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 إقرار املرشف 
ــذه األُ  ــهد أنّ ه ـــ(أش ة ب ــومَ ــة املوسُ ــطروح ــمِ والشَّ سَ اكِيبِ القَ رَ طِ ـتَ رْ

ــالمِ  ــني يف كَ ــنِ واحلُسَ : احلَسَ ــامنيِ ــامر L اإلم ها الطالب(ع مَ ــدَّ ــي قَ ) الت
، كليــة سـعيد نجــم عبــد اهللا)  بيّــةِ رَ ــةِ العَ ـمِ اللُّغَ ت بــإرشايف يف قِسْ ــدَّ ـدْ أُعِ قَ

ـدِ اسـتوفَتْ خطَّتَهـا اسـتيفاءً  الرتبية للعلـومِ اإلنسـانيةِ ـ جامعـة بابـل، وقَ
لُها للمناقشة. هِّ ؤَ ا يُ  تامًّ

 
 اإلمضاء:
 أ.م.د. حمسن حسني عيل االسـم:
 م٢٠١٥/    /   التاريخ:

حُ هذهِ األُطروحةَ للمناقشة.بناءً عىل التوصيات املتوافرة أُ  شّ  رَ
 اإلمضاء:

 االسم:   د.موسى خابـط                              
 رئيس قسم اللغة العربية     

 م٢٠١٥التاريخ:   /   /
 

 



 
 
 

 اإلهــــــداء

ولِ اهللاِ سُ تَي رَ لِيفَ ينَتيِ  N إلـى خَ فِ ، سَ ينِ دَ اشِ الرَّ
نِ واحلُ  : احلَسَ نيِ النَّجاةِ، اإلمامنيِ أهدي هذا  Lسَ

. دَ القليلَ والءً هلُامَ  اجلُهْ

 
 



 

 
 

 شكر

هُ لِ إينِّ  َدُ اهللاَ وأشكرُ َمحْ نْ أعانَ عىل إنجازِ هذا كُ  ألَ لِّ مَ
، وأَ حْ البَ  كرِ أُ خُ ثِ  الدكتور: لَ ستاذي الفاضِ صُّ بالذِّ
 ْ ُ سني عيل الذي لهُ الفضلُ األكْ حُ  نَ سِ حمُ  يف إخراجِ  ربَ

ـأَدعو اهللاَ سُ احلُ  هِ هبذِ  هذا البحثِ  ؛ فَ ةِ هُ أنْ يُطيلَ يف بْ لَّ حانَ
مْ  ةِ القرآنِ الكريم.عُ ةً لِلُغَ مَ دْ ةٍ وعافيةٍ خِ حَّ هِ بِصَ  رِ

 الباحث

 



 

 

 



 

 
مة املركز  مقدّ

والصــالة والســالم  ،العــاملني احلمــد هللا ربِّ بســم اهللا الــرمحن الــرحيم 
ــ ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــه الطيِّ ع ــاهريند وآل ــني الط ــن و ،ب اللع

 العاملني. آمني ربَّ  ،الدائم عٰىل أعدائهم أمجعني إٰىل قيام يوم الدين
ـــ Kأهـــل البيـــت ـــشـــخوصٌ نورانيَّ ة، منهـــا ة وأشـــخاصٌ ملكوتيَّ
ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ اخلَلـــق، يتـــدفَّ  وألجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رمحــة وقلــوهبم رأفــة، وُ اخلــري بميــزاهنم  وينطقــون حيــاةً
.فزانوه  وها حكمةً ت املعرفة عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ  عدالً، ونَمَ

ــادةٌ ســادات ( ــوارٌ هــداة، ق ــيهم أن ــٰى إل ينحــدرُ عــنهم الســيل وال يرق
عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم  ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــري

 مني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
ــواالهتم وال  ــٰىل م ــداً ع ــون أح ه ــٰىل اتِّ ال يُكرِ ــرداً ع ــربون ف ــاعهم، جي ب

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم احلـقُّ وطـريقُ
م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

حـار الكثـري هـو أحـد هـذه األرسار التـي  Qواإلمام احلسـن املجتبـٰى 
ـــاع  ـــبعض عـــن وجـــه احلكمـــة يف قراراهتـــا وب يف معناهـــا وغفـــل ال
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رون الكـــذب ســـطِّ آخـــرون ديـــنهم بـــدنيا غـــريهم فراحـــوا يُ 
ــي جــاوز بعضــها حــدَّ  ــه والت  العقــل ومل يتجــاوز حــدَّ  واالفــرتاءات علي

 عٰىل بيت الرسالة. احلقد املنصبِّ 
ــد اهــتمَّ  صــية بك Qمركــز اإلمــام احلســن وق ــة للدراســات التخصّ تاب

ــام  ــٰى بشــأن اإلم ــي تُعنَ ــق املخطوطــات الت البحــوث والدراســات وحتقي
ــٰى  ــن املجتب ــ Qاحلس ــب وكتيّ ـونش ــرها يف كت ــافة إٰىل نش ــات باإلض رها ـب

ـــع اال ـــٰىل مواق ـــة ع ـــي التابع ـــل االجتامع ـــفحات التواص ـــت وص نرتن
 للمركز.

ــ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش ــباإلض ــوم ة األُ ة واإلعالميَّ ــي يق ــرٰ الت خ
ــا  ــهب ــالل نش ــن خ ــز م ــزاء ـاملرك ــالس الع ــة جم ــة وإقام ــاميم الفنّي ر التص

ــ ــابقات العلميَّ ــدوات واملس ــارضات والن ــد املح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت
وغريهــا مــن توفيقــات اهللا تعــاٰىل لنــا خلدمــة  Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت

 .Qد احلسن املجتبٰى اإلمام املظلوم أيب حممّ 
لقـارئ هـو أحـد تلـك الـثامر وهذا الكتاب الذي بني يـديك عزيـزي ا

ــدف إالَّ  ــي ال هت ــت والت ــي أينع ــيَّ الت ــان شخص ــن  إٰىل بي ــام احلس ة اإلم
ــٰى  ــ Qاملجتب ــا املش ــيئة ونواحيه ــا املض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد املكتب قة، ولرف رِ

ـــالميَّ  ـــيَّ اإلس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام احلس ة اإلم
 ومن اهللا التوفيق والسداد. ،Qاملجتبٰى 

 سةالعتبة احلسينية املقدَّ                                                             
 صيةللدراسات التخصّ  Q مركز اإلمام احلسن                                            

كاظم اخلرسان                                                                           



 

 لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

ةٌ  مَ دِّ قَ  مُ

ــالمُ عــىل  ، والصــالةُ والسَّ ا يوافــقُ رضــاهُ ــدً ْ ــدُ هللاِ ربِّ العــاملنيَ محَ احلَمْ

ــنَ  : احلَسَ ــإنَّ اإلمــامنيِ ــدُ ف ــا بَعْ ، أمَّ ــارِ ــهِ األخي ــدٍ وآل َمَّ ــهِ الواســعةِ حمُ رمحتِ

ــنيَ  ــتٍ  L واحلُسَ ــلِ بي ــنْ أَهْ ــوا مِ ، وإذا ارجتل ــحاءَ وا الفص ــذّ ــالوا ب إذا ق

ــا ــبقوا البلغ ــانِ س ــلُ البي ــم أه ، فه ــءَ ــالمِ يُصَ ــراءُ الكَ ــثُ ـ، وأُمَ فونَهُ حي رِّ

ــــيِّدُ البلغــــاءِ أمــــريُ املــــؤمننيَ  ــــم كــــام قــــالَ سَ ؛ فَهُ ونَ  Qيشــــاؤُ

يْنــا ٤٠(ت لَ ، وعَ ــهُ وقُ رُ ــبَتْ عُ نَشَّ ، وفينــا تَ ُمــراءُ الكــالمِ إنّا ألَ هـــ):((وَ

(( ـونُهُ صُ لَتْ غُ َدَّ ـدٌ قبـلُ وال )١(هتَ هَ ، قـولٌ مـا اسـتطاعَ أَحَ ـوَّ تَفَ ؛ بعـدُ أنْ يَ بـهِ

بَــتِ األمثــالُ  ومــا ذاكَ إال ِ تَّــى رضُ ، حَ ةِ والبيــانِ ــراءُ الفصــاحَ ــا أُمَ قًّ ُــم حَ أَهنَّ

م؛ وإليــكَ  ــهُ سَ ةِ أَنْفُ ــلَ الفصــاحَ تْ  أهْ ــرَ َ م، وهبَ تِهِ ،  مصــداقَ بفصــاحَ ذلــكَ

ـنِ  قَـفَ عـىل اإلمـامِ احلَسَ ـلَ املسـجدَ احلـرامَ فَوَ ـهُ وحو Qأَنَّ أعرابيًّـا دَخَ لَ

 : ــهُ ــالَ ل ؟ فق ــلُ ــذا الرجُ نْ ه :((مَ ــامِ ــاءِ اإلم لَس ــبعضِ جُ ــالَ ل ، فق ــةٌ لْقَ حَ

ــنُ بــنُ عــيلِّ بــنِ أيب طالــبٍ  . فقــالَ Q احلَسَ دْتُ ــاهُ أرَ : إيّ . فقــالَ األعــرايبُّ

 .٢٣٢، خ٥٦٦هنج البالغة:  )١(
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بُـونَ يف  رِ يُعْ ـونَ فَ لَّمُ تَكَ م يَ ـُ نـي أَهنَّ لَغَ : بَ ؟ فقـالَ ـنَعُ بـهِ يـا أعـرايبُّ : وما تَصْ لهُ

ـــم، إين هِ المِ ـــكَ ـــتُ بَ ـــتُ  قَطَعْ ئْ ـــاالً، وجِ ـــةً وجب ا وأوديَ ـــارً واديَ وقِف

ــيسُ  ــهُ جل ــالَ ل . فق ــةِ ــويصِ العربيَّ ــنْ ع هُ عَ ــألَ ــالمَ وأس ــهُ الك حَ ألُطارِ

ــنِ  ــذا فابــدأْ بــذلكَ الQاحلَسَ ـتَ جئــتَ هلِ نـْ مــأ-شــاب : إنْ كُ إىل  وأَوْ

ــنيِ  ، - Qاحلُسَ ــلَّمَ ــهِ وسَ ــفَ علي قَ دَّ  فَوَ ــرَ ــهفَ ــ علي ــمَّ ق ــالمَ ثُ ــا السَّ مَ : وَ الَ

 ، ـنَمِ ، واألَيْ لَـلِ ، واجلَعْ ـنَ اهلرقَـلِ ئْتُـكَ مِ : إينِّ جِ ؟ فقـالَ تُكَ يـا أعـرايبُّ حاجَ

 ُ ـنيْ ـمَ احلُسَ تَبَسَّ . فَ مِ هَ ـتَ بكـالمٍ مـا  Qواهلَمْ لَّمْ ـدْ تَكَ قَ ، لَ : يـا أَعـرايبُّ وقـالَ

لُهُ إالَّ العـاملِ  قِ عْ ـنْ هـذا،يَ ثَـرَ مِ : وأقـولُ أَكْ . فقـالَ األعـرايبُّ ِيبُنـي  ونَ ـلْ جتُ فَهَ

ـنيُ  المي؟ فقالَ لـهُ احلُسَ رِ كَ دْ . Q عىل قَ هُ نـْ يبُـكَ عَ ِ ، فَـإينِّ جمُ ـئْتَ : قُـلْ مـا شِ

 . ــوَ ديــوانُ العــربِ ، وهُ رُ ــعْ قــايل الشِّ ــرُ مَ ثَ ، وأَكْ ويٌّ ــدَ : إينِّ بَ فقــالَ األَعــرايبُّ

 ُ ــنيْ لَامَّ Q فقــالَ لــهُ احلُسَ [فَ ــكَ عليــهِ يبُ ِ ــئْتَ فــإِينِّ جمُ ــلْ مــا شِ ــامَّ : قُ ــهُ عَ  أجابَ

هُ  نـْ بَ مِ ـرَ ـالمِ أَعْ ثْـلَ هـذا الغُ ]: ما رأيـتُ كـاليومِ قَـطُّ مِ رايبُّ سألَ قالَ األَعْ

بَ لسانًا، و رَ ا، وأَذْ ا))ال كالمً نْطِقً نْهُ مَ حَ مِ  .)١(أَفْصَ
صْ  م يف عَ هُ عَ أنَّ كالمَ ــومَ الً، وتَصْ م ـرِ االحتجـاجِ اللغـويّ هـذا أوَّ رحيَهُ

راءُ  ُم أُمَ ـ بأهنَّ ضَ عنهـا صَ ـرِ دْ أُعْ لِمتَهم قَ ا فْ الفصاحةِ والبيانِ ثانيًا، إالَّ أَنَّ كَ حً
يَ عنها كَ  ا، شْ وطُوِ ـوحً يَتْ كـام أُقْصِ ا؛ ومـا ذاكَ إالـأُقْصِ ابـاةٌ حمُ  يَ أصـحاهبُ

ول يف مناقب آل الرسول )١( ؤُ  .٢٤٤-٢٤٣:مطالب السَّ
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هـا يف  للوالةِ  ـقَّ طريقَ ـا كـي تَشُ راغً ، إذْ ملْ جتِـدْ تلـكَ الكلمـةُ مَ القائمةِ آنَذاكَ
ـ ، لـذا صـارَ يف نفسـالدراساتِ النحويَّ ـةِ ـدَ إهنـائي مرحلـةَ ـةِ واللغويَّ ي بَعْ

ـنِ  : احلَسَ املاجستري أَنْ تكونَ أُطروحةُ الدكتوراه دراسـةً يف كـالم اإلمـامنيِ
ـنْ Lواحلُسنيِ  ةٌ مِ بَقَ ةِ، وفيهِ عَ نْ نُورِ النُّبُوَّ ةٌ مِ حَ سْ ، ذلكَ الكالمُ الذي عليهِ مَ

. جِ الرسالةِ  أَرَ
أْتُ كَ  ــرَ ــنيَ قَ ــاينَ فح نَ املع ــمَّ ــدْ تَضَ ــهُ قَ تُ دْ رِ وجَ بِّ ــدَ تَ ةَ مُ ــراءَ ــام قِ هُ المَ

ــدَ  ــنْ عقائِ ؛ مِ ــريمُ ــرآنُ الك ــا الق ــاءَ هب ــي ج ية َ الت ــالمَّ ــواعظَ اإلس ، ، وم
تْ تلــكَ املعــاين  ــيْغَ ــدْ صِ هــا، وقَ ، وبعــضِ أحكــامٍ وغريِ ومكــارمِ أخــالقٍ

ــ ــا، وقَ ه ــربِ يف كالمِ ــنَنِ الع ــىل سُ ــاءَتْ ع ــةٍ ج ــبَ نحويَّ ــعَ برتاكي قَ دْ وَ
ـــمِ  سَ : (تراكيـــبَ القَ ـــوَ اختيـــاري عـــىل أنْ يكـــونَ عنـــوانُ البحـــثِ هُ

نيِ ـوالشَّ  نِ واحلُسَ : احلَسَ  )؛ وذلكَ ملَِا يأيت:L رطِ يف كالمِ اإلمامنيِ
ــــ -١ ــــمَ والشّ سَ ا يف ـَأنَّ القَ ــــةِ ورودً ــــبِ النحويّ ــــرُ الرتاكي رطَ أكث

ا. امًّ ونوعً هام، والكثرةُ قَدْ جاءَتْ كَ  كالمِ
هام. )١(كثرةِ  -٢      طِ يف كالمِ مِ بالرشَّ سَ  اقرتانِ القَ

مِ والشّ أنَّ بنيَ القَ  -٣ هُ التشابُهِ هي يف ما يأيت:ـَسَ ا، وأوجُ ًا كبريً اهبُ  رطِ تَشَ

عيل مجيل، جامعة املستنرصية، كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية، أنَّ  ير د.) (١

قَّ  رَّ بدالً منْ  حَ َ ها أنْ جتُ قُّ ، فحَ هُ غريُ صحيحٍ ) وما ذكرَ (كثرة) أنْ تكونَ مرفوعةً (كثرةُ

مِ لة يف (ملَِا يأيت)، أي: لآليت، وتقديرُ الكالم هو : وذلك لكثرةِ اقو(ما) املوص سَ رتانِ القَ

هام  .L بالرشطِ يف كالمِ
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ــن  -أ ــونُ رشطٌ م ــام ال يك ، ك ــهِ ــمٍ علي سَ قْ ــنْ دونِ مُ ــمٌ مِ ــونُ قَسَ ال يك
زاءٍ   .)١(دونِ جَ

ــمِ إحــدامهُ  -ب    سَ ــتــرتبطُ مجلتــا القَ رطِ ـَا بــاألُخر ارتبــاطَ مجلتــيِ الشّ
فٍ تـــربُطُ مجلتـــيِ )٢(واجلـــزاء ـــاءُ بـــأَحرُ فِ  )٣(، إذْ جيُ ـــرْ بْطِ حَ ـــرَ ـــمِ كَ سَ القَ

طَ باجلزاءِ ـالشَّ  ْ طِ الرشَّ  .)٤(رْ
طِ جوابانِ  -ت       ، كام ال يكونُ للرشَّ مُ ال يكونُ لهُ جوابانِ سَ  .)٦( )٥(القَ

 .٢٢٧ينظر: رشح اجلمل يف النحو(عبد القاهر اجلرجاين):  )١(

ينظر: رشح الكافية الشافية، ابن مالك (تح: د. عبد املنعم أمحد  )٢(

 .٢/٨٣٤هريدي):

، أي: إنَّهُ ) (٣ ؟))أقولُ : إنَّ استفهامَ الدكتور إنكاريُّ قالَ د. عيل مجيل: ((مجلتيِ

ا اللتقاءِ الساكنني، قال تعاىل:  يءَ هبِ نْكِرُ الكرسةَ حتت الياء، وإنّام جِ بَيِ ﴿يُ يا صاحِ

ارُ  هَّ دُ الْقَ ٌ أَمِ اهللاَُّ الْواحِ ريْ ونَ خَ قُ رِّ تَفَ بابٌ مُ نِ أَ أَرْ جْ  ).٣٩(سورة يوسف:  ﴾السِّ

ل، ابن يعيش(تح: ٤٨٠ينظر: توجيه اللمع(ابن اخلبّاز):  )٤( ، رشح املفصّ

 .٩/١٨٤براهيم حممد عبد اهللا):د.إ

)٥(  :  .٢٣١-٢٣٠ينظر: املسائل املنثورة، أبو عيل الفاريسّ

مريان الدليمي، جامعة بابل، كلية اآلداب، قسم اللغة  قالَ د. حيدر فخري )٦(

نْ  : إنَّ كالمَ الدكتور غريُ صحيحٍ مِ ؟!!!)) أقولُ َ ذلكَ ريْ مَ غَ عَ نْ زَ لْ مَ العربية: ((وهَ

