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  ما يمتنع في االستعمال
  دراسة تأصيلية في حروف المعاني

 
   )*( شيماء أحمد السيد عشماوي  ٠                                   د

 :مقدمة ال

وذلك ، تعد دراسة حروف المعاني من أهم الموضوعات التي يبحث فيها
بط بين راوما تؤديه من وظائف الربط والت، ألهمية الحروف وموقعها من الكالم

لذا كان هذا البحث الذي يدرس القواعد المنظمة لمنع الجمع بين ، الجمل وبعضها
 - ما يمتنع في االستعمال(أسميته بـ ، المعاني وكل من األسماء واألفعالحروف 

وقد استخدمت المنهج الوصفي متتبعة ، )دراسة تأصيلية في حروف المعاني
  .الظاهرة في كتب النحو المتعددة

  : الدراسة إلى مبحثين هماوقد قسمت
  :وفيه، م الجمع بين حروف المعاني واالسم ضوابط عد:المبحث األول

 .مراعاة القواعد النحوية .١
 .مراعاة حال المخاطب .٢
 .االستغناء .٣
 .الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه .٤
 .مراعاة المعنى .٥
 .أمن اللبس .٦
 .كراهية توالي األمثال .٧
 .كثرة الزوائدكراهية  .٨
  .مراعاة السماع .٩
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  :وفيه، م الجمع بين حروف المعاني والفعل ضوابط عد:المبحث الثاني
 .زمن الفعل. ٣.                 مراعاة المعنى .١
 .عدم الجمع بين العوض والمعوض. ٤.                    أمن اللبس .٢
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  المبحث األول

 المعاني واالسمضوابط عدم الجمع بين حروف 
لقد تعددت الضوابط التي وضعها النحويون والتي على أساسها يمتنع الجمع 

وعليه ) عدم الجمع بين العوض والمعوض(بين الحرف واالسم فهناك ضابط 
، امتنع الجمع بين االسم وحروف الجزم الستحالة الجمع بين العوض والمعوض

 فلو دخل األسماء لجمع بين ،الجزم دخل عوضا من الجر في األسماء"حيث إن 
لئال يجمعوا بين ) اللهم(و ) يا( كما امتنع الجمع بين )١("العوض والمعوض

العوض والمعوض خالفا للكوفيين حيث يرى البصريون أن الميم المشددة في آخر 
ولهذا ال يجوز ، مضمومة ألنه نداء) الهاء(التي للتنبيه و) يا(عوض من ) اللهم(

صل ٕوانما األ) يا( أما الكوفيون فيرون أنها ليست عوضا من ،وا بينهماأن يجمع
،  كالمهم حذفوا بعض الكالم تخفيفاولما كثر في، )يا اهللا أمنا بخير: (فيها

  .)٢(والصحيح ما ذهب إليه البصريون
فال ، في اسم اإلشارة) الالم(و ) ها(ه وكذلك امتنع الجمع بين حرف التنبي

فإنه ، )الكاف(بين العوض والمعوض بخالف  يجمع لئال) هذالك:"(يجوز أن يقال
  .)٣("يجوز الجمع بينهما لعدم العوض

حيث امتنع ، )ع بين أداتي تعريف في كالم واحدعدم الجم(وهناك ضابط 
تفيد ) يا(و ، تفيد التعريف) األلف والالم(ألن ؛ )ال(نداء االسم المحلى بـ 

  .)٤(وتعريفان في كلمة ال يجتمعان، التعريف
رب(حيث امتنع دخول ) اإلبهام(ناك وه ألنها ؛ على األسماء الموصولة) ُ

  .)٥(مبهمة وال تخص مسمى دون مسمى كما كانت أسماء اإلشارة كذلك
: فال يقال، واالسم النكرة والمبهم) وا(ندبة وكذلك امتنع الجمع بين حرف ال

  .)٦(إلبهامهما وعدم وضوحهما) وا هذاه(وال ) وار جاله(
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على بعض ) األلف والالم(زمة اإلضافة حيث امتنع دخول وهناك مال
،  ألنها تلزم اإلضافة وال تفارقها)غير، شبه، مثل:(سماء المالزمة لإلضافة نحواأل
، ال يحسن دخول األلف والالم عليهالذلك ، ذا أفردت كان معناها على اإلضافةٕوا

  .)٧ ()الغير(وال ) الشبه(وال ) المثل:(فال يقال
) تاء القسم(وعليه يمتنع دخول ) الفرع أحط رتبة من األصل(ط وهناك ضاب

حيث يمتنع دخول حرف الجزم على ) الحمل على الفرع(كما نجد . على المضمر
ألن الجزم ليس بأصل في اإلعراب حيث إن السكون أصل في البناء ؛ االسم

وهو فخص بما إعرابه فرع ، رعاإال أنه جعل إعرابا ف، بشهادة الحس والوجدان 
  .)٨(الفعل

في المؤنث في الصفة ) التاء(حيث امتنع الجمع بين ) الفرق(وهناك ضابط 
رجل (نحو ) َفعول بمعنى فاعل(التي يستوي فيها المذكر والمؤنث للفرق بين 

صابر : عنىبم) امرأة صبور وشكور وضروب(و ) صبور وشكور وضروب
من ) التاء(سقوط كأنهم أرادوا ب، ضارب وضاربةو، وشاكر وشاكرة، وصابرة

) مفعول(وبينه إذا كان بمعنى ) فاعل(بمعنى ) فعول(المؤنث هاهنا الفرق بين 
  :حيث قال الشاعر) حمولة(و) حلوبة(نحو 

  )٩(فيها اثنتان وأربعون حلوبة        سودا كخافية الغراب األسحم

ومثل ذلك فعيل إذا كان بمعنى ، ) محلوبة (ألنها بمعنى )  التاء (أثبت 
وحذفت ) مدهونة(و ) مخضوبة:(المراد) لحية دهين(و) كف خضيب:(ول نحومفع

وذلك إنما ) سميع(و ) عليم:(نحو) فاعل(منه التاء للفرق بينه وبين ما كان بمعنى 
        فأما ، فهم المعنى أو ما يقوم مقام ذكرهيكون فيهما عند ذكر الموصوف و

 ت تريد كفا لم يجز وأن) رأيت خضيبا:(لو قلت ،مع حذف الموصوف فال
  )١٠ (.لإللباس
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) يا زيد الظريفاه: (وآخر الصفة نحو) ألف الندبة(وكذلك امتنع الجمع بين 
) ألف الندبة"( وذلك أن ؛ليست مع الموصوف بمنزلة شيء واحدوذلك ألن الصفة 

، )َريفوازيد الظريف والظ: (ال تدخل على الصفة وال الموصوف إذا اجتمعا نحو
وليس هو بمنزلة المضاف والمضاف إليه؛ ألن ،  منادىألن الظريف غير

إن شئت ، وأنت في الصفة بالخيار، سم واحدالمضاف والمضاف إليه بمنزلة ا
   )١١ (."ٕوصفت وان شئت لم تصف

لكثرة االستعمال ) ال(و ) ُفعلى(كما امتنع الجمع بين الصفة التي على زنة 
ألنه صفة في األصل على ) لالماأللف وا(أن يكون بـ ) دنيا(حيث إن القياس في 

استعمال ) دنيا(تلزم هذه الصفة إال أنهم استعملوا ) األلف والالم(و ) ُفعلى(زنة 
   )١٢ (.للتعادل والعوض) ياء(منه ) الالم(األسماء فقلبوا 

هذا باإلضافة على عدد كبير من الضوابط التي ذكرها البحث وتناول 
  :مسائلها بالدراسة وهذه الضوابط هي

  :اعاة القواعد النحويةمر )١
امتناع الجمع بين حرف الشرط واالسم مراعاة للقاعدة النحوية القائلة  :ًأوال

   .)الشرط ال يكون إال باألفعال(

وحروف الشرط الجازمة لفعلين ، الشرط هو عالمة على وجود الثاني
 شرط فألنه علة وسببأما ال، والشرط والجزاء ال يصحان إال باألفعال، )١٣(عشرة

ف دخوله ؛ ألنه شيء موقولجزاء فأصله أن يكون بالفعل أيضاوأما ا، لوجود الثاني
واألفعال هي التي تحدث وتنقضي ويتوقف وجود ، في الوجود على دخول شرطه

ألن ، وف الجزاء ال بد فيها من األفعالوحر". )١٤(بعضها على وجود بعض
  . )١٥("بر من غير الفعلوال يصح أن يليها مبتدأ أو خ، الالشرط ال يكون إال فع

 ألن األفعال التي بعدها هي ْإن التي للمجازاة إنما تدخل على األفعال؛"و
وذلك أنها بحدوثها توجب المعاني التي ، والشروط ال تكون باألسماء، شروط
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فاإلكرام معنى ضمنه الشارط بحدوث ، )إن تأتني أكرمك(ها الشرط كقولك ضمن
ْمن(ك األدوات التي في معناها ومنها في ذل) ْإن(ومثل . )١٦("اإلتيان  ) ما(و ) َ

، ح أن الشرط ال يكون إال باألفعالمن ذلك يتض. )١٧(وغيرها) أيان(و ) مهما(و
  . )١٨(ٕواذا ورد بعد حرف الشرط اسم فهو على خالف األصل ويقدر له فعل

  :امتناع دخول حروف الجزم على األسماء :ثانيا
منها ما يجزم فعال واحدا وهي أربعة ، حروف الجزم كلها خمسة عشر جازما

وما يجزم فعلين وهي إحدى عشرة ، )ال في النهي(و ) الم األمر(و) الم(و) لم(
فالجزم في ، وحروف الجزم ال تجزم إال األفعال. )١٩ ()إن الشرطية وأخواتها(

 أن تعمل الجزم ٕوانما وجب لهذه الحروف. ")٢٠(األفعال نظير الجر في األسماء
 المضارع فتنقله ّلما كانت تدخل على الفعل) لم(وذلك ألن ،  بالفعلالختصاصها

التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي ) ْإن(كما أن ، إلى معنى الماضي
وحرف الشرط يعمل الجزم ،  معنى المستقبل فأشبهت حرف الشرطفتنقله إلى

 حروف الجر ووالحرف إنما يعمل إذا اختص بالمعمول نح. )٢١"(فكذلك ما أشبهه
وكذلك حروف الجزم اختصت بالدخول على ، فإنها مختصة باألسماء

  . )٢٢(األفعال
ٕوانما امتنع الجمع بين األسماء والجزم وذلك ألن الجزم إنما يكون بحروف 

نهي موضوعة لمعان تصح في األفعال وال تصح في األسماء كالشرط واألمر وال
ه شيئان ألن االسم لو انجزم انحذف بجزم :وكذلك قيل، لذلك امتنع انجزام األسماء
والفعل أثقل ، فقطوالفعل إذا انجزم انحذفت منه الحركة ، هما الحركة والتنوين معا

فكيف يحذف من األثقل شيء واحد ومن األخف شيئان؟ هذا ما ال ، من االسم
  .)٢٣(تقتضيه الحكمة
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الخمسة  "على كلمة درهم في تركيب) األلف والالم(امتناع دخول  :ثالثا
   .ألنه منصوب على التمييز" عشر درهما

