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المقدمة

ىذا بحث في ا لقرائف النحوية خصصت الحديث عف قرينة األداة بوصفيا احد تقسيمات الكمـ التي يتحدد المعنى مف

خالؿ التحاقيا مع غيرىا مف (األسماء واألفعاؿ) ليتحقؽ المعنى المطموب مف لدف المتكمـ إلى السامع ،وىذا العمـ ىو جديد
قديـ ،جديد في الطرح قديـ في المعالجات،فرجاالت العمـ مف المغوييف القدامى قد تنبيوا إلى أىميتو عند حديثيـ عف أىمية
المعنى ،ومف ىؤالء عالمنا موفؽ الديف ابف يعيش المتوفي(ٖٗٙىػ).

َّ
إف موضوعة القرينة مف الموضوعات اليامة عند عمماء العربية (قدامى ومحدثيف) والتي ابتعد عنيا الدرس النحوي

مف الناحية الداللية ،إذ بدا التركيز واضحا مف الناحية التركيبية بوصفو جزءا ميما مف نظرية العامؿ النحوي .في حيف اف

الدرس النحوي يا طالما اشتكى مف قيود العامؿ مما حدا بالكثير مف الدراسات النحوية التي ترغب بكسر القيود المتعمقة

بالعامؿ النحوي والبحث عف التركيب مف وجيو نظر داللية محددة لممعنى ،وىذا ما تسعى اليو القرينة المنبثقة مف دورىا
ستنبط المعاني المطموبة ،وبيا يزاؿ المبس في الكالـ مف دوف الحاجة الى كثرة التعميالت
الوظيفي في الكالـ ،فبواسطتيا تُ َ
بأنيا «القائمة في
والتأويالت مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ المعنى كما عبر عنو القدامى .قاؿ عنيا الجاحظ (تٕ٘٘ىػ) ّ
المتصورة في أذىانيـ ،والمتخمّْجة في نفوسيـ ،والمتَّصمة في خواطرىـ ،والحادثة في فكرىـُّ ،
تحؿ المنعقد،
صدور الناس،
َّ

الداللة أوضح وأفصح ،وكانت اإلشارة أبيف وأنور ،كانت المعاني أنفع
المقيد مطمقاً ،وكمما كانت ّ
وتجعؿ الميمؿ مقيداً ،و ّ
وأنجع»(ٔ) «.فالنحو بغير المعاني جفاؼ قاحؿ ،والمعاني بغير النحو أحالـ طافية ،ينأى بيا الوىـ عف رصانة المطابقة
العر ّفية وينحاز بيا الى نزوات الذوؽ الفردي»(ٕ) .ولذلؾ؛ «أنؾ تجد في كثير مف المنثور والمنظوـ منو  ،فمتى اعتور
كالماً ما أمسكت بعروة المعنى ،وارتحت لتصحيح اإلعراب»(ٖ).

فالقرينة ىي عالمة مف عالمات تحديد المعنى مف ذلؾ المفظ لتشكؿ مع غيرىا مف القرائف عالمات مؤكدة لممعنى

تدؿ عمى إرادة ىذا المعنى مف المفظ المستعمؿ فيو؛ كي َّ
الواحد دوف غيره مف المعاني  ،يقوؿ أحمد البيادلي ،إذ قاؿُّ «:
ندؿ

السَّامع عمى إرادة ىذا المعنى ،والقرينة يحتاجيا المجاز أسواء كانت ىذه القرينة عقمية أـ لفظية؟ مثاؿ العقمية قولو تعالى
(ٗ)
ِ
ِ
َّ ِ
اسأ ِ
فأف العق َؿ يمنعُ سؤا َؿ الجماد ،والمفظية (رأيت أسداً يصمي) فاف
َؿ ا ْلقَ ْرَيةَ التي ُكَّنا فييَا﴾ ؛ أي اسأؿ أى َؿ القرية ّ
﴿و ْ
َ
(٘)
الحيواف ال يصمي»  .فالقرينة ىي العالمة الكاشفة لممعنى مع ما تظافر مف قرائف وىا أنا ذا اعرض قرينة االداة في ضوء
فكر ابف يعيش النحوي وكتابو (شرح المفصؿ).

(ٔ) ينظر :البياف والتبييف .ٚ٘/ٔ ،
(ٕ) األصوؿ ،تماـ حساف.ٖٖٔ:
(ٖ) الخصائص.ٜٗ٘/ٕ:

(ٗ) يوسؼ.ٕٛ :
( )1مفتاح الوصول إلى علم األصول.342–322–322/5 :
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توطئة:

ٍ
الشيء ِ
شيء ،والقريف صاحبؾ الذي يقارُنؾ»(ٔ) .فيي مأخوذة مف
أقرنو قرناً أي شددتو إلى
القرينة لغةً :مف «قرنت
َ
(ٕ)
ٍِ
يف
يف َي ْو َمئذ ُّمقََّرنِ َ
﴿وتََرى ا ْل ُم ْج ِرِم َ
االزدواج ،أو االجتماع ،أو المصاحبة  .وورد ىذا المعنى في القرآف الكريـ في قولو تعالى َ
ِ
ٍ
ِ
َصفَ ِاد﴾(ٖ) .أما القُرنة فيي «الطّرؼ الشاخص مف ّْ
الشيء بغيره ،وقارْنتُو
بالشيء ،...واقترف
الشيء
ت
كؿ
شيء ،وقرْن ُ
في األ ْ
ُ
َ
منوُ ِقراف الكو ِ
اكب ،وأ ْق َرَف لو ،أي أطاقو وقوي عميو قاؿ تعالى﴿لِتَ ْستَُووا َعمَى ظُيُ ِ
ورِه ثَُّـ تَ ْذ ُك ُروا نِ ْع َمةَ َرّْب ُك ْـ
ِق َرانا:
صاحبتُو ،و ْ
ْ
َِّ
ِ
يف﴾(ٗ) .أي مطيقيف وقرينة الرجؿ :امرأتو»(٘) .ويذكر
حاف الذي َس َّخ َر لََنا َى َذا َو َما ُكَّنا لَوُ ُم ْق ِرنِ َ
استَ َوْيتُ ْـ َعمَْيو َوتَقُولُوا ُس ْب َ
إِ َذا ْ

بأف «القاؼ والراء والنوف أصالف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى جمع الشيء إلى شيء ،واآلخر ينتأ
ابف فارس (تٖٜ٘ىػ) ّ
كأنيما قد
بقوة ّ
وشدة ،فاألوؿ قارنت بيف شيئيف ،والقراف :الحبؿ يقرف بو شيئاف ،والقَُرف الحبؿ أيضاً ،والقرينة نفس اإلنسافّ ،
ّ
()ٙ
ِ
قرف
تقارنا»  .وزاد ابف سيده(تٗ٘ٛىػ) معنى آخر لمقرينة ،زيادة عمى ّ
الشدة والوصؿ وىو :الحاجة والموضع فعبَّر بقولِو « َ
«قرف ال ّشيء بال ّش ِ
أخذت قروني مف
يء ،وقرنو إليو قرنا ّ
شده إليو ،وقرف الحج بالعمرة قراناً :وصميا ،وقارف الشيء مقارنةً ،و ُ
َ
األمر :أي حاجتي ،..والقرينة :موضع»(.)ٚ

وفي االصطالح :قاؿ حازـ القرطاجني (تٗٙٛىػ) عف دور القرينة في وضوح المعنى فيقوؿ عنياِ « :قراف َّ
الشيء بما

يزيؿ الغموض ،أو االستشكاؿ الواقع فيو ،يكوف بأف ُيتبع َّ
الشيء ،بما يكوف شرحاً لو وتفسي اًر مف جية ما يكوف في معناه،
ويكوف بأشياء خارجة عف معنى َّ
الشيء ،إال َّ
أف فييا دالالت عمى إبانة ما ْانبيـ في األشياء المقترنة بيا ،إذ قد ُيستدؿ عمى

()ٛ
َّ
أمر
المعنى بما يجاوره مف المعانيّ ،
عرفيا قائالً « ٌ
وينبو بعضيا عمى بعض»  .أما الشريؼ الجرجاني(تٛٔٙىػ) فقد ّ
()ٜ
البيانية نقالً عف المحدثيف ىي« ما يفصح عف المراد مف
وعرفيا الصَّباف(تٕٔٓٙىػ) في رسالتو
ّ
يشير إلى المطموب» ّ .
ٍ
لفظ آخر ،أو ما يفصح عف المراد مف غير أف ُيستعمؿ فيو»(ٓٔ) .ويعرفيا المحدثوف َّ
بأنيا «ما يمنع مف إرادة المعنى
األصمي في الجممة»(ٔٔ).

أما قرينة االداة فيي القرائف الميمة عند االستعماؿ العربي ،ولكؿ أداة مف ىذه األدوات ضمائميا الخاصة ،فيي

تتطمب بعدىا شيئاً بعينو فتكوف قرينة متعددة جوانب الداللة إذ تدؿ بمعناىا الوظيفي ،وبموقعيا ،وبتضاميا مع الكممات
األخرى عمى ضمائميا .وىذا التعدد في جوانب الداللة بقرينة األداة يجعميا في التعميؽ النحوي قرينة لفظيَّة أساسية(ٕٔ).

ُّ
وتعد وسيمةً لصوغ الجمؿ اإلنشائية التي تدؿ عمى جممة الطمب(ٖٔ)« .وتشترؾ األدوات جميعاً في أنيا ال تدؿ عمى معاف
(ٔ) العيف(،مادة قرف).ٕٕٗ-ٕٗٔ/٘ :
(ٕ( ينظر :المفردات.ٗٓٔ :
(ٖ) إبراىيـ.ٜٗ :
(ٗ) الزخرؼ.ٖٔ :

(٘) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،ٕٕٔٛ -ٕٔٛٔ:وينظر :لساف العرب(،مادة قرف).ٖٗٔ-ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٖٔ :
( )ٙمعجـ مقاييس المغة ،ٕٛ٘ :وينظر :التكممة والتذييؿ لما فات صاحب القاموس مف المغة.ٖ٘ٓ–ٖٗٛ /ٚ :
( )ٚالمحكـ والمحيط األعظـ( ،مادة قرف).ٕٕ٘–ٕٕٗ–ٕٕٖ/ٙ :
( (ٛمنياج البمغاء وسراج األدباء.ٔٚٛ-ٔٚٙ :
( )ٜالتعريفات.ٕٔٛ :

بيانية.ٔٗ :
(ٓٔ( العالقات والقرائف في التعبير البياني ،ٔٙٛ :وينظر :القرينة في البالغة العر ّبية دراسة ّ
(ٔٔ( معجـ المصطمحات األدبيَّة.ٕٛٛ:
(ٕٔ) ينظر :المغة العربية معناىا ومبناىإٕٗ:ػٕٕ٘.
(ٖٔ) ينظر :مقدمة لدراسة عمـ الداللة.ٔٗٔ :
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معجمية ،ولكنيا تدؿ عمى معنى وظيفي عاـ وىو التعميؽ ،ثـ تختص كؿ طائفة منيا تحت ىذا العنواف بوظيفة خاصة«(ٔ).

خاصة«(ٔ) .بمعنى َّأنيا كممات فارغة مف مضمونيا المعجمي ،وال يظير معناىا إال حيف توصؿ بغيرىا(ٕ)«.وتعد قرينة
األداة مف أشير أنواع التعميؽ في المغة العربية الفصحى« (ٖ)؛ لذلؾ قاؿ الدكتور محمد محمد يونس :إنيا مف أىـ القرائف

النحوية(ٗ) ،بدليؿ أف عمماء المغة جعموىا تستعمؿ لمربط بيف المفردات ،أو لمداللة عمى معنى في غيرىا.

َّ
إف األداة التي تدؿ عمى معنى في غيرىا تقتصر عمى حروؼ المعاني ،)٘(وىذه الحروؼ«تكتسب معناىا مف السياؽ

السياؽ الذي توضع فيو ،فداللتيا مرىونة بوجودىا في السياؽ..؛ لذلؾ يمكننا القوؿ إف األداة مف أىـ الوسائؿ التي تغير

()ٙ
المعنى النحوي في الجممة العربية«  .وال نستطيع أف َّ
نمر باألداة مف دوف ذكر تعريؼ المناطقة ليا؛ ألنيا تعد ركناً ميماً

في دراستيـ المفظية واستدالالتيـ المنطقية فعرفوىا بأنيا وسيمة يستعاف بيا لتأدية عمؿ ما ،ولفظ ال يدؿ عمى معنى إال عند

اقترانو بغيره  ،ولذلؾ سميت نواقص الدالالت فيي ال تدؿ بانفرادىا عمى معنى يتصور ،بؿ إنما تدؿ عمى نسب ال تعقؿ ،أو

تعقؿ األمور التى ىى نسب بينيا( .)ٚفربما يحصؿ لبس في بعض القرائف ،فنحتاج الى قرائف أخرى لرفع ذلؾ المبس ،وقرينة
وقرينة األداة مف أىـ مصاديقيا في الجمؿ اإلبانة ورفع المبس .وىذا ما صرح بو الزجاجي بأف داللة األداة أبيف مف داللة
اإلعراب في الفرؽ بيف النحو إف ىذا لِزيد ،وأف ىذا لَزيد؛ وذلؾ «ألف اإلعراب يسقط في الوقؼ فيسقط الدليؿ فجعؿ الفرؽ
بالالـ؛ لئال يزوؿ في وصؿ وال وقؼ ،فكاف أبيف داللة مما يدؿ في حاؿ ويسقط في حاؿ«(.)ٛ

وقسَّميا الدكتور مصطفى الساقي عمى قسميف :أصمية ومحولة ،فاألصمية :كحروؼ المعاني جميعيا ال تقبؿ أي

الصقة مف لواصؽ أقساـ الكممة األخرى فيي إذاً ال تقبؿ الدخوؿ في جدوؿ إلصاقي .واآلخر :األدوات المحولة مف الفعمية
مثؿ :كاف وأخواتيا وكاد وأخواتيا فإنيا تقبؿ الدخوؿ في الجدوؿ اإللصاقي .فتمصؽ بيا تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعؿ

ونوف التوكيد ونوف النسوة الخ( .)ٜوتمتاز األدوات بخصائص سبع ،أولها :الجمود فال يدخميا تصرؼ األسماء واألفعاؿ ما
عدا قبوؿ التأنيث في أي ،وبعض التصرؼ في ليس وعسى(ٓٔ) .ثانياً :البناء :فأطراؼ األدوات تالزـ صورة صوتية

فقد الصيغ الصرفية الضابطة .فميس ليا أبنية أو أوزاف خاصة كاألسماء واألفعاؿ .رابعاً :افتقاد األصؿ
سماعية ثابتة .ثالثاًُ :
وغ ْفؿ في االشتقاؽ .خامساً :ىي وظيفة التحقيؽ.
المغوي الذي تمحؽ بو ،فالمشيور أف األداة يتيمة ،مفتقرة إلى الجذور ُ
(ٔ) القرينة في المغة العربية.ٕٖٔ:
(ٕ) ينظر :البحث النحوي عند األصولييف ،ٕٜٜ :وأثر القرائف في توجيو المعنى في تفسير البحر المحيط.ٕٜٓ:
(ٖ) أقساـ الكالـ العربي.ٜٜٔ :

(ٗ) ينظر:المعنى وظالؿ المعنى.ٖٖٗ:
 والبػػد مػػف االشػػارة أف حػػروؼ المعػػاني ىػػو مصػػطمح بصػػري ي ػرادؼ لفظػػة األداة عنػػد الكػػوفييف ،وس ػنعتمد عمػػى مصػػطمح
األدوات بػدالً مػػف حػروؼ المعػػاني ،ألف األدوات أقػرب إلػػى مػا يتطمبػػو المصػػطمح مػف دقػػة فػي الداللػػة  ،واختصػار فػػي المفػػظ
عمى حد كالـ( .مدرسة الكوفة.)ٖٔٔ :

(٘) ينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٓٛ :
( )ٙالقرينة في المغة العربية.ٕٔٗ:
( )ٚينظر:التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٓٛ :

( )ٛكتاب الالمات ،ٜٚ:وينظر :المعنى وظالؿ المعنى.ٖٖ٘:
 قسـ الدكتور تماـ حساف األدوات عمى قسميف :أصمية ومنقولة .ينظر :القرائف النحوية واطراح العامؿ واإلعرابيف التقديري
والمحمي.ٖٖ:
( )ٜينظر :أقساـ الكالـ العربي ،ٕٔ٘ :والقرائف النحوية واطراح العامؿ واإلعرابيف التقديري والمحمي.ٖٖ:
(ٓٔ) ينظر :المخصص ،ٔٗ/ٙ :والتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٗ :
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فالنظـ الذي تَ ِرُد لو األداة في النظـ يكوف مؤكداً ،بخالؼ ما يقابميا مف األسماء أو األفعاؿ لممعنى نفسو .سادساً:التزاـ
األدوات لمتركيب فيي مفتقرة إليو؛ وسبب ذلؾ أنيا تتضمف معاني نحويَّة تركيبية ال معجميَّة(ٔ) .أي«أنيا كما يقوؿ النحاة ال
ال تدؿ عمى معنى في نفسيا كما يدؿ االسـ والفعؿ ولكنيا تدؿ عمى معنى وظيفي«(ٕ) .سابعاً :أنيا ال تنوف وال تضاؼ وال

تقبؿ أداة التعريؼ (أؿ)(ٖ) .وتقسـ األدوات عمى قسميف(ٗ) .قرينة األدوات الداخمة عمى الجمؿ ،وقرينة األدوات الداخمة عمى
عمى المفردات.
قرينة األدوات الداخمة عمى الجمل عند ابن يعيش:

ىي األدوات التي تدخؿ عمى الجممة فيكوف مسمطاً عمى عالقة اإلسناد بيف طرفييا أو بيف الجممة وجوابيا(٘) .وعندما

وعندما تتعاضد األداة مع الجممة يخمص لنا األسموب النحوي لمجممة ،كالنفي أو الشرط أو االستفياـ الخ .ومف أىـ األدوات
الداخمة عمى الجمؿ عند ابف يعيش ىي:
أوالً :النواسخ األفعال :قد التبس أمرىا عمى المعاصريف ،لتأثرىـ بالدرس المغوي األجنبي ،فذىبوا إلى أنيا قاصرة عف

الفعمية ،لتضمنيا معنى الزمف دوف الحدث( ،)ٙوالفعمية كما ىو معموـ ينبغي أف تتضمف معنى الزمف والحدث .ومما ىو

ىو خميؽ بالذكر أف مف النحاة القدامى مف أبعدىا عف الفعمية ،فتوىـ وجعميا حروفاً فالزجاجي عبَّر عنيا بالحروؼ في

قولو«:باب الحروؼ التي ترفع االسـ وتنصب الخبر وىي كاف وأمسى»

()ٚ

إلى آخر األفعاؿ الناقصة .وأيَّده في ذلؾ ابف

ابف الخشاب(ت ٘ٙٚىػ) أيضاً فيذكر «مف األفعاؿ أفعاؿ تستعمؿ استعماؿ األدوات ػ واألدوات ىي الحروؼ ػ وتختص

بأحكاـ تنفرد بيا عف جميور األفعاؿ ،فال بد مف تبيينيا ،فمف ذلؾ كاف وأخواتيا»( .)ٛأما الدكتور المخزومي يسمييا

بأفعاؿ الكينونة أو الوجود( ،)ٜوالذي نراه ىنا أف مف األجدى أف نسمييا األدوات الناسخة لممبتدأ والخبر ،لمتخمص مف
ىذه اإلشكاالت .فاألداة لفظة عامة أطمقيا الكوفيوف تشتمؿ عمى االسـ والفعؿ والحرؼ .ومف ىذه النواسخ:

أـ كان وأخواتها« :كثر ذكر كاف وأخواتيا في القرآف الكريـ ،حتى بمغت قرابة (ٓٓ٘ٔ) موضع»(ٓٔ) ،وىي« :كاف ،وصار،

َّ
معناىف،
وأمسى ،وأصبح ،وظؿ ،وبات ،وأضحى ،وما داـ ،وما زاؿ ،وما أنفؾ ،وما فتيء ،وما برح ،وليس ،وما كاف في
َّ
ولعؿ الرأي السائد عند عمماء المغة ومنيـ ابف يعيش أنيا أفعاؿ «والدليؿ
مما يدؿ عمى الزماف المجرد مف الحدث»(ٔٔ).
يكوف ،وتصرؼ منيا المضارع واألمر واسـ
وسوؼ
وسيكوف،
كاف
َ
ُ
ُ
عمى أنيف أفعاؿ حسف عالمات األفعاؿ فييا تقوؿ :قد َ
الفاعؿ»(ٕٔ).

(ٔ) ينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتوٕٕٗ :ػٖٕٓ
(ٕ) القرائف النحوية واطراح العامؿ واإلعرابيف التقديري والمحمي.ٖٖ:
(ٖ) أقساـ الكالـ العربي.ٕٕٓ:

(ٗ( ينظر :المغة العربية معناىا ومبناىإٕٗ:ػٕٕ٘ ،ومقدمة لدراسة عمـ الداللة.ٔٗٔ :
(٘( ينظر :الخالصة النحويَّة.ٚٓ :
( )ٙينظر:التطور النحوي ، :والتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٖٔ :
( )ٚالجمؿ.ٖ٘ :

( )ٛالمرتجؿ ،ٕٔٗ:وينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتؤٕٖ :ػٕٖٕ.
( (ٜينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٓ :
(ٓٔ( دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٜٙ/ٛ :
(ٔٔ) الممع في العربية.ٛ٘ :
(ٕٔ) توجيو الممع ،ٖٔٗ :وينظر :شرح المفصؿ.ٜٛ/ٚ:
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ولكف ما يجدر التنويو إليو ىو أف ىذه األفعاؿ قاصرة عف األفعاؿ الحقيقية ،ولذلؾ سماىا ابف يعيش باألفعاؿ الناقصة

أو بأفعاؿ العبارة(ٔ) .فنراه يفسر معنى قولو :األفعاؿ الناقصة ،وأفعاؿ العبارة بقولو « :فأما كونيا أفعاالً ،فمتصرفيا بالماضي
بالماضي والمضارع واألمر والنيي والنيي والفاعؿ  ،..وأما كونيا ناقصة فأف الفعؿ الحقيقي يدؿ عمى معنى الزماف ،..فمما
نقصت داللتيا كانت ناقصة ،وقيؿ أفعاؿ عبارة أي أفعاؿ لفظية ال حقيقية؛ ألف الفعؿ في الحقيقة ما دؿ عمى حدث،

والحدث الفعؿ الحقيقي فكأنو سمي باسـ مدلولو»(ٕ).

