيِل، وصاَر مبعَىن غريٍ تفخال من معَىن ال،ُعِدَل عدالً آخَر من جهِة املعَىن 
.145ذلكَ وقيَل غُري . 144وأبو حيَّانَ 143ُنهابذلكَ وتابعه على . 142عدًال من وزٍن إىل وزنٍ ذلكَ املؤنَِّث، واقًعا موِقَعُه، فكاَن 

: ]الكامل[َمشَْس، صنٍم قدٍمي، يف قوِل الشاعرِ فِ رْ صَ واختلُفوا يف منعِ هـ ـ 
َكالّ َوَمشَْس لََنْخِضبَـنـَُّهُم َدَما 

.1/254معاين القرآن : الفراء131
.3/225الكتاب : سيبويه132
.437، و 1/427ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 86ـ 1/85مهع اهلوامع : السيوطي133
.1/435ارتشاف الضرب :أبو حيان: وينظر. 1/91مهع اهلوامع : السيوطي134
.1/435ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان1/90مهع اهلوامع : السيوطي135
.سحر4/350لسان العرب : ، وابن منظور156النكت احلسان ص : ، وأبو حيان3/294وينظر . 284ـ 3/283الكتاب : سيبويهِ 136
.1/92مهع اهلوامع: السيوطي: وينظر. 375نتائج الفكر يف النحو ص : السهيلي137
.1/92مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 375نتائج الفكر يف النحو ص : السهيلي138
.2/227: وينظر. 1/435ارتشاف الضرب : أبو حيان139
.2/227ارتشاف الضرب : أبو حيان140
اإليضـاح يف شـرح املفصـل : ، وابـن احلاجـب156ان ص النكـت احلسـان يف شـرح غايـة اإلحسـ: وأبو حيان3/283الكتاب : سيبويه: وينظر. 1/81مهع اهلوامع : السيوطي141

1/134 .
1/81مهع اهلوامع : السيوطي142

.350شرح ألفية ابن مالك ص : ابن النظم143
.1/437ارتشاف الضرب : أبو حيان144
.83ـ 1/81مهع اهلوامع : يراجع يف هذه اآلراء السيوطي145



13

ا َعَىن : وقاَل آخرونَ . رِِه، وجعَلُه معرفةً مل ُيصرْف على نيَِّة األلِف والالِم، فلمَّا كاَنْت نّيُتُه األلَف والالَم مل جيُ : فقاَل ابُن األعرايبِّ  إمنَّ
.146ومنَع سيبويِه تعريَفه بغِري ألٍف والمٍ . ، أي للعلمّيِة والتأنيثِ ألنَّه جعَله امسًا للصورةِ ؛الّصنَم املُسمَّى َمشًْسا، وَمنَـَعهُ 

هماونواسخُ والخبرُ المبتدأُ : رابًعا
ارتشـافِ (وظـاهُر مـا سـاَقه أبـو حيـاَن يف .147فـوَع بالوصـِف يُغـين عـن اخلـِرب بشـرِط أْن يتقـدَّمَ ـ مـذهُب مجهـوِر النحـويَِّني أنَّ املر 1

ًما والقــائَم : فقــْد أورَد حنــوَ .خالفًــا) أل(يـُـوِحي أنَّ يف تعريِفــه بـــ ) بِ رَ الضَّــ القــائُم أنــَت، وذكــَر أنَّ الكــوفّيَني جيعلُــوَن أنــَت خــربًا مقــدَّ
مــن هــذا ) أل(مثَّ أّصــّل بعــُد وجــوَب حــذِف ،148وأنــَت فــاعًال بالقــائمِ ،هــذا ، وأْن يكــوَن القــائُم مبتــدأً مبتــدأً، والبصــريّوَن ُجييــزونَ 

.150، وهو ما أشاَر إليِه السيوطيُّ 149الوصِف، وأنَّه ال جيوُز تعريُفه؛ ألنَّه قائٌم َمقاَم الفعلِ 
مـــاُم أو الشـــماُل أو اليمــُني، فالبصـــريُّون يرفُعـــوَن وينِصـــُبوَن، زيــٌد األ: ، حنـــو)أل(عــٍني، وفيـــِه عـــن وقـــَع ظـــرُف املكــاِن خـــربًا إذاـــ و 2

القوُم ميٌني ومشـاٌل، فالبصـريُّوَن ُيسـّووَن بـَني الرفـِع والنصـِب، : وُعطَف عليِه نكرٌة مثُلُه، حنو) أل(والكوفيُّوَن يرفُعوَن، وإْن كاَن بغِري 
زيٌد خلٌف أو أماٌم، : ، ومل يُعطْف عليِه مثُلُه، حنو)أل(ِري اختياٍر، وإْن كاَن بغِري والكوفيُّوَن خيتاروَن الرّفَع، وُجييُزوَن النصَب على غ

.151فالبصريُّوَن يرفُعوَن وينِصُبوَن، والكوفيُّوَن يرفُعونَ 
بــِه بــاحملكوِم ارتبــاَط احملكــومِ األصــُل أالّ حيتــاَج اخلــُرب إىل حــرٍف يربطُــه باملبتــدِأ؛ ألنَّــه مــرتبٌط باملبتــدأِ : ـــ ارتبــاُط اخلــِرب باملبتــدأِ بالفــاءِ 3

َق الشـروِط املُفّصـلِة يف َوفْـ،الفـاءُ خبـاِر معـىن مـا يـدخُل الفـاِء فيـِه، وهـو الشـرُط واجلـزاُء، دخلـتِ ولكنَّه ملـَّا ُحلِـَظ يف بعـِض األَ ،عليهِ 
، وبعــِض 154فمــذهُب املــربّدِ . عمــومٌ ، وفيــهِ )أل(موصــوًال بـــ 153إذا كــاَن املبتــدأُ ،وقــد اختلــَف النحــاُة يف الــرابطِ . 152مظــانِّ النحــوِ 

﴿ الزَّانِيَـُة والـزَّاِين فَاْجلِـُدوا ُكـلَّ َواِحـٍد ِمنُهمـا ِمائَـَة َجْلـَدٍة : احتجاًجا بنحـِو قولِـِه َتعـاىل،ذلكَ لٍك جوازُ اوابِن م،ّجاجِ والزّ ،الكوفّينيَ 
قـال معقِّبًـا . ، ومـا بعـَد الفـاِء مسـتأنفٌ َوها على حـذِف اخلـربِ وذهَب سيبويِه إىل منِع دخوِل الفاِء، وتأوََّل اآليَة وحن. ]2: النور[﴾

يف الفرائِض الزّانيـُة والـزّاين، أو الزّانيـُة والـزّاين يف : ، قالَ ]1: النور[﴾﴿ ُسورٌة أنزْلَناها َوفرْضَناها: كأنَّه ملَّا قاَل جلَّ ثناُؤهُ : " عليها
.155"بعَد أْن َمَضى فيهما الرّفعُ فاجلُدوا، فجاَء بالفعِل : الفرائِض، ُمثَّ قالَ 

ا، وسبُب اخلالِف هو أنَُّه عنَد سيبويِه، ال بدَّ أْن يكوَن املُبتدأُ الداخُل الفاِء يف خربِِه موصوًال مبا يقبـُل أداَة الشـرِط لفظًـ
واســُم الفاعــِل واملفعــوِل ال جيــوُز أْن الــذي يــأتيين فلــُه درهــٌم، :الّــذي إْن يــأتِين أحســْن إليــِه فلــُه درهــٌم، أو يقبُلهــا تقــديرًا، حنــو: حنــو

.156يدخَل عليِه أداُة الشرطِ 
كيــَف أخــاُف الظلــَم وهــذا اخلليفــُة : ، حنــو157، وهــو مــا يُعــرُف عنــَدهم بالتقريــبِ فيُّــوَن يف أخــواِت كــاَن هــذا وهــذهأثبــَت الكو و ـــ 4

ومثــُل هــذا عنــَد . 158وهــذا اخلليفــُة القــادمَ : فيقولُــونَ ،)أل(قادًمــا، واملنصــوُب عنــَدهم خــُرب التقريــِب، وأجــاُزوا تعريــَف هــذا اخلــِرب بـــ 
.البصريَِّني نصٌب على احلاِل، وال جيوُز تعريُفه

.مشس115ـ 6/114لسان العرب : ابن منظور146
أقـائٌم أبـواُه زيـٌد، فزيـٌد مبتـدأ والوصـف املتقـدم خـربه وأبـواه مرفـوع بـه، وأجـاز ابـن مالـك أن يكـون قـائم مبتـدأ : أخـواَك خـارٌج أبومهـا مل يكـن منـه، واحـُرتز مـن حنـو: ر حنـوولو تـأخّ 147

.وأبواه مرفوعا به، وزيد خرب قائم
.2/25ارتشاف الضرب : أبو حيان148
.2/26ارتشاف الضرب : أبو حيان149
.2/7مهع اهلوامع : السيوطي150
.2/25مهع اهلوامع : وينظر السيوطي. 2/59ارتشاف الضرب : أبو حيان151
وما بعدهأ ـ2/56مهع اهلوامع : وما بعدها، والسيوطي2/66ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر152
.2/56مهع اهلوامع : ، والسيوطي68ـ 2/67ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر يف هذا اخلالف153
.482ـ 2/481الكامل يف اللغة واألدب : املربد154
.1/143الكتاب : سيبويه155

.6/427البحر احمليط : أبو حيان: ينظر156
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فأجـاَز الكسـائيُّ أْن ،ذلـكَ ـ ويشرتُط البصريُّوَن يف إعماِل ال النافيـِة للجـنِس عمـَل إنَّ أالّ تـدخَل علـى معرفـٍة، وأجـاَز الكوفيِّـوَن 5
ال عبــَد اِهللا، : ال أبــا حمّمــٍد، واملُضــاِف إىل اِهللا والــرمحِن والعزيــِز، حنــو: ال زيــَد، واملضــاِف لُكنيــٍة، حنــو: حنــوتعمــَل يف العلــِم املفــرِد، 

ال عبـَد اِهللا؛ لكثـرِة اسـتعماِلِه، وخاَلَفـه يف عبـِد الـرمحِن وعبـِد العزيـِز؛ ألنَّ :وعبَد الرمحِن، وعبَد العزيِز، ووافَق الفـرّاُء الكسـائيَّ علـى
ال عبــَد عزيــٍز وال عبــَد : مــن الــرمحِن والعزيــِز، حنــو) أل(تعماَل مل يلــزْم فيهمــا، كمــا لــزَم يف عبــِد اِهللا، وأجــاَز بعُضــهم إســقاَط االســ
.159رمحنٍ 

يـٌد ز : أو منسـوٍخ، حنـو،اجلمهـوُر ُوقوَعـه بعـَد معرفـٍة مبتـدأٍ اشـرتَط و . حملُّ هذا الضمِري املبتـدأُ واخلـُرب ونواسـُخهما: ـ ضمُري الفصلِ 6
: املزمـل[جتـُدوُه عنـَد اِهللا هـو خـريًا ﴾﴿: عليـِه، حنـو قولِـه تعـاىل) أل(ميتنـُع دخـوُل ،

عليـِه، كاملثـاِل ) أل(األّوِل والثّـاين، أو شـبيًها باملعرفـِة، ميتنـُع دخـوُل ؛أيًضا أْن يكوَن اخلُرب بعَدُه معرفًة، كاملثـالنيِ اشرتُطواو ،] 20
).أل(ويف بعِض ما سبَق خالٌف نسوُق منُه ما يّتِصُل بـ . الثّالثِ 

وأجاَز قوٌم من حناِة الكوفِة ـ منهم ،ما أظنُّ أحًدا هو خريًا منكَ : عليهما، حنو) أل(ميتنُع دخوُل ،أجاَز قوٌم وقوَعه بَني نكرتنيِ ـ أ 
.161]92: النحل[﴿ أْن تُكوَن أُمٌَّة هَي أَْرَىب ِمْن أُمٍَّة ﴾: وجعُلوا منُه قوَله تعاىلـ أْن يقَع بَني نكرتِني مطلًقا،160الفرّاءُ 

) أل(وذهـَب الفــرّاُء إىل أنَّ املعرفــَة إْن كانــْت بغــِري ،ـ وإذا كــاَن اخلــُرب بعــَدُه معرفـًة، فــال َشــْرَط يف هــذِه املعرفـِة عنــَد حنــاِة البصــرةِ ب
تصلُح فيِه، ومل ُجيْز ) أل(كاَن عبُد اِهللا هو أخاَك، مبعىن هو األخ لك، ألنَّ : ُأجيزُ : أخوَك، وقالَ كاَن زيٌد هو: وجَب الرفُع، حنو

فال ُجييُز الفرّاُء ) ما(يف باِب ) أل(كاَن اخلُرب معرفًة بـ ذاوإ. 162ال تصلُح فيهما، وأجاَزه الكسائيُّ ) أل(يف زيٍد وعمرٍو؛ ألنَّ ذلكَ 
ليَس زيٌد هو القائُم، وأجـاَز : ا زيٌد هو القائُم، وإْن كاَن يف باِب ليَس، فالرفُع هو الوجُه عنَد الفرّاِء، حنوم: أْن يكوَن فصًال، حنو

.163النصَب أيًضا، وهو الوجُه عنَد البصريِّنيَ 
كــاَن رجــٌل هــو : وكقولــكَ مــا ظننــُت أحــًدا هــو القــائَم، : والفــرّاُء وهشــاٌم أْن يقــَع قبَلــُه النكــرُة، كقولــكَ 164ـ أجــاَز أهــُل املدينــةِ ج 

.166، وسيبويهِ 165البصريُّونَ ذلكَ ومنَع . القائمَ 
المنصوباتُ : خامًسا

):المطلقُ المفعولُ (المصدرُ ) 1(
ضرْبُت الضـْرَب، إذا كـاَن : العهديَِّة، حنو) أل(منها تعريُفه بـ ،ويكوُن االختصاُص بوسائلَ ،من أنواِع املصدِر املصدُر املختصُّ أ ـ 

جلسُت اجللوَس، مريـًدا اجلـنَس منـه والتكثـَري، إذ ال : اجلنسّيِة، حنو) أل(معهوٌد، أي الضرَب اّلِذي تعلُم، أو تعريُفه بـ لَك ضرٌب 
. هذا هو مذهُب مجهوِر الّنحويِّنيَ . يُفهُم معىن الكثرِة من جلسَ 

.30يف مصطلح النحو الكويف ص : بايلاجل: ينظر يف مفهوم هذا املصطلح157
.2/72ارتشاف الضرب : أبو حيان158
.194ـ 2/194مهع اهلوامع : يالسيوط: وينظر. 2/170ارتشاف الضرب : أبو حيان159
.2/113معاين القرآن : الفراء160
.3/111شرح املفصل : ابن يعيش: وينظر. 239ـ 1/238مهع اهلوامع : السيوطي161
.2/352: وينظر. 1/409معاين القرآن : الفراء162
1/239مهع اهلوامع : ، والسيوطي1/499، و 1/491ارتشاف الضرب : أبو حيان163

.ويف حاشيته نقالً عن السريايف أنَّ ذلَك إْن ُمحَل على ظاهره غلٌط وسهو. 2/396هم سيبويه نسب ذلَك إلي164
.490ـ 1/489ارتشاف الضرب : أبو حيان165
.396ـ 2/395الكتاب : سيبويه166
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وقعـَد القعـوَد خطـٌأ، ،قـاَم زيـٌد القيـامَ :أنَّ حنوَ على املصدِر، و ) أل(ونقَل أبو حّياَن عن ابِن سيَده أنَّه ال جيوُز أْن تدخَل 
بُُه اهللاُ الَعـَذاَب : ، وهو ما ورَد يف القرآِن الكرِمي، حنو قوِله جلَّ ثناُؤه167قاَم زيٌد القياَم احلسنَ : إّال أْن يُنعَت املصدُر، حنو ﴿ فـَيُـَعذِّ