أن يكون اسما : التمييز من المنصوبات وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور
 مثلدير وأكثر وقوعه بعد المقا،  جامدا مفسرا لم انبهم من الذواتفضلة نكرة

تسع ( و)٢٤()أحد عشر كوكبا:(والعدد نحو، )صاع تمرا(و ) جريب نخال(
فأما ، )كم عبدا ملكت(ومنه تمييز كم االستفهامية نحو، )٢٥ ()وتسعون نعجة

أو مجموع كتمييز العشرة ، ور مفرد كتمييز المائة وما فوقهاتمييز الخبرية فمجر
  .)٢٦(وما دونها

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن  "الخمسة عشر درهما"وفي قولهم 
لى أنه ال يجوز وذهب البصريون إ، )الخمسة العشر الدرهم(و ، ماالعشر دره:يقال

وأجمعوا على أنه يجوز أن ، )الدرهم(وال في ) العشر(في ) الماأللف وال(إدخال 
ٕوانما لم . على الخمسة وحدها) األلف والالم(بإدخال ) الخمسة عشر درهما(يقال 

تمييز والتمييز ال ؛ ألنه منصوب على ال) درهم(على ) األلف والالم(يجز دخول 
وذلك ال يكون إال ، ض أن يميز المعدود به من غيرهلغرألن ا، يكون إال نكرة

  .)٢٧(بالنكرة التي هي أخف
 :مراعاة حال المخاطب

حيث تهتم ، أكثر اللغات مراعاة لحال المخاطبإن اللغة العربية لهي من 
ومن ثم فقد عمدت إلى تراكيب كثيرة تراعي حال ، كثيرا بإزالة اللبس عنه

  :المخاطب ومن ذلك
) االسم المضمر(في النداء لالستغاثة وبين ) الالم(ن امتناع الجمع بي

   .)المبهم(وبين ) حرف الندبة(وكذلك امتناع الجمع بين 
االسم (في النداء واالستغاثة وبين ) الالم(لقد ذكر النحاة امتناع الجمع بين 

): يندبما ال يجوز أن (حيث قال سيبويه عن ، مراعاة لحال المخاطب) المضمر
. ه ال يقالأنه قبيح وأن:ويونس- رحمه اهللا- وزعم الخليل، )ْيا رجاله (و) وا رجاله(
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،  ينبغي لك أن تفجع بأعرف األسماءألنك إذا ندبت فإنما ؛ٕوانما قبح ألنك أبهمت
ر أنك قد وقعت ألنك إذا ندبت تخب، ألن الندبة على  البيان، وأن تخص وال تبهم

  . )٢٨(أن تبهمفال ينبغي لك ، وأصابك جسيم من األمر، في عظيم
، ألنه المخاطب أو من في حكمه، على المضمر) الالم(جوز دخول هذه وال ي

داللة على ما ) الالم(و، فال بد من ذكر اسمه، د به شهرتهألن المستغاث به القص
  .)٢٩(أريد من االستغاثة

؛ ألن القصد من ) المبهم(وبين ) حرف الندبة(وكذلك ال يجوز الجمع بين 
فال يندب إال باسم علم أو مضاف إضافة ، بعظمة المصاب الندبة اإلعالم 

والموصول بصلة ال ، وال يندب المبهم كاسم اإلشارة، )٣٠(يتضح بها المندوب
؛ ألن ذلك ال يقع به العذر ) وا من ذهباه(وال ) واهذاه(فال يقال ، تعينه 
  .)٣١(للمتفجع

ة وال المبهم وال فال يندب النكر، وخالصة القول ال يندب إال ما كان مشهورا 
؛ ألن القصد من )وا من ذهباه(المضمر وال اسم اإلشارة وال االسم الموصول وال 

 ،الندبة اإلعالم بعظمة المصاب فلذلك ال يندب إال المعرفة السالمة من اإلبهام 
  .)٣٢()ال(إال ما كان موصوال غير مبدوء بـ 

 :االستغناء )٢
 النحاة كثيرا في ول عليهامن الضوابط المهمة التي يع) االستغناء(إن 

باب في (وقد أفرد له ابن جني بابا في الخصائص بعنوان ، تقعيدهم النحوي
واعلم أن :( وقد سبقه في ذلك سيبويه حيث قال) االستغناء بالشيء عن الشيء

العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقطا من 
  : العربية وسنتحدث عن بعض ذلك وهو باب واسع في)٣٣()كالمهم البتة

  ):مثل(على المضمر استغناء عنها بـ) كاف التشبيه(امتناع دخول  :أوال
ومن ، ف المترددة بين الحرفية واالسميةمن الحرو) كاف التشبيه(تعد 

وقد ذكر ابن يعيش ، )مثل(ستغناء عنها بـأحكامها أنها ال تدخل على المضمر ا
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لمضمر موافقا بذلك من سبقه حيث نقل عن ال تدخل على ا) الكاف(أن هذه 
ولم يجز ، )رأيت كزيد: (تقول،  على المضمر ال تدخل) الكاف(أن هذه " :سيبويه

) مثله(و ) رأيت مثل زيد: (فتقول) شبه(و ، )مثل(وقال استغنوا عنه بـ، )ُرأيتكه(
ى في االختيار عل"لم تدخل ) الكاف(ويرى العكبري أن . )٣٤("والمعنى فيهما واحد

  . ووافقه في ذلك ابن يعيش)٣٥("المضمر لترددها بين االسم والحرف
على المضمر ) الكاف(وخالصة القول أن النحاة قد عللوا امتناع دخول 

  :بأمرين
  ).شبه(أو ) مثل(االستغناء عنها بـ : األول
االشتراك وترددها بين االسمية والحرفية وضعف تمكنها في  :الثاني

  .)٣٦(بابها
  )دعه حتى ذاك: (على المضمر استغناء بقولهم) حتى(اع دخول امتن :ثانيا

في أنهما يفيدان انتهاء ) إلى(وهي مثل ، حرف من حروف الجر) حتى (
أي يدخل ما بعدها فيما قبلها بخالف ، تفيد معنى الجمع) حتى(إال أن "ة الغاي
 إذ ال تدخل على المضمر وذلك لعلة معنوية كما يرى العكبري) حتى(و. )٣٧("إلى

قدمها لفظ ظاهر ومن ثم لم يت، ما قبلها جمع وما بعدها واحد منهينبغي أن يكون 
  .ولو فعل ذلك لما وجد الضمير اسما ظاهرا يعود عليه، يعود الضمير إليه

ال " :حيث يقول) االستغناء(أما ابن يعيش فيرى أن علة االمتناع ضابط 
استغنوا عن اإلضمار :سيبويهقال ) حتاك(وال ) حتاه(وال تقول ، تدخل على مضمر

ألن ؛ )دعه إليه: (بقولهم) إلى(باإلضمار في ، ) دعه حتى ذلك: (في حتى بقولهم
وكان أبو العباس المبرد يرى إضافة ما منع سيبويه إضافته . )٣٨("المعنى واحد

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لموافقته ، ا الباب وال يمنع منهاإلى المضمر في هذ
  .)٣٩(كالم العرب

أما الخوارزمي فقد علل لذلك بأمن اللبس حتى ال يؤدي إلى اختالط 
على المضمر وذلك لعدم ورود ) حتى(وابن مالك يرى عدم دخول . )٤٠(الضمائر
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ال تخفض إال الظواهر وال تخفض ) "حتى(ويرى المالقي أن . )٤١(السماع بذلك
  .)٤٢("المضمر إال في الضرورة

أن وربما جاز ، لهذه المسألة بتعليالت عدة وهكذا نجد أن النحاة قد عللوا 
  .إذ ال يوجد ما يمنع من الجمع بينها جميعا، يكون المنع لهذه العلل مجتمعة

على العلم الخاص الستغنائه بتعريف العلمية )الم التعريف(امتناع دخول  :ًاثالث
  عن تعريف آخر

) أم(أو) أب( بـألنه إن صدر، اسم وكنية ولقب: إلى ثالثة أقسامم َلَيقسم الع
عر برفعة المسمى أو وضعه فهو ٕواال فإن أش، كأبي بكر وأم كلثوم، فهو كنية

ٕوان ، في الثاني) أنف الناقة(و ) بطة(ـفي األول وك) الفاروق(و ) الصديق(كـ، لقب
كزيد          ، ٕوان لم يكن كذلك سمي االسم الخاص )٤٣(لم يكن كذلك فهو اسم

، هالعلم الخاص ال يجوز إضافت"ن ابن يعيش أن وقد بي. )٤٤(ونحو ذلك، وعمرو
  .)٤٥("خرآالستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف ، فيه) الم التعريف(وال إدخال 
الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكما من أحكامه على حسب قوة  )٣
 :الشبه

، إن مراعاة الشبه في إعطاء األحكام لهو من األمور المعتد بها في العربية 
 )أفعل التفضيل(على ) األلف والالم( سبيل المثال امتناع دخول من ذلك على

وكل من الفعل ، الذي ال يثنى وال يجمع وال يؤنث؛ ألنه مقدر بالفعل والمصدر
، ن في معناهماوالمصدر ال تصح تثنيته وال جمعه وال تأنيثه فكذلك ما كا

  :وسنتحدث عن مسألة واحدة وهي
والحال ال ، ألنها سؤال عن حال) فكي(على ) فضحرف الخ(امتناع دخول 

   .عليها) حروف الخفض(يسوغ دخول 
 )٤٦("واألحوال ال تدخل عليها حروف الجر، هي سؤال عن األحوال "كيف 

هي ) كيف"(ألن ) كيف(وقد ذكر الوراق أن امتناع دخول حروف الجر على 
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م  أأصحيح زيد: (معناه) كيف زيد؟: (االسم الذي بعدها وذلك أن يقول القائل
فلما كان دخول حرف الجر على ما نابت عنه ، والصحيح والسقيم هو زيد) سقيم؟

 وقد شذ )٤٧("ال يجوز فكذلك ال يجوز دخول حرف الجر على كيف) كيف(
وغيره ) على كيف تبيع األحمرين؟(كما ورد في ) كيف(دخول حرف الخفض على 

  .)٤٨(من قبيل الشاذ النادر الذي ال يقاس عليه

 هناك العديد من الضوابط التي تشعرنا بمراعاة المعنى :عنىمراعاة الم  )٤
واالسم الواقع خبرا ) الم االبتداء(امتناع الجمع بين : من ذلك على سبيل المثال

  . )٤٩(ألنها تغير معنى االبتداء) لكن(لـ

ألنها غيرت معنى االبتداء إلى معنى ) لعل(كما امتنع دخول الالم في خبر 
ال يجوز أن "في النهي حيث ) إما(كما ال تقع . )٥٠(وقعالفعل من الترجي والت

 ، تخيير وأنت قد نهيته عن الفعل؛ ألنها)ٕال تضرب إما زيدا واما عمرا: (لتقو
  :وسنعرض لعدد من المسائل في هذا اإلطار من ذلك. )٥١("فالكالم مستحيل

