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 املقدمة
احث فلقد ترك لنا علماؤنا األعالم ترانا ضخما من الكتب النحوية والمصنفات النحوية ما نفخر به وتنهل من معينه، وتروى من عذب ماته، فالب

  رس في هذا البحر المتالطم ال شك من أن يقف على الكثير من الظواهر واألحكام النحوية التي تتجلى فيها مالمح التفكير النحوي، إذ بني الد
كام النحوي على الكثير من هذه األحكام مما تمخض عن هذا الدرس الكم الهائل من األحكام التقويمية النحوية، فمن هذه األحكام من قبيل األح

فكانت هذه والقبيح والشاذ والمحال والخطأ والممتنع،  المقبولة كالضعيف  األحكام غير  كالقياس والواجب والجائز واألصل، ومنها    المقبولة 
األحكام نتاجا واضحا في مصنفات األوائل بدأ من سيبويه ومن تاله من النحويين المتقدمين والمتأخرين على حد سواء، إذ شغل النحويون 
 بالبحث عن الصحيح الفصيح الذي يقومون ألسنة المتكلمين بلغة القرآن الكريم، فهم يشذبون كل ما ينطق به حفاظا على هذه اللغة المباركة 

الى الغاية العظمى أال هي صون كتاب هللا تعالى من الزلل والتحريف واللحن واالنحراف عن النطق السليم، فلهذا كان لزاما عليهم أن  ووصوال  
عة يبعدوا عن سبيل تحقيق هذه الغاية كل ما يعتوره من زيغ أو خلل أو لحن أو فساد في المستويات األربعة للغة والسيما النحو، فاقتضت طبي

أن يكون في مقدمة ومبحثين، فجاء في المبحث األول بيان الضعيف لغة واصطالحا، وذكر بعض األحكام النحوية التقويمية التي  البحث  
من ترادفه، وجاء في المبحث الثاني ذكر نماذج من األحكام النحوية التي ضعفها ابن هشام في كتابه الكبير مغني اللبيب، والذي تضمن كثيرا  

النحوية للنحويين الذين سبقوه، فأبان أوجه الضعف فيها، ورد عليها وأبان أوجه الصحة التي تقتضيه الصناعة النحوية بما توافر    األقوال واآلراء
ر  لديه من الثقافة النحوية الواسعة، وأردفت ذلك بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ومشفوعة بثبت للمصادر والمراجع، وآخ 

 الحمد هلل رب العالمين. دعوانا أن  
 املبحث األول: الضعيف لغة واصطالحا.

الضعيف لغة: الضعف نقيض الشدة والقوة، قال الفيومي:)والضعف بفتح الضاد في لغة الميم ويضعها في لغة قريش خالف القوة والصحة،  
عل المفتوح في الرأي فالمضموم في  فالمضموم مصدر ضعف مثال قرب قربا، والمفتوح مصدر ضعف ضعفا من باب قتل، ومنهم من يج

الجسد وهو ضعيف والجمع ضعفاء وضعاف أيضا وجاء ضعفة وضعفي ألن فعال إذا كان صفة وهو بمعنى مفعول جمع على فعلى مكان 
ألنه عيب قليل وقتلى وجريح وجرحي قال الخليل قالوا هلكي وموتى ذهابا إلى أن المعني معنى مفعول، وقالوا أحمق وحمقى وأنوك ونوكى،  

أصيبوا به فكان بمعلى مفعول وشذ من ذلك سقيم فجمع على سقام بالكسر ال على سقمى ذهابا إلى أن المعني معنى فاعل ولوحظ في ضعيف 
. الضعيف اصطالحا: اشتهر هذا المصطلح في الدراسات الدينية ال سيما في (1)معنى فاعل فجمع على ضعاف وضعفة مثل كافر وكفرة(

، ولقد استعمله اللغويون والنحويون بمعنى يقرب من معناه  (2) وي الشريف، وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح وال صفات الحسنالحديث النب
القانون النحوي المشهور فيما بين الجمهور وهو مخل بفصاحة   الحديثي، وحدة بعضهم بقوله: )أن يكون تأليف أجزاء الكالم على خالف 

، وحكم الضعيف مباين لحكمي الشاذ والنادر، فهو يعتمد في ضعفه على الشذوذ  (4) : )ما انحط من درجة الفصيح(، وقبل أيضا(3)الكالم(
يف والندرة، فالشاذ ما مخالفا للقياس وإن كثر وجوده، والنادر لك يخالف القياس مع قلته، وما خالف وكان قليال فهو شاذ ونادر، وأما الضع

 .(5)هو نادر من جهة قلته، وشاذ من جهة مخالفتهفيكون قليال مخالفا للقياس، ف
 املبحث الثاني: مناذج خمتارة من األحكام

الحكم األول: استعمال )إَن( بمعنى نعم، وحذف اسمها وخبرهاقد أشار ابن هشام إلى عدة أحكام نحوية وأقوال للنحويين في هذا الموضع،  
جازوا مجيء "إن" بمعنى نعم، ومجيء الالم في خبر "إن" الثقيلة، ومجيء ضمير فجاء تعليقه في معرض على رده بعض النحويين الذين أ

ن الشأن المحذوف لها، إذ قال: )الثاني أن تكون حرف جواب بمعني نعم خالفا ألبي عبيدة استدل المثبتون بقوله، والجيد االستدالل بقول اب
إن وراكبها"، أي: نعم ولعن راكبها، إذ ال يجوز حذف االسم والخبر جميعا، وعن    الزبير رضي هللا عنه لمن قال له:" لعن هللا ناقة حملتني اليك

لَس َٰحِر َٰنِ  ه ََٰذَٰنِ  إِنْ  اْقَالُو :(7) أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ  (6)المبرد
واعترض بأمرين أحدهما: أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ حتى قيل: إنه لم  (8)

، وأجيب عن هذا بأنها الم زائدة وليست لالبتداء، أو بأنها داخلة على المبتدأ محذوف، أي: (9) في خبر المبتدأيثبت والثاني: أن الالم ال تدخل  
 ، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بأن المؤكدة لفظا كما قال:(10)لهما ساحران

 ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرا ال يزال يزيد
، والثاني أن الجمع بين (11)صدرية لشبهها في اللفظ بما النافية، ويضعف األول أن زيادة الالم في الخبر خاصة بالشعرفزاد إن بعد ما الم 

، وقيل اسم إن ضمير الشأن، وهذا أيضا ضعيف، ألن الموضوع لتقوية الكالم ال يناسبه (12) الم التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين
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  ه شاذ إال في باب َأن المفتوحة إذا حففت فاستسهلوه لوروده في كالم بني على التخفيف فحذف تبعا لحذف النون الحذف والمسموع من حذف
وأما األول فقد   :(ل ، وضعف ابن هشام قول الزمخشري في تأويل اآلية الكريمة، إذ قا(13)وألنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد األشياء(

نما  قال جماعة في:)إن هذان لساحران( إن التقدير:" لهما ساحران" ، فحذف المبتدأ وبقيت الالم، وألنه يجوز على الصحيح نحو:" لقائم زيد وإ
، (14)قدير محذوف وخلع الالم عن معنى الحال لئال يجتمع دليال الحال واالستقبال(يضعف قول الزمخشري أن فيه تكلفين لغير ضرورة، وهما ت

.وللقراءة القرآنية التي ذكرها ابن هشام عدة تأويالت، فمجيئها بمعنى نعم هو قول الكسائي وسيبويه واألخفش الصغير (15)وهو قول الزجاج
يها سنة أقوال: منها أن يكون إن بمعنى نعم، كما حكى الكسائي عن عاصم قال  فضال على المبرد، قال النحاس: )القراءة األولى للعلماء ف

العرب: تأتي بإن بمعنى نعم، وحكى سيبويه: أن »إن« تأتي بمعنى أجل، وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق يذهبان، 
، فقد ضعف ابن هشام (17) وهو وجه اجازه جماعة من النحويين  (16)ليه(قال أبو جعفر : ورأيت أبا إسحاق وأبا الحسن علي بن سليمان يذهبان إ

الضرورة هذا الوجه بعلة أن الالم ال تدخل في خبر "إن" الثقيلة في سعة الكالم، وإنما تدخل في خبر" إن المخففة من الثقيلة، وإنما هو من باب  
الحاجب، إذ قال: )وقد قيل: إن "إن" بمعنى نعم، وهذان لساحران: مبتدأ وخبر، وهو الشعرية، وقد أشار إلى تضعيف هذا الوجه من قبل ابن 

، وذكر السيوطي (18) ضعيف من جهة أن "إن" بمعنى نعم لم يثبت إال شاذًا، ومن جهة أن الم االبتداء ال تدخل على الخبر مع كونها مبتدأ(
، وقد أنكر أبو عبيدة هذا الوجه  (19)في اللفظ بأن المؤكدة عن بعض النحويين    جواز دخول الم االبتداء في خبر إن التي بمعنى نعم، لشبهها

، وكذلك ضعف هذا الوجه أبو حيان النحوي، ولكنه أجاز حذف اسم إن وخبرها لفهم المعنى، إذ قال: )فهو مما حذف فيه االسم  (20)من قبل
ر: قلت إن عماي واقع، وإن خوفي واقع وإنها ملعونة وصاحبها، وإن غدري والخبر لفهم المعنى، وال يجوز حذفهما معًا إال في )إن(، والتقدي

، وهو ما أجازه ابن (21) نافع، وهذا المذهب أولى، ألنه قد تقرر فيها أنها تنصب االسم وترفع الخبر، ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى نعم(
ا، ومنها أيضا القول الذي ذكره ابن هشام وحسن بعض النحويين قراءة وهو أحسن الوجوه التي قيلت في الشواهد الشعرية التي ذكره  (22)خروف

م التشديد في إن إذ جاءت على لغة معروفة لكنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخثع
، وقال    (24)، وهو قول أبي زيد والكسائي والفراء والنحاس وغيره(23)راوهمدان وفزارة وعذرة الذين يلزمون االسم المثنى باأللف رفعا ونصبا وج

: الفراء )وبنو الحارث بن كعب يقولون: إن هذان قاال ذاك، ورأيت هذان، ويفعلون ذلك بكل اثنين، فيجعلون نصبهما وخفضهما باأللف فيقولون 
م لساحران(؛  هذان  )إن  في طه  قوله  أن  فنری  بهدان،  هذان، ومررت  اللغة(رأيت  هذه  ابن عباس(25)ن  قول  (26)، وهو مروي عن  ومنه   ،