ومف ىنا نستطيع القوؿ إف قرينة معرفة األفعاؿ الناقصة ىي أنو تدؿ عمى الزماف وال تدؿ عمى الحدث ،وليست

كاألفعاؿ الحقيقية التي تدؿ عمى الزماف والحدث ،فالفعؿ الذي يخمو مف الحدث ىو فعؿ ناقص.
أف«ىذه األفعاؿ
ونجد المخزومي يخالؼ ما قالو ابف يعيش في عمة تسمية األفعاؿ الناقصة بالناقصة فيذىب إلى ّ
ورب ٍ
ألنيا تفتقر إلى المنصوب وتحتاجو ،فال تتـ الفائدة بمرفوعيا حتى تأتي بالمنصوب(ٖ)َّ .
سائؿ
تسمى عندىـ بالناقصة؛ ّ
يعوض وىو الخبر الذي صار
يعوض عف الحدث الذي تفتقر إليو األفعاؿ الناقصة؟ نعـ يوجد ما ّْ
يسأؿ فيقوؿ ىؿ يوجد ما ّْ
عوضاً عف الحدث .ويؤكد ابف يعيش ىذا المعنى بقولو :إنيا«لما دخمت عمى المبتدأ والخبر وأفادت الزماف في الخبر صار
الخبر كالعوض مف الحدث؛ فمذلؾ ال تتـ الفائدة بمرفوعيا حتى تأتي بالمنصوب وحيث كانت داخمة عمى المبتدأ والخبر

وكانت مشبية لمفعؿ مف جية المفظ وجب ليا أف ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تشبيياً بالفعؿ إذ كاف الفعؿ يرفع الفاعؿ

وينصب المفعوؿ»(ٗ) .أما إذا اجتمع في باب النواسخ معرفة ونكرة «فاألعدؿ أف يكوف االسـ معرفة ،والخبر نكرة»(٘)؛
ويذكر ابف يعيش أف سبب ذلؾ ألف منزلتيا بمنزلة االبتداء والخبر( .)ٙوقاؿ ابف يعيش«:وقد يجوز أف يكوف االسـ والخبر

()ٚ
معرفتيف نحو قولؾ كاف زيد أباؾ ،واف شئت كاف أخوؾ زيداً»  .أما إذا كاف الخبر ظرفاً « فاألحسف تقديمو ،واذا كاف لغواً
()ٛ

فمو لغو ىنا والخبر كفوا فإذا

َح ٌد ﴾
لغواً فاألحسف تأخيره مع كال جائز وىما عربياف ومنو قولو تعالى ﴿ َولَ ْـ َي ُك ْف لَوُ ُكفُ ًوا أ َ
فإذا كاف لغواً لماذا لـ يسقط مف الجممة؟ فإف سقوطو يخؿ بمعنى الكالـ أال ت ارؾ لو قمت ولـ يكف كفوا أحد لـ يصح

()ٜ
َح ٌد ﴾؛ ألنو معقد
الكالـ»  .وصاحب الكافية لـ يستحسف تقديـ الظرؼ المغو ،وجوز قولو تعالى ﴿ َولَ ْـ َي ُك ْف لَوُ ُكفُ ًوا أ َ
لفائدة ،إذ ليس الغرض نفي الكؼء بؿ نفي الكؼء لو تعالى ،فقدـ اىتماماً بما ىو المقصود معنى ،ورعاية لمفواصؿ
لفظاً(ٓٔ) .وفي ضوء ىذا القوؿ يتبدى لنا أف الظرؼ واف كاف خب اًر لِػ(كاف) لو الحؽ في تقدمو عمى اسميا ،ومف ذلؾ قولنا

ِ
بارد) .أما إذا لحؽ بكاف واسميا وخبرىا لغو فاألحسف تأخيرىا ويجوز أف تتقدـ عمى اسميا وخبرىا كما
يوـ
الجمعة ٌ
(أضحى َ
في قولو تعالى ﴿ولـ يكف لو كفواً أحد﴾ .وىنا طرح ابف يعيش إشكاؿ أنو إذا كاف (لو) لغواً لماذا ال نسقطو مف الجممة

(ٔ) ينظر:شرح المفصؿٜٛ/ٚ:
(ٕ) شرح المفصؿٜٛ/ٚ:

(ٖ) في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٓ:
(ٗ) شرح المفصؿٜٓ/ٚ :
(٘) توجيو الممع.ٖٔٚ :

( )ٙينظر:شرح المفصؿ.ٜٔ/ٚ:
( )ٚشرح المفصؿ.ٜ٘/ٚ:
( )ٛشرح المفصؿ.ٜٙ/ٚ:
( )ٜينظر :شرح المفصؿ ،ٜٙ/ٚ:والكتابٕٙ/ٔ:ػ ،ٕٚوالمقتضبٜٓ/ٗ:ػٔ.ٜ
(ٓٔ) ينظر :شرح الكافية ،ٕٛٓ/ٕ :ودراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٚٙ/ٛ :
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وينتيي األمر؟ فيجيبنا عمى ذلؾ فيقوؿ :إنو يؤثر عمى معنى الجممة إف حذؼ(ٔ)« .وىذه األفعاؿ عمى قسميف :أحدىما :ما

يتصرؼ ،وىو عدا ليس وداـ .والثاني :ما ال يتصرؼ ،وىو ليس وداـ»(ٕ) .واألفعاؿ الناقصة الناسخة لالبتداء ىي:

كاف :قاؿ ابف يعيش :اعمـ أف كاف ُّأـ ىذا الباب وأكثرىا تصرفاً ،فيي مقدمة؛ ألنيا أـ األفعاؿ؛ لكثرة دورىا وتشعب

مواضعيا(ٖ) .وقسَّميا ابف يعيش عمى أربعة وجوه:

« الوجه األول :أف تكوف ناقصة فتفتقر إلى الخبر وال تستغني عنو؛ ألنيا ال تدؿ عمى حدث بؿ تفيد الزماف مجرداً مف
معنى الحدث»(ٗ) .فيكوف الخبر ىنا عوضاً عف الحدث الذي تفتقر إليو األفعاؿ الناقصة ،فميذا يمتنع حذؼ األخبار
فييا بخالؼ األفعاؿ الحقيقية فإنو يجوز حذؼ فاعميا ومفعوليا إذا دلت قرينة عمى المحذوؼ .نحو ذلؾ :كاف زيد

أخاؾ ،وجب أف تكوف ناقصة ،المتناع وقوع الحاؿ معرفة(٘).

وقد تنبَّو ابف يعيش إلى أنيا يجوز«في خبرىا ما ىو جائز في المفعوؿ مف التقديـ والتأخير فتقوؿ كاف زيد قائماً،
ِ
يف﴾( )ٙفحقاً خبر مقدـ»(.)ٚ
وكاف قائماً ز ٌ
ص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
اف َحقِّا َعمَْيَنا َن ْ
يد  ...كؿ ذلؾ حسف قاؿ ا﵀ تعالى﴿ َو َك َ
الوجه الثاني :يذكر ابف يعيش في ىذا الوجو«أف تكوف تامة بمعنى الحدوث وقيؿ ليا تامة ؛ لداللتيا عمى الحدث نحو

وف﴾()ٛ؛ أي أحدث فيحدث وكذلؾ قولو
قولؾ :كاف األمر بمعنى الحدث ،..ومنو قولو تعالى ﴿ َوَي ْوَـ َيقُو ُؿ ُك ْف فََي ُك ُ
وف تِ َج َارةً َع ْف تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْـ﴾( )ٜأي تقع تجارة .وتسمى ىذه تامة لداللتيا عمى الحدث واستغنائيا
تعالى ﴿إِ َّال أ ْ
َف تَ ُك َ

بمرفوعيا فيي في عداد األفعاؿ الالزمة»(ٓٔ) .فيجوز حذؼ الخبر فييا؛ ألنيا ال تفتقر إلى الحدث ،ومف ىنا نستطيع
أف نسمييا باألفعاؿ الحقيقية.

الوجه الثالث :قاؿ ابف يعيش«:أف تكوف زائدة دخوليا كخروجيا ال عمؿ ليا في اسـ وال خبر ،وذىب السيرافي إلى أف
معنى قولنا زائدة أف ال يكوف ليا اسـ وال خبر وال ىي لوقوع شيء مذكور ،ولكنيا دالة عمى الزماف وفاعميا

بالمفرغة مف الداللة عمى الحدث ،أو الوجود ،وال تدؿ حينئذ إال عمى زماف(ٕٔ).
مصدرىا»(ٔٔ) .ويسمييا المخزومي
ّْ
ويرى ابف يعيش َّ
أف «حؽ الزائد أف ال يكوف عامالً وال معموالً ،وال يحدث معنى سوى التأكيد ويؤيد ذلؾ قوؿ األئمة
(ٖٔ)
ِ
ؼ ُن َكمّْـ م ْف َك ِ
إف (كاف) في اآلية زائدة وليست ناقصة ،إذ
صبِيِّا﴾
َ
اف في ا ْل َم ْيد َ
في قولو سبحانو وتعالى ﴿قَالُوا َك ْي َ ُ َ

(ٔ) ينظر :شرح المفصؿ.ٜٚ/ٚ:
(ٕ) شرح ابف عقيؿ.ٕٔ٘/ٔ :
(ٖ) ينظر :شرح المفصؿ.ٜٚ ،ٜٓ/ٚ:
(ٗ( شرح المفصؿ ،ٜٚ/ٚ:وينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـٕٖٚ/ٛ :ػٗ.ٕٚ
(٘( ينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٖٛ/ٛ :
( )ٙالروـ.ٗٚ /ٕٔ :
( (ٚشرح المفصؿ.ٜٚ/ٚ:
( )ٛاألنعاـ .ٖٚ/ ٚ:
( )ٜالنساء .ٕٜ/ ٘:

(ٓٔ) شرح المفصؿٜٚ/ٚ:ػ.ٜٛ
(ٔٔ) شرح المفصؿ.ٜٜ/ٚ:
(ٕٔ) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٛ :
(ٖٔ( مريـ .ٕٜ/ ٔٙ:
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لو كانت ناقصة؛ ألفادت الزماف ولو أفادت الزماف لـ يكف لعيسى عميو السالـ في ذلؾ معجزة؛ ألف الناس كميـ في

ذلؾ سواء»(ٔ).

وذكر المبرد «إنما معنى (كاف) ىنا لمتوكيد ،فكأف التقديرػ وا﵀ أعمـ :كيؼ نكمـ مف ىو في الميد صبياً ،ونصب

صبياً عمى الحاؿ ،..وانما التقدير كيؼ نكممو وىو الساعة كذا»(ٕ).

الوجه الرابع :يقوؿ ابف يعيش«:أف تكوف بمعنى صار وأما قولو(ٖ):
بتيياء ِ
الحزف قد كانت فراخا بيوضيا
الم ِط ُّي كأنيا
قطا َ
قفر و َ
والشاىد فيو استعماؿ كاف بمعنى صار ،..فصار كذلؾ تفيد االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ»(ٗ) .ومف ذلؾ قولو تعالى
ِ
﴿واستَ ْكبر و َك ِ
يف﴾(٘) كاف بمعنى صار أو عمى بابيا( )ٙجعميا المخزومي في قسـ الكينونة العامة(.)ٚ
اف م َف ا ْل َكاف ِر َ
َ ْ ََ َ َ
أما (صار) فيي عند ابف يعيش «تفيد التحوؿ مف حاؿ إلى حاؿ ،فتدخؿ عمى المبتدأ والخبر فتفيد ىذا المعنى
بعد أف لـ يكف» ( .)ٛولممخزومي رأي آخر في صار فقاؿ« :ينبغي أف نفصؿ (صار) مف ىذه المجموعة؛ ألنيا إنما تدخؿ
في الغالب عمى ما ليس أصمو مبتدأ وخب اًر ،ألنؾ تقوؿ :صار الطيف إبريقا ،وصار الحؽ باطالً ،ولو حذفت (صار) مف
ىذيف المثاليف لكاف الكالـ  :الطيف إبريؽ ،والحؽ باطؿ ،وليس بمقبوؿ  ،فميس الطيف إبريقاً ،وال الحؽ باطالً ،والمنصوب

بعدىا ػ فيما يبدو لي ػ ليس خب اًر وال مفعوالً ،وانما ىو تمييز وظيفتو إماطة إبياـ في نسبة الصيرورة إلى الفاعؿ» (.)ٜ

ويبدو لمف ينعـ النظر في مقولة المخزومي حوؿ صار يجد أنو عمى صواب في ضوء ما ذكر مف األمثمة التي

عرضيا ،فػ(إبريؽ وباطؿ) أسماء منصوبة وردت بعد صار تعرب تميي اًز لبياف نسبة الصيرورة إلى الفاعؿ ،وليذا استبعدىا
عف أخوات كاف ،ولكف في الوقت نفسو نسمح ألنفسنا أف نختمؼ مع المخزومي ،إذ ىناؾ الكثير مف األمثمة تدخؿ صار

النار محرقةً .وليذا َّ
عدىا ابف يعيش مف
فييا عمى المبتدأ والخبر ،فتعمؿ عمؿ كاف ومف ذلؾ :صار ُّ
الجو بارداً ،وصارت ُ
أخوات كاف الداخمة عمى المبتدأ والخبر التي تفيد التحوؿ مف حاؿ إلى حاؿ.أما في القرآف الكريـ فقد وردت تامة بمعنى
َّ ِ ِ
ور﴾(ٓٔ) ،وليس في القرآف غير ىذه اآلية(ٔٔ).
(ترجع) كقولو تعالى﴿ :أ ََال إِلَى المو تَص ُير ْاأل ُُم ُ
ونستنتج مما سبؽ أف صار ترد في ثالثة مواضع :الموضع األوؿ :ناسخة مف أخوات كاف تدخؿ عمى المبتدأ
والخبر وىو قوؿ ابف يعيش ،الموضع الثاني :فعؿ منصوبيا تمييز عمى حد قوؿ المخزومي ،والموضع الثالث :تامة مكونة

مف فعؿ وفاعؿ ،وىذا ما ورد في القرآف وتبناه الدكتور محمد عبد الخالؽ عضيمة.

(ٔ) شرح المفصؿ.ٜٜ/ٚ:
(ٕ) المقتضبٔٔٚ/ٗ:ػ ،ٔٔٛوينظر :شرح المفصؿ ،ٕٔٓ /ٚ :ودراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٛٚ/ٛ :
(ٖ) البيػػت مػػف الطويػػؿ ،لػػـ يتفػػؽ الػػرواة عمػػى نسػػبة ىػػذا البيػػت ،فبعضػػيـ قػػاؿ ىػػو مػػف أبيػػات ابػػف األحمػػر ،شػػاعر اسػػالمي
مخضرـ ،ومنيـ مف قاؿ :لذي الرمة ،ونسبو ابف يعيش إلى ابف كنزة .ينظر :شرح المفصؿ.ٕٔٓ /ٚ:

(ٗ) شرح المفصؿ.ٔٓٓ/ٚ:
(٘) البقرة.ٖٗ/ ٔ:
( )ٙينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٚٙ/ٛ :
( )ٚينظر :في النحو العربي نقد وتوجيؤٜٗ :

( (ٛشرح المفصؿ ،ٖٔٓ/ٚ:وينظر :االشمونيٕٕٙ/ٔ :ػ ،ٕٕٚمعاني النحو.ٕٖٔ/ٔ:
( )ٜفي النحو العربي نقد وتوجيؤٜٕ :ػٖ.ٜٔ
(ٓٔ( الشورى.ٖ٘/ ٕ٘:
(ٔٔ( ينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٖٕٔ/ٛ :
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أما (أصبح ،وأمسى ،وأضحى) :قاؿ ابف يعيش«:أصبح وأمسى أختاف؛ ألنيما متقابالف في طرفي النيار»(ٔ) ،وقصد

بالتقابؿ في طرفي النيار؛ أي أف أصبح تكوف أوؿ النيار وىو الصبح ،وأمسى تكوف في آخر النيار وىو المساء ،وأكد ىذا

المعنى الدكتور فاضؿ السامرائي عندما بيَّف دالالت ىذه المعاني قائالً«:فمعنى (أصبح) اتصافو بو في الصباح ،ومعنى
(أضحى اتصافو بو في الضحى ،و(أمسى) اتصافو بو في المساء»(ٕ) .وبما أنو دالالت ىذه األفعاؿ تتبيَّف مف سياقات

الجمؿ ووظيفتيا ،وليس مف خالؿ صيغيا المعجمية ،وليذا فإف ىذه األفعاؿ الثالثة تفيد اتصاؼ المسند إليو بالحكـ في

أزمنتيا(ٖ).

واستعمؿ ابف يعيش ىذه األفعاؿ عمى ثالثة معاف« :أحدها :أف تدخؿ عمى المبتدأ والخبر؛ إلفادة زمانيا في

الخبر فإذا قمت :أصبح زيد عالماً ،وأمسى األمير عادال ،وأضحى أخوؾ مسرو اًر ،فالمراد أف عمـ زيد اقترف بالصباح ،وعدؿ

األمير اقترف بالمساء ،وسرور األخ اقترف بالضحى ،فيي ككاف في دخوليا عمى المبتدأ ،وافادة زمانيا لمخبر»(ٗ) .ومف ذلؾ
ِِ
ذلؾ قولو تعالى ﴿ َع َّما َقمِ ٍ
يف﴾(٘) .وردت ناقصة(.)ٙ
صبِ ُح َّف َنادم َ
يؿ لَُي ْ
الثاني :قاؿ ابف يعيش« :أف تكوف تامة تجتزيء بمرفوع ال غير وال تحتاج إلى منصوب كقولؾ :أصبحنا ،وأمسينا،
()ٛ
()ٚ
ِ
َّ ِ ِ
وف﴾
صبِ ُح َ
يف تُ ْ
وف َوح َ
يف تُ ْم ُس َ
اف المو ح َ
وأضحينا؛ أي دخمنا ىذه األوقات وصرنا فييا  .ومنو قولو تعالى ﴿فَ ُس ْب َح َ
أصبح تامة؛ أي حيف تدخموف في الصباح ،وليس في القرآف آية متعينة لتماـ أصبح سوى ىذه اآلية(.)ٜ
الثالث :يرى ابف يعيش في المعنى الثالث ليذه األفعاؿ «أف تكوف بمعنى صار مف غير أف يقصد بيا إلى وقت مخصوص
يد فقي اًر ،وأمسى غنياً تريد بو أنو صار كذلؾ مع قطع النظر عف وقت مخصوص»(ٓٔ) .ومف ذلؾ قولو
نحو :أصبح ز ٌ
(ٕٔ)
(ٔٔ)
ِ
ِ
يف﴾ ناقصة بمعنى صار .
َصَب َح م َف ا ْل َخاس ِر َ
تعالى ﴿فَقَتَمَوُ فَأ ْ
وأما ظؿ ،وبات :معنى ظؿ« :اتصاؼ المخبر عنو بالخبر نيا اًر ،ومعنى بات :اتصافو بو ليالً»(ٖٔ) ،أما حكـ ىذيف

الفعميف كسائر األفعاؿ الناقصة األخرى كأصبح وأمسى أضحى «يكوناف ناقصيف فيدخالف عمى المبتدأ والخبر؛ إلفادة
وف﴾(ٗٔ) .فػ(ظمت) مخفؼ مف ظمِمت بكسر الالـ كأنو حذفت منو
الوقت الخاص في الخبر .ومنو قولو تعالى ﴿فَظَ ْمتُ ْـ تَفَ َّكيُ َ
(ٔ) شرح المفصؿ.ٜٓ/ٚ:
(ٕ( معاني النحو.ٕٔٙ/ٔ:
(ٖ) ينظر :المرجع نفسو.ٕٔٙ/ٔ:
(ٗ) شرح المفصؿ.ٖٔٓ/ٚ:
(٘( المؤمنوف.ٗٓ / ٔٛ:
( )ٙينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٖٜٔ/ٛ :
( )ٚينظ ػ ػ ػػر :ش ػ ػ ػػرح المفص ػ ػ ػػؿ ،ٔٓٗ/ٚ:واالش ػ ػ ػػموني ،ٕٕٙ/ٔ :والرض ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى الكافي ػ ػ ػػة ،ٕٕٔ/ٕ :وحاش ػ ػ ػػية الخض ػ ػ ػػري:
ٔٔٔٗ/ػ٘ٔٔ ،ومعاني النحو.ٕٔٙ/ٔ:

( (ٛالروـ.ٔٚ/ ٕٔ:
( )ٜينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ..ٖٜٔ/ٛ :
(ٓٔ( ش ػػرح المفص ػػؿ ،ٔٓٗ/ٚ:وينظ ػػر :االش ػػموني ،ٕٕٙ/ٔ :وش ػػرح الرض ػػي عم ػػى الكافي ػػة ،ٕٕٔ/ٕ :وحاش ػػية الخض ػػري:
ٔٔٔٗ/ػ٘ٔٔ ،ومعاني النحو.ٕٔٙ/ٔ:

(ٔٔ) المائدة.ٖٓ/ ٙ:
(ٕٔ) ينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٖٔٚ/ٛ :
(ٖٔ) شرح ابف عقيؿ ،ٕٔٗ/ٔ :وينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٗ:
(ٗٔ( الواقعة.ٙ٘/ ٕٚ :
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الالـ المكسورة»(ٔ) .وقد وضعيما المخزومي في إطار الكينونة الخاصة مع أصبح وأمسى ،وأضحى(ٕ) .وقد يستعمالف
استعماؿ كاف وصار عند وجود قرينة مع قطع النظر عف األوقات الخاصة فيقاؿ :ظؿ كئيباً ،وبات حزيناً واف كاف ذلؾ في
(ٖ)
ِ
َّ
يـ﴾
النيار؛ ألنو ال يراد بو زماف دوف زماف ومنو قولو سبحانو ﴿ َوِا َذا ُب ّْش َر أ َ
َح ُد ُى ْـ بِ ْاأل ُْنثَى ظَؿ َو ْجيُوُ ُم ْس َوِّدا َو ُى َو َكظ ٌ
والمراد أنو يحدث بو ذلؾ ويصير إليو عند البشارة ،متغي ار تغير مغتـ(ٗ) .وفي ضوء ما تقدـ تبيف لنا أف ظؿ تدؿ عمى
الوجود في النيار ،وبات تدؿ عمى الوجود في الميؿ ،ربما ال تدالف عمى األوقات فتستعمالف بمعنى (كاف) أو(صار).

وأما ما زاؿ ،وما برح ،وما انفؾ ،وما فتيء :أطمؽ عمييا الدكتور المخزومي اسـ :أفعاؿ الكينونة المستمرة؛ ألنيف

مما يدؿ عمى الوجود المستمر(٘) ،وىذه األفعاؿ في منظور ابف يعيش«كأخواتيا تدخؿ عمى المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ
وتنصب الخبر كما إف كاف ذلؾ فيقاؿ :ما زاؿ زيد يفعؿ ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿فَما ِزْلتُـ ِفي َش ٍّ ِ
اء ُك ْـ بِ ِو﴾( ،)ٙوكذلؾ
ؾ م َّما َج َ
ْ
َ
أخواتيا ومعناىا عمى اإليجاب ،واف كاف في أوليا حرؼ النفي وذلؾ أف ىذه األفعاؿ معناىا النفي فزاؿ وبرح وانفؾ وفتيء
كميا معناىا خالؼ اإلثبات»(.)ٚ

ولما كانت معاني ىذه األفعاؿ تدؿ عمى النفي ،وكذلؾ وجود حرؼ منفي يسبقيا ينفي معنى النفي ،فيصبح عندنا
منفياف ،ومعروؼ في العربية أف نفي النفي إثبات .وذلؾ مف قبؿ أف الغرض بيا إثبات الخبر واستمراه ،وذلؾ إنما يكوف مع
مقارنة حرؼ النفي؛ ألف استعماليا مجردة مف حرؼ النفي تنافي ىذا الغرض؛ ألنيا إذا أعربت مف حرؼ النفي لـ تفد

اإلثبات( .)ٛوقد يحذؼ في بعض المواضع وىو مراد ،وانما يسوغ حذفو إذا وقع في جواب القسـ؛ وذلؾ ألمف المبس ،ومنو
َّ ِ
ضا﴾( )ٜأي ال تزاؿ تذكر يوسؼ حتى تكوف حرضا أي ذا حرض
وس َ
وف َح َر ً
ؼ َحتَّى تَ ُك َ
قولو تعالى ﴿قَالُوا تَالمو تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر ُي ُ
وىو الحزف(ٓٔ)  .فمعنى زاؿ ذىب وانفصؿ وليذا الفعؿ ثالثة أفعاؿ مضارعة :يزوؿ ،ويزيؿ ،ويزاؿ ،وىي ذات معاني

متقاربة ،كميا تفيد الذىاب واالنفصاؿ والترؾ(ٔٔ)« ،وأصؿ زاؿ ىينا أف يكوف الزماً غير متعد نحو قولؾ زاؿ الشيء؛ أي
فات وبرح إال أنو جرد مف الحدث لداللتو عمى الزماف وأدخؿ عمى المبتدأ والخبر كما كانت كاف ،ويشترط في عمميا أف

يسبقيا نفي أو نيي أو دعاء ،وأال يكوف خبرىا جممة فعمية ماضوية  ،فال يصح  :ما زاؿ المسافر غاب؛ ألف زاؿ تفيد مع
معمولييا استمرار المعنى الى وقت الكالـ ثـ ينقطع بعده ،وأال يقع بعدىا إال ،وأف يكوف مضارعيا ىو(ٕٔ).