 ؛ ألن التحضيض طلبالتحضيضية واالسم) لوما(جمع بين امتناع ال:ًأوال
 فعلى تقدير ) لوما(فإن وجد االسم بعد ، والطلب يكون بالفعل، معنىفي ال
  .الفعل

فعل ماض أو "وال تدخل إال على ، حرف من حروف التحضيض) لوما(
الحث على إيجاد الفعل " وحيث حصل فيها معنى التحضيض وهو )٥٢("مستقبل

أ وال بعدها مبتدفال يقع  ، حروف الشرط في اقتضائها األفعالوطلبه جرى مجرى
فإن وقع بعدها اسم كان في نية ، وال يقع بعدها االسم ، غيره من األسماء

ِلو ما تأتينا بالمالئكة إن " ومثالها في القرآن الكريم قول اهللا تعالى )٥٣("التأخير ِِ ِ َِ َ َ ْْ َ َْ َ
َكنت من الصادقين َِ ِ ِ َ ُ")٥٤(.  
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هما توكيد ما ؛ ألن المراد منواالسم) نوني التوكيد(الجمع بين امتناع :ثانيا
   .لم يقع وهذا ال يتحقق في غير الفعل

واهللا ( :تقول، وأكثر ما تدخالن فيه القسم، عالباألف) نونا التوكيد(تختص 
ألقومن تاهللا ألذهبن(و ) َ ) اضربن زيدا: (تقول، ر والنهيوقد تدخالن في األم) ... َ

  .)٥٥("نفيوتدخل أيضا في االستفهام وال.... ، ) ال تشتمن بكرا(و
 :في نحو... والدعاء والتحضيض والعرض يجري بإلحاق النون في فعلها "

ْاغفرن لزيد( فإن ، ز أن تدخل في غير ذلك من األفعالوال يجو، )هال تضربن(و ) ْ
  .)٥٦("جاز منه شيء يوقف فيه مع السماع

 الفاعل في(و) العدد(واالسم الواقع تمييزا في ) من(امتناع الجمع بين :ثالثا
  :مراعاة للمعنى) المعنى

والمميز والمبين والمفسر أسماء للنكرة الرافعة ، التبيين والتفسير"التمييز هو 
وكل منصوب على . )٥٧ ()"زيد حسن وجها(و ) ًامتأل اإلناء ماء:(إلبهام في نحول

وقد . )٥٨(وبعضه ال يصلح، وبعضه يصلح لمباشرتها، ) من(عنى التمييز فيه م
  :إال في ثالث مسائل) رطل من زيت(كـ) من( جر التمييز بـذكر ابن هشام جواز

  ).عشرين درهما( تمييز العدد كـ:إحداها
  ).غرست األرض شجرا( التمييز المحول عن المفعول كـ:الثانية
طاب (ن الفاعل صناعة كـ ما كان فاعال في المعنى إن كان محوال ع:الثالثة

         مال زيد : (إذ أصله) االزيد أكثر م(أو عن مضاف غيره نحو ، )زيد نفسا
  )٥٩ ().أكثر

المبينة أن يفسر بها وبمضمونها اسم ) من(ألن وضع ) من(وقد امتنع دخول
ٍأساور من ذهب: (جنس سابق صالح لحمل ما بعدها عليه نحو َ َ ِ َ تنع وام، )٦٠ ()ِ

؛ ألن التمييز وفي المحول عن الفاعل والمفعول، ذلك في العدد لعدم صحة الحمل
  .)٦١( للنسبة ال للفظ المذكورمفسر



  

  

  

  

  

  شيماء أحمد السيد عشماوي ٠د                                                     

-٣٤٩-  

 :أمن اللبس )٥

ينة فنجدهم يستخدمون تراكيب مع، اهتم العرب بهذا األمر في لغتهم
  :فاللبس محذور في لغتهم ومن ذلك، ويمتنعون من أخرى ألمن اللبس

إذا كان أداة الشرط حذرا من التباسها ) إن(وخبر ) الالم(امتناع الجمع بين  :أوال
  .بالموطئة
واهللا لئن أكرمتني :(الداخلة على أداة الشرط في نحو"وطئة هي الالم الم

 :نحو، ٕوان كان محذوفا لزمت غالبا، فإن كان القسم مذكورا لم تلزم، )ألكرمنك
ْلئن ُأخرجوا ال يخرجون معهم( ُ َُ َ َ ُ َ ُْ ْْ ْ ِ ْ ْوان لم :(والقسم المحذوف نحو وقد تحذف )٦٢ ()َِ َِٕ

َينتهوا عما يقولون ليم َ َ َ ََ َُ ُ  ْ ُ سنَ () وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن( و)٦٣ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َْ ََ َِ ْ ْ  ِٕ()٦٥(")٦٤(.  
ورد على أبي بكر األنباري رأيه وعلله ، وقد ذكر ابن مالك علة االمتناع 

ال في صدره ) الالم(ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخل عليه :"بقوله
ى أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة والمانع من دخولها عل... وال في عجزه 

شرط أداة ال) الم االبتداء(فلو لحقت ... للقسم فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا 
  .)٦٦("وحق المؤكد أال يلبس بغير مؤكد، لذهب الوهم إلى أنها الموطئة

في صفات المؤنث الخاص باإلناث ألمن ) تاء التأنيث(امتناع دخول  :ثانيا
  .اللبس

، )  التأنيثهاء(النعت منفردة به األنثى دون الذكر فال تدخله  "عندما يكون
؛  وال يدخلون الهاء في هذه النعوت).طاهر(و، )طالق(و، )امرأة حائض: (كقولك

ألنهم ال يحتاجون إلى هاء تفرق بين المذكر والمؤنث إذا كان المذكر ال يوصف 
إلناث إن لم ختصة باالغالب في الصفات الم"وقد بين ابن عقيل أن .  )٦٧("بهذا

فهذه ، )طالق(و، ) مرضع(و) حامل(كـ) تاءال(أال تلحقها ، يقصد بها معنى الفعل
  .)٦٨ ()"التاء(ونحوها ال تلحقها 
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 في صفات المؤنث الخاص ) التاء(عدم لحاق "وقد ذكر السيوطي أن 
كثيرة جدا ألنها الختصاصها بالمؤنث أمن اللبس فيها بالمذكر لم ... باإلناث 

  .)٦٩("تج إلى فارقتح
 :كراهية توالي األمثال  )٦

فهم ينأون بها بعيدا عن كل ما يمكن أن ، وقد عمد العرب إلى تيسير لغتهم
  :يسبب التعقيد أو الغرابة أو الثقل من ذلك

   .كراهية توالى األمثال) إن(على خبر ) الالم(امتناع دخول 

ان ولما ك) ... يد منطلقلز( :الم االبتداء هي المصاحبة للمبتدأ توكيدا نحو"
، )إن(وكان معنى االبتداء باقيا مع دخول ، في األصل مبتدأ) الالم(مصحوب 

) الالم(وعندما تدخل . )٧٠("ولتساويها في التوكيد، اختصت بدخولها معها لذلك
فإنها تؤكده ولكن إذا كان الخبر منفيا لم يجز اتصالها به ؛ ألن ) إن(في خبر 

ثم جرى النفي على سنن ، المفكره دخول الم على ، ) الم(وله أكثر النفي بما أ
 .)٧١(فلم يؤكد بالم خبر منفي إال في نادر الكالم، واحد

 :كراهية كثرة الزوائد

فنجدهم امتنعوا من تراكيب لكثرة ، ملقد عمد العرب إلى تخفيف لغته
 تراكيب كما امتنعوا عن استخدام، ولتخفيف نطقهم بها، على ألسنتهم استعمالها 

  :أخرى منعا لكثرة الزوائد في الكلمة من ذلك

  .لكثرة الزوائد) الكاف والالم(في اإلشارة المقرونة بـ) ها(امتناع دخول 

وليس متكلما ، الحاضرأو منزل منزلة ، ما دل على حاضر"اسم اإلشارة هو 

. )٧٢("واإلفراد والتنكير وفروعهما، ويختلف حاله بحسب القرب والبعد، وال مخاطبا
إال مجردا من ) اف الخطابك(ال تلحق المقرون بـ) "ها(وقد ذكر ابن مالك أن 

ل وال تلحق المقرون بالالم فال يقا... وعدم لحاقها إياه أكثر من لحاقها ، )الالم(
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، لمقرون بالكاف في التثنية والجمعوال تلحق أيضا ا، كرهوا كثرة الزوائد ، )هذالك(
  .)٧٣ ()ؤالئكه(وال ، ) هذانك: (فال يقال

 :مراعاة السماع  )٧

ما ثبت في كالم من "ويقصد به ، سماع أصل من أصول النحو المعتبرةإن ال
وكالم نبيه صلى اهللا عليه ، نآ فشمل كالم اهللا تعالى وهو القر،يوثق بفصاحته

  : ومما راعى السماع.)٧٤("وسلم وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده

لعدم ) محمد وصالح ومعروف(األعالم كـعلى بعض ) ال(امتناع دخول 
  :ورود ذلك سماعا

أو بلد ، )تميم(أو قبيلة بعينها كـ، )زيد(ما دل على شخص بعينه كـ"لم الع
ويميز هذا من اسم ، ) برة(أو معنوي كـ) أسامة(أو جنس عيني كـ) مكة(بعينه كـ
لم يحسن ) ةالبر(أو ) األسامة(لو قلت ، عليه) ال(غير العلم امتناع دخول الجنس 
  .)٧٥("عليه) ال(فإنه يحسن دخول ) أسد(بخالف 

) صالح(و) محمد: (في نحو"وقد ذكر الشيخ خالد األزهري أنه ال يجوز 
ألنه لم ، حال العلمية) المعروف(و) الصالح(و) المحمد: (أن يقال) معروف(و

) يشكر(و) يزيد: (في نحو) ال(ولم يقع دخول ، واللغة ال تثبت بالقياس، يسمع
  )٧٦("غير الموصولة له) ال(علمين ألن أصله الفعل وهو ال يقبل 

* *  
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  المبحث الثاني

  ضوابط عدم الجمع بين حروف المعاني والفعل
فال بد ، ع الجمع بين حروف المعاني والفعللقد وضع النحاة ضوابط عدة لمن

كون والجر ي، األصل في األفعال أنها تضاف: ثالفم، من مراعاة األصول النحوية
ة إذ ليس  إذ إن اإلضافة إلى األفعال مستحيل؛وامتنع إضافة األفعال، باإلضافة

حيث ضارعت األسماء التي ، والمضارعة المشابهة، في األفعال المضارعة جر
واقع موقع ، وقد امتنعت األفعال من الجر؛ ألن المجرور مضاف إليه، هاأشبهت

فعال ال يضاف إليها فامتنعت من واأل، ألنه زيادة في االسم يقع آخرا، التنوين
  .)٧٧(الخفض لذلك

 حيث ؛على الفعل مراعاة لألصول النحوية) األلف والالم(كما امتنع دخول 
ومنها أن ، كما أنه ال يضاف إليها، ألنها ال تضاف، عريف األفعال محالت"إن 

تعريفها باأللف والالم من دالئل األسماء التي تختص بها ألنها يشير بها إلى 
. المتكلم إلى عهد بينه وبين من يخاطبه في الذي يدخل عليه األلف والالم