 :(27) الشاعر
 فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى ... مساغا لناباه الشجاع لصمما 

وضعف المبرد من قبل أن يحتمل في إن مكسورة الهمزة ضمير الشأن المحذوف، وعلل ذلك بقوله: )فإن قال قائل فما بالها لما خففت من   
ها  الثقيلة المكسورة اختير بعدها الرفع ولم يصلح ذلك في المخففة من المفتوحة إال أن ترفع على أن يضمر فيها، قيل ألن المفتوحة وما بعد

، وتضعيف ابن هشام قراءة إن المشددة واقتران خبرها سالم زائدة وليست  (29)، وهو ما ذهب إليه الصبان(28) معنى لها في االبتداء(مصدر فال
ابتداء يردة رواية حفص عن عاصم، فال ضير أن يقترن في خبرها الالم تأسيسا على هذه القراءة السبعية، وما قاله بحصر ذلك بالضرورة  

دقيق، فال يحكم على لغة القرآن الكريم بالضرورة فال يحمل عليها ، وينزه عنها كالم هللا تعالى وهو ما أجازه بعض النحويين، الشعرية فغير  
عند ودعوى ابن هشام بأنها الم زائدة وليست الم االبتداء فليس فيه ما يسوغه، فبعض النحويين لم يفرق بينهما وإن الم إن هي الم االبتداء  

 والبناء على قراءة قرآنية صحيحة أو شاذة أولى من بناء حكم على بيت من الشعر.  (30) نحويينكثير من ال
  الحكم الثاني : حكم إبدال الظرف )إذ(.قال ابن هشام ) تلزم إذ اإلضافة إلى جملة إما أسمية نحو:

قَلِيلٌ أَنتُمْ إِذْ اْو ٱذْكُرُو
او فعلية فعلها   (31) 

  ماض لفظا ومعنى... وقد اجتمعت الثالثة في قوله تعالى:
 ْتَحْز نْ  لَا ۦي قُولُ لِص َٰحِبِهِإِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَْد نَص ر هُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْر ج هُ ٱلَِّذين  كَفَرُواْ ثَانِى  ٱثْن يْنِ إِذْ هُم ا فِى ٱلَْغارِ إِذ  

األولى ظرف لنصره، والثانية بدل منها، والثالثة قيل بدل ثان وقيل: ظرف لثاني اثنين، وفيهما وفي إبدال الثانية نظر, األن  ،  (32)ام ع ن   ٱللَّه   إِنَّ
، (33) الزمن الثاني والثالث غير األول، فكيف يبدالن منه ثم ال يعرف أن البدل يتكرر إال في بدل اإلضراب وهو ضعيف ال يحمل عليه التنزيل(

ابن هشام نظر، فقد قاله به بعض المعربين، قال العكبري: )إذ هما: ظرف لنصرة؛ ألنه بدل من »إذ« األولى، ومن قال العامل في وفيما قاله  
 : ، وقال الهمداني(34) البدل غير العامل في المبدل قدر هنا فعال آخر؛ أي: نصرة إذ هما، إذ يقول: بدل أيضا، وقيل: »إذ هما« ظرف لثاني(

رين  وقوله )اذ هما في الغار( إذ ظرف لقوله: )فال نصرة هللا( لكونه بدال من:)اذ اخرجه(، وجاز أن يكون بدال منه وإن كان وقت إخراج الكاف
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في الغار ألن الزمانين إذا تقاربا وضع أحدهما موضع صاحبه    –رضي هللا عنه    –مع صاحبه    –صلى هللا عليه وسلم    –له قبل وقت حصوله  
أجاز أهل هذه الصناعة: شكرتك إذا أحسنت إلي، مع أن زمان اإلحسان قبل زمان الشكر لما ذكرت أنفا فاعرفه، هذا على قول من    ولذلك

ل  قال: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه وأما من قال: إن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه، فقدر هنا فعال آخر د 
، ووافق العكبري طائفة من المعربين والمفسرين، فأجازه السمين الحلبي وابن عادل الحنبلي الزركشي وابن  (35) نصره إذ هما(  عليه األول أي:

)وقوله إذ المراد به زمان متسع دفع لتوهم تغايرهما المانع من البدلية ، وقيل إنه ظرف  :، وعلل ابن شهاب الخفاجي جواز البدلية بقوله (36)العماد
، فوجهه أن المراد زمان طويل معتد من أول وقت اإلخراج إلى وقت كونهما في الغار قد اجتمع (37)اني اثنين، واذ يقول بدل منه(لقوله ث

 .(38) اإلخراج والكون في الحصول في ذلك الزمان وذلك الزمان قد وسع ذلك كله
كرر،  الحكم الثالث: استعماالت )ال( النافية الداخلة على الفعل الماضي لغير الدعاء. اشترط النحويون في ال الداخلة على الفعل الماضي أن ت

المنبت ال أرضا قطع وال ، وفي الحديث قول النبي صلى هللا عليه وسلم : )فإن    (39)فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى    ومثال الفعل الماضي قوله تعالى:  
، وإنما ترك التكرار في ال شك يداك وال فض هللا فاك، ألنها أفادت الدعاء ويشكل النفي بال، وهي إنما تنفي االستقبال، قال ابن  (40) ظهرا أبقى(

فَلَا اقْتَحَمَ الَْعقَبَةَهشام : )وأما قوله سبحانه وتعالى:  
المغني: فال فك رقية وال أطعم مسكينا ألن ذلك  فإن ال فيه مكررة في المعنى، ألن    (41)

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَِّذينَ ءَامَنُواْ، وقال الزجاج إنما جار، ألن (42) تفسير للعقبة قاله الزمخشري 
معطوف عليه وداخل في النفي فكأنه قيل:)فال اقتحم  (43)

دعائية دعاء عليه أال يفعل خيرا، وقال آخر : تحضيض، واألصل:  ، ولو صح لجاز ال أكل زيد وشرب، وقال بعضهم: ال  (44) وال أمن انتهى
)لما نفي للماضي كما أن " لن "  :وقد أجاز السهيلي أن تكون نافية من غير تكرار، إذ قال (46) ، وهو ضعيف((45) فأال اقتحم ثم حذفت الهمزة 

فَلَا    بالنفي وبه أولى، وقد استعملوها نافية للماضي في قوله تعالى:نفي للمستقبل، وكان األصل في نفي الماضي حرف " ال " إذ هي أعم  

، وما ذكره ابن هشام عن الزجاج قد أجازه الفراء من قبل إذ قال: )ولم يضم إلى قوله: )فال  (48)، وأجازه ابن يعيش والمرادي   (47)اقْتَحَمَ الَْعقَبَةَ
 في الكالم حتى يعيدوها عليه في كالم آخر، كما قال عز وجل: )فال صدق وال صلى(،  أقتحم( كالم آخر فيه ال، ألن العرب ال تكاد تفرد ال

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ و: 
أَوْ  . وهو مما كان في آخره معناه، فاكتفى بواحدة من أخرى أال ترى أنه فسر اقتحام العقبة بشيئين فقال: (49) 

َمْسَغبٍَة  ِإْطَعامٌ ِفي َيْومٍ ِذي 
، والدليل على  (51) ، ثم كان )من الذين أمنوا(، ففسرها بثالثة أشياء، فكأنه كان في أول الكالم، فال فعل ذا وال ذا وال ذا(  (50) 

قوله تعالى: )فك رقبة( بلفظ الماضي، قال األزهري: )ومن قرأ:)فك رقية( فهو محمول على المعنى كأنه لما قال: فال    ذلك أنه روي أنه قرىء
، وكذلك قرئ أطعم، وهي قراءة (52) اقتحم العقبة قال: فال فك رقبة، وال أطعم في يوم ذي مسغبة، وهذه القراءة مروية عن علي رضي هللا عنه(

نسق على فك تقول العرب فككت األسير والرهن أفكه فكا فالمصدر على لفظ الماضي قال أبو عمرو   ( 53)لكسائيابن كثير وأبو عمرو وا
هال وتصديقه قوله )ثم كان من الذين أمنوا(، يقول لما كان )فك رقبة( فعال وجب أن يكون المعطوف عليه مثله تقول أفال فعل ثم قال معناة: ف 

، وبعضهم أول ال  (55) ، وقيل: هو دعاء والمعنى أنه ممن يستحق أن يدعى عليه بأنه ال يفعل خيرا(54)أمنوافك رقبة أو أطعم فكان من الذين  
، (57)، وذكر النحاس أن سيبويه أجاز إفرادها(56) أي لم يقتحمها، لم يجاوزها وال مع الماضي بمعنى لم مع المستقبل((بمعنى لم قال العزيزي:

، وهذا يتوافق مع ظاهر القرآن الكريم والذي يجنبنا التأويل والتقدير، وصفة هذا يقتضي أنه ال يقتحم (58)ر الوأجار أبو علي الفارسي عدم تكرا
، وقد (59)العقبة ابدا فيكون ذما له باعتبار صفته ال باعتبار عدم فعله، وتضمنها معنى »لم« فيكون الذم أيضا لعدم العمل الفعل في الماضي

 . (60) التكرار، وتقدير الكالم في قوله تعالى:} فال اقتحم{ اي: أفال اقتحم وهال اقتحم  رأى الكسائي أنه فيه معنى
ابن هشام عدة أقوال للنحويين، وأشار إلى أوجه ضعفها، وجاء تعليقه في معرض   حكم الرابع: حكم تخفيف )إن( واقتران الالم في خبرهاذكر

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيَُوفِّيَنَّهُمْ  بيان القراءات التي احتملتها اآلية الكريمة في سورة هود التي سوف يذكرها، إذ قال: )فأما المركبة من كلمات فكما تقدم في:  

، فيمن قال األصل لمن ما فأبدلت النون ميما وأدغمت، فلما (62) في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتشديد نون إن وميم لما   (61)  رَبُّكَ أَْعمَ لَهُمْ
كثرت الميمات حذفت األولى، وهذا القول ضعيف، ألن حذف مثل هذه الميم استثقاال لم يثبت، وأضعف منه قول آخر إن األصل لما بالتنوين 