وأما برح فيي عند ابف يعيش «مف قوليـ ما برح فيو بمعنى زاؿ وجاوز ومنو قيؿ لميمة الخالية البارحة»(ٖٔ) .بمعنى

أنو ترؾ المكاف وغادره ،وما برح معناه لـ يترؾ المكاف أي بقي فيو والزمو ،ثـ نقؿ إلى الدواـ واالستمرار في غيره(ٗٔ)،
(ٔ) شرح المفصؿٔٓ٘/ٚ:ػ .ٔٓٙ

(ٕ) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٗ:
(ٖ( النحؿ.٘ٛ/ ٔٗ:

(ٗ( ينظر :شرح المفصؿ ،ٔٓٙ :والنحو الوافي ،ٖ٘ٓ/ٔ:وألفيَّة تفسير غريب القرآف.ٔٙٙ:
(٘) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٔٗ:
( )ٙغافر.ٖٗ/ ٕٗ:

( )ٚشرح المفصؿ.ٔٓٙ /ٚ:
( )ٛشرح المفصؿ.ٜٔٓ /ٚ:
( )ٜيوسؼ.ٛ٘/ ٖٔ :

(ٓٔ( شرح المفصؿ.ٔٔٔ /ٚ:

(ٔٔ) ينظر :معاني النحو.ٕٕٓ/ٔ:
(ٕٔ) ينظر :النحو الوافي.٘ٔٓ/ٔ:

(ٖٔ) شرح المفصؿٔٓٛ/ٚ:ػ .ٜٔٓ
(ٗٔ) ينظر :معاني النحو.ٕٕٔ/ٔ:
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ويذكر ابف يعيش َّأنو« قد فرؽ بعضيـ بيف ما زاؿ وما برح فقاؿ :برح ال يستعمؿ في الكالـ إال ويراد بو البراح مف المكاف

فال بد مف ذكر المكاف معو أو تقديره»(ٔ) .والحؽ الذي ال مراء فيو أف ىذا القوؿ غير ناىض ،وغير دقيؽ؛ بدليؿ ورود أبرح
أبرح في غير المكاف في الكتاب العزيز قاؿ تعالى ﴿وِا ْذ قَا َؿ موسى لِفَتَاه َال أ َْبرح حتَّى أَْبمُ َغ م ْجمع ا ْلب ْحرْي ِف أَو أَم ِ
ض َي
َُ َ
ُ
ُ َ
ْ ْ
َ ََ َ َ
َ
ُحقًُبا﴾(ٕ) ويعمّْؽ ابف يعيش عمى ذلؾ بقولو « :فال أبرح ىذه ال يجوز بيا البراح مف المكاف؛ ألنو مف المحاؿ أف يبمغ مجمع
البحريف وىو في مكانو لـ يبرح منو ،واذا لـ يجز حممو عمى البراح تعيف أف يكوف بمعنى ال أزاؿ»(ٖ).

وأما انفؾ تشترؾ مع (زاؿ) في كؿ أحكاميا؛ أي في معناىا ،وفي شروطيا إال أنو ال يكوف مضارعيا ىو مطمقاً كما
في زاؿ(ٗ) ،فقد يرد كما في زاؿ وقد ال يرد ،فأما الذي جاء كما في زاؿ في كوف مضارعو ىو .وقد مثَّؿ ابف يعيش في ذلؾ
نحو« ،قوليـ (ما انفؾ يفعؿ) فيي أيضاً بمعنى زاؿ مف قولؾ فككت الشيء مف الشيء إذا خمصتو منو وكؿ مشتبكيف
فصمت أحدىما مف اآلخر ،فقد فككتيما وفؾ الرقبة أعتقيا ،ثـ جردت مف الداللة عمى الحدث ثـ أدخمت عمى المبتدأ والخبر

كما فعؿ بكاف ،وأما فتيء مف قوليـ ما فتيء يفعؿ ،فيو أيضاً بمعنى زاؿ يقاؿ منو فتيء وفتأ بالكسر والفتح»(٘).

مدة ثبوت معنى خبرىا عمى اسميا( ،)ٙوال
مدة محددة ،وىي ّ
أما ما داـ :تفيد مع معمولييا استمرار المعنى الذي قبميا ّ
تأتي (ما داـ) أوؿ الكالـ؛ ألف (ما وداـ) بمعنى المصدر ،تدؿ عمى الزماف ،وليس بمعنى النفي .وىذه الفكرة بيَّنيا ابف
يعيش عندما قاؿ :فػ«قولؾ (ما داـ زيد جالساً) فميست ما في أوليا حرؼ نفي عمى حدىا في ما زاؿ وما برح ،إنما (ما)
ىينا مع الفعؿ بتأويؿ المصدر والمراد بو الزماف فإذا قمت ال أكممؾ ما داـ زيد قاعداً فالمراد دواـ قعوده؛ أي زمف دوامو،

ومما يدؿ عمى أف (ما) مع ما بعدىا زماف أنيا ال تقع أوالً ،فال يقاؿ ما داـ زيد قائماً»(.)ٚ
ليس« :ضمت فييا ال النافية إلى أيِ َس بمعنى حصؿ ،فحذفت اليمزة وسكنت الياء لمتخفيؼ ،فصار المعنى نفياً
لموجود»( ،)ٛوىي عند ابف يعيش «فعؿ يدخؿ عمى جمؿ ابتدائية فينفييا في الحاؿ»( .)ٜومف ذلؾ قولو تعالى ﴿لَْي َس َعمَْي ُك ْـ
ض ًال ِم ْف َرّْب ُك ْـ﴾(ٓٔ) .قاؿ ابف عباس في تفسيرىا :ال حرج عميكـ في الشراء والبيع قبؿ اإلحراـ
َف تَْبتَ ُغوا فَ ْ
َعمَْي ُك ْـ ُجَن ٌ
اح أ ْ

وبعده(ٔٔ) ؛ وبيذا فإف معنى ليس النفي الدائـ .ويرى المخزومي أنو ينبغي أف تفصؿ (ليس) عف أخوات كاف؛ ألنيا تفترؽ
مع أخوات كاف مف وجييف :أوليما :ألنيا عمى نفي أف يكوف ما بعدىا وصفاً لممبتدأ في المعنى ،أو يكوف عيف المبتدأ ،
فإذا قمت :محمد قائـ ،كاف الخبر في ىذه الجممة وصفاً لممبتدأ في المعنى ،وكاف المبتدأ كأنو ىو ىو ،فإذا قمت :ليس

محمد قائماً فقد نفيت أف يكوف (قائما) وصفاً لممبتدأ ،فمذلؾ نصب الخبر بعدىا ،حمال عمى نصب الخبر في قولو تعالى
﴿ َما َى َذا إِ َّال َب َشٌر ِمثْمُ ُك ْـ﴾(ٕٔ).
(ٔ) شرح المفصؿٔٓٛ/ٚ:ػ .ٜٔٓ
(ٕ) الكيؼ.ٙٓ/ ٔ٘:
(ٖ) شرح المفصؿٔٓٛ/ٚ:ػ .ٜٔٓ
(ٗ) ينظر:النحو الوافي.٘ٔٔ/ٔ:

(٘( شرح المفصؿٔٓٛ/ٚ:ػ .ٜٔٓ
( (ٙينظر :النحو الوافي.٘ٔٔ/ٔ:
( (ٚشرح المفصؿ.ٔٔٔ /ٚ:

( (ٛدقائؽ التصريؼ ،ٕٗٚ :وينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٜ :
( (ٜشرح المفصؿٔٔٔ/ٚ:ػ ٕٔٔ.
(ٓٔ( البقرة.ٜٔٛ/ ٕ :
(ٔٔ) ينظر :تفسير ابف عباس ،ٔٓٔ :وجذور التحميؿ النحوي.ٕٓٙ:
(ٕٔ) المؤمنوف.ٖٖ/ ٔٛ:
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وبعبارة أخرى أف ليس يكوف خبرىا وصفاً لممبتدأ في المعنى وليس خبر في حد ذاتو مثؿ كاف وأخواتيا ،ولكنو يعامؿ

معاممة الخبر فمذلؾ نصب الخبر بعدىا ،والوجو اآلخر :ليس بناء مركب مف (ال النافية وأيس) ،وكاف بناء مفرد(ٔ).

ب ـ أفعال المقاربة :أفعاؿ المقاربة عند النحاة ثالث مجموعات :أحدىا :األفعاؿ الدالة عمى المقاربة ،وىي :كاد ،وكرب،
وأوشؾ .وثانييا :األفعاؿ الدالة عمى الرجاء ،وىي :عسى ،وحرى ،واخمولؽ .وثالثيا :الدالة عمى الشروع ،وىي أنشأ،

وجعؿ ،وأخذ ،وعمؽ .وكاف القدماء قد خمطوا ىذه المجموعات الثالث ،وجعموىا باباً واحداً وسموىا جميعاً :أفعاؿ
(ٕ)

المقاربة

كما فعؿ ابف يعيش(ٖ) .فجعميا«تدخؿ عمى المبتدأ والخبر ،فترفع األوؿ اسماً ليا ،ويكوف خبره خب اًر ليا في

في موضع نصب  ،...لكف الخبر في ىذا الباب ال يكوف إال مضارعاً»(ٗ) .وأفعاؿ المقاربة ىي :عسى« :تفيد تقريب

معنى الرجاء ،وىو شدة األمؿ والترقب ،حتى قيؿ :إنيا تكوف بمعنى التحقؽ والوجوب»(٘) .قاؿ سيبويو معناه طمع

واشفاؽ(.)ٙ

َّ
ووضح ىذا المعنى ابف يعيش بقولو « :طمع فيما يستقبؿ واشفاؽ أف ال يكوف تفيد مقاربة وقوع الفعؿ الكائف في
أخبارىا ،وليذا المعنى كانت محمولة عمى باب كاف في رفع االسـ ونصب الخبر ،والجامع بينيما دخوليما عمى المبتدأ

والخبر ،وافادة المعنى في الخبر»(.)ٚ

ُّ
وتعد عسى مف
وقاؿ الرضي« :أرى أف (عسى) ليس مف أفعاؿ المقاربة ،إذ ىو طمع في حؽ غيره تعالى»(.)ٛ

األفعاؿ غير المتصرفة ولعؿ ذلؾ يكمف في أمريف أفصح عنيما ابف يعيش :األمر األوؿ« :أنيـ أجروىا مجرى ليس إذ كاف
لفظيا لفظ الماضي ومعناىا المستقبؿ؛ ألف الراجي انما يرجو في المستقبؿ ال في الماضي ...الثاني :أنيا ترج فشابيت
َّ
لعؿ»(.)ٜ

ولذلؾ قاؿ ابف يعيش معناه المقاربة عمى سبيؿ الترجي(ٓٔ) .ويبدو لي أف ىذا القوؿ ىو تعميؿ أرىؽ المغة وعقدىا؛
َّ
ألف العربي ىكذا تكمَّـ ولـ ي ار ِع ما ذكره ابف يعيش ليجعميا جامدة فالذوؽ السميـ ،والحس المرىؼ جعمتو يعامميا معاممة

(ليس) .ويطرح ابف يعيش إشكاال يثبت فيو أف عسى فعؿ وليس حرفاً فيقوؿ« :فإف قيؿ ما الدليؿ عمى أنيا أفعاؿ مع
جمودىا جمود الحروؼ وعدـ تصرفيا؟ فالجواب أنو يتصؿ بيا ضمير الفاعؿ عمى حد اتصالو األفعاؿ نحو قولؾ عسيت

أف أفعؿ كذا  ،...ولما كانت فعالً افتقرت إلى فاعؿ ضرورة انعقاد الكالـ»(ٔٔ).

(ٔ) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٜٖٔ :
(ٕ) في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٓٓ :
(ٖ( ينظر :شرح المفصؿ.ٔٔ٘ /ٚ:

ألفية ابف مالؾ.ٜٔٗ/ٔ :
(ٗ) شرح ابف عقيؿ عمى ّ
(٘) التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٙ :
( (ٙينظر :الكتاب.ٕٖٖ/ٗ:

( (ٚشرح المفصؿ.ٔٔ٘ /ٚ:
( )ٛشرح الكافية ،ٖٓٔ/ٕ :ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٓٓ :
( (ٜشرح المفصؿ.ٔٔٙ /ٚ:
(ٓٔ( ينظر :شرح المفصؿ.ٔٔ٘ /ٚ:
(ٔٔ)شرح المفصؿ.ٔٔٙ /ٚ:
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ومف ىنا قسمت عسى عمى ضربيف ال ثالث ليما :أحدهما :أف تكوف بمنزلة كاف فتفتقر إلى منصوب ومرفوع ويكوف
(ٔ)
َف َيأْتِ َي بِا ْلفَتْ ِح أ َْو أ َْم ٍر ِم ْف ِع ْن ِد ِه﴾ وال يكوف الخبر إال فعالً مستقبالً
معناىا قارب ،ومف ذلؾ قاؿ ا﵀ تعالى ﴿فَ َع َسى المَّوُ أ ْ
مشفوعاً بأف الناصبة لمفعؿ(ٕ).
واآلخر :أف تكوف بمنزلة كاف التامة عمى رأي ابف يعيش فتكتفي بمرفوع وال تفتقر إلى منصوب وتكوف بمعنى قرب(ٖ)،
(ٖ)
َف تُ ِحُّبوا َش ْيًئا
َف تَ ْك َرُىوا َش ْيًئا َو ُى َو َخ ْيٌر لَ ُك ْـ َو َع َسى أ ْ
قرب  ،إال أف مرفوعيا ال يكوف إال أف والفعؿ نحو قولو تعالى﴿ َو َع َسى أ ْ
َش ْيًئا َو ُى َو َشّّر لَ ُك ْـ﴾(ٗ) فاف (تكرىوا) بموضع رفع بأنو فاعؿ ووقعت الكفاية بو؛ لتضمنو معنى الحدث الذي في الخبر(٘).
()ٙ

ومف يحدؽ النظر في كال الضربيف يالحظ أف اقتراف خبر (عسى) بأف كثير ،وتجريده مف أف قميؿ
ضرورة(.)ٚ

ال يجوز حذفيا إال

أما كاد :قاؿ ابف يعيشَّ :
إف«مف أفعاؿ المقربة كاد تقوؿ :كاد زيد يفعؿ أي قارب الفعؿ ولـ يفعؿ إال أف كاد أبمغ في

المقاربة مف عسى»( .)ٛويرى ابف مالؾ «أنيا عكس (عسى) فيكوف الكثير في خبرىا أف يتجرد مف (أف) ،ويقؿ اقترانو

بيا»( ،)ٜوقد استعرض ابف يعيش بعض األمثمة التي ّْ
توضح ىذا المعنى ،ومف ذلؾ أنؾ إذا«قمت كاد زيد يفعؿ فالمراد قرب
قرب وقوعو في الحاؿ إال أنو لـ يقع بعد؛ ألنؾ ال تقولو إال لمف ىو عمى ّْ
حد الفعؿ كالداخؿ فيو ال زماف بينو وبيف دخولو
(ٓٔ)
ِ
ص ِار﴾(ٔٔ) .وأما أوشؾ :قاؿ ابف يعيش فيو« :وىو مف السرعة مف
فيو» كما قاؿ ا﵀ تعالى﴿َي َك ُ
اد َسَنا َب ْرِقو َي ْذ َى ُ
ب بِ ْاأل َْب َ
قوليـ خرج وشيكا أي سريعاً ،ومنو وشؾ البيف أي سرعة الفراؽ»(ٕٔ) .وليذا قاؿ المخزومي :لو داللتاف واستعماالف وىما
أسرع وقرب ،وال يدؿ (أوشؾ) عمى المقاربة إال إذا استعمؿ استعماؿ (كاد)(ٖٔ).

« فيقاؿ أوشؾ زيد أف يقوـ فزيد فاعؿ ،وأف يقوـ في موضع المفعوؿ ،والمراد قارب زيد القياـ ..،وقد أسقط في خبرىا

أف تشبييا بكاد نحو قولؾ :أوشؾ زيد يقوـ»(ٗٔ) .وىذا قميؿ إذ«يكثر اقتراف خبرىا بأف ،ويقؿ حذفيا منو»(٘ٔ).

كرب وأخذ وجعؿ وطفؽ قاؿ ابف يعيش فييا« :كميا بمعنى واحد وىو مقاربة الشيء والدخوؿ فيو وال يكوف الخبر
وأما َ
فييا إال فعالً محضاً ،وال يحسف دخوؿ أف عميو؛ ألنيـ أخرجوا الفعؿ فيو مخرج اسـ الفاعؿ ولـ يذىبوا بو مذىب

(ٔ( المائدة.ٕ٘/ ٙ :
(ٕ( ينظر :شرح المفصؿ.ٔٔٙ /ٚ:
(ٖ( ينظر :شرح المفصؿ.ٔٔٙ /ٚ:
(ٗ( البقرة .ٕٔٙ/ ٕ:
(٘) ينظر :شرح المفصؿ.ٔٔٛ /ٚ:
( (ٙينظر :شرح ابف عقيؿ.ٔ٘ٔ/ٔ :

( (ٚينظر :شرح جمؿ الزجاجي.ٜٔٚ/ٕ :
( (ٛشرح المفصؿ.ٜٔٔ/ٚ:
( )ٜشرح ابف عقيؿ.ٕٔ٘/ٔ :
(ٓٔ( شرح المفصؿ.ٜٔٔ/ٚ:
(ٔٔ( النور.ٖٗ/ ٔٛ:

(ٕٔ( شرح المفصؿ.ٕٔٙ/ٚ:
(ٖٔ( ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٕٓ :
(ٗٔ) شرح المفصؿ.ٕٔٙ/ٚ:
(٘ٔ) شرح ابف عقيؿ ،ٔ٘ٗ/ٔ :وينظر :شرح جمؿ الزجاجي.ٜٔٚ/ٕ :
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المصدر»(ٔ) .تقوؿ :كرب يفعؿ كما تقوؿ :كاد يفعؿ بمعنى قرب ،فتستعمؿ استعماؿ كاد ،وتفترؽ ىذه األفعاؿ عف كاد أف

ال يكوف خبر ىذه األفعاؿ إال فعالً صريحاً ،وال يقع االسـ فيو كما ال يقع في خبر كاد ،ومنو كربت الشمس أي دنت
(ٕ)
كرب فتح الراء ،ونقؿ كسرىا أيضاً»(ٖ).
لمغروب « .والمشيور في َ
ج ـ ما (الحجازية) المشبهة بميس  :قاؿ ابف يعيش ىي«حرؼ نفي يدخؿ عمى األسماء واألفعاؿ وقياسو أف ال يعمؿ شيئاً؛

وذلؾ ألف عوامؿ األسماء ال تدخؿ عمى األفعاؿ ،وعوامؿ األفعاؿ ال تدخؿ عمى األسماء»(ٗ) .وىذا القوؿ تبناه بنو تميـ

تميـ إذ يجرونيا ُمجرى (ىؿ) ،فال يعممونيا(٘) .وقد تنبَّو ابف يعيش إلى« َّ
أف أىؿ الحجاز يشبيونا بميس ويرفعوف بيا
االسـ وينصبوف بيا الخبر كما يفعؿ بميس»()ٙ؛ ألنو ال فرؽ بينيما وبينو مف حيث المعنى ،وذلؾ أف (ما) لنفي الحاؿ،

()ٚ
يد منطمقاً ،وما أخوؾ خارجاً ،فالمغة األولى أقيس ،والثانية أفصح وبيا ورد في
كما أف ليس كذلؾ  ،كذلؾ تقوؿ ما ز ٌ
()ٛ
ؾ َك ِريـ﴾( )ٜوقاؿ ﴿ما ُى َّف أ َّ ِ
ُمياتُيـ إِ َّال َّ
َّ
الالئِي
ُميَات ِي ْـ إِ ْف أ َّ َ ُ ْ
الكتاب العزيز  .قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ َما َى َذا َب َش ًار إِ ْف َى َذا إِال َممَ ٌ ٌ
َ
َولَ ْدَنيُ ْـ﴾(ٓٔ) ويذىب المخزومي إلى أف «لغة أىؿ الحجاز أعمى في التطور مف لغة بني تميـ ،وأدؽ في التعبير عف

معانييا»(ٔٔ) .فكأف المخزومي ىنا يممح إلى أف أىؿ الحجاز ىـ أعمؽ وأدؽ وأعمى تطو اًر مف بني تميـ في اإلشارة إلى

الداللة والمعنى ،ويرجع السبب في ذلؾ عمى ما نظف انفتاح الحجازييف عمى القبائؿ واألقواـ األخرى وىذا مما حدا بيـ

إلى التأثير والتأثر واإلقناع والقدرة عمى كسب المخزوف المغوي وتطويره لدييـ ،وأسيـ ىذا في كسر الجمود المغوي
المحدود فكانت ىذه النشاطات الفكرية عند أىؿ الحجاز أكثر مما ىي عميو عند أىؿ تميـ.

د ـ ال المشبهة بميس :تعمؿ ال عمؿ ليس؛ ألف حكميا حكـ ما في الشبو والعمؿ وال تعمؿ عمميا إال إذا توفرت شرائط
ثالث ذكرىا ابف يعيش في شرح المفصؿ«:أحدها :أف تدخؿ عمى نكرة ،والثاني :أف يكوف االسـ مقدماً عمى الخبر،

يد منطمقاً ،ويجوز أف تدخؿ الباء في
والثالث :أف ال يفصؿ بينيا وبيف االسـ بغيره فتقوؿ :ال رج ُؿ منطمقاً ،كما تقوؿ ليس ز ٌ
(ٕٔ)
ردؼ بالتاء؛ «ليصير ليا بميس شبو صورةً كما ليا بيا شبو
خبرىا لتأكيد النفي كما تدخؿ في خبر ليس»  .وكثي اًر ما تُ َ
معنى ،فيحسف فييا اضمار اسميا»(ٖٔ).

(ٔ) شرح المفصؿٕٔٙ/ٚ:ػ ،ٕٔٚوينظر :النحو الوافي.٘٘ٛ/ٔ :
(ٕ) ينظر:شرح المفصؿٕٔٙ/ٚ:ػ.ٕٔٚ
(ٖ( شرح ابف عقيؿ.ٔ٘٘/ٔ :
(ٗ) شرح المفصؿ.ٔٓٛ/ٔ :

(٘) ينظر :الممع في العربية.ٜٔ:
( )ٙشرح المفصؿ.ٔٓٛ/ٔ :
( )ٚينظر :التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٖٔٔ/ٔ:
( )ٛشرح المفصؿ.ٔٓٛ/ٔ :
( (ٜيوسؼ .ٖٔ/ ٕٔ:

(ٓٔ) المجادلة .ٕ/ ٕٛ:
(ٔٔ( في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٜٙ :
(ٕٔ( شرح المفصؿ.ٜٔٓ/ٔ :
(ٖٔ) التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٖٖٔ/ٔ:
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وقاؿ أبو الحسف األخفش نقيض ىذا القوؿ تماماً فيرى َّ
أف ال والت ال يعمالف شيئاً؛ ألنيما حرفاف ،وليسا فعميف فإذا

وقع بعدىما مرفوع فباالبتداء والخبر محذوؼ ،واذا وقع بعدىما منصوب فبإضمار فعؿ قاؿ :وال حيف مناص كاف التقدير:
وال أرى حيف مناص(ٔ).