ودخول األلف ،  جملة ومنها أنها... واألفعال غير مقصورة على شيء واحد 
  .)٧٨("والالم على الجمل محال

يث إن  ح؛ويمتنع دخول التنوين على األفعال مراعاة لمبدأ الخفة والثقل
فمن ثم ال ، األسماء هي األولى وهي أشد تمكنان  أل؛األفعال أثقل من األسماء"

فض األفعال لم تخ: وأكثر الكوفيين قالوا... ، سكونيلحقها تنوين ولحقها الجزم وال
  . )٧٩("ولم تجزم األسماء لخفتها ليعتدل الكالم، لثقلها

حيث يمتنع الجمع بين ، م تصرف الفعل في دخول الحرف عليهكما يتحك
وال يتصرفن ، صيغهن ال يفدن الزمان"ألن ) وبئس ليس وعسى ونعم(و ) قد(

  . )٨٠("فأشبههن االسم
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  :)٨١(قول عدي"وهو ) عسى(على ) قد(وقد ورد بيت دخلت فيه 
لوال الحياء وأن رأسي قد عسى     فيه المشيب لزرت أم القاسم   ُ ُ ُ َ  ُ

)٨٢(  
  .)٨٣("وليست عسى الجامدة، فعسى هنا بمعنى اشتد
في خبر ) إال(م يجز دخول ل" :حيث، ) مازال(و ) إال(كما امتنع الجمع بين 

  . )٨٤ ()"كان(فيصير كـ، ألن معناها اإلثبات، وأخواتها، )مازال(
عة المؤنث في فعل االثنين وفعل جما) النون الخفيفة(كذلك امتنع دخول 

أنها ال تقع بعد " الخفيفة  فقد ذكر النحاة أن من أحكام النون،منعا اللتقاء الساكنين
لئال يلتقي ، بسكون النون، قومان واقعدان: فال يقال، اقعدا قوما و: نحو، لفاأل

وهناك العديد من الضوابط التي تمنع اجتماع ، )٨٥("ساكنان على غير حدهما
  : الفعل مع حروف المعاني من ذلك

 :مراعاة المعنى  )١
، لمعانيهم في استخداماتهم اللغويةلقد تحدث النحاة كثيرا عن مراعاة العرب 

فمراعاة المعنى ضابط مهم اهتمت به اللغة حيث نجدهم يراعونه في امتناعهم من 
وسيدرس البحث خمس . بعض التراكيب الخاصة بدخول الحرف على الفعل

  :مسائل بالتفصيل وهي
ألن الجر يكون بعامل ال يصح ، اع الجمع بين حروف الجر واألفعالامتن: أوال

  :معناه في الفعل
ويمتنع جر األفعال سواء ، روف المختصة باألسماءالجر من الححروف 

ل المضارعة ليس في األفعا: قال سيبويه" حيث ،باإلضافة أو بحروف الخفض
ألن المجرور داخل في المضاف إليه ، كما أنه ليس في األسماء جزم ، جر

 وال يجوز جر األفعال باإلضافة )٨٦(".معاقب للتنوين وليس ذلك في هذه األفعال
وركبت ، مررت بزيد: كقولك، ال الفعل بحروف الخفض إلى مفعولهيصوكذلك إ"
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غير جائز مثله في األفعال ألن هذه المخفوضات مفعوالت في ، إلى عبد اهللا
  .والفعل ال يكون مفعوال وذلك محال... الحقيقة 

يكون بأدوات "وقد بين ابن يعيش أن الجر يمتنع في األفعال وذلك ألن الجر 
فحروف الجر لها معان ، لى الفعل وهي حروف الجر واإلضافةيستحيل دخولها ع

وأما ،  معنى له في األفعالمما ال، التبعيض والغاية والملك وغير ذلكمن 
، ألفعال في غاية اإلبهام والتنكيروا، اإلضافة فالغرض بها التعريف أو التخصيص

ليها فال يحصل باإلضافة إليها تعريف وال تخصيص فلم يمكن في اإلضافة إ
  .)٨٧("فائدة
  .مراعاة لمعنى االستقبال) كاد(و) ْأن(ندرة الجمع بين : ثانيا

في الداللة على المقاربة إال ) عسى(فعل من أفعال المقاربة وهي مثل ) كاد (
  .أذهب في االستقبال) عسى(و، أبلغ في تقريب الشيء من الحال) دكا(أن 

متصرف "فعل ) كاد(إن شاذ حيث ) كاد(على ) ْأن(ويرى العكبري أن دخول 
ليكون لفظة كلفظ ) ْأن(ومن هنا لم يدخل خبرها ، يدل على شدة مقاربة الفعل 

كما حملت ) عسى(فهو شاذ محمول على ) ْأن(فإن جاءت فيه . فعل الحال
  . )٨٨ ()"كاد(على ) عسى(

وهو ما خفي على ) ْأن(مقرونا بـ) كاد(تضمنت هذه األحاديث وقوع خبر 
أكثر ) ْأن(إال أن وقوعه غير مقرون بـ. والصحيح جواز وقوعه"أكثر النحويين 

) ْأن(ولذلك لم يقع في القرءان إال غير مقرون بـ) ْأن(وأشهر من وقوعه مقرونا بـ
َوما كادوا يفعلون:"نحو َُ ْ َ ْ ُ َ َ ًال يكادون يفقهون حديثا"و ، )٨٩("َ ِ َ َ ََ َُ َ ْ ُ ُكاد يزيغ قلوب "و، )٩٠("َ َُُ ُ ِ َ َ

ُْفريق منهم ْ  ْو﴿لقد كدت تركن إليهم﴾، )٩١("َِ ِ َِْ َُ َ َْ  ِ ْ َ)٩٢(   
َو﴿َأكاد ُأخفيها﴾ ِ ْ َو﴿يكادون يسطون﴾، )٩٣(ُ َُ ْ َ ُو﴿يكاد سنا برقه يذهب ، )٩٤(َُ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ُ

ِباألبصار﴾ َْ  استعماله قياسا من)ْأن(ن مقرونا بـآوال يمنع عدم وقوعه في القر. )٩٥(ِ
في باب المقاربة هو ) ْأن(بـ ألن السبب المانع من اقتران الخبر ؛ولو لم يرد سماع
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تقتضي االستقبال وفعل الشروع ) ْأن(فإن . كطفق وجعل. داللة الفعل على الشروع
  .يقتضي الحال فتنافيا

) ْأن(وروده مضارعا غير مقرون بـ) كاد(الشائع في خبر "من هذا يتضح أن 
َ﴿كادوا يكونون عليه لبدا﴾:كقوله تعالى َ َِ ِ ْ َُ َ ُ َْ . )٩٧("قليل) ْأن( بـووروده مقرونا ، )٩٦(ُ
ُ﴿يكاد البرق يخطف َأبصارهم﴾:وقوله تعالى َ ْ ُ ُ َُ ْ َ َ َْ  وذلك مراعاة لمعنى االستقبال )٩٨(َ

  .فعلى القليل النادر) ْأن(وما ورد باقتران 
ألنها إذا قدرت مع الفعل ) فعل األمر(المصدرية و) ْأن(امتناع الجمع بين : ثالثا

   .بالمصدر فات معنى األمر
بالفعل توصل ، من الحروف الموصوالت"، دري ونصبصحرف م) أن (

ويعجبني أن ، عجبني أن فعلتأ( :نحو. وأمرا، ومضارعا، ماضيا، المتصرف
ونص سيبويه وغيره على وصلها باألمر واستدلوا على . وأمرته بأن افعل، تفعل

ويضعف وصلها باألمر : قيل، ألمر مصدرية دخول حرف الجر عليهاأنها مع ا
  .)٩٩("دها أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر فات معنى األمرأح :لوجهين

 يرجع إلى مراعاة معنى هذا المصدرية وفعل األمر) ْأن(فامتناع الجمع بين 
وحفاظا على ، ت بالمصدر ومن ثم فات معنى األمرإذ لو دخلت عليه لقدر، األمر

  .هذا المعنى امتنع الجمع بينهما
والماضي والحال وال ما ليس فيه معنى ) لتوكيدنون ا(امتناع الجمع بين : رابعا

   الطلب
وهي ال ، مراد بهما تخليص الفعل لالستقبالوالخفيفة ال، الشديدة) نون التوكيد(

والماضي ، لتأكيده وتحقيق أمر وجوده، لطلبعلى مستقبل فيه معنى ا"تدخل إال 
تنع ذا امٕوا، فال معنى لطلب حصول ما هو حاصل، والحال موجودان حاصالن

) واهللا ال آكلن(وال ) ال تأكلن(وال ) َآلكلن:(فكذلك ال تقول، الطلب فيه امتنع تأكيده
وال ، كان امتناعه من الماضي أولى، الفإذا امتنع من الح، وهو في حال األكل 

  .)١٠٠("تدخل أيضا على خبر ال طلب فيه
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  ):نوني التوكيد(ونلخص القول في هذه المسألة حيث إن 
ما ُ ألنهما يخلصان مدخوله؛الماضي لفظا ومعنى مطلقاال يؤكد بهما "

  :أما قول الشاعر، وذلك ينافي المضي، لالستقبال
ًامن سعدك إن رحمت متيما       د ُ ََ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ )١٠١(  

  .)١٠٢("فهذان الفعالن مستقبالن معنى
ُال ُأقسم ﴿:حاال كقراءة ابن كثير"كما ال يجوز توكيد الفعل المضارع الواقع  ِ ْ َ

َبيوم القيامة ِْ ْ ِ   : وقول الشاعر)١٠٣(﴾َِ
ُيمينا ألبغض كل امرئ           يزخرف قوال وال يفعل      َ ْ َ ُ ًَ ُ َِ ْ ٍ ِ ُ ً)١٠٤(  

 لدخول الالم، في البيت معناهما الحال) أبغض(و في اآلية ) أقسم((فـ
  لكونها تخلص الفعل لالستقبال وذلك ينافي؛ٕوانما لم يؤكدا بالنون، عليهما
  . )١٠٥("الحال

وأفعال المقاربة المضارعة الدالة على الشروع ) ْأن(امتناع الجمع بين : خامسا
  .)ْإن(مراعاة لمعنى 

وهي ثالثة ، تغليبا، ن منها ما ليس للمقاربةٕسميت أفعال المقاربة وان كا"
  :أقسام

َعسى وحرى واخلولق(قسم لرجاء الفعل وهو  َ فهذه الثالثة لإلعالم بالمقاربة ) َ
  .لى سبيل الرجاءع

  ). َكاد وكرب وأوشك(وقسم لمقاربة الفعل وهو 
َأنشَأ وطفق وأخذ وجعل وعلق(وقسم لشروع فيه وهو  ِ"() ١٠٦(.  