.]34: الغاشية[اَألْكبَـَر ﴾
الّسقِي : مسَُِع َحْذُف عامِلها وجوبًا، وجاَز فيها الرفُع والنصُب، حنواّليتعلى املصادِر ) لأ(لَف النُّحاُة يف قياِس إدخالِ واختب ـ 

ا هو مساٌع، ) أل(فمذهُب اجلمهوِر وسيبويِه أنَّه ال يطَّرُد إدخاُل ،،والويلِ ،168والويسِ ،قياًسا على الويحِ ،والّرعيِ  فيها مجيِعها، إمنَّ
وذهــَب الفــرَّاُء ،169"الّســقُي لــَك والّرعــُي لــَك، مل َجيُــزْ : لــو قلــتَ . ِه األلــُف والــالُم مــن هــذا البــابفلــيَس كــلُّ حــرٍف يــدخُل فيــ" 

. 170والرَّْفعِ ) أل(واجلرميُّ إىل قياِس إدخاِل 
ُز فيــه الرّفــُع وإْن كــاَن جيــو اجلمهوُر،تُربـًـا وَجنــَدًال، فــ: علــى املصــدِر، إذا كــاَن اســَم عــٍني، حنــو) أل(ومثلُــه خالُفهــم يف إدخــاِل ج ـ 

.171، وبعُضهم أجاَزهُ )أل(تعريَفه بـ وامنعُ أيًضا، 
فقــَد ذكــر بعُضــهم أنَّ أصــَل وْضــِعه نكــرٌة جاريــٌة َجمــرى املصــدِر، وُعــرَِّف تــارًة . مــن ُســبحاَن اهللاِ ) ُســبحانَ (وخالُفهــم يف أصــِل د ـ 

:]الرجز[اعرِ ، كقوِل الشّ )أل(باإلضافِة، وتارًة ُأخرى بـ 
172الّلهمَّ ذا السُّْبحانِ ُسبحانَك 

:]الوافر[على املصدر احملذوِف عامُلُه، الواقِع بعَد توبيٍخ، كقوِل الّشاعرِ ) أل(أنَّ بعَضهم اّتكَأ على عدِم إدخاِل ذلكَ ومن هـ ـ 
اباواْغرتَِ ذلكَ عَد أَُلْؤًما بَ َىب َغريًبا لَّ يف ُشعَ أََعبًدا حَ 

َه نصَب هذا النحِو من املص .173، كما عليِه اجلمهوُر؛ ألنَّ املعرفَة ال تقُع ُهناادِر على احلاِل، وليَس على املصدرِ ليوجِّ
:لهُ المفعولُ ) 2(

فســيبويِه ومجهــوُر البصــريَِّني أجــاُزوا أْن يكــوَن .)أل(ويف بــاِب املفعــوِل لــُه اختلــَف النحويُّــوَن يف جمــيِء املصــدِر معرًَّفــا بـــ 
: ]الرجز[وِل الّشاعرِ ، كق)أل(املصدُر معرَّفًا بـ 

ولو توالْت ُزمُر األعداءِ ال أقعُد اجلَنب عن اهليجاِء 
؛ ألنَّ املــراَد ذكــُر ذاِت الّســبِب 174) أل(والرّياِشــيُّ إىل أنَّ شــرَطُه التنكــُري؛ وأوَّلُــوا مــا فيــِه ،واجلرمــيُّ ،وذهــَب املــربِّدُ 

اجلمهـــوُر؛ لكـــوِن الســـبِب احلامـــِل قـــد يكـــوُن معلوًمـــا عنـــَد ذلـــكَ وردَّ . زيـــادٌة ال ُحيتـــاُج إليَهـــا) أل(احلامـــِل، فيكفـــي فيـــِه النكـــرُة، و 
175.

:فيهِ المفعولُ ) 3(
.176يف باِب املفعوِل فيِه بعُض املسائِل اخلالفّيةِ ) أل(وابـْتَـَىن على 

.2/203ارتشاف الضرب : أبو حيان167
.ويس6/259ويح، و 2/639لسان العرب : ابن منظور: ينظر168
.1/329ب الكتا: سيبويه169
.1/120شرح املفصل : ابن يعيش: وينظر. 3/109مهع اهلوامع : ، والسيوطي2/208ارتشاف الضرب : أبو حيان170
.2/219ارتشاف الضرب : أبو حيان171
.251ـ 3/250خزانة األدب : البغدادي172
.2/213ارتشاف الضرب : أبو حيان173
.2/224ارتشاف الضرب : أبو حيان174
.3/133وامع مهع اهل: السيوطي175
.ذُِكر بعُضها يف املمنوِع من الصرفِ 176
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يوًمـا أو : حنـو قولـكَ ) أل(ّصَل النُّحاُة أنَّ جواَب كم، ممـَّا يصـُلُح جوابًـا هلـا مـن ظـروِف الزمـاِن، يكـوُن نكـرًة، ويكـوُن معرفـًة بــ أأ ـ 
ريـِق بــَني للتف؛)أل(ومنـَع ابـُن الّسـرَّ .177َكـْم ســاَر زيـٌد؟:ثالثـَة أيّـاٍم أو اليـومِني املعهـوديِن؛ جوابًـا ِلَمـْن سـألَ 

َكــْم :يقــوُل القائــلُ … إالّ عــن نكــرٍة )َكــمْ (ـ وال ُيســأُل بِــ: " قــالَ ،أو ُمقارِبًــا للمعرفــةِ ،وجــواِب َمــَىت، الّــِذي يكــوُن معرفــةً ،
ــِذي تعلــُم؛ ألنَّ : ِســْرَت؟ فتقــولُ  ــِذي تعلــُم، وال اليــوَم اّل هــذا ِمــن َجــواِب شــهريِن أو شــهرًا  أو يوًمــا، وال جيــوُز أْن تقــوَل الّشــهَر اّل

.178"َمَىت 
،181وســـيبويهِ ،، واخلليـــلُ 180فقـــاَل أهـــُل البصـــرةِ .179اآلَن أقـــواٌل، وهـــي مبنيَّـــٌة علـــى اخلـــالِف يف علَّـــِة بنائِـــهيف ) أل(ويف ب ـ 
وقـاَل أبـو . نفعـلُ حنُن مـن هـذا الوقـتِ : : 182والزَّجَّاجُ 

فهَو معرٌَّف بالٍم مقـدَّرٍة، : " وتابعُه على هذا الرأِي ابُن جّين، قالَ .ُحِذفتْ ،ُأخَرى) أل(زائدٌة بدٌل من ) أل(إّن :عليٍّ الفارسيُّ 
،قــــاَل الســــريايفُّ و . للتعريــــِف، دخلــــْت يف األصــــِل علــــى نكــــرةٍ ) أل(:وابــــُن الّســــراجِ ،وقــــاَل املــــربّدُ . 183"وهــــذه الظــــاهرُة فيــــِه زائــــدةٌ 

وزائــدٌة الزمــٌة عنــَد ابــِن مالــٍك، غــُري زائــدٍة للحضــوِر عنــَد . 184)أل(مــن أصــِل اللفــِظ، إْذ وقــَع يف أّوِل أحوالِــه بـــ ) أل(:والزخمشــريُّ 
.وقوُل السريايفِّ والزخمشريِّ هو املختاُر عندي؛ لسالمِتِه من التأويلِ .185بعِض املتأّخرينَ 

ْت " ، وأصـُله "حرٌف ُبِينَ على األلِف والـالِم مل ُختلـْع منـهُ "األوَُّل أنَّه:وللفرّاء فيها قوالنِ  أوان ُحـذَفْت منهـا األلـُف وُغـريِّ
.186"من قوِلَك آَن لَك أْن تفعَل، أدخلَت عليها األلَف والالمَ " ، والثاين أنَّ أصَله "الرَّيَاحُ : واُوها إىل األلِف، كما قاُلوا يف الرّاحِ 

. 187، وتُرَك على نيَِّة الباءِ )أل(لقيُتُه أمِس، هو باألمِس، فُنزَِعت الباُء ونُزِعْت : كَ ليُل أْن يكوَن أصُل أمِس يف قولِ وأجاَز اخلج ـ 
. 189ال يكـاُد يًعـرفُ ،)أل(وفيـِه ،األوَُّل أنَّ جـرَّه: أقـوالٌ ذلـكَ لقيتُـه األمـِس األحـدَث، ففـي : ، حنو188) أل(وإذا استعمَل بـ 

، واسُتصـحَب معـىن التعريـِف، فاسـُتدَمي البنـاُء 190زائدٌة لغري تعريٍف، وتعـرََّف بـالٍم أخـرى ُمـرادٍة غـِري هـذِه الظّـاهرةِ ) أل(أنَّ والثاين 
.191هي املعرفُة، وُجرَّ على إضماِر الباءِ ) أل(والثالُث أنّه معرٌب، و. على الكسرِ 

:الُمستثَنى) 4(
:ملسائُل اخلالفّيُة اآلتيةُ استثىنيف باِب امل) أل(وابـْتَـَىن على 

وذكــَر أبــو حيّــاَن أنَّ كــالَم النحــويَِّني اضــطرَب يف الوصــِف بــإالَّ، وأنَّ .كمــا يُوصــُف  بغــريٍ ،،ُحتمــُل إالّ علــى غــريٍ أ ـ
فمذهُب مجهوِر النُّحاِة أْن يكوَن . 192

.2/230ارتشاف الضرب : أبو حيان177
.3/146مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 1/191األصول يف النحو : ابن السراج178
.246اخلالف النحوي الكويف ص : اجلبايل: ينظر هذا اخلالف يف179
.298ليس يف كالم العرب ص : ابن خالويه180
.204الصاحيب ص : ن فارساب181
.أين13/41لسان العرب : ، وابن منظور3/185مهع اهلوامع : السيوطي182
.أين13/41لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 3/58اخلصائص : ابن جين183
.2/246ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان2/126شرح الكافية : االسرتاباذي، و3/184مهع اهلوامع : ، والسيوطي71األنباري مسألة رقم : ينظر يف هذا اخلالف184
.1/277مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان185
.204ـ 202الصاحيب ص : ابن فارس: وينظر. 468ـ 1/467معاين القرآن : الفراء186
.237اإلفصاح ص : ، والفارقي3/187مهع اهلوامع : ، والسيوطي297ليس يف كالم العرب ص : ، وابن خالويه2/224ارتشاف الضرب : أبو حيان187
.468ـ 1/467معاين القرآن ). أل ( اكتفى الفراء فقط باإلشارة إىل بنائه مع 188
.1/11معاين القرآن : األخفش189
.3/58اخلصائص : ابن جين190
.3/190مع مهع اهلوا: أمس، والسيوطي6/8لسان العرب : ، وابن منظور2/250ارتشاف الضرب : أبو حيان191
وما بعدهأ ـ3/271مهع اهلوامع : ، والسيوطي2/313ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر يف هذا اخلالف192
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ومنـــَع ابـــُن . ، ســـواٌء أكانــْت للجـــنِس أو للعهــدِ )أل(موصــوُفها مجًعـــا منكــورًا، وأجـــاَز األخفــُش أْن تقـــَع ِصــفًة لنكـــرٍة، أو ِلمـــا فيــِه 
وذكَر . العهديّةِ ) أل(َىن النكرِة، خبالِف اجلنسيَِّة؛ ألنَّه يف مع) أل(وابُن مالٍك أْن يكوُن موصوُفها معرّفًا بـ ،194واملربّدُ ،193الّسرَّاجِ 

.لكونِه وصًفا ُخمالًفا لسائِر األوصافِ ؛واملعرفةُ ،والنكرةُ ،واملضمرُ ،
ْذ ذاَك اسـتثناًء، ويكـوُن موصـوُفهما ، حيـُث يصـحُّ االسـتثناُء، وال يكونـاِن إ)ال يكـونُ (و،)لـيسَ (ـ وذكُروا أيًضا أنـَّه يُوَصـُف بـب ـ

ولكنَّ أبا حيَّاَن نقَل عن . أتاين القوُم ليُسوا إخوَتكَ : اجلنسّيِة، حنو) ال(ما جاَءتين امرأٌة ليسْت هنًدا، كما يكوُن فيِه : نكرًة، حنو
.195أنَّ املسألَة خالفيَّةٌ ذلكَ اجلنسيَّة هو رأُي بعِضهم، فأشعَر ب) أل(ابِن مالٍك أنَّ كوَن موصوِفها معرَّفًا بـ 

:الحالُ ) 5(
:اختلَف النحاُة يف املسائِل اآلتيةِ ،)أل(ممّا لُه ِصلٌة بـ ،ويف باِب احلالِ 

ًعـا) أل(عرَّفـًة بــ جميُء احلـاِل مُ : تعريُفهاأ ـ  ، ذلـكَ فـاجلمهوُر منـَع .موِضـُع نِقـاِش النحـويَِّني، وقـد اختلَفـْت أجـِوبُتهم فيهـا إجـازًة ومنـْ
ُلوا مـا ورَد واش

، ، قياًســا علــى اخلــربِ 199والبغــداديُّونَ ،198ويـُـوُنسُ ،197مطلًقــا بعــُض الكــوفيِّنيَ ) أل(وأجــاَز تعريــَف احلــاِل بـــ . 196)أل(علــى زيــادِة 
كالبصرّيَني، إالّ إذا كاَن يف احلاِل ،200، وأوَّلوا ما وردَ )أل(ومنَع مجهوُر الكوفيَُّني تعريَف احلاِل بـ . جاَء زيٌد الراكبَ : فأجاُزوا حنوَ 

إذا أحسـَن أفضـَل : عبـُد اِهللا املُحسـَن أفضـُل منـه املُسـيَء، والتقـديرُ : معَىن الّشرِط، فأجاُزوا أْن تأَيت معرفـًة لفظًـا، نكـرًة معـًىن، حنـو
وشـبِهِه عنـَد ،)املُحسـنَ (ونصـُب . جاَء زيٌد الراكَب، فلـيَس جبـائٍز عنـَدهم؛ ألنـَّه ال يتضـمَُّن معـَىن الشـرطِ : منه إذا أساَء، وأمَّا حنوُ 

.201مضمرةً )كانَ (ـ على أنّه خٌرب ل،البصرّينيَ 
. اتّفاٍق بَني النُّحاِة أنَّه حاٌل منصوبةٌ موضَع ) أل(وليَس كلُّ ما جاَء عن العرِب من أحواٍل مقرتنٍة بـ 

:]الوافر[ـ فأْرسَلها العراَك يف قوِل لبيِد بِن ربيعةَ 
َغِص الدَِّخالِ وْمل ُيْشِفْق على نَـ يَُذْدها َفأْرَسَلها الِعرَاَك وملْ 

" وعنـَد سـيبويِه اسـٌم موضـوٌع موضـَع املصـدِر، ،202مفعوٌل به ثاٍن ألورَدها، عنَد الكوفّيَني، على أنَّ أرسَلها مضـمٌَّن معـَىن أورَدهـا
تعـرتُك عراًكـا، فأقـاَم : ومنـَع بعـُض النحـويَِّني نصـَبه علـى احلـاِل، وينتصـُب عنـَده علـى املصـدِر، كأنـَّه قـالَ .203"اعرتاًكـا: كأنـَّه قـالَ 

وقــد أبــاُه كثــٌري مــن : قــاَل الفــارقيُّ ،وُل اخلليــلِ فيــِه زائــدتاِن، وهــو قــاأللــَف والــالَم أنَّ وذهــُب بعُضــهم إىل ،االعــرتاكِ : الِعــراَك َمقــامَ 
.204"ونصُبه على املصدرِ ،أقيَم مقاَم احلالِ ،إنَّه مصدرٌ : " والقوُل فيهِ أصحابِنا،