ةٍ بنيَ حيثُ الرتكي َ شاهبَ دِ مُ قْ ؛ ألَينِّ بصددِ عَ ذا االستفهامِ التعجبيّ هُ ال داعي هلِ ب، ثّمَّ إنَّ

. مِ والرشطِ سَ  القَ
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ــمِ يف جــو -ث سَ لتــا القَ ــتْ مجُ لَ ومِ ا معاملــةَ مجلتــيِ عَ فِ إحــدامهُ ــذْ ازِ حَ
طِ   .)١(الرشَّ

،  -ج ــهِ ــمُ ب سَ ــى إالّ املُقْ ــهُ وال يبق ــهُ وجوابُ ــمِ وحرفُ سَ ــلُ القَ فُ فع ــذَ ْ حيُ
طُ  ْلتاهُ وال يبقى إالوكذلكَ الرشَّ فُ مجُ ذَ ْ هُ  حتُ  .)٢(أداتُ

مُ اجلــزاءُ عــ -ح ــدَّ تَقَ ، كــام ال يَ ــمِ سَ مُ عــىل القَ ــدَّ تَقَ ــمِ ال يَ سَ ىل جــوابُ القَ
طِ   .)٣(الرشَّ

ـ ـمِ والشَّ سَ َةِ بـنيَ القَ ةِ املشـاهبَ ـدَّ (تـولِشِ يٍّ نـِّ طِ أجـازَ ابـنُ جِ هــ) ٣٩٢رْ
ــ ى الشَّ ــمَّ ــالَ ـأَنْ يُسَ ــا، ق طُ يمينً ــرْ ــن ٧٤٩ي (تـالزركش ــالً ع ـــ) نق ه

( ــدِّ (القَ ــي كتابِ ــن جن ــالب ى الشَّ ــمَّ ــوزُ أنْ يُسَ ــلَّ ـ: ((جي ــا؛ ألنَّ كُ طُ يمينً رْ
ــ ام مــذكورٌ ملَِ ــدْ واحــدٍ مــنهُ ــوَ مجلــةٌ مضــمومةٌ إىل أخــر، وقَ ؛ وهُ هُ ــدَ ا بَعْ

ى  ــمَّ ــوزُ أَنْ يُسَ ــا جي ن ــنْ هُ ــدةِ؛ فَمِ ــةِ الواح ــر اجلمل ــانِ جمَ تِ اجلُملت ــرَ جَ
هُ؟)) دَ ام مذكورٌ ملَِا بَعْ لَّ واحدٍ منهُ طُ يمينًا، أَالَ تر أَنَّ كُ  .)٤(الرشَّ

 .٢/٨٦٦، رشح الكافية الشافية: ٢٥٥ينظر: التوطئة، أبو عيل الشلوبني: )١(

 .٢/٨٦٦ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٢(

ل:  )٣( ب، ارتشا٩/١٧٩ينظر: رشح املفصّ  ، أبو حيان األندليس(تح:ف الرضّ

 .٤/١٧٨٨د.رجب عثامن حممد): 

 .٢/٢٣١الربهان يف علومِ القرآن:  )٤(
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ــ َ ــتُ أَمجْ عْ َ ــبحانَهُ رشَ ــىل اهللاِ س ــلِ ع ــدَ التوكُّ ــةَ وبَعْ ــوصَ اخلاصَّ عُ النص
ــام هُ ــامَّ كالمَ ــانِ ضَ ــاكَ كتاب ــانَ هن ؛ فك ــثِ ــوعةُ L بالبَحْ :(موس لُ : األَوّ

ــنِ  ــامِ احلَسَ ــامتِ اإلم ـــ(مQ كل ــهُ ب ــزتُ ل ــوعةُ ١) ورم )، والثاين:(موس
ــامِ احلُســنيِ  ـــ(مQ كلــامتِ اإلم ــهُ ب ــنْ ٢) ورمــزتُ ل ــابنيِ مِ ــال الكت )، وكِ

: معهــد حتقيقــاتِ  . وتلــكَ النصــوصُ  إعــدادِ جلنــةِ احلــديثِ بــاقرِ العلــومِ
ـنْ  تْ منهـا، وكـانَ مِ ـذَ ها التـي أُخِ دْ وثقتها وذلـكَ بـالرجوعِ إىل مصـادرِ قَ

(ت ـــليمِ بـــنِ قـــيسٍ اهلـــاليلِّ هـــا: (كتـــابُ سُ ِّ هــــ)، و(اإلمامـــة ٧٦أَمهَ
ــةَ  تَيْبَ ــنِ قُ ــة) الب (ت والسياس ــدينوريّ ) ٢٧٦ال ــربيّ ــاريخ الط ـــ)، و(ت ه

(ت ـــثَمَ هــــ)، ٣١٠البـــنِ جريـــرِ الطـــربيّ ) البـــنِ أَعْ و(الفتـــوحُ
(ت هـــ)، و(االحتجــاج) للشــيخ أمحــد بــن أيب طالــب ٣١٤الكــويفِّ

ـــــربيس(ت ـــــنِ ٥٢٠الط ) الب ـــــبٍ ـــــبُ آل أيب طال ــــــ)، و(مناق ه
) ٥٨٨شهرآشـــــــــوب(ت ـــــــــنيِ هــــــــــ)، و(مقتـــــــــلُ احلُسَ

(ت ــــوارزميِّ ــــاقرِ ٦١٧للخ ــــدِ ب مَّ ــــوار) ملُحَ ــــارُ األن ـــــ)، و(بح ه
(ت  هـ).١١١١املجليسّ

:  ويمكــن التنويــهُ بمســألةٍ  ــرُ د هــذا الرتكيــبُ يف هــي أينّ حيــنام أذكُ رَ (وَ
ـــنَ املصـــادرِ اً كـــذا موضـــع تُهـــا مِ جْ رَّ )؛ فالنصـــوصُ التـــي حللَّتُهـــا خَ

ــلْ اكتفيــتُ بإحالِتهــا عــىل موســوعة كلــامت كــلٍّ  لّ ، والتــي ملْ حتُ القديمــةِ
نَ اإلمامني  .L مِ
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فْقِ خُ  موقَدْ سارَ البحثُ عىل وَ دِّ قَ لَتْ عىل مُ تَمَ ؛ طَّةٍ اشْ ، وخامتـةٍ ، وبـابنيِ ةٍ
. لُّ بابٍ يف فصلنيِ ، وكُ ثِ أَنْ أجعلَهُ يف بابنيِ ةُ البَحْ تْ طبيعَ تَضَ    إذِ اقْ

لُ  رَّ البابُ األَوّ هُ بتمهيدٍ عَ تُ رْ دَّ ، وقَدْ صَ مِ سَ مَ لغـةً : تراكيبُ القَ سَ فْتُ فيهِ القَ
: مجاً واصطالح نْ مجلتنيِ بُ مِ مَ يرتكَّ سَ تُ فيهِ أَنَّ القَ رْ كَ ، ومجلـةِ ، وذَ ـمِ سَ لةِ القَ

. لْتُ احلديثَ عىل تركيبِ كلتا اجلملتنيِ ، ثُمَّ فَصَّ مِ سَ  جوابِ القَ
: لْتُ هذا البابَ يف فصلنيِ عَ  ثُمَّ جَ

لُ  مِ وجوابِهِ يف كالمِ اإلمامنيِ الفصلُ األَوَّ سَ  .L : مجلتا القَ
:الفصلُ الثاين  : تناولتُ فيهِ

. مِ سَ  ـ احلذفَ يف تراكيبِ القَ
.ـ اقرتا فِ اجلوابِ مِ بأحرُ سَ  نَ القَ

مِ خرباً. سَ مَ يف وقوعِ القَ  ـ احلُكْ
. مٍ عىل جوابٍ واحدٍ نْ قَسَ مَ يف اجتامعِ أكثرَ مِ  ـ احلُكْ

مِ  نْ قَسَ مِ ـ اإلخبارَ عَ سِ  .املُقْ
ــالبــابُ الثــاين ــهِ ـ: تراكيــبُ الشّ ــتُ في فْ رَّ ــدٍ عَ هُ بتمهي تُ رْ ــدَّ ــدْ صَ ، وقَ رطِ

ــ ــطالحـالشّ ــةً واص غَ ــاً رطَ لُ ــيِ الشَّ نَ كْ تُ رُ ــرْ كَ ـــ، وذَ ــةَ الشّ : مجل طِ ، ـرْ رطِ
 ومجلةَ جوابهِ (اجلزاءِ).

: لْتُ هذا البابَ يف فصلنيِ عَ  ثُمَّ جَ
لُ  لُ األوّ صْ .الفَ طُ غريُ االمتناعيِّ ْ  : الرشَّ
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:  تناولتُ : الفصلُ الثاين  فيهِ
. ط االمتناعيّ  ـ الرشّ

طِ بالفاءِ الرابطة. ْ  ـ اقرتان جواب الرشَّ
ط.ـ احلذ  فَ يف تراكيب الرشّ

ط.  ـ اعرتاض الرشط عىل الرشّ
ط.  ـ توايل القسم والرشّ

 ، تُـبِ الـرتاثِ املختلفـةِ تُ يف دراسـةِ هـذهِ الفصـولِ عـىل كُ ـدْ تَمَ دِ اعْ وقَ
، تليهــا قائمــةٌ  ــائجَ ــهِ مــنْ نت ــلْتُ إلي صَّ نْتُها مــا تَوَ ــمَّ ــدْ ضَ قَ ــا اخلامتــةُ فَ وأمّ

صٌ  لَخَّ ، ومُ  للبحثِ باللغةِ اإلنجليزية.بأسامءِ روافدِ البحثِ
ـةً  بَ رْ ـةِ قُ مَ هِ النِّعْ نـي هلـذِ قَ فَّ دُ هللاِ الذي وَ دُ هللاِ ثُمَّ احلمْ : احلَمْ ويف اخلتامِ أقولُ

نا شفاعةَ ابنَي رسـولِهِ  قَ زُ رْ بحانَهُ أنْ يَ هُ سُ ، وأسألُ هِ الكريمِ هِ جْ مَ ال  ﴿:Nلِوَ ـوْ يَ
نْ  نُونَ * إِاليَ ال بَ عُ مالٌ وَ نْ أَتَى ا فَ لِيمٍ مَ لْبٍ سَ  .)١(﴾هللاََّ بِقَ

دُ هللاِ ربِّ العاملنيَ  رُ دعوانا أَنِ احلَمْ  وآخِ
دٍ وآلهِ الطاهرين َمَّ هُ عىل حمُ لَواتُهُ وسالمُ  وصَ

 عامر سعيد نجم عبد اهللا                                                                            

 م٢٠١٥-هـ١٤٣٦                                                                              

 .٨٩،  ٨٨سورة الشعراء:  )١(
                                                 



 

 
 

 

لُ  مِ  :البَابُ األَوَّ سَ  تراكيبُ القَ
 

 



 

 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ةً واصطالح: متهيد مِ لُغَ  اً مفهومُ القَسَ

مُ  -أ ةً  القَسَ (تلُغَ ـعُ عـىل ١٧٥: قالَ اخلليلُ مَ ، وجيُ : اليمنيُ مُ سَ هـ): ((القَ
(( مَ لُ أَقْسَ عْ ، والفِ امٍ ـوَ )١(أَقْسَ مُ ليسَ بمصدرٍ وإنّام هُ سَ ؛ . والقَ اسـمٌ للمصـدرِ

مُ إقْسامألنَّ  سِ قْ مَ يُ هُ أَقسَ هِ اً قياسَ عِ لَ يف موضِ دِ استُعمِ  .)٢(، وقَ
 . ــنيُ ، واليم ــالءُ ، واإلي ــفُ ــي: احلَلِ ــامتٍ ه ــالثُ كل ــمَ ث سَ ــرادِفُ القَ ويُ

وا. ويف القـرآنِ الكـريمِ  فُ ـالَ : حتَ ـمَ القـومُ : تقاسَ اهللا ﴿: يُقالُ وا بـِ ـمُ  )٣(﴾تَقاسَ
ـــتُ  لَفْ : حَ تُ ـــمْ : وأَقْسَ ـــفُ . واحلَلِ ـــفَ لَ ، وآىل: حَ تُ ـــمْ : أقْسَ ـــتُ يْ . وآلَ

 ، ــفَ لَ ــالَ ُ: حَ قَ ؛ يُ ــلٌ ام فِعْ ــنهُ لَ م مِ ــتُعْ ــالءُ فاس ــفُ واإلي ــا احلَلِ . أمّ ــنيُ اليم
ــدرٍ يف  ــيس بمص ــهُ ل ؛ ألنَّ ــلٌ ــهُ فِعْ ــتعملْ من ــمْ يُس لَ ــنيُ فَ ــا اليم وآىل. وأمّ

ةِ ِ ، وإنّام هو اسمٌ لِلجارحَ تَقُّ منهُ يُشْ لِ فَ  .)٤(األصْ
ــاءِ وأ ــىل أولي ــمُ ع سَ نُ تُقْ ــامَ ــيَ األيْ ، وهِ ةِ ــامَ سَ ــنَ القَ ــمِ مِ سَ ــلُ القَ صْ

ــونَ عــىل  ، فيحلِفُ ــوهُ بـهِ َمُ صٍ اهتَّ ـخْ م عــىل شَ مَ مقتـوهلِِ ــوا دَ عَ املقتـول، إذا ادّ

        ٣٦٤-٧/٣٦٣العرب:  (ق س م)، وينظر: لسان٥/٨٦كتاب العني:  )١(

 (ي م ن).٩/٤٦٧(ق س م)، 

 .٤٧٤ينظر: توجيه اللمع:  )٢(

 .٤٩سورة النمل: من اآلية  )٣(

(ي م ن)، لسان العرب: ٢/٣٩١(ق س م)، ٢/٧٧ينظر: أساس البالغة:  )٤(

 (ي م ن).٩/٤٦٧(ق س م)، ٧/٣٦٤(ح ل ف)، ٢/٥٥٤)، ١(أل٢٠١-١/٢٠٠

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ................................ ٢٢

ــدوا  ــالفوا أَكّ ــم إذا حت ُ ــا؛ ألهنَّ ــمُ يمينً سَ يَ القَ ــمِّ . وسُ ــهُ ونَ ذُ ــم ويأْخُ هِ قِّ حَ
ِم، فيضــ ــلُّ وـبــأَيامهنِ م بيمربُ كُ ــدٍ مــنهُ أْكيــداحِ  اً ينِــهِ عــىل يمــنيِ صــاحبِهِ تَ

يَ احلَلِفُ يمينلِلْعَ  مِّ دِ حتّى سُ  .)١(اً قْ
ــمُ اصــطالح -ب نِّي(تاً القَسَ ــمُ ــي أنَّ ٨٧٢: نقــل الشُ نِّ ــنِ جِ هـــ) عــن ابْ

ـمُ  سَ ـوَ القَ ـةً فَهُ ْلَةٌ أُخر؛ فإنْ كانَتْ خربيَّ ا مجُ دٌ هبِ كَّ ؤَ ْلَةٌ إنشائيَّةٌ مُ :((مجُ مَ سَ  القَ
بِيَّةً فهو لالستعطافِ  لَ ، وإنْ كانَتْ طَ  .)٣()))٢( لغريِ االستعطافِ

 (ي م ن).٩/٤٦٨(ق س م): ٧/٣٦٤ينظر: لسان العرب: )١(

ـلَ فيـهِ تعريـفُ الإنَّ أقدمَ كتابِ ـ يف ما اط )٢( قِ دْ نُ لَ إلينا قَ صَ قسـم لعتُ عليهِ ـ وَ

(ت نِّيّ ـمُ ـمَّ ٨٧٢البنِ جنّي هو (املنصف من الكالم عىل مغني ابن هشـام) للشُّ هــ) ثُ

جــــاء  هـــــ)ثمَّ ١٠٩٣لقــــادر البغــــدادي(تلعبــــد ا بعــــدهُ (خزانــــةُ األدب)

نِّيّ مع تَصَ ١٢٠٦الصبّان(ت مُ : ((قـالَ ـهـ) فنقلَ تعريفَ القسم عن الشّ ، إذ قـالَ فٍ رُّ

سَ  : قالَ ابنُ جني: القَ نِّيّ مُ ...)) حاشية الصبّان: الشّ ذُ د.٤/٤٠مُ أسـيل  .؛ فكيفَ تأخُ

عبد احلسني محيدي، جامعة بابل، كلية الرتبيـة، قسـم اللغـة العربيـة التعريـفَ بنقـلِ 

؟ إذاً كانَ عليها أنْ ترجعَ إىل كتابِ  هِ نِّيّ نفسِ مُ هُ بنقلِ الشّ ذْ ، ومل تأخُ نِّيّ مُ نِ الشّ الصبّان عَ

نِّيّ وال تعجلُ باحلُ  مُ .الشُّ  كمِ

)٣( :( نِّيّ مُ ، وينظر: خزانة ١/٢٤٦املنصف من الكالم عىل مغني ابن هشام(الشُّ

، (تح: عبد السالم هارون):  ، حاشية الصبّان ١٠/٤٧األدب، عبد القادر البغداديّ

، ومل أجدهُ يف (اللمع)، و(اخلصائص)، (املحتسب)، ٤/٤٠عىل رشح األشموين: 

 .و(اخلاطريات)، و(رس صناعة اإلعراب)

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

مَ باعتبارِ اجلوابِ عىل رضبنيِ  سَ  :)١(لذلكَ فإنَّ القَ

لـالضــ ــتعطايف ربُ األوّ ــريَ االس ــمَ غ ى القسَ ــمّ : ويُسَ ــارِ ــدُ اإلخب : تأكي

 ، ـةً يَّ ربَ ْلَـةً خَ هِ مجُ )، وهـو مـا كانَـتْ مجلـةُ جوابـِ مَ اخلـربيّ نحـوُ قـولِ (القسَ

، Q اإلمــامِ احلُســنيِ  يَّــةَ نَّ عــىل قــتيل طُغــاةُ بنــي أمَ عَ ــتَمِ يَجْ : ((واهللاِ لَ

دٍ  عْ رُ بنُ سَ مَ م عُ هُ مُ دُ قْ  .)٣()))٢(ويَ
رُ ـوالض ـمَ ربُ اآلخَ سَ (القَ ـمَ االستعطايفَّ سَ ى القَ ـمَّ ، ويُسَ : تأكيدُ الطلـبِ

 .٢/٨٠٢): ةصالح قدار ينظر: أمايل ابن احلاجب(دراسة وتح: د. فخر )١(

لِدَ يف عرصِ النبي عمر بن سعد بن )٢( رُ N أيب وقاص، وُ مَ لِدَ عامَ ماتَ عُ ، وقِيلَ وُ

ي وأصحابهِ إىل معاويةَ يف  دِ رِ بن عَ جْ رَ زيادُ بنُ أبيهِ تسيريَ حُ رَّ بنُ اخلطاّب. وحني قَ