تجرد هذه األفعال من حيث ، األفعال التي للشروع، ويهمنا من هذه األفعال
ِوطفقا يخصفان﴿:نحو، وجوبا) ْأن( ِ ِْ َ َ  ،روع فيه ألنه لألخذ في الفعل والش)١٠٧(﴾َ

  .)١٠٨("وذلك ينافي االستقبال
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 :أمن اللبس )٢
فهم يمتنعون من تراكيب ألمن اللبس من ، محذور عند العرب) اللبس(إن 

كي ال يلتبس بالنفي لعدم ، ع دخول حرف النهي على لفظ الماضيامتنا: ذلك
فحقها أن ال يقع بعدها لفظ ، الجوازم كلها داخلة على المستقبل"الجزم حيث إن 

أما حرف النهي فال يكون فيه ذلك كي ال ،  يوجد ذلك لحكمةثم قد، ماضيال
  .)١٠٩("يلتبس بالنفي لعدم الجزم

  -:ونذكر على ذلك مسألة بالتفصيل وهي
لئال يلتبس ، عاطفة ماضيا من األفعال على ماض ) ال(امتناع دخول 

  .قام زيد ال قعد: ال تقول، الخبر بالطلب 

وال ، لثاني مما دخل فيه األولا"خراج حرف من حروف العطف وهي إل) ال (
أخرجت ) ال(فـ. يقوم زيد ال عمرو :يعطف بها إال بعد إيجاب وذلك نحو قوله

  ).عمرا من القيام الذي دخل فيه زيد
واختلفوا في العطف بها ، ن على العطف بها فيما عدا الماضيواتفق النحويو

لك ومنهم من فمنهم من أجاز ذ، قام زيد ال عمرو: ضي في نحو قولكبعد الما
ال ) ال(ذلك بأن واستدل على  ... )١١٠(ٕمنع ذلك واليه ذهب أبو القاسم الزجاجي

فلذلك لم يجز ، ها بعده كانت نافية له في المعنىٕواذا عطفت ب، ينفى بها الماضي
ال قام : فكأنك قلت، قام زيد ال عمرو:  ألنك إذا قلت ،العطف بها بعد الماضي 

  .)١١١("فكذلك ما في معناه ، وال قام عمرو ال يجوز، عمرو
والذي يدل على فساد "وقد خالف ابن عصفور الزجاجي في ذلك حيث يقول 

َ﴿فال صدق وال :مذهبه أنه قد ينفى بها الماضي قليال نحو قوله تعالى َ 
صلى﴾ َ
فإذا جاز أن تنفي بها الماضي في اللفظ ، فلم يصدق ولم يصل. )١١٢(

  .ىفاألخرى أن تكون نافية له في المعن
  :    ومما ورد من العطف بها بعد الماضي قوله

ُُكأن دثارا حلقت بلبونه          عقاب تنوفى ال عقاب العواقل     ُ َ ْ َ ً ِ )١١٣(  
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  )١١٤("ّبعد حلقت وهو ماض) ال(فعطف بـ
وأما :"وقد وافق ابن مالك ابن عصفور وهما بذلك يخالفان الزجاجي حيث قال

ِأقصد محمدا (و) هذا زيد ال عمرو:(أمر نحو أو فيعطف بها بعد خبر مثبت) ال(
  ).يا ابن عم(و ) يا زيد ال عمرو: (وبعد نداء كقولك) ال بشرا

بعد ) ال(أن يعطف بـ) معاني الحروف(ومنع أبو القاسم الزجاجي في كتاب 
جدك ال كدك(وليس منع ذلك صحيحا لقول العرب . الفعل الماضي وقيل . )١١٥()ُ

  )١١٦(" جدك ال كدكنفعك: معناه : في تفسيره
ْتشرك في اإلعراب دون المعنى "العاطفة ) ال(وذكر المرادي أن  وتعطف ، ُ

) اضرب زيدا ال عمرا:(بعد األمر نحو، ) يقوم زيد ال عمرو:  (بعد اإليجاب نحو
وال يعطف بها فعل ماض : قال بعض النحويين). يا زيد ال عمرو: (وبعد النداء

ماجاء من : وقيل. قام زيد ال قعد: طلب ال تقوللئال يلتبس الخبر بال، على ماض 
قام زيد ال : وأجاز بعض النحويين. يحفظ وال يقاس عليه، للماضي قليل ) ال(نفي 
) ال(ومنع قوم العطف بـ. إذا قرنت به قرينة تدل على أنه إخبار ال دعاء، قعد 

  .)١١٧("والصحيح جوازه) قام زيد ال عمرو: (على معمول فعل ماض نحو
فعال ماضيا على آخر ) ال( وافق المرادي من سبقه في جواز عطف وكذلك

  . ولكن امتناع الجمع هو رأي يعتبر لبعض النحويين على رأسهم الزجاجي. ماض
لقصر الحكم على ما ، نفي بعد إثبات"يعطف بها ) ال(أن وقد ذكر بعضهم 

هو مخطئ و،  أن زيدا كاتب وشاعرإما قصر إفراد كما إذا اعتقد إنسان: قبلها 
، زيد كاتب ال شاعر:  الصواب فقلتوأردت أن ترده إلى، في اعتقاد كونه شاعرا

، ما إذا اعتقد إنسان أن زيدا جاهلك، صر قلب العتقاد المخاطب إلى غيرهٕواما ق
ويعطف . زيد عالم ال جاهل: وأردت أن ترده إلى الصواب فقلت، أخطأ في اعتقاده

: بعد النداء نحوو، )اضرب زيدا ال عمرا: ( نحو األمروبعد، ...بعد الخبر ) ال(بـ
  .)١١٨ ()"بن أخي ال ابن عمي يا(
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ترد االسم على  : وأنها )ال(أما المالقي فقد وافق الزجاجي حيث تحدث عن  َُ
والفعل على الفعل فتدخل بينهما مشركة في اللفظ من رفع ونصب وخفض ، االسم

 ألنها تخرج ما بعدها من أن ؛وجزم واسمية وفعلية وتخالف بينهما في المعنى
 قام زيد ال عمرو ورأيت زيدا : يدخل في حكم ما قبلها من إثبات الفعل نحو

في لئال يفسد معناها إذ هي أال يكون قبلها ن: ومن شرط هذه العاطفة ... العمرا 
وأال تعطف ماضيا من األفعال على ماض لئال يلتبس الخبر بالطلب ال ، للنفي
  .)١١٩ ()" ال قعدقام زيد: (تقول 

وال يمتنع العطف بها على :"وخالف ابن هشام رأي الزجاجي حيث قال 
قام زيد (ومنع ) يقوم زيد ال عمرو(أجاز ، عمول الفعل الماضي خالفا للزجاجيم

  :وقال امرؤ القيس، وما منعه مسموع فمنعه مدفوع) مروال ع
ُُكأن دثارا حلقت بلبونه      عقاب تنوفى      ُ َ ْ َ ً ِ ١٢٠(ال عقاب العواقل(  
، جبل عال: وتنوفى، نوق ذوات لبن: واللبون، ذهبت:وحلقت، اسم راع: دثارا
قام : (وال يقال ، وقوله إن العامل مقدر بعد العاطف، جبال صغار: والعواقل
إال على الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحة العطف على صحة تقدير ) عمرو

  . )١٢١() قائما وال قاعداليس زيد(العامل بعد العطف المتنع 
 ابن هشام وغيره في )١٢٣( والشيخ خالد األزهري)١٢٢(كما وفق ابن عقيل

  .الماضي على الماضي) ال(جواز عطف 
  :ويتضح من هذا العرض أن هذه المسألة يتجاذبها رأيان

رأي معظم النحويين ومنه ابن مالك وابنه وابن هشام وابن عصفور وابن عقيل  .١
 .الفعل الماضي على الماضي) ال(واز عطف والمرادي وغيرهم من ج

 . وهناك رأي الزجاجي ووافقه فيه المالقي وهو المنع .٢
ِويرى البحث أن المنع رأي معتبر وذلك أن ماورد عن العرب ليرد هذا الرأي 

  .قليل والقليل ال يقاس عليه
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 :زمن الفعل )٣

 ثالثة عها لهااألفعال بالنسبة إلى األزمان من جهة وض"البد أن نعرف أن 
، كيفعل، ومبهم بالوضع، كافعل، ومستقبل بالوضع، ماض بالوضع: أقسام

إذ ، )أحسن بزيد: (من ذلك قولك، ع لهوالمستقبل بالوضع ال قرينة تزيله عما وض
َمعناه كمعنى قولك حسن زيد جدا ُ .  

: نحو، ربما ، والمبهم بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى المضي وهي 
، لم يقم زيد: نحو، لما الجازمتان  ولم و،)لو يقوم زيد:(نحو) لو (و) م زيدربما يقو(

وهي اآلن وما في ، وقرائن تخلصه إلى الحال . في النفي أيضا، ولما يقم زيد
وما بقيت أوضاعها ولم يتجوز ، هذه الساعة(و ) هذا الوقت: ( نحومعناها من

ا جراها في تخليصهوتجري م... بأن يراد بها تقريب المستقبل من الحال ، فيها
في األكثر من كالم ، ) يقومإن زيدا ل:(نحو، للحال الم االبتداء في اإليجاب

واهللا ما : (ما في النفي نحو: ويجري مجراها أيضا في التخليص للحال... ، العرب
وهي الم ، ن تخلصه إلى االستقبالوقرائ... ، إذا لم يقيد الفعل بزمان) وم زيديق

إذا لم ، إذا كان المطلوب منه فوق الطلب، )ليخرج زيد: (ونح، طلب إيجاد الفعل
إذا ، )ليغفر اهللا لفالن: (ونحو) ج زيدليخر(نحو. يكن اهللا تعالى أو دونه أو مساويا
، ال يقم زيد : (التي لطلب إعدام الفعل نحو) ال(كان المطلوب منه اهللا تعالى و 

ونونا التوكيد نحو ، )وليقومن زيد، يدواهللا ليقومن ز: (م القسم نحووال) وال يعذبنا اهللا
   واهللا ال يقوم : (في النفي نحو) ال(و) ْوهل يضربن، هل يضربن زيد(: قولك
: نحو، والنواصب كلها... وسوف يقوم ، مسيقو :وحرفا التنفيس نحو) ... زيد
. لمن قال أزورك، ٕواذن أكرمك، وجئت كي أتعلم) يقومولن ، أردت أن تقوم(
لو يقوم : (نحو) لو(إال ، )متى يقم زيد أقم(و، )إن يقم زيد أقم:(ط نحودوات الشروأ

  .تصرف معناها إلى المضي ) لو(ألن ) زيد
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وهي أدوات الشرط ،  قرائن تصرف معناه إلى االستقبالوللماضي بالوضع
، الظرفية) لما(و ) لو(إال ، )ومتى قام قمت(، )قمتإن قام زيد : (نحو، كلها

لما قام زيد قام (و، )لو قام زيد قمت: ( مضى نحو فيماألنهما شرطان
  :ويذكر البحث على ذلك مسألة وهي. )١٢٤()"عمرو

ألنهن للحال فال معنى ) ليس وعسى ونعم وبئس(على ) قد(امتناع دخول 
  : وفيما يلي تفصيل ذلك،لذكر ما يقرب ما هو حاصل

خل  فتد،أحدها أن تكون حرف تقريب"ة أضرب قد الحرفية تقع على ثالث
الثاني أن . الحاللتقريبه من ، منتظر :أي، على فعل ماضي متصرف متوقع