.302، و 1/290األصول يف النحو : ابن الّسراج193
.4/411املقتضب : املربد194
.3/290مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. 2/321ارتشاف الضرب : أبو حيان195
.1/17معاين القرآن : ، واألخفش2/13، و 1/375لكتاب ا: سيبويه: ينظر196
.99النكت احلسان ص : أبو حيان197
.سكن13/217لسان العرب : ابن منظور198
.1/247حاشية الشيخ يسن على شرح التصريح : الشيخ يسن199
.38ـ 2/37ارتشاف الضرب : أبو حيان200
.4/18مهع اهلوامع : يوطي، والس338، و 2/337، و 1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان201
.2/338ارتشاف الضرب : أبو حيان202
.عرك10/465لسان العرب : وابن منظور. 1/375: وينظر. 1/375الكتاب : سيبويه203
.312اإلفصاح ص : الفارقي204
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ـــ وقـــوُهلم ـــه،: ـ : كَ األلـــُف والـــالُم، ويشـــبّـُهُه بقولِـــعلـــى نيَّـــة مـــا ال تدخُل
206، وعنــَد ســيبويِه َكأرَســَلها العــراَك، أي أنَّــه اســٌم موضــوٌع موضــَع املصــدرِ 205اطبــةً ق

.207منتصٌب على املدِح، وليَس حاالً 
ــ208 ا األحـواُل العوامــُل ، وإمنَّ

وهــذه عنـَد ابــِن . . الناصـبُة املضــمرُة، مثَّ اختلُفـوا يف تقــديِر هـذه العوامــل
ّقٌة مــن ألفاِظهــا ومــن طــاهٍر وابــِن خــروٍف ليســْت أحــواًال لعوامــَل مقــدَّرٍة، بــل هــي واقعــٌة موقــَع أمســاِء فــاعلَني منتصــبٌة بنفِســها مشــت

.210وهذه عنَد ابِن الطراوِة صفاٌت ملصادَر حمذوفةٍ 209.معانيها
كاَنْت قـراءُة َمـن قـرأَ ذلكَ ادُخُلوا مرتَّبَني، ل: زائدٌة، واملعَىن ) أل(مذهُب بعِضهم أنَّ : 211اْدخُلوا األّوَل فاألوََّل، أقوالٌ : ـ ويف قوِهلم

وقيــاُس . 212، بِنصـِب اَألذلَّ علــى احلــاِل، شــاّذًة عنــَد البصــريّةِ ]8: املنــافقون[اَألَعــزُّ منهــا اَألَذلَّ ﴾﴿ لََيْخــُرَجنَّ : قولَـُه جــلَّ ثنــاُؤهُ 
) أل(وذهـــَب املــربُِّد إىل أنَّـــه حـــاٌل و ). أل(قــوِل الكوفيّـــِة اجلــواُز؛ ألنَّ احلـــاَل إذا كانـــْت يف معــَىن الشـــْرِط جــاَز أْن تكـــوَن معرِفـــًة بـــ 

وذهَب يُوُنَس إىل أنَّه حاٌل بنفِسِه، بناًء على رأِيِه . السريايفُّ ذلكَ وتابَعه على . 213زائدًة، بل جاريًة َجمرى الزائدِ للتعريِف، وليسْت 
ا انتصَب على أنَّه ُمشّبٌه باملفعولِ . يف جواِز تعريِف احلالِ  .وذهَب األخفُش إىل أنَّ اَألوََّل ليَس حاًال، وإمنَّ

الـُة علـى الكمـاِل، ) أل(ِة يف بـاِب احلـاِل اخـتالُفهم يف توجيـِه إعـراِب مـا وقـَع بعـِد خـٍرب فيـه ومـن املسـائِل اخلالفيَّـب ـ اجلنسـيَُّة الدَّ
ــٌد ولــيَس حــاًال، ويتــأوَُّل . عنــَد اجلمهــوِر حــاٌل مصــدٌر مــؤوٌَّل باملشــتقِّ )ِعْلًمــا(ـ فَــ: أنــَت الرَّجــُل ِعْلًمــا: حنــو وعنــَد ثعلــٍب مصــدٌر مؤكِّ

أنـَت الكامـُل علًمـا، : وذهَب أبو حيَّاَن إىل أنَّ هذا متييـٌز، كأنـَّه قـالَ . أنَت العاملُ علًما: باسِم الفاعِل، فكأنَّه قال) أل(املعرََّف بـ 
.214أي علُمه، فُحوَِّل إىل الرجِل مبعَىن الكاملِ 

. ميميُّوَن يُوجبُـوَن الرفـَع، واحلجـازيُّوَن يُرجُِّحونَـهفـالتَّ . أمَّـا العلـُم فعـاملٌ : ومنهـا خالُفهـم يف إعـراِب مـا وقـَع بعـَد أمَّـا معرفـًة، حنـوج ـ 
ِر تعريــِف احلـاِل واملصــدرِ ؛ 215وهـو، إْن كــاَن منصـوبًا، عنــَد سـيبويِه مفعــوٌل لــهُ  ــُد ال يُعـرَُّف بـــ ؛لتعـذُّ وعنــَد ،)أل(ألنَّــه مؤّكـٌد، واملؤكِّ

. 216ختاَرُه ابُن مالٍك، مفعوٌل بِه لفعٍل مضمرٍ ، وعنَد الكوفيَِّني، وا)أل(األخفِش نصٌب على املصدِر مؤّكًدا بـ 
ما لَك قائًما، وهو ما أجاَزه اجلمهوُر، غَري أنَّ هذا ينتصُب عنَده على معىن كـاَن، ال علـى : وممَّا يتعّلُق باحلاِل أنَّ الفرّاَء أجازَ د ـ 

.217يف أمرِنَاما لَك الناِظرَ : ، فُيقالُ )أل(احلاِل كمذهِب اجلمهور، وأجاَز أْن يقرتَن بـ 
، )أل(بــ أْن يُراَد باالسِم أْن يكوَن صفًة ِلما قبلَـُه والقطُع .ونصُب االسِم على القطعِ ،)أل(وممَّا يتعلَُّق باحلاِل أيًضا إسقاُط هـ ـ 

الظريـَف؛ فـإْن كـاَن زيـٌد ال جاَء زيـدٌ : حيُث يُراُد التوكيُد فقْط، ففي حنِو قوِلكَ ذلكَ فالفرَّاُء أجاَز .218ُنِصبَ )أل(فإذا ُقِطَع منُه 

.376ـ 1/375الكتاب : سيبويه205
.1/375الكتاب : سيبويه206
.مجم12/109ن العرب لسا: ، وابن منظور2/338ارتشاف الضرب : أبو حيان207
.3/237املقتضب : املربد208
.2/338ارتشاف الضرب : أبو حيان209
.2/338ارتشاف الضرب : أبو حيان210
.339ـ 2/338ارتشاف الضرب : أبو حيان211
.2/1224التبيان يف إعراب القرآن : العكربي: وينظر. 2/441البيان يف غريب إعراب القرآن : األنباري212
.3/271قتضب امل: املربد213
.4/15مهع اهلوامع : ، والسيوطي353، وص 2/343ارتشاف الضرب : أبو حيان214
.1/385الكتاب : سيبويه215
.17ـ 4/16مهع اهلوامع : ، و السيوطي2/344ارتشاف الضرب : أبو حيان216
.2/353ارتشاف الضرب : أبو حيان217
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، وإْن كــاَن يُعــَرُف بغــِري الظريــِف، 219جــاَء زيــٌد ظريًفــا، انتصــَب زيــٌد علــى القطــعِ : فُقلــتَ ،)أل(يُعــرُف إال بــالظَّْرِف، ُمثَّ َأســقْطَت 
ِد فائـدٍة ؛ ألنَّ 221ورأُي الفرّاِء هـذا ُمْبـَنتٍ علـى إنكـارِه احلـاَل املؤكِّـدةَ . 220انتصَب على احلالِ ) أل(وأسقْطَت  احلـاَل ال بـدَّ مـن جتـدُّ
وأجــاَز ابــُن ُشــقٍري البغــداديُّ . 223وانتصــاَب االســِم علــى القطــِع مطلًقــا،)أل(وهشــاٌم أجــازَا إســقاَط ،والكســائيُّ . 222عنــَد ذكرِهــا

ُتَساقط : معناهُ ]25: مرمي[﴾ايْ لَ ُتَساِقْط عَ ﴿: ذلكَ وك: " قال،وغريِها،النصَب على قطِع األلِف والالِم يف احلالِ 
. 224"عليِك الّرطَب اجلينَّ، فلمَّا أسقَط األلف والالم نصَب على قطِع األلِف والالمِ 

:التمييزُ ) 6(
، )أل(البصــريُّوَن؛ الشــرتاِطهم تنكــريَه، ومــا ورَد فمــؤوٌَّل علــى زيــادِة ذلــكَ فمنــَع ،التمييــزِ علــى) لأ(اختلــَف النُّحــاُة يف دخــوِل أ ـ 

:]الطويل[اعرِ ، كقوِل الشّ 226وابُن الطراوةِ ،225جاَزه الكوفّيونَ وأ
رِوَعمْ نْ ُس عَ يْ ا قَـ َس يَ فْ َت النّـ بْ طِ َت وَ دْ َصدَ ا  وَهنَ ْفَت ُوجُ رَ ْن عَ ّما أَ ُتَك لَ يْـ أَ رَ 

:ب ـ ويف باِب العدِد اختلَف الّنحاُة يف اآليت
وأّمـا إذا كـاَن ُمضـافًا، فهـم الواحـُد، والعشـروَن، واملائـُة، : كَ كقولِـ،  النحويِّنيَ بإمجاعِ عليِهِ◌ ) أل(دخلْت ،إذا كاَن العُدُد ُمفرًداـ 1

أخْذُت الثالثَة األثواِب؛ : ، كقوِلكأْن تدخَل عليهما َمًعافأجاَز الكوفيُّونَ ،على العدِد املضاِف واملضاِف إليهِ خمتلُفوَن يف دخوِهلا 
أبـذلكَ ، وحكى 227ألنَّ الثالثَة هي األثوابُ 

ُيضاُف ما خطًأ فاحًشا؛ فكما ال جيوُز جاَءين الغالُم زيٍد؛ ألنَّ الغالَم ُمعّرٌف باإلضافِة، ال جيوُز أخْذُت الثالثَة األثواِب؛ ألنَُّه ال
َع منُه على زيادِة 228تقِة من األفعالِ من غِري األمساِء املش) أل(فيِه  يف العدِد األوَِّل، إال أْن يكوَن العدُد الثاين ) أل(، وتأوََّلوا ما مسُِ

وأمَّـا إدخاُهلـا علـى العـدِد املضـاِف، . جـائزٌ ذلكَ فـ230، أو نعًتا على رأِي الكسـائيِّ 229بدًال من العدِد األوَِّل، على رأي البصرينيَ 
: فهـو مـؤوٌَّل علـى تقـديرِ ،إْن كـاَن مسـموًعا عـن العـربِ ذكـَر أبـو حيّـاَن أنّـُه ، و 231قـد أجـاَزه بعـُض الكتَّـابِ الثالثـِة أثـواٍب، ف: حنو

. 232،وبقَي أثواٌب على إعرابهِ ،الثالثِة ثالثِة األثواِب، فُحِذَف ثالثةٌ 

.64لنحو الكويف ص يف مصطلح ا: بايلاجل: ينظر يف مفهوم القطع عند الكوفيني218
،328، و 1/200وينظر . 349ـ 1/348معاين القرآن : الفراء219
.2/22وينظر . 2/362ارتشاف الضرب : أبو حيان220
.إن دلت احلال على معىن ال يفهم مما قبلها فهي املبينة، وإن دلت فهي املؤكدة221
.2/362ارتشاف الضرب : أبو حيان222
.2/22ارتشاف الضرب : أبو حيان: ، وينظر216ـ 1/215األصول : ابن السراج223
.7ص " وجوه النصب " احمللى : ابن شقري البغدادي224
.142حتفِة األريب مبا يف القرآن من الغريب ص : أبو حيان: وينظر. 1/79معاين القرآن : الفراء225
.4/72مهع اهلوامع :، والسيوطي2/384،و 1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان226
.2/33عاين القرآن م: الغراء227
.2/175املقتضب : املربد228
.1/366ارتشاف الضرب : أبو حيان229
.648: التربيزي230
عة أحـرف وهـذه السـب: فأبو العباس النحوي هو واحد عصره قد ارتضى ما ذهب إليـه أبـو عبيـد واستصـوبه، قـال: قال األزهري: "وهو ما ورد يف لسان العرب نقال عن األزهري231

.حرف9/41" …اّليت معناها اللغات غري خارجة من اّلذي كتب يف مصاحف املسلمني 
.367ـ 1/366ارتشاف الضرب : أبو حيان232
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عنـدي مخسـُة : يف حنو قولـكَ ) أل(فيه اّلذيِء التأنيِث يف العدِد الثاين وممَّا يتعلَُّق بالعدِد املضاِف أنَّه ال جيوُز إدغاُم ها
ها، يف حـِني جيـوُز اإلدغـاُم إذا مل مـن مخسـٍة، وقـد أدغْمـَت مـا بعـدَ َم اهلـاءُ ٌة يف الداِل، فال جيوُز أْن تدغَ الدَّراهِم؛ ألنَّ الالَم مدغم

.233اهمَ عندي مخسدَّر : يف مثِل قولكَ ) أل(يكن يف العدِد الثاين 
اخلمســــَة عشــــَر : علــــى العــــدِد األوَِّل فقــــْط، حنــــو) أل(أْن تــــدخَل مــــذهُب مجهــــوِر البصــــريَِّني ف،234االعــــدُد مرّكــــِب◌ً ـــــ وإذا كــــاَن 2

واألخفــُش أيًضــا دخوَهلــا علــى اجلــزأيِن، 238، والفــرّاءُ 237وأجــاَز الكســائيُّ . 236، وأجــاز الكوفيُّــوَن دخوَهلــا علــى اجلــزأينِ 235درًمهــا
.239ما أجاَز األخفُش دخوَهلا على اجلزِء األوَِّل، وعلى التمييزِ وعلى التمييِز، ك

:منادىال) 7(
:وقَع خالٌف بَني النحويَِّني يف اآليت،صلٌة بهِ ) أل(ممَّا لـ ،ىدانويف باِب امل

، )أل(وثعلـٌب بنـاَء املنـاَدى املضـاِف واملُضـاِف إليـِه علـى الضـمِّ، إذ،241وأجـاَز الكسـائيُّ ،240منَع اجلمهـورُ أ ـ  
: حنــو

.242يا عبَد اِهللا، وخريًا من زيٍد، امتنَع الضمُّ : ، حنو)أل(االقرتاُن بـ 
احملذوفـِة، ونـاَب حـرُف النـداِء ) أل(بــ : باإلقباِل عليَهـا، وَقْصـِدها، وقيـلَ : ِت النكرُة املقصودُة؟ فقيلَ واختلُفوا بأيِّ شيٍء تعرَّفب ـ 
.243عنها
إالّ يف ذلـكَ ِة الكـالِم، ومنـَع البصـريُّوَن يف َسـعَ ) أل(نـداَء املعـّرِف بــ 245وأبا بكِر بـَن األنبـاريِّ ،244وأجاَز الكوفيُّوَن إالّ الفرّاءَ ج ـ 

) أل(واسـتثىن البصــريُّوَن لفـَظ اجلاللــِة للـزوِم ). أل(و،؛ لعــدِم جـواِز اجلمــِع بـَني تعــريفِني، مهـا النــداءُ 246الضـرورةِ 
َي إذا ُمسِّ ،)أل(، املوصوَل ذا 248واستثَىن املربُّد، ومنَع سيبويهِ ،247يا الرجُل قائمٌ : ذلكَ الكلمِة، واستثَنوا ك