ويستخمص الباحث مف ىذا القوؿ إف أبا الحسف األخفش لـ يعمميما بحجة حرفيتيما ،وىذا قوؿ مردود؛ ألف ىناؾ في
فمـ لـ يعمميما االخفش بسبب حرفيتيما ىنا ونحف
العربية الكثير مف األحرؼ العاممة في األسماء واألفعاؿ ومتفؽ عمييا َ
نسأؿ أيوجد ضير في أف يجعميما كسائر الحروؼ العاممة؟!.
(ٕ)

هـ ـ إن وأخواتها :وىي« مف الحروؼ الناسخة لالبتداء وىي ستة أحرؼ»

(إف ،وأف ،ولكف ،وليت ،ولعؿ ،وكأف) مف

(ٖ)
أف
العوامؿ الداخمة عمى المبتدأ والخبر فتنصب ما كاف مبتدأ وترفع ما كاف خب اًر ّ .
وعدىا سيبويو خمسة ،فأسقط ّ
إف المكسورة(ٗ).
المفتوحة؛ ألف أصميا ّ

ويذكر ابف يعيش أنو ال يجوز تقديـ خبرىا وال اسميا عمييا ،وال تقديـ الخبر فييا عمى االسـ؛ وذلؾ لعدـ تصرؼ ىذه

الحروؼ ،وكونيا فروعاً عمى األفعاؿ في العمؿ ،الميـ إال أف يكوف الخبر ظرفاً أو جا اًر ومجرو اًر فال يجوز أف تقوؿ :إف

منطمؽ زيداً ،ويجوز أف تقوؿ :إف في الدار زيداً؛ وذلؾ ألنيـ توسعوا في الظروؼ وخصوىا بذلؾ؛ لكثرتيا في
ٌ
(٘)
االستعماؿ  ،واذا دخمت «ما عمى ىذه األحرؼ فتكفيا عف العمؿ ،وتصير بدخوؿ ما عمييا حرؼ ابتداء تقع الجممة
االبتدائية والفعمية بعدىا ويزوؿ عنيا االختصاص باألسماء؛ ولذلؾ يبطؿ عمميا فيما بعدىا وذلؾ نحو قولؾ( :إنما ،وأنما،

وكأنما ،وليتما ،ولعمما)»(.)ٙ

(إف و َّ
َّ
إف زيداً قائـ .ناب مناب تكرير الجممة مرتيف...فإف دخمت
أف) ىي «تأكيد لمضموف الجممة فإف قوؿ القائؿّ :
()ٚ
الالـ ،وقمت :إف زيداً لقائـ .ازداد معنى التأكيد ،وكأنو بمنزلة تكرار المفظ ثالث مرات» .

وما يميّْز ىذيف الحرفيف عف سائر أخواتيما عند ابف يعيش ىو دخوؿ «الـ االبتداء في خبر إف مؤكدة دوف سائر
أخواتيا ،..قاؿ ا﵀ تعالى ﴿إِ َّف َربَّيُ ْـ بِ ِي ْـ َي ْو َمئٍِذ لَ َخبِ ٌير﴾( )ٛوحؽ ىذه الالـ أف تقع أوالً مف حيث كانت الـ االبتداء ليا صدر
ؾ لَ ِم ْف َع ْزِـ ْاأل ُُم ِ
ور﴾(.)ٜ
صَب َر َو َغفَ َر إِ َّف َذلِ َ
الكالـ...ونحو قولو تعالى﴿ َولَ َم ْف َ

وكاف القياس أف تقدـ الالـ فتقوؿ :ألف زيداً قائـ في إف زيداً لقائـ ،وانما كرىوا الجمع بينيما؛ ألنيما بمعنى واحد وىو

التأكيد ،وىـ يكرىوف الجمع بيف حرفيف بمعنى واحد»(ٓٔ).

لكف :يرى ابف يعيش َّأنو حرؼ نادر البناء ال مثؿ لو في األسماء واألفعاؿ وألفو أصؿ ،أي أنيا مفردة؛ ألف اإلفراد ىو

(ٔٔ)
أف «( َّ
نوه ابف يعيش إلى َّ
لكف) المشددة والخفيفة سياف في االستدراؾ ،وأف ما بعدىا مخالفاً لما قبميا مغاي اًر
األصؿ  .وقد َّ

(ٔ( معاني القرآف(االخفش) ،ٖٜ/ٖ :وينظر:شرح المفصؿ.ٜٔٓ/ٔ :
(ٕ) شرح ابف عقيؿ.ٜٔ٘/ٔ :

(ٖ) ينظر :الممع في العربية.ٜٕ :
(ٗ) ينظر :الكتاب ،ٖٖ٘/ٔ :وشرح ابف عقيؿ.ٜٔ٘/ٔ :
(٘( شرح المفصؿ ،ٖٔٓ/ٔ:وينظر :الممع في العربية.ٜٖ :
( )ٙشرح المفصؿ.٘ٗ/ٛ:
( )ٚشرح المفصؿ.٘ٗ/ٛ:
( (ٛالعاديات.ٔٔ/ ٖٓ:
( )ٜالشورى .ٖٗ/ ٕ٘:
(ٓٔ( شرح المفصؿٕٙ/ٛ:ػٖ ،ٙينظر :الممع في العربية.ٜٗ :
(ٔٔ) ينظر:شرح المفصؿ ،ٜٚ/ٛ :وينظر :توجيو الممع.ٜٔٗ:
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لو وتقع بعد النفي واإلثبات ،فإف كاف ما قبميا موجباً كاف ما بعدىا منفياً ،واف كاف ما قبميا منفياً كاف ما بعدىا موجباً»(ٔ).
ِ
ِ
ت إِ ْذ رم ْي َ ِ َّ
يف ِم ْنوُ َب َال ًء َح َسًنا﴾(ٕ) ،وليذا كاف مف حقيا أف
ت َولَك َّف الموَ َرَمى َولُِيْبم َي ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
قاؿ ا﵀ تعالى في المنفي ﴿ َو َما َرَم ْي َ َ َ
أف تتوسط بيف جممتيف :أحداىما :موجبة ،واألخرى :منفية بشرط توارد المنفي واإليجاب عمى حكـ واحد(ٖ).
أما كأف فقاؿ ابف يعيش فييا َّإنيا«:حرؼ معناه التشبيو وىو مركب مف كاؼ التشبيو،..فأصؿ قولؾ :كأف زيداً األسد،

إف زيداً كاألسد ،فالكاؼ ىنا تشبيو صريح وىو في موضع الخبر تتعمؽ بمحذوؼ تقديره إف زيداً كائف كاألسد»(ٗ) .أما حكـ
حكـ (كأف المخففة) ففييا قوالف :األوؿ ما يراه ابف يعيش في أف«حكـ كأف إذا خففت  ...إبطاؿ عمميا ظاى اًر؛ وذلؾ لنقص

لفظيا بالتخفيؼ فتقوؿ :كأف زيد أسد والمراد كأنو زيد أسد»(٘) .والقوؿ الثاني الذي ذكره أحد الباحثيف المحدثيف فيو ال يرى

في تخفيفيا إبطاالً لعمميا ولو كاف ظاى اًر ولكنو رتب عمى التخفيؼ أمور ،منيا :األمر األوؿ :إف معناىا ال يتغير ،واعماليا

واجب ،والثاني :إف اسميا ػ في األغمب ػ يكوف ضمي اًر لمشأف أو لغير الشأف ،والثالث :إف خبرىا ال بد أف يكوف جممة إذا
وقع اسميا ضمير شأف(.)ٙ

وأما ليت :فمعناىا التمني ،والتمني يكوف في المستحيؿ ،..وفي الممكف غير المتوقع(«.)ٚأصميا مصدر الت يميت

بإف و َّ
بمعنى الحبس والنقص ،مما يتطمب الخالص والتماـ بالتمني»( ،)ٛفيو مف األحرؼ ثالثية البناء شبيو ابف يعيش َّ
أف

فقاؿ :ىو«مثؿ َّ
أف وحقو أف يكوف موقوؼ اآلخر إال أنو حرؾ اللتقاء ساكنيف ،وفتح طمباً لمخفَّة كأنيـ استثقموا الكسرة
إف و ّ
()ٜ
بعد الياء كما فعموا ذلؾ في أيف وكيؼ ،ومعناىا أتمنى وتعمؿ عمؿ أخواتيا مف نصب االسـ ورفع الخبر»  .قاؿ ا﵀
ِ
ات ربَّْنا وَن ُك ِ
ِ
يف﴾(ٓٔ) .فالنوف واأللؼ في موضع منصوب بأنو اسـ ليت
تعالى ﴿فَقَالُوا َيا لَْيتََنا ُن َرُّد َوَال ُن َك ّْذ َ
وف م َف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ب بِ َآي َ َ َ
 ،ونرد في موضع الخبر وتقديره مردودوف .ومما يجدر التنويو إليو ىو أف ليت تنفرد بميزتيف عف سائر أخواتيا وىي أنيا
«الحرؼ الوحيد مف أخوات (إف) تمزمو نوف الوقاية تقوؿ :ليتني»(ٔٔ)  .والميزة الثانية« :منيـ مف ذىب إلى أف ليت وحدىا

يد قائـ ،وذلؾ أنو لـ يسمع اإللغاء واإلعماؿ إال في ليت
قائـ ،وليتما ز ٌ
يجوز فييا اإللغاء واإلعماؿ فتقوؿ :ليتما زيداً ٌ
وحدىا»(ٕٔ).
َّ
لعؿ :حرؼ ترج قاؿ سيبويو لعؿ وعسى طمعاً واشفاؽ(ٖٔ) ،وىي عند ابف يعيش «تنصب االسـ وترفع الخبر ،...تقوؿ

في الترجي :لعؿ زيداً يقوـ ،وفي اإلشفاؽ لعؿ بك اًر يضرب»(ٔ) .ويذكر ابف يعيش أنيا «وردت في القرآف الكريـ بمعنى كي

(ٔ) شرح المفصؿ.ٛٓ/ٛ :
(ٕ( األنفاؿ.ٔٚ/ ٜ:

(ٖ) توجيو الممع.ٜٔٗ :
(ٗ) شػ ػ ػػرح المفصػ ػ ػػؿ ،ٛٔ/ٛ :وينظػ ػ ػػر :شػ ػ ػػرح جمػ ػ ػػؿ الزجػ ػ ػػاجي ،ٗ٘ٚ/ٔ :والتخميػ ػ ػػر وىػ ػ ػػو شػ ػ ػػرح المفصػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي صػ ػ ػػنعة
اإلعراب.ٕٜٛ/ٕ:

(٘)شرح المفصؿ.ٕٛ/ٛ :
( )ٙالنحو الوافي.ٕٙٓ/ٔ:
( )ٚينظر :توجيو الممع ،ٜٔٗ :ومعاني النحو.ٕٚٚ/ٔ:
( )ٛالتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٚ :
( )ٜشرح المفصؿ.ٛٗ/ٛ :
(ٓٔ( األنعاـ .ٕٚ/ ٚ:
(ٔٔ) شرح جمؿ الزجاجيٖٗٗ/ٔ:
(ٕٔ) شرح جمؿ الزجاجيٗٗٔ/ٔ:ػٕٗٗ.
(ٖٔ) ينظر :الكتاب.ٕٖٖ/ٗ:
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َِّ
َِّ
الستحالة الشؾ في أخبار القديـ سبحانو فمف ذلؾ قولو تعالى﴿َيا أَيُّيَا َّ
يف ِم ْف قَْبمِ ُك ْـ لَ َعمَّ ُك ْـ
اس ْ
اعُب ُدوا َرَّب ُك ُـ الذي َخمَقَ ُك ْـ َوالذ َ
الن ُ
وف﴾(ٕ)؛ أي كي تتقوا ىكذا جاء في التفسير»(ٖ) .وىذا دليؿ عمى أف ىذا الحرؼ ال يقؼ معناه عمى داللة واحدة ،إذ
تَتَّقُ َ
تتغير دالالتو بتغير القرائف الموجودة في الجمؿ كالقرائف السياقية والحالية الخ ،فتارة يكوف بمعنى الطمع وتارة أخرى يكوف
بمعنى اإلشفاؽ ،وأحيانا يكوف بمعنى الترجي ،وورد في القرآف بمعنى كي ،وأما مف حيث المفظ فمـ يقؼ َّ
(لعؿ) عمى لفظة
واحد ،وليذا السبب أف العرب قد تمعبت بيذا الحرؼ كثي اًر؛ لكثرتو بكالميـ ،فقالوا لعؿ ،وعؿ ،ولعف ،وعف كأنيـ أبدلوا مف
الالـ اآلخرة نوناً؛ ألف النوف أخؼ مف الالـ وىي أقرب إلى حروؼ المد والميف والالـ أبعد(ٗ).

و ـ ال النافية لمجنس:

ال :وىي عند ابف يعيش«مف الحروؼ الداخمة عمى األسماء واألفعاؿ»(٘) .وفي (ال) مذىباف مذىب الحجازييف

ومذىب التميمييف« ،فمذىب الحجازييف إعماليا عمؿ ليس ،ومذىب تميـ إىماليا»(.)ٙ

ويذىب ابف يعيش أف (ال النافية لمجنس) تنصب االسـ الذي بعدىا لمشابيتيا (ليس)( .)ٚوعمميا عند الحجازييف مقيَّد

بشروط ثالثة :الشرط األول « :أف يكوف االسـ والخبر نكرتيف ،نحو :ال رجؿ أفضؿ منؾ ،والشرط الثاني :أال يتقدـ خبرىا

عمى اسميا ،فال تقوؿ :ال قائماً رجؿ ،والشرط الثالث :أال ينتقض نفييا بإال ،فال تقوؿ :ال رجؿ إال أفضؿ مف زيد .بنصب
أفضؿ بؿ يجب رفعو»(.)ٛ

واختمؼ النحويوف في النكرة المفتوحة بعد (ال) فذىب سيبويو والكوفيوف إلى أنيا معربة منصوبة بغير تنويف(.)ٜ

«وذىب جميور البصرييف إلى أنيا نكرة مبنية وحجتيـ في ذلؾ أنيا تضمنت معنى الحرؼ»(ٓٔ) .وىذا الرأي تبناه ابف
غيرؾ ،كاف مبنياً مفتوحاً لوجود عمة البناء وىو
يعيش قائالً« :إذا قمت  :ال رج َؿ أفضؿ منؾ ،وال َ
أحد ٌ
خير منؾ ،وال إلوَ ُ
(ٔٔ)
تضمنو معنى الحرؼ .فيي تنصب النكرة بغير تنويف ،ما دامت تمييا ،وتبنى معيا عمى الفتح»  .أما تثنية اسميا فيرى
غالميف لؾ ،وال جار ِ
ِ
تيف عندؾ(ٕٔ) .وأجاز ابف يعيش حذؼ اسميا
ابف يعيش َّأنيا بزيادة الياء والنوف في آخرىا ،فتقوؿ :ال

كما َّ
جوز حذؼ خبرىا فقالوا :ال عميؾ .والمراد ال بأس عميؾ؛ أي ال شيء عميؾ ،وانما حذفوا االسـ لكثرة االستعماؿ تخفيفاً

عشية والمراد ال عشية كالعشية الميمة(ٖٔ).
 .وقالوا ال كالعشة ّ
ز ـ ظن وأخواتها

(ٔ) شرح المفصؿٛ٘/ٛ :ػ  ،ٛٙوينظر :التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة االعراب.ٕٜٔ/ٕ:
(ٕ( البقرة .ٕٔ/ ٔ:

(ٖ) ش ػػرح المفص ػػؿ ٛ٘/ٛ :ػ ػ  ،ٛٙوينظ ػػر :التخمي ػػر وى ػػو ش ػػرح المفص ػػؿ ف ػػي ص ػػنعة االعػ ػراب ،ٕٜٔ/ٕ:وج ػػذور التحمي ػػؿ
النحوي.ٕٕٓ:
(ٗ) ينظر :شرح المفصؿٛٚ/ٛ :ػ .ٛٛ

(٘) شرح المفصؿ ،ٔٓٓ/ٕ:وينظر :توجيو الممع.ٔ٘ٚ :
( )ٙشرح ابف عقيؿ.ٔٗٗ/ٔ:
( )ٚينظر :شرح المفصؿ.ٔٔٗ/ٕ:
( (ٛشرح المفصؿٔٗ٘/ٔ:ػ.ٔٗٙ

( )ٜينظر :الكتاب ،ٖٗ٘/ٔ:وتوجيو الممع ،ٔ٘ٛ :واإلنصاؼ( ،ٖٙٙ/ٔ :مسألة ٖ٘).
(ٓٔ( توجيو الممع ،ٔ٘ٛ :واإلنصاؼ ،ٖٙٙ/ٔ :مسألة ٖ٘.
(ٔٔ) الممع في العربية.ٜٚ:
(ٕٔ) ينظر :الممع في العربية.ٔٓٓ:
(ٖٔ) ينظر:شرح المفصؿ.ٔٔٗ/ٕ:
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وىي «مف األفعاؿ الناسخة لالبتداء ،وىو ظف وأخواتيا ،وتنقسـ عمى قسميف؛ أحدىما أفعاؿ القموب ،والثاني أفعاؿ

التحويؿ ،فأما أفعاؿ القموب فتنقسـ عمى قسميف ،أحدىما ما يدؿ عمى اليقيف ،وىي :رأى عمـ وجد ،والثاني منيما :ما يدؿ

عمى الرجحاف ،وىي حسب وظف خاؿ»(ٔ) .وأشار ابف يعيش إلى ىذا القصد فقاؿ« :حسبت وظننت وخمت :متواخية؛ ألنيا
ألنيا بمعنى واحد وىو الظف ،وعممت ورأيت ووجدت متواخية ؛ ألف معناىا واحد وىو اليقيف ،وزعمت منفرد؛ ألنو يكوف عف

عمـ وظف»(ٕ)  ،فإف قيؿ ما ىو الدليؿ عمى أف ىذه األفعاؿ داخمة عمى المبتدأ والخبر؟ يقوؿ ابف يعيش :والذي يدؿ أنيا
داخمة عمى المبتدأ والخبر أنؾ لو أسقطت الفعؿ والفاعؿ لعاد الكالـ إلى المبتدأ والخبر ،وانما الفائدة في المفعوؿ الثاني كما
كاف في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر؛ ولذلؾ في المعنى لـ يجز االقتصار عمى أحد المفعوليف دوف اآلخر(ٖ).

ثانياًـ حرفا االستفهام

اليمزة وىؿ :الهمزة :عند عمماء النحو أـ الباب؛ ألنيا تدؿ عمى االستفياـ أصالة؛ وألنيا يستفيـ بيا عف المفرد ،نحو:

أىناؾ يجتمع القادة؟ ويستفيـ بيا عف النسبة ،نحو :أيجتمع القادة ىناؾ؟ وكذلؾ ألنيا تستعمؿ لمتعبير عف معاف مجازية

أُخر كالتقرير واإلنكار الخ(ٗ) ،وحقيقتو طمب الفيـ(٘) .وأشار إلى ىذا المعنى ابف يعيش بأف أـ ىذا الباب والغالبة عميو ،وقد

وقد يشترؾ الحرفاف ويكوف أحدىما أقوى في ذلؾ المعنى وأكثر تصرفاً مف اآلخر( .)ٙوىناؾ َّ
عدة مواضع تنماز بيا اليمزة
عف أختيا (ىؿ) قد بيَّنيا ابف يعيش :الموضع األوؿ :أنيا تدخؿ عمييا أـ المعادلة لإلستفياـ وال تدخؿ عمى ىؿ أال ترى

أنؾ تقوؿ :أزيد عندؾ أـ عمرو؟ والمراد أييما عندؾ فأـ ىينا معادلة ليمزة االستفياـ ،وال يقاؿ في ىذا المعنى ىؿ زيد
عندؾ أـ عمرو؟ والموضع الثاني :جاز دخوليا عمى الواو والفاء وثـ مف حروؼ العطؼ ،فالواو نحو قولو تعالى ﴿أ ََو ُكمَّ َما
()ٚ
اى ُدوا عي ًدا َنب َذه فَ ِر ٌ ِ
ض ا ْل ِكتَ ِ
وف بَِب ْع ِ
وف
َع َ
اب َوتَ ْكفُُر َ
وف﴾  .والفاء نحو قولو تعالى ﴿أَفَتُ ْؤ ِمُن َ
يؽ م ْنيُ ْـ َب ْؿ أَ ْكثَُرُى ْـ َال ُي ْؤ ِمُن َ
َْ َ ُ
()ٛ
بَِب ْع ٍ
ض﴾  .وال يتقدـ شيء مف حروؼ االستفياـ وأسمائو غير اليمزة عمى حروؼ العطؼ بؿ حروؼ العطؼ تدخؿ
()ٜ
ِ
وف﴾(ٓٔ).
عمييف كقولؾ :وىؿ زيد قائـ  .وقولو تعالى ﴿فَيَ ْؿ أ َْنتُ ْـ ُم ْسم ُم َ
أما هل« :ىي أداة استفياـ عف النسبة ،سواء أكانت في جممة فعمية أـ في جممة اسمية»(ٔٔ) .وعرفيا ابف يعيش بأنيا

« حرؼ استفياـ لطمب التصديؽ ال غير ،ويجب أف تكوف إجابة التصديؽ بنعـ أو ال ،فال يجوز أف يجاب عف ىؿ بغير
ذلؾ»(ٕٔ)  .وأصؿ (ىؿ) أف تكوف بمعنى قد واالستفياـ فييا بتقدير ألؼ االستفياـ كما كاف كذلؾ في مف ومتى وما األصؿ
أمف وأمتى وأما ولما كثر استعماليا في االستفياـ حذفت األلؼ لمعمـ بمكانيا(ٖٔ) .وىذا المعنى موجود في قولو تعالى﴿ َى ْؿ

ألفية ابف مالؾ.ٖٔ/ٕ:
(ٔ) شرح ابف عقيؿ عمى ّ
(ٕ( شرح المفصؿ.ٙٗ/ٚ:

(ٖ) شرح المفصؿ.ٙٗ/ٚ:

(ٗ( ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيوٕٛٚ :ػ.ٕٛٛ
(٘( مغني المبيب.ٖ٘/ٔ :

( (ٙينظر :شرح المفصؿ.ٕٔ٘/ٛ :
( )ٚالبقرة .ٔٓٓ/ ٔ:
( (ٛالبقرة.ٛ٘/ ٔ:

( (ٜينظر :شرح المفصؿ.ٕٔ٘/ٛ :
(ٓٔ( ىود.ٔٗ/ ٕٔ :

(ٔٔ) في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٛٛ :
(ٕٔ) شرح المفصؿ.ٖٔ٘/ٛ:

(ٖٔ) ينظر :الكتاب ،ٜٛ/ٔ:وشرح المفصؿ.ٖٔ٘/ٛ:
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أَتَى َعمَى ِْ
اإل ْن َس ِ
ور﴾(ٔ)« .قاؿ عنيا في ابف عباس وقتادة ومقاتؿ :ىؿ :ىنا بمعنى
يف ِم َف ال َّد ْى ِر لَ ْـ َي ُك ْف َش ْيًئا َم ْذ ُك ًا
اف ِح ٌ
قد»(ٕ) .فالمراد إذا ىو التحقيؽ لمضموف الجممة بعدىا(ٖ).
أما الفرؽ بيف (اليمزة وىؿ) أف اليمزة تستعمؿ في اإلنكار  ،...وتقع معيا معادلة ألـ ،أما ىؿ ال ترد معيا أـ

المعادلة ،وترد بمعنى قد(ٗ)  .وكذلؾ تقع اليمزة في مواقع االستفياـ كميا ،وال تقع كذلؾ (ىؿ)(٘).