فتدخل على المضارع المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس ، تكون حرف تقليل
أن تكون حرف : الثالث. منعوالجواد قد ي، البخيل قد يعطي:كقولك، يل وقوعهلتقل

ونفي الشك ، ر معناهاء المضارع والماضي لتقريفتدخل على كل من بن، تحقيق
َ﴿قد سمع اهللا قول التي تجادلك في :فدخولها على الماضي كثير كقوله تعالى، عنه َُ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ ََ ْ

ِزوجها﴾ ْ َ
ٌ﴿ولقد نادانا نوح﴾: وقوله تعالى)١٢٥( ُ ْ َ َ َ

َ﴿ولقد عهدنا إلى ، )١٢٦( َْ ِْ َ َ َ
َآدم﴾ َ
َ﴿قد نرى تقلب وجهك: ومن دخولها على المضارع قوله تعالى)١٢٧( ِ ْ ََ َ ََ َ ْ  في َ

ِالسماء﴾ )قد يعلم اهللا المعوقين منكم﴾ ، )١٢٨﴿ْ ُ ِ َ  َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ)١٣٠(")١٢٩(.  
أو ، )أل(يطلبان فاعال مصاحب ، ح وذمفعال مد"فهما ) نعم وبئس(أما 

محكوما بتعريفها ) ما(وقد يقوم مقام الفاعل الظاهر ... مضافا إلى مصاحبها 
  .)١٣١(" إلنشاء المدح والذموال يتصرفان بل ألزما لفظ المضي ألنهما... وتمامها 

حيث يرى بعض النحاة أن ) ليس وعسى ونعم وبئس(وقد اختلف في فعلية 
حرف ترج ) عسى(النافية و) ما(حرف نفي بمنزلة ) ليس(اسمان وأن ) نعم وبئس(

ل اتصال تاء التأنيث الساكنة الصحيح أن األربعة أفعال بدلي"و ) لعل(بمنزلة 
ومن اغتسل فالغسل ، لم فبها ونعمته صلى اهللا عليه وسكقول، بهن

ونعمت الرخصة ، من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ: والمعنى، )١٣٢()أفضل



  

  

  

  

  

  ما يمتنع في االستعمال         

-٣٦٢-  
  

وعست هند ، وليست هند مفلحة، ة حمالة الحطب بئست المرأ: (وتقول، الوضوء
  .)١٣٣ ()"أن تزورنا

ال تدخل على ليس وعسى ونعم وبئس ألنهن ) "قد(وقد ذكر ابن هشام أن 
وهي أن ، ىولذلك علة أخر،  معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصلالف، للحال 

  .)١٣٤("وال يتصرفن ؛ فأشبههن االسم، صيغهن ال يفدن الزمان
على هذه األفعال يرجع ) قد(     يتبين من العرض السابق أن امتناع دخول 

  .فال يجتمعان، وقد يقرب للزمان، ى زمن الفعل حيث إنها تفيد الحالإل
 :لعوض والمعوضعدم الجمع بين ا )٤

وقال ، قد تحدث ابن جني عن البدل والعوضو، هذه قاعدة مهمة عند النحاة 
ُعوض(العوض من لفظ :( عن العوض    :وهو الدهر ومعناه؛ قال األعشى) ْ

ُرضيعي لبان ثدي أم تقاسما     بأسحم داج عوض ال نتفرق      )١٣٥(  
فكلما ، وتصرم أجزائهما ، والتقائهما أن الدهر إنما هو مرور الليل والنهار 
فالوقت الكائن الثاني غير ، مضى جزء منهم خلفه جزء آخر يكون عوضا منه 

  .)١٣٦("الوقت الماضي األول
وهو  ، ومن سنن العرب التعويض"وتحدث السيوطي عن التعويض قائال 

َ﴿فضرب :نحو، كإقامة المصدر مقام األمر، إقامة الكلمة مكان الكلمة َْ َ
ِالرقاب﴾ )ليس لوقعتها كاذبة﴾: والفاعل مقام المصدر نحو،)١٣٧﴿ٌ َ ِ ِ َِ َ َْ َ  :أي  )١٣٨(َ
ُ﴿بَأيكم المفتون﴾:والمفعول مقام المصدر نحو، تكذيب ْ َ ْ ُ ُ  ِ

الفتنة  : أي، )١٣٩(
ً﴿حجابا مستورا﴾:والمفعول مقام الفاعل نحو ُ ْ  ً   .)١٤١("ساترا :أي، )١٤٠(ِ

عوض منه كما ذكر قاعدة في العوض والمعوض منه حيث إن العوض والم
لهم قولهم ال:"من ذلك،  فروعا ونقل آراء العلماء في ذلكال يجتمعان وذكر للقاعدة

ولذلك ال يجمع بينهما  وقولهم في النداء يا ، الميم فيه عوض من حرف النداء
وال ، اء اإلضافة ولذلك ال يجمع بينهماالتاء فيهما عوض من ي، يا أمتأبت و

، إن تقم فإذا زيد قائم: لجواب نحوالفاء الرابطة لالفجائية و) إذا(يجوز الجمع بين 
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وهي ) ذلك( :كما تدخل الالم اسم اإلشارة فيقال، ألنها عوض منها فال يجتمعان
لذلك ال يجوز الجمع ، عوض من حرف التنبيه للداللة على تحقيق المشار إليه 

نه إف، ع بين العوض والمعوض بخالف الكافلئال يجم) هذالك:(بينهما فال يقال
كما ذكروا أن الناصب للمنادى فعل مضمر . يجوز الجمع بينهما لعدم العوض

ألن ، ال يجوز إظهار ذلك وال التلفظ بهو، ونحو ذلك، أنادي زيدا وأدعو: ه تقدير
األسد : نحو،  الفعل في التحذير إذا كرر االسموال يجوز إظهار. قد نابت عنه) يا(

  .لفعل فلم يجمع بينهماألن أحد االسمين كالعوض من ا، األسد
ألن الجزم في الفعل عوض من الجر في ، وامتنع دخول الجر في الفعل

  .)١٤٢("فيستحيل الجمع بين العوض والمعوض منه، االسم 
  :وذكر البحث في ذلك مسألة واحدة وهي

لئال يجمع بين ) لوال زيد ألكرمتك: (والفعل في قولك) ال(امتناع الجمع بين 
  .العوض والمعوض منه

والتقدير . لو والفعل:أصلها) لوال زيد ألكرمتك:(لوال في قولك  :قال الكوفيون"
) ال(وزادوا ، لو لم يمنعني زيد من إكرامك ألكرمتك إال أنهم حذفوا الفعل تخفيفا 

، )أما أنت منطلقا:(وصار هذا بمنزلة قولك ، عوضا فصار بمنزلة حرف واحد 
، أنها عوضوالذي يدل على : قالوا. لفعلعوضا من ا)أما(فحذفوا الفعل وزادوا 

  .)١٤٣("أنهم ال يجمعون بينها وبين الفعل لئال يجمع بين العوض والمعوض منه
**  
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  خاتمة البحث

  :   توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها
 .تؤثر القواعد النحوية في التراكيب العربية •
 .ٕاطب وازالة اللبس عنهاللغة العربية من أكثر اللغات اهتماما بحالة المخ •
بعض التراكيب وتستعيض عنها قد تستغني عن ، اللغة العربية لغة حية متجددة •

 .كما أثبتت الدراسة عدة حاالت لهذا االستغناء، بأخرى
من ) الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه( •

 .ن حروف المعاني واالسمالقواعد المهمة التي يستند إليها في امتناع الجمع بي
وكراهية كثرة الزوائد من أهم األمور التي ، وكراهية توالى األمثال، ن اللبسأم •

  .تتحكم في كالم العرب
**  
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  المصادر والمراجع
 ).م١٩٨١(عبد المعين الملوحي :للهروي تحقيق ، الحروفي علماألزهية ف -١
  .)م١٩٩٥- هـ١٤١٥(-١ ط– ح قدارةصال: تحقيق، لألنباري، العربيةأسرار  -٢
   . ١ط، عبد العال سالم مكرم :تحقيق،للسيوطي،ائر في النحواألشباه والنظ -٣
  .٤ ط –عبد الحسين الفتلي:تحقيق، البن السراج، األصول في النحو -٤
  .٣فتاح طحمدي عبد ال: تحقيق-للسـيوطي،االقتراح في علم أصول النحو -٥
  . دار الطالئع ،ألنبـاريل: ـويـين اإلنصاف في مسائل الخـالف بين النح -٦
  .دعجاني ود الن حمـمحمد ب:تحقيق  ،إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي -٧
  .٢، ط كمازن المبار :نحو ، للزجاجي، تحقيقاإليضاح في علل ال -٨
  . د عزوزأحمـ: تحقيق  ،راديللم،لمقاصد بشرح ألفية ابن مالك توضيح ا -٩

  . الكويت  جامعة–يوسف أحمد المطوع : تحقيق،التوطئة للشلوبيني -١٠
 . محمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة : تحقيق، للمرادي،الجنى الداني -١١
  .١ ط–ي الـنجارحققه محمد عل، الخصائص البن جني -١٢
  .أحمد الخـراط:للمالقي ،تحقيق، يباني في شرح حروف المعانرصف الم -١٣
  .علي سيد علي، أحمد حسن مهدلي: تحقيق، للسيرافيشرح كتاب سيبويه -١٤
   .دوي المختونمحـمد ب حمن السيد،عبد الر:قـيقبن مالك تحيل الهشرح الـتس -١٥
  .صاحب أبو جناح : تحقيق، ل الزجاجي البن عصفور االشبيليشرح جم -١٦
  .البن هشام األنصاري  ،ب في معـرفة كالم العربشـرح شذور الذه -١٧
  .١١ط- محيي الدين عبد الحميد: البن هشام تحقيق، شرح قطر الندى -١٨
  .د الـسيد سيد أحمد أحم: تحقيق - شرح المفـصل البن يعيش -١٩
   .١ ط–عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:قيقللخوارزمي تح ،لشرح المفص -٢٠
   .١ ط - علي محمد فاخر  :شرح المقرب البن عصفور تأليف -٢١
   .٢ط- مباركتحقيق مهـا مازن ال. لوراقل، والعلل في النح -٢٢
  .محمود محمد الطناحي : ق تحقي، الفصول الخمسون البن معطي -٢٣
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   . ١ط، عبد السالم محمد هارون:يق وشـرحتحق، ب سـيبويهكتا -٢٤

  . بيروت ،  دار صادر- مازن المبارك : ققيتح، زجاجي لل، الالمات -٢٥
  . غازي  طليمات :تحقيق .١للعكبري ،ج، لل البناء واإلعراباللباب في ع -٢٦
   .٢ط. حامد المؤمن : ق تحقي، البن جني،عربية ي الاللمع ف -٢٧
  . ١ط- القاهرة–الشربيني شريدة : حققه– األنباري المذكر والمؤنث ألبي بكر -٢٨
  .علي حيدر:تحقيق،البن الخشاب،المرتجل في شرح الجمل -٢٩
  . محمد كامل بركات  :تحقيق، البن عقيل، المساعد على تسهيـل الفوائد -٣٠
  . ٣ ط – عبد السالم محمد هارون –معجم شواهد العربية  -٣١
  .لدين عبد الحميد محمد محيي ا :البن هشـام تـحقيق ب،مغني اللبـي -٣٢
  .بنـا محمد إبراهيم ال: تحقيق ،يللسهيل ،ر في النحوكائج الفنت -٣٣
    .ويمحمد األمين العل :تأليف ،للحريري ، األحـبابرةنزهة األلباب وبش -٣٤
 .عبد الحميد هنداوي: تحقيق -في شرح جمع الجوامع للسيوطي همع الهوامع -٣٥