يـا مثــَل : يــا األسـُد شـدًَّة، والتقــديرُ : وابـُن مالـٍك اســَم اجلـنِس املشـبََّه بــِه، حنـو،واســتثَىن ابـُن ســعدانَ ،249ي رأيـتُ يــا الّـذ: بـِه، حنـو
.250)أل(، لتقديِر دخوِل يا على غِري املعرَِّف بـ )أل(األسِد، فحسُن نداُؤُه بـ 

.649: التربيزي233
.1/321، 43اإلنصاف يف مسائل اخلالف مسألة رقم : األنباري: ينظر234
.2/175املقتضب : املربد: ينظر235
.2/33معاين القرآن : راءالف236
.648: التربيزي237
.2/33معاين القرآن : الغراء238
.43،1/312اإلنصاف مسألة رقم : األنباري: وينظر اخلالف يف تعريف العدد املركب وحجاج النحاة يف. 1/367ارتشاف الضرب : أبو حيان239
.3/122ارتشاف الضرب : أبو حيان240
.3/138شية الصبان على شرح األمشوين حا:الصبان241
.1/136شرح الكافية : االسرتاباذي242
.1/190مهع اهلوامع :، والسيوطي3/121ارتشاف الضرب : أبو حيان243
.1/121معاين القرآن : الفراء244
.2/14الزاهر يف معاين كلمات الناس : األنباري245
.3/46مهع اهلوامع : السيوطي246
.3/48مهع اهلوامع: السيوطي247
.3/334الكتاب : سيبويه248
.3/124ارتشاف الضرب : أبو حيان249
.3/48مهع اهلوامع : السيوطي250
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واخلالُف هذا مبينٌّ على خالِفهم يف امليِم املشّددِة، فهَي ِعَوٌض مـن يـا عنـَد . رَة يا اللهمَّ وأجاَز الكوفيُّوَن ومنَع البصريُّوَن مباشد ـ 
فمنـَع الوصـَف ،مثَّ اختلـَف النُّحـاُة يف جـواِز وصـِف اللهـمّ . 251يا اهللاُ أُمَّنا خبٍري عنَد الكوفيّـةِ : البصريِّة، بقّيُة مجلٍة حمذوفٍة تقديُرها

.254والّزّجاجُ 253ُه املربّدُ وأجازَ ،252اخلليُل وسيبويهِ 
، أو اسـَم )أل(، أو موصوًال بـ )أل(فمذهُب اجلمهوِر أنَّه يكوُن اسَم جنٍس بـ ). أل(املعرَِّف بـ )أيٍّ (واختلَف النُّحاُة يف تابِع هـ ـ 

لِلمـِح الّصـفِة،  الّـيت) أل(وا أْن يكـوَن معرّفًـا بــ ، ومنُعـ]6: احلجر[﴾رُ كْ ِه الذِّ يْ لَ ا اّلِذي نـُزَِّل عَ يـُّهَ أَ يَ يأيُّها الرجُل، و ﴿: إشارِة، حنو
.256الفرّاُء واجلرميُّ ذلكَ ، وأجاَز 255كاحلارِث والعباسِ 

، وأجـاَز ابـُن عصـفوٍر وابـُن مالـٍك االقتصـاَر )أل(اسـَم إشـارٍة، فشـرطُُه عنـَد أكثـِر النُّحـاِة أْن يُنعـَت بـذي )أيّ (وإذا كـاَن تـابُع و ـ 
.257ا أليٍّ فقطْ على اسِم اإلشارِة وصفً 

) أل(يا زيُد وخريًا من عمرٍو، فغُري جائٍز عنَد املازينِّ من غِري إدخاِل :وإذا ُعِطَف على مناًدى مبينٍّ مبناًدى شبيٍه باملضاِف، حنوز ـ 
.258)يا(ـ ، وب)يا(يا زيُد ويا اَألْخيَـُر أقبال، وأجاَزه غريُه من غري : على املعطوِف، فُيقالُ )يا(و

يا رجـُل العاقـُل، وعنـَد : ومن تِبَعُه غَري الرفِع، حنو،، فمنَع األخفشُ )أل(ُعِطَف على نكرٍة مقصودٍة، وكاَن يف املعطوِف وإذا ح ـ 
.259اآلخريَن جاَز الرفُع والنصبُ 

،والكوفيُّـونَ ،يـوُنسُ ، وأجـازَ )أيّ (، أو نعـِت ُف بنعتِـهِ فجمهـوُر البصـريَِّني منـَع أْن تلحـَق األلـ،)أل(املندوُب بـذي وإذا نُِعتَ ط ـ 
.260يأيُّها الّرُجالهْ :، حنو)أيّ (َقها بنعِت ااه، وأجاَز خلٌف حلَ وازيُد الظّريفَ : َقها بنعِته، حنواوابُن مالٍك حلَ 

:◌ُ المجرور: سادًسا
:كاَن خالٌف بَني النحويَِّني فيما هو آتٍ ،)أل(ممّا لُه ِصلٌة بـ ،

:جرٍّ بحرفِ المجرورُ ) 1(
262وهشــاًما،والكســائيَّ ،261لكــنَّ األخفــشَ ي أْن يكــوَن جمروُرهــا نكــرًة، مــذهُب اجلمهــوِر مــن النحــويَِّني أَن ِمــَن الزائــدَة ينبِغــأ ـ 

.أحُد هذه املعارفِ ) أل(أنَّ املعرََّف بـ يف ريبَ وال . رَّ املعارفَ أجاُزوا أْن تزاَد، وأْن جتَُ 
ُربَّ : بعـُض الّنحـويَِّني، فُيقـالُ ذلـكَ ، وأجـاَز )أل(مهـوِر أْن يكـوَن نكـرًة، وال جيـوُز أْن يُعـرََّف بــ عنـَد اجل)ُربَّ (وشـرُط جمـروِر ب ـ 

:]اخلفيف[قوَل الشاعرِ ذلكَ الرجُِّل لقيُت، وأنشُدوا يف 
263وَعناجيَج بينَـُهنَّ املهارُ ا اجلَاِمِل املَُؤّبِل فيهم ُرمبََّ 

.3/126ارتشاف الضرب : أبو حيان251
.2/196الكتاب : سيبويه252
.4/239املقتضب : املربد253
.3/65مهع اهلوامع : ، والسيوطي3/126ارتشاف الضرب : أبو حيان254
.3/334الكتاب : سيبويه255
. 3/127ارتشاف الضرب : أبو حيان256
.3/128ارتشاف الضرب : أبو حيان257
.3/130ارتشاف الضرب : أبو حيان258
.133ـ 3/132ارتشاف الضرب : أبو حيان259
.3/69مهع اهلوامع : السيوطي260
.485ـ 1/484شرح مجل الزجاجي : ابن عصفور: وينظر. 99ـ 1/98معاين القرآن : األخفش261
.4/215مهع اهلوامع : يالسيوط262
وذكـر ابـن عصـفور أن الروايـَة الصـحيحة اجلامـُل، بـالرفع خـرب مبتـدأ مضـمر، علـى أن تكـون مـا يف موضـع اسـم نكـرة جمـرور بـرّب، . 1/505شـرح مجـل الزجـاجي : ابن عصـفور263

.175ـ 4/177مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. زائدة) أل ( وذكر أنّه إْن صّحت الرواية جبّر اجلامل، فإنّه يكون جمرورا برّب، و 
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: وقـاَل ابـُن وّالدٍ . ، وهو شاذٌّ، غـُري مقـيسٍ )أل(والُم ،ُحِذَف حرُف اجلرِّ : فقيلَ . ِه أبوَك، جبرِّ الهِ ال: واختلُفوا يف قوِل العربِ ج ـ 
. 265بنـاًء علـى أنَّ حـرَف اجلـرِّ ُحمـاٌل أْن ُحيـذفَ 264احملذوُف الُم التعريِف، والُم األصِل، والباقيـُة الُم اجلـرِّ : وقاَل املربّدُ . أصُله إالهٌ 

.266حملذوُف الُم اجلرِّ والُم التعريِف، والباقيُة الُم األصلِ ا: وقاَل سيبويهِ 
:باإلضافةِ المجرورُ ) 2(

) املُقِنعِ (فنقَل أبو حياَن من كتاِب ،َحَسِن الوجهِ : ، حنو)أل(إذا ُأضيفْت إىل ما فيِه ،اختلَف النُّحاُة يف تعرُِّف الصفِة املشبَّهةِ أ ـ 
ألنَّ حســَن الوجــِه نكــرٌة، فــإذا أردَت " خطــأٌ عنــَد البصــرّيَني؛ ذلــكَ وا أْن تقــَع صــفًة للمعرفــَة، وأنَّ أنَّ الكــوفّيَني أجــازُ البــِن اخليــاطِ 

، غَري أنَّ أبا حياَن نقَل عنـُه 268احلسِن الوجِه، وهو ما أشاَر إليِه املربُّد يف املقتضبِ : ، حنو267"تعريَفُه أدخلَت عليِه األلَف والالمَ 
.269ذلكَ خالَف 

، ومنـَع 270هُ لِـعنـدي احلسـُن الوجـِه اجلمي: ، حنـو)أل(لفرّاُء إضافَة الصِّفِة املشبَّهِة إىل كلِّ معرفٍة، وإْن كانـْت مقرتنـًة بــ وأجاَز اب ـ 
.271اجلمهورُ ذلكَ 
َف حيَنئـٍذ، ألنَّ ، وال ختفيـإىل املعـارِف؛ إْذ فائـدُة اإلضـافِة اللفظيَّـِة ختفيـُف اللفـظِ ) أل(ومنـَع اجلمهـوُر إضـافَة فاعـٍل املقـرتِن بــ ج ـ 

ـا يســقُط ألجـِل ) أل(تنـويَن املعـرَِّف بـــ  الضــاربا الرجـِل، أو جمموًعــا، : حنـو)أل(إمنَّ
) أل(ملفـرِد املُحلَّـى بــ لكـنَّ الفـرّاَء أجـاَز إضـافَة فاعـٍل ا. 272الضارُب الرجـلِ : ، حنو)أل(الضاربُو زيٍد، أو كاَن املضاُف إليِه بـ : حنو

عبــُد اِهللا الضــارُب زيــٍد، خبفــِض زيــٍد، غــُري : ونقــَل ابــُن الّســرَّاِج مــذهَب الفــراِء هــذا، وذكــَر أنَّ حنــوَ . 273الضــاربُهُ : إىل املعــارِف، حنــو
ـا هـو قيـاسٌ ليَس من كالِم العر : " ذلكَ جائٍز عنَد مجيِع النحويَِّني، جائٌز عنَد الفرّاِء، وحكى عنه أنَّه قاَل عن  ولـيَس .274"ِب، إمنَّ

.ما يُفِصحُّ أنَّه غُري مسموعٍ ) معاين القرآن(يف 
ــانِ )مثــل(و)غــري(اختلــَف النُّحــاُة فيمــا إذا كانــْت و د ـ  ـــ ،يتعرّف وابــِن ،275اءِ مــذهُب الفــرّ ف. ، أو ال)أل(إْن ُأضــيَفا إىل معــرٍَّف ب

.]7الفاحتــة [﴾مْ هِ يْ َلــوِب عَ ُضــغْ املَ ْريِ ﴿ َغــ: ثنــاُؤهقولَــُه جــلَّ ذلــكَ مــن 276الّســرّاجِ 
ألنّـه مـبهٌم يف " فمـرَّة ذكـَر أنـَّه ال يتعـرَُّف حبـاٍل؛ ،متنـاقضٌ )غـري(ومـذهُب املـربِِّد يف .277اآليـة السـابقةَ ذلـكَ يتعرَّفاِن، وجعـَل مـن 

﴿ غـِري املغضـوِب علـيهم ﴾ نعتًـا : مـن قولِـه جـلَّ ثنـاُؤه)غـري(يتعـرَُّف باإلضـافِة، وجعـَل ه، ومـرًَّة أخـرى ذكـَر أنـ278َّ"النَّاِس أمجعـنيَ 
.279للَّذينَ 

.2/473ارتشاف الضرب : أبو حيان264
.3/61، و 2/348املقتضب : املربد265
.3/498الكتاب : سيبويه266
.1/504ارتشاف الضرب : أبو حيان267
.4/161املقتضب : املربد268
.1/504ارتشاف الضرب : أبو حيان269
.275ـ 274: ثعلب270
.82ويف يف النحو الكويف ص امل: الكنغراوي271
.156ـ 155شرح شذور الذهب ص : ابن هشام272
.2/226معاين القرآن : الفراء273
.15ـ 2/14األصول يف النحو : ابن السراج274
.غري5/39لسان العرب : ابن منظور: وينظر. 1/7معاين القرآن : الفراء275
.2/5األصول يف النحو : ابن السراج276
.2/505ف الضرب ارتشا: أبو حيان277
.4/288املقتضب : املربد278
.4/423املقتضب : املربد279
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ذلـكَ ، أجـاَز )أل(فبيَنما منَع البصريُّوَن إضافَتهما إىل غري املعرِف بـ .)أل(واختلُفوا يف جواِز إضافِة ِكال وِكلتا إىل غِري ما فيه هـ ـ 
، أو ال، 280ال رجلَني عنَدك قائمٌ كِ : بيَنهم فيما إذا كان ُيشرتُط يف النكرِة أْن تكوَن حمدودًة خمتصًَّة، حنوالكوفيُّوَن، على خالٍف 

.281كال رجلنيِ : حنو
،وذهَب األخفشُ .َنوا على معرفتاِن بنيَِّة اإلضافِة، وبَـ )بعض(و)كلّ (ومذهُب اجلمهوِر أنَّ و ـ 

. 282، وأنَّه جيوُز نصُبهما على احلالِ )أل(تعرّفاِن بـ يوابُن درستويهِ ،عليٍّ الفارسيُّ وأبو 
معرفتـــاِن، ومل جيـــْئ عـــن العـــرِب بـــاأللِف والـــالِم، وهـــو جـــائٌز؛ ألنَّ فيهمـــا معـــَىن " )بعـــض(و)كـــلّ (وذكـــَر اجلـــوهريُّ أنَّ 

، وأنَّ أبا حاٍمت َدَعا )بعض(و)كلّ (على ) أل(ونقَل ابُن منظوٍر أنَّ األصمعيَّ أنكَر إدخاَل . 283"أو مل ُتِضفْ ،أضْفتَ ،اإلضافةِ 
.284ذلكَ إىل اجتناِب تعريِفهما، وأنَّ األزهريَّ ذكَر أنَّ النحويَِّني أجاُزوا 

وكثٌري من ،نيَ وبعُض البصريّ ،285الكوفيُّونَ ذلكَ فأجازَ .مقاَم اإلضافِة، ونيابَِتها عن الضمريِ ) أل(واختلَف الّنحويُّوَن يف قياِم ح ـ 
ــُه تعــاىلذلــكَ املتــأخريَن، ومحُلــوا علــى  ،آخــرونَ ذلــكَ ، أي هــي مــأواُه، ومنــَع ]41: النازعــات[ى ﴾وَ أْ َي املـَـنَّــَة ِهــنَّ اجلَ إِ ﴿ َفــ: قوَل

.286هي املأوى لهُ :وقدَُّروا
التوابعُ : سابًعا

،هذا هو مذهُب سيبويهِ . فقةِ اعدُم املو فيجوزَ نعُت،، إالّ أْن يُقطَع ال287وَت يف التعريِف والتنكريِ يُوافَق النعُت املنعاألصُل أنْ أ ـ 
. 288ومجهوِر البصريِّنيَ 