تنوين إجزاء للوصل مجرى الوقف، ألن استعمال لما في هذا المعنى بعيد وحذف التنوين من المنصرف في الوصل  بمعنى جمعا ثم حذف ال
يثبت استعمال هذه النقطة، وإذا كان  أبعد وأضعف من هذا قول آخر إنه فعلى من اللمم، وهو بمعناه، ولكنه منع المصرف أللف التأنيث ولم  

( واختار ابن الحاجب أنها لما الجازمة حذف فعلها والتقدير لما يهملوا أو لما يتركوا (63)ن قاعدته اإلمالة )فعلى فهال كتب بالياء وهال أماله م
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فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَِعيٌد  لداللة ما تقدم من قوله تعالى: 
ثم ذكر األشقياء والسعداء ومجازاتهم، قال: وال أعرف وجها أشبه من هذا، وإن كانت   (64) 

، وفي تقديره نظر واألولى عندي أن يقدر لما يوفوا عمالهم، (65) النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التنزيل والحق أال يستبعد لذلك اه 
انه أمران أحدهما: أن بعده )ليوفينهم(، وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع أي: انهم إلى اآلن لم يوفوها وسيوفونها ووجه رجح

 والثاني: أن منفي لما متوقع الثبوت كما قدمنا واإلهمال غير متوقع الثبوت، وأما قراءة أبي بكر بتخفيف إن وتشديد لما فتحتمل وجهين:
 ك األوجه. أحدهما أن تكون مخففة من الثقيلة ويأتي في لما تل

الحرميين  قراءة  الميم  وتخفيف  النون  بتشديد  النحويين  قراءة  وأما  إال،  بمعنى  ولما  أرى،  بإضمار  مفعول  كافية وكال  إن  تكون  أن  والثاني 
من لما    بتخفيفهما، فإن في األولى على أصلها من التشديد ووجوب األعمال، وفي الثانية مخففة من الثقيلة، واعملت على أحد الوجهين، والالم
تخفيف  فيهما الم االبتداء، قيل: أو هي في قراءة التخفيف الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة، وليس كذلك، ألن تلك إنما تكون عند  

ان يا نسوة، إن وإهمالها وما زائدة للفصل بين الالمين كما زيدت األلف للفصل بين الهمزتين في نحو )أأنذرتهم( وبين النونات في نحو اضربن
، قيل: وليست موصولة بجملة القسم، ألنها إنشائية وليس كذلك، ألن الصلة في المعنى جملة الجواب، وإنما جملة القسم مسوقة لمجرد التوكيد

ن موصوفة، وجملة الصفة كجملة  ال يقال لعل من نكرة أي لفريق ليبطئن، ألنها حينئذ تكو   (66)   إِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّويشهد لذلك قوله تعالى:  
، بيد أنه وجهين مقبولين على  (68) . هذه األحكام التي ذكرها ابن هشام قد سبقه باإلشارة إليه ابن الحاجب من قبل(67) الصلة في اشتراط الخبرية

: )وأما قراءة أبي بكر فلها وجهان: أحدهما: الوجوه المذكورة في قراءة ابن عامر، فتكون إن مخففة من  لخالف ما ذهب إليه ابن هشام، إذ قا 
ولما الثقيلة في قراءتهم، والوجه الثاني: أن تكون "إن" نافية، ويكون "كال" منصوبًا بفعل مضمر تقديره؛ وإن أرى كال، أو وإن أعلم ونحوه،  

حَافِظٌ  َعلَيْهَا  لَّمَّاإِن كُلُّ نَفْسٍ  عليها حافظ    بمعنى إال كقوله: )إن كل نفس لما
، ومن ههنا كانت أقل إشكاال من قراءة ابن عامر لقبولها هذا (69)

 الوجه الذي هو غير مستبعد ذلك االستبعاد، وإن كان في نصب االسم الواقع بعد حرف النفي استبعاد، ولذلك اختلف في مثل قوله:" أال رجالً 
.أجاز جماعة  (70)رًا "، هل هو منصوب بفعل مقدر أو نون ضرورة؟ فأختار الخليل إضمار الفعل واختا يونس التنوين للضرورة (جزاء هللا خي

، وعلى رأسهم سيبويه، إذ قال: )وحدثنا من (71) من النحويين إعمال إن مخففة من الثقيلة، وأوجبوا اقتران خبرها بالالم التي تسمى الالم الفارقة
ه سمع من العرب من يقول: "إن عمرا المنطلق"، وأهل المدينة يقرءون:)وان كاًل لما ليوفينهم ريك اعمالهم( يخففون وينصبون كما نثق به أن

قالوا:" كأن ثدييه حقان، وذلك ألن الحرف بمنزلة الفعل، فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله كما لم يغير عمل لم يك ولم أبل حين  
فاعترض ابن هشام على قراءة   (73) ب البصريين، وأجاز إعمالها طائفة من النحويين، وهي العلة نفسها التي ذكرها سيبويه، وهو مذه(72)حذف(

تعالى،  أبي بكر عن عاصم بتشديد النون في إن، فال يقترن خبرها بالالم الفارقة، وإنما أجاز أن تكون الم االبتداء، وهو قد ورد في كالم هللا  
، وأظن أن هذه الالم الم االبتداء على رأي الجمهور، وهي ال تختلف عن الفارقة، بيد أنه  (74)وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُقال تعالى:  وفي كالم العرب،

  قد وقع الخالف بين بعضهم هل الالم الفارقة هي الم ابتداء أم ال؟، قال ابن عقيل: )وتظهر فائدة هذا الخالف في مسألة جرت بين ابن أبي 
م :"في علمنا إن كنت لمؤمنًا " فمن جعلها الم االبتداء أوجب كنر إن، ومن جعلها الما  العافية وابن األخضر، وهي قوله صلى هللا عليه وسل

أخرى اجتلبت للفرق فتح أن وجرى الخالف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي األخفش الصغير وبين أبي علي  
ت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية، وقال األخفش الصغير: إنما هي الم االبتداء أدخلت  الفارسي؛ فقال الفارسي: هي الم غير الم االبتداء اجتلب

وعلى رأي األخفش األصغر وابن األخضر فال بأس باقتران الم االبتداء في خبرها، وأجاز النحويون حذف    (75) للفرق، وبه قال ابن األخضر(
أنهم يقولون: إن زيد لذاهب، وإن عمرو لخير منك"، لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين    )واعلم  :هذه الالم إذا كان المعنى مفهوما، قال سيبويه

 .(76) خففها وألزمها الالم لئال تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفي بها (
)وأما    :وأخواتها  الحكم الخامس: حذف ضمير الرفع في غير الصلة.قال ابن هشام في معرض تعليقه على استعمال ما الكافة المتصلة بإن

، فمن نحب الحمام، وهو األرجح عند اللغويين في نحو:" ليتما زيدًا قائم" ، فما زائدة غير كافة،   (77)قول النابغة؛ قالت أال ليتما هذا الحمام لنا
ما كافة، وهذا مبتدأ ويحتمل: أن    اهـ فعلى هذا يحتمل أن تكون   (78) وهذا اسمها ولنا الخبر، قال سيبويه:" وقد كان رؤبة بن العجاج ينشده رفعا"

تكون موصولة، وهذا خبر لمحذوف، أي: ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وهو ضعيف لحذف الضمير المرفوع في صلة غير أي مع عدم 
ب إفادتها للحصر،  الطول وسهل ذلك لتضمنه إبقاء اإلعمال، وزعم جماعة من األصوليين والبيانيين أن ما الكافة التي مع إن نافية وأن ذلك سب

ف قالوا ألن إن لألثبات وما للنقي، فال يجوز أن يتوجها معا إلى شيء واحد، ألنه تناقض وال أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها ألنه خال
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) فجاء  للمذكور  اإلثبات  المذكور وصرف  لغير  فتعين صرفه  باتفاق  أن جعل ما موصو (79)الواقع  إلى  قبل  أبو حيان من  لة وجه  ، وأشار 
.وقد أشار طائفة من النحويين للوجه األول للرفع من دون ذكر وجه الضعف فيه، قال السيرافي: )أحد وجهي الرفع أن تجعل ما (80) متكلف

د  زيبمنزلة الذي كأنه قال فيا ليت الذي هو هذا الحمام لناء وكذلك مثال الذي هو بعوضة، والوجه اآلخر أن تجعل ما كافة للعامل مثل: إنما  
عى له  منطلق، وليست باسم، و لعلما بمنزلة كأنما... وجعل ما كافة يغير معناها؛ ألنك إذا قلت إنما زيد البزاز تقلل أمره وكأنك تسلبه ما يد

في  غير البز، وليس األمر في سائر الحروف كذلك، ولم تعمل إنما فيما بعدها؛ ألن ما أبطلت عملها، ونظيرها من الفعل أرى إذا جعلت لغوا 
، وأجاز ابن الخيار هذا التأويل إذ قال: )فالرفع من وجهين: أحدهما ان تكون ما بمعنى (81) المواضع التي يلغى فيها أمن وأحسب ونحوهما(

 ،(82) الذي والعائد محذوف أي: ليتما هو هذا الحمام والثاني: أن تكون كافة، وهذا مبتدأ والحمام صفته، ولنا خبره، ونصفه معطوف على هذا(
)ورفعه من وجهين أحدهما أن تكون "ما" موصولة بمعنى "الذي"، وما بعدها صلة، والتقدير : أال ليت الذي هو الحمام،    :وأجازه ابن يعيش بقوله

  ، ونسب ابن مالك إلى سيبويه في هذا التأويل وذكر (83)على حد: "ما أنا بالذي قائل لك شيئا". واآلخر على إلغاء ليت"، وكفها عن العمل(
وجها آخر له، إذ قال: )وأجاز سيبويه كون ليت في بيت النابغة عاملة على رواية الرفع، وذلك بأن تجعل ما موصولة أو نكرة موصوفة،  

ي  والتقدير: ليت ما هو هذا الحمام لنا فما اسم ليت، وهو مبتدأ محذوف، وخبره هذا، والجملة صلة ما أوصفتها، فليت بهذا التوجيه عاملة ف
ين، هي حقيقة بذلك، ألن اتصال ما بها لم يزل اختصاصها باألسماء بخالف أخواتها، فإن اتصال ما بها أزال اختصاصها باألسماء،  الروايت