ومما ىو خميؽ بالذكر أف ىؿ ذكرت ستة وثمانيف مرةً في الذكر الحكيـ أي بنسبة (ٓٔ )%مف أدوات االستفياـ
المذكورة في القرآف( .)ٙومما يجب التنويو إليو أف الباحث استغنى عف ذكر أسماء االستفياـ؛ ألنيا تضمنت معنى الحرؼ،
فعمميا ال يكوف باألصالة ،وانما بمعنى الحرؼ .وما يعنينا األدوات األصمية التي ليا تأثير مباشر عمى المعاني ،تكوف
قرائف عمييا ،وليس األدوات التي تحمؿ معاني األصالة ولكنيا عياؿ عمييا وفروع.
ثالثاً ـ حرفا الشرط والج ازء

تعد (إف) أـ ىذا الباب لمزوميا ىذا المعنى وعدـ خروجيا عنو إلى غيره؛ ولذلؾ اتسع فييا وفصؿ بينيا وبيف

مجزوميا باالسـ ،نحو قوليـ :إف ا﵀ أمكنني مف فالف فعمت ،وقد يقتصر عمييا ويوقؼ عندىا نحو قولؾ :صؿ خمؼ فالف

واف ،أي واف كاف فاسقاً( .)ٚفيي أصؿ أدوات الشرط الجازمة ،ولذلؾ اختصت بجواز أف يقع بعدىا االسـ المرفوع الذي بعده
بعده فعؿ يفسر ذلؾ الفعؿ المحذوؼ في االختيار ،أما غير إف فال يقع ذلؾ فيو إال في الشعر(.)ٛ

ومجمؿ عمميا أنيا «دخمت عمى جممتيف أخرجت كؿ واحدة منيما عف كونيا كالماً»( .)ٜوقد زعـ أىؿ المعاني أنيا

تستعمؿ مع المشكوؾ في وقوعو(ٓٔ) .في المستقبؿ واذا وقع بعدىا الماضي أحالت معناه إلى االستقباؿ(ٔٔ).

و(لو) «:ىي أداة شرط تستعمؿ فيما ال يتوقع حدوثو ،وفيما يمتنع تحققو ،أو فيما ىو محاؿ ،أو مف قبيؿ المحاؿ ...

ويرى أىؿ المعاني أنيا لمشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ،فيمزـ انتفاء الجزاء كانتفاء اإلكراـ في قولؾ :لو جئتني

ألكرمتؾ ،ولذلؾ عرفيا النحاة بأنيا«:امتناع الشيء المتناع غيره»(ٕٔ) .واذا كانت (إف) إذا وقع بعدىا الماضي أحالت معناه
إلى االستقباؿ فػ(لو) عمى
ِ
يع ُك ْـ ِفي َكثِ ٍ
ير ِم َف
﴿لَ ْو ُيط ُ

العكس منيا يقوؿ ابف يعيش«إذا وقع بعدىا المستقبؿ أحالت معناه إلى المضي نحو قولو تعالى
ْاأل َْم ِر لَ َعنِتُّ ْـ﴾(ٖٔ)؛ أي لو أطاعكـ فيي خالؼ إف في الزماف»(ٗٔ).

(ٔ) اإلنساف.ٔ/ ٕٜ:

(ٕ) المحرر الوجيز ،ٗٓٛ/٘:وينظر :جذور التحميؿ النحوئٕٓ:ػٕٔٔ.
(ٖ) جذور التحميؿ النحوئٕٓ:ػٕٔٔ.
(ٗ( ينظر :توجيو الممع.٘ٛٗ:
(٘) ينظر:التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة االعراب.ٖٖٗ/ٕ:

( )ٙينظر:دراسة تحميمية لمجممة االستفيامية في القراف الكريـ نحوياً وبالغياً.٘ٓ :
( )ٚينظر :الكتابٜ٘/ٖ:ػ ٖ ،ٙوشرح المفصؿ.ٔ٘ٙ/ٛ:
( )ٛينظر :المقتضبٚٗ/ٕ:ػ٘ ،ٚوشرح المفصؿ.ٜ/ٜ:
( (ٜالتخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٖٗٙ/ٕ:
(ٓٔ( ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٖٔٗ :
(ٔٔ) ينظر :شرح المفصؿ.ٔ٘ٙ/ٛ:
(ٕٔ) الصاحبي.ٕٕٙ:
(ٖٔ) الحجرات .ٚ/ ٕٙ:
(ٗٔ( شرح المفصؿ.ٔ٘ٙ/ٛ:
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أما األسماء التي تجزـ فعميف :حددىا ابف يعيش بأحد عشر اسماً فييا معنى إف ،وجميعيا تجزـ ما بعدىا مف األفعاؿ

المستقبمة كما تجزـ إف ،وانما عممت مف أجؿ تضمنيا معنى إف(ٔ)؛ وليذا السبب استغنى الباحث عف تفصيؿ ىذه األسماء؛
األسماء؛ ألنيا تضمنت معنى الحرؼ ،فعمميا ال يكوف باألصالة ،وانما بمعنى الحرؼ وما يعنينا األدوات األصمية التي
تكوف قرائف عمى المعاني ،وليس األدوات التي تحمؿ معاني األصالة ولكنيا عياؿ عمييا وفروع.

رابعاً :حروف القسم الباء والواو التاء :الباء :يرى ابف يعيش َّأنيا«حرؼ الجر الذي يضاؼ بو فعؿ الحمؼ إلى المحذوؼ،

وذلؾ الفعؿ أحمؼ أقسـ أو نحوىما ،لكنو لما كاف الفعؿ غير متعد وصموه بالباء المعدية فصار المفظ أحمؼ با﵀ أو أقسـ
با﵀»(ٕ) .قاؿ تعالى ﴿أَ ْق َس ُموا بِالمَّ ِو َج ْي َد أ َْي َمانِ ِي ْـ﴾(ٖ) .وىنالؾ أمراف قد ذكرىما ابف يعيش يبيناف سبب تخصيص الباء بذلؾ
بذلؾ دوف غيرىا مف حروؼ الجر وىما«:أنيا األصؿ في التعدية ،والثاني أف الباء معناىا اإللصاؽ والمراد إيصاؿ معنى
الحمؼ إلى المحذوؼ»(ٗ).

أما الواو :أشار ابف يعيش إلى َّ
أف عمماء المغة قد «أبدلوا الواو مف الباء توسعاً في المغة؛ وألنيا أخؼ ...وانما خصوا

الواو بذلؾ ألمريف أحدىما :أنيا مف مخرجيا مف الشفتيف ،واآلخر مف جية المعنى وذلؾ أف الباء معناىا اإللصاؽ  ،والواو

معناىا االجتماع»(٘).

وىناؾ عوامؿ أخرى فضالً عف سيولة المخرج ،وتقارب المعنى بينيما ىو أف الواو ال تستعمؿ في قسـ السؤاؿ ،وال

تدخؿ عمى الضمير( ،)ٙوىذا يجعميا مأمونة مف المبس.

وأما التاء فيرى ابف يعيش َّأنيا« مبدلة مف الواو؛ ألنو قد كثر إبداليا منيا في نحو :تكأة وتراث وتوراة وتخمة لشبييا

بيا مف جية اتساع المخرج وىو مف الحروؼ الميموسة فناسب ىمسيا ليف حروؼ الميف»( ،)ٚومف دالالتيا التي بيَّنيا ابف

يعيش أنيا« تدخؿ عمى طريؽ االختصاص باالسـ الذي يكوف القسـ بو أكثر وقد يكوف فييا معنى التعجب قاؿ ا﵀
ؼ حتَّى تَ ُكوف حرضا﴾( )ٛعمى طريؽ التعجب»( .)ٜوقاؿ ا﵀ تعالى ﴿وتَالمَّ ِو َأل ِ
َّ ِ
يد َّف
َك َ
َ ََ ً
وس َ َ
تعالى﴿قَالُوا تَالمو تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر ُي ُ
َ
أَصَنام ُكـ بع َد أ ْ ُّ
يف﴾(ٓٔ).
َف تَُولوا ُم ْدبِ ِر َ
ْ َ ْ َْ
ونستنتج مما سبؽ أف أصؿ أدوات القسـ ىي الباء ،ويجوز أف تبدؿ بالواو نظ اًر لمتقارب بينيما في المخرج وفي

المعنى ،وكما يجوز أيضاً إبداؿ الواو بالتاء؛ ألف التاء مف الحروؼ الميموسة فناسب ىمسيا ليف حروؼ الميف.

وما يعتقده الباحث أف الباء والواو والتاء كميا ليا األصالة في القسـ فال يوجد حرؼ أقوى مف حرؼ وال يوجد حرؼ

مبدؿ مف حرؼ ،والمعيار األساس الذي يحدد اختيار حرؼ دوف سواه ىو السياؽ فسياؽ النص ىو الذي يحدد لنا استعماؿ
حرؼ الباء ،أو الواو ،أو التاء؛ ألف لكؿ واحد مف ىذه األحرؼ داللة خاصة بيا.

(ٔ)شرح المفصؿ.ٕٗ/ٚ:

(ٕ) شرح المفصؿ.ٖٕ/ٛ:
(ٖ) األنعاـ.ٜٔٓ/ ٚ:
(ٗ(شرح المفصؿ ٖٕ/ٛ:ػٖٖ.
(٘)شرح المفصؿ ،ٖٗ/ٛ:وينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٗ٘/ٖ :

( )ٙينظر:الرضئٖٓ/ٕ :ػٖٔٔ ،ودراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٗ٘/ٖ :
( )ٚشرح المفصؿ ،ٖٗ/ٛ:وينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٕٗ٘/ٖ :
( (ٛيوسؼ.ٛ٘ / ٖٔ:
( )ٜشرح المفصؿ.ٖ٘/ٛ:
(ٓٔ( األنبياء .٘ٚ / ٔٚ:
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قرينة األدوات الداخمة عمى المفردات

يقوؿ ابف يعيش :ىي األدوات التي ال تقتضي إال شيئاً واحداً ،بعكس األدوات التي تدخؿ عمى الجمؿ فتقتضييا جميعاً

فتعمؿ في المبتدأ والخبر(ٔ) .ومف ىذه األدوات:

أوالً :نواصب الفعل المضارع :خصص ابف يعيش أربع أدوات لنصب الفعؿ المضارع ،وىي( :أف لف كي واذف) ىذه األربعة
تنصب الفعؿ بأنفسيا وما عداىا فبإضمار أف معيا»(ٕ) .ويذكر ابف يعيش (أف) أـ ىذا الباب «واألصؿ مف ىذه األربعة

(أف) وسائر النواصب محموؿ عمييا ،وانما عممت الختصاصيا باألفعاؿ كما عممت حروؼ الجر في األسماء الختصاصيا

بيا»(ٖ) .وعند الخميؿ (:أف) وحدىا تعمؿ ظاىرة ومضمرة(ٗ)؛ وذلؾ لقوتيا وأصالتيا ،فجميع أمات الباب يجوز ليف ما ال
يجوز لغيرىف مف األحكاـ .أما عمميا فأنيا تدخؿ عمى الفعؿ المضارع فتنصبو ،واف قيؿ لِ َـ أختير النصب خاصة فييا؟
يذكر ابف يعيش« فمشبو أف الخفيفة بأف الثقيمة الناصبة لالسـ ووجو الشبو مف وجييف مف جية المفظ والمعنى»(٘).
فأما جية المفظ :يقوؿ ابف يعيش«:فيما مثالف واف كاف لفظ ىذه انقص مف تمؾ؛ ولذلؾ يستقبحوف الجمع بينيما كما

يس تقبحوف الجمع بيف الثقيميف فال يحسف عندىـ أف تقوـ خير لؾ...وأما مف جية المعنى أف (أف) وما بعدىا في تأويؿ
المصدر كما أف المشددة وما بعدىا مف االسـ والخبر بمنزلة اسـ واحد فكما كانت المشددة ناصبة لالسـ جعمت ىذه ناصبة

()ٙ
أف الثقيمة الناصبة لالسـ ،وأف المخففة
لمفعؿ»  .ونستنتج مف ىذه العبارة أف ابف يعيش استقبح وانتقد مف يجمع بيف ّ
الناصبة لمفعؿ؛ ألنيما بمثابة المفظ الواحد ،وألنو أف الثقيمة الناصبة لالسـ وما بعدىا بمنزلة المفظ الواحد ،وكذلؾ أف المخففة

الناصبة لمفعؿ وما بعدىا بمنزلة المفظ الواحد في تأويؿ المصدر.

()ٛ

وأما لف :فحرؼ نصب ونفي واستقباؿ( ،)ٚوىو مف الحروؼ الناصبة وىذا ما نص عميو سيبويو  ،ويشير ابف يعيش

يعيش إلى أف الحرؼ (لف)«نقيض سوؼ وذلؾ أف القائؿ إذا قاؿ سوؼ يقوـ زيد فنفى ىذا لف يقوـ زيد  ...وانما تنصب

لشبييا بأف ووجو الشبو بينيما اختصاصيا باألفعاؿ ،ونقميا إياىا إلى المستقبؿ كما كانت أف كذلؾ»( .)ٜونقؿ ابف يعيش

عف الخميؿ بقولو« :وكاف الخميؿ يذىب في إحدى الروايتيف عنو إلى أف األصؿ في لف ال أف ثـ خففت لكثرة االستعماؿ
 ،...وىو قوؿ يضعؼ إذ ال دليؿ عميو والحرؼ إذا كاف مجموعة يدؿ عمى معنى فإذا لـ يدؿ دليؿ عمى التركيب وجب أف

يعتقد فيو اإلفراد إذ التركيب عمى خالؼ األصؿ»(ٓٔ).

وىذا القوؿ قالو سيبويو قبؿ ابف يعيش وذكر :أف قوؿ الخميؿ في أصؿ لف ال أف ثـ خففت لكثرة االستعماؿ قوؿ ليس

بجيد(ٔٔ) .وذىب الفراء إلى أف األصؿ في لف ولـ ال ،وانما أبدؿ مف األلؼ النوف في لف والميـ في لـ ،وال أدري كيؼ اطمع

(ٔ) ينظر :شرح المفصؿ.ٔٓٙ/ٔ:
(ٕ)شرح المفصؿ.ٔ٘/ٚ:
(ٖ)شرح المفصؿ.ٗٗ/ٚ:
(ٗ) مدرسة الكوفة.ٕٛ٘:
(٘) شرح المفصؿ.ٗٗ/ٚ:
()ٙشرح المفصؿ.ٗٗ/ٚ:

( (ٚينظر:مغني المبيب.ٕٜٛ/ٔ:
( (ٛينظر:الكتاب.٘/ٖ:
( )ٜشرح المفصؿٔ٘/ٚ :ػ .ٔٙ
(ٓٔ( شرح المفصؿٔ٘/ٚ :ػ  ،ٔٙوينظر :مغني المبيب.ٕٜٛ/ٔ:
(ٔٔ( ينظر:الكتاب٘/ٖ:ػ.ٙ
52

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

عمى ذلؾ ،إذ ذلؾ شيء ال يطمع عميو إال بنص مف الواضع(ٔ)؛ ألف المتعارؼ في العربية ىو إبداؿ النوف ألفاً ال العكس

نحو( :لنسفعا)( ،وليكونا)(ٕ).

وأما إذف :يحتمؿ أف تكوف مف األ ّذ ،وىو القطع باألمر اليقيني ،مترتباً عمى شيء قبمو ،خففت بأشكاؿ مف
(ٖ)

التصرفات

 .فيو حرؼ ناصب أيضاً الختصاصو ونقمو الفعؿ إلى االستقباؿ ،ومما تحسف إليو اإلشارة أف (إذف) الناصبة

الناصبة لممضارع لـ تقع في القرآف الكريـ ،والذي جاء مف(إذف) الواقع بعدىا المضارع جاء مسبوقاً بحرؼ عطؼ(ٗ).

وأشار ابف يعيش أف لػ(إذف) ثالثة أحواؿ :أحدىا« :أف تدخؿ في الفعؿ في ابتداء الجواب فيذه يجب إعماليا ال غير

نحو قولؾ :إذف أكرمؾ ،في جواب أنا أزورؾ ...أما الثاني :أف يكوف ما قبميا واوا أو فاء ،فيجوز إعماليا والغاؤىا ،وذلؾ
قولؾ :زيد يقوـ واذف يذىب فيجوز ىنا الرفع والنصب العتباريف مختمفيف  ...والحالة الثالثة :أف تقع متوسطة ال محالة

معتمداً ما بعدىا عمى ما قبميا»(٘) .ومما يجب التنويو إليو ىنا أف النحوييف اختمفوا في صورة إذف في الخط فمذىب المازني

المازني أنيا « تكتب باأللؼ ،ومذىب أكثر النحوييف أنيا تكتب بالنوف ...والصحيح أنيا تكتب بالنوف ألمريف أحدىا :أف كؿ

نوف يوقؼ عمييا تكتب باأللؼ ،وما يوقؼ عميو مف غير تغيير يكتب عمى صورتيا بالنوف ،وأيضاً فإنيا ينبغي أف تكتب

بالنوف فرقاً بينيا وبيف إذا»(.)ٙ

وأما كي :فتكوف عمى ثالثة أوجو :أحدىا :أف تكوف اسماً مختص اًر مف كيؼ( .)ٚوىذا الوجو لـ يتطرؽ إليو ابف يعيش.

يعيش .الثاني :أف تكوف ناصبة لمفعؿ بنفسيا بمنزلة أف وتكوف ما بعدىا بمنزلة اسـ كما كانت أف كذلؾ( ،)ٛويؤيده صحة

حموؿ أف محميا( . )ٜالثالث :أف تكوف حرؼ جر بمنزلة الالـ فينتصب الفعؿ بعدىا إلضمار أف كما ينتصب بعد الالـ فإذا
ِ
ْس ْوا َعمَى َما فَاتَ ُك ْـ﴾(ٓٔ) وقياس كي ىذه أف تكوف بمنزلة أف؛
كانت بمنزلة أف جاز دخوؿ الالـ عييا قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ل َك ْي َال تَأ َ
معنى وعمالً(ٔٔ).
أي أف تكوف بمنزلة الـ التعميؿ
ً

ومما يحسف التنويو إليو أف ابف يعيش قد ذكر الوجو الثاني والثالث ولـ يتعرض إلى الوجو األوؿ؛ ألنو ال يرى أف مف

أوجو كي أف تكوف اسماً مختص اًر مف كيؼ(ٕٔ).

الالـ وحتى :يرى ابف يعيش أنيما«حرفا جر وعوامؿ األسماء ال تعمؿ في األفعاؿ فإذا وجد الفعؿ بعدىما منصوباً

كاف بغيرىما فإذا قدرت أف بيما  ...وقاؿ الكوفيوف النصب في قولؾ جئت ألكرمؾ وسرت حتى ادخؿ المدينة إنما ىو الالـ

(ٔ( ينظر :معاني القرآف(الفراء) ،ٔٗٔ/ٔ :وشرح المفصؿٔ٘/ٚ :ػ  ،ٔٙومغني المبيب.ٕٜٛ/ٔ:
(ٕ) ينظر :مغني المبيب.ٕٜٛ/ٔ:
(ٖ) التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕ٘ :

(ٗ) ينظر :دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٖٔٙ/ٔ:
(٘( شرح المفصؿ.ٔٙ/ٚ:
( )ٙشرح جمؿ الزجاجي.ٖٔٚ/ٕ:
( )ٚينظر :مغني المبيب.ٕٓٔ/ٔ:
( )ٛينظر:شرح المفصؿ.ٜٔ/ٚ:

( (ٜينظر:مغني المبيب.ٕٓٔ/ٔ:
(ٓٔ( الحديد .ٕٖ/ ٕٚ:
(ٔٔ( ينظر :شرح المفصؿ ،ٜٔ/ٚ:ومغني المبيب.ٕٓٔ/ٔ:
(ٕٔ( ينظر :شرح المفصؿ.ٜٔ/ٚ:
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وحتى»(ٔ) .ومف ىنا نستنتج أف حتى مف حروؼ الجر عند البصرييف وابف يعيش ،بينما اعتبر الكوفيوف الالـ وحتى مف
أدوات النصب التي تدخؿ عمى األفعاؿ(ٕ).

ثانياً :حروف الجزم التي تجزم فعالً واحداً :حروؼ الجزـ خمسة عند ابف يعيش ،وىي« :لـ ،ولما ،والـ األمر ،وال في

النيي .فيذه األصوؿ في عمؿ الجزـ ،وانما عممت الختصاصيا باألفعاؿ دوف األسماء والحروؼ»(ٖ) .أما لم ولما :فأداتاف

مركبتاف ال مفردتاف(ٗ) ،واف عمميما عند ابف يعيش أف« ينقال الفعؿ الحاضر إلى الماضي عمى حد ال يكوف في االسـ؛ ألف
ألف الحد الذي يكوف في االسـ إنما يكوف بقرينة الوقت كقولؾ :زيد ضارب أمس ،وال يجوز زيد يضرب أمس فتنقؿ الفعؿ

المضارع إلى المعنى بقرينة ،كما فعمت في االسـ ،ويجوز لـ يضرب أمس»(٘).

ومف يحدؽ النظر في قوؿ ابف يعيش المشار إليو يدرؾ بجالء مدى اعتماده عمى القرائف لموصوؿ إلى المعنى المراد،
ففي مثالو يشير إلى أف أداة النفي (لـ) تختص باألفعاؿ المضارعة وتكوف قرينة لمزمف الماضي ،أما األسماء فتكوف قرائنيا
األلفاظ التي تدؿ عمى المضي كأمس والبارحة الخ .كما يجوز أف تجتمع القرينتاف مع الفعؿ المضارع؛ أي دخوؿ لـ وأمس

بمدة مخصوصة منو باألمس مثالً ،وليس قبؿ شير أو سنة .ومنو قولنا :لـ
عمى الفعؿ لتأكيد وتحديد الزمف الماضي ّ
يد أحداً أمس .ويذكر المخزومي أف داللة (لـ) عمى النفي لـ تكف مستفادة منيا أصالة ،ولكنيا مف (ال) المدلوؿ
يضرب ز ٌ
()ٙ
عمى وجودىا فييا بالالـ التي يبدأ بيا كؿ منيما  .وعضد المخزومي ىذا االستدالؿ بقوؿ برجشتراسر« :إف أصؿ النفي
في العربيَّة؟ أف يكوف بال وما ،وا َّف العربية قد اشتقت مف (ال) أدوات منيا :ليس ،ولف ،ولـ»(.)ٚ

لما« :يمكف أف تكوف ألمّ ّـ ،وىو الجمع الشديد ،ينفي األشياء عما ىو قريب وزيدت األلؼ إفادة التقريب»( ،)ٛوقاؿ
الفراء ىي مركبة «مف (لـ وما) النافيتيف فصارت لمتوكيد والتحقيؽ»( .)ٜوألجؿ ىذا أخذت منزلة لـ في الجزـ قاؿ ا﵀ تعالى
ِ َّ َِّ
يف﴾(ٓٔ) .فجزمت كما تجزـ لـ الفعؿ المضارع ،ولكنيا تفترؽ مع لـ في
اى ُدوا ِم ْن ُك ْـ َوَي ْعمَ َـ َّ
يف َج َ
الصابِ ِر َ
﴿ َولَ َّما َي ْعمَـ الموُ الذ َ
عدة أمور يذكرىا ابف يعيش منيا « أف لـ ال تكتفي بيا في الجواب لو قاؿ قائؿ :قاـ زيد لـ يجز أف تقوؿ في جوابو لـ حتى
ّ

تقوؿ لـ يقـ ،واذا قاؿ :قد قاـ جاز أف تقوؿ لما؛ ألنيا بزيادة ما عمييا والتركيب قد خرجت إلى شبو األسماء فجاز أف تكتفي

بيا في الجواب كما تكتفى باألسماء؛ ولذلؾ وقع بعدىا مثاؿ الماضي في قولؾ لما جئت»(ٔٔ) .والمنعـ لمنظر في قوؿ ابف

يعيش يجده ينوه إلى أف (لما) أقرب لألسماء مف (لـ)؛ لزيادة ما عمييا وبيذه الزيادة قد خرجت إلى شبو األسماء فجاز أف
تكتفي بيا في الجواب كما تكتفى باألسماء(ٕٔ) .أما الـ الطمب« :وىي التي ُيطمب بيا عمؿ شيء وفعمو ال تركو والكؼ
ٍ
مساو
عنو فإف كاف الطمب مف أعمى ألدنى سميت الـ األمر .واف كاف مف أدنى ألعمى سميت الـ الدعاء .واف كاف مف

(ٔ)شرح المفصؿ.ٜٔ/ٚ:
(ٕ) ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ:المسألةٕ ،ٜ٘ٚ/ٖٛ:ومدرسة الكوفة.ٕٕٛ:
(ٖ) شرح المفصؿ.ٗٓ/ٚ:

(ٗ) ينظر:في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٚٗ :
(٘( شرح المفصؿ.ٗٔ/ٚ:
( (ٙينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٚٗ :
( )ٚالتطور النحوي ،ٜٔٔ:وينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو.ٕٚ٘ :
( (ٛالتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٚ :

( )ٜمعاني القرآف (الفراء) ،ٖٚٚ/ٕ:وينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٜ :
(ٓٔ) آؿ عمراف.ٕٔٗ / ٗ:
(ٔٔ( شرح المفصؿ.ٗٔ/ٚ:
(ٕٔ( ينظر :جذور التحميؿ النحوي.ٖٔٓ :
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(ٔ)
ورُى ْـ َوْلَيطَّ َّوفُوا
سميت :الـ االلتماس»  .فنحو قولؾ في األمر إذا كاف لمغائب قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ثَُّـ ْلَي ْق ُ
ضوا تَفَثَيُ ْـ َوْلُيوفُوا ُن ُذ َ
بِا ْلَب ْي ِت ا ْل َعتِي ِ
ؽ﴾(ٕ) .وفي الدعاء :ندعو ا﵀ ليرحمنا وليغفر لنا .ونحو قولؾ في االلتماس ليضرب زيد عم اًر وأما إذا كاف

المأمور حاض اًر لـ يحتج إلى الالـ مف قبؿ أف المواجية تغني عنيا وربما جاءت الالـ مع فعؿ المخاطب نحو قولو تعالى
ؾ َف ْمَي ْف َر ُحوا﴾(ٖ) .فيذه الحروؼ ىي عند ابف يعيش جازمة لما بعدىا بال
ض ِؿ المَّ ِو َوبِ َر ْح َمتِ ِو فَبِ َذلِ َ
في قراءة أَُبي ﴿ ُق ْؿ بِفَ ْ
خالؼ(ٗ).
ثالثاً :حروف الجر :حصرىا ابف يعيش بتسعة أحرؼ ،وىي« :مف ،والى وحتى وفي والباء والالـ ورب وواو القسـ وتاؤه،
فيذه ال تكوف إال حروفاً؛ ألنيا تقع في الصالت وقوعاً مطرداً مف غير قبح نحو قولؾ :جاءني الذي مف الكراـ ،ورأيت

الذي في الدار وكذلؾ سائرىا ولو كانت أسماء لـ يجز وقوعيا ىنا في الصالت»(٘) .ومعروؼ أنو ال يقع في
عجبت مف ز ٍيد ،ونظرت إلى
الصالت إال األحرؼ .فيذه الحروؼ تجر ما اتصؿ بيا مباشرة ،وتضاؼ إليو .تقوؿ:
ُ

عمرو(.)ٙ

مف :حرؼ يجر الظاىر والمضمر ،وىي حرية بالتقديـ؛ لكثرة دورىا في الكالـ وسعة تصرفيا ومعانييا(« .)ٚفمف ذلؾ

كونيا البتداء الغاية ،مناظرة إللى في داللتيا عمى انتياء الغاية»( .)ٛبمعنى أنيا تستعمؿ لمزماف وىذا قوؿ الكوفييف(.)ٜ

وعند سيبويو وجميور البصرييف أنو ال يجوز استعماليا لمزماف فال تكوف إال في المكاف(ٓٔ) ،وما نراه أف كالـ االنباري ليس

دقيقاً ألف عدداً ليس بالقميؿ مف البصرييف أيَّدوا ما قالو الكوفيوف عمى ّْ
حد قوؿ ابف يعيش «:جعميا ابتداء كؿ غاية واليو
ِِ
ّْس َعمَى التَّ ْق َوى ِم ْف أ ََّو ِؿ
يذىب ابف درستويو وغيره مف البصرييف ،واحتجوا بقولو تعالى ﴿ َال تَقُ ْـ فيو أََب ًدا لَ َم ْس ِج ٌد أُس َ
َي ْوٍـ﴾(ٔٔ)...ومف ال يرى استعماليا في الزماف يتأوؿ اآلية بأف ثـ مضافاً محذوفاً تقديره مف تأسس أوؿ يوـ»(ٕٔ) .وقد ذكر
ابف جني أنيا ترد تبعيضاً ،أي الداللة عمى البعضية ،وعالمتيا أف يكوف ما قبميا جزءاً مف المجرور بيا مع صحة حذفيا

ووضع كممة بعض مكانيا كقولؾ :أخذت مف الماؿ؛ أي بعضو .وتكوف زائدة دخوليا كخروجيا ،نحو قولؾ :ما جاءني مف
أحد؛ أي أحد(ٖٔ).

أف األصؿ فييا أف تدؿ عمى انتياء الغاية كما دلت (مف) عمى ابتدائيا فيي نقيضتيا؛ ألنيا
إلى « :يرى ابف يعيش ّ
(ٗٔ)
طرؼ بإزاء طرؼ مف؛ ولذلؾ قاؿ إنيا معارضة (مف)؛ أي مجانبة ومضادة ليا ؛ ولذلؾ قاؿ ابف يعيش«قد يالبس انتياء
(ٔ( النحو الوافي.ٖٕٛ /ٗ:
(ٕ) الحج .ٕٜ/ ٔٚ:

(ٖ) يونس  ،٘ٛ/ ٔٔ:ينظر :معاني القرآف( الفراء) ،ٖٕ٘/ٔ:وشرح المفصؿ.ٗٔ/ٚ:
(ٗ( ينظر :شرح المفصؿ.ٗٔ/ٚ:
(٘)شرح المفصؿ.ٔٓ/ٛ :

( )ٙينظر :الممع في العربية ،ٕٔٚ:والنحو الوافي.ٗٓٔ/ٕ:
( )ٚينظر :شرح المفصؿٔٓ/ٛ:ػٔٔ ،والنحو الوافي،ٕٗٙ/ٕ:
( (ٛشرح المفصؿٔٓ/ٛ:ػٔٔ.
( (ٜينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ مسألة ٗ٘.ٖٚٓ/ٔ :

(ٓٔ( ينظر :االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :مسألة ٗ٘.ٖٚٓ/ٔ :
(ٔٔ( التوبة .ٔٓٛ / ٔٔ:
(ٕٔ( شرح المفصؿٔٓ/ٛ:ػٔٔ.
(ٖٔ) ينظر :الممع في العربية ،ٕٔٛ:والنحو الوافي.ٕٗ٘/ٕ :
(ٗٔ( ينظر :الممع في العربية ،ٕٔٛ:وشرح المفصؿ ،ٔٗ/ٛ:وجذور التحميؿ النحوي.ٔٛٚ :
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الغاية موضعاً مف المواضع فيكوف مف أجؿ تمؾ المالبسة انتياء لمغاية وذلؾ نحو خرجت مف بغداد إلى الكوفة فعمى ىذا
(ٔ)
َّال ِة فَ ْ ِ
وى ُك ْـ وأ َْي ِدَي ُك ْـ إِلَى ا ْل َم َرِاف ِ
ؽ﴾(ٕ).
تكوف المرافؽ داخمة في الغسؿ»  .في قولو عز وجؿ ﴿إِ َذا قُ ْمتُ ْـ إِلَى الص َ
اغسمُوا ُو ُج َ َ
وقرينة العالمة اإلعرابية تؤكد دخوؿ المرافؽ في الغسؿ وأشار إلى ىذه الفكرة صاحب كتاب شرح الكافية بقولو«:وىذا
المعنى ال يكوف إال مع قرينة؛ أي أنو يدخؿ المجرور بعدىا في حكـ ما قبميا»(ٖ) .ومف ذلؾ أيضاً :اشتريت الشقة إلى

طرفيا فالطرؼ داخؿ في المشترى عمى ما يقتضيو العرؼ(ٗ).

وىناؾ وجو آخر في داللة (إلى) يستدؿ بو عمى اآلية المباركة لـ يغفؿ عنو ابف يعيش وىو «غاية في اإلسقاط وذلؾ

أنو لما قاؿ اغسموا وجوىكـ وأيديكـ تناوؿ جميع اليد كما تناوؿ جميع الوجو ،واليد اسـ لمجارحة مف رأس األنامؿ إلى اإلبط
فمما قاؿ إلى المرافؽ فصار إسقاطا إلى المرافؽ فالمرافؽ غاية في اإلسقاط فمـ تدخؿ في اإلسقاط وبقيت واجبة الغسؿ»(٘).

حتى :ىي عند ابف يعيش تعد مف «عوامؿ األسماء الخافضة وىي حروؼ كالالـ ال تكوف إال حرفاً ومعناىا منتيى

ابتداء الغاية بمنزلة إلى ولذلؾ ذكرىا بعدىا إال أف حتى تدخؿ الثاني فيما دخؿ فيو األوؿ مف المعنى ويكوف ما بعدىا جزءاً

مما قبميا ينتيي األمر بو»( .)ٙوقد ذكر ابف يعيش بعض األمثمة التي توضح ذلؾ ،فمف ذلؾ قولؾ«:ضربت القوـ حتى
زيد ،ودخمت البالد حتى الكوفة ،وأكمت السمكة حتى رأسيا .فزيد مضروب كالقوـ والكوفة مدخولة كالبالد والسمكة مأكولة

()ٚ
جميعاً أي لـ يبؽ منيا شيء»  .واذا قمنا أكمت السمكة إلى رأسيا فربما حدث األكؿ في جميع السمكة وبقي رأسيا سالماً

مف األكؿ ،أو أكؿ شيئاً مف رأسيا مف باب تسمية الجزء باسـ الكؿ .وىذا المعنى محاؿ في (حتى)؛ ألنيا مأكولة جميعاً أي
لـ يبؽ منيا شيء .واف النحاة قد اختمفوا في الخافض لما بعد حتى في الغاية فذىب الخميؿ وسيبويو إلى أف الخفض بحتى

وىي حرؼ مف حروؼ الجر بمنزلة الالزـ(.)ٛ

وقد نقؿ ابف يعيش رأي الكسائي بقولو« :وذىب الكسائي إلى أف خفض ما بعدىا بإضمار إلى؛ ألف نفسيا نص عمى
()ٜ

ذلؾ في قولو تعالى ﴿سالـ ىي حتى مطمع الفجر﴾

فقاؿ إف الخفض بالى المضمرة»(ٓٔ) .وقسميا ابف جني عمى أربعة

ويبتدأ بعدىا الكالـ ،وتضمر بعدىا أف،
أضرب« :تكوف غاية فتجر األسماء عمى معنى إلى ،وتكوف عاطفة كالواوُ .
فتنصب الفعؿ المستقبؿ عمى أحد معنييف :معنى كي ،ومعنى إلى أف»(ٔٔ).

في :ىي بمعنى الزمف والحيف(ٕٔ) .يرى ابف يعيش َّ
أف«معناىا الظرفية والوعاء نحو قولؾ :الماء في الكأس ،وفالف في

البيت إنما المراد أف البيت قد حواه وكذلؾ الكأس .وكذلؾ زيد في أرضو والركض في الميداف ىذا ىو األصؿ فييا»(ٖٔ).
(ٔ) شرح المفصؿٔٗ/ٛ:ػ٘ٔ.
(ٕ) المائدة ،ٙ/ ٙ:وينظر :شرح المفصؿٔٗ/ٛ:ػ٘ٔ.
(ٖ( شرح الكافية ،ٖٖٓ/ٕ:وينظر :الجر بعد الحرؼ في النحو العربي.ٙٚ :
(ٗ) ينظر :الجر بعد الحرؼ في النحو العربي.ٙٚ :
(٘) شرح المفصؿ.ٔ٘/ٛ:
( )ٙشرح المفصؿ.ٔٙ/ٛ:
()ٚشرح المفصؿ.ٔٙ/ٛ:
( )ٛينظر :الكتاب.ٔٚ/ٖ :
( (ٜالقدر.٘/ ٖٓ:

(ٓٔ) شرح المفصؿ.ٔٚ/ٛ:
(ٔٔ) الممع في العربيةٖٕٔ:ػٖٖٔ.
(ٕٔ) ينظر :التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٚ :
(ٖٔ) شرح المفصؿ.ٕٓ/ٛ:
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ُصمَّْبَّن ُك ْـ ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِؿ َولَتَ ْعمَ ُم َّف أَيَُّنا أَ َش ُّد َع َذ ًابا َوأ َْبقَى﴾(ٔ) .يقوؿ فييا ابف يعيش «فميست في معنى
وأما قولو تعالى﴿ َوَأل َ
(عمى) عمى ما يظنو مف ال تحقيؽ عنده ،ولما كاف الصمب بمعنى االستقرار والتمكف ُع ّْدي بفي»(ٕ) .وأوردىا عمماء المغة
عمى خمسة ٍ
معاف :الظرفية ،والمصاحبة ،والتعميؿ ،وبمعنى عمى ،وبمعنى الباء(ٖ).

الباء :معنى الباء اإللصاؽ(ٗ) ،قاؿ فييا ابف يعيش« :وىي مف حروؼ الجر نحو :مررت بزيد ،وظفرت بخالد وىي

مكسورة وكاف حقيا الفتح؛ ألف كؿ حرؼ مفرد يقع في أوؿ الكممة وحقو أف يكوف مفتوحاً إذ الفتحة أخؼ الحركات»(٘) .وقد

وقد أطمؽ عمييا ابف يعيش تسميات مختمفة فقاؿ« :يسمونيا مرة حرؼ إلصاؽ ،ومرة حرؼ استعانة ،ومرة حرؼ

إضافة»( ،)ٙوىذه التسمية ال ترد اعتباطاً وانما يحكميا السياؽ .فأما اإللصاؽ فنحو قولؾ :أمسكت زيداً ،وأما االستعانة
فنحو قولؾ :ضربتو بالسيؼ ،وكتبت بالقمـ ،ونجرت بالقدوـ ،وبتوفيؽ ا﵀ حججت استعنت بيذه األشياء عمى ىذه األفعاؿ.
وأما اإلضافة فنحو قولؾ :مررت بزيد أضفت مرورؾ إلى زيد بالباء(.)ٚ

الالـ :وىي عند ابف يعيش«مف الحروؼ الجارة ال تكوف إال كذلؾ وذلؾ نحو قولؾ :الماؿ لزيد ،والغالـ لعمرو

وموضعيا في الكالـ اإلضافة»( .)ٛواإلضافة ليا معنياف في الالـ عند توجيو ابف يعيش وىما« :الممؾ واالستحقاؽ ،وانما

قمنا الممؾ واالستحقاؽ...تقوؿ :السرج لمدابة ،واألخ لعمرو ،فالمراد بذلؾ االستحقاؽ بطريؽ المالبسة ،والمعنى باالستحقاؽ

اختصاصو بذلؾ ،أال ترى أف السرج مختص بالدابة ،وكذلؾ األخ مختص بعمرو ،إذ ال يصح ممكو»( .)ٜبخالؼ ما يممؾ
كما في :الماؿ لزيد ،والغالـ لعمرو ،فينا يصح تممكو .واألصؿ «في ىذه الالـ أف تكوف مفتوحة تركت ىذه الالـ الجارة مع

اف
المضمر مفتوحة وقد شبو بعضيـ المظير بالمضمر ففتح معو الـ الجر فقاؿ :الماؿ لَزيد وقد ق أر سعيد بف جبير﴿ َوِا ْف َك َ
َم ْك ُرُى ْـ لِتَُزو َؿ ِم ْنوُ ا ْل ِجَبا ُؿ﴾(ٓٔ) بفتح الالـ كاف يردىا إلى أصميا وىو الفتح»(ٔٔ) .وىناؾ مف َّأوليا أنيا الـ الجحود أي

يسبقيا نفي « والمعنى :أنو ما كاف مكرىـ لتزوؿ منو الشرائع والنبوات ،وأقدار ا﵀ التي ىي كالجباؿ في ثبوتيا وقوتيا»(ٕٔ).
ونستنج مف ذلؾ أف الالـ لتوكيد النفي الذي ورد قبميا بػ (إف) .وىذا أمر معيود بيف العمماء كافة(ٖٔ).

ُر َّ
ب :ترجع في معناىا األصمي ضـ الشيء إلى نظيره(ٗٔ) .وعرفيا ابف يعيش بأنيا «حرؼ مف حروؼ الخفض ومعناه
(٘ٔ)
تقميؿ الشيء الذي يخؿ عميو وىو نقيض كـ في الخبر؛ ألف كـ الخبرية لمتكثير ورب لمتقميؿ»  .واختمؼ العمماء في
(ٔ) طو .ٚٔ/ٔٙ :
(ٕ) شرح المفصؿ.ٕٔ/ٛ:

(ٖ) ينظر :الجنى الداني.ٕ٘ٓ :
(ٗ) ينظر :الكتاب ،ٖٓٗ/ٕ :والممع في العربية ،ٕٜٔ :والمقتضب.ٕٔٗ/ٗ:
(٘) شرح المفصؿ.ٕٕ/ٛ:
( (ٙشرح المفصؿ.ٕٕ/ٛ:

( )ٚينظر :المقتضب ،ٖٜ/ٔ:وشرح المفصؿ ،ٕٕ/ٛ:ودراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٙ/ٕ:
( )ٛشرح المفصؿ ،ٕ٘/ٛ:وينظر :الممع في العربية.ٕٔٛ:
( )ٜشرح المفصؿ ،ٕ٘/ٛ:وينظر :الممع في العربية.ٕٔٛ:
(ٓٔ) إب ارىيـ .ٗٙ / ٖٔ:

(ٔٔ) تفسير اآللوسي ،ٖٕٙ/ٖٔ:وينظر :شرح المفصؿ.ٕٙ/ٛ:
(ٕٔ( تفسير اآللوسي ،ٖٕٙ/ٖٔ:وينظر :جذور التحميؿ النحوي.ٕٓٓ:
(ٖٔ) جذور التحميؿ النحوي.ٕٓٓ:
(ٗٔ) ينظر:التحميؿ النحوي أصولو وأدلتو.ٕٕٙ :
(٘ٔ) شرح المفصؿ ،ٕٚ/ٛ:وينظر :الجنى الداني ،ٗٗٓ :وكتاب في عوامؿ الجر.ٙٗ :
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حرفية َّ
يؼ
(رب) ذىب الكوفيوف إلى أف «رب اسـ مثؿ كـ واعتموا بما حكوه عف بعض العرب أنيـ يقولوف رب رجؿ ظر ُ
برفع ظريؼ عمى أنو خبر عف رب  ،وقالوا إنيا ال تكوف إال صد اًر وحروؼ الجر إنما تقع متوسطة؛ ألنيا إليصاؿ معاني
األفعاؿ إلى األسماء(ٔ) .وذىب جميور البصرييف وابف يعيش إلى أنو حرؼ ،والدليؿ عمى كوف رب حرفاً؛ أنيا توصؿ
معنى الفعؿ إلى ما بعدىا إيصاؿ غيرىا مف حروؼ الجر فتقوؿ :رب رجؿ عالـ أدركت فرب أوصمت معنى اإلدراؾ إلى

الرجؿ كما أوصمت الباء الزائدة معنى المرور إلى زيد .والصواب ىو مذىب البصرييف(ٕ) .وتكوف «مختصة بالنكرات دوف
(ٖ)

المعارؼ»

أـ فعالً(ٗ).

تبدى مما سبؽ أف الخالؼ كما نرى صناعي محض؛ ألف كال الفريقيف يسمـ بالجر بيا سواء أكاف َّ
رب اسماً

عمى :ىي في األصؿ مصدرَ :عمِ َي َيعمَى ،بمعنى العمو واالرتفاع؛ وليذا تستعمؿ معنى الفوقية واالستعالء(٘) .وألبي
أي في (عمى) نقمو ابف يعيش في شرحو عمى المفصؿ يقوؿ المبرد« :إنيا مشتركة بيف االسـ والفعؿ
العباس المبرد ر ٌ

والحرؼ  ...فإذا كانت حرفاً دلت عمى معنى االستعالء فيما دخمت عميو كقولؾ زيد عمى الفرس فزيد ىو المستعمي عمى
ؾ َعمَى ا ْل ُف ْم ِؾ﴾( )ٙالمراد الركوب عميو
ت َو َم ْف َم َع َ
ت أ َْن َ
استَ َوْي َ
الفرس وعمى أفادت ىذا المعنى فيو  ...ومنو قولو تعالى ﴿فَِإ َذا ْ
واالستواء فوقو»( . )ٚوتأتي (عمى) لثمانية معاف :االستعالء وىذا ما ذكره ابف يعيش ،وتكوف بمعنى مع ،وبمعنى عف،
وبمعنى التعميؿ ،وبمعنى في ،وبمعنى مف ،وبمعنى الباء ،وتكوف زائدة(.)ٛ

عف :ىي حرؼ جر أصمي أشير معانييا تسعة :األوؿ :المجاوزة وىي أظير معانيو ،وأكثرىا استعماالً ،وأف وتكوف

(بعد) وتفيد االستعالء ،والتعميؿ ،والظرفية واالستعانة ،وأف تكوف بمعنى بدؿ ،وبمعنى مف ،وبمعنى الباء( ،)ٜوعند
بمعنى ْ
ابف يعيش تكوف «مشتركة بيف الحرؼ واالسـ .فأما الحرؼ فنحو قولؾ :انصرفت عف زيد ... ،واذا قمت :عمى زيد نزلت،
وعف عمرو أخذت فيما حرفاف يعرؼ ذلؾ مف حيث إنيما أوصال الفعؿ إلى زيد  ...ومعناىا المجاوزة»(ٓٔ).

وأما االسـ فتكوف «بمعنى جانب .ويغمب أف يكوف ىذا بعد وقوعيا مجرورة بالحرؼ (مف) نحو :يجمس القاضي مف

عف يمينو مساعده ،ومف عف يساره كاتبو .أي مف جانب يمينو ومف جانب يساره»(ٔٔ).

الكاؼ الجارة :معناىا عند ابف يعيش«التشبيو وىي أيضاً تكوف حرفاً مف الحروؼ الجارة وتكوف اسماً بمعنى مثؿ

وذلؾ قولؾ :أنت كزيد الكاؼ حرؼ جر عند سيبويو وجماعة البصرييف والذي يدؿ عمى ذلؾ أنيا ال تقع موقع األسماء

(ٔ) شرح المفصؿ ،ٕٚ/ٛ:اإلنصاؼ :مسألةٕٔٔ .ٖٕٛ/ٕ :
(ٕ( ينظر :اإلنصاؼ ،ٖٕٛ/ٕ :مسألةٕٔٔ ،وشرح المفصؿ ،ٕٚ/ٛ:والجنى الداني ،ٗٗٓ :وكتاب في عوامؿ الجر.ٙٗ :
ٗ.ٙ

(ٖ( الممع في العربية.ٕٔٛ:
(ٗ) ينظر:مدرسة الكوفة.ٕٖٛ:
(٘) ينظر :الممع في العربية ،ٕٔٛ :والتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو،ٕٕٙ :
( (ٙالمؤمنوف .ٕٛ / ٔٛ:

( )ٚشرح المفصؿٖٚ/ٛ:ػ.ٖٛ
( )ٛينظر :كتاب في عوامؿ الجرٗٛ :ػ ٕ٘.
( )ٜينظر:النحو الوافيٖٖٚ/ٕ :ػٖٗٚػ٘.ٖٚ
(ٓٔ) شرح المفصؿ.ٗٓ/ٛ:
(ٔٔ) النحو الوافي.ٗٚ٘/ٕ:
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وذلؾ في الصالت نحو قولؾ مررت بالذي كزيد فالكاؼ ىنا حرؼ ال محالة»(ٔ) .وتكوف الكاؼ زائدة(ٕ) .قاؿ تعالى ﴿لَْي َس
َّميع ا ْلب ِ
ِ
ِ ِِ
ص ُير﴾(ٖ)؛ أي ليس مثْمَو شيء.
﴿لَْي َس َكمثْمو َش ْي ٌء َو ُى َو الس ُ َ
مذ ومنذ :يقوؿ ابف جني«:اعمـ أف كؿ واحدة منيما تصمح أف تكوف اسماً رافعاً ،وأف تكوف حرفاً جا اًر ،واألغمب عمى

(منذ) أف تكوف حرفاً جا اًر»(ٗ) ،وال نستطيع أف نقوؿ :إف ُمذ ومنذ حرفاف مختمفاف؛
(مذ) أف تكوف اسماً رافعاً ،واألغمب عمى ُ
ُ
(٘)
مختمفاف؛ ألف أصؿ (مذ) :منذ ،فحذفت النوف تخفيفاً  .ولكف ىناؾ فرقاً بيف مذ االسمية والحرفية ،والفرؽ بينيما إذا كانت
اسماً ،وبينيا إذا كانت حرفاً يكمف مف جيتيف ذكرىما ابف يعيش« :مف جية المفظ أنيا إذا كانت اسماً رفعت ما بعدىا ،واذا

كانت حرفا جرت ما بعدىا...وأما الفرؽ بينيما مف جية المعنى فإف مذ إذا كانت حرفاً دلت عمى أف المعنى الكائف فيما
دخمت عميو ال فييا نفسيا نحو قولؾ :زيد عندنا مذ ٍ
شير عمى اعتقاد أنيا حرؼ وخفض ما بعدىا فالشير ىو الذي حصؿ

فيو االستقرار في ذلؾ المكاف بداللة مذ عمى ذلؾ»( .)ٙوال نستطيع القوؿ إف المعنى الذي دخمت عميو (مذ) يكوف في نفسيا

نفسيا باعتبار أف الحروؼ ال تحمؿ المعاني ،وانما تدؿ عمى المعاني في غيرىا أو في ما بعدىا ،أما إذا كانت اسماً فيجوز
أف يكوف المعنى في نفسيا يحمؿ معنى الظرفية.