إينِّ َألمرُّ : ، وال يُراُد بِه شخٌص بعيِنه، كقوِلكَ )أل(، أو أفعَل من، واملنعوُت معرٌَّف بـ 289)غري(أو )مثل(ـ فإْن كاَن النعُت بب ـ 
ومـذهُب ابـِن .هـذيِن اللفظـنيِ يف فيهمـا، وإْن كانـْت ال تـدخُل ) أل(اخلليُل علـى نيَّـِة ذلكَ ، فقد أجاَز 290جِل مثِلَك، وغِريكَ بالر 

ا إمنَّ " ) أل(واألخفِش أنَّ ،291عصفورٍ 
هـو : وقـاَل ابـُن مالـكٍ .292"تكوناِن صفًة للّنكرِة، ولكنَّهما قد اْحتيَج إليهما يف هذا املوضِع، فُأجرِيَتا صفًة ِلما فيِه األلُف والالمُ 

.بدُل نكرٍة من معرفٍة، وردَُّه أبو حيَّاَن بأنَّ البدَل باملشتقِّ ضعيفٌ 
﴿ ويٌل لكـلِّ ُمهَـَزٍة : كقوِلِه تعاىل،  293الّنكرُة باملعرفِة، إذا كاَن النعُت ملدٍح أو ذمٍّ وأجاَز بعُض الكوفيَِّني الّتخالَف، بأْن تُنعتَ ج ـ 
﴿ : إذا ختصَّصــِت النكـرُة قبـَل الوصـِف، وجعـَل منـُه قولَـه جـلَّ ثنــاُؤه،األخفـشُ ذلـكَ وأجـاَز . ]2، 1: اهلمـزة[﴾مجـعَ الّـذيُلَمـَزٍة 

.2/344املساعد : ابن عقيل280
.2/202أوضح املسالك : ابن هشام281
. 4/286مهع اهلوامع : السيوطي282
.كلل11/591لسان العرب : ابن منظور: وينظر. كلل5/1812الصحاح : اجلوهري283
.عضب7/119لسان العرب: ابن منظور284
.2/408معاين القرآن : الفراء285
.304اإلفصاح ص : لدم، والفارقي12/540لسان العرب : ، وابن منظور77مغين اللبيب ص : ، وابن هشام1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان286
.2/6الكتاب : سيبويه287
.2/580ارتشاف الضرب : أبو حيان288
إلضافة أو أل ـسبق اخلالف فيما إذا كانت مثل وغري تتعرفان با289
.1/278مهع اهلوامع : ، والسيوطي2/580، و 1/517ارتشاف الضرب : أبو حيان: ينظر يف هذا اخلالف290
.1/505شرح مجل الزجاجي : ابن عصفور291
. 1/17معاين القرآن : األخفش292
.2/402املساعد : ابن عقيل293
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وأجـاَز . ، فاألْوليـاِن صـفٌة آلخـراِن ملّـا ختصََّصـتْ ]107: املائـدة[﴾قَّ َعلَـيِهُم اَألْولَيـانِ حَ تَ َن اْسـيذِ الّـَفآَخرَاِن يـَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمـَن 
:]الطويل[،)أل(ابُن الطراوِة نعَت النكرِة باملعرَِّف بـ 

ا السُّمُّ نَاِقعُ أَ َن الرُّْقِش ِيف مِ ةٌ يلَ ِين َضئِ َكَأينِّ َساَوَرتْ فَِبتُّ 
أنـَّه ال تُنعـُت النكـرُة إالّ " اختـاَر أبـو حيَّـاَن و .ذلـَك مـن غـِري قيـٍد أو شـرطٍ وأجـاَز بعُضـهم . ِصـفٌة للسُّـمِّ ) ناقعُ (فقد ذهَب إىل أنَّ 

.295دالٌ .294"واملعرفُة إالّ باملعرفةِ بالنكرِة،
مجاعٌة من النحويَِّني، منهم ابُن العلِج صاحُب ذلكَ اجلنسيَِّة، وأجاَز ) أل(د ـ و 

: ]الكامل[، وجعَل منُه قوَل الشاعرِ )البسيطِ (
ِنيِين عْ ُت ال يَـ لْ ُت ُمثََّت قُـ يْ ضَ مَ فَ ِين بُّ سُ يِم يَ ئِ ى اللّ لَ رُّ عَ مُ أَ دْ قَ لَ وَ 

. 297"لُقرِب مسافِته من الّنكرةِ " ، واُألْمشُوينُّ 296وإّمنا لتعريِف عهٍد ذهينٍّ ،ليسْت للجنسِ ) أل(وذهَب إىل أنَّ 
ذلكَ عن الضمِري، وأجاَز ) أل(عائٌد على املنُعوِت، وال يِصحُّ عنَد اجلمهوِر أْن تنوَب اوإذا وقعِت اجلملُة نعًتا عاَد منه

: ]الطويل[بعُضهم، وجعَل منُه قوَل الشنَفَرى
فُ نِ عوازُب خنٍل َأخطَأ الغاَر ُمطا كَأنَّ َخفيَف الّنبِل من فوِق عجِسه

..، فحذَف الضمَري، وجعَل األلَف والالَم ِعَوًضا عنهُ 298والتقديُر أخطَأ غاُرها
، سواٌء أكاَن )كلّ (ـ ضافًا إىل مثِل املنعوِت، فالبصريُّوَن أجاُزوا النعَت بم)كلّ (صلٌة بِه، ) أل(وممَّا يُنعُت بِه، وفيِه خالٌف، لـ هـ ـ 

وناقَض .نَع الفرّاُء وهشاٌم نعَت النكرةِ وممررُت برجٍل كلِّ رجٍل، ومررُت بالرجِل كلِّ الرجِل،: ، حنو)أل(املنعوُت نكرًة أم معرَّفًا بـ 
.299اٌم، ومرًَّة أخرى أجاَزهفمرًَّة منَع ما منَعه الفرّاُء وهش،الكسائيُّ 

كثـُر البصـريَِّني، ، وشـرُطوا إذا أذلـكَ 300والسُّـهيليُّ ،والزّجـاجُ ،ومنَع الكوفيُّـونَ و ـ 
يرفـُع هـذا الّـذيعيـِّنًـا يف نفِسـه، هـو ؛ ألنَّ اسَم اإلشـارِة مـبهٌم، وذو الـالِم، لكونِـه مت301خاّصةً ) أل(

:كـاَن جامـًدا، حنـوذاوقـْد يكـوُن جامـًدا، فـإ،ا) أل(وذو . 302
: ذاوإ. ، ومنهم من جيعُله نعًتا، والكوفيُّوَن ُيسّمونَه ترمجةً 303جيعُله عطَف بيانٍ 

والسـهيليَّ قـد منُعـوا أْن ،والّزّجـاجَ ،إْذ كـاَن قـد نـصَّ قـبًال علـى أنَّ الكـوفيِّنيَ ،وهـو سـهٌو منـهُ . 304حّيان أنَّه ال خالَف أنَّه وْصـفٌ 
.،تُنعَت أمساُء اإلشارةِ 

، وهـو غـُري صـاٍحل إلضـافَِتها إليـِه، كقـوِل الشـاعرِ ) أل(وِر بإضـافِة ِصـفٍة مقرونـٍة بــ ح ـ 
: ]الوافر[

اقـُُبه ُوُقوعَ ُر تـَرْ يْـ ِه الطَّ يْ لَ عَ ُن الّتارِِك الَبْكرِيِّ ِبْشٍر نَا ابْ أَ 

. 2/580ارتشاف الضرب : أبو حيان294
.5/173مهع اهلوامع : السيوطي295
.2/43األشباه والنظائر : السيوطي296
.65ـ 2/64شرح األمشوين : األمشوين297
.2/584ارتشاف الضرب : أبو حيان298
.2/587ارتشاف الضرب : أبو حيان299
.214نتائج الفكر ص : السهيلي300
.5/17مهع اهلوامع : والسيوطي،4/219املقتضب : ، واملربد2/597ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 8ـ 2/7الكتاب : سيبويه301
.1/313شرح الكافية : االسرتاباذي302
.214نتائج الفكر ص : السهيلي303
.2/598ارتشاف الضرب : أبو حيان304
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املربِّد؛ ألنـَّه ال يُتبـُع جمـروُر ذي الـالِم إالّ مـا ، منصوٌب محًال على حملِّ البكريِّ عندَ 305أو بدٌل عنَد سيبويهِ ،عطُف بيانٍ ) بشرٍ (فـ 
.306ذلكَ ليَس ك) بشرٍ (ميكُن وقوُعه موقَع متبوِعه، و

وبئسَ نعمَ : ثامًنا
، 307فقــد أجــاَزه اختيــارًا الفــرّاءُ .أو مضــافًة خــالفٌ ،ويف جميِئــه نكــرًة مفــردةً .باتَّفــاقٍ ) أل(رًا ُمعرًَّفــا بـــ يقــُع فاعُلهمــا امسًــا ظــاهأ ـ 

. 308ومنَعه اجلمهوُر إالَّ يف الضرورةِ ،وابُن الّسرّاجِ ،األخفشُ و 
: ]الرجز[الشاعِر بعُض الّنحاِة، وجعَل منه قولَ ، وأجاَزهُ )أل(ومنَع اجلمهوُر أْن يكوُن فاعُلهما ما ُأضيَف إىل ضمِري ذي ب ـ 

309

:]الطويل[هاجلنسيَِّة، كقولِ ) أل(هما امسًا موصوًال بـ وأجاَز املربُِّد أْن يكوَن فاعلُ ج ـ 
َأْجبَرَاا أنتُم آلَ ي مَ اّلذِ َس ئلَبِ متُُ َحوْ صَ وْ أَ ُتمُ فْـ زِ نْ رِي لَِئْن أُ مْ َلعَ 

املسـتِرت فيهـا، إذا نُزِعـْت ، كـاَن ُمفسِّـرًا للضـمِري )أل(ألنَّ مـا كـاَن فـاعًال لِـنعَم، وكـاَن فيـِه " الكوفيُّوَن وأكثـُر البصـريَِّني؛ ذلكَ ومنَع 
.310" ذلكَ ليَس كاّلذيمنُه، و 

نعـَم :" وقاَسـُه، كقـوِل الرسـوِل صـّلى اهللاُ عليـِه وسـلَّمَ ،وأجاَز أبو عمَر اجلرميُّ أْن يكـوَن فاعُلهمـا امسًـا مضـافًا إىل لفـِظ اجلاللـةِ د ـ 
: ]الرمل[، وقوِل الشاعرِ "عبُد اِهللا خالُد بُن الوليدِ 

فـََقروا جاَرهم حلًما وِحرْ ِهللا قوٌم طرُقوا بئَس قوُم ا
.311)أل(عامَُّة النُّحاِة، وشذَُّذوا ما جاَء منُه، أو تأوَُّلوه، وإْن كانْت فيِه ذلكَ ومنَع 
ُث الفاعــُل جنسـيٌَّة، واســتدلُّوا بعـدِم ُحلــوِق الفعـِل تــاء التأنيـِث حيــ) أل(فـاجلمهوُر علــى أنَّ ،)أل(وإذا كـان فاعُلهمــا معرّفًـا بـــ هــ ـ 

للجـــنِس حقيقـــًة، فـــاجلنُس كلُّـــه هـــو املمـــدوُح أو املـــذموُم، واملخصـــوُص بـــِه منـــدرٌج يف : فقيـــلَ . ، ُمثَّ اختلُفـــوا312مؤنَّـــٌث يف األفصـــحِ 
هــي عهديَّــٌة يف الــّذهِن ال يف اخلــارِج، كمــا: وقــاَل بعُضــهم. للجــنِس جمــازًا، ُجِعــَل املخصــوُص مجيــَع اجلــنِس مبالغــةً : اجلــنِس، وقيــلَ 

وقاَل . مثَّ يأيت ما بعَدُه ُمفسِّرًا؛ لتفخيِم األمرِ ،: تقولُ 
لـو كـاَن عبـارًة عـِن اجلـنِس، هَي عهديٌَّة شخصيٌَّة، واملعهوُد هو الشخُص املمدوُح أو املذموُم، واستدلُّوا بتثنيتِـه ومجعِـه، إْذ : آخرونَ 

.313أو اجلمُع ،مل َتُسِغ التثنيةُ 
ــِل نعــَم وبــئَس ضــمريً .األوَُّل يف اتْـَبــاِع فاعِلهــا:ثالثــُة خالفــاتٍ ) أل(ِم يف نــوِع ويبَتــِين علــى اخلــالِف املتقــدِّ و ـ  ا إذا والثــاين يف حتمُّ

.زيٌد نعَم الرجلُ : ذا ذُِكَر قبَل نعَم وبئَس مبتدأٌ، حنووالثالُث رابُط املبتدأِ باخلِرب إ.انتصَب ما بعَدمها متييزًا
أمَّا وصُفُهما فقد منَعه اجلمهوُر، ِلَما فيِهما . 

وابـُن ،وابـُن جـّين ،جـاَزُه قـوٌم مـن النُّحـاِة، مـنهم أبـو علـيٍّ الفارسـيُّ مَن التخصيِص املُنايف للَمشـاِع املـراِد منـُه عمـوُم املـدِح والـّذِم، وأَ 

.1/182الكتاب : أنشد سيبويه هذا الشعَر، ولكنه مل يفصِح عن مثِل هذا املذهب ـ ينظر305
.2/193خزانة األدب : البغدادي306
.1/57لقرآن معاين ا: الفراء307
.5/36مهع اهلوامع :، والسيوطي3/20ارتشاف الضرب : أبو حيان308
.3/20ارتشاف الضرب : أبو حيان309
5/36مهع اهلوامع : السيوطي310

.5/40مهع اهلوامع :، والسيوطي3/24ارتشاف الضرب : أبو حيان311
.201اللمع يف العربية ص : ابن جين: ينظر312
.31ـ 5/30مهع اهلوامع :، والسيوطي3/16ارتشاف الضرب : أبو حيان313
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) أل(نعَم الرجُل نفُسُه زيٌد، عنَد َمن جعَل : . 314السَّرَّاج
.يف فاعِلهما عهديًَّة شخصيَّةً 

ـــا اخلـــالفُ  إنَّ الضـــمَري هنـــا : نعـــَم الرجـــُل، اختلُفـــوا هنـــا، فمـــنهم َمـــن قـــالَ : جنســـيٌَّة يف) أل(إنَّ : الثـــاين؛ فَمـــن قـــالَ وأمَّ
إنَّ الضـمَري : عهديـٌَّة شخصـيٌَّة، قـالَ ) أل(إنَّ : هـو جـنٌس، وَمـن قـالَ : نعَم زيٌد هـو رجـًال، ومـنهم مـن قـالَ : شخٌص، كأنََّك قلتَ 

.315هنا شخصٌ 
ــــا اخلــــالُف الث ــــِه أقــــوالٌ وأمَّ ــــُث ففي ــــرابَط هــــو العمــــوُم؛ ألنَّ : ال ــــلَ ) أل(األوَُّل أنَّ ال حمــــذوٌف، ) هــــو(هــــَو : للجــــنِس، وقي

والـرابُط . ألنّه أصاَر اجلملَة امسًا مبعىن املمـدوِح أو املـذمومِ ؛كيُب نعَم الرجُل حتّمَل الضمريَ الرت : زيٌد هو نعَم الرجُل، وقيلَ :والتقديرُ 
.316عهديٌَّة، هو َتكراُر املبتدأِ بلفٍظ آخَر هو املبتدأُ من حيُث املعَىن ) لأ(إنَّ : عنَد َمن قالَ 

ما يعمُل من األسماِء عمَل الفعلِ : تاسًعا
ــا:المصــدرُ ) 1( ــا بـــ ،يعمــُل املصــدُر عمــَل الفعــِل الزًم ومــا يعنيَنــا هــو ). أل(أو متعــّديًا، ويكــوُن املصــدُر مضــافًا، ومنّونًــا، ومعرًَّف