)انها نكرة    :، وذكر ابن درستويه وجها آخر لما بقوله(84) فاستحقت ليتما بقاء العمل دون إنما وكأنما ولكنما ولعلما، وهذا هو مذهب سيبويه(
وتبين لي مما تقدم ذكره أنه طائفة من النحويين يرون أنه ال ضير من   ( 85)زلة ضمير الشأن، فتكون اسما والجملة بعدها خبرها(مبهمة بمن

 تقدير ما اسم موصول بمعنى الذي، وما حكم عليه ابن هشام بالضعف أمر فيه نظر.  
يد"، فما الثانية مصدرية، وكان زيد صلتها والجملة مفعول، الحكم السادس: حذف خبر كان.قال ابن هشام: ) وتقول:" ما أحسن ما كان ز 

ويجوز عند من جوز إطالق ما على أحاد من يعلم أن تقدرها بمعنى الذي وتقدر كان ناقصة رافعة لضميرها، وتنصب زيدا على الخبرية، 
، والمعنى:" ما أحسن الذي كأنه زيد" إال  ويجوز على قوله أيضا أن تكون بمعنى الذي مع رفع زيد على أن يكون الخبر ضمير ما ثم حذف

، وهذا الحكم الذي استضعفه ابن  (87)وقد تابع الصبان ابن هشام في ذكر حكم الضعف بحذف خبر كان.(86)ان حذف خبر كان ضعيف(
زيد بكان وتجعل ما مع الفعل في  هشام استبعده المبرد من قبل لوقوع ما الموصولة لغير العاقلين، إذ قال:) وتقول ما أحسن ما كان زيد فترفع  

معنى المصدر وتوقع التعجب على ما وما بعدها صلة لها فالتقدير ما أحسن كون زيد، وقد يجوز وهو بعيد ما أحسن ما كان زيدا تجعل ما 
، وإنما هذا من مواضع من  بمنزلة الذي فيصير ما أحسن الذي كان زيدا كأنه كان اسمه زيدا ثم انتقل عنه وإنما قبح هذا لجعلهم ما لألدميين

ألن ما إنما هي لذات غير اآلدميين وصفات األدميين أال ترى أنك تقول ما عندك فتقول فرس أو حمار ولو قلت من عندك لقال زيد أو عمرو،  
وضيع، وإنما أجزناه    والتفات لألدميين التي تقع عليها ما فهي نحو قولك عندي زيد فالقول وما زيد فيكون جوابه طويل أو قصير أو شريف أو

على بعد، ألن الضفة قد تحل محل الموصوف تقول مررت بالمال وجاءني الظريف، وقال بعض المفسرين في قوله عز وجل )والسماء وما 
ابن الوراق وعدة قبيحا  (89)، قال ومن بناها وكان أبو زيد يروي عن الغرب أنها تقول سبحان ما سبح الرعد بحمده فعلى هذا أجزناه((88) بناها(

،  إذ قال: )وكذلك تقول: ما أحسن ما كان زيد، إذا جعلت كان بمنزلة وقع وجعلت ما والفعل مصدرا، فإن نصبت زيدا بكان جعلتها بمنزلة الذي 
على  وجعلت في كان ضميرا يرجع إليها ونصبت زيدا على خبر كان، وإنما قبح أن تجعل ما بمنزلة الذي في هذا الموضع، ألن ما إنما تقع  

 ذات ما ال يعقل، وأحسن ال يعقل، وال يحسن أن تقع على ذات ما يعقل أال ترى أنك إذا قلت: ما كان في الدار؟ لكان الجواب: حمار أو ثور 
بعظهم:" ما    )وأجاز  :، وكذلك لم يرتض هذا التقدير ابن األثير من بعض النحوين، إذ قال(90)، وال يجوز أن يكون الجواب: زيد وال عمرو(

 ( 91)دا, فجعل اسم كان مضمرا, وفيه نظر ألنه يعود الى ما, وما لما ال يعقل(حسن ما كان زيأ
 ٱلْمُرْسَلِنيَ نَّبَإِىْ  مِن  ءَكَوَلَقَدْ جَا دا من الشرطين االولين واستدل بنحو ولقد:قال ابن هشام: )ولم يشترط االخفش واح  الحكم السابع: حذف الصفة

(92)
  ْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْيَْغفِر   (93)

َيُحَلَّْونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر  (94)
اتِكُمْ وَيُكَفِّرُ َعنكُم مِّن سَيِّـ  (95)  دلوا بقولهم قد كان من مطر ولم يشترط الكوفيون بقولهم واست

 :(96)وبقول عمر ابن ابي ربيعة
 وينمي لها حبها علينا ** فمن قال من كاشح لم يضر 
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وَحِكْمَةٍ  كِتَ بٍ مِّن  ءَاتَيْتُكُملَمَا  وخرج الكسائي على زيادتها إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وابن جني قراءة بعضهم:   
بتشديد   (97) 

مُنزِلِنيَ  كُنَّا  وَمَا  ٱلسَّمَاءِ  مِّنَ   جُنٍد  مِن  ۦ بَْعِدهِ  مِن  ۦ قَْومِهِ  َعلَى    أَنزَلْنَاوَمَا  ، وجوز الزمخشري في:  (99)، وقال:" أصله لمن ما ثم أدغم ثم حذفت مهم من(98)لما
(100) 

: يجوز ٍٍ(102)وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَد  :فجوز زيادتها مع المعرفة، وقال الفارسي في (101)اآلية كون المعني: ومن الذي كنا منزلين
، وقال المخالفون التقدير: قد كان هو "أي: كائن من جنس المطر، وفما قال  (103) األخيرتين زائدتين، فجوز الزيادة في اإليجابكون "من" زمن  

، ولقد جادك هو، أي تجاه من الخير كائنا من نها المرسلين، أو ولقد  (104)هو؟ أي: قائل من جنس الكاشح، وإنه من أشد الناس أي: إن الشأن
التنزيل عليه( ، ( 105)جائك نبأ من نبأ المرسلين، ثم حذف الموصوف، وهذا ضعيف في العربية، ألن الصفة غير مفردة فال يحسن تخريج 

النحويين كالكسائي وهشام، ووافقه بعض النحويين بعدم   واألخفش األوسط لم ينفرد بعدم اشتراط تنكير مجرورها وسبقه بالنفي، ووافقه بعض
حواز حذف الموصوف، إذ قال الصبان:) وذهب الكوفيون" أي بعضهم أما الكسائي وهشام منهم فيوافقان األخفش في عدم اشتراط الشرطين  

بيانية لمحذوف أي قد كان شيء من مطر،  معا، واختاره في التسهيل كذا في الهمع، قوله: "وجعلوها زائدة إلخ اجيب بان من تبعيضية أو  
واعترض بأن حذف الموصوف وإقامة الحملة، أو الظرف مقامه قليل ال سيما إذا كان الموصوف فاعال، وأجيب أيضا بان الفاعل ضمير 

أن زيادتها في  مستتر يعود إلى اسم فاعل تضمنه الفعل. والتقدير: كان هو أي كان من جنس المطر، والظرف مستقر حال من الضمير وب
،وقد أشار  (106) ذلك حكاية كأنه سئل هل كان من مطر، فأجيب بذلك على سبيل حكاية السؤال كما قالوا: دعنا من تمرتان كذا في الدماميني(

 من قبل ابن عصفور إلى هذا التخريج، فخرج قول العرب: " قد كان من مطر"، وقولهم: قد كان من حديث على أن أصله: قد كان كائن من 
مطر وقد كان كائن من حديث؛ فحذف الموصوف وقامت الصفة مقامه، قال: " وإن كانت غير محضة"، وقد ذكر في باب النعت أن ذلك  

، وهو تخريج الشيخ أبي حيان، إذ قال: )أما : )ولقد جاءك( فالفاعل مضمر ، أي: ولقد جاءك هذا النبأ،  (107) يحسن في الكالم مع »من«
و)من نبأ المرسلين( في موضع الحال، أي: كائنا من نبأ المرسلين ألن قبله: )ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى  

بأ الذي جاءك هو من نبأ المرسلين، فتأس بما جرى لهم.... وأما " فإذا بقي من قراءته "، و :" بما قال  أتاهم نصرنا(، فأخبره تعالى أن هذا الن
من كاشح "، و:" قد كان من طول "، و : "يكثر فيه من حنين"، و "قد كان من مطر"، و:" قد كان من حديث " فخرج على أن تكون "من" في 

ٱلْاَايَ تِ  رَأَوُاْ  مَا  بَْعدِ ثُمَّ بََدا لَهُم مِّن  اعل يفسره الفعل كما فسر في قوله:  ذلك كله مبعضة، ويكون الفاعل مضمرا اسم ف
أي: هو، أي: البداه،  (108)

فكذلك يكون التقدير: فإذا بقي هو، أي: باق من قراءته نحوًا من كذا، ومما قال هو، أي: قائل من كاشح، وقد كان هو، أي: كائن من طول، 
أي: كاثر من حنين، وقد كان هو، أي: كائن من مطر، وقد كان هو، أي: كان من حديث ومجيء اسم الفاعل فاعاًل بدل  ويكثر فيه هو،  

عليه الفعل شائع في كالم العرب... وقال بعض قولهم: قد كان من مطر وقد كان من حديث: " فحذف الموصوف وقامت من مقامه؛ إذ هي  
إن كانت الصفة غير مختصة" انتهى، وهذا تخريج فاسد ألنه يلزم من ذلك أن يكون المجرور  في موضع الصفة، وذلك يحسن في الكالم و 

. وقال أيضا: ) قال الفارسي: هو )من نبأ( ومن زائدة، أي: ولقد جاءك نبأ  (109)فاعاًل، والمجرور الذي يجر بحرف غير زائد ال يكون فاعال(
رفة وهذا ال يجوز إال على مذهب األخفش، وألن المعنى ليس على العموم بل إنما المرسلين ويضعف هذا لزيادة من في الواجب، وقيل: مع

جاء بعض نبأهم ال أنباؤهم، لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقال الرماني: فاعل جاءك مضمر تقديره: ولقد جاءك 
هذا القول والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو من نبأ المرسلين أن نبأ  نبأ، وقال ابن عطية: الصواب عندي أن يقدر جالء أو بيان، والعالم  