()ٚ

حاشا :حاشا عند سيبويو «حرؼ يجر ما بعده كما يجر حتى ما بعده ،وفيو معنى االستثناء» ؛ لمضارعة إال بما فيو

ٍ
ماض ال فاعؿ لو
فيو مف معنى النفي إذ كاف معناه التنزيو والبراءة( .)ٛفقد «ذىب الكوفيوف إلى أف حاشا في االستثناء فعؿ
لو وذىب بعضيـ إلى أنو فعؿ استعمؿ استعماؿ األدوات( ،)ٜوذىب البصريوف إلى أنو حرؼ جر؛ وفسدوا رأي مف قاؿ
(ٓٔ)

بفعميتيا؛ ألف الفعؿ ال يخمو مف فاعؿ

وما نراه في حاشا أنيا أداة ميمة ،وقرينة مف القرائف الضرورية إليصاؿ المعاني،

نظ اًر لما ّأدت مف عمؿ عند دخوليا عمى الجمؿ ،فتارة نجد ما بعدىا مخفوضاً ،فتكوف جارةً ،وتارة أخرى يكوف ما بعدىا
استثناء.
منصوباً ،فتكوف
ً
رابعاً :حروف العطف :ذكر ابف يعيش أف ليا تسميتيف «حروؼ العطؼ ،وحروؼ النسؽ فالعطؼ مف عبارات البصرييف

وىو مصدر عطفت الشيء عمى الشيء إذا أممتو إليو...والنسؽ مف عبارات الكوفييف وىو مف قوليـ ثغر نسؽ إذا كانت

أسنانو مستوية وكالـ نسؽ إذا كاف عمى نظاـ واحد فمما شارؾ الثاني األوؿ وساواه في إعرابو سمي نسقاً»(ٔٔ) .وىنالؾ
قاعدة ذكرىا ابف الخباز تتمثؿ في أف العطؼ في المختمفيف نظير التثنية في المتفقيف(ٕٔ) .وحروؼ العطؼ عشرة عمى

(ٔ( شرح المفصؿ.ٕٗ/ٛ:

(ٕ) الممع في العربية.ٕٜٔ:
(ٖ( الشورى .ٔٔ/ ٕ٘:
(ٗ(الممع في العربية.ٖٔٓ :
(٘)الممع في العربية.ٖٔٔ:

( (ٙشرح المفصؿٗٗ/ٛ:ػ ٘ٗ.
( (ٚالكتاب.ٖٜٗ/ٕ:
( )ٛينظر :شرح المفصؿ.ٗٚ/ٛ:
( )ٜينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ(ٕٚٛ/ٔ:مسألة ،)ٕٔٚومنيج ابف يعيش في شرحو عمى كتاب المفصؿ في النحو
النحو لمزمخشري.ٕٕٔ :

(ٓٔ) ينظر:اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػالؼ(ٕٚٛ/ٔ:مسػػألة ،)ٕٔٚومػػنيج ابػػف يعػػيش فػػي شػػرحو عمػػى كتػػاب المفصػػؿ فػػي
النحو لمزمخشري ،ٕٕٔ :واإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ (مسألة.ٕٚٛ/ٔ:)ٕٔٚ
(ٔٔ) شرح المفصؿ ،ٛٛ/ٛ :وينظر :الممع في العربية.ٜٔٗ:
(ٕٔ) توجيو الممع.ٕٖٛ:
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ما ذكره ابف يعيش وىي :الواو ،والفاء ،وثـ ،وحتى ،وأو ،وأـ ،واما مكسورة مكررة ،وبؿ ،ولكف ،وال(ٔ) .وقد بيَّف ابف

يعيش َّ
أف «األربعة األوؿ متراخية؛ ألنيا تجمع بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو في حكـ واحد وىو االشتراؾ في الفعؿ
 ،...والثالثة التي تمييا في العدة متواخية وىي أو وأـ واما مف جية أنيا ألحد الشيئيف أو األشياء ..وبؿ ولكف متواخياف
ألف الثاني فييما عمى خالؼ معنى األوؿ في النفي واإلثبات»(ٕ).

الواو« :ىذه األداة كثيرة الورود جداً ،ومتفرقة الدالالت ،وأشير معانييا العطؼ»(ٖ) .واختصت الواو مف بيف حروؼ
العطؼ بخمسة عشر حكماً ذكرىا ابف ىشاـ ومف ىذه األحكاـ« :يعطؼ بيا مف حيث ال ُيكتفى بالمعطوؼ عميو نحو:
اختصـ زيد وعمرو ،وال يجوز أف يعطؼ في ىذه المواضع بالفاء وال في غيرىا»(ٗ) ،واقترانيا (بإما وال ولكف) ،وتعطؼ
الصفات المرفقة وتقوـ بعطؼ النيؼ ،وتعطؼ العاـ عمى الخاص ،والشيء عمى مرادفو .فكؿ ىذه األحكاـ تكوف في الواو،

وال تكوف في غيرىا مف حروؼ العطؼ(٘) ،وليذه األسباب نستطيع أف نسمي الواو بأـ حروؼ العطؼ؛ ويعود السبب في
ذلؾ حسبما يرى ابف يعيش؛ ألنيا أصؿ حروؼ العطؼ فيي تدؿ عمى الجمع المطمؽ إال أف داللتيا عمى الجمع أعـ مف

معنى تخرج إليو(.)ٚ
داللتيا عمى العطؼ( .)ٙوذكر ابف ىشاـ أحد عشر
ً
الفاء وثم وحتى :قاؿ ابف جني أف الفاء تفيد «التفرؽ عمى مواصمة؛ أي الثاني عقيب االوؿ ،بال ميمة»( .)ٛويذكر ابف

يعيش«:أنيا ترتيب بغير ميمة يدؿ عمى ذلؾ وقوعيا في الجواب وامتناع الواو»( .)ٜوقد عرض ابف عباس لنحو قولو تعالى
ِ
ِ
صَياـ ثَ َالثَ ِة أَي ٍ
ِ
ؾ
َّاـ ِفي الْ َح ّْج َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َرَج ْعتُ ْـ تِْم َ
تعالى ﴿فَ َم ْف تَ َمتَّ َع بِا ْل ُع ْم َرِة إِلَى الْ َح ّْج فَ َما ْ
استَْي َس َر م ْف ا ْليَ ْد ِي فَ َم ْف لَ ْـ َيج ْد فَ ُ
(ٔٔ)
ع َشرةٌ َك ِ
اممَةٌ﴾(ٓٔ) ،وذكر أف المراد ىو الترتيب  ،بأف الحكـ يكوف لألوؿ فاألوؿ .
َ َ

أما ثـ فيي تفيد الترتب بميمة(ٕٔ)؛ أي أنيا تفيد الميمة والتراخي .تقوؿ« :قاـ زيد ثـ عمرو؛ أي بينيما ميمة»(ٖٔ) .أما

في القرآف الكريـ فقد «جاء (ثـ) في(ٖٖٓ) موضعاً مف القرآف الكريـ ،وجاءت في ىذه المواضع عاطفة لمجممة ،ولمفعؿ

المنصوب ،والمجزوـ ،ولمجار والمجرور  ،فمـ تقع في القرآف عاطفة اسماً مفرداً عمى اسـ مفرد»(ٗٔ).

أما حتى :ىي بمعنى (إلى أف) أو (كي) عند سيبويو والمبرد(٘ٔ)  ،وقد تكوف عاطفة تدخؿ ما بعدىا في حكـ ما قبميا

كالواو والفاء .وقد ذكر ابف يعيش أف ليا في العطؼ شرائط« :أحدىا :أف يكوف ما بعدىا مف جنس ما قبميا ،وأف يكوف
(ٔ) ينظر :شرح المفصؿ ،ٜٛ/ٛ:وشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ.ٕٔٓ/ٖ:
(ٕ( شرح المفصؿ ،ٜٛ/ٛ :وينظر:توجيو الممع.ٕٖٛ:

(ٖ) جذور التحميؿ النحوي ،ٕٔٔ :وينظر :الممع في العربية.ٜٔٗ :
(ٗ) شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ٖٔٓ/ٖ :وينظر مغني المبيب.ٔٛ/ٕ :
(٘) ينظر:مغني المبيبٔٛ/ٕ:ػٕٔ.
( )ٙينظر:شرح المفصؿ ،ٜٓ/ٛ:وجذور التحميؿ النحوي.ٕٔٗ:
( )ٚينظر :مغني المبيب.ٔٚ/ٕ:
( (ٛالممع في العربية.ٜٔٗ:
( (ٜشرح المفصؿ.ٜ٘/ٛ:
(ٓٔ( البقرة .ٜٔٙ/ ٕ:

(ٔٔ( ينظر :تفسير الطبريٚ٘/ٗ :ػ٘ ،ٚوجذور التحميؿ النحوي.ٜٔٗ:
(ٕٔ) شرح المفصؿ.ٜ٘/ٛ:
(ٖٔ) الممع في العربية.ٔ٘ٓ :
(ٗٔ) دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٛٛ/ٕ:
(٘ٔ( ينظر :الكتاب ،ٖٗٔ/ٔ :والمقتضب.ٖٛ/ٕ:
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جزءاً لو ،وأف يكوف فيو تحقير أو تعظيـ وذلؾ نحو :قدـ الحاج حتى المشاة فيذا تحقير ،ومات الناس حتى األنبياء وىذا

تعظيـ»(ٔ) .ومف األمور التي يجب التنويو إلييا مما لـ يفت ابف يعيش «أف حتى إنما يتحقؽ العطؼ بيا في حالة النصب
ال غير نحو قولؾ رأيت القوـ حتى زيداً»(ٕ).

أما (أو ،واما ،وأـ) الحرؼ أو :يذكر ابف يعيش ىي أف« تكوف ألحد الشيئيف أو األشياء في الخبر وغيره تقوؿ في

الخبر زيد أو عمرو قاـ والمراد احدىما»(ٖ) .وليا في ذلؾ معاف ثالث ذكرىا ابف يعيش :أحدىا الشؾ وذلؾ يكوف في الخبر

الخبر نحو قولؾ :ضربت زيداً أو عم اًر  ،...تريد أنؾ ضربت أحدىما ،واألكثر في استعماؿ أو في الخبر أف يكوف المتكمـ
شاكاً ال يدري أييما الجائي ،وال أييما المضروب»(ٗ) ،ومنو قولو تعالى ﴿وأَرس ْمَناه إِلَى ِم َائ ِة أَْل ٍ
وف﴾(٘) .وقاؿ ابف
ؼ أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ََْ ُ
()ٚ
عباس :يعني بؿ يزيدوف ،بمغة ِكندة( ،)ٙوتبعو في ذلؾ مقاتؿ والكمبي(ت ٕ٘ٔىػ) بمعنى بؿ .
ِ
يف ِم ْف أ َْو َس ِط َما
والمعنى الثاني الذي أشار إليو ابف يعيش أف تكوف لمتخيير قاؿ ا﵀ تعالى﴿فَ َكفَّ َارتُوُ إِ ْ
اـ َع َش َرِة َم َساك َ
ط َع ُ
تُ ْ ِ
َىمِي ُك ْـ أ َْو ِك ْس َوتُيُ ْـ أ َْو تَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة﴾( .)ٛفأوجب أحد ىذه الثالثة وزماـ الخيرة بيد المكمؼ فأييما فعؿ فقد كفر وخرج
وف أ ْ
طع ُم َ

وخرج عف العيدة وال يمزمو الجمع بينيما .أما الثالث :فيو اإلباحة ولفظيا كمفظ التخيير( .)ٜوأحياناً يقودىا السياؽ إلى معنى
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ
معنى رابع وىو الترتيب كقولو تعالى ﴿فَ َج َزاء ِمثْ ُؿ ما قَتَ َؿ ِمف َّ ِ
َّ
اـ
َ
ٌ
َ
الن َعـ َي ْح ُك ُـ بو َذ َوا َع ْدؿ م ْن ُك ْـ َى ْدًيا َبال َغ ا ْل َك ْعَبة أ َْو َكف َارةٌ طَ َع ُ
اكيف أَو ع ْد ُؿ َذلِ َ ِ
ِ
اما﴾(ٓٔ).
َم َس َ ْ َ
ؾ صَي ً

ذكر ابف عباس أف (أو) فييا ليست لمتخيير بؿ لمترتيب(ٔٔ) .ويعني ذلؾ أف داللة (أو) ضارعت (الفاء) في المعنى

فكالىما عمى حسب ىذا القوؿ خرج لمترتيب في العمؿ.

وأما (أـ) « تكوف عند ابف جني بمعنى االستفياـ .واف ليا موضعيف عند ابف يعيش :وىي المعادلة ليمزة االستفياـ
عمى معنى (أي) ومنقطعة ...فإنما قيؿ ليا منقطعة؛ ألنيا انقطعت مما قبميا خب اًر كاف أو استفياماً إذ كانت مقدرة بػ(بؿ)

واليمزة عمى معنى بؿ أكدا وذلؾ نحو قولؾ فيما كاف خب اًر :إف ىذا لزيد أـ عمر كأنؾ نظرت وقمت أـ عمرو مستفيماً عمى
جية اإلضراب عف األوؿ(ٕٔ) .

إما« :إذا ذكرت (إما) فال بد مف تكريرىا»(ٖٔ) ،ويجوز أف ترد «غير مكررة غير مسبوقة (بإما) أخرى في الشعر،

لكنيا تقدر ،حمالً عمى الكثير الشائع»(ٗٔ) .فيي تستعمؿ ألحد ألحد األمريف كػ(أو) ،وأف شدة تناسبيما أخذ في الفصؿ
(ٔ( شرح المفصؿ.ٜٙ/ٛ:
(ٕ)شرح المفصؿ.ٜٙ/ٛ:

(ٖ( شرح المفصؿ.ٜٜ/ٛ:
(ٗ) شرح المفصؿ.ٜٜ/ٛ:
(٘( الصافات .ٔٗٚ/ ٕٖ:

()ٙجذور التحميؿ النحوي.ٔٛ٘:
( )ٚينظر :جذور التحميؿ النحوي.ٔٛ٘:
( )ٛالمائدة .ٜٛ/ ٚ:
( )ٜينظر:شرح المفصؿ.ٔٓٓ/ٛ:
(ٓٔ( المائدة .ٜ٘/ ٚ:

(ٔٔ) ينظر:تفسير ابف عباس ،ٜٔٓ:وجذور التحميؿ النحوي.ٖٔٛ:
(ٕٔ) ينظر :شرح المفصؿٜٚ/ٛ:ػ.ٜٛ
(ٖٔ) المقتضب.ٖٛ/ٖ:
(ٗٔ( معاني القرآف(الفراء).ٖٜٛ/ٔ:
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بينيما(ٔ) .وفي ىذا الصدد يوضح ابف يعيش َّ
أف جممة الفصؿ بينيما يكوف مف وجييف :المعنى والذات(ٕ) .وقد أورد ابف
يعيش مثاالً في الفصؿ بالمعنى فقاؿ«:فأما المعنى فأنؾ إذا قمت ضربت زيداً أو اضرب زيداً جاز أف تكوف أخبرتو بضربؾ
زيداً فأنت متيقف أو أمرتو بضربو أو أبحتو ثـ أدركؾ الشؾ بعد ما كنت عمى يقيف ،واما في أوؿ ذكرىا تؤذف بأحد مف
أمريف فافترؽ حاليما مف ىذا الوجو ،وأما الفصؿ مف جية الذات فإف أو مفردة ،واما مركبة مف إف وما»(ٖ) .وذكر ابف

الخباز َّ
أف الفارسي والزجاجي أسقط (إما) مف حروؼ العطؼ(ٗ) .واننا نتفؽ مع ابف الخباز مف وجو ،ونختمؼ معو مف وجو
وجو آخر .فوجو االتفاؽ أنو قاؿ إف الفارسي أسقط (إما) ،وىذا صواب ،فقد أ ّكد ىذا القوؿ ابف يعيش أيضاً بقولو :وذىب
قوـ إلى أنيا تسعة واسقطوا منيا إما وىو رأي أبي عمي(٘) ،ونختمؼ مع قوؿ ابف الخباز في أف الزجاجي أسقط إما مف
حروؼ العطؼ إذ أنو أثبتيا مع الحروؼ العاطفة وال نعمـ لماذا قاؿ ذلؾ؟ إذ نجد الزجاجي يقوؿ« :حروؼ العطؼ الواو
()ٙ

والفاء وثـ وأـ وأو واما مكسورة مكررة»

الخ.

وأما (ال ،وبؿ ،ولكف) :قاؿ ابف يعيشَّ :
إف ىذه األحرؼ الثالثة متواخية لتقارب معانييا مف حيث كاف ما بعدىا

مخالفاً لما قبميا ،وأوؿ ىذه األحرؼ ال :فيي تخرج الثاني مما دخؿ فيو األوؿ وذلؾ قولؾ :ضربت زيداً ال عم اًر ،ومررت

برجؿ ال امرأة ،وجاءني زيد ال عمرو»( .)ٚوبيذا تكوف لمتحقيؽ مع األوؿ ،ولمنفي عف الثاني( .)ٛويعني ذلؾ أنيا«ال تقع بعد
بعد نفي فال تقوؿ :ما قاـ ال زيد وال عمرو؛ ألنيا إلخراج الثاني مما دخؿ فيو األوؿ ،واألوؿ لـ يدخؿ في شيء»( .)ٜوال

العاطفة تكوف منفية ومتجردة مف النفي يذكر ابف يعيش أف ال«:إذا خمت مف واو داخمة عمييا كانت عاطفة نافية كقولؾ:

جاء زيد ال عمرو فإذا دخمت عمييا الواو نحو قولو تعالى ﴿فما لو مف قوة وال ناصر﴾

بالعطؼ؛ ألنيا مشتركة تارة تكوف نفياً وتارة مؤكدة لمنفي»(ٔٔ).
وأما «بؿ إضراب عف األوؿ واثبات لمثاني»

(ٕٔ)

(ٓٔ)

تجردت لمنفي واستبدلت الواو

سواء أكاف ذلؾ الحكـ إيجاباً أـ سمباً تقوؿ باإليجاب قاـ زيد بؿ

عمرو ،وتقوؿ في النفي ما قاـ زيد بؿ عمرو(ٖٔ) .واعمـ أف اإلضراب عند ابف يعيش لو معنياف:أحدىما :إبطاؿ األوؿ

والرجوع عنو لغمط ،أو نسيا ف .نحو :ما قاـ زيد بؿ عمرو ،واآلخر :إبطالو النتياء مدة ذلؾ الحكـ وعمى ذلؾ يأتي في
(ٗٔ)
ِ
الذ ْكر ِ
الكتاب العزيز نحو قولو تعالى﴿أَتَأْتُوف ُّ
وف﴾(ٔ) كأنو انتيت ىذه القصة
يف﴾  .ثـ قاؿ﴿َب ْؿ أ َْنتُ ْـ قَ ْوٌـ َع ُ
اد َ
اف م َف ا ْل َعالَم َ
ََ
َ
(ٕ)
األولى فأخذ في قصة أخرى ولـ يرد أف األوؿ لـ يكف .
(ٔ( ينظر:شرح المفصؿ.ٔٓٔ/ٛ:

(ٕ) ينظر :شرح المفصؿ.ٔٓٔ/ٛ:
(ٖ( شرح المفصؿ ،ٔٓٔ/ٛ:وينظر :أمالي الشجري ،ٖٗٗ/ٕ:دراسات ألسموب القرآف الكريـ.ٖٕٚ/ٔ :
(ٗ) توجيو الممع.ٕٖٛ:
(٘( ينظر :شرح المفصؿ ،ٜٛ/ٛ:وتوجيو الممعٕٖٛ :ػ ٗ.ٕٛ
( )ٙينظر :ىمع اليوامع.ٖٔ٘/ٕ:
( )ٚشرح المفصؿٔٓٗ/ٛ:ػ٘ٓٔ.
( )ٛينظر :الممع في العربية.ٔ٘ٓ:
( )ٜشرح المفصؿٔٓٗ/ٛ:ػ٘ٓٔ.
(ٓٔ) الطارؽ .ٔٓ/ ٖٓ:

(ٔٔ) شرح المفصؿٔٓٗ/ٛ :ػ٘ٓٔ.
(ٕٔ) الصاحبي.ٕٔٙ:
(ٖٔ) ينظر :الممع في العربية ،ٔ٘ٔ:وشرح المفصؿ.ٔٓ٘/ٛ:
(ٗٔ( الشعراء .ٔٙ٘/ ٜٔ:
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ومف ىنا يتضح أف (بؿ) إف تقدميا نفي أو نيي تكوف لغمط أو نسياف ،فيي لتقرير ما قبميا عمى حالتو ،واذا جاءت

لإليجاب أي تقدميا مثبت تكوف لإلبطاؿ وذلؾ النتياء مدة ذلؾ الحكـ ،ويكوف ما قبميا كالمسكوت عنو(ٖ) .أما عند ابف
يعيش «ىي حرؼ عطؼ أيضاً معناه االستدراؾ ،وانما تعطؼ عندىـ بعد المنفي كقولؾ ما جاء زيد لكف عمرو... ،
فتوجب بيا بعد المنفي»(ٗ) .أما بعد المثبت فال يجوز أف تقوؿ :جاءني زيد لكف عمرو؛ والعمة في ذلؾ عمى ّْ
حد تعبير ابف

يعيش أنو يجب أف يكوف الثاني فييا عمى خالؼ معنى األوؿ مف غير اضطراب عف األوؿ(٘) .وبيذا تكوف عند ابف يعيش

عاطفة ،وذلؾ إذا لـ يدخؿ عمييا الواو ،وكانت بعد نفي فعطفت مفرداً عمى مثمو ،ولمجرد االستدراؾ وذلؾ إذا دخمت عمييا

الواو ،وتكوف حرؼ ابتداء يستأنؼ بعدىا الكالـ نحو :إنما وكأنما وليتما وذلؾ إذا دخمت عمى الجممة .وكاف يونس فيما

حكاه عنو أبو عمرو يذىب إلى أف لكف إذا خففت كانت بمنزلة إف وأف(.)ٙ

خامساً :حرف قد :قاؿ سيبويو« :وأما قد فجواب ىؿ؛ ألف السائؿ ينتظر الجواب»(« .)ٚوتعد (قد) مف األحرؼ المختصة
باألفعاؿ حص اًر ،إذ نجد ابف يعيش أشار إلى ىذا المعنى بقولو«:واعمـ أف قد مختصة باألفعاؿ وال يحسف إيالء االسـ
()ٛ
عدة معاني منيا :تقريب أو توقع الماضي مف الحاؿ( ،)ٜو َّ
استدؿ ابف يعيش عمى ذلؾ مف قوؿ
إياه»  .و(قد) ليا ّ
المؤذف« قد قامت الصالة أي قد حاف وقتيا في ىذا الزماف؛ ولذلؾ يحسف وقوع الماضي موضع الحاؿ إذا كاف معو

نحو قولؾ :رأيت زيداً قد عزـ أي عازماً ،وفييا معنى التوقع يعني ال يقاؿ قد فعؿ إال لمف ينتظر الفعؿ أو يسأؿ
عنو»(ٓٔ) .وتخرج قد لمعنى التقميؿ ،وىو ضرباف «:تقميؿ وقوع الفعؿ مف المضارع نحو :قد يجود البخيؿ ،وتقميؿ
(ٔٔ)

متعمقو نحو قولو تعالى ﴿قد يعمـ ما أنتـ عميو﴾

وترد لمتكثير قالو سيبويو

قد أترؾ القرف مصف ار أناممو

(ٕٔ)

في قوؿ اليذلي(ٖٔ):

كأف أثوابو مجت بفرصاد

ومف معانييا التحقيؽ ،نحو﴿ :قد أفمح المؤمنوف﴾(ٗٔ) ،وكذلؾ ترد بمعنى النفي ،واف ىذا المعنى غريب

(٘ٔ)

.