م. وحني وصلَ مسلمُ بن عقيل إىل الكوفةِ  الشام أشهدَ عليهم هُ رُ أحدَ مَ شهوداً كانَ عُ

دٍ  Qيف والية النعامن بنِ بشري ألخذِ البيعةِ من أهلِها لإلمام احلُسنيِ  عْ كتب عمرُ بن سَ

عْفِ واليها النعامنِ بنِ بشري، وبرضورةِ  ، وضَ نْبِئُهُ بقدومِ مسلمٍ ليزيدَ بنِ معاويةَ يُ

نْ  . وبعد أنْ استبدالِهِ بمَ يستطيعُ مواجهةَ أمرِ مسلم طمعاً يف أنْ يوليَهِ يزيدُ الكوفةَ

هِ بقدومِ اإلمامِ احلُسنيِ  بيدِ بنِ زيادٍ وعلمِ تِ الكوفةُ لعُ لُصَ دٍ  Qخَ عْ رَ ابنَ سَ مَ دعا عُ

لَكَ مقتوالً بثورة املختار سنة  . هَ رهُ باملسري إليهِ يف أربعةِ آالف مقاتلٍ هـ، وبَعَثَ ٦٥وأمَ

د بنِ احلنفية. املعارف:ب َمَّ هِ إىل حمُ ة بقيع الكوفة(د.٢٢٤-٢٢٣رأسِ صالح  ، الثويّ

 .١٦٤-٢/١٦١مهدي الفرطويس):

 .٤٤/١٨٦، بحار األنوار: ١٨٣دالئل اإلمامة(ابن جرير الطربي):  )٣(
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ــامِ احلَ  ــولِ اإلم ــوُ ق ، نح ــةٌ ــةٌ طلبيّ ــهُ مجل )، وجوابُ ــيَّ ــنِ الطلب ــاً  Qسَ  خماطب
(ت مُ اهللاَ هلْ تعلمـونَ أنَّ ٦٠معاويةَ كُ دُ :((أَنْشُ هِ نْ كانَ هناكَ يف جملسِ هـ)، ومَ
،  Nرسولَ اهللاِ  رَ بنَ اخلطـابِ برايـةِ املهـاجرينَ مَ ثَ عُ بَعَ لَ خيربَ فَ َ أهْ حارصَ

عاذٍ برايةِ األنصارِ  دَ بنَ مُ عْ ثَ سَ يءَ بهِ جرحيـوبَعَ دٌ فجِ عْ ا سَ ـاً ؛ فأمّ ـرُ ، وأمّ مَ ا عُ
(( َبِّنُ أصحابَهُ  .)١(فجاءَ جيُ

، قالَ سيبويه(ت مُ عليهِ سَ قْ مِ توكيدُ ما يُ سَ نَ القَ هـ):((اعلمْ ١٨٠والغرضُ مِ
(( كَ مَ توكيدٌ لكالمِ سَ نِ املخاطَبِ )٢(أنَّ القَ  .)٤(اً أو نفي اً إثبات )٣(؛ إزالةً للشكِّ عَ

 .١/١١٤مقتل احلسني(ابن أمحد املكي اخلوارزمي): )١(

، وينظر: األصول ٣/١٠٤ارون): الكتاب، سيبويه(تح: عبد السالم حممد ه )٢(

 .١/٤٣١يف النحو، ابن الرساج: 

: إنَّ لفظةَ  قالَ د. )٣( م))، أقولُ سَ حيدر: ((خمصوصٌ عىل التوكيد ال القَ

: خمصوصٌ بالتوكيد  (خمصوص) ال تتعد بـ(عىل) بلْ بـ(الباء)؛ فكانَ عليهِ أنْ يقولَ

، أو أنْ يستبدلَ (مقصور) بـ(خمصوص) فيق مِ سَ : مقصورٌ عىل التوكيد ال ال القَ ولَ

الً  ، هذا أوّ مِ سَ كِّ عنِ املخاطَبِ مقصورٌ عىل  : إنَّ د.اً ، وثانيالقَ حيدر ذكرَ أنَّ إزالةَ الشَّ

وَ أعىل مراتِبِ التوكيد. ا؟ بَلْ هُ مُ توكيدً سَ نِ القَ : أملْ يكُ . أقولُ مِ  التوكيدِ ال القسَ

اق: )٤( ، الربهان يف ٩/١٧٥فصل:،  رشح امل٧٥١ينظر: علل النحو، ابن الورّ

 .٢/٢٣١علوم القرآن:
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ــمُ كــالمٌ يقتضــ سَ ى جــوابَ ـوالقَ ــمَّ ــرَ يُسَ ــا آخَ ــهُ ال  ي كالمً ؛ ألَنَّ ــمِ سَ القَ

، كــام ال يكــونُ رشطٌ مــن دونِ  ــمٍ عليــهِ سَ قْ ــمٌ مــن دونِ مُ يكــونُ قَسَ

 .)١(جزاءٍ 

: ــنيِ ــن مجلت ــبُ م ــمَ يرتكَّ سَ ــإنَّ القَ ــذلكَ ف ــةُ  ل ــمِ (اجلمل سَ ــةُ القَ مجل

ــ ــا كالش )، ومه ةُ ــدَ (اجلملةُ املؤكَّ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج )، ومجل ةُ ــدَ رطِ ـاملُؤَ َكِّ

ــزئنيِ واجلــزاءِ، صــارتا بقر ــنْ جُ ــةِ مِ بَ ــةِ الواحــدةِ املركّ ــمِ كاجلمل سَ ــةِ القَ ين

هُ ال  ، أو اخلــربَ وحــدَ فيــدُ هُ ال يُ ــدَ حْ كَ املبتــدأَ وَ ــرُ كاملبتــدإ واخلــرب؛ فكــام ذِكْ

 : لْــتَ كَ إحــد اجلملتــني دون األُخــر، فلــو قُ ، كــذلك ذكــرُ فيــدُ يُ

 : لِفُ باهللاِ كانَ كقولِكَ هُ يف عدمِ الفائِدَ  "زيدٌ "أحْ دَ حْ  .)٢(ةِ وَ

ــواب  ــةُ ج ، ومجل ــمِ سَ ــةُ القَ ؛ ومهــا مجل ــمِ سَ ــيِ القَ ن كْ ــىل رُ ثُ عَ وســأحتدَّ

مِ يف ما يأيت: سَ  القَ

، رشح اجلمل يف النحو: ٩٦-٩٥ينظر: املسائل العسكريات يف النحو العريب:  )١(

٢٢٧. 

ل:  )٢( ، رشح ٢/٨٥٣، رشح املقدمة اجلزولية الكبري:٩/١٧٩ينظر: رشح املفصّ

، ٦/٤٤عبد العال سامل مكرم): الريض عىل كافية ابن احلاجب (رشح وتح: د.

 .١١٦ألساليب اإلنشائية يف النحو العريب (عبد السالم حممد هارون): ا
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: مِ الً: مجلةُ القَسَ  أوّ
ـمِ اسـميَّةً كـام سَ ـلَ التـي هـي  )١(تأيت مجلـةُ القَ ، ((فكـام أَنَّ اجلُمَ تـأيت فعليّـةً

ــل،  ــلِ والفاع عْ ــنَ الفِ ــونُ مِ ــارٌ تك ــدأأخب ــذ واملبت ، ك ــربِ ــتِ  واخل لكَ كان
(( مٌ عىل هذينِ الوجهنيِ  .)٢(اجلملةُ التي هي قَسَ

ــمية -١ ــمِ االس ــةُ القس ؛ مجل ــةٍ ــريُ رصحي ــةٌ وغ : رصحي ــانِ ــي رضب : وه
ــمِ ال يكــونُ ـفاالســميّةُ الصــ سَ ــظٍ خــاصٍّ بالقَ رت بِلَفْ ــدِّ : هــيَ مــا صُ رحيةُ

ــداءَ  ــانِ االبت ــنُ اهللاِ)، ويلزم مُ ري)، و(أَيْ مْ عَ ــو:(لَ ــريهِ، نح ــام يف ، )٣(يف غ ك
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــولِ اإلم ــر Qق مْ عَ : ((ولَ ــلِ ــلِ اجلمَ ــأْنِ أهْ ــلُ يف شَ ــا نُقاتِ ي م

، و ـثامنَ ))أنصارَ عُ ـلِ قاتـلَ أتبـاعَ اجلَمَ ٍّ أنْ يُ
ـيلِ ر)٤(لعَ ـتَنْفِ سْ ـا مُ هِ أيضً  اً ، وقولـِ

لَ ا : ((وأأَهْ ـلِ بِ اجلَمَ رْ ـَ ـلكوفـةِ ِ حلِ ـمُ اهللاِ لـو ملْ ينصُ ـوتُ أنْ ـيْ جَ رَ ـدٌ لَ هُ أَحَ رْ
ــثُ اهللاُ  ــنْ يبعَ ، ومَ ــنَ املهــاجرينَ واألنصــارِ ــهُ مِ عَ نْ أقبــلَ مَ يكــونَ لــهُ فــيمَ

م)) كُ ْ ؛ فانرصوا اهللاَ ينرصُ باءِ النّاسِ كِفايةٌ  .)٥(منْ نُجَ

: أنا  قالت د. )١( أسيل: ((ال جيوزُ العطفُ بكام أن تكونَ (واو) مكان كام))، أقولُ

دِ  . ملْ أُرِ ا فعليّةً مِ تأيت اسميّةً كإتياهنِ سَ ، أي: مجلةُ القَ ، وإنّام أردتُ التشبيهَ طْفَ  العَ

 .٩٦-٩٥يات يف النحو العريب:املسائل العسكر )٢(

 ، رشح التسهيل٣٤٤ينظر: رشح اللمع يف النحو العريب(الواسطي الرضير): )٣(

 .٦/٣٠٧٠(ناظر اجليش):

 .٢/٤٧٠(ابن أعثم الكويف):  الفتوح )٤(

 .٣٢/٦٨، بحار األنوار: ٧١٨(الشيخ الطويس):  األمايل )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــ ــريُ الص ــميّةُ غ ــاصًّ ـواالس ــريِ خ ــظٍ غ تْ بلف رَ ــدِّ ــا صُ ــيَ م : ه رحيةِ

ــربُ  ) اخل ــكَ نَّ مَ رِ ُكْ ةٌ ألَ ــادقَ ــةٌ ص مَ زْ ــو: و(عَ ، نح ــمِ سَ ابالقَ ــوازً ــذوف ج ، )١(حم

، واحلــذفُ  ــةُ اهللاِ): اخلــربُ حمــذوفٌ انَ ، و(أمَ ــدأُ حمــذوفٌ و(يف ذمتــي)،: املبت

 .)٢(فيهام جائزٌ ال واجب

مِ الفعلية -٢  : وترتكبُ من ثالثةِ أركانٍ هي: مجلةُ القَسَ

ا الصّ فعلُ القسم -أ ؛ أمَّ نَةٌ مَّ ضَ ، ومُ حيَةٌ ِ : رصَ مِ رضبانِ سَ ةُ رحيَ ـَــ: إنَّ أفعالَ القَ

تَصَ  ، وآىل) وما يَ لَفَ ، وحَ مَ بَقَ ـ هي:(أقْسَ دِ النُّطْـقِ ــ كام سَ جرَّ بِمُ فُ منها، فَ رَّ

، وهذهِ  مٌ سِ قْ لِّمَ مُ لَمُ أنَّ املتكَ عْ ـنْ  هبا يُ ـها، فـال بُـدَّ مِ ةٍ بنَفسِ يَّ تعدِّ األفعالُ غريُ مُ

مِ بهِ  سَ لُها إىل االسمِ املُقْ رٍّ يُوصِ فِ جَ رْ ام ﴿ىل:نحو قولِهِ تعـا )٣(حَ ـمُ بـِ سِ فَـال أُقْ

اء:  )١(  .٢/٤١٢ينظر: معاين القرآن، الفرّ

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٣٤٤: رشح اللمع يف النحو العريب: ينظر )٢(

٦/٣٠٧٠. 

، ٦/٣٠٧٠، رشح التسهيل (ناظر اجليش):٤٧٥ينظر: توجيه اللمع:  )٣(

 .٧٧، ٦٩،٧٥أساليب القسم يف اللغة العربية (أ. كاظم فتحي الراوي): 
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ــ بْصِ ـــتُ بْصِ ونَ * وَ مــا ال تُ ونَ ـرُ يمٍ )١(رُ ــرِ ــولٍ كَ سُ لُ رَ ــوْ ــهُ لَقَ ، وقولِــهِ )٢(﴾* إِنَّ

ونَ بِاهللاتعاىل: ْلِفُ رِ  حيَ فْ ةَ الْكُ لِمَ دْ قالُوا كَ لَقَ  .)٣(ما قالُوا وَ

ــمِ غــريُ الصــ سَ ــا أفعــالُ القَ نَةُ لــهُ ـ فَكَ ـوأَمَّ ــمِّ ، رحيةِ ـ وهــي املُتَضَ ثــريةٌ

ــ ) ومــا يتصَ مَ ــزَ ، وعَ ــأَلَ ، وسَ دَ ــهِ ، وشَ ــدَ لُّ ـمنها:(نَشَ ــتَدَ فُ منهــا، وال يُسْ رَّ

؛ فـال بُـدَّ مـن وجـودِ قرينـةٍ تـدلُّ عـىل ذلـك،  مِ سَ ا عىل القَ دِ النُّطقِ هبِ رَّ جَ بِمُ

ونَ ﴿ ير د. حيدر يف قولِهِ تعاىل: )١( ـرُ بْصِ امً    ﴾وَ ما ال تُ ا. أقولُ لـيس قَسَ رً مَ ضْ  مُ

بَ  هَ ـمِ بـهِ وهـو االسـمُ  األمرُ كام ذَ ، بَلِ االسمُ املوصولُ (ما) معطوفٌ عـىل املقسَ إليهِ

: (بـام تبصـ هِ هُ ـاملوصولُ يف قولـِ ـهُ سـبحانَ ولَ نا أنَّ قَ ـلَّمْ ـهُ لـو سَ ـمَّ إنَّ وَ مـا ال ﴿ رون) ثُ

ونَ  ـرُ بْصِ رٌ ـ كام هو رأيُ د. حيدر ـ ف ﴾تُ قدَّ مٌ مُ هذا ال يسـتقيمُ وتعريـفَ النحـويني قسَ

، ويبقـى اجلـوابُ دلـيالً  هِ ـمِ ذفَتْ مجلةُ قَسَ مُ الذي حُ سَ هُ القَ فوهُ بأنَّ رَّ ، إذْ عَ رِ مِ املقدَّ سَ للقَ

مٍ  نْ فيهِ دليلٌ عىل قَسَ ، يف حنيِ أنَّ (وما ال تبرصون) ملْ يكُ نَّكَ مَ رِ عليها، نحو: قولنا: ألُكْ

هُ  ، فكيف يقولُ بأنَّ : احلذفُ يف تراكيِب القسم حمذوفٍ نْظَرُ ؟! وملعرفة املزيد يُ رٌ دَّ قَ مٌ مُ قَسَ

 (مواضع حذف مجلة القسم) من األُطروحة.

 .٤٠-٣٨سورة احلاقة: )٢(

 .٧٤سورة التوبة: من اآلية )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــوابَ  كَ اجل رِ كْ ــذِ ــ)١(كَ ــيأيت الحق ــن  اً . وس ــاىل ـ يشءٌ م ــاءَ اهللاُ تع ـ إنْ ش

.التفصيل بشأنِ األفع مِ سَ نَةِ للقَ مَّ  الِ املُضَ

ــمِ  ب ـ فُ القَسَ ــرْ ــو حَ ــةِ ه ــمِ الفعلي سَ ــةِ القَ ــاينَ يف مجل نَ الث ــركْ : إنّ ال

ــهِ أدواتٌ يف حــروفِ  ــمِ ب سَ ــمِ واملقْ سَ ، قــال سيبويه:((وللقَ ــمِ سَ فُ القَ ــرْ حَ

(( مِ بهِ )٢(اجلَرِّ سَ مِ وإضافتِهِ إىل املُقْ سَ لِ القَ عَتْ إليصالِ فِعْ ضِ  .)٣(، وُ

ـرُ  : وأَحْ ـرِ ثالثَـةٌ ـلَ إىل االسـمِ يف أَكثـرِ األمْ عْ ي الفِ ـدِّ ـمِ التـي تُعَ سَ فُ القَ

ــاءُ  ــواو، والت ، وال ــاءُ ــامنيِ )٤(الب ــالمِ اإلم ــالُ يف ك ــوَ احل ــام هُ ــذا L . ك ؛ ل

ُ احلديثَ عليها. أَقْرصُ  سَ

بن عقيل: ا، املساعد عىل تسهيل الفوائد، ٩/١٧٦ينظر: رشح املفصل: )١(

٣٠٣-٢/٣٠٢. 