أو بيان، فيكون الفاعل مضمرا يفسر بنبأ أو بيان ال محذوفا ألن الفاعل ال يحذف والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره هو، ويدل على  
ذيب أتباع الرسل للرسل والصدر واإليذاء إلى أن نصروا، وأن هذا  ما دل عليه المعنى من الجملة السابقة أي ولقد جاءك هذا الخبر من تك

اإلخبار هو بغض نبأ المرسلين الذين يتأسى بهم ومن نبأ في موضع الحال، وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه جاءك فال يكون 
، (111)، وهو ما وافقه عليه السيوطي(110)لسابق أو البيان السابق(المعنى على هذا، ولقد جاءك نبأ أو بيان إال أن مراد بالنبأ والبيان هذا النبأ ا

 . (112) ورد الشيخ أبو حيان قول ابن عصفور بأنه يلزم من ذلك أن يكون المجرور فاعال، والمجرور الذي يجر بحرف غير زائد ال يكون فاعال
الكرماني:) فاعل "جاء" مضمر فيه، وهو يعود إلى   وأشار بعض المفسرين من قبل الى عدم جواز حذف الموصوف إذا كان فاعال ،إذ قال 

يكون  النبأ، وإن لم يتقدم ذكره، ألن قوله: )من نبأ المرسلين( بدل عليه الغريب: فاعله مصدر جاء، أي مجيء )من نبأ المرسلين( وال يجوز أن  
ى أن" من" حرف جر زائد، قال البغوي: )ومن .وذهب بعض المفسرين إل(113)التقدير نبأ )من نبأ المرسلين( فحذف، ألن الفاعل ال يحذف(

، وهو ما ذهب إليه الطبري والرماني، قال ابن عطية:) وفاعل جاءك مضمر على ما ذهب إليه الطبري  (114)صلة كما تقول: أصابنا من مطر(
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ء أو بيان، وقال أبو علي الفارسي:  والرماني، تقديره ولقد جاءك نبأ أو أنباء، قال القاضي أبو محمد والثواب عندي في المعنى أن يقدر جال
قوله: ) من نبأ المرسلين(، في موضع رفع بجاء ، ودخل حرف الجر على الفاعل، وهذا على مذهب األخفش في تجويزه دخول من في الواجب،  

 .(115) ووجه قول الرماني أن من ال تزاد في الواجب(
تَرَدَّى   إِذَا   ۥٓوَمَا يُْغنِى َعنْهُ مَالُهُن هشام في بيان دالالت )ما( في ) قوله تعالى :  الحكم التاسع: حكم )ما( بين النافية واالستفهامية.وقال اب

 (116 ) 
، ويضعف كونه مبتدأ (118) ، واالستفهامية، فتكون مفعوال مطلقا والتقدير أي: إغناء اغنى عنه ماله(117)تحتمل ما األولى النافية، أي: لم يغن

بحذف المفعول المضمر حينئذ إذ تقديره أي إغناء أغناه عنه ماله، وهو نظير: "زيد ضربت" إال أن الهاء المحذوفة في اآلية مفعول مطلق،  
والذي كسبه  وفي المثال مفعول به، وأما ما الثانية فموصول اسمي أو حرفي، أي: والذي كسبه او وكسبه، وقد يضعف االسمي بأنه إذا قدر:

يثية لزم التكرار لتقدم ذكر المال، ويجاب بأنه يجوز أن يراد بها الولد ففي الحديث أحق ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، واآلية ح
أَمَْو لُهُمْ وَلَا  نظير:   مَالُهُ، وأما:  (119)مأَوْلَ ُدهُلَّن تُْغنِىَ َعنْهُمْ  يُْغنِى َعنْهُ  تَرَدَّى   إِذَا   ۥٓوَمَا 

(120)  :   مَالِيَهْ  َعنِّى  أَْغنَى مَا  (121 )   فما فيهما محتملة لالستفهامية
. والنحويون قد اختلفوا في تأويل ما في الموضعين، فذهب ابن قتيبة أنها نافية في الموضعين قال: )أراد: لما أغنى عنه ماله  (122)وللنافية(

وهو قول المفسرين قال الطبري: )أي شيء أغنى عنة ماله، ونفع من سخط هللا عليه  (124) ، وهو ما ذهب الزجاج  (123)وولده، فجعل الولد كسبا(
مذهب أبو جعفر النحاس ومكي والمجاشعي والعكبري إلى جواز الوجهين في الموضعين. ولكن العكبري لم يجز أن  (125))وما كسب( وهم ولده(

، وهو الذي رده ابن هشام وضعفه، وعلل ذلك بأنه يؤدي الى تكرار لفظ المال، وأظن أنه ال ضير من تكراره، ألن (126)ية موصولةتكون الثان
، (127)يقصد ما كسبه بسبب المال. وذهب السمعاني إلى أنها استفهامية، إذ قال: )أي: أي شيء اغنى عنه ماله )وما كسب( إذا دخل النار؟ (

.وذهب الزمخشري إلى أن ما الثانية يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية، وتقدير الكالم: بمعنى: ومكسوبه، أو:  (128)بغوي وهو وجه اجازه ال
، وأظن أنه موافق للسياق، ألن الكالم عن المال وما جناه بهذا المال من جاه وسلطان لم  (129) وكسبه، والمعنى: لم ينفعه ماله وما كسب بماله

وهو قول الرازي والقرطبي والبيضاوي   (130)ل ماشيته ومنافعها، وهو الظاهر على ما نقله األلوسي عن بعض النحويينينفعه وما كسب من نس
 ، وأجاز ابن عطية الوجهين في ما, إذ قال: )يحتمل أن تكون ما نافية ويكون الكالم خبرا عن أن جميع أحواله الدنياوية لم تغن عنه شيئا (131)

ويحتمل أن تكون ما استفهاما على وجه التقرير أي ابن الغناء الذي لماله ولكسبه؟ وما كسب: يراد به عرض الدنيا  حين حتم عذابه بعد موته
،وهو ما ذهب إليه الرازي: )ما في   (132)من عقار ونحوه، أو ليكون الكالم داال على أنه أتعب فيه نفسه لم يجنه عفوا ال بميراث وهبة ونحوه(

به قوله: ما أغنى يحتمل أن يكون استفهاما بمعني اإلنكار، ويحتمل أن يكون نفيا وعلي التقدير األول يكون المعني أن تأثير كان لماله وكس
ل دفع الموت عنه، وعلى التقدير  في دفع البالء عنه، فإنه ال أحد أكثر ماال من قارون فهل دفع الموت عنه، وال أعظم ملكا من سليمان فه

سبة الثاني يكون ذلك إخبارا بأن المال والكتب ال ينفع في ذلك. المسألة الثانية: )ما كسب( مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعني مكسوبة أو ك
، (134)وهو قول البيضاوي   (133)هذه اآلية(  يروى انه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي منة نفسي بمالي وأوالدي، فأنزل هللا تعالي

)وقوله:)وما كسب( يجوز أن تكون ما موصولة، وأن تكون   :وأجاز الهمداني في ما األولى الوجهين، وأضاف وجها ثالثا في ما الثانية، إذ قال
، أو وشيء كسبه، أو ومكسوبه، موصوفة، وأن تكون مصدرية، فتكون في موضع رفع عطفا على )ماله(، أي: ما أغنى عنه ماله والذي كسبه

وإن شئت: وكسبة، وأن تكون استفهامية فتكون في موضع نصب، أي: اي شيء كسب؟، وأن تكون نافية فتكون خالية عن المحل، والمعنى: 
ي ما الثانية  (، وأجاز أبو حيان الوجهين في ما األولى، ولكن الوجه األول هو الظاهر، وأجاز ف(135)لم يكسب حيزا، فاعرفه فإنه موضع()

موصولة أو مصدرية، وظل ذلك بقوله: )والظاهر أن ما في ما التي اغنه عنه مالة نفي التي لم يغن عنه ماله الموروث عن آبائه، وما كسب  
هو بنفسه أو ماشيته، وما كسب من نسلها ومنافعها، او ما كسب من أرباح ماله الذي يتجر به، ويجوز أن تكون ما استفهاما في موضع  
  نصب، أي: أي شيء ثاني عنه ماله على وجه التقرير واإلنكار؟ والمعني:، اين الغني الذي لماله ولكسبه؟ والظاهر أن ما في قوله: وما كسب 

موصولة، وأجيز أن تكون مصدرية، وإذا كانت ما في ما أغنى استفهاما، فيجوز أن تكون ما في )وما كسب( استفهاما ايضا أي: وأي شيء 
واعترض أبو السمين الحلبي على تقدير أبي حيان أن يكون االستفهام    (136)يكتسب شيئا، وعن ابن عباس: وما كسب ولده(  كسب؟ أي لم

:  بمعنى النفي، بيد أنه قد وافقه فيما ذهب إليه، إذ قال: )يجوز في »ما« هذه أن تكون بمعنى الذي، فالعائد محذوف، وأن تكون مصدرية، أي
مية يعني: وأي شيء كسب؟ أي: لم يكسب شيئًا، قاله الشيخ، فجعل االستفهام بمعنى النفي، فعلى هذا يجوز أن  وكسبه، وأن تكون استفها 

 . (137) تكون نافية، ويكون المعنى على ما ذكر، وهو غير ظاهر(
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ابن هشام في معرض رده على العكبري الذي نفي عمل اسم الفاعل إذا وصف: )وقال أبو البقاء في    الحكم العاشر: وصف اسم الفاعل.قال 
 افَضْلً يَبْتَُغونَ ٱلْحَرَامَ ٱلْبَيْتَ ءَامِّنيَوَلَا (138)  ال يكون: )يبتغون( نعتا ألمين ألن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في االختيار، بل هو حال من آمين ،
العمل(وهذا قول    (139) بعد  الوصف  إليه(140) ضعيف، والصحيح جواز  باإلشارة  القيسي  فقد سبقه مكي  ابن هشام نظر،  قول   (141)، وفي 

، واستعبد الهمداني إعراب (142) والعكبري بهذا الوجه من اإلعراب لم ينفرد به، فقد أعربه أبو جعفر النحاس من قبل حاال على تقدير: مبتغين
ك بقوله: )ويبعد أن يكون صفة ألمين كما زعم بعضهم ألن اسم الفاعل إذا وصف أو صغر نحو: هذا ضارب  الجملة يبتغون نعتا، وعلل ذل