. 317مذاهبُ ذلكَ ، ويف )أل(اِله معرّفًا بـ اخلالُف يف إعم
دخلْت عليـِه األلـُف والـالُم حتّققـْت لـُه االمسيَّـُة، وزاَل عنـُه " املنُع، وما بعَده على إضماِر عامٍل؛ ألنَّ املصدَر إذا األوَّلُ 

. 319وَن ، وابـُن الّسـرّاِج يف أحـِد قوليـهِ والبغـداديُّ ،وعلـى هـذا املـذهِب الكوفيُّـونَ . 318"تقديُر الفعـِل، فـانقطَع عـن أْن ُحيـِدَث إعرابًـا
، ،ذهُب الثالُث اجلواُز على قـُْبحٍ وامل. وهو مذهُب سيبويِه، ونُِقَل عن الفرَّاءِ ،واملذهُب الثاين اجلوازُ  وهو مذهُب أيب عليٍّ الفارسيِّ

ضـرَب عمـرًا َلُمسـيٌء إليـِه، أي وضـربَك، وإذا مل إنّـَك وال: ، حنـو)أل(واملـذهُب الرابـُع اجلـواُز إذا عاقـَب الضـمُري . وبعِض البصرّينيَ 
وأيب ،وابِن الطّراوةِ ،وهو مذهُب أيب بكِر بِن طلحةَ . عجبُت من الضرِب زيد عمرًا: فال جيوُز إعماُله، حنو،)أل(يُعاقِب الضمُري 

. حّيانَ 
أقــوى مــن إعمالِــه ) أل(مالَــه معرّفًــا بـــ كمــا اختلُفــوا يف أيِّ احلــاالُت يكــوُن إعمالُــه أقــوى؟ فمــذهُب ابــِن عصــفوٍر أنَّ إع

ــاجِ . مضــافًا يف القيــاسِ  املنــّوُن واملضــاُف ســواٌء يف : وقيــلَ . وأيب علــيٍّ الفارســيِّ أنَّ إعمــاَل املنــّوِن أقــوى مــَن املضــافِ ،ومــذهُب الزَّجَّ
إنَّ تـرَك إعمــاِل : وقـاَل أبـو حيّــانَ . ه منّونـًـاوأيب حـاٍمت السجسـتاينِّ أّن إعمالَــه مضـافًا أحســُن مـن إعمالِـ،ومـذهُب الفــرَّاءِ . اإلعمـالِ 
. هو القياسُ ) أل(وذي ،املضافِ 

.، وما بعَدُه على تقديِر عاملٍ 320وذهَب بعُض الكوفّيَني إىل أنَّ املصدَر ال يعمُل حبالٍ 
ــِة النُّحــاِة أنَّ  إىل ) الكــايف(يف هــذا املصــدِر للتعريــِف، وذهــَب النّحــاُس صــاحُب ) أل(ومــذهُب عامَّ

)أل(ألنَّ التعريــَف يف هــذه األشـــياِء يكــوُن بغــِري ؛الّــيت وحنوِمهـــاو الّــذي
.321تعريفانِ 

، حيـُث منـع وصـفهمأ ـ )1/120األصـول ( ونسـبة هـذا إىل ابـن الّسـرَّاج ليسـْت بصـحيحة وفـق مـا يف . 5/31مهع اهلوامـع :، والسيوطي3/18ارتشاف الضرب : أبو حيان314
حضُروا لدى اُحلُجراِت ناَر املوقِد هم نعَم الفىت املُريُّ أنَت إذا: وقد جاء يف الشعر منعوتًا لزهري: قالوا: " قال

).األصول ( ولعلَّ البن السراج رأيا خمتلًفا نُقل عنه من غري ". نعم املرّي أنت: وهذا جيوُز أن يكوَن بدالً غري نعٍت، فكأنَّه قال
.3/21ارتشاف الضرب : أبو حيان315
.3/24ارتشاف الضرب : أبو حيان316
.2/63شرح التصريح : ، واألزهري71/ 5مهع اهلوامع : ، والسيوطي3/176ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان2/234املساعد : بن عقيلا: ينظر يف هذا اخلالف317
.1/64البحر  احمليط : أبو حيان318
.1/137األصول يف النحو : ابن السراج319
.2/234املساعد : ابن عقيل320
.5/73مهع اهلوامع : السيوطي321
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:322الفاعلِ اسمُ ) 2(
ومستقبًال، ،وحاالً ،إذا اقرتَنْت باسِم الفاعِل كاَنْت موصولًة، وأ) أل(مذهُب اجلمهوِر أنَّ أ ـ 
. وال مستقبالً ،وال يعمُل حاالً ،أنَّه يعمُل ماضًياإىل ،منهم الّرّماينُّ ،وذهَب مجاعةٌ . هذا الضارُب زيًدا أمِس أو اآلَن أو غًدا: حنو

لًة، وأنّــه ال يعمــُل حبــاٍل، واملنصــوُب بعــَده علــى التشــبيِه بــاملفعوِل فيــِه معرفــٌة، وليســْت موصــو ) أل(ونقــَل النُّحــاُة عــِن األخفــِش أنَّ 
. 323بهِ 

) أل(فقـد أوََّل . يكـاُد ُيطـابُق مـذهَب اجلمهـورِ ما نُِقَل عنـُه، بـل إنَّ مذهبَـهال ُيشِبهُ ) معاين القرآنِ (وكالُم األخفِش يف 
، )أل(غـِري املعـرَِّف بــ ،يعمُل الفعُل، وأوجَب نصَب معمولِـه العلـمِ ، ونصَّ على أنَّ اسَم الفاعِل يعمُل كمااّلذييف اسِم الفاعِل ب

هــو : وإذا أَدخلــَت األلــَف والــالَم، قْلــتَ : " وهــذا كالًمـهُ . ومنُعـوا، كمــا ســيأيت يف الفقــرِة الثالثــةِ ،ومنـَع جــرَّه، كمــا أوجــَب اجلمهــورُ 
ُمهـا الّضـارباِن : وتقـولُ … ُه بـاٍق يف الّضـارِب، إذا كـاَن فيـِه األلـُف والـالُم الضارُب زيًدا، وال يكوُن أْن جترَّ زيًدا، ألنَّ التنويَن كأنـَّ

الضَّـارباِن : مهـا ضـربَا زيـٍد، ومل يفعـال، ألنَّ األصـَل يف قولـكَ : وطرُح النوِن ههنا كطرِح النوِن يف قولـكَ … زيًدا، وُمها الّضاربِا زيٍد 
.324"وإعماِله،فعلَ اّلذيإثباُت النوِن؛ ألنَّ معناُه وإعماَلُه مثُل معَىن 

املـرأُة جـاَء : ، جـازْت إضـافُته إىل مـا يليـِه، حنـو)أل(مفعوُلُه مضـاٌف إىل مـا فيـِه ضـمُري ) أل(فيِه اّلذيكاَن اسُم الفاعِل ذاوإب ـ 
.325وأوجَب النصبَ ،الضارُب ُغالِمها، إالَّ عنَد املربِِّد، فقد منَع اجلرَّ 

أو مضـافًا إىل ضـمِري اسـِم ،أو اسـَم إشـارةٍ ،علًمـا) أل(أو معـرٌَّف بغـري ،مفعولُـُه نكـرةٌ ) أل(فيـِه لّـذياكـاَن اسـُم الفاعـِل ذاوإج ـ 
. 326الفاعِل، فالفرّاُء جييُز اجلرَّ والنصَب، واجلمهوُر يوجُب النصبَ 

جـاَء الضـارُبَك، فمـذهُب : عولُـه ضـمٌري، حنـووال جمموًعـا بـالواِو والنّـوِن، ومف،) أل(فيـِه الّـذيكـاَن اسـُم الفاعـِل ذاوإد ـ 
،يف والّرّمـاينِّ أنـَّه ،واألخفِش أنَّه يف موضِع نصـٍب، ومـذهُب املـربِد يف أحـِد قولَيـهِ ،سيبويهِ  ذاوإ. وجـوََّز الفـرّاُء الـوجهنيِ موضـِع جـرٍّ

، واملربُّد واجلرميُّ واملازينُّ وغريُهم أوجُبوا اجلرَّ واملكرموَك؛ فسيبويِه أجاَز النصَب و ،جاَء املكرماكَ : كاَن بالواِو والنوِن، حنو .327اجلرَّ
وذكـَر أبـو حيـاَن أنَّ قيـاَس مـذهِب .)أل(، أو دوَن )أل(اٌء أكاَن بــ َع الضمِري باسِم الفاعِل، سو ومنَع اجلمهوُر إثباَت النوِن مَ هـ ـ 

).أل(َع مَ ضاربوَنَك، أْن جييَزهُ : ، حنو)أل(
أو عطَف نسٍق، فأجاَز ابُن ،أو جمموٌع بواٍو ونوٍن، وكاَن التَّابُع بدالً ،)أل(أُتِبَع معموُل اسِم الفاعِل املقروِن بـ ذاوإو ـ 

ِء الضـاربُو ـ زيـٍد أخيـَك هـذاِن الضـاربا ـ أو هـؤال: ونصَبهما على املوضِع، حنو،عصفوٍر واألَبُِّذيُّ جرَّ البدِل واملعطوِف على اللفظِ 
.328وعمرٍو، أو أخاَك وعمرًا

، أو مـن اإلضـافةِ )أل(ُع عـاٍر مـن أو مجـَع تكسـٍري، أو مجًعـا بـاأللِف والتـاِء، والتـاب،مفـرًدا) أل(كاَن اسُم الفاعِل معرَّفًا بـ ذاوإح ـ 
أجـاَز أخاَك وزيـًدا، وكـذا  الضُّـرَّاُب والّضـارباُت، فهذا الَضارُب الرجلِ : ، حنو)أل(، أو إىل ضمٍري يعوُد على ذي )أل(إىل ما فيِه 

هذا الضارُب اجلاريِة وغالِم املـرأِة، أو : ، حنو)أل(كاَن التابُع ُمضافًا إىل ما فيِه ذاوإ. 329ومنَعه املربّدُ ،سيبويِه العطَف على اللفظِ 

.عند من يرى إعماَهلا هو حكم اسم الفاعلوحكم صيغ املبالغة322
: ، واألنبــاري1/117التبيــان يف إعــراب القــرآن : العكــربي: للمعرفــة) أل ( وبنظــر يف كــون . 83ـ 5/85مهــع اهلوامــع : ، والســيوطي3/185ارتشــاف الضــرب : أبــو حيــان323

.2/37البيان يف غريب إعراب القرآن 
.1/84معاين القرآن : األخفش324
.3/187ارتشاف الضرب : انأبو حي325
.3/187ارتشاف الضرب : أبو حيان326
.3/188ارتشاف الضرب : أبو حيان327
.189ـ 3/188ارتشاف الضرب : أبو حيان328
.2/880شرح املقدمة اجلزولية : أبو علي الشلوبني329
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ومل ُجيــْز إالّ ،نقــَل ابــُن عصــفوٍر عــن املــربِّد أنّــه خــالفَ هــذا الضــارُب املــرأِة وغالِمهــا، فقــد : ، حنــو)أل(إىل ضــمٍري يعــوُد علــى ذي 
.332هذا الّضارُب الرجِل وغالِمهِ : عنُه جواَز اجلرِّ على املوضِع، حنو331، ونقَل الّشلوبنيُ 330النصبَ 

، أو مـن اإلضـافِة  )أل(مـن مفرًدا، أو مجـَع تكسـٍري، أو مجًعـا بـاأللِف والتـاِء، والتـابُع عـارٍ ) أل(كاَن اسُم الفاعِل معرَّفًا بـ ذاوإط ـ 
الضُّـرَّاُب والّضـارباُت، فأجـاَز جـَل أخـاَك وزيـًدا، وكـذاهـذا الَضـارُب الر : ، حنـو)أل(، أو إىل ضمٍري يعوُد على ذي )أل(إىل ما فيِه 

.333سيبويِه العطَف على اللفِظ، ومنَعه املربّدُ 
.334، وقد أجازُه بعُضهم، وتأوَّلُه آخرونَ )أل(كاَن معرَّفًا بـ اذتقدُمي معموِل اسِم الفاعِل إوال جيوُز عنَد اجلمهورِ ي ـ 

،فمذهُب أكثِر النُّحاةِ . أو عدُمه،جواُز إعمالهِ هأو ترِكها في،يـَْبَتِين على خلِعها، فإنُّه من العددِ ا 
قرَُّروُه يف اسِم الفاعِل، عمَل َوْفَق ما،)أل(كاَن فيِه ذااسِم الفاعِل يف غريِه، فإاِب كواملربِِّد أنَّ اسَم الفاعِل يف هذا الب،واألخفشِ 

﴿ : 335أو االسـتقباِل جـازِت اإلضـافةُ ،كـاَن للحـالِ ذاللُمضـيِّ مل يعمـْل، وإ) أل(وَن كاَن دذاوإ
علــى النصــِب بكلمــٍة النحــويَِّني مل َيستْشــِهُدواوإعمالُــه أجــوُد، إالّ أنَّ ،]33: املائــدة[ٍة ﴾الثـَـُث ثَ الِــثَ نَّ اهللاَ إِ اُلوا َن قَــيذِ الَّــَر َفــْد كَ َقــلَ 

.336على أنّه منهم قياسٌ ذلكَ واحدٍة، فدلَّ 
:يف اسِم التفضيلِ ) أل(ومن اخلالف املتعلِِّق بـ :التفضيلِ اسمُ ) 3(

الشــاعِر ولكنَّهـا ثبتَـْت يف قـوِل ،337)أل(كثـُر َحـْذُف مهـزِة أفعــَل التفضـيِل يف خـٍري أ ـ  
: ]الراجز[

َريِ خْ ُن األَ ابْ ُر الّناِس وَ يْـ الٌل خَ بِ 
.]26: القمر[﴾اَألَشرُّ ﴿ َمِن الكذَّابُ : ه جلَّ ثناُؤهويف قراءِة من قرأَ قولَ 

ومـا ورَد ظـاهرُه يـدلُّ علـى اجلمـِع .339اجلـاحظُ ذلكَ ، وأجاَز 338الداخلِة على املفضولِ )ِمن(ـ بِ ) أل(وال يستعمُل املعّرُف بـ ب ـ 
: ]السريع[الداخلِة على املفضوِل عليِه، كقوِل األعَشى)نمِ (الداخلِة على أفعَل التفضيِل، وبَني ) أل(بَني 

ِر زَُّة لِْلَكاثِ ا العِ منََّ إِ وَ ُهْم َحًصى  نْـ ِر مِ ثَ كْ األَ بِ ُت سْ لَ وَ 
متعلِّقـٌة بـأكثَر حمـذوفًا، لداللـِة )ِمـن(والثـاين أنَّ . زائـدةٌ ) أل(األوَُّل أنَّ :ِه، وأوَّلُـوُه علـى مخسـِة أوجـهٍ فقد اختلـَف النُّحـاُة يف توجيِهـ

، أو بلــيَس 341ســِم لــيسَ يقــُع حــاًال ال،َع جمرورِهــا متعّلقــٌة مبحــذوفٍ َمــ)ِمــن(والرّابــُع أنَّ . زائــدةٌ )ِمــن(والثالــُث أنَّ . 340األّوِل عليــهِ 

.3/189ارتشاف الضرب : أبو حيان330
.882ـ 2/881شرح املقدمة اجلزولية : أبو علي الشلوبني331
.4/164املقتضب : املربد332
.3/189ارتشاف الضرب : أبو حيان333
يوســف اآليــة }وكــانوا فيــِه مــَن الزّاِهــديَن { : ، وقولِــه130البقــرة اآليــة } وإنّــه يف اآلخــرة ملــَن الصــالني { : كمــا لــو يف قولِــه عــزَّ وجــلَّ . 3/189ارتشــاف الضــرب : أبــو حيــان334
.2/37البيان يف غريب إعراب القرآن : ، واألنباري1/117ب القرآن التبيان يف إعرا: العكربي: ينظر. 20