 

*  * 
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  هوامش البحث
                                                           

غازي مختار : تحقيق) ه٦١٦- ٥٣٨(للعكبري  ، ١/٦٥اللباب في علل البناء واإلعراب  ١
  ) .م١٩٥، ه ١٤١٦ (١ط، دار الفكر دمشق ، دار الفكر المعاصر بيروت -طليمات

  ).م١٩٩٥ (١صالح قدارة ط: تحقيق،  لألنباري ٢١٣- ٢١١أسرار العربية ص: انظر ٢
  . ١ط، عبد العال سالم مكرم  :تحقيق  ، للسيوطي، ١/٣٠٩:انظر األشباه والنظائر ٣
وانظر همع الهوامع في شرح ،  وما بعدها لألنباري ١/٢٨٧:اإلنصاف: انظر المسألة في ٤

  .عبد الحميد هنداوي :للسيوطي تحقيق  ، ٤٨-٢/٤٦:  جمع الجوامع
  .أحمد السيد سيد أحمد : البن يعيش تحقيق  ، ٥/٤٩٣:  انظر شرح المفصل ٥
شرح المفصل البن ، مد هارون عبد السالم مح:  تحقيق، ٢/٢٢٧: انظر كتاب سيبويه ٦

  .٢/٦٥: همع الهوامع ، ٢/٢٨٨:يعيش
  . بتصرف يسير٢/٥٠٨:انظر شرح المفصل البن يعيش ٧
  . بتصرف يسير١/٦٥ : انظر اللباب في علل البناء واإلعراب ٨
شرح  ، ١/٣٩٥انظره في األصول البن السراج . البيت من الكامل لعنترة بن شداد العبسي ٩

انظر معجم ( ، ٤/٤٨٧:شرح شواهد األلفية للعيني ، ٦/٢٤ ، ٣/٥٥يش المفصل البن يع
 هذا البيت من معلقة عنترة التي مطلعها ) ٤٨٤:الشواهد العربية

  هل غادر الشعراء من متردم؟            أم هل عرفت الدار بعد توهم؟         
تستعمل بلفظ )  وبةالحل (و، محلوبة وهو في األصل صفة لموصوف محذوف  :أي) حلوبة (    

  .٢٧٦ : محيي الدين عبد الحميد، انظر منتهى األرب. واحد للمفرد والمثنى والجمع
  .)م١٩٩٥-ه١٤١٥(، ١ط، صالح قدارة:  تحقيق،  لألنباري٢٢٠: أسرار العربية: انظر ١٠
   .٤ط، عبد الحسين الفتلي : تحقيق ، البن السراج  ، ١/٣٥٧:األصول في النحو: انظر ١١
  .محمد باسل عيون السود  :لألزهري تحقيق. ٢٩١-٢/٢٩٠:شرح التصريح: انظر ١٢
، للحريري ، ٥٦٦:باني ملحة اإلعرابانظر نزهة األلباب وبشرة األحباب في فك وحل م ١٣

  .بيروت- ٢ط-دار طوق النجاة، لعلوي تأليف محمد األمين بن عبد اهللا بن يوسف ا
  .٩/٨٩: شرح المفصل البن يعيش:انظر ١٤
  .علي سيد علي، أحمد حسن مهدلي  :تحقيق  ،  للسيرافي١/٤٨٢: سيبويهشرح كتاب ١٥
  .٢/١٦١:شرح كتاب سيبويه ١٦
  .تحقيق محمد باسل عيون السود ، ٤٩٤:شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: انظر ١٧
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  .٣/١٣٨:األشباه والنظائر ،٣/١٢١:المساعد ، ٤/١٧٩:أوضح المسالك :انظر ١٨
  .٥٥٤:األلباب نزهة: انظر ١٩
  .٣/٩:كتاب سيبويه: انظر ٢٠
  .١/٢٣٦: أسرار العربية ٢١
  .١/٢٤٣: شرح  المفصل: انظر ٢٢
  . دمشق - علي حيدر: تحقيق ،البن الخشاب، ٥٣-٥٢: المرتجل في شرح الجمل:انظر ٢٣
  ).٤(سورة يوسف اآلية ٢٤
  ).٢٣(سورة ص اآلية  ٢٥
  .١١ط-بد الحميدمحيي الدين ع: البن هشام تحقيق، ٢٣٧-٢٣٦:شرح قطر الندى  :انظر ٢٦
 :توضيح المقاصد والمسالك،٣٣:العلل في النحو ،٢٦٩- ١/٢٦٨: اإلنصاف :انظر ٢٧

   .١/٦١٦:شرح التصريح ، ٢/٥٤:المساعد ، ٢٥٠:شرح ابن الناظم، ٢/٣٣٨
  .٢٢٨-٢/٢٢٧:كتاب سيبويه :انظر ٢٨
أحمد :  تحقيق، للمالقي  ، ٢٩٥-٢٩٤ : رصف المباني في شرح حروف المعاني :انظر ٢٩

 شرح عمدة ٨٤ : وانظر الالمات للزجاجي،  ٢ط -  دمشق –مد الخراط مح
  .١/٢٨٦:الحافظ

  .عدنان الدوري:ال بن مالك تحقيق،  وما بعدها١/٢٨٩:شرح عمدة الحافظ  :انظر ٣٠
  .عادل عبد الموجود، علي معوض :البن مالك تحقيق ، ٢/٢٥:شرح الكافية الشافية :انظر ٣١
  ١٨١: اللمع في العربية ، ٢/٢٢٧:  كتاب سيبويه ، ٢/٢٤٧: شرح التصريح: انظر ٣٢
  .  )٢٠٠٦-ه١٤٢٧( -١ط-محمد على النجار : تحقيق،  البن جني٢٢٠: الخصائص ٣٣
  .٨/٥٣٢:شرح المفصل البن يعيش ٣٤
  .١/٣٦٣:اللباب في علل البناء واإلعراب ٣٥
  .٨/٥٣٢:شرح المفصل البن يعيش: انظر ٣٦
رياض  : الفداء إسماعيل األيوبي تحقيق ألبي٢/٧٥:الكناش في فني النحو والصرف ٣٧

  .الخوام
  .٨/٤٩٤:شرح المفصل البن يعيش ٣٨
  .٨/٤٩٤:شرح المفصل البن يعيش: انظر ٣٩
  .١ط-عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:تحقيق،للخوارزمي ، ٤/١٣:شرح المفصل :انظر ٤٠
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   المختونمحمد بدوي، عبد الرحمن السيد : تحقيق١/١٥٢:شرح التسهيل البن مالك :انظر ٤١
  .٢٦١:رصف المباني :انظر ٤٢
  .تحقيق أحمد محمد عزوز- للمرادي ، ١٠٩- ٢/١٠٨:توضيح المقاصد : انظر ٤٣
  ٤٨ : شرح ابن الناظم :انظر ٤٤
.  ٢/١٠١: انظر هذه المسألة في كتاب سيبويه ، ٨٨-٢/٨٦:شرح المفصل البن يعيش  ٤٥

  .٣/٧٩ ، ١/١٢٨األشباه والنظائر ، ١/١١٣:أوضح المسالك ، وما بعدها 
  .٤/٢٨٧:شرح المفصل البن يعيش ٤٦
  .١ط-مها مازن المبارك: تحقيق، للوراق١٠٠:العلل في النحو ٤٧
  .٢/٧٧:توضيح المقاصد والمسالك ، ١/٣٨٧:شرح عمدة الحافظ:انظر ٤٨
  . وما بعدها١/١٨٥:اإلنصاف في مسائل الخالف: انظر ٤٩
  .٤٣٥ :  رصف المبانيانظر،  مازن المبارك : تحقيق،  للزجاجي ٦٤:الالمات  ٥٠
  .٢ ط-المعين الملوحي عبد: تحقيق،  للهروي ١٤٢: األزهية في علم الحروف ٥١
  .٨/٦٦:شرح المفصل البن يعيش ٥٢
  .٨/٦٧:شرح المفصل البن يعيش  ٥٣
  .)٧(اآلية : سورة الحجر  ٥٤
  .٢ط- حامد المؤمن:تحقيق،البن جني،  وما بعدها ٢٥٩:اللمع في العربية ٥٥
  . وما بعدها٤٣٩:وانظر شرح ابن الناظم ، ٤٠٠:رصف المباني ٥٦
  .٢/٣٧٩:شرح التسهيل ٥٧
  .١/٣٤٤:شرح الكافية الشافية :انظر ٥٨
  . ٢/٣٠٧:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: انظر ٥٩
  .)٣١(سورة الكهف اآلية ٦٠
 :توضيح المقاصد: انظر،  وما بعده ٦٢٧- ١/٦٢٥:شرح التصريح على التوضيح ٦١

١/٣٣٨.  
  .)١٢(اآلية سورة الحشر  ٦٢
  .)٧٦(سورة المائدة اآلية  ٦٣
  .)٢٣(سورة األعراف اآلية  ٦٤
   .محمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة :تحقيق، للمرادي  ، ١٣٧- ١٣٦:الجنى الداني  ٦٥
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  .٢/٢٨:شرح التسهيل البن مالك ٦٦
  . القاهرة-دار الحديث -الشربيني شريدة: حققه، لألنباري ، ٨٠-٧٩: المذكر والمؤنث ٦٧
  .محمد كامل بركات:تحقيق، البن عقيل  ، ٣٠٠- ٣/٢٩٩:مساعد على تسهيل الفوائدال ٦٨
  .٢/٣٢١:األشباه والنظائر ٦٩
  .٢/٢٦:شرح التسهيل البن مالك ٧٠
 :توضيح المقاصد والمسالك ، ١٢٢:شرح ابن الناظم:انظر،٢٧-٢٦:شرح التسهيل ٧١

  .٥٠٧- ١/٥٥٦:همع الهوامع ، ١/٢٨٧:أوضح المسالك، ١/٢٠٦
  .٥١:ن الناظمشرح اب ٧٢
  .٢٤٥- ١/٢٤٤:شرح التسهيل البن مالك ٧٣
  .حمدي عبد الفتاح :تحقيق،للسيوطي،  وما بعدها ٩٦:االقتراح في علم أصول النحو:انظر ٧٤
  .١/١٣٩:شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ٧٥
  .١٥٨:رصف المباني: انظر،  وما بعدها ١/١٨٦:شرح التصريح على التوضيح ٧٦
  .٢ط-مازن المبارك: للزجاجي تحقيق  ،١٠٨- ١٠٧:النحواإليضاح في علل : انظر ٧٧
  .١٢٠:اإليضاح في علل النحو ٧٨
  .١٠٦:السابق  ٧٩
  .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق- البن هشام األنصاري ، ١/١٩١:مغني اللبيب ٨٠
، وكان شاعرا محسنا . من عاملة حي من قضاعة وكان ينزل الشام. هو عدي بن الرقاع ٨١