، وهو ما ذهب إليه األصبهاني وأبو البركات  (143)ظريف زيدا، أو ضويرب زيدا، لم يعمل في حال السعة واالختيار لمفارقته شبه الفعل بذلك(
 .(145)وهو قول بعض المفسرين(144)الفعل، فينبغي أن ال يعملاألنباري، وإذا خرج الوصف عن شبه 

وقد أجاز أبو حيان من قبل إعراب الجملة صفة، ولم ير ما راه جمهور المعربين من عدم جواز ذلك، إذ قال: )قرأ الجمهور يبتغون بالياء، 
ينبغي أن ال يعمل، وقول جمهور المعربين نجده قد    (، وبهذا القول يندفع قول المعربين إنه متى وصف اسم الفاعل(146)فيكون صفة آلمين()

ا في قدم القياس والعلل المنطقية على السماع، واألولى أنه إذا تعارض السماع والقياس قدم السماع، وإذا ثبت هذا في الكالم الفصيح وال سيم
السليم، فالقرآن الكريم المصدر الذي يوثق بصحته،  كالم هللا تعالى فال مناص من القبول به واإلعان إليه، وهو ما يقتضيه الدرس النحوي  

النحويين قد أخضعوا القرآن الكريم   الغلط والسهو والتعارض وما تستغربه حقا هو أن  القواعد واألصول، وما سواه يشوب  والذي تبنى عليه 
ة، وكان عليهم أن يخضعوا للقرآن الكريم وقواعده  لقواعدهم القاصرة المبنية على العلل المنطقية الفلسفية التي ال تمت الى الدرس النحوي بصل 

فه وأساليبه النحوية التركيبية، فلهذا أن يعيدوا النظر من جديد لتلك األحكام التي أصدروها التي في كثير منها يشوبها االضطراب، فما ضع
 بعضهم أجازه غيرهم، وهذا ما يدعونا الضرب عنها صفحا. 

 اخلامتة
 هم النتائج التي توصلت إليها بما يأتي: يمكن أن أوجز الخاتمة بأ

الزلل   العربية من  إلى عرض واحد هو صيانة كتاب هللا تعالى واللغة  إنما تهدف  النحويون عامة وابن هشام خاصة  التي أطلقها  األحكام 
ة كبيرة بما توافر لديه من أدلة  واالنحراف عن المنطلق السليم واللحن، وإن هذه األحكام التي وصفها بالضعف وردها تحتاج إلى ثقافة نحوي

اليسير  فليس من  المنطقية،  الفصحاء، والمقاييس  العرب  الشريف وكالم  السوي  الحديث  الكريم وقراءاته، ومن  النحوية من القرآن  الصناعة 
شام هي ما كانت قليلة مخالفة  اإلحاطة بهذه األحكام التقويمية النحوية وبيان أوجه الضعف فيها.األحكام النحوية الضعيفة التي أطلقها ابن ه

  للقياس، ولكن. هذه القلة ال تعني الفصاحة، وهذا ما دعاه في بعض المواضع إلى تضعيف قراءة سبعية متواترة، وهذا ما يستغربه حقا، فابن 
ا منهج غير دقيق وال يمت الى هشام حاله كمال النحويين السابقين له أرادوا إخضاع القرآن الكريم لمقاييسه وأحكامه النحوية التقويمية. وهذ

ه  الدرس النحوي المبني على قبول المروي المسيح، فالبناء على القرآن الكريم وقراءاته أولى من بناء حكم على بيت شعر منفرد، والشعر محل 
الجملة نعتا السم الفاعل الذي  الضرورة، وال يحمل كتاب هللا تعالى عليها . بيد أن ابن هشام قد يرد على جمهور النحويين الذين منعوا وقوع  

على  وصف، وظاهر القرآن الكريم يفيد جواز ذلك، وهذا المنهج هو الصحيح الذي يجعل القرآن الكريم وقراءاته هو المصدر األول لبناء القواعد  
ابهم جملة )بيتغون( حاال وال يجوز  نحو ما ذكره ابن هشام في قوله تعالى: )وال آمين البيت يبتغون( فقد رد ابن هشام على جمهور المعربين إعر 

د  إعرابها صفة، وعدوه ضعيفا ،فقد بني جمهور النحويين حكمهم على هذه اآلية يعلل منطقية قاصرة، وهذا الرد من ابن هشام لم ينفرد به، فق 
فيها ضعف ولدفع إشكاال ال يتناسب اجازه من قبل ابو حيان. قد يستعين ابن هشام بالحديث النبوي الشريف في توجيه اآلية الكريمة التي ورد  

سما مع سياق اآلية الكريمة على نحو ما تقدم في قوله تعالى: )ما أغنى عنه ماله وما كسب(، فقد ذكر ابن هشام تضعيفه أن تكون ما الثانية ا
الم هللا تعالى، ولكن ما ضعفه ابن  موصوال ألن هذا التقدير يدعو الى تكرار لفظ المال، وهذا التكرار ال يليق بالكالم الفصيح فضال على ك

قد  هشام أجازه جمهور المعربين، وهللا تعالى ذكر المال، وذكر ما كسبه من الفوائد بسب المال على نحو ما ذكره أيضا المفسرون أن أبا لهب 
صوف وإقامة الصفة  كان صاحب موال وتجارةوقد يضعف ابن هشام بعض األساليب النحوية، ويحصرها في الشعر مثل أسلوب حذف المو 

مكانه، وقد أجازه جمهور النحويين وفق شروط معينة وحذف الموصوف قد وقع في كالم هللا تعالي لوضوح المعنى على رأي بعض المعربين، 
للحال،  فال مسوغ لما ذهب إليه ابن هشام، ورأى أيضا أن دخول ال النافية على الفعل الماضي فيه صعفا ألن ال تدخل على المضارع فتصرفه  

عليه    وأنها إذا دخلت على الفعل الماضي يحب تكرار ال ولكنه رأى في سباق اآلية في قوله تعالى: )فال اقتحم العقبة( تكرارا مما سوغ دخول ال
فال مسوغ   ولكن هذا إعراب معنى، وليس إعرابا لفظيا بيد أن اآلية الكريمة تخلو من التقدير. وقد ذكره ابن هشام، وهو أن ال أفادت الدعاء
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ي لغير لتكرارها في السياق، وهذا الوجه يكفينا مؤونة التقدير ، وكان على النحويين أن يأخذوا بظاهر اآلية فيجيزوا دخول ال على الفعل الماض
 الدعاء. 

 املصادر واملراجع
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هـ( المحقق: الدكتور كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، ۳۷۷اإليضاح العضدي: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي )
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هـ( دار صادر، بيروت، )د.ت(. حاشية الصبان على  1069على تفسير البيضاوي(: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الحنفي)
هـ( دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، )د.ت(. حاشية  1206شرح األشموني على الفية ابن مالك: الشيخ أبو العرفان محمد بن علي الصبان) 

هـ( المحقق: عبد هللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية،   1195شية الشهاب؛ عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي، )القونوي على حا
هـ( محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد 403م. حجة القراءات: عبدالرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة )حوالي    ۲۰۰۱هـ:    1422بيروت،  

ب  ، الرسالة  مؤسسة  األولى،  األفغاني،  الطبعة  عبدالغفار  1974هـ/ 1394يروت،  بن  أحمد  بن  الحسن  علي  أبو  السبعة:  للفراء  الحجة  م. 
الدر المصون في علوم  م.2001هـ /14210ھ( تعليق: كامل مصطفي النهداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى377الفارسي)

هـ( المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم دمشق 756ف السمين الحلبي ) الكتاب المكنون: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوس
م. ديوان شعر الملتمس الضبعي رواية اإلمام األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي لتحقيق حسن كامل الصيرفي،  2011هـ / 1432الطبعة الثالثة، 

يوان عمر بن أبي ربيعة: تحقيق: أحمد أكرم الطباع، دار القلم، بيروت .د۱۹۷۰هـ / 1390معهد المخطوطات العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 
م أبو ، )د.ت(. ديوان النابغة الذبياني: شرح وتقديم عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(. زاد المسير في علم التفسير اإلما

 هـ. 1422بد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى،  هـ( المحقق: ع597الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي)
ھ( تحقيق الدكتور : شوفي صيف، دار المعارف، 324السبعة في القراءات: الشيخ أبو بكر أحمد بن موسى التميمي المعروف بابن مجاهد ) 

هـ(  769لك: الشيخ عبد الرحمن العقيلي المعروف بابن عقيل )م. شرح ابن عقيل على الفية ابن ما1980هـ /1400الطبعة الثالثة، القاهرة،  
م. شرح األلفية الشيخ أبو الحسن  1962هـ /1382تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، الطبعة الثالثة عشرة، القاهرة،  

م. شرح األلفية )المقاصد  ۱۹۹۸  - هـ  1419عة األولى  هـ( الطب929ھ( دار الكتب العلمية، بيروت األشموني)۹۲۹علي بن محمد األشموني )
هـ( المحقق مجموعة محققين، معهد البحوث العلمية واحياء ۷۹۰الشافية في شرح الخالصة الكافية(: أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي )

محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجياني شرح التسهيل:  ۲۰۰۷  –هـ  1438التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة األولى،  
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هـ( المحقق: الدكتور عبد الرحمن السيد، الدكتور محمد بدوي المحنون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  672أبو عبد هللا، جمال الدين) 
الطبعة األولى   الحسن علي بن مؤمن ب۱۹۹۰  –هـ  14100الرياض  أبو  الشيخ  الزجاجي  بابن عصفور  م. شرح جمل  المعروف  ن محمد 

( بغداد،  664االشبيلي  اإلسالمي،  التراث  إحياء  مركز  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  جناح،  أبو  جعفر  صاحب  الدكتور  تحقيق  هـ( 
،  هـ(، تحقيق وتصحيح وتعليق: الدكتور يوسف حسن عمر   686م.شرح الكافية: رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي )1980هـ/1400

م. شرح الكافية الشافية: ابن مالك، حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى 1975  - 1395الناشر: جامعة قار يونس، ليبيا،  
م.شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي الحسن  ۱۹۸۲–هـ  1402مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة األولى،  