 .٢/٣١٨ر: املقتضب: ، وينظ٣/٤٩٦الكتاب:  )٢(

ة يف علم ٤٧٥، توجيه اللمع: ٢/٣١٨ينظر: املقتضب:  )٣( ، رشح اللمحة البدريّ

 .٢/٢٦٢العربية، ابن هشام األنصاري: 

، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر(حممد ٤٧٥ينظر: توجيه اللمع:  )٤(

:( يلّ  .٢/٦٣٠البَعْ
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 :حرفُ الباءِ 
ـلُ  ـيَ األصْ ، وهِ رِّ ـروفِ اإلضـافةِ واجلـَ ـ )١(الباءُ مـنْ حُ سَ فِ ِ القَ ـرُ ؛ )٢(مِ يف أحْ

ي  ــدِّ ــاءُ تُعَ . والب ــتُ يْ تُ وآلَ ــمْ ــتُ وأَقْسَ لَفْ ــو: حَ ــةِ ه ــمَ باحلقيق سَ ((ألنَّ القَ

ــمِ املحلــوفِ  )) هــذهِ األفعــالَ إىل اسْ ــمٍ )٣(بــهِ سَ قْ ــلِّ مُ ا عــىل كُ وهلِ خُ ، و((لــدُ

(( ــنَّ لَ ــمُ بــك ألَفْعَ ، كقولــك: أُقْسِ رٍ ــمَ ضْ ــمُ بــاهللاِ، ومُ : أُقْسِ ، كقولــكَ ، )٤(بــهِ

فِ ال )١( ، إذْ قال: ير د. حيدر أنَّ الواوَ هيّ األصلُ يف أحرُ قسم وليسَ الباءُ

، "هو الواو، قالَ سيبويه:  ((األصلُ  لِّ حملوفٍ بهِ ها الواو ثم الباءُ يدخالنِ عىل كُ أكثرُ

لِ عندَ النحوينيَ ٣/٤٩٦. "ثم التاء ؛ ألنَّ معيارَ األصْ رَ كَ : إنَّ األمرَ ليس كام ذَ ))، أقولُ

األسبابِ التي ذكروها ـ كام هو ليس هو كثرةَ االستعاملِ للحرف، وإنّام هو يرجعُ إىل 

نَ األُطروحة ـ ثم لٌ يف حرفِ الباء مِ صّ فَ بنيَ قولِنا: إنَّ هذا احلرفَ  اً إنَّ هناكَ فرق مُ

، وقولِنا: إنَّ الواوَ هو األكثرُ استعامالً يف أحرفِ  مِ سَ فِ القَ ) هو األصلُ يف أحرُ (الباءَ

لَ الفرعُ أك مَ تَعْ َ أنْ يُسْ ريْ ، وال ضَ مِ سَ .القَ نْ أصلِهِ  ثرَ مِ

، ١٤/٧رمضان عبد التواب): ينظر: رشح كتاب سيبويه، السريايف (تح: د. )٢(

 .٢/٨٦٢رشح الكافية الشافية: 

، وينظر: رشح مجل الزجاجي، ابن عصفور (تح: ٢٢٦رشح اجلمل يف النحو: )٣(

 .١/٥٣٦د. صاحب أبو جناح):

 .٤٧٥، توجيه اللمع: ١٣٥رشح ملحة اإلعراب(احلريري):  )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

لِ  ـ ولِظُهورِ فِعْ سَ ثِّـلَ  اً مِ معهـا جـوازالقَ ـرْ )١(كـام مُ هـا حَ ـرٍّ يف ، ولوقوعِ فَ جَ

، كقولِــــ ــــمِ سَ تُ بزيــــدٍ غــــري القَ رْ ــــرَ : مَ ــــمِ )٢(كَ ا يف قَسَ ، واســــتعامهلِ

ــا؟ ن ــى تزورُ ــكَ مت ــاهللاِ علي : ب ــكَ ــتعطايف) كقولِ ــمِ االس سَ ، )٣(الطلب(القَ

ــمِ باملُقْ  سَ ــلَ القَ ــقُ فِعْ لْصِ ؛ فهــيَ تُ ــمِ بــهِ وألنَّ أصــلَها اإللصــاقُ ، )٤(سَ

: باهللاِ إال (إال) بعدها يف قولكَ لْتَ  ولدخولِ  .)٥(فَعَ

ــال : هَ شــتامهلا عــىل هــذهِ ـاقتصــ فــإنْ قِيــلَ ؛ الِ ــمِ سَ روا عــىل البــاء يف القَ
ــهِ يف  ؛ لكثرتِ ــمِ سَ ــعةَ يف أدواتِ القَ ُم أرادوا التوس ــأَهنّ ــبَ ب ي ؟ أُجِ ــفاتِ الص

هم  .)٦(كالمِ

: ١٤/٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )١(  .٤٥، اجلنى الداين، املراديّ

ة املخفية يف رشح الدرة األلفية(ابن اخلباز):  )٢( رّ ، اجلنى ١/١٩٥ينظر: الغُ

 .٤٥الداين:

، الفاخر يف رشح مجل عبد ٦/٤٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

 .٤٥، اجلنى الداين:٢/٦٣٠القاهر: 

 .٦/٤٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(

، الفاخر يف رشح مجل عبد ١٤/٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٥(

 .٢/٦٣٠القاهر: 

 .٢/٦٣٠ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٦(
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 حرفُ الواو:
مِ أ سَ دُّ واوُ القَ عَ مِ اسـتعامالً يُ سَ فِ القَ رُ ثَرَ أحْ ثَـرُ اسـتعامالً مـن )١(كْ ، فهـو أكْ

: ال  لْتُ لِهِ (الباء)؛ وعىل هذا ينبغي أنْ يكونَ الواوُ أصالً والباءُ بدالً، ((قُ أصْ
ـلَّ األصـلُ  قِ ، ويَ ـلِ ـنَ األصْ ثَرَ اسـتعامالً مِ ثُرَ الفرعُ حتى يصريَ أَكْ دُ أنْ يَكْ يبعُ

ضِ بدلـلض رَ نَ الغَ )ربٍ مِ مَ أكثـرُ اسـتعامالً مـن -بسكون العني  -يل أَنَّ (نِعْ
 ( )) -بكرس العني-(نَعِمَ لُ فَ فِعـلُ . ولكثرةِ اسـتعاملِهِ )٢(والكرسُ األصْ ـذِ حُ

مِ معهُ وجوب سَ مُ واهللاِاً القَ : أقْسِ (ت اً ، خالف)٣(، فال يُقالُ يسانَ هـ) ٢٩٩البنِ كَ
هِ ذلـك لُ الـواوُ يف قَ )٤(يف جتويزِ مَ : واهللاِ . وال تُسـتَعْ ؛ فـال يُقـالُ ـمِ الطلـبِ سَ

 .)٥(أخربين
(واوُ  ــتْ ــا كانَ ــوملّ ــهِ وفرع ــن بائِ ــدالً م ــمِ ب سَ ــتْ  اً ) القَ ــا، أُقِيمَ عليه

ها؛ ملشـ : لفظـيمقامَ ، اهبتِها إيّاهـا يف أمـرينِ ـلٌّ مـنهام حـرفٌ شـفويٌّ ، إذْ كُ

 .٦/٤٩، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )١(

 .٢/٦٣٠ح مجل عبد القاهر:الفاخر يف رش )٢(

 .١٤/٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٣(

، مهع اهلوامع، ٦/٤٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(

(تح: د. يُوطيّ  .٤/٢٣٦عبد العال سامل مكرم): السَّ

رة املخفية يف رشح ٥١-٥٠، معاين احلروف: ٤/٤٣٣ينظر: الكتاب:  )٥( ، الغُ

 .١/١٩٥:الدرة األلفية

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ام واحــدٌ  هُ جُ ــرَ خْ ، ومعنــى)١(فَمَ ، فمعنــى البــاءِ اإللصــاقُ ــرُ معنــويٌّ  . واآلخَ
ــعَ اإلبــدالُ بيــنهام قَ ــا وَ . فلــامّ وافقتْهــا )٢(الــواو اجلمــعُ فلــامّ تقــاربَ معنامهُ

ــرَ اســتعامهلُا حتــى  ثُ ــتْ عليهــا، وأُنيبــتْ عنهــا، وكَ ِلَ يف املعنــى واملخــرجِ محُ
لَبتها  .)٣(غَ

رِ دونَ املُ  ــتِ الــواو بــاملُظْهَ ــتْ فرعــواختصَّ ــا كانَ ا ملّ ؛((ألهنّ رِ ــمَ عــىل  اً ضْ
، والبــاءُ تــ ــنْ درجــةِ البــاءِ البــاءِ ــتْ عَ ، انحطّ رِ ــمَ ــرِ واملُضْ لُ عــىل املُظْهَ دخُ

رِ دو ــاملُظْهَ ــتْ ب ؛ فاختصّ ــدالتــي هــيَ األصــلُ ؛ ألنَّ الفــروعَ أب رِ ــمَ  اً ن املُضْ
نْ درجةِ األصل)) طُّ عَ نْحَ  .)٤(تَ
ـــهييلّ (ت ـــرَ السُّ كَ ) ٥٨١وذَ ـــلِ (واوُ ـــمِ يف األَصْ سَ ) القَ (واوَ ــــ) أنَّ ه
، وليســتْ بــدالً  طْــفِ ــمِ  العَ سَ ، واســتدلَّ عــىل ذلــكَ بــأنَّ واوَ القَ مــن البــاءِ

ـا لـو كانـتْ بـدالً مـن البـاءِ  ، وأهنّ رٍ وكـذلكَ العاطفـةُ مَ ضْ لُ عىل مُ ال تدخُ
، ويف البــاءِ  ةِ؛ إذْ يف الــواوِ لِــنيٌ ــنَ املضــادَّ ام مِ ، وأنَّ بيــنهُ ملْ خيتلفــا يف احلركــةِ

فخر  العربية(تح: د. ، أرسار١٤/٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )١(

 .٢٤٨-٢٤٧ صالح قداره):

 .٢٤٧ينظر: أرسار العربية، أبو الربكات األنباري: )٢(

، الفاخر يف رشح مجل عبد ٩/١٨٩، رشح املفصل:٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٢/٦٣٠القاهر:

 .٢٤٨أرسارُ العربية:  )٤(
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ةٌ  ــدَّ ــهُ ال يقــومُ )١(شِ ؛ ألنّ دَّ هــذا املــذهبُ ، ولــو كــانَ . ورُ تِهِ ــحَّ دليــلٌ عــىل صِ
ـــــفِ  لْ عليهـــــا واوُ العطْ يف قـــــول  )٢(أصـــــلُها العطـــــفَ ملْ يـــــدخُ

 الشاعر:[الطويل]
ةٌ  عَ جْ عْ لِعيَنَيَّ هَ ْدَ ْ ختَ ملَ قْتُ وَ  أَرِ

 

اهللاِ  وَ مْ  )٣(وَ ـقَ ـقٍ وال سَ ي بِعِشْ ـرِ هْ ا دَ  )٤(مَ

 

 
: ((واهللاِ Qوقــولِ أمــريِ املــؤمننيَ  ــعِ املصــاحفِ فْ ــةِ رَ لَ يْتُهــا يف فَعْ ــئِنْ أبَ  لَ

ــا إينّ  ئْتُه ــا، وواهللاِ إنْ جِ ــي اهللاُّ ذنبَه َّلَن ــتُها وال محَ ــيلَّ فريضَ ــتْ عَ بَ جَ ــا وَ م
)) هنــج  بْتُهُ ــحِ ــذْ صَ تُــهُ مُ قْ ــي، مــا فارَ ، وإنَّ الكتــابَ ملََعِ تّبَــعُ ــقُّ الــذي يُ حِ لْمُ لَ

 .١٢١خ ٣١٢البالغة: هامش 

)١(  : هيْيلّ  .٤٤، أمايل السهييل: ١٠٨ينظر: نتائجُ الفكر، السُّ

 .٤/٢٣٧، مهع اهلوامع:٤/١٧٧٢ينظر: ارتشاف الرضب:  )٢(

قالَ د. نارص، جامعة الكوفة، كلية الرتبية للبنات، قسم اللغة العربية: ((قال  )٣(

شام يف مغني اللبيب:  ابنْ  رٍ ١/٤٧٣هِ ظهَ لُ إال عىل مُ م ال تدخُ سَ ، وال تتعلّقُ : واو القَ

، نحو:  إال آنِ احل﴿بمحذوفٍ رْ الْقُ تْها واوٌ أُخر نحو  ﴾كِيمِ وَ لَ التِّنيِ ﴿فإنْ تَ وَ

تُونِ  يْ الزَّ )) ويف نسختي:  ﴾وَ دَ ٣٨٦-٤/٣٨٥فالتاليةُ واوُ العطفِ هَ تَشْ : إنَّ ما اسْ . أقولُ

؛ ألينّ أتكلَّمُ عن دخولِ واوِ العطفِ عىل و بهِ د. مِ كام يف نارص ليس يف حملِّهِ سَ اوِ القَ

تُونِ ﴿(وواهللاِ)؛ فأينَ دخولُ الواوِ عىل الواوِ يف  يْ الزَّ التِّنيِ وَ  ؟!. ﴾وَ

، والبيت ٣٠٨أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون):  املفضليات(تح: )٤(

 .٤/٢٣٨منسوبٌ لراشد بن شهاب اليشكري، وبال نسبة يف مهع اهلوامع:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

 حرفُ التاء:

ـ ـمِ فهـيَ خاصَّ سَ ا تاءُ القَ ؛((ألَنَّـهُ )١(ةٌ يف الـدخولِ عـىل اسـمِ اهللاِ تعـاىلأمّ

؛ فكــان  ــهُ ُصُّ فٌ خيَ ــرْ لِــبَ لــهُ حَ ــمَ طُ ــمُ بــهِ هــذا االسْ سَ قْ ملَّـا كــانَ أكثــرُ مــا يُ

ــنَ الــواوِ يف نحــوِ قولــهِ تعــاىل: ــةَ مِ لَ ــاهللاَِّ ﴿ذلــكَ احلــرفُ هــو التــاءَ املُبْدَ تَ وَ

مْ  كُ نامَ نَّ أَصْ  .)٢())﴾ألَ َكِيدَ

ــتِ  تَنَعَ ــدِ امْ ،  وق ــاءُ ــهِ الب ــتْ في لَ خَ ــعِ مــا دَ ــدخولِ يف مجي ــنَ ال ) مِ ــاءُ (الت

؛ ــتْ  والــواوُ لَ خَ ــام دَ ، وإنّ لْ عــىل البــاء التــي هــي األصــلُ ــا مل تــدخُ ((ألهنَّ

))ـعىل الواوِ الداخلـةِ عـىل البـاء؛ فلـذلكَ ملْ تَتَصـ فْ ـنْ )٣(رَّ . وهـي بـدلٌ مِ

ا إيّاهـا  هَ ـبَهِ ؛ لِشَ لٌ مـن الـواوِ ا بَـدَ ، أي: إهنّ ؛ بدلٍ ـاعِ املخـرجِ ـةِ اتِّسَ هَ مـن جِ

ــا،  مهِ ــاه وغريِ ــراث، وجتُ : تُ ــكَ ــواوِ يف قولِ ــنَ ال ــدلتْها مِ ــربَ أب وألنَّ الع

نَ الوجه ، ومِ ثَ رِ ام من: وَ هُ  .)٤(واشتقاقُ

: ، معاين ا٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )١( ماينّ  .٥٠حلروف، الرُّ

ل:  )٢(  .٥٧، واآلية: سورة األنبياء: من اآلية ٩/١٨٣رشح املفصّ

 .٢/١٢٠املقتضب:  )٣(

لحة ٥١، معاين احلروف: ٣٢١-٢/٣٢٠ينظر: املقتضب:  )٤( ، رشح مُ

 .١٣٥اإلعراب: 
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ــ ــانَ األندلس ــو حيّ ــالَ أب (تـق ــنَ ٧٤٥يّ ــاءِ مِ ــدالِ الت ــأْنِ إب ـــ) بش ه

(( ــمِ سَ ــنْ واو القَ لٌ مِ ــا بَــدَ كأَنَّــهُ ملْ يقنــعْ هبــذا ، )١(الواو:((وقــالوا: إهنّ

:((والـذي يقتضـيهِ النَظَـرُ أنَّـهُ لـيس  الرأي؛ لـذلكَ قـال يف البحـرِ املحيطِ

ــر)) ــالً لآلخ ــا أص ــو )٢(يشءٌ منه ، وه ــهِ ــائمٌ بِذاتِ ــلٌ ق ــنهام أص ــلٌّ م ، فك

 الصحيح.

 ، ــرعٍ ــن ف ــرعٌ م ــا ف ؛ ألَهنَّ ــعْفِ ــةِ والضَّ ــاءُ بالفرعيّ تِ الت ــفَ صِ ــدْ وُ وقَ

ــفتْ  صِ ــا وإنْ وُ ــدْ  ولكنّه ــاىل قَ ــمِ اهللاِ تع ــها باس ــذلكَ فــإنَّ اختصاصَ ب

ــ ــا لش ه ظَّمَ ــا وعَ فَه َّ ــبحانَهُ ـرشَ هِ س ــمِ ــمِ اهللاِ )٣(رف اس ــها باس ، واختصاصُ

ـنَ الـواو ـمَ مِ ـدَ وأفْخَ ـمَ هبـا آكَ سَ ـلَ القَ عَ مـا جتمـعُ  اً . وهـي كثـري)٤(تعاىل جَ

بِ  سمِ معنى التعجُّ  .)٥(معَ القَ

 .٤/١٧١٦ارتشاف الرضب:  )١(

مالك(أبو حيّان ، وينظر: منهج السالك يف الكالم عىل ألفيةِ ابن ٦/٣٢٢ )٢(

 .٣/٢١األندليس): 

 .٩/١٨٩، رشح املفصل:١٣٥ينظر: رشح ملحة اإلعراب:  )٣(

 .٤/١٣٩ينظر: معاين النحو:  )٤(

: ٣/٤٩٧ينظر: الكتاب:  )٥( ل يف علم العربية، الزخمرشيّ  .٣٦٠، املفصّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

: وهــو الــركنُ الثا -ت ــمُ بــهِ ـــمِ املقسَ لــثُ واألخــريُ جلملــةِ القسَ

، وإ هِ هِ يف ذاتـِ تـِ ظَمَ ـا لِعَ ، إمّ ظّـمٍ عَ ـلُّ اسـمٍ مُ دُ بـهِ كُ صَ قْ ؛ ويُ هِ الفعليةِ ـا لكونـِ مّ

ـــمِ عظـــيامً  سِ ، وقـــدِ اجتمعـــا يف لفـــظِ اجلاللـــة(اهللا) وأســـامئِهِ عنـــد املُقْ

ــنى ــزةِ )١(احلس م العزي ــدهُ ــةِ عن ــياءِ الكريم ــمُ باألش ــربَ تُقسِ ، إذْ إنَّ الع

ــم مــن علــي هُ م، وأَنْ يبلُــغَ كالمُ هِ ريــدونَ بــذلك تأكيــدَ أخبــارِ م، يُ هِ

بْلَغٍ  لَّ مَ  .)٢(املخاطبنيَ كُ
هـام مَ بهِ يف كالمِ سَ ـهُ بلفـظِ اجلاللـةِ  L وألجلِ ذلكَ فإنَّ املُقْ دَ معظمُ رَ وَ

نَّى بهِ عنهُ  ـن(اهللاِ) أو بام يُكَ ِبُّنـاQ ، من ذلكَ قولُ اإلمـامِ احلَسَ  : ((واهللاِ ال حيُ
لَمِ إال اً ولو كانَ أسـري اً بدٌ أبدع يْ يُسـاقِطُ  يف الـدَّ بَّنـا لَ بِّنـا، وإنَّ حُ ـهُ اهللاُ بِحُ عَ نَفَ

ــــنَ  قَ مِ رَ ــــوَ يْحُ ال ــــرِّ ــــاقِطُ ال ــــام تُس ــــي آدمَ ك ــــنْ بن نوبَ مِ ــــذُّ  ال
 (( رِ جَ هُ إلينا رسولُ اهللاِ )٣(الشَ دَ هِ دٌ عَ هْ عَ :((واهللاِ إنَّهُ لَ هُ ـرَ  N، وقولُ أَنَّ هذا األَمْ

ــ شَ ــهُ اثنــا عَ نّــا إال مســمومٌ أو  اً رَ إمامـــيملكُ ، مــا مِ ــدِ عــيلٍّ وفاطمــةَ لْ ــنْ وُ مِ

، رشح ١/٥٣٤، رشح مجل الزجاجي: ٩/١٨٠ينظر: رشح املفصل:  )١(

 .٦/٣٠٦٦التسهيل(ناظر اجليش): 

رر يف تفسري القرآنِ العظيم(منسوب إىل عبد القاهر  )٢( جُ الدُ رْ ينظر: دُ

 .٢/٥٠٩اجلرجاين):