  . وما بعدها٢/٦٠٣:انظر الشعر والشعراء. وصف ظبيةوهو أحسن من 
 ):وشرح شواهده للسيوطي(انظره في مغني اللبيب . البيت من الكامل لعدي بن الرقاع ٨٢

 .بمعنى صلب واشتد) عسى(قد عسى حيث جاء :الشاهد فيه قوله ، ١٧٣
انظر . وهو متصرف باتفاق وليس هو عسى الجامد الذي مختلف في كونه حرفا أو فعال     

  .٢٣٧- ١/٢٣٦:الكواكب الدرية على متممة األجرومية
   .السابق نفسه ٨٣
  .١/١٧٠:اللباب في علل البناء واإلعراب ٨٤
 :األشباه والنظائر ، ١٨٦- ٢/١٨٤:اإلنصاف وانظر ،٣١١-٢/٣١٠:شرح التصريح ٨٥

  .٦٩-٢/٦٨:اللباب ، ٤١٢:رصف المباني  ، ٣/٥٢١:الكتاب ، ٤٨- ١/٤٧
  ١٠٧:لنحواإليضاح في علل ا ٨٦
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  .١/٣١٥:األشباه والنظائر: وانظر، ٨/٤٨٠ ، ٧/٢٣٥:شرح المفصل البن يعيش ٨٧
  .١/١٩٤:اللباب في علل البناء واإلعراب ٨٨
  .٧١:سورة البقرة اآلية ٨٩
  .٧٨:سورة النساء اآلية ٩٠
  .١١٧:سورة التوبة اآلية ٩١
  .٧٤:سورة اإلسراء اآلية ٩٢
  .١٤:سورة طه اآلية ٩٣
  .٧٢:سورة الحج اآلية ٩٤
  .٤٣:سورة النور اآلية ٩٥
  .١٩:سورة الجن اآلية ٩٦
  .١/٣٩٠:شرح التسهيل ٩٧
  .٢٠:سورة البقرة اآلية ٩٨
  .٢٠٣:الفصول الخمسون :وانظر ، ٢١٦:الجنى الداني ٩٩

  .١٤٦-٩/١٤٥:شرح المفصل البن يعيش ١٠٠
شرح  ، ٢٥٨):وشروح شواهده للسيوطي (٣٣٩:انظره في مغني اللبيب. البيت من الكامل ١٠١

 ، ١/٤١ :التصريح بمضمون التوضيح، ٤/٣٤١- ١/١١٨:شروح األلفية للعينيشواهد 
 ، ١/٢١٣:شرح األشموني أللفية ابن مالك ، ٢/٩٩:الدرر اللوامع ، ٢/٧٨:همع الهوامع

  :وتمامه، لم أقف على اسم قائله :"قال العيني) ١٠٠:معجم الشواهد العربية(
ِ  لوالك لم يك للصبابة جانحا............................                  ِ َ َ َُ  

دامن:(قوله      َسعدك(و، شذوذ ودخله نون التوكيد على وجه ال، أصله من الدوام ) َ َ خطاب ) ْ
َالمتيم(و، لمحبوبته ، المحبة والعشق ) الصبابة(و، من تيمه الحب إذا عبده؛ بالتشديد ) ُ

ُالجانح(و، رجل صب إذا غلبه الهوى : يقال َِٕوان ﴿قال اهللا تعالى، ح إذا أمال من جن) ِ
َجنحوا للسلم فاجنح لها ْ َْ ََ ِْ  ِ ْ ُ دامن:(االستشهاد فيه في قوله. ٕأي وان مالوا، ) ٦١:األنفال(﴾ َ َ (

ونون التأكيد من الخواص األمر والمضارع وهو ، حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو ماض 
  .٣/٣١٣ ، ١/٧٣:المقاصد النحوية". قليل شاذ

  .٢/٣٠٠:التصريح على التوضيحشرح  ١٠٢
  .١:سورة القيامة اآلية ١٠٣
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شرح شواهد  ، ١٦١:انظره في شرح شواهد التوضيح البن مالك. البيت من المتقارب ١٠٤
شرح األشموني  ، ٢/٢٠٣:التصريح بمضمون التوضيح ، ٤/٣٣٨:شروح األلفية للعيني
 ).٣٨٩:معجم الشواهد العربية (٣/٢١٥:على ألفية ابن مالك

ُيزخرف(قوله ... ، وهو معنى مليح . لم أقف على اسم قائله:"ال العينيق      أراد ، يزين : أي) ُ
ْألبغضن:(في قوله) االستشهاد فيه. (أنه يزين أقواله بالمواعيد ثم ال يفعل َ ِ فإنه جواب ) ُ

انظر ". ولم تدخله نون التوكيد ألنه وقع حاال، وهو مضارع مثبت مقرون بالالم ، القسم 
  .٣/٣١١:د النحويةالمقاص

شرح ابن  ، ٢/٤٨٩:وانظر شرح الجمل للزجاجي ، ٢/٣٠١شرح التصريح على التوضيح ١٠٥
  .٢/٦٦٤:المساعد ، ٤/٨٥:أوضح المسالك ، ٤٣٩:الناظم

  .١/١٩٣:توضيح المقاصد والمسالك ١٠٦
  .٢٢:سورة األعراف اآلية ١٠٧
  . وما بعدها١/٢٩٢:المساعد على تسهيل الفوائد:انظر ، ٢٨٤- ١/٢٨٢:شرح التصريح ١٠٨
  .محمد إبراهيم البنا: تحقيق-للسهيلي ، ١٤٥:نتائج الفكر في النحو ١٠٩
انظر بغية . هـ٣٣٩ ت-هو عبد الرحمن بن إسحق أبو القاسم الزجاجي صاحب الجمل  ١١٠

  .٢/٦٨:الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
شبيلي البن عصفور األ ، ٢٤٠-١/٢٣٩): الشرح الكبير(شرح جمل الزجاجي : انظر ١١١
  . صاحب أبو جناح : تحقيق) ه٦٦٩- ٥٩٧(
  .٣١:سورة القيامة اآلية ١١٢
 ، ٣/١٩١:الخصائص ، ٤٦٦:انظره في مجالس ثعلب، البيت من الطويل المرئ القيس ١١٣

معجم الشواهد  ، ٤/١٥٤:شرح شواهد شروح األلفية للعيني ، ٤/٤٧١:خزانة األدب
فإنه معطوف على معمول ) لعواقلال عقاب ا(االستشهاد في قوله  ، ٣٩٩- ٣٩٨:العربية

وفيه رد على أبي القاسم الزجاجي في منعه أن يعطف بال ، فعل ماض وهو العقاب األول 
  .٣/١٨١:المقاصد النحوية: انظر. بعد الفعل الماضي

  .٢٤٠-١/٢٣٩:شرح جمل الزجاجي ١١٤
ويروى بالفتح ابغ جدك ال ، يروى بالرفع على معنى جدك يغني عنك ال كدك  ١١٥ ِ . كدكْ

  .١/٢٢٧:مجمع األمثال:انظر
  .١/٥٥٢:شرح الكافية الشافية ١١٦
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   . بتصرف يسير٢٩٥- ٢٩٤: انظر الجنى الداني ١١٧
 .٣٨٣:شرح ابن الناظم ١١٨

  .٣٣٠-٣٢٩:رصف المباني ١١٩
  .سبق تخريجه ١٢٠
  .١/٢٥٨:مغني اللبيب ١٢١
    .)٧٦٩-٦٩٨(البن عقيل القرشي  ، ٣/١٨٢:انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٢٢
  .١٨٠ ، ٢/١٧٨:انظر شرح التصريح على التوضيح ١٢٣
جامعة - يوسف أحمد المطوع: تحقيق ، ١٣٨- ١٣٦:التوطئة ألبي علي الشلوبيني ١٢٤

  .الكويت
  .١:سورة المجادلة اآلية ١٢٥
  .٧٥:سورة الصافات اآلية ١٢٦
  .١١٥:سورة طه اآلية ١٢٧
  .١٤٤:سورة البقرة اآلية ١٢٨
  .١٨:سورة األحزاب اآلية ١٢٩
  .٤/١٠٨:هيلشرح التس ١٣٠
  . وما بعدها٢/٧٧٩:شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ١٣١
  .١٣٨٠:والنسائي ، ٤٩٧:رواه الترمذي  ١٣٢
  .٤٦ ، ٤٥:شرح قطر الندى ١٣٣
شرح المقرب البن  ، ١/٥٩٨:شرح جمل الزجاجي: وانظر ، ١/١٩١:مغني اللبيب ١٣٤

توضيح المقاصد  ، ١/٤٩٣:شرح الكافية ، ٣/٥:شرح التسهيل ، ١/٣٢١:عصفور
  .٣/٢٣٢:أوضح المسالك ، ٣٣٣:شرح ابن الناظم،  وما بعدها ٢/٥٤ :المسالكو
شرح  ، ١/٢٦٥:الخصائص ، ٨٧:الجمل للزجاجي:انظره في. البيت من الطويل لألعشى ١٣٥

وشرح (مغني اللبيب  ، ٣/٢٠٩:خزانة األدب ، ١٠٨- ٤/١٠٧:المفصل البن يعيش
 :الدرر اللوامع ، ١/٢١٣:همع الهوامع، ) ١٩٠(، ١٥٠,٢٠٩,٥٩١) شواهده للسيوطي

: استشهد به على أن) تحالفا(  ويروى ٣١٦:معجم الشواهد العربية، ١٥٠:ديوانه ، ١/١٨٣
قال ابن : وفي شرح التسهيل ألبي حيان. كثر استعماله حتى أجري مجرى القسم) عوض(

: وقيل. صنم كان لبكر ابن وائل: ْرضيعي لبان إلى آخره عوض: السيد في بيت األعشى



  

  

  

  

  

  ما يمتنع في االستعمال         

-٣٧٤-  
  

                                                                                                                                             

ال آتيك عوض :ٕواذا كان من أسماء الدهر كان ظرفا كقولهم،  اسم من أسماء الدهر هو
والبيت من شواهد ، ثم كثر حتى أجروه مجرى القسم ، دهر الدهارير : العائضين كما تقول

  .مع القسم) عوض: (الرضي على أن أكثر ما يستعمل
  .٢٢٠- ٢١٩:الخصائص ١٣٦
  .٤:سورة محمد اآلية ١٣٧
  .٢:يةسورة الواقعة اآل ١٣٨
  .٦:اآلية، سورة القلم  ١٣٩
  .٤٥:اآلية، سورة اإلسراء  ١٤٠
محمد  ،جاويعلي الب ،محمد جاد المولى: شرح-طيللسيو ، ٣٣٨-١/٣٣٧:المزهر ١٤١

  .إبراهيم
  . وما بعدها١/٣٠٦:األشباه والنظائر ١٤٢
  .٣٠٩- ١/٣٠٨ :السابق ١٤٣

*  *  *  