.2/181املقتضب : ، واملربد3/559الكتاب : سيبويه: ينظر335
.1/373ارتشاف الضرب : أبو حيان336
.1/237مهع اهلوامع : السيوطي: ينظر337
األحســن أو األفضــل أو حنــو ذلــك فقــد اســتوعبت : وإذا قلــت… عــل هــذا ختصيصــا مــا مــن أف: وذلــَك أن ِمــْن، لعمــري، تكســب مــا يتصــل بــه: " قــال ابــن جــين يف علــة ذلــكَ 338

مــن حّصــتها مــن التخصــيص، فكرهــوا أن يرتاجعــوا بعــد مــا حكمــوا بــه مــن قــوة التعريــف إىل االعــرتاف بضــعفه، إذا أتبعــوه مــن الّدالــة علــى ) ِمــْن ( الــالُم مــن التعريــف أكثــر ممّــا تفيــده 
.3/234اخلصائص " من التخصيص املفاد منه: تفيدهحاجتها إليها، وإىل قدر ما 

ليســت الــيت تصــحُب أفعــل للمبالغــة؛ .. ولســت بــاألكثر مــنهم : واســتغرب ابــن جــين هــذا مــن اجلــاحظ، ومتــىنَّ وذكــر أنــه لــو علــم أنَّ مــن يف. 1/185اخلصــائص : ابــن جــين339
.خصُمهلضرب عما قاله إىل قوٍل غريه مما يعلو فيه قولُه ويعنو لسداده وصحته 

.3/221ارتشاف الضرب : أبو حيان340
.3/234اخلصائص :ينظر. قال به ابن جين341
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ـا جيـيُء يف الشـعِر، علــى أْن )ِمــن(واخلـامُس أنَّ اجلمـَع بـَني . 342نفِسـها، ِلمـا فيهـا مـن معـَىن الفعــِل، وهـو النفـيُ  واأللـِف والـالِم إمنَّ
.343ُجتعَل من مبعَىن يف

﴿ : األخفُش يف أثناِء ُوُقوِفِه على قوِلِه جلَّ ثناُؤهوذكرَ . ، وال جيوُز خلُعها منهُ )أل(وباُب أفعَل فـُْعلى صفًة ال يُتكّلُم بِه إالّ بـ ج ـ 
، وأنـَّه ذلكَ ُقوُلوا للنَّاِس ُحْسَىن، مؤنَّثًة غَري منّونٍة، وردَّ : منه، ويقولُ ) أل(، أنَّ بعَضهم خيلُع ]85: البقرة[ًنا ﴾اِس ُحسْ لنَّ ُقوُلوا لِ وَ 

) لسـاِن العـربِ (وَغريـٌب مـا جـاَء يف . 344"باأللِف والـالمِ " ال يكاُد يكوُن؛ 
اّلــيتللعلَّــِة ؛األخفــِش، وأنَّ أبــا حــاٍمت ردَّهــا

.345نِ زلِة اُحلسْ ـُحسَنىمصدٌر، غُري ِصفٍة، مبن
:يف باِب الّصفِة املشبَّهِة فهوَ ) أل(وأمَّا اخلالُف املتعلُِّق بـ :المشّبهةُ الصفةُ ) 4(

. لكـنَّهم اختلُفـوا يف هـذا املرفـوعِ ، وترفـعُ ،تعمـلُ ) أل(َة املقرتنَة بـ هاتّفَق النُّحاُة على أنَّ الصفَة املشبَّ أ ـ 
.346عنَد أيب عليٍّ الفارسيِّ والبصريَِّني، بدلٌ 

احلسنِ مررُت بالرجلِ : ، حنووباشرْتُه الّصفةُ ،إْن كاَن ضمريًا،املتصرِّفِة يف األصلِ ،)أل(ويف معموِل الصفِة املشّبهِة املقرونِة بـ ب ـ 
، وقيلَ : إنَّه يف موضِع نصٍب، وقيلَ : قيلَ . الوجِه اجلميله خالفٌ  . عَرُب َوْفَق إعراِب معموِل الّصفِة األوىلإنَّه يُ : إنَّه يف موضِع جرٍّ

ه، فيجوُز لمررُت بالرجِل احلسن الوجه اجلمي: مررُت بالرجل احلسن وجًها اجلميله، فالضمُري يف موضِع نصٍب، ويف حنو: ففي حنو
ررُت بالرجـِل احلسـن الوجـه األمحـر، مـ: ، حنـو)أل(وُقرِنْت بـ ،كانِت الصفُة غَري متصرِّفٍة يف األصلِ ذاوإ. واجلرُّ يف الضمِري النصبُ 

، مثَّ عاَد إىل النصبِ  ، وعِن املربِّد أنّه يف موضِع جرٍّ . 347فالضمُري عنَد سيبويه يف حملِّ نصٍب، ورّجَح الفرّاُء النصَب على اجلرِّ
َع ســالمٍة ملــذّكٍر، وثـََبتَــِت النــوُن، أو جمموعــًة مجــ،، مثنّــاةً )أل(، والّصــفُة مقرونــٌة بـــ )أل(كــاَن معموُهلــا ظــاهرًا مقرونًــا بـــ ذاوإج ـ 

مررُت بالرجلِني احلسنِني الوجوَه الطويلِني أنوَف الوجِه، ومررُت بالرجاِل احلسنَني الوجوَه الطـويلَني أنـوَف الوجـوِه، : فالنصُب، حنو
وظـاهُر كـالِم .ُض النُّحـاِة املتـأّخرينَ مـوِل بعـونصـَب املع،وإذا ُحِذفِت النوُن فيجوُز اجلرُّ والنصُب، ومنـَع حـذَف النـوِن مـن الصـفةِ 

.349جواُز حذِف النوِن، ونصِب املعمولِ 348سيبويهِ 
مــررُت بالرجــِل : ، حنــو)أل(وال جمموعــٍة بــالواِو والنــوِن، وكــاَن معموُهلــا ظــاهرًا مقرونـًـا بـــ ،كانــِت الصــفُة املشــّبهُة غــَري مثنّــاةٍ ذاوإد ـ 

ـــ  ،النصــُب؛ مثَّ اختلُفــوا يف نصــِبهمــررُت بالرجــل احلســن وجــه األخ، فــاألجودُ : ، حنــو)لأ(احلســن الوجــه، أو مضــافًا إىل مقــروٍن ب
، مثَّ الرفـُع علـى الفاعليّـِة، والضـمُري حمـذوٌف تقـديرُه:على التشبيِه، وقيلَ :قيلَ ف هـذا قـوُل . منـه: على التمييِز، مثَّ يلي النصـَب اجلـرُّ

. 350بدٌل من الضمريِ ) أل(سيبويِه والبصرّيَني، ومذهُب الكوفيَِّني أنَّ 
351اإلخبارُ : عاشًرا

هــم : ، كقولِــه)أل(لــو كانــْت غــَري داخلــِة علــى املفضــوِل جلــاَز أْن تتعلَّــَق بــذي )مــن(ويــذكُر النحويُّــوَن أن . 1/421املعجــم املفصــل يف شــواهد النحــو الشــعرية : إميــل يعقــوب342
.ريٍ األقربُون من كلِّ خ

.سدف9/147لسان العرب : ابن منظور343
.1/127معاين القرآن : األخفش344
.حسن13/115لسان العرب : ابن منظور345
.5/95مهع اهلوامع : السيوطي346
.5/97مهع اهلوامع : ، والسيوطي3/245ارتشاف الضرب : أبو حيان347
.1/202الكتاب : سيبويه348
.3/246ارتشاف الضرب : أبو حيان349
.3/246ارتشاف الضرب : و حيانأب350
مـا ِصـلٌة عائـٌد منهـا إىل املوصـوِل ضـمٌري غائـٌب خيلُـُف االسـَم كيفيَُّة اإلخباِر تتمثـَُّل يف تقـدِمي املوصـوِل مبتـدأً، وتـأخِري االسـِم أو مـا خيُلُفـُه ـ كالتـاِء مـن قمـُت مـثال ـ خـربًا، ومـا بيَنه351

.اّلذي ضرَب أنتَ : اّلذي ضرَب أنا، ويف ضربتَ : يف إعرابِِه اّلذي كاَن لُه قيَل اإلخباِر، 
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. يف مسائَل كثريٍة من باِب اإلخباِر، بعُضها مساِئُل خالفّيةٌ ) أل(تدخُل 
يطُري الذُّباُب فيغضُب زيٌد؛ اسُم فاعٍل وكاَن اإلخباُر : كَ ُعِطَف بالفاِء على الفاعِل األّوِل من قولِ ذاذلَك إو :اإلخباُر بالفاعلِ أ ـ 

يطـُري فغاضـٌب الّـذييطـُري الـذُّباُب فغاِضـٌب زيـٌد، إْن أخـربَت بزيـد، و الّـذي: ، كاَن اسُم الفاعِل عنَد اجلمهوِر نكـرًة، تقـولُ اّلذيب
، الطـائُر فغاِضـٌب زيـٌد الـّذبابُ : كاَن اسُم الفاعِل أيًضا منكَّـرًا، حنـو،  )أل(كاَن اإلخباُر بـ ذااُب، إْن أخربَت بالذُّباِب، وإزيٌد الذُّب

لتِني، على أْن تكـوَن زائـدًة، أيف املس) أل(إْن أخربَت بالذُّباِب، والطائُر الذُّباُب فغاِضٌب زيٌد، وأجاَز هشاٌم من الكوفّيَني إدخاَل 
.352الطائُر الذُّباُب فالغاضُب زيدٌ : فأجازَ 
فمذهُب . ليَس وما داَم، وما دخَل عليِه حرُف نْفيٍ اسمِ ، إال ب)أل(أصََّل النحاُة أنَّه خيُرب بِه بـ :اإلخبارُ ب ـ 

.353ومذهُب اجلمهوِر استتارُهُ .إبراُز الضمري؛)أل(وكاَن اإلخباُر بـ ،إذا ثـُينَِّ أو ِمجَع اسُم الفاعلِ ،الكسائيِّ 
:هِ اإلخباُر باملفعوِل بج ـ 

الضــاربُه أنــا زيــٌد، وقــد جــوََّز بعُضــهم : وجــَب إبــراُز العائــِد، حنــو،فيمــا يتعــّدى إىل مفعــوٍل بــِه واحــدٍ ) أل(كــاَن اإلخبــاُر بـــ ذاإفـــــ 1
. حذَفهُ 

املسـألةُ املُعِطي أنا زيٌد إيـاُه درهـم، ف: كاَن من باِب أعَطى، وأخْربَت بالثاين، وقلتَ ذاباِب املتعدِّي إىل اثنِني، فإكاَن منذاـ وإ2
ظننُت زيًدا أخاَك، : واإلخباُر باألوَِّل من حنو،كاَن من باِب ظنَّ ذاوإ. أنا زيًدا درهمٌ املُعطيه : واملتفُق عليه.جائزٌة إالّ عنَد ثعلبٍ 

ــهُ : قْلــتَ  : وأخــربَت بــاألّوِل مــن حنــو،كــاَن مــن بــاِب أعلــمَ ذاوإ. 354الظّانُــه أنَــا أخــاَك زيــٌد، بإظهــاِر العائــِد، وأجــاَز بعُضــهم حذَف
أنـــا عمــرًا منطلًقـــا زيـــٌد، بإثبــاِت العائـــِد، وهــذا مـــذهُب ســـيبويِه، وأجــاَز بعـــُض النُّحـــاِة املعّلُمــه : أعلمــُت زيـــًدا عمــرًا منطلًقـــا، قْلـــتَ 

.355حذَفه
الضاربُه أنا وأهنُتُه زيٌد، وجيوُز َتكراُر : ضربُت وأهنُت زيًدا، قلت: واتّفَق العامالِن يف العمِل من حنو،كاَن من باِب التنازعِ ذاـ وإ3

الضاربُه أنا واملهيُنه أنا زيٌد، والثاين ال جيوُز : ال بدَّ منه، فتقولُ األّولُ :اإلتياِن بضمٍري ثاٍن على قولنيِ املوصوِل، وحيَنئٍذ اختلُفوا يف
األوَُّل :َبين زيــٌد، فــَثمَّ أربعــُة مــذاهبَ ضــربُت وضــر : وإْن مل يّتفــِق العــامالِن يف العمــِل، حنــو. 356اإلتيــاُن بالضــمِري يف الّصــلِة اُألوىل

ِل، ويُـوىفَّ اآلخـُر حقَّـه مــَن العائـُد فيهمـا، وُحيـذُف اخلـُرب مـن أألوّ علـى األوَِّل والثـاين، وُيسـتوىف) أل(أْن تـدخَل : مـذهُب األخفـشِ 
الضـاربُ : والثاين كاملذهِب األوَّل إالّ أنَّه حيذُف العائُد مَن األوَِّل، فيقـالُ . الضاربُه أنا والضاريب زيدٌ : اخلِرب، ويُعمُل الثاين، فيقالُ 

ــه، فيقــالُ ) أل(واملــذهُب الثالــُث أْن تــدخَل . والضــاريب زيــدٌ  الضــارُب أنــا وضــرَبين زيــٌد، وهــو : علــى األوِل ويــرتُك الثــاين علــى حاِل
ويُعامـُل كـلُّ قسـٍم كأنـَّه مجلـٌة ،علـى األوَِّل والثـاين) أل(أْن تـدخَل : وهـو منقـوٌل عـن املـازينِّ ،واملـذهُب الرابـعُ . مذهُب ابـِن الّسـراجِ 

.357الضاربُه أنا زيٌد والضارِيب زيدٌ : حقَّه من اخلِرب والضمِري، فيقالُ ائمٌة بنفِسها، ويُوىفَّ ق
الحكايةُ : حادي َعَشرَ 

قــاَم : منُــو، ومنَــا، ومـِين، ِلَمــْن قـاَل لــكَ : ) مـن(مـن أوجــِه احلكايـِة بـــ 
.النحاُة يف هذه احلروِف الالحقةِ وقد اختلَف . ، ومررُت برجلٍ رجٌل، ورأيُت رجالً 

.2/8ارتشاف الضرب : أبو حيان352
.2/9ارتشاف الضرب : أبو حيان353
.2/10ارتشاف الضرب : أبو حيان354
.2/11ارتشاف الضرب : أبو حيان355
.2/17ارتشاف الضرب : انأبو حي356
: ـ ينظـراصـلٌة بـِه، ومثَّ مسـائُل أخـرى كثـريٌة بـني األخفـِش واملـازين وغريمهـ) أل ( مـن بـاِب اإلخبـاِر ممـَّا لــ ويف إثبـاِت مـا سـبق كفايـةٌ . 19، 2/18ارتشـاف الضـرب : أبـو حيـان357
.19ـ 18
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احلكايــُة : وقـاَل الّســريايفُّ . . أُعيــدْت بــالالمِ ،فـإذا أُعيــدِت الّنكـرةُ 
.358إنَّ احلروَف بدٌل مَن الّتنوينِ : وقاَل آخرونَ . اِت، مثَّ اتَّسعْت فتولََّدْت عنها احلروفُ وقعْت باحلرك

مـن أجناِسـها؛ إملاًحـا ويبدو يل َقوُل الّسريايفِّ أقرَب األقواِل؛ ألنَّ يف احلكايـِة باحلركـاِتِ◌ الـيت ُطّولـْت فأصـبحْت حروفًـا 
.على أصِلهِ احملكيِّ إىل إعرابِ 
من الساكنينِ صُ التخلّ : ثاني َعَشرَ 