 .١/٣٢٧اختيار معرفة الرجال(الشيخ الطويس):  )٣(
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(( نيِ )١(مقتولٌ ـنيٍ بيـدهِ ال Q . ومنهُ قولُ اإلمامِ احلُسَ سَ ـسُ حُ : ((فوالـذي نَفْ
عُ اليومَ واعِ  مَ دٌ فال يُعينُنا إاليَسْ )) يَتَنَا أَحَ نَّمَ هَ هِ يف جَ بَّهُ اهللاُ لوجهِ  .)٢(أَكَ

ام  فأنتَ  نيِ  Lتر أهنَّ ـمَ سِ قْ ـام مُ هِ (اهللاِ) يف كالمِ ظَ اجلاللـةِ فْ قد استعمال لَ
، وكنّى عنه اإلمـامُ احلُسـنيُ بقوله:(فوالـذي  نُ حَ به اإلمامُ احلَسَ َّ ، فقد رصَ بهِ

هِ)، وال تكونُ النفسُ إالّ بيدِ اهللاِ تعاىل. سنيٍ بيدِ  نفسُ حُ
: مِ  ثانيًا: مجلةُ جوابِ القَسَ

ــ سَ ؛ إذْ جــوابُ القَ ــمِ سَ ــيء بالقَ ــمُّ الــذي مــن أجلــهِ جِ  مِ هــو اجلــزءُ املهِ
ــهُ  ؛ وألنَّ هِ تقـعُ الفائــدةُ ويـتمُّ الكـالمُ ؛ ألنَّـهُ بـِ ـمِ مـنْ جــوابٍ سَ ((البُـدَّ للقَ

فٍ بغـريِ حملـوفٍ عليـه)) لـِ ـرُ حَ الٌ ذِكْ ـَ ، وحمُ . ومجلـةُ )٣(هـو املحلـوفُ عليـهِ
:  اجلوابِ هذهِ تكونُ عىل رضبنيِ

ــ لُ ـالض ــي ربُ األوّ ــةُ الت ــي اجلمل : وه ــةُ ــمِ اخلربيّ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج : مجل
رِّ  قَ ـــتكلِّمُ أَنْ يُ ـــدَ امل ـــدقَصَ ـــا وتأكي ها ثُبوت ـــدَ زي ـــا ويَ ه ؛ ألنَّ رَ ـــمِ ا بالقس
هِ  ا موضعُ اهتاممِ  .)٤(مضموهنَ

ي):  )١( مِّ ار القُ ، بحار ٢٢٦كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش(اخلزّ

 .٤٤/١٣٨األنوار: 

 .١١٧وق): األمايل(الشيخ الصد )٢(

، ٤٨٠، وينظر: توجيه اللمع: ٧٨الالمات، الزجاجي(تح:د. مازن املبارك):  )٣(

ل، ابن احلاجب(تح: د.موسى العلييل):   .٢/٣٢٢اإليضاح يف رشح املفصّ

مُ يف اللغة ويف القرآن(حممد املختار السالمي):  )٤( سَ  .٦٧ينظر: القَ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ْلَةِ اجل مِ ومجُ سَ لٌّ منْ مجلةِ القَ ، أي: إنَّ كالوملّا كانتْ كُ ام  وابِ متباينتنيِ مـنهُ
لٌّ  ـيءَ  كالمٌ مستقِ ام تعلُّـقٌ بـاألُخر ـ جِ ـلٍّ مـنهُ هِ ـ ومـعَ هـذا لكُ قائمٌ بنفسِ

ـ فِ الشّ رْ بْطِ حَ رَ ا باألُخر كَ فٍ تربُطُ إحدامهُ ــَبأحرُ ، )١(رطَ بـاجلزاءِ ـَرطِ الشّ
ـمُ  اً تالفِ نوع اجلملةِ الواقعـةِ جوابـوهذا الربطُ خيتلفُ باخ سَ ؛ إذْ تُقْ للقسـمِ

ةُ  مِ اخلربيّ سَ :مجلةُ جوابِ القَ  عىل قسمنيِ
ــميّةُ  -١ ــمِ االس ــوابِ القَسَ ــةُ ج ــإنْ مجل ؛ ف ــةٌ ــةٌ أو منفيّ ثبت ــا مُ ــيَ إمّ : وه

)، أو  ــالمِ ـــ(إنَّ وال ، أو ب ــةِ ــالالمِ املفتوح ــمُ ب سَ ــبَ القَ ي ــةً أُجِ ــتْ مثبت كان
ـمُ  سَ ـا إنْ كانَـتْ منفيـةً فيُجـابُ القَ . وأمّ ـةً فَ َفَّ ةً أو خمُ دَ ـدَّ شَ ها مُ ) وحـدَ بـ(إنَّ

) بـ(ما)، أو (ال)،  .)٢(أو(إنْ
ــةُ  -٢ ــمِ الفعليّ ــا أنْ يكــونَ فعلُهــا ماضــي :مجلــةُ جــوابِ القَسَ  اً وهــي إمّ

ــارع ــونَ مثاً أو مض ــا أنْ يك ــايض إمّ ــلُ امل ــاً ؛ والفع ــاً  بت ــانَ أو منفيّ ــإنْ ك ؛ ف
) أو (قـد)  اً مثبت ـمُ بــ(الالم وقـد)، وجيـوزُ (الـالمُ سَ ـابَ القَ فـاألوىل أنْ جيُ

ا إنْ كانَ منف ها، وأمّ ) اً يّ وحدَ مُ بـ(ما)، أو (ال)، أو(إنْ سَ يبَ القَ  .)٣(أُجِ

ل:٤٨٠ينظر: توجيه اللمع:  )١(  .٩/١٨٤، رشح املفصّ

، رشح الريض عىل كافية ابن ٥٣٩-١/٥٣٧ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٢(

 .٦٢-٦/٦٠احلاجب: 

، رشح الريض عىل كافية ٢/٨٣٩، رشح الكافية الشافية:٧٩ينظر: الالمات:  )٣(

 .٦٦-٦/٦٢ابن احلاجب:
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ــ ــوالفع ــونَ مثبت ــا أنْ يك ــارعُ إمّ ــ اً لُ املض ــاً أو منفيّ ــانَ مثبت ــإنْ ك  اً ؛ ف

ها، أو  هُ بنــونِ التوكيــد، أو بــالالمِ وحــدَ ــعُ سْ هُ بــالالمِ وكَ فــاألكثرُ تصــديرُ

ــ ها، وإنْ كــانَ منفيّ ــالنونِ وحــدَ ) اً ب ـــ(ما)، أو (ال)، أو(إنْ ــهُ ب ، وقــد )١(فنفيُ

( ــنْ ـــ(ملْ) و(ل ــونُ ب ــا )٢(يك ــى هب تلقّ فِ أنْ يُ ــرُ ــكَ األح ــبَ لتل جَ ــد وَ . وق

ا يُستأنفُ هبا الكالمُ  ؛ ألهنّ مُ سَ  .)٣(القَ

: وهــي ربُ الثــاينـالضــ ــةُ ــمِ الطلبيّ سَ ــمُ : مجلــةُ جــوابِ القَ سَ أنْ يكــونَ املقْ

ــ ــهِ مطلوب ــد اً علي ــذا ال يكــونُ إالل ، وه ــمِ سِ ــؤالِ   املُقْ ــمِ الس ، أوِ )٤(يف قَسَ

ــمِ االســتعطايفّ  سَ ــابُ بـــ: )٥(القَ ، أوِ النهــي،  الــذي جيُ ــرِ ، أوِ األَمْ االســتفهامِ

رشح الريض عىل ، ٢٠٣-١/٢٠١ينظر: الغرة املخفية يف رشح الدرة األلفية: )١(

 .٦٦-٦/٦٢ :كافية ابن احلاجب

، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٢/٨٤٨ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٢(

٢/٦٤٠. 

ل:  )٣(  .٩/١٨٤ينظر: رشح املفصّ

)٤(  : ، رشح الريض عىل ١/٢٥٦ينظر: املسائل الشريازيات، أبو عيل الفاريسّ

 .٤/١٧٩٣، ارتشاف الرضب: ٤/٣٠٨كافية ابن احلاجب: 

 .٢/١٤٥عبد اللطيف حممد اخلطيب): ح ورشح: د.(ت ينظر: مغني اللبيب )٥(
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ــا، أو أَنْ أو إال ا )١(، أو ملََّ ً ــربَ لَنَّ فيكــونُ خَ عَ ــنَفْ ، ولَ لَنَّ عَ تَفْ يــبَ بـــ:لَ ــام أجِ بَّ ، ورُ

   .)٣()٢(بمعنى األمر

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٢١٧ينظر: رشح الكافية الشافية:  )١(

حسن  ، التذييل والتكميل، أبو حيان األندليس (تح: د.٦/٥٩احلاجب:

 .١١/٣٣٤هنداوي):

 .٦/٦٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

لْتَ ٣( قَ مِ Q قولَ اإلمامِ احلُسنيِ )قالت د.أسيل: ((نَ سَ نَ القَ ...) مِ نَّ عَ تَمِ يَجْ :(واهللاِ لَ

مِ معَ الفعلِ املضارعِ  غريِ  سَ ؛ ألنَّ اقرتانَ المِ القَ نَ االستعطايفّ نا جتعلُهُ مِ االستعطايف، وهُ

: كانَ عليها أنْ  دِ بالنونِ الثقيلةِ بمعنى األمر، وكذلكَ الصفحات التالية)). أقولُ املؤكَّ

) تقولَ  ) ال يتعد بـ(معَ : (ألنَّ اقرتانَ المِ القسمِ بالفعلِ املضارع)؛ ألنَّ الفعلَ (اقرتنَ

تْ د. رَ كَ الً، وثانياً: إنَّ األمرَ ليس كام ذَ أسيل، فهناك فرقٌ بني  وإنّام بـ(الباء) هذا أوّ

لُ إالّ يف مَ تَعْ )؛ فالصيغةُ األُوىل ال تُسْ لَنَّ عَ تَفْ ) و(لَ لَنَّ عَ يَفْ مِ اخلربي (غريِ  صيغة (لَ سَ القَ

نَّ عىل قتيل طُغاةُ بني Q االستعطايف) وهو ما عليهِ قولُ اإلمامِ احلُسنيِ  عَ تَمِ يَجْ : ((واهللاِ لَ

لُ يف القسم اخلربي، والقسم الطلبي (االستعطايف)،  مَ تَعْ : تُسْ )). والصيغةُ الثانيةُ أُميَّةَ

نِ  ا اخلربي فنحو قولِ اإلمامِ احلَسَ تَلْقَ ملعاويةَ  Qأمّ ا : ((تاهللاِ لَ )) وأمّ بَّكَ نْ قليلٍ رَ َّ عَ نيَ

و  رٍ مْ َّ يا بنَ أُمِّ عَ نيَ تَنْتَهِ مُ اهللاِ لَ يْ و بن العاص: ((وأَ نِ لعمرِ الطلبي فنحو قولِ اإلمامِ احلَسَ

) عىل صيغ َّ نيَ تَنْتَهِ : (لَ هُ )) فقولُ بِيَّةِ ضَ عْ نَ القَ دَّ مِ نَيْكَ بنوافِذَ أشَ ضْ نَّ حِ ذَ فِ  ةأو ألُنْ
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مُ االستعطايف بأَنّهُ((حتريكُ النفسِ وإث سَ فَ القَ رِّ لةٍ لذا عُ مْ ها بجُ ارةُ شعورِ

(( مِ سَ  .)٢()١(إنشائيةٍ جتيءُ بعد مجلةِ القَ

.أنَّ د ؛ وعليه أر تَهِ ، أي: انْ ، وهو خربٌ بمعنى األمرِ لَنَّ عَ تَفْ ق بنيَ  لَ أسيل ملْ تُفرِّ

. اللةِ  الصيغتنيِ من حيث الدّ

 .٢/٣٨٦النحو الوايف، عباس حسن:  )١(

ا ٢( رادُ هبِ وَ مجلةٌ طلبيَّةٌ يُ : وهُ لْ عباس حسن هبذا بلْ قالَ قُ )قالت د. أسيل: ((ملْ يَ

ُ جوابَ  معنى توكيدُ  تَربَ عْ ، وتُ ثريُ الشعورَ والعاطفةَ لَةٍ عىل ما يُ مجلةٍ طلبيّةٍ أخر مشتمِ

م)) النحو الوايف:  سَ نٍ ٤/٣٦٥، ويف نسختي: ٤/٤٥٠القَ سَ : بَلْ قالَ عباسُ حَ . أقولُ

مِ االستعطايف، وكانَ عىل. د. سَ نْ تعريفٍ للقَ هُ مِ تُ رْ كَ ، أسيل أنْ ال تترسَّ  بام ذَ عَ يف احلكمِ

الً. وثانيهذ : (هو مجلةٌ اً ا أوّ : هي نقلَتْ قولَ عباسِ حسن يف تعريف القسم االستعطايفّ

طلبيّةٌ يرادُ هبا توكيدُ معنى مجلةٍ طَلبيّةٍ أخر)؛ فعىل النحو السالم إنْ كانتْ مجلةُ 

نْ ذكرَ أنَّ  ها وحديثُها مل نجدْ فيها مَ ، وهذهِ كتبُ النحو قديمُ م االستعطايف طلبيةً سَ  القَ

دَّ  رُ ذَ بقولِ عباس حسن بلْ تَ ، وكانَ عليها أن ال تأخُ مجلةَ القسم االستعطايف طلبيةٌ

، وال تكونَ ناقلةً فقط من دونِ تَدبُّر.  عليهِ

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٤٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

لُ  سَ : الفَصلُ األَوَّ ْلتا القَ   L مِ وجوابِهِ يف كالمِ اإلمامنيِ مجُ

ـنيِ  ـنِ واحلُسَ : احلَسَ مَ  يف كـالمِ اإلمـامنيِ سَ  جـاءَ عـىل نمطـنيِ  Qإنَّ القَ

:  رئيسنيِ

، مِ اسميَّةٌ : مجلةُ القَسَ لُ . النمطُ األوّ ةٌ  ومجلةُ جوابِهِ خربيَّ

.النمط الثاين:  ةٌ أو طلبيَّةٌ ْلَةُ جوابِهِ خربيَّ ، ومجُ مِ فعليّةٌ سَ  مجلةُ القَ

ــمُ  لُ فيُقسَ ــنمطُ األوّ ــا ال ــىل أمّ ــةِ القســمِ االســميّةِ ع ــوع مجل بحســبِ ن

:  قسمنيِ

. ةٌ ، ومجلةُ جوابهِ خربيّ مِ االسميّةُ الرصحيةُ : مجلةُ القَسَ لُ  القسمُ األوّ

.مُ الثاينالقس ةٌ ، ومجلةُ جوابِهِ خربيّ مِ االسميّةُ غريُ الرصحيةِ سَ  : مجلةُ القَ

. ةٌ ، ومجلةُ جوابهِ خربيّ مِ االسميّةُ الرصحيةُ : مجلةُ القَسَ لُ  القسمُ األوّ

: مِ عىل رضبنيِ سَ بِ نوعِ مجلةِ جوابِ القَ مُ بحسَ سَ قْ يُ  وَ

: ـالض مِ االسميَّةُ وابِ القَسَ : مجلةُ جَ لُ  وهي مثبتةٌ أو منفيّة:ربُ األوّ
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: -أ مِ االسميّةُ املثبتةُ  مجلةُ جوابِ القَسَ

 :)١(وردَ هذا الرتكيبُ يف مخسةِ مواضعَ 

ــنِ  عٍ مــنْ معاويــةَ مــنْ خطبــةٍ لــهُ  Qـــ منهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ ــمَ سْ بمَ

ــمَ أَينّ رأَيتُــهُ  عَ رٍ زَ ــخْ : ((وإنَّ معاويــةَ بــنَ صَ ــلحِ ِ بعــد الصُّ وهــو عــىل املِنْــربَ

أـالفــةِ أهــالً، وملْ أَرَ نفســللخ ، وَ ــمُ اهللاِ ألَنــا ي هلــا أهــالً، فكــذبَ معاويــةُ يْ

ىل النــاسِ بالنــاسِ يف كتــابِ اهللاِ وعــىل لســانِ رســولِ اهللاِ  ــا ملْ Nأَوْ نّ ، غــريَ أَ

ــولُ  ــبِضَ رس ــذُ قُ ينَ من دِ ــطَهَ ضْ ــومنيَ مُ ظل ــنيَ مَ يفِ ِ ــتِ خمُ ــلَ البي لْ أَهْ ــزَ نَ

ـNاهللاِ َـلَ النـاسَ ؛ فاهللاُ بيننا وبنيَ مَ لَ عـىل رقابنـا ومحَ نـا، ونَـزَ قّ نـا حَ لَمَ نْ ظَ

ــعَ  نَ ، ومَ ــائِمِ ــنَ الفــيء والغن ــابِ اهللاِ مِ نا يف كت مَ ــهْ ــا سَ ن نَعَ ــا، ومَ عــىل أكتافِن

نْ أبيها نَا فاطمةَ إرثَها مِ  .)٢())أُمَّ

ةٍ: ((ماذا ، ٩٨٢: ٢، م١٩٨، ١٦٦: ١ينظر: م )١( دَّ قالَ د. نارص يف مواضعَ عِ

: قد ذكرتُّ يف ا٢، م١تعني هذهِ الرموز؟))، أي: م ام؛ فـ م. أَقولُ : ١ملقدمةِ املُرادَ منهُ

نِ   ..Q : موسوعةُ كلامتِ اإلمامِ احلُسنيِ ٢، ومQموسوعة كلامتِ اإلمامِ احلَسَ

 .١٠/١٣٨، بحار األنوار: ٥٦١(الشيخ الطويس):  األمايل )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٤٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــمُ اهللاِ)ا( ــ)١(يْ ــميّةُ الص ــمِ االس سَ ــةُ القَ ـــ: مجل ):مبتدأٌ، وخ ـــ(أيْمُ ، ف هُ رحيةُ ربُ

ــذ ــحم ــاءَ يف  اً وفٌ وجوب ــي، ج ــمي، أو يمين ، أو قس ــهِ ــمُ ب سَ : املقْ هُ ــديرُ تق

؛  ــمِ سَ ــى القَ ــهِ معن ــضٍ وفي ــهُ يف بع ــلَ بعضُ مِ ــا عَ ــابُ م ــذا ب الكتاب:((ه

، و ـرُ اهللاِ ألفعلَـنَّ مْ عَ ـرُ اوذلكَ قولُـك: لَ مْ عَ : لَ أَنَّـهُ قـالَ ... كَ ـمُ اهللاِ ألَفعلَـنَّ يْ

أسعد حممد عيل النَّجار، جامعة بابل ـ كلية الرتبية األساسية، قسم  قال د. )١(

 نُ لسنا بصدد إعراب وإنّام بصدد دَاللة، داللةُ القسم هنا إزالة العربية: ((نح اللغة

نَيها منْ حيثُ  كْ مِ واإلشارةِ إىل رُ سَ : البُدَّ يل من تعينيِ مجلةِ القَ )). أقولُ كِّ الشَ

مامنيِ  وَ (تراكيبُ القسمِ والرشطِ يف كالمِ اإلِ ؛ ألنَّ عنوانَ األُطروحةٍ هُ اإلعرابِ

نِ واحلُسني  وقد  إال Qا ألحدِ اإلمامنيِ : إينّ ملْ أذكرْ حديثاً ا أوالً، وثاني) هذQاحلَسَ

ها، وذلك بعد بيانِ  تُبِ النحوِ والبالغةِ وغريِ الً باالعتامدِ عىل كُ فَصَّ ذكرتُ دَاللتَهُ مُ

رِ القارئُ الكريمُ حتليلَ حديثِ اإلمامِ ب للقسم أو الرشطِ أو لكليهام معالرتكي بَّ يتَدَ لْ ا. وَ

لْتُ الكالمَ يف الداللةِ بعد بيانِ الرتكيب. وثالثاً: إنَّ د. أسعد جي Qاحلسن  دْ أين فَصَّ

نْ  مُ مِ سَ هُ ليسَ بصحيح؛ بلْ كانَ القَ رَ كَ ، وما ذَ كِّ نا هي إزالةُ الشَ مِ هُ سَ كرَ أنَّ داللةَ القَ ذَ

قٌ  رْ ، وهناكَ فَ لِهِ كْ نْ كانَ عىل شَ دِّ إنكارِ املُخاطَبِ معاويةَ ومَ لِ رَ بنيَ الشكِّ أَجْ

نِ  نيَ يف إمامةِ احلَسَ هُ ملْ يكونوا شاكِّ عَ نْ كانَ مَ ؛ فمعاويةُ ومَ ارِ بل كانوا  Qواإلنكَ

نكرينَ هلَا.  مُ
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ــمُ اهللاِ ، وكــذلك أَيْ ــهِ ــمُ ب سَ ــمِ )١())اهللاِ املقْ سَ ــةَ القَ ْلَ بُ مجُ ــرَ تِ العَ ــدَ قَ ((عَ ، إذْ

كَ  ـرُ مْ عَ ـنَ الفعـلِ والفاعـل]، فقالـت: لَ ا مِ نَ املبتـدإ واخلـربِ [كـام عقـدهتْ مِ

(( نُ اهللاِ ألذهبَنَّ مُ ألَيْ ، وَ نَّ  .)٢(ألقومَ
ــ ُ وجوب ــربَ فَ اخلَ ــذِ ــام حُ )وإنَّ ــنُ مُ (أَيْ ــكَ اللفظِ ــةِ ذل ،  )٣(ا؛ لدالل ــهِ يُّنِ عَ ــىل تَ ع

ــولِ  ــاسِ ولط ىل الن :(ألنا أَوْ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــالمِ بج ــولَ الك ؛ ألَنَّ ط ــالمِ الك

ــربِ  ــنِ اخل ــاً ع ــارَ عوض ــي اهللاِ) ص ــانِ نب ــىل لس ــابِ اهللا وع ــاسِ يف كت بالن

 .١/٤٣٤، وينظر: األُصول يف النحو:٥٠٣-٣/٥٠٢ )١(

، وما بني املعقوفني من ٢٤٥اللمع يف العربية، ابن جني(تح: حامد املؤمن): )٢(

ر: املقتصد يف رشح اإليضاح، عبد القاهر اجلرجاين: ، وينظ٤٨٤توجيه اللمع:

 .٦/٣٠٨٣، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٢/٨٦٤

تْهُ مجلةٌ تُغني عن جوابِهِ ِ))، )٣( مَ رَ وتقدَّ هُ تأخَّ ؛ ألنَّ ُ فَ اخلَربَ ذِ نا حُ  قال د. أسعد: ((هُ

نِ اجلوابُ  . أملْ يكُ ىل الناسِ : واهللاِ ألَنَا أوْ ا: ((إذا قُلتَ :  وقالَ أيضً هُ كالمٌ بَقَ حمذوفًا؟ سَ

هُ  ) بعيدٌ عامَّ ذكرَ نُ مُ (أيْ ِ فَ خربَ ذْ : إنَّ تعليلَ د. أسعد حَ ...)). أقولُ مَ أينِّ رأيتُهُ عَ زَ

؟. هُ امَ ، وتعليلُ النحوينيَ أمَ رُ ذلكَ ، بل كيفَ يذكُ  النحويّونَ

ريدُ بهِ أنْ حيملنَي عىل أنْ أُقِ  نِ اجلوابُ حمذوفًا؟)يُ :(أملْ يكُ هُ مِ وقولُ سَ رَّ بأنَّ جوابَ القَ

، بل  هُ ليس بصحيحٍ رَ كَ ) كيفَ أُقِرُّ بذلك؟ فام ذَ ىل الناسِ بالناسِ وفًا يف (واهللاِ ألَنَا أوْ حمذُ

.( ىل الناسِ بالناسِ ، وهوَ اجلملةُ االسميّةُ (ألَنا أوْ  اجلوابُ مذكورٌ
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هُ  ــدَّ سَ ــدَّ مَ ــفور)١(وسَ ص ــنِ عُ بِ اب هَ ــذْ ــىل مَ ــوزُ ع ـــ) أنْ ٦٦٩(ت. وجي ه

ــرب ) خ ــمُ ــونَ (أَيْ ــمُ اهللاِ اً يك ــمي أَيْ ــدأً، أي: قس ــذوفُ مبتَ ــهُ )٢(واملح . وتابَعَ

ــ ــانَ األندلس ــو حيّ ــهِ أب ــدِ قولي ــكَ يف أحَ ــىل ذل ــربِ )٣(يـع ــونَ اخل ، إال أَنَّ ك

ــذوف ) اً حم ــنُ مُ ــىل (أيْ ــةِ ع ــداءِ التوكيديّ (الم)االبت ةِ دخولِ ــحَّ ىل؛ لِصِ ، )٤(أَوْ

الً أَو ثانيـ و((بناءً عـىل أَنَّـهُ إذا دارَ األمـرُ بـنيَ  هُ ، فكونُـاً كـونِ املحـذوفِ أَوّ

ــ ــ)٥(وىل))أَ  اً ثاني ــافِ الضَ ــانَ يف (ارتش ــو حيّ ــعَ أب جَ ــذلكَ رَ ــنْ ـ؛ ل ) ع بِ رَ

ــذ ــهِ ه ــرأْيِ ــربِ وجوب فِ اخل ــذْ ــولِ بح نُ اهللاِ) يف اً ا إىل الق مُ ـــ(أَيْ ، إذ قال:((ف

هُ  ، وخـربُ مٌ فيـهِ الرفـعُ عـىل االبتـداءِ، هكـذا اسـتعملتْهُ العـربُ تَزَ لْ مِ مُ سَ القَ

((  .)٦(واجبُ احلذفِ

، ٦/٥٤، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٤٨٤ينظر: توجيه اللمع:  )١(

 .٢/٣٠٨، املساعد عىل تسهيل الفوائد: ٢/٦٣٥الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:

ب:  )٢(  .١/٣٧٤، مغني اللبيب: ٩١ينظر: املقرّ

 .١/١٦٧ينظر: منهج السالك يف الكالم عىل ألفية ابن مالك: )٣(

 .٢/٣٠٨ينظر: املساعد عىل تسهيل الفوائد:  )٤(

ى بـ(رشح املزج) )٥(  .١/٥٢٦الدماميني:  رشح مغني اللبيب املسمّ

 .٤/١٧٧٠ارتشاف الرضب:  )٦(
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اء(ت ــرّ ــالَ الف ـــ٢٠٧وق ــا))ه ــعُ بجواهبِ ــي تُرفَ ــنيٍ فه لُّ يم ، )١():((كُ
:((إنْ كـانَ املبتـدأُ اسـمَ معنـى نحـو:  اً وقالَ أيضـ ـلَ عنـه الـريضّ يف مـا نَقَ

ــاجُ إىل تقــديرِ خــربٍ  ْت ، وال حيَ هُ ــمِ خــربُ سَ ــنُ اهللا فجــوابُ القَ مُ ، وأيْ كَ لعمــرُ
ــو)) ــو ه ــا، فه ــنيٌ أيضً ــنَّ يم لَ ، وألفْعَ ــنيٌ كَ يم ــرُ : لعم ؛ ألنَّ ــرَ دَّ )٢(آخَ ، ورُ

ــمٌ  سَ قْ : مُ ــنَّ لَ ، وألفْعَ ــهِ ــمٌ ب سَ قْ ن) مُ ــر)و(أَيْمُ مْ ــنَ (العَ ــالًّ مِ ؛ ألنَّ ك ــكَ ذل
؛ فكيفَ يكونُ هذا ذاك  .)٣(عليهِ

ــهُ  يَتْ قِ ، فــإذا لَ ــمِ سَ ــعَ للقَ ضِ فٌ وُ رْ )؛ وهــو((حَ ــنُ مُ (أَيْ ــةٌ منْ فَ َفَّ ) خمُ ــمُ و(أيْ
(( ــونُ طَتِ الن ــقَ ــالمُ سَ ــفُ وال ــتعام)٤(األَلِ ــرةِ اس ثْ ) . ولكَ نُ ــرب(أيمُ لِ الع

ــ ــروا التصَ ــمِ آث سَ ـــيف القَ ــهِ ختفيف فَ في ةٍ اً رُّ ــدَّ ــاتٍ عِ ــىل لغ ــاءَ ع ــذا ج ؛ ل
ــ ــفٍ وعش ــلوها إىل ني ــنُ اهللاِ، وأَمِ اهللاِ، وإِمِ اهللاِ، ـأوص ــا: أَيمُ ، منه ــةً رينَ لغ

 .)٥(ومُ اهللاِ، ومِ اهللاِ

 .٢/٢٤٧معاين القرآن:  )١(

، وينظر: اإلبانةُ يف اللغة العربية ٦/٥٥رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

ةُ بن مسلم العوتبي الصحاري): لَمَ هُ يف معانيه.٣/٥٣٢(سَ  ، ومل أجدْ

 .٦/٥٥ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

 (ي م ن).٨/٣٨٧كتاب العني: )٤(

ل: رشح امل ،٥٠٣-٣/٥٠٢الكتاب:  ينظر: )٥(  ، رشح٩/١٧٨فصّ

 .٤/٢٣٨، مهع اهلوامع:٦/٣٠٨٧التسهيل(ناظر اجليش): 
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ـــلُ  بَ اخللي هَ ـــذَ )؛ ف ـــنُ مُ ـــلِ (أَيْ ـــونَ يف أَصْ ـــفَ النحويّ ـــدِ اختل وق
لَـتْ وال عِ ـلِ مهـزةُ قَطْـعٍ جُ )، ومهزتُـهُ يف األصْ ـنيْ مِ ْـعُ (يَ كوفيّونَ إىل أَنَّـهُ مجَ

 : ــعُ ، واجلمي ــثُ نَّ ؤَ : يُ :((واليمنيُ ــلُ ــال اخللي ، ق ــتعاملِ ــرةِ االس ــالً؛ لكث وص
مُ  ، أي: يميناألَيْامنُ واأليْ نُ مجاعةٌ مُ ...وأَيْ ري:نُ هَ ، قالَ زُ  ا بعد يمنيٍ

ــ ــا ومِ نّ ــنٌ مِ مُ ــعُ أيْ مَ تُجْ مفَ  نْكُ
 

ماءُ بِ   ــا الــدِّ ةٍ متــورُ هبِ ــمَ سَ قْ  مُ
 (( فَكُ : تُسْ . ومتورُ َعَ بنيَ اليمنيِ  .)١(... فيكونُ قد مجَ

ــانَ  ــنُ كيس ــك اب ــىل ذل م ع هُ ــابَعَ (ت )٢(وت ــاجُ ــدِ ٣١١والزجّ ـــ) يف أح ه
ـــهِ  ســـتويه(ت)٣(قولي رُ ـــنُ دُ هــــ) ٣٦٨، والســـريايف(ت)٤(هــــ)٣٣٧، واب

يـــز ـــدهــــ) مُ ٦٤٣عـــيش(ت. وقـــالَ ابـــنُ ي)٥(اً جمُ ضِّ وا  اً عَ تَلَفُ ذلـــك:((احْ

، ٧٤(ي م ن) والبيت من الوافر يف رشح ديوانِهِ:٣٨٧-٨/٣٨٦كتاب العني:  )١(

: أبو الربكات األنباري: ، اإلنصاف، ٢٠٥وينظر: احلُلل يف إصالح اخللل، البطليويسّ

بتي): ٥٩م ٤٠٥-١/٤٠٤ ، البسيط يف رشح مجل الزجاجي(ابن أيب الربيع السَّ

٩٤٠-٢/٩٣٩. 

ل:  )٢(  .٩/١٨٣، ٨/٦٦ينظر: رشح املفصّ

 .١٤/١٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٣(

ل: )٤(  .٩/١٨٣، ٨/٦٦ينظر: رشح املفصّ

 .٨/٦٦ينظر: املصدر نفسه: )٥(
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(( ــلُ ــنُ اهللاِ ال أَفْعَ مُ ــالوا: أَيْ ــاملفردِ، فق ــونَ ب ــام حيتلف ، ك عِ ــاجلَمْ ــإذا )١(ب . ف
ْعَ ( ) مجَ نُ (أيمُ امً كانَ لُ قَسَ مَ تَعْ مٍ  يمني) فإنّهُ يُسْ  .)٢(وغريَ قسَ

ا مـذهبُ البصـ ، ـأمّ نِ بمعنـى الربكـةِ ـنَ الـيُمْ ـتَقٌّ مِ شْ رينيَ فإنّـهُ مفـردٌ مُ
لٍ ومه صْ هُ عند سيبويه مهزةُ وَ  .)٣(زتُ

 ، ــارةً ــوفينيَ ت ــلِ والك ــذهبِ اخللي ــالوا بم ــوينيَ ق ــضَ النح ــدُ بع ونج
ـبَ إىل قـولِ ـوتارةً أخر بمـذهبِ البصـ هَ يّ مـثالً ذَ نـّ ؛ فهـذا ابـنُ جِ رينيَ

ــف) (املنص ــوفينيَ يف كتابِهِ ــلِ والك ــ)٤(اخللي ــرأْيِ البص ــذَ ب رينيَ يف ـ، وأخَ
. وكـــــذلك أبـــــو الربكـــــات )٥(اب)كتابِـــــهِ(رس صـــــناعة اإلعـــــر

ــاري(ت ــهِ(أرسارِ ٥٧٧األنب ــوفيني يف كتابِ ــولَ الك ــحَ ق جَّ ــهُ رَ ـــ)، فإنَّ ه
ــة) ــ)٦(العربي ــرأْيِ البص ــذَ ب ــاف)ـ، وأَخَ ــنَ )٧(رينيَ يف (اإلنص ــدُ اب ــذا نج ؛ ل

ـــع(ت ـــذانِ ٦٨٨أيب الربي : ((وه ـــالَ ، إذ ق ـــذهبنيِ ـــالَ امل حُ كِ حِّ ــــ)يُصَ ه

 .٨/٦٧ل: رشح املفصّ  )١(

 .٢/٨٧٧ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٢(

 .١/٤٣٤، األصولُ يف النحو: ٢/٣٣٠، املقتضب: ٣/٥٠٣ينظر: الكتاب:  )٣(

 .١/٦١ينظر:  )٤(

 .١/١١٥ينظر:  )٥(

 .٣٤٣ينظر:  )٦(

 .٥٩م  ٤٠٩-١/٤٠٤ينظر:  )٧(
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((  .)١(القوالنِ صحيحانِ
ــنِ ومجلــةُ جــ ــمِ االســميَّةُ يف كــالمِ اإلمــامِ احلسَ سَ (ألَنــا  Qوابِ القَ هيَ

ــاءتْ  ــولِ اهللاِ)، ج ــانِ رس ــىل لس ــابِ اهللاِ وع ــاسِ يف كت ــاسِ بالن أوىل الن
ـــ ـــةِ التـــي هـــي أكثَـــرُ الالمـــاتِ تَصَ ) التوكيديّ ةً بــــ(الالمِ رَ ـــدَّ صَ فـمُ ، اً رُّ

ــامَّ يف ن . )٢(فــسِ املخاطــبوأمهيتُهــا حتقيــقُ معنــى اجلملــةِ وإزالــةُ الشــكِّ عَ
ـا  ؛ ألهنّ لنـا: إنَّ أصـلَها االبتـداءُ ، ((وإنَّـام قُ لُ هـذهِ الـالمِ المُ االبتـداءِ وأصْ
ــنَ   مِ ــرّ ، وال تتع ــداءِ ــصُ لالبت ، وختلُ ــوابِ ــى اجل ــنْ معن  م ــرَّ ــد تتع ق

؛ فلذلكَ كانَ أخصَّ معنييها))  .)٣(االبتداءِ
هِ  واألصلُ يف هذهِ الالمِ أنْ يُؤتى هبا يف مواضعِ الردِّ  ، كام يف قولـِ واإلنكارِ

فَ  نُ ﴿:Q تعاىل عىل لسانِ إخوةِ يوسُ نَحْ نَّا وَ بُّ إِىل أَبِينا مِ وهُ أَحَ أَخُ فُ وَ لَيُوسُ
نيٍ  بـِ ـاللٍ مُ ـي ضَ بَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِ صْ م هـذا املعنـى)٤(﴾عُ نكـرينَ عـىل أَبـيهِ ؛ )٥(. مُ

مِ يف قولِ اإل سَ رُ هبا جوابُ القَ دَّ نِ وكذلكَ الالمُ املصَ : (ألَنا أَوىل Q مامِ احلسَ
ـهُ وهـو عـىل  الناسِ بالناس) إذْ جاءتْ يف موضعِ اإلنكـارِ عـىل معاويـةَ قولَ

 .٢/٩٤٠البسيط يف رشح مجل الزجاجي:  )١(

 .٩/٤٧ينظر: رشح املفصل:  )٢(

 .٦/٦٠، وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:٩/٣٨رشح املفصل: )٣(

 .٨سورة يوسف: )٤(

 .١/٢٩٣ينظر: معاين النحو:  )٥(
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نُ بنُ عيلٍّ وابنُ فاطمةَ رآنا للخالفـةِ أهـالً، ومل  ، هذا احلسَ ا الناسُ :((أهيُّ ِ املِنْربَ
هُ هلا أهالً)) سَ رَ نَفْ دُ هذا اإلنكارَ سـياقُ كـالمِ اإلمـ)١(يَ ضُ ـفَ ، ويَعْ صَ ، إذ وَ امِ

ـ ؛ فهـيَ ملْ تُسْ ـةِ عـىل الـذمِّ ) الدالَّ مَ عَ (زَ لْ يف القـرآنِ قولَ معاويةَ بكلمـةِ مَ تَعْ
، قال تعاىل: الكريم إال ثُـوا﴿كذلكَ بْعَ وا أَنْ لَـنْ يُ رُ فَ ينَ كَ مَ الَّذِ عَ ، حتّـى )٢( ﴾زَ

ب)) ذِ مُ أَصلُهُ الكَ عْ :((الزَّ ، )٣(قِيلَ نْيَـةٌ لِّ يشءٍ كُ بِ ، وقيل: ((لِكُ ـذِ نْيَـةُ الكَ وكُ
(( مُ عْ د اإلنكارَ أيض)٤(الزَّ ضُ ؛  اً . وما يَعْ بِ ـذِ فُ اإلمامِ كالمَ معاويـةَ بالكَ صْ وَ

ةِ اإلنكار. )، وذلك فيهِ ما فيهِ منْ شدَّ بَ معاويةُ ذَّ  فقال:(فكَ
 ُ ــربَ ــمِ جــاءَ اســمَ تفضــيلٍ (أوىل)؛ ألَنَّ  املبتــدأوخَ سَ يف مجلــةِ جــوابِ القَ

لُ  ــدخُ ــذي ت ــدأَ ال ، أي:  املبت دٌ ــرَ فْ هُ مُ ــربُ ، وخ ــمِ سَ ــداءِ أوِ القَ ــهِ المُ االبت علي
ـمَ تفضـيلٍ  هِ اسْ تى بخـربِ ـؤْ رْ )٥(ليسَ مجلـةً يُ كَ ـذْ ـلُ عليـهِ فلـمْ يُ ضَّ ـا املفَ . وأمّ

ــــةٌ عــــىل أَنَّ  ــــاسِ دال ؛ ألنَّ إضــــافتَهُ إىل الن بعــــد اســــمِ التفضــــيلِ

 .٥٦١األمايل(الشيخ الطويس): )١(

، وينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ٧سورة التغابن: من اآلية )٢(

٦٩٥، ٣٤٩، ٢١٣. 

 ).(ز ع م٤/٣٧٠لسان العرب:  )٣(

بكي):  )٤( ، رشح قواعد ١/٥١٤عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح(السَّ

 .٨٥اإلعراب (القوجوي): 

 .١/٢٩٤ينظر: معاين النحو: )٥(
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ــامِ احلَ  ــنِ اإلم ــهِ عَ ــى ب نَّ ــا) املُكَ ل) وهو(أن (أَفْعَ ــاحبَ ــنِ ص ــلٌ  Qسَ ضَّ فَ مُ
ـلِ عليـهِ  ضَّ ـرِ املفَ ـا، فـأغنى ذلـكَ عـنْ ذِكْ طلقً . وألمهيـةِ هـذا )١(عىل غريهِ مُ

؛ وهـو أنَّـهُ  ا لـهُ ـمِ توكيـدً سَ م.  Qاملعنى جـاءَ بالقَ ـهِ سِ أوىل بالنـاس مـنْ أنفُ
؛ ألنَّ فيـه داللـةً  ـمِ مجلـةً اسـميّةً يوافـقُ املقـامَ سَ ثُمَّ إنَّ اإلتيانَ بجـوابِ القَ

، لــذلكَ عــىل ثُ  ــنْ كــانَ كــذلكَ فهــو أوىل باخلالفــةِ بــوتِ ذلــكَ املعنــى؛ ومَ
ــولُ اهللاِ  ــالَ رس ِ  Nق ــنيْ ــنِ واحلسَ ا إىل احلسَ ــريً ش ــذانِ L مُ ــايَ ه : ((ابن

دا)) عَ  .)٢(إمامانِ قاما أو قَ
ن) عندَ البص لَ (أَيْمُ ا أَنَّ أَصْ نا سابقً رْ كَ ءٍ ذَ ا عىل بَدْ دً وْ رينيَ مفردٌ مشتقٌ ـوعَ

نَ اليُمْ  ةُ اهللاِ يميني.مِ كَ رَ نُ اهللا): بَ مُ ؛ فمعنى(أَيْ ةِ ، أي: الربكَ  نِ
ا عند اخلليلِ  ُ  )٣(وأمّ نيْ ، ويَمِ ٍ نيْ يْنًا بعدَ يَمِ مِ ني)، أي: يَ (يَمِ ْعُ والكوفينيَ فهو مجَ

. بحانَهُ مَ بهِ سُ  اهللاِ: ما أَقْسَ

 .٤/٤٣٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٣٠٣الفصول املختارة من العيون واملحاسن، الرشيف املرتىض:  )٢(

ا يفقال د. حيدر: ((البرصيو )٣( ثَّق))، وقالَ أيضً وَ ؟!!!، يُ  نَ خرجوا عن اخلللِ

: ال حاجةَ إىل هذا االستفهامِ  ْعَ وال إفرادَ عند اخلليل))، أقولُ ): ((ال مجَ نُ مُ يْ (أَ

هُ يف حتليلِ أَولِ حديثٍ من  رُ رأي اخلليلِ وتوثيقُ بَقَ ذِكْ ؛ فقدْ سَ التعجبيّ اإلنكاريّ

) ال مجعٌ وال  األُطروحة، وهو ما أنا بصددِهِ؛ فكيفَ  نُ رُ أنَّ رأيَ اخلليلِ يف(أَيْمُ يذكُ

 إفرادٌ؟.
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ـنِ  ـيطُ بـنصِّ اإلمـامِ احلسَ ـدْ  Qفلو راعينا قـرائنَ احلـالِ التـي حتُ جَ نا لَوَ
ــا يف إنكــارِ حــقٍّ  ا هنالــك) مبالغً ــنْ كــانَ حــارضً (معاويــةَ ومَ أنَّ املخاطَبَ

ــنِ  ــهُ اهللاُ ســبحانَهُ يف اإلمــامِ احلَسَ لَ عَ أَالَ وهــو  Nعــىل لســانِ رســولِهِ  Qجَ
؛ وعليــهِ فهــذا يقتضــ دِّ إنكــارِ ـاخلالفــةُ ــلِ رَ ي املبالغــةَ يف التوكيــدِ مــنْ أجْ

؛ فـإذا كـانَ األمـرُ كـذلكَ  فـأَينَ نجـدُ املبالغـةَ يف التوكيـد؟ هـلْ  املخاطَبِ
؟ إنَّ  ــنيٍ ــد يم ــا بع ــى يمينً ــةِ اهللا أو بمعن ــى برك ــنُ اهللاِ) بمعن مُ ــونِ (أيْ يف ك
ــرارٌ  ــهُ تكْ )  هــو أبلــغُ يف التوكيــد؛ ألنّ (يمينًــا بعــدَ يمــنيٍ ذلــكَ واضــحٌ بأنَّ

مَ بهِ سبْحانَه. مٌ بام أَقْسَ نَّهُ قَسَ الً، وثانيًا أَ ، هذا أوّ  لليمنيِ
:(يمنيُ اهللاِ)، وهــو مــا قــالَ  هُ ْــعٌ مفــردُ ــنُ اهللاِ) هــو مجَ مُ (أَيْ لــذلكَ أر أَنَّ

.  بهِ اخلليلُ والكوفيونَ
هُ  ا أرادَ معاويـةُ أنْ يسـتخلفَ مـنْ بعـدهِ ابنـَ ـ ومن تلكَ املواضـعِ أَنَّـهُ ملـّ

(ت م السـيَّام بنـي هاشـمٍ ٦٤يزيدَ هـ)، ودعا النـاسَ إليـهِ امتنـعَ كثـريٌ مـنهُ
ــ ــذينَ ك ــنيَ ال ــامَ احلُسَ ا اإلم ــارً م إنك هُ ــدُّ ــهِ Qانَ أش ــةُ إلي ــثَ معاوي بَعَ ، فَ

ــرْ  ، وانظ ــةٍ ــةَ يف فتن ــذهِ األُمَّ نَّ ه دَ ــرِ ــا:((اتَّقِ اهللاَ، وال ت ــاء فيه ، ج ــالةٍ برس
ـــدٍ  َمَّ ـــةِ حمُ ـــكَ ودينِـــكَ وأُمَّ :((وأيْمُ اهللاِ إينّ )١())N لنفسِ ـــهُ اإلمـــامُ . فأَجابَ

، ومــا كِ ذلــكَ ــرْ ا  خلــائفٌ هللاِ يف تَ ، وال عــاذرً ــنُّ اهللاَ راضــيًا بــرتكِ ذلــكَ أَظُ
ــزبِ  ــدينَ ح ــطنيَ امللح ــكَ القاس ــك، ويف أَوليائِ ــهِ إلي ــذارِ في ــدونِ اإلع ب

 .١٠/٢٣٩الغدير: )١(
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، وأولياءِ الشياطني)) ةِ لَمَ  .)١(الظَ
ـــ(إنَّ  ا ب رً ــدَّ صَ ) مُ ــكَ كِ ذل ــرْ ــائفٌ هللاِ يف تَ (إينّ خل ــمِ سَ ــوابُ القَ ــاء ج ج

ـــ((أنَّ ( ــد؛ ل ــرةِ التوكي ثْ ) لِكَ ــالمِ ــام وال ، ك ــربِ ــدةً للخ لُ مؤكِّ ــدخُ ) إنَّ ت المَ
(( ــةِ ــدةً للجمل كِّ ؤَ ) مُ لُ (إنَّ ــمُ )٢(تــدخُ سَ ــيهام القَ ــلَ عل خَ ــكَ دَ ؛ وألجــلِ ذل

مبالغــةً يف توكيــد اخلــوف هللاِ تعــاىل يف تــركِ أنْ يكــونَ يزيــدُ خليفــةً 
(معاويــة)؛ ألنّــهُ كــانَ  ، ومبالغــةً يف دفــع إِنكــارِ املخاطَبِ للمســلمنيَ

ــا ــديدَ اإلنك ــنيِ ش ــامِ احلُسَ ــقِّ اإلم َ ــارِ  Qرِ حلِ رِ اإلنك ــدْ ــىل قَ . فع ــةِ باخلالف
ودُ التأكيد رُ  .)٣(يكونُ وُ

: -ب مِ االسميَّةُ املنفيَّةُ  مجلةُ جوابِ القَسَ
ــنيِ  ، وهــو قــولُ اإلمــامِ احلُسَ دَ هــذا الرتكيــبُ يف موضــعٍ واحــدٍ رَ  Qوَ

ــتُ  ثْ ــدْ بَعَ قَ :((وَ ــلِ الكوفةِ ــهِ إىل أهْ ــثَ ب ــابٍ بَعَ ــنَ  يف كت ــي واب م أخ ــيكُ إل
ــبَ إيلَّ  تُ ــهُ أنْ يَكْ تُ رْ ، وأَمَ ــلٍ ــنَ عقي ــلِمَ ب سْ ــي مُ يْتِ ــي مــنْ أهــلِ بَ تِ ــي وثِقَ مِّ عَ
م،  ــئِكُ لَ ــعَ رأيُ مَ َ ــدْ أَمجْ ــهُ قَ : أنَّ ــبَ إيلَّ تَ ــم؛ فــإنْ كَ أْيكُ م ورَ كُ ــرِ م وأَمْ ــالِكُ بِحَ

ــهِ  َّ بِ ــيلَ تْ عَ مَ ــدِ ــلِ مــا قَ ثْ م عــىل مِ جــى مــنكُ ــلِ واحلِ ضْ ي الفَ وِ ذَ م،  وَ ــلُكُ سُ رُ
ــا  ي م ــرِ مْ لَعَ ــاءَ اهللاُ؛ فَ ا إنْ ش ــيكً م وش ــيكُ مُ عل ــدَ م، أَقْ ــبِكُ تُ ــرأْتُ يف كُ وق

)١(  :  .١/٢٥٢اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطويسّ

 .١/٢٠١، وينظر: الغرة املخفية يف رشح الدرة األلفية: ٦٠الالمات:  )٢(

 .١١٦ينظر: اإلجياز ألرسار كتاب الطراز(حييى بن محزة العلوي):  )٣(
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 ، ، والـــدائنُ بـــاحلقِّ ـــطِ سْ ـــذُ بالقِ ، واآلخِ ـــلُ بالكتـــابِ اإلمـــامُ إالّ العامِ
هُ عىل ذاتِ اهللاِ. والسالم)) سَ  .)١(واحلابسُ نَفْ

ي)المُ االبتداءِ، وال يمكنُ أنْ  رِ مْ عَ ؛ ألَنَّ ما  الالمُ يف (لَ مٍ تكونَ جوابَ قَسَ
مِ  سَ لُ عىل القَ مُ ال يدخُ سَ ، والقَ مُ سَ عَ القَ قَ لَتْ عليهِ بهِ وَ خَ  .)٢(دَ

ــاة ــى احلي ــا بمعن لُّه ــرُ كُ مْ ــرُ والعُ مُ ــرُ والعُ مْ لْ )٣(والعَ مَ ــتَعْ ــهُ ملْ يُس ،إالّ أنَّ
، و ــلِ ــر املثَ ــري جمَ ــكَ جي ؛ ألنَّ ذل ــنيِ ــوحُ الع ــمِ إالّ مفت سَ ــا يف القَ يف منه

ــريِ املعنــى ــريِ اللفــظِ لتغي ــارِ أخــفِّ )٤(االختصــاصِ رضبٌ مــن تغي ، وإليث
( كَ ـــرُ م عَ ري)، و(لَ مْ عَ ــــ(لَ ـــمَ ب سَ ـــروا القَ ـــربَ أَكث ؛ ألَنَّ الع ـــاتِ ؛ )٥(اللغ

رَ ال يشءَ أنفسُ منهُ يف احلياةِ األُوىل)) مْ  .)٦(لـ((ألنَّ العَ

 .٢٠٤، اإلرشاد (الشيخ املفيد):٣/٢٧٨تاريخ الطربي: )١(

: ٧٦-٧٥ينظر: الالمات: )٢( ، املسائل املشكلة(البغداديات)، أبو عيل الفاريسّ

(ابن أيب الربيع  ، الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح٢٣٧

بتي):  .٨٧٠-٣/٨٦٩السّ

 ، (ع م ر).١٣/١٢٣ينظر: تاج العروس: )٣(

 .٢/٨٦٤ملقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر: ا )٤(

، توجيه ٢/٥٦٣، تفسري الكشاف: ٣/٥٣٢ينظر: اإلبانة يف اللغة العربية: )٥(

 .٩/١٧٧، رشح املفصل:٤٨٤اللمع:

 .٢/٨١عائشة بنت الشاطِئ):  التفسري البياين للقرآن الكريم (د. )٦(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٥٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

هُ  ــربُ ): مبتــدأٌ، وخ رُ مْ ـــ(عَ ــري): وحيــايت؛ ف مْ عَ ــى (لَ حمــذوفٌ  ومعن

ــمُ بــهِ حيــايت)،  ، أي: الــذي أُقْسِ ــمُ بــهِ ري مــا أقْسِ مْ عَ ــا، والتقــدير:(لَ وجوبً

ـمِ (مـا اإلمـامُ  سَ ؛ ألَنَّ جـوابَ القَ فَ اخلـربُ ـذِ )؛ فَحُ ـمُ بـهِ سَ ري املُقْ مْ عَ أو (لَ

؛ إذْ صـارَ  فُـهُ ذْ ـنَ لـذلكَ حَ سُ ؛ فَحَ لَ الكـالمَ ـدْ طَـوَّ ) قَ إالّ العاملُ بالكتـابِ

مِ  سَ هُ جوابُ القَ دَّ سَ ا مَ ا من اخلربِ وسادًّ وضً  .)١(عِ

ين، أي: ــدِّ ــامً بال (لَعمري) قَسَ ــونَ ــلُ أَنْ يك ْتَمَ ــرَ  وحيُ مْ ــديني؛ ألنَّ العَ لَ

رينَ أَنْ  نْكـِ ـا، وهـذا مـا يـراهُ بعـضُ النحـوينيَ مُ دَ بمعنى الـدينِ أيضً رَ قد وَ

يايت حَ مري) بمعنى: وَ  .)٢(يكونَ (لَعَ

ــمِ (مــا اإلمــامُ  سَ ــا جــوابُ القَ إالّ العامــلُ بالكتــاب) فجــاء باالســتثناء  أمّ

، ويقــومُ املســتثنى  فُ فيــهِ املســتثنى منــهُ ــذَ ْ غُ هــو الــذي حيُ غ، واملفــرّ املفــرّ

، توجيه اللمع: ٢/٦٢، أمايل ابن الشجري: ١/٣٩٣ينظر: اخلصائص:  )١(

٤٨٤. 

(ع م ر)، ومل  ١٣/١٢٣(ع م ر)، تاج العروس: ٦/٤٣٥ينظر: لسان العرب:  )٢(

ا من النحويني ذكر ذلك.  أجد يف ما اطلعتُ عليه من مصادر أحدً
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ــهِ  ــهُ يف إعرابِ قامَ ، وهــو )٢(، ويكــونُ عنــد أكثــرِ النحــاةِ يف غــريِ املوجــبِ )١(مَ

 .)٣(املسبوق بنفيٍ أو هنيٍ أو استفهام

، رشح ٥١٤، اجلنى الداين: ١٨٧-١٨٦ينظر: رشح اجلمل يف النحو: )١(

 .٢/٥٢٧الترصيح عىل التوضيح(الشيخ خالد األزهري): 

هُ ير أنَّ االستثناءَ قال د. حيدر:  )٢( : إنّ ))، أقولُ بٍ ((ال يكونُ إالّ غريَ موجَ

غَ ال :  املُفرَّ لْ قولَ الريضّ ؛ لنتأَمَّ هُ هذا غري ُدقيقٍ ؛ فكالمُ يكونُ إالّ يف غري املوجبِ

يْتُ إالّ فالنًا؛ لكنَّ األغلبَ ٢/١٥١ قِ : لَ ؟ فتقولُ نّاعَ البلدِ يْتَ صُ قِ : ما لَ : ((إذا قِيلَ َ لكَ

م عدمُ التفريغِ يف عدمُ  ))، أي: لكنَّ أغلبَ النحوينيَ مذهبُهُ التفريغِ يف املوجبِ

، بلْ  غَ يكونُ عندَ أكثرِ النحوينيَ يف غري املوجبِ ؛ وهذا يعني أنَّ االستثناء املُفرَّ املوجبِ

هُ  َلَ املُحققُ الريضّ قولَ هُ إِالَّ مُ ﴿تعاىل: قدْ محَ رَ بُ ئِذٍ دُ مَ وْ مْ يَ ِ هلِّ وَ نْ يُ مَ تالٍ وَ فاً لِقِ رِّ  ﴾تَحَ

: ١٦[األنفال من اآلية  ا ذلكَ دً . وقال الصبَّانُ مُعضِّ غِ يف املوجبِ ] عىل االستثناءِ املُفرَّ

 : هُ لَتْ "وال يقعُ ذلكَ يف إجيابٍ "((قولُ صَ ةً وحَ زهُ ابنُ احلاجبِ فيهِ إذا كانَ فضلَ . جوَّ

، نحو: قرأْتُ إالّ يومَ كذا؛ فإنَّهُ جيوزُ أنْ ت امِ إالّ يومَ كذا)) حاشية فائدةٌ قرأَ يف مجيعِ األيّ

 .٢/٢٢١الصبّان عىل رشحِ األشموين: 

، ٥١٤، اجلنى الداين: ٢/١٥٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

 .٢/٢٢١حاشية الصبّان: 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٥٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

 تعــاىل:، نحــوُ قولــهِ )١(غُ املبتــدأُ واخلــربُ وممــا جيــيءُ فيــه االســتثناءُ املفــرّ 

ــولٌ ﴿ سُ ــدٌ إِالَّ رَ َمَّ مــا حمُ ــني)٢(﴾وَ : (مــا اإلمــامُ Q ، ومنــهُ قــولُ اإلمــامِ احلُسَ

ـــام)؛ ألنَّ  ـــدإ (اإلم ـــربٌ للمبت ) خ ــــ(العاملُ )، ف ـــابِ ـــلُ بالكت إالّ العام

ــل (إالّ) ــلُ قب ــيهِ العام ــام يقتض بُ ب ــرَ عْ غ يُ ــرّ ــتثناءِ املف ــتثنى يف االس ؛ )٣(املس

ــالمِ  ــا يف الك ه ، فوجودُ ــلٌ مَ ــذٍ عَ ــا حينئ ــيسَ هل ، ول ــةٌ ــا معدوم ((فكأهنَّ

ها مــن حيــثُ العمــل)) مِ ــدَ ــام أفــادتِ اإلثبــاتَ  ،)٤(كعَ ــ)٥(وإنّ ، )٦(رَ ـ، واحلَصْ

ها بالعامــلِ بالكتــابِ ـ،أي: إثبــاتَ اإلمامــةِ وحصــ)٧(واالختصــاصَ  رَ

ا هلذا املعنى. مَ اإلمامُ تأكيدً  دون غريهِ؛ لذلك أقسَ

، رشح الريض عىل كافية ابن ٢/٢٢٢ينظر: رشح املفصل:  )١(

 .٥١٤، اجلنى الداين:٢/١٥٢احلاجب:

 .١٤٤سورة آل عمران: من اآلية )٢(

ان): ١٢٤ينظر: اللمع يف العربية:  )٣( هّ ة يف رشح اللمع(ابن الدَّ ، ٢/٥٠٩، الغرّ

 .٢/٢١٠رشح املفصل: 

 .٢/٤٩٧الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٤(

 .٢٢٩-٢٢٨، اإلجياز ألرسار كتاب الطراز:٢/٢١٠ينظر: رشح املفصل:  )٥(

، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٢/٧٧٢ب: ينظر: أمايل ابن احلاج )٦(

٢/٤٩٧. 

 .٢/٢١٥، معاين النحو: ٤/١٥٢ينظر: الربهان يف علوم القرآن:  )٧(
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ــرَ النحــاةُ و كَ ــلَ عملَهــا؛ إذْ ذَ (إالّ) عــىل (مــا) النافيــةِ قــدْ أَبَطَ إنَّ دخــولَ
(ليس) بأربعةِ رشوط:  أنَّ (ما) احلجازيةَ تعملُ عملَ

لَ عليها (إالّ). -١  أنْ ال تدخُ
ها. -٢ ها عىل اسمِ  أنْ ال يتقدمَ خربُ
) الزائدة. -٣ لَ بعدها(إنْ خُ  أنْ ال تدْ
ــمِ  -٤ ــىل اس مَ ع ــدّ ــرفٍ أو أنْ ال يتق ــريُ ظ ــو غ ــا، وه ه ــولُ خربِ ها معم

رٍّ   .)١(حرفِ جَ
ــابِسُ  ، واحل ــاحلقِّ ــدائِنُ ب ، وال ــطِ ــذُ بالقس ــفُ يف:(واآلخ ــا العط وأمّ
؛ فـالعربُ  هُ عىل ذاتِ اهللاِ) فهـو مـن بـاب عطـفِ اخلـاصِّ عـىل العـامِّ نفسَ

ــ رُ الش ــذكُ ، فت ــكَ ــلُ ذل ــلَ ـتفع ــهُ األفضَ ــصُّ من ُ ــمَّ ختَ ــومِ ثُ ــىل العم يءَ ع
ــانٌ ﴿تعــاىل:، كــام يف قولِــه فاألفضــلَ  مَّ رُ ــلٌ وَ نَخْ ــةٌ وَ ام فاكِهَ ــام )٢( ﴾فِــيهِ ، وإنّ

ـانَ مـن مجلـةِ الفاكهـةِ ومهـا منهـا لالختصـاصِ  أفردَ سبحانَهُ التمـرَ والرمّ
ــطِ فإ Q، وكــذلكَ يف كــالمِ اإلمــام )٣(والتفضــيلِ  سْ ــذَ بالقِ : اآلخِ دَ ــهُ أفــرَ ، نَّ

، تنبيه الطلبة عىل ٢١٤-١/٢١٣ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ:  )١(

:( امي السويسّ  .٤٠٥-١/٤٠٤معاين األلفية(سعيد بن سليامن الكرّ

 .٦٨سورة الرمحن: اآلية  )٢(

)٣(  : ، فقه اللغة ورسُّ العربية ٢٥٤ينظر: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوريّ

اب):  (تح: خالد فهمي، ود.  .٢/٥٦٤رمضان عبد التوّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ـــهُ عـــىل  ، واحلـــابسَ نفسَ ذاتِ اهللاِ مـــن مجلـــةِ العمـــلِ والـــدائِنَ بـــاحلقِّ
ــا، وللداللــةِ عــىل أنَّ تلــك الصــفاتِ أهــمُّ مــا  بالكتــابِ لفضــلِها وأمهيتهِ

.  يكونُ عليهِ اإلمامُ
ـا  ـنْ كـانَ عـامالً بكتـابِ اهللاِ، فهـالّ صـارَ إمامً ـةِ مَ : إنَّ يف األمّ فإنْ قِيـلَ

ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــنَ اإلم ــدالً مِ ــابِ يقتQب ــلَ بالكت : إنَّ العم ــولُ ــ؟ أق ي ـض
ـدَ  ، وال أحَ  -ريفِ ـكـام جـاء يف القـرآن الكـريم واحلـديثِ الشـ-العلمَ بـهِ

؛ لــذا قــالَ أمــريُ Kوأهــلِ بيتــهِ  Nأعلــمُ بــالقرآن مــن رســولِ اهللاِ 
ــؤمنني ــا، Qامل ــمِ دونن ــخونَ يف العل ــمُ الراسِ ُ ــوا أهنَّ مُ عَ ــذينَ زَ ــنَ ال :((أي

بًا وبغيًــا علينــا؟)) ــذِ انَهُ باتبــاع العــاملِ ؛ وألجــلِ هــذا املعنــى أمــرَ ســبح)١(كَ
ْــد ﴿:قـائالً  ي إِالَّ أَنْ هيُ دِّ ـِ ـنْ ال هيَ تَّبَـعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُ ـقِّ أَحَ ي إِىلَ احلَْ ْـدِ ـنْ هيَ مَ أَفَ

ونَ  مُ كُ ْ يْفَ حتَ مْ كَ ام لَكُ  .)٢(﴾فَ

: مِ الفعليَّةُ  الرضبُ الثاين: مجلةُ جوابِ القَسَ
:  -أ ــمِ التــي فعلُهــا مــاضٍ ،وجــاءتْ مجلــةُ جــوابِ القَسَ ــةً  مثبتــةً ومنفيّ

دتْ يف ثالثة مواضعَ  رَ ا املثبتَةُ فقد وَ  :)٣(أمّ
(ت - ــةُ ــتْ عائش نَعَ ــا مَ ــا ملََّ ــنيَ ٥٩منه ــامَ احلُسَ ـــ) اإلم فِنَ  Qه ــدْ أَنْ يَ

 .٣٣٩، تصنيف هنج البالغة(لبيب بيضون): ١٤٤خ  ٣٤٤هنج البالغة:  )١(

 .٣٥سورة يونس: من اآلية )٢(

 .٢٩٨: ٢ينظر: م )٣(
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ــنَ  ــامَ احلَسَ ــاهُ اإلم ــولِ اهللاِ  Qأخ هِ رس ــدِّ ــدَ جَ ــديامً  Nعن ــالَ هلا:((ق ق
ــولِ اهللاِ  ــابَ رس ــوكِ حج ــتِ وأب ــتِ أن تَكْ ــتِ Nهَ ــنْ ال ، وأدخلْ ــهُ مَ بيتَ

...؛ ألنَّ اهللاَ  ، وإنَّ اهللاَ ســائلُكِ عـنْ ذلـكَ يـا عائشــةُ بَـهُ رْ بُّ رسـولُ اهللاِ قُ ـِ حيُ
يُــوتَ النَّبِــيِّ إِالَّ ﴿:تبــاركَ وتعــاىل يقــولُ  لُوا بُ خُ ــدْ نُــوا ال تَ ينَ آمَ ــا الَّــذِ َ يــا أَهيُّ

ــمْ  نَ لَكُ ذَ ــؤْ بغــريِ الرجــالَ  N ، وقــد أدخلــتِ أنــتِ بيــتَ رســولِ اهللا﴾أَنْ يُ
، وقــد قــالَ اهللاُ  ــهِ مْ ﴿تعــاىل:إذنِ ــواتَكُ ــوا أَصْ عُ فَ رْ ــوا ال تَ نُ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ ي

يِّ  تِ النَّبـِ وْ قَ صَ وْ بْـتِ أنـتِ ألبيـكِ وفاروقِـهِ عنـدَ ﴾فَ َ ـدْ رضَ قَ ـري لَ مْ عَ لَ ، وَ
ــولِ اهللاِ  نِ رس ــلَّ  Nأُذُ ج ــزَّ وَ ــالَ اهللاُ عَ ، وق لَ ــاوِ ــو﴿:املع غُضُّ ينَ يَ ــذِ نَ إِنَّ الَّ

ــو ُمْ لِلتَّقْ ــوهبَ لُ نَ اهللاَُّ قُ ــتَحَ ينَ امْ ــذِ ــولِ اهللاَِّ أُولئِــكَ الَّ سُ نْــدَ رَ ُمْ عِ ــواهتَ ، ﴾أَصْ
 ،ِام منـهُ األذ ـرهبِ ـهُ عـىل رسـولِ اهللاِ بقُ ـلَ أبـوكِ وفاروقُ دْ أدْخَ قَ ري لَ مْ عَ لَ وَ

ــا اهللاُ بــهِ عــىل لســانِ رســولِ اهللا  رمهُ ــهِ مــا أَمَ قِّ يــا مــنْ حَ عَ اهللاَ  ، إنَّ Nومــا رَ
م أحياءً  مَ منهُ رَّ ا ما حَ نَ املؤمننيَ أَمواتً مَ مِ رَّ  .)١())حَ

بْـتِ أنـتِ  َ ـدْ رضَ قَ ال املوضـعنيِ عـىل التـوايل هو:(لَ ـمِ يف كـِ سَ جوابُ القَ
نِ رســولِ اهللاِ  ــدَ أُذُ ــهِ عن لَ  Nألبيــكِ وفاروقِ ــوكِ املعــاوِ ــدْ أدخــلَ أب قَ )، (لَ

ــولِ اهللا  ــىل رس ــهُ ع ــهُ  Nوفاروقُ ِام من ــرهبِ ــاجلمعِ األذ بقُ رَ ب ــدِّ )؛ إذْ صُ
ــتٌ  ثْبَ ــاضٍ مُ ــهُ م ؛ ألنَّ فعلَ ــرُ ــهِ واألكثَ ــو األوىل في ــد)، وه (الالم وق ــنيَ ب

، احلجرات: ٥٣، واآليات: األحزاب: من اآلية١/٣٠٢ني): الكايف(الكلي )١(

 .٣و٢من اآليتني 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــ تَصَ فٌ ـمُ ) المُ االبتــداءِ، والمُ االبتــداءِ ال )١(رِّ ــدْ قَ . وأصــلُ الــالمِ يف (لَ
 ( َ بـــ(قَدْ ، فــأُيتِ هِ عــن مشــاهبَةِ االســمِ ــدِ ؛ لِبُعْ لُ عــىل املــايض املحــضِ تــدخُ

هــ عَ ، مَ ُ املــايضَ كاملضــارعِ ــريِّ ، فتُصَ ــنَ احلــالِ بُ املــايضَ مِ ــرِّ قَ ) تُ ــدْ (قَ ا؛ ألنَّ
ــعَ  ــا مَ ــوابِ فيه ــى اجل ــولُ معن ــايض دُخ ــىل امل ــا ع ــنَ دخوهلَ سَّ ــذي حَ وال
ــقِ  ــى التحقي ــا معن ) أيضً ــدْ )؛ ألنَّ يف (قَ ــدْ ــالمِ ومعنى(قَ ــى ال ــبِ معن تناسُ

مِ )٢(والتأكيدِ  سَ قُ فعلُ جوابِ القَ  .)٣(نفسِ املخاطَبِ  يف ؛ وبذلكَ يتحقَّ
ام؛  ـيِ املعنـى إالّ مفصـوالً بيـنهُ قَ تَّفِ عُ بنيَ حرفنيِ مُ : ال جيوزُ اجلمْ فإنْ قيلَ
يـبَ  ؟ أُجِ ام معنى التحقيـقِ والتأكيـدِ فكيفَ جازَ بنيَ (الالم وقد)، ويف كِلَيهِ

ا معنيانِ آخرانِ مها التقريبُ  ) يشوهبُ عُ  )٤(بأنَّ (قَدْ  .)٥(والتوقُّ
نَ وفضالً عَ  ـمَّ ـدْ تَضَ ، فإنَّـهُ قَ ـمُ سَ هُ القَ نِ التحقيـقِ والتوكيـدِ الـذي أفـادَ

ــر(ت ــىل أيب بك ــارَ ع ــهِ(ت١٣اإلنك ـــ) وفاروقِ ام أنْ ٢٣ه ــيَّتِهِ ـــ)؛ بوص ه
فَنا يف بيــتِ رســولِ اهللاِ ــدْ ــتْ مــا N يُ ضَ ــا أمْ ؛ ألهنَّ ، واإلنكــارَ عــىل عائشــةَ

 .٦/٦٥ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

ل: )٢(  .٦/٦٢، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٩/٤٠ينظر: رشح املفصّ

ة األلفية:  )٣(  .١/٢٠١ينظر: الغرة املخفية  يف رشح الدرّ

 .٢/٢٤٨عىل كافية ابن احلاجب: ينظر: رشح الريض  )٤(

، رشح الريض عىل كافية ابن ٧٥٣، علل النحو: ٢/٣٣٥ينظر: املقتضب:  )٥(

 .٢/٢٤٨احلاجب: 
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ــدَ جــدِّ  فَنَ عن ــدْ ــنْ أنْ يُ ــنَ مِ ــتِ احلَسَ نَعَ ــذلكَ Nهِ رســولِ اهللاِ أرادا، ومَ ؛ ل
 Nهـــ):((ليسَ خيلــو موضــعُ قــربِ النبــيّ ٤٣٦ى(تـقــالَ الســيِّدُ املرتضــ

هِ إىل عائشـةَ عـىل  هِ أَو يكـونَ انتقـلَ يف حياتـِ لْكـِ منْ أنْ يكـونَ باقيًـا عـىل مِ
 ، ةً قَ ـدَ هُ أو صَ لُ ملْ خيـلُ مـنْ أنْ يكـونَ مرياثًـا بعـدَ ، فـإنْ كـانَ األوّ ما ادّعـاهُ

را  فــإنْ كــانَ  ــرَ مــنْ بعــدهِ أنْ يــأمُ مَ ــلُّ أليب بكــرٍ وال لِعُ ِ ــا فــام كــانَ حيَ مرياثً
ــةُ  ــذهبِنا فاطم ــىل م ــم ع ــذينَ هُ ــةِ ال ثَ رَ ــاءِ الوَ ــدَ إرض ام إالّ بع ــدفنِهِ  Pب

ا  ــدً ــدْ واح ، ومل نج ــاسُ ــؤالءِ والعبّ م ه ــذهبِهِ ــىل م ، وع ــةُ األزواجِ ومجاع
ــاعِ  ــىل ابتي ــةِ ع ــؤالءِ الورث ــنْ ه ا م ــدً ــبَ أَحَ ام خاط ــنهُ ، وال  م ــانِ ــذا املك ه

ـدْ كـانَ جيـبُ أَنْ يـرىض  قَ هً فَ قَ ـدَ هِ. وإنْ كـانَ صَ هُ عنهُ بـثمنٍ وال غـريِ لَ استَنْزَ
ــا جيــري  ــاعُ ملَِ م، هــذا إنْ جــازَ االبتي ــهِ مــنهُ ــهُ مجاعــةُ املســلمنيَ وابتياعِ نْ عَ
ـبَبُ  ـرَ سَ ـدْ كـانَ جيـبُ أنْ يظهَ قَ هِ فَ ـر، وإنْ كـانَ انتقـلَ يف حياتـِ هذا املَجْ

ــةَ ان ــإنَّ فاطم ، ف ــهِ ــةُ في ــهِ واحلُجّ كٍ إىل  Pتقالِ ــدَ ــالِ فَ ــا يف انتق ــعْ منه ملْ يقن
دَ هلا)) هِ نْ شَ ا وال شهادةِ مَ لْكِها بقوهلِ  .)١(مِ

ــاءتْ يف  ــيٌّ فج ــاضٍ منف ــا م ــي فعلُه ــمِ الت سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ــا مجل وأمّ
ــلْحِ بينــهُ  وطَ الصُّ ــضَ معاويــةُ رشُ ــا نَقَ ــهُ ملَّ نَّ ، وهــو أَ وبــنيَ موضــعٍ واحــدٍ

ــن  ــامِ احلَسَ ُ  Qاإلم ــنيْ ــامُ احلُسَ ــهِ اإلم ــثَ إلي :  Qبَعَ ــهِ ــاءَ في ــابٍ ج بكت

 .٤/١٦٩الشايف يف اإلمامة(الرشيف املرتىض):  )١(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

(( يْتَ برشطٍ فَ ي ما وَ مرِ عْ لَ  .)١(((وَ
يْـتَ بشـ فَ مِ املنفـي هو(مـا وَ سَ ـيَ بــ(ما) التـي فيهـا ـجوابُ القَ )، إذْ نُفِ رطٍ

ـا نفـيٌ لــِ ـدْ ذكـرَ سـيبويه أهنَّ ؛ فقَ ـمَ سَ دْ معنى التوكيدِ الذي يناسـبُ القَ قَ (لَ
ــهُ  نَّ ــهُ كأَ )؛ ألنَّ ــلَ ــا فَعَ ــهُ (م يَ ــإنَّ نَفْ ) ف ــلَ ــدْ فَعَ قَ : (لَ ــالَ ـــ((