سادساً:حروف االستقبال

السيف ،وسوؼ :عند ابف يعيش حروؼ موضوعة لالستقباؿ؛ أي إنيا تفيد االستقباؿ وتقصر الفعؿ بعدىا عميو.

ومعناىما التنفيس في الزماف ،فإذا دخال عمى فعؿ مضارع خمصاه لالستقباؿ وأزاال عنو الشياع الذي كاف فيو كما يفعؿ
(ٔ( الشعراء .ٔٙٙ/ ٜٔ:

(ٕ( ينظر :المقتضب ،ٖٓ٘/ٖ:وشرح المفصؿ.ٔٓ٘/ٛ:
(ٖ( ينظر:دراسات ألسموب القرآف العظيـ.ٕ٘/ٕ :
(ٗ( شرح المفصؿ ،ٔٓٙ/ٛ:وينظر :التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٕٛٛ/ٕ:
(٘) ينظر:شرح المفصؿ ،ٔٓٙ/ٛ:والتخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٕٛٛ/ٕ:
( )ٙينظر :التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب ،ٕٛٛ/ٕ:وشرح المفصؿ ،ٔٓٙ/ٛ:ومغني المبيب.ٖٓٚ/ٔ :
( )ٚالكتاب ،ٔٔٗ /ٖ:وينظر:شرح المفصؿ.ٔٗٚ/ٛ :
( )ٛشرح المفصؿ.ٔٗٚ/ٛ :
( )ٜينظر :مغني المبيبٜٔٓ /ٔ:ػ ٔ.ٜٔ

(ٓٔ( شرح المفصؿ.ٔٗٚ/ٛ :
(ٔٔ) النور .ٙٗ/ ٔٛ:

(ٕٔ) ينظر:الكتاب ،ٕٕٗ/ٗ:وشرح المفصؿ ،ٔٗٚ/ٛ:وشرح الرضي عمى الكافية.ٗٗ٘/ٗ:
(ٖٔ) البي ػ ػػت م ػ ػػف البس ػ ػػيط ،وى ػ ػػو لعبي ػ ػػد ب ػ ػػف األب ػ ػػرص .ينظ ػ ػػر:المعجـ المفص ػ ػػؿ ،ٕٖٚ/ٔ:وينظ ػ ػػر :ش ػ ػػرح الرض ػ ػػي عم ػ ػػى
الكافية ،ٗٗ٘/ٗ:وينظر:شرح المفصؿ تحقيؽ أحمد السيد أحمد.ٚٔ/ٗ :
(ٗٔ) المؤمنوف .ٔ/ ٔٛ:
(٘ٔ) ينظر :مغني المبيب.ٜٖٔ/ٔ:
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األلؼ والالـ باالسـ إال أف (سوؼ) أشد تراخيا في االستقباؿ مف (السيف) وأبمغ تنفيساً وىو قوؿ البصرييف(ٔ) .ولذلؾ قيؿ لما
لما في سوؼ مف زيادة معنى السيف جاءت أتـ مما عميو السيف(ٕ)« .فمما اختمفا في الداللة َد َّؿ كؿ واحد منيما عمى حرؼ

مستقؿ بنفسو ،غير مأخوذ مف صاحبو»(ٖ).
الخاتمة
توصل البحث إلى النتائج اآلتية:

ٔ.بيف البحث أف قرينة األداة تعد مف القرائف الميمة في االستعماؿ العربي ،فمكؿ أداة مف ىذه األدوات ضمائميا الخاصة،
فيي تتطمب بعدىا شيئاً بعينو.

ٕ .كشؼ البحث إلى أف قرينة األداة متعددة جوانب الداللة إذ تدؿ بمعناىا الوظيفي ،وبموقعيا ،وبتضاميا مع الكممات
األخرى عمى ضمائميا ،فيجعميا في التعميؽ النحوي قرينة لفظيَّة أساسية.
ٖ.أوض ح البحث أف ىذه األدوات التي اعتمدىا ابف يعيش تكتسب معناىا مف السياؽ الذي توضع فيو ،فداللتيا مرىونة
بوجودىا في السياؽ؛ لذلؾ يمكننا القوؿ إف األداة مف أىـ الوسائؿ التي تغير المعنى النحوي في الجممة العربية.
ٗ.بيف البحث أف مف أىـ مصاديؽ قرينة األداة اإلبانة ورفع المبس.

شئ و ٍ
٘.أثبت في البحث أف األدوات الداخمة عمى الجمؿ ىي أدوات تقتضي أكثر مف ٍ
احد.
. ٙتوصؿ البحث أف صار ترد في ثالثة مواضع :الموضع األوؿ :ناسخة مف أخوات كاف تدخؿ عمى المبتدأ والخبر،
الموضع الثاني :فعؿ منصوبيا تمييز عمى حد قوؿ والموضع الثالث :تامة مكونة مف فعؿ وفاعؿ ،وىذا ما ورد في
القرآف.

 . ٚأثبت البحث خالؼ مف يرى أف(ال المشبية بميس) لـ تعمؿ بحجة حرفيتيا ،وىذا قوؿ مردود؛ ألف ىناؾ في العربية
الكثير مف األحرؼ العاممة في األسماء واألفعاؿ ومتفؽ عمييا .أيوجد ضير في أف يجعميما كسائر الحروؼ
العاممة؟!.
جوز حذؼ خبرىا؛ لكثرة االستعماؿ تخفيفاً .
 .ٛاستنتج الباحث أنو يجوز حذؼ اسـ (ال النافية لمجنس) كما َّ

 . ٜأثبت البحث أف الباء والواو والتاء كميا ليا األصالة في القسـ فال يوجد حرؼ أقوى مف حرؼ وال يوجد حرؼ مبدؿ مف
حرؼ ،والمعيار األساس الذي يحدد اختيار حرؼ دوف سواه ىو السياؽ فسياؽ النص ىو الذي يحدد لنا استعماؿ
حرؼ الباء ،أو الواو ،أو التاء؛ ألف لكؿ واحد مف ىذه األحرؼ داللة خاصة بيا.

َّٓٔ .
تبنا البحث مفيوـ اف القرينة عالمة مف عالمات تحديد المعنى مف ذلؾ المفظ لتشكؿ مع غيرىا مف القرائف عالمات
مؤكدة لممعنى الواحد دوف غيره مف المعاني.

ٔٔ .أكد البحث مفيوـ االدوات جميعا انيا تشترؾ في أنيا ال تدؿ عمى معاف معجمية ،ولكنيا تدؿ عمى معنى وظيفي عاـ
وىو التعميؽ ،ثـ تختص كؿ طائفة منيا تحت ىذا العنواف بوظيفة خاصة.
ٕٔ .كشؼ البحث باف مف يحدؽ النظر في قوؿ ابف يعيش يدرؾ بجالء مدى اعتماده عمى القرائف لموصوؿ إلى المعنى
المراد ،ففي مثالو يشير إلى أف أداة النفي (لـ) تختص باألفعاؿ المضارعة وتكوف قرينة لمزمف الماضي ،أما األسماء

فتكوف قرائنيا األلفاظ التي تدؿ عمى المضي كأمس والبارحة الخ .كما يجوز أف تجتمع القرينتاف مع الفعؿ المضارع؛

(ٔ) ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ مسألةٕ ،ٙٗٙ/ٜٕ:وشرح المفصؿ ،ٔٗٛ/ٛ :والتخميير وىو المفصؿ في صػنعة
صنعة اإلعراب.ٖٗٔ/ٕ :
(ٕ) ينظر :التخميير وىو المفصؿ في صنعة اإلعراب.ٖٗٔ/ٕ :
(ٖ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ(مسألةٕ.ٙٗٚ/ٕ :)ٜ
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بمدة مخصوصة منو باألمس مثالً ،وليس قبؿ شير أو
أي دخوؿ لـ وأمس عمى الفعؿ لتأكيد وتحديد الزمف الماضي ّ
سنة.
جريدة المظان

 القراف الكريـ.
ٔ  .أثر القرائف في توجيو المعنى في تفسير البحر المحيط ،أحمد خضير عباس ،أطروحة دكتوراه ،كمية اآلداب ،جامعة
الكوفةٕٓٔٓ. ،
ٕ .األصوؿ ،تماـ حساف ،أميرة لمطباعة عالـ الكتب ،القاىرة.ٕٓٓٓ ،

ٖ .أقساـ الكالـ العربي ،د .فاضؿ مصطفى الساقي ،تقديـ د .تماـ حساف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٕ.ٕٓٓٛ ،
ٗ.ألفيَّة تفسير غريب القرآف ،لزيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ األربيمي
العراقي(تٛٓٙىػ) ،دراسة وتحقيؽ :رياض رحيـ ثعباف وقصي سمير عبيسَّ ،
قدـ لو أ.د عمي زويف ،مطبوعات ديواف
الوقؼ السني ،بغداد ،وىو قيد الطباعةٕٕٓٔ. ،
٘  .أمالي ابف الشجري ،ضياء الديف أبو السعادات ىبة ا﵀ عمي بف حمزة العموي الحسيف( ،تٕٗ٘ىػ) ،دار المعرفة،
بيروت( ،د.ت).

 .ٙاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ،كماؿ الديف أبو البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنباري النحوي
(ت٘ٚٚىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميدٜٕٔٛ. ،
 .ٚالبحث النحوي عند األصولييف ،د .مصطفى جماؿ الديف  :دار الرشيد لمنشر ،العراؽٜٔٛٓ ،ـ.

 .ٛالبياف والتبييف ،أبو عثماف عمرو الجاحظ(تٕ٘٘ىػ) ،تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف ،مطبعة المدني ،مصر ،ط٘،
ٜٔٛ٘.
 .ٜالتحميؿ النحوي أصولو وأدلتو ،فخر الديف قباوة ،الشركة المصريَّة العالمية لمنشرػ لونجماف ،مكتبة لبناف ناشروف:
ٕٕٓٓ.

ٓٔ .التخمير وىو شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب لإلماـ الزمخشري ،القاسـ بف الحسيف بف أحمد الخوارزمي المعروؼ
بصدر األفاضؿ(تٙٔٚىػ) ،تحقيؽ :محمد السيد عثما ،دار الكتب العمميَّة بيروت ػ لبنافٕٓٔٔ. ،
ِ
صمة لما فات صاحب القاموس مف المغة ،السيد مرتضى الحسيني الزبيدي(ٕ٘ٓٔىػ) ،تحقيؽ
ٔٔ .التذييؿ والتكميؿ وال ّ
العامة لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة،
وتقديـ :مصطفى حجازي ،مراجعة :الدكتور محمد ميدي عالـ ،الييئة
ّ
.ٜٔٛٙ

ٕٔ .التطور النحوي لمغة العربيَّة ،برجشتراسر ،ترجمة رمضاف عبد التواب ،مكتبة الخانجي القاىرة ،طٕٖٗٓٓ. ،
ٖٔ.تفسير ابف عباس ،جزء مف مجموعة تفاسير  ،مطبعة السعادة  ،القاىرة ٜٔ٘ٔ.
ٗٔ  .تفسير اآللوسي (روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني) لمعالمة أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمود
اآللوسي البغدادي ،ت(ٕٓٔٚىػ) ،تحقيؽ وتقديـ وتعميؽ :الشيخ محمد أحمد اآلمد ،والشيخ عمر عبد السالـ السالمي،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ػ لبنافٜٜٜٔ ،ـ.

٘ٔ .التعريفات ،عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني (تٛٔٙىػ) ،مكتبة لبناف ،بيروتٜٔٛ٘. ،
 .ٔٙتوجيو الممع ،أحمد بف الحسيف بف الخباز(تٖٜٙىػ) ،دراسة وتحقيؽ :أ.د .فايز زكي محمد دياب ،دار السالـ
لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٕٕٓٓٚ. ،
 .ٔٚجذور التح ميؿ النحوي في المدرسة القرآنية القدمى ،د .فخر الديف قباوة ،دار الغوثاني لمدراسات القرآنية ،دمشؽ،
.ٕٓٓٚ

.ٔٚالجر بعد الحرؼ في النحو العربي ،د .صادؽ حسيف كنيج ،ديواف الوقؼ السني.ٕٜٓٓ ،
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 .ٔٛالجمؿ في النحو ،أبو القاسـ الزجاجي (ت ٖٖٚىػ) ،تحقيؽ ابف أبي شنب ،كمنكيؾ ،باريس ،طٕٜٔ٘ٚ ،ـ.

 .ٜٔالجنى الداني في حروؼ المعاني .حسػف بف قاسـ المػرادي (ت ٜٚٗىػ) ،تحقيؽ :طو محسف ،مؤسسة دار القبس
لمطباعة والنشر ،جػػامعة المػوصػؿٜٔٚٙ ،ـ.
ٕٓ .حاشية الخضري عمى شػرح ابف عقيؿ ،الشيخ محمد الدمػياطي الخضري (ت ٕٔٛٚىػ) شرحيػا وعمّؽ عمييا :تركػي
فرحاف المصػطفى ،دار الكػتب العممية ،بيػروتٜٜٔٛ ،ـ.

ٕٔ  .الخصائص ،أبو الفتح عثماف ابف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،
طٕ.ٕٓٔٓ ،
ٕٕ.الخالصة النحوية ،تماـ حساف ،عالـ الكتب  ،القاىرة ،طٖ.ٕٜٓٓ ،
ٖٕ .دراسات ألسموب القرآف الكريـ ،محمد عبد الخالؽ عضيمة ،دار الحديث ،القاىرة.ٕٓٓٗ ،

ٕٗ .دراسة تحميمية لمجممة االستفيامية في القرآف الكريـ نحوياً وبالغياً  ،قصي سمير عبيس ،رسالة ماجستير ،كمية المغات
واالتصاؿ ،جامعة بت ار الماليزيةٕٜٓٓ. ،

ّْ
المؤدب(تٖٖٛىػ) ،تحقيؽ األستاذ حاتـ صالح الضامف ،دار
ٕ٘ .دقائؽ التصريؼ ،أبو القاسـ بف محمد بف سعيد
البشائر ،سوريإٓٓٗ. ،
 .ٕٙشرح ابف عقيؿ عمى ألفيَّة ابف مالؾ(تٜٚٙىػ) ،بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ ،مكتبة اليداية ،بيروت.ٕٓٓٛ ،

.ٕٚشرح االشموني عمى ألفية ابف مالؾ ،عمي بف محمد األشموني ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتاب
العربي ،بيروتٜٔ٘٘ ،ـ.

. ٕٛشرح جمؿ الزجاجي(الشرح الكبير) ،البف عصفور اإلشبيمي ،تحقيؽ :د .صاحب أبو جناح ،عالـ الكتب بيروت،
ٜٜٜٔ.

 .ٕٜشرح الرضي عمى الكافية ،رضي الديف االسترباذي(تٙٛٛىػ) ،دار الكتب العممية  ،بيروت( ،د.ت).
ٖٓ .شرح المفصؿ ،موفؽ الديف بف يعيش النحوي(تٖٗٙىػ) ،وضح فيارسو الفنيَّة :الدكتور عبد الحسيف المبارؾ ،عالـ
الكتب ،بيروت ،مكتبة المتنبي ،القاىرة.
ٖٔ .الصاحبي ،أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا(تٖٜ٘ىػ) ،تحقيؽ :أحمد صقر ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع،
ٕ٘ٓٓ.

حمد الجوىري(تٓٓٗىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطّار ،دار
ٕٖ .الصحاح تاج المغة وصحاح العر ّبية ،إسماعيؿ بف ّ
العمـ لممالييف ،بيروت ،طٗ.ٜٜٔٓ ،
ٖٖ .العالقات والقرائف في التعبير البياني ،محمود موسى حمداف ،القاىرة ،مكتبة وىبةٕٓٓ٘. ،
ٖٗ .العيف ،أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدي (ت٘ٔٚىػ) ،تحقيؽ :الدكتور ميدي المخزومي والدكتور إبراىيـ
السامرائي ،دار الحرّية لمطباعة ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد ،طٕٜٔٛٙ. ،
ٖ٘ .في النحو العربي نقد وتوجيو ،د .ميدي المخزومي ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد ،طٕ.ٕٓٓ٘ ،

 .ٖٙالقرائف النحوية واطراح العامؿ واإلعرابيف التقديري والمحمي  :مجمة المساف العربي ،المممكة المغربية ،مج ٔٔ ،س:
ٜٗٔٚـ.

عماف المممكة األردنية الياشمية.ٕٜٓٓ ،
 .ٖٚالقرينة في المغة العربية ،د.كوليزار كاكؿ عزيز ،دار دجمةّ ،
 .ٖٛالكتاب ،كتاب سيبويو ،أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر(تٓٔٛىػ) ،تحقيؽ وشرح :عبد السالـ محمد ىاروف،
مكتبة الخانجي ،بالقاىرةٜٔٛٛ. ،
حمود آؿ العالـ الحسيني الحمّي(تٔٓٗٔىػ) ،دراسة وتحقيؽ :أحمد
.ٖٜكتاب في عوامؿ الجر ،السيد مسمـ ابف السيد ّ
ىادي زيداف ،مطبعة الكممة الطيبة ،النجؼ األشرؼٕٓٔٔ. ،
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ٓٗ .كتاب الالمات ،أبو القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ الزجاجي ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،المطبعة الياشمية ،دمشؽ ،طٗ،
ٜٜٔٙ.

ٔٗ  .لساف العرب ،جماؿ الديف بف مكرـ ابف منظور األفريقي المصري ،دار صادر ،بيروت( ،د،ط)( ،د،ت).
ٕٗ .المغة العربية معناىا ومبناىا ،تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر ،ط٘.ٕٓٓٙ ،
ٖٗ .الممع في العربية ،أبو الفتح عثماف ابف جني ،تحقيؽ :حامد المؤمف ،عالـ الكتب مكتبة النيضة العربية ،مصر ،طٕ
ٜٔٛ٘.،

ٗٗ .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابف عطية ،أبو محمد عبد الحؽ الغرناطي (ت ٔٗ٘ىػ) ،تحقيؽ :عبد
السالـ الشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٜٖٔ ،ـ.
فراج ،معيد
٘ٗ .المحكـ والمحيط األعظـ في المغة ،عمي بف إسماعيؿ بف سيده(تٗ٘ٛىػ) ،تحقيؽ :عبد الستار أحمد ّ
المخطوطات بجامعة الدوؿ العر ّبية ،القاىرةٜٔ٘ٛ. ،
 .ٗٙالمخصص ،أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ المعروؼ بابف سيدة (تٗ٘ٛىػ) ،المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع
والنشر ،بيروت( ،د.ت).
.ٗٚمدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو ،د .ميدي المخزومي ،دار الرائد العربي ،بيروت ،طٖٜٔٛٙ. ،
 .ٗٛالمرتجؿ ،أبو محمد عبد ا﵀ بف احمد الخشاب (ت٘ٙٚىػ) ،تحقيؽ ودراسة :عمي حيدر ،دمشؽٜٕٔٚ ،ـ.

 .ٜٗمعاني القرآف ،أبو زكػريا يحيػى بف زياد الفػراء (ت ٕٓٚىػ) ،تحقيؽ الجزء األوؿ :أحمد يوسؼ نجاتي ومحمد عمي
النجار ،وتحقيؽ الجزء الثاني :محمد عمي النجار وتحقيؽ الجزء الثالث :عبد الفتاح شمبي وعمي النجػدي ناصؼ،
مطبعة دار الكتب المصريةٜٔ٘٘ ،ـ ،والػدار المصػرية لمتأليؼ والترجمة ،والييأة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
ٕٜٔٚـ.

ٓ٘ .معاني القرآف ،سعيد بف مسعدة األخفش (تٕٓٔىػ) ،دراسة وتحقيؽ :د .عبد األمير الورد ،عالـ الكتب ،بيروت،
ٕٜٔٛـ.
ٔ٘ .معاني النحو ،د .فاضؿ صالح السامرائي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٚ. ،
ٕ٘ .معجـ المصطمحات األدبية ،إبراىيـ فتحي ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،التعاضدية العالمية لمطباعة والنشر،
طفاقس ،تونسٜٔٛٛ. ،

ٖ٘ .معجـ مقاييس المغة ،أبو الحسيف بف فارس بف زكريا ،اعتنى بو :د .محمد عوض مرعب ،واآلنسة فاطمة محمد
أصالف ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٛ. ،
ٗ٘ .المعنى وظالؿ المعنى ،د .محمد محمد يونس عمي ،دار المدار اإلسالمي ،ليبيا بنغازي ،طٕ.ٕٓٓٚ ،
٘٘  .مغني المبيب عف كتب األعاريب ،أبو محمد عبد ا﵀ جماؿ الديف بف يوسؼ بف أحمد بف عبد ا﵀ بف ىشاـ األنصاري
المصري(ت ٔٚٙىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر ،مطبعة شريعت،

 ٖٔٛٙبالتأريخ الفارسي.
الفنية المحدودة ،بغداد.ٜٜٔٗ ،
 .٘ٙمفتاح الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ ،أحمد كاظـ الباىدلي ،مطبعة شركة حساـ لمطباعة ّ
 . ٘ٚالمفردات في غريب القرآف ،أبو القاسـ الحسيف بف محمد ،المعروؼ بالراغب األصفياني(تٕٓ٘ىػ) ،تحقيؽ :محمد
كيالني ،دار المعرفة ،بيروت.

 .٘ٛالمقتضب ،أبو العباس محمد بف يزيد المبرد(تٕ٘ٛىػ) ،تحقيؽ :محمد بف عبد الخالؽ عضيمة ،لجنة إحياء التراث
اإلسالمي ،القاىرة ،طٖٜٜٔٗ. ،
 . ٜ٘مقدمة لدراسة عمـ الداللة في ضوء التطبيؽ القرآني والنص الشعري ،طالب محمد إسماعيؿ ،دار كنوز المعرفة لمنشر
والتوزيع ،عماف.ٕٓٔٔ ،
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ٓ .ٙمنياج البمغاء وسراج األدباء ،تقديـ وتحقيؽ :محمد الحبيب ابف الخوجة ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،طٖٜٔٛٙ. ،
المفصؿ في النحو لمزمخشري(ت ٖ٘ٛىػ) ،د .شرؼ الديف عمي الراجحي،
ٔ .ٙمنيج ابف يعيش في شرحو عمى كتاب
ّ
دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرّيةٕٖٓٓ ،ـ.
ٕ .ٙالنحو الوافي ،عباس حسف ،دار المعارؼ ،مصر ،طٖ.ٜٔٙٙ ،

ٖ .ٙىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي(تٜٔٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد شمس الديف ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،طٕٕٓٓٙ ،ـ.
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