.َع ساكٍن سابٍق مجلٌة مَن األحكامِ ساكنًة ابتَـَىن على الِتقائِها مَ ) أل(ملّا كانِت الُم 
، 359قـاُلوا اآلنَ : ، والالُم غَري مدغمـٍة، ُحـِذَف حـرُف املـدِّ، حنـو)ألف، أو واو، أو ياء(اكُن حرَف مدٍّ، الَم كلمٍة كاَن السَّ ذاإِ أ ـ ف

تْ التقَ : م يف املثلِ وأمَّا قوهلُ .360ي الشُّجاُع جاءَ غالمِ : ، وإذا كانِت الالُم مدغمًة، فقد ُحكَي احلذُف واإلثباُت، حنومُ ي القو يرمِ و 
، واملدُّ يقوُم مقاَم احلركـةِ 361البصريَني، قياٌس عنَد الكوفينيَ فشاذٌّ عندَ ،األلفِ اِن، بإثباتِ طَ تا البِ قَ لَ حَ  ، 362؛ ألنَّ األلَف حرُف مدٍّ

.363فيخفُّ باحلركِة، فيصُري يف التقديِر كأنَُّه مل يلتِق ساكنانِ 
القـوِم،  وقـد اخَشـُوا القـوَم، وهـم مصـطَفوُ : ، حنـو364بتـِت الـواُو، وُضـّمتْ اكُن واَو اجلماعـِة املفتـوَح مـا قبَلهـا، ثَ كاَن السَّـإذاو ب ـ 

ـــ] .16: البقــرة[َة ﴾اللَ لضَّـــَوا ارَ تَـ اْشــ﴿: قولَـــه جــلَّ ثنـــاُؤهُ 365تفــتُح، كقـــراءِة أيب الســمَّالِ  رَّاِج أنَّ الفــتَح أخـــفُّ مـــن وذكـــَر ابــُن السَّ
مل " وذكـَر األنبـاريُّ أنَّ واَو اجلماعـِة .368، والكسـُر لغـٌة لـبعِض العـربِ 367وِا القـومَ اخَشـ: ، وقد ُتكسُر، وهـو قليـٌل، حنـو366الضمِّ 

.369"لِو اْستطْعنا: ا بَني واِو اجلمِع، والواِو األصلّيِة، حنوُحتّرْك بالكسِر على األصِل يف التحريِك اللتقاِء الساكنِني، فرقً 
،370لكسرِة امليِم قبَلها، وكثـرِة االسـتعمالِ ؛ َن الغالمِ مِ : وُن، حنوفُِتحِت النّ ) ِمنْ (كاَن نوَن ذااكُن األوَُّل نونًا؛ فإكاَن السَّ إذاو ج ـ 

أكثـــُر )ِمـــن(ألنَّ ؛، وقــد اجتمعـــْت كســرتانِ ]18: األنعـــام[﴾الظــاملونَ ﴿ إِذ : لــئالّ جتتمـــَع كســرتاِن، وكســـُروا: " قــاَل األخفـــشُ و 
وذكَر أبو حّياَن .372مِن الغالمِ : حنوَ ومَن العرِب َمن يكسرُ .371"لَيخفَّ عليهم؛، فأدخُلوا الفتحَ )ِإذْ (استعماًال يف كالِمهم من 

ِمِن ابْنَك؛ لعـدم كثـرِة االسـتعماِل، وإْن ُوجـَدِت الكسـرُة : ِن يف قوِهلموجّوُزوا كسرَة النو : " وقاَل األنباريُّ .373َأنَّ ذلك لغٌة حبرانّيةٌ 
.374"قبَلها

.322ـ 1/321ارتشاف الضرب : أبو حيان358
.1/94غريب إعراب القرآن البيان يف: األنباري359
وما بعدهأ ـ4/156الكتاب : ، وسيبويه1/341ارتشاف الضرب : أبو حيَّان، و 1/45معاين القرآن : األخفش360
.225ـ2/224شرح الشافية : االسرتاباذي:، وينظر1/342ارتشاف الضرب :  أبو حيان361
".وأّما مّدُة األلِف ): "2/69اللباب (قاَل الُعكَربيُّ يف 362
افية شــرح الشــ: االســرتاباذي:وينظــر. 1/352، والبيــان يف غريــب إعــراب القــرآن 94،2/651اإلنصــاف مســألة رقــم : ، واألنبــاري1/342ارتشــاف الضــرب :  أبــو حيــان363

.225ـ2/224
.1/45معاين القرآن : األخفش364
.2خمتصر يف شواذ القرآن ص : ابن خالويه365
.2/366األصول يف النحو : ابن السراج366
.2/237شرح الشافية : االسرتاباذي،  و 1/344ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان155/ 4الكتاب : سيبويه367
.1/45معاين القرآن : األخفش368
.1/58يان يف غريب إعراب القرآن الب: األنباري369
.1/53البيان يف غريب إعراب القرآن : األنباري، و 4/135الكتاب : سيبويه370
.1/22معاين القرآن : األخفش371
.4/154الكتاب : سيبويه372
.1/344ارتشاف الضرب : أبو حيان373
.1/53البيان يف غريب إعراب القرآن : األنباري374
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بعُضهم قليًال، وجعَلُه احلذَف فجعل،َع املدغمةِ اْلقوِم، وأمَّا مَ ِم◌ِ : َع الالِم غِري املدغمِة ، حنومَ ) من(نوِن وكثـَُر حذُف 
. 375ِة الكالمِ و حّياَن يف َسعَ آخروَن خمصوًصا بالضّ 

وقــاَل .376عــُن القــومِ : وحكــى األخفــُش ضــمَّها، حنــو.عــِن القــومِ : وُن، حنــوُكســرِت النّــ)  عــن(نــوَن الّســاكُن كــاَن ذاوإ
َمـَع ) ِمـَن ( ّمنـا فتُحـوا نـوَن إ: " ]132: البقـرة[﴿ َوِمـَن النَّـاِس َمـْن يـَتَِّخـُذ ِمـْن ُدوِن اِهللا أَنْـَداًدا ﴾: األنباريُّ ُمعّلًقا على قوِلِه تعـاىل

باعتبـاِر هـذيَن الوصـَفِني، وِهلـذا كسـُروا النـوَن ،األلِف والالِم للكسرِة قبَلها، وكثرِة َدورِمها يف الكـالِم، َفعـدُلوا عـن الكسـِر إىل الفـتحِ 
ا ال يكثـُـُر :: فـتَح النـوِن يف حنـوِعـِن الّرُجـِل، لعـدِم كسـرِة مـا قبَلهـا، وجـّوُزوا: َمَع األلـِف والـالِم، فقـاُلوا) َعِن ( من 

.377"كثرَة َدوِر األلِف والالمِ َدوُرها يف الكالمِ 
ألنَّ التنـويَن ال ُحيـذُف إالّ لإلضـافِة، وإّمنـا ُحيـّرُك بالكسـِر، ؛378فال يصـحُّ حذفُـه عنـَد اجلمهـورِ ،كاَن الساكُن األّوُل تنويًناذاوإد ـ 
بكــرٌ : ن يضــمُّ إتباًعــا، حنــونهم َمــن يكســُر، وِمــن العــرِب َمــ) أل(كــاَن مــا بعــَد ذاإالظريــُف، و زيــدٌ : حنــو

وذكَر أبو عمَر اجلرميُّ أنَّ حذَفه اللتقاِء الساكنِني مطلًقا .380وأجاَز حذَف التنويِن اللتقاِء الساكنِني عيسى بُن عمرَ . 379الُعمر
: ]املتقارب[، كقوِل الشاعرِ 382لشعرِ ، وأكثُر ما يوجُد يف ا381لغةٌ 

اَهللا ِإالّ قَِليالُمْستَـْعِتٍب        َوال َذاكرِ َفأَْلَفْيُتُه َغريَ 
.383وقد شذَّذُه البغداديُّ 

مضـاٍف ) ابـن(وال أرى يف حذِف التنويِن هاهنا شذوًذا أو ضرورًة، فهَو ُيشبُه حـذَف تنـويِن االسـِم العلـِم املتبـوِع بلفـِظ 
.أكرْمُت زيَد بَن عمرٍو: حنوإىل علٍم،

ن يكسـُر، نهم َمـ، وِمـرفَ فغـضَّ الطّـ: ، حنـو384ن يفـتحُ نهم َمـكـاَن مضـّعًفا، فِمـذااكُن األوَُّل حرفًـا صـحيًحا، فـإكـاَن الّسـذاوإهــ ـ 
نــَع ســيبويِه ضــعًَّفا ُكِســَر، ومَ ماحلــرُف الصــحيُح مل يكــْن ذاوإ.385أنَّ الضــمَّ قليــلٌ الضَّــَم فيــِه، إالّ وحكــى ابــُن جــين.دِّ القــومَ رُ : حنــو

وهـــو مـــا منَعـــه .387وذكـــَر األخفـــُش أنَّ الكســـَر هنـــا جـــائزٌ .]1: البقـــرة[﴾﴿ أملَ اهللا: ، ومنـــه386ختفيًفـــاالفـــرّاءُ الفـــتَح، وأجـــاَزُه 
داءِة؛ بـالرّ داَر، ووصـَف ذلـكَ ادُخـُل الـ: هـا، حنـووذكَر ابُن الّسرَّاِج أنَّ بعَض العرِب يُتِبُع حركـَة آخـِر الفعـِل للضـّمِة قبلَ .388سيبويهِ 

اصــنَع اخلــَري، وأجــاَز قطــرٌب حتريــَك األوَِّل : ى أيًضــا أنَّ بعَضــهم ُجيــوُِّز اإلتبــاَع يف املفتــوِح ، حنــووحَكــ.ٌس خبطــاِب املــذكَّرِ ألنَّــه ُملتــبِ 
.390عمَّا عليِه اجلمهورُ وهو خارٌج .]2: املزمل[َل ﴾يْ َم اللَّ ﴿ قُ : 389اضِرَب الرجَل، وَحَكى: راًدا، حنوبالفتِح اطّ 

.1/343ارتشاف الضرب : أبو حيان375
.1/344ارتشاف الضرب : أبو حيان376
.1/132البيان يف غريب إعراب القرآن : األنباري377
ـ 94اإلنصـــاف مســـألة رقـــم : األنبـــاري: ينظـــر. }وال الليـــُل ســـابُق الّنهـــارِ { : ، وقولَـــه}قـــل هـــو اهللا أحـــُد  اهللاُ الّصـــمُد { :قـــرأَ بعـــُض أئّمـــة القـــراءِة حبـــذِف التنـــويِن قولَـــه تعـــاىل378

.545، و 2/116، و 1/397، والبيان يف غريب إعراب القرآن 2/659
.1/342ارتشاف الضرب : أبو حيان379
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.1/343ارتشاف الضرب : أبو حيان387
.154، 4/153الكتاب : سيبويه388

.164خمتصر يف شواذ القرآن ص : ينظر . ُقَم الّليَل، بالفتح: وعن آخر: " أشاَر ابُن خالويه إىل هذه القراءِة، لكّنه مل ُيسّم القارَئ، قالَ 389
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وذكـَر ،391َمـِع الرجـلِ : : فعامَُّة العرِب تفتُح عيَنهـا، حنـو،)َمعَ (اكُن عَني وإذا كاَن السَّ و ـ 
وتـرَك العـَني علـى ،حذَف األلـفَ ،السمِ ُكنَّا َمًعا، فلمَّا جَعَلها حرفًا، وأخرَجها مَن ا: كَ فإنَّه بناُه على قولِ ،الكسائيُّ أنَّ َمن فتحَ 

بِل :َمِع القوِم، كقولكَ : وقْد، فقالَ ،وبلْ ،هلْ : فإنَُّه َأْخَرَجُه ُخمْرَج األدواِت، مثل،َمْعُكم، ُمثَّ كَسرَ : وأمَّا َمْن سّكَن، فقالَ ،فتِحها
.392القومُ 

اإلضافِة إْن ذُكَر تلزُمه و ،ّرِف، ُمعرٌب، الزٌم للنصبِ فهَي ظرٌف بال خالٍف، عادُم التص،مفتوحةً ) َمعَ (وإذا كانْت عُني 
جئنا َمًعا، ونصـُبُه : ، حنوكنُت َمَع زيٍد، وإْن ذُكَر قبَلُه املُصطحباِن، مل يبَق ما ُيضاُف إليِه، فينصبُ : قبَلُه أحُد املُصطحبِني، حنو

عنَد اخلليِل بدٌل من )َمًعا(وألُف .وكّنا َمًعا، أي يف مكاٍن واحدٍ ُجمتمعَني، وإّما على الظرفّيِة، أي يف زماٍن؛: إّما على احلاِل، أي
، مثُل ألِف فـَـًىت، بـدٌل مـن الـالِم؛ اسـتنكارًا إلعـراِب مـا  ُوضـَع التنويِن، إذ ال الَم لُه يف األصِل، وعنَد يُونَس واألخفِش، وهو احلقُّ

) َمـع(ونقـَل الّرضـيُّ عـن بعِضـهم أنَّ . فِة، وتُـردُّ يف غـِري اإلضـافةِ ا عكـُس أخـوَك، ُحتـذُف الُمهـا يف اإلضـاعلى حرفِني، وهي عنـَدمه
، ال ظـرٌف، وعــدَّ ذلـَك هــو احلـقّ  واَألْوىل عــدُّها ظرفًـا، ســواٌء أكانـْت عيُنهــا مفتوحـًة أم ســاكنًة طــرًدا . 393سـاكنَة العــِني حـرُف جــرٍّ

.حلكِمها

الخالصةُ 
ِعنــايِيت يف هـذِه الدراسـِة إىل استقصــاِء مـذاهِب الّنحـاِة، ومقــوالِت عـن أنَّــين قـد صـرفتُ كشـفَ مـا ســبقَ ال ريـَب يف أنَّ 

ــِة، مــا اســتطعُت، يف أداٍة مــن أدواِت املعــاين، هــي  ، وال ريــَب يف أنَّ جممــَل ذلــَك يوطّــُد ِصــلتنا بــالفكِر الّنحــويِّ، )أل(أهــِل العربّي
.ويصبُّ يف خدمِة الدرِس الّلغويِّ املعاصرِ 

ـــــِع يف ُعرضــــةٌ الــــّدَورَاِن يف االســـــتعماِل اللُّغــــويِّ، و أنَّ هــــذِه األداَة شـــــائعُة هــــذِه الّدراســـــِة وقــــد تبــــّنيَ يف أثنـــــاءِ  للتَّوسُّ
عليَهـــاامبـــينَّ◌ً كـــاَن ةِ النحويَّـــحكـــاِم األمـــن أنَّ كثـــريًا اســـتعماِهلم، و 

.م كانْت خملوعًة منها مطروحةً الرتكيبّيِة، أ
فكـاَد خالُفهـم فيهـا يسـتوعُب َوتوسَّـُعوا فيـِه، أثـِر هـذِه األداِة،يف احلـديِث عـْن واأفاُضـكما تبّنيَ أيًضا أنَّ الّنحـوّيَني قـد 

. مجيَع األبواِب الّنحويِّة، ويشمُلها
وَدقـائَق يف العربيّـِة مل تكـْن لتظهـَر ، أو ،إملاًحـا إىل َلطـاِئفَ ) أل(وال ريَب يف أنَّ ملقوالِت الّنحـوّيَني وآرائِهـم املُتباينَـِة يف 
. تنكشَف صرًحيا إال عن طريِق الّتناُفِس بَني أرباِب اللغِة وعلمائِها

.ا مجيًعا لّلذي هو خريٌ فّقَهنواَهللا أساُل أْن يُوفـَّقنا، ويُ 

.1/343ارتشاف الضرب : أبو حيان390
.3/227مهع اهلوامع : ، والسيوطي2/267ارتشاف الضرب : أبو حيان391
.مع8/341لسان العرب : ابن منظور392

.2/127شرح الكافية : االسرتاباذي393
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