م.شرح  ۲۰۰۸هـ( المحقق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  368عبد هللا بن المرزبان)  بن
هـ( المحقق: الدكتور محمد خليل مراد الحربي،  543اللمع في النحو لألصبهاني: أبو الحسن نور الدين جامع العلوم األصفهاني الباقولي )نحو  

هـ. شرح المفصل: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي أبو البقاء موفق الدين  1428العلمية الطبعة األولى،  دار الكتب  
الصانع ) المعروف بابن يعيش وبابن  الموصلي  الطبعة 643األسدي  العلمية، بيروت،  الكتب  إميل بديع يعقوب دار  الدكتور  له:  هـ(، قدم 

م.علل  ۱۹۸۰ضرائر الشعر: ابن عصفور، المحقق: السيد إبراهيم محمد، دار األندلس، دمشق، الطبعة األولىم.۲۰۰۱  –هـ  1422األولى،  
هـ( المحقق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ۳۸۱النحو: محمد بن عبد هللا بن العباس أبو الحسن ابن الوراق ) 

هـ( المحقق: محمد باسل عيون السود دار الكتب 756سير أشرف األلفاظ: السمين الحلبي )م.عمدة الحفاظ في تف1999هـ  1420األولى،  
م. العمدة في غريب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب خموش بن محمد القيسي القيرواني    1996  -هـ  1417العلمية الطبعة األولى،  

مرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت )د.ت(.فتوح الغيب في الكشف عن قناع  هـ( المحقق: يوسف عبد الرحمن ال437األندلسي القرطبي المالكي )
هـ( مقدمه التحقيق: إيان محمد الفرج القسم الدراسي: الدكتور جميل بني عطاء المشرف 142الريب: شرف الدين الحسين بن عبد هللا العليمي )

م.فوائد مشكل القرآن: أبو  2013هـ  1434آن الكريم، دبي، الطبعة األولى  العام: الدكتور من عد الرحيم سلطان العلماء ، جائزة دبي الدولية للقر 
غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود بن حمزة بن نصير أبو  محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي

للثقافة اإلسالمية جدة مؤسسة علوم القرآن بيروت )د.ت(غريب ( دار  8505القاسم برهان الدين الكرماني ويعرف نتاج القراء )نحو   القبلة 
هـ( المحقق: د. سيد رضوان  660أديب عبد الواحد الدمشقي)  18( المحقق:  8330القرآن: محمد بن غزير السجستاني، أبو بكر العزيزي )

( تحقيق عبد السالم هارون مكتبة الخانجي،  ۱۸۰بويه )على الندوي، دار الشروق، جدة ،)د.ت(. الكتاب أبو بشر عمرو بن عثمان بن أشير سي
م.الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: اإلمام العالمة شيخ القراء أبو يوسف يعقوب بن أبي العز  ۱۹۸۸ھ/  1408القاهرة، الطبعة الثالثة،  

 م. 2006هـ / 1427ار الزمان، الرياض الطبعة األولى، ھ (، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، د643بن رشيد منتحب الدين الهمداني الشافعي )

هـ( تحقيق: الدكتور لطفي عبد البديع، ترجمة الدكتور عبد النعيم  1158کشاف اصطالحات الفنون والعلوم: الشيخ محمد بن علي التهانوي )
القاهرة   للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  حسنين،  ا1977محمد  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  القاسم  م.الكشاف  أبو  التأويل:  وجوه  في  ألقاويل 

الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(. كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن  
 م.  ۲۰۱۱ت، الطبعة األولى، وعلل القراءات: جامع العلوم الباقولي األصبهاني تحقيق الشيخ عبدالرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية بيرو 

هـ( إعداد عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1094الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكلوي الحنفي )
وت الطبعة األولى،  م.الالم في القرآن الكريم معانيها عملها: أحمد اسماعيل الوحيدي، دار البيارق، عمان، وبير 2011هـ/ 1432الطبعة الثانية،  

هـ(، المحقق: د. عبد اإلله النبهان، دار  616م. اللباب في علل البناء واإلعراب: أبو البقاء العكبري البغدادي محب الدين)1999ھ/1420
مشقي  اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الد  م 1995هـ  1416الفكر ، دمشق، الطبعة األولى، 

هـ  1419هـ( المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة األولى،  775النعماني)
هـ( ضبطه وصححه: جابر بن عبد هللا السريع،  207م.لغات القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء ) ۱۹۹۸–

 م. تحقيق، مازن المبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية  1969هـ/  ۱۳۸۹ھ( بدمشق، دمشق، 370ـ الالمات: أبو إسحاق الزجاجي)ه1435

 م. 1981هـ/  1401هـ( تحقيق: محمد فؤاد سركين، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية، 210مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى)

هـ( تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، 543لكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )المحرر الوجيز في تفسير ا
م. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، واإليضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني، وزارة ۱۹۹۳هـ/  1413دار الكتب العلمية، بيروت،  



   

         

 يف كتابه مغين اللبيب األحكام اليت ضعفها ابن هشام                         

  

  

م. مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن  ۱۹۹۹  -هـ  1420سالمية، القاهرة،  األوقاف، المجلس األعلى للشؤون اإل
 هـ. 1405هـ( المحقق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 437محمد القيسي القيرواني القرطبي المالكي )

هـ/  1421ھ( دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  770حمد بن محمد بن علي الفيومي )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : العالمة  
معاني القراءات: الشيخ أبو منصور أحمد بن محمد األزهري، مركز البحوث في كلية اآلداب جامعة المملكة العربية السعودية، الطبعة   م2000

هـ( تحقيق الدكتورة هدی محمود 215بن مسعدة المجاشعي األخفش األوسط )  م. معاني القرآن: أبو الحسن سعيد1991  – هـ  1412األولى،  
هـ( تحقيق  207م.معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الفراء )1990  -هـ  1411قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى،  

م. معاني القرآن 1980هـ/  1400الم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،  األستاذ احمد نجاتي محمد علي النجار، والدكتور عبد الفتاح شلبي، ع
)ت: الزجاج  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الطبعة ۳۱۱وإعرابه:  بيروت،  الكتب،  عالم  شلبي،  إسماعيل  الفتاح  عبد  الدكتور:  تحقيق  هـ( 

رة التعليم العالي والبحث العلمي مطبعة جامعة بغداد،  م. معاني النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، منشورات وزا1988هـ/  1408االولى،
م. مغني اللبيب عن كتب األعاريب: الشيخ ابن هشام األنصاري، تحقيق: الدكتور مازن المبارك والدكتور محمد علي حمد  ۱۹۹۰هـ/  1410

غيب)تفسير الرازي(:أبو عبد هللا محمد بن عمر  م. مفاتيح ال۱۹۷۹هللا، ومراجعة األستاذ سعيد األفغاني دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة،  
 هـ.  1420هـ( دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،606بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري)

( المحقق: الدكتور علي بو ملحم، مكتبة هـ538المفصل في صنعة اإلعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار هللا )  
هـ(  855م. المقاصد النحوية في شرح شواهد األلفية: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني )1993الهالل، بيروت، الطبعة األولى،  

ر السالم للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق: الدكتور علي محمد فاخر، والدكتور أحمد محمد توفيق السوداني، والدكتور عبد العزيز محمد فاخر دا
(،أعاد ترتيبه حسن 5285م. المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي األزدي المبرد)۲۰۱۰  –هـ  1431والترجمة، القاهرة، الطبعة األولى،  

الرحمن بن عبد هللا بن أحمد    م. نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم عبد 1999هـ/  1420حمد دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  
م. النكت في القرآن الكريم: علي بن فضال بن علي بن غالب ۱۹۹۲  - 1412هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  581السهيلي )

م. الهوامع  ۲۰۰۷ –ـ  ه1428هـ( دراسة وتحقيق: الدكتور عبد هللا عبد القادر الطويل، الطبعة األولى،  479المجاشعي القيرواني أبو الحسن )
 ھ(، حقيق الدكتور: عبد همع الحميد هنداوي المكتبة التوفيقية، القاهرة، )د.ت(.911شرح جمع الجوامع: اإلمام جالل الدين السيوطي)

 هوامش البحث  

 
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: مادة: )ضعف(. (1)
 . 59ينظر : تدريب الراوي:  (2)
 . ۱۱۱۸/   ۲کشاف اصطالحات الفنون والعلوم:  (3)
 . 575الكليات: (4)
 . 144ينظر: األحكام التقويمية النحوية في النحو العربي دراسة تحليلية:  (5)
وهو قول سيبويه والكسائي واألخفش وصححه ابن عصفور وابن مالك، ينظر: إعراب القرآن والتذييل والتكميل:   (6)

 . 510/1، وجمع الهوامع: 398، والجنى الداني: 5/ 130
قال النحاس: )اقرأ المدنيون والكوفيون إن هذان لساحران وقرأ أبو عمرو إن هذين لساحران وهذه القراءة مروية   (7)

حسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري، وقرأ الزهري وإسماعيل بن عن ال
قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في إحدى الروايتين إن هذان لساحران بتخفيف إن، فهذه ثالث قراءات، قد  

   ۰۳۱-۳/۳۰رواها الجماعة عن األئمة( إعراب القرآن: 
 63سورة طه من اآلية:  (8)
 . 376البصريون يرونه سماعها لقلته، ينظر: الالم في القرآن الكريم معانيها وعملها :  (9)
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 3/362، وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 3/31ينظر : إعراب القرآن للنحاس:   
 3/362، وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 3/31ينظر : إعراب القرآن للنحاس:   (10)
 ، وأجازه بعض النحويين، ومنه قول الشاعر: 29ينظر : ضرائر الشعر : (11)

 أم الحليس لعجوز شهر به ... ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
 4/345وشرح أبيات مغني اللبيب:  2/357، وشرح المفصل:   3/392ينظر : معاني القرآن وإعرابه:   (12)
 1/298ه والنظائر في النحو: وهو قول أبي علي الفارسي وابن حتي، ينظر: األشبا (13)
 57-56مغني اللبيب :  (14)
 ۳۰۳مغني اللبيب: (15)
، ولم يقل به الزجاج، وإنما ذكره عن النحويين القدامى، ينظر : معاني 3/31ينطر : إعراب القرآن للنحاس:    (16)

 362/ 3القرآن واعرابه: 
  2/357ينظر : شرح المفصل: (17)
 . 157/1األمالي النحوية:  (18)
 233/ 1األشباه والنظائر في النحو:  (19)
 21/ 2ولم أجد إنكاره هذا، بل أجازه، ينظر: مجاز القرآن:    510/ 1وهمع الهوامع:  398ينظر: الجنى الداني:  (20)
 . 5/131التذييل والتكميل :  (21)
 . 3/158ينظر : شرح األلفية للشاطبي:  (22)
 1/145وجمع الهوامع:   2/ 150ينظر معاني القراءات:  (23)
، وشرح الكافية الشافية:  2/ 357، وشرح المفصل:31/3، إعراب القرآن:  36ينظر : تأويل مشكل القرآن:  (24)

 1/58وشرح األلفية لألشموني:  277/ 1والمقاصد النحوية:  3/350وشرح الكافية للمرضي:   1/188
 2/443معالي القرآن لألخفش:  ، وينظر : 94لغات القرآن:  (25)
 165/ 3وزاد السير  14/445ينظر: التفسير البسيطة  (26)
 . 34للمتلمس في ديوانه:   (27)
 2/364المغتضب :  (28)
 119/ 1ينظر: حاشية الصبان:  (29)
 ۳۷۹، والالم في القرآن الكريم معانيها وعملها : 125 –  124ينظر / الجني الثاني :  (30)
 26سورة األنفال من اآلية:  (31)
 . 40سورة التوبة من اآلية:  (32)
 .۱۱۷مغني اللبيب: (33)
 2/644التبيان في إعراب القرآن:   (34)
 267/ 3الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:  (35)
وإرشاد    2/261والبرهان في علوم القرآن:    10/94والباب في علوم الكتاب    6/52ينظر: الدر المصون:    (36)

 . 4/16العقل السليم :
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 4/1326حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي :  (37)
   9/299ينظر: حاشية القونوي على حاشية الشهاب   (38)
 31سورة القيامة اآلية:  (39)
 34(، وبحر الفوائد: )299امثال الحديث: ) (40)
   11سورة البلد اآلية:  (41)
 4/314وهو قول الرمي، ينطر شرح الكافية:   4/759ينظر : الكشاف :  (42)
 17سورة البلد اآلية: (43)
 . 265- 264/3القرآن: ، وهو قول القراء من قبل، ينظر: معاني5/ 329ينظر: معاني القرآن وإعرابه:   (44)
، والجلى  10/ 482، والبحر المحيط:  485/5هو قول ابن عطية وأبي حيان، ينظر: المحرر الوجيز :    (45)

 299الداني  
 ۳۲۱مغني اللبيب:  (46)
 . 108نتائج الفكر في النحو: (47)
 . 2974, والجلي الثاني 5/33ينظر : شرح المفصل:  (48)
 38سورة البقرة من اآلية: (49)
 . 14سورة البلد اآلية:  (50)
، ومفاتيح الغيب: 5/143وهو قول الكسائي المبرد، ينظر: إعراب القرآن للنحاس:    264/ 3معاني القرآن:    (51)

30/736 
 413/ 6: ، ينظر: الحجة للقراء السبعة3/149معاني القراءات:  (52)
 6/413ينظر: الحجة للقراء السبعة:   (53)
 . 566والنكت في القرآن الكريم:   8/199، وإعراب القرآن لألصبهاني: 764ينظر : حجة القراءات:  (54)
   ۲۹۷ينظر: الجنى الداني:   (55)
، وإعراب ثالثين  64/ 1واألصول في النحو:    2/579، وينظر : معالي القرآن لألخفش115غريب القرآن :  (56)

 . 560، وإعراب القرآن العظيم: 72، وفوائد مشكل القرآن: 1/64واالنصاف في مسائل الخالف: 40سورة:
 2/296وينظر: الكتاب:  5/143ينظر : إعراب القرآن:  (57)
 
 6/401، والكتاب الفريدة 416- 6/ 415ينطر : الحجة للقراء السبعة:   (58)
 ۷۲ينظر فوائد مشكل القرآن:  (59)
 30/736بنظر مفاتيح الغيب:  (60)
 111سورة هود من اآلية:  (61)
فقرأ ابن كثير ونافع )وإن( مخففة )كال لما( مخففة، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر أول كل خفيفة )لما(   (62)

قرأ حمزة والكسائي )وان( مشددة النون واختلفا في الميم من )لما( فشددها حمزة وخففها الكسائي، وقرأ  مشددة و 
 . 339أبو عمرو مثل قراءة الکسائي وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة، ينظر: السبعة في القراءات: 
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لألصبهاني:  (63) النحو  في  اللمع  : شرح  بعي  84ينظر  العكبري  وهو وجه  عند  مذاهب  د  التبيين عن  ينظر: 

 .  348النحويين:
 . 105سورة هود من اآلية:  (64)
 . 1/166ينظر : األمالي النحوية:  (65)
 . 72سورة النساء من اآلية: (66)
 ۳۷۳-۳۷۱مغني اللبيب:  (67)
 . 1/166ينظر: األمالي النحوية:  (68)
 4سورة الطارق اآلية:  (69)
 1/167األمالي النحوية:  (70)
 .4/ 545المفصل:ينظر : شرح  (71)
 2/140الكتاب:  (72)
 .117ينظر: الالمات للزجاجي: (73)
 . 124سورة النحل من اآلية:  (74)
 380-379/ 1شرح ابن عقيل:  (75)
   2/139الكتاب:  (76)
 45ديوانه:  (77)
 2/137الكتاب:  (78)
 406مغني اللبيب  (79)
 5/149ينظر: التقبيل والتكميل:  (80)
 2/468شرح كتاب سيبويه:  (81)
 . 587توجيه اللمع:  (82)
 526/ 4شرح المفصل:  (83)
 2/38شرح التسهيل :  (84)
 4/338شرح الكافية للرضي:   (85)
 . 419-418مغني اللبيب : (86)
 36/ 3ينظر: حاشية الصبان:  (87)
 سورة الشمس اآلية  (88)
 185-4/184المقتضب:  (89)
 . ۳۲۷علل النحو: (90)
 . 4/424، وشرح المفصل : 384, وينظر : توجيه اللمع 1/499علم العربية: البديع في  (91)
 34سورة األنعام من اآللية:  (92)
 12سورة الصف من اآلية: (93)
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 . 31سورة الكهف من اآلية:  (94)
 . 271سورة البقرة من اآلية:  (95)
 . 104ديوانه:  (96)
 81سورة آل عمران من اآلية:   (97)
 1/194ينظر: المحتسب:قراءة األعرج،  (98)
 1/164المحتسب:  (99)
 . 28سورة يس اآلية: (100)
 4/12لم أجده في تفسيره. ينظر : الكشاف:  (101)
 . 43سورة النور من اآلية:  (102)
 144/ 11ينظر: التذييل والتكميل:  (103)
 1/146أجازه أبو حيان، ينظر: التذييل والتكميل:  (104)
 429-428مغني اللبيب: (105)
 465/ 24وهمع الهوامع 11/144وينظر : التذييل والتكميل:  315/ 2الصبان : حاشية  (106)
 485/2، وينظر : شرح جمل الزجاجي 6/ 2905ينظر : تمهيد القواعد  (107)
 . 35سورة يوسف من اآلية:  (108)
 .  ۱۱/ 5۱۱التذييل والتكميل:  (109)
 4/491البحر المحيط  (110)
 2/165ينطر : همع الهوامع  (111)
 6/2905د : ينطر القواع (112)
 357/ 1غرائب التفسير وعجائب التأويل  (113)
 3/140تفسير البغوي  (114)
 2/287المحرر الوجيز   (115)
 . 2سورة المسد اآلية: (116)
 573أي المفعول محذوف ، وتقديره لم يغن شيئا ينظر إعراب القرآن العظيم:  (117)
الكتاب:    (118) ينظر:  الزمخشري،  قول  فتوح    4/820وهو  به 16/626الغيبوينظر  أن يكون مفعوال  ويجوز 
 25/498يره: أي شيء أغني عنه ماله، ينظر: روح المعاني دتق
 110سورة آل عمران من اآلية:   )119( 
 11سورة الليل اآلية:  (120)
 28سورة الحاقة اآلية: (121)
 415مغني اللبيب:  (122)
 ۲۰۰مجاز القرآن:  (123)
 87وينظر العمدة في غريب القرآن:  5/375ينظر معاني القرآن واعرابه:  (124)
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القرآن:    (125) أي  تأويل  في  البيان  حاتم    42/717جامع  أبي  ابن  تفسير  عبد  3473/  10وينظر  وتفسير 

 . 473/ 3الرزاق:
القرآن    ، وإعراب578والنكت في القرآن الكريم:    2/251ومشكل إعراب القرآن    5/192ينظر إعراب القرآن    (126)

 . 1/560لألصبهاني 
 . 6/299تفسير السمعاني  (127)
 .8/852ينظر : تفسير البغوي  (128)
 .  4/820ينظر: تفسير الكشاف:  (129)
 . 15/498ينظر تفسير األلوسي:  (130)
 . 5/545وتفسير البيضاوي  20/238وتفسير القرطبي:  32/351ينظر: مفاتيح الغيب:  (131)
 534/ 5المحرر الوجيز :  (132)
 32/351مفاتيح الغيب:  (133)
 .  5/545تفسير البيضاوي  (134)
 .  6/482الكتاب الفريد  (135)
 . 20/553واللباب:     3/396وينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ    567- 566/1البحر المحيط    (136)
 144/ 11الدر المصون:   (137)
 2سورة المائدة من اآلية:  (138)
 1/416التبيان في إعراب القرآن:   (139)
 796مغني اللبيب :  (140)
 1/217ينظر: مشكل إعراب القرآن:  (141)
 1/256ينظر: إعراب القرآن:  (142)
 2/389الكتاب الفريد:  (143)
   ۱/ ۲۸۳والبيان في غريب إعراب القرآن:    206ينظر كشف المشكالت  (144)
 424، وحاشية العمل على تفسير الجاللين 4/3ينظر إرشاد العقل السليم:   (145)

 166/ 4البحر المحيط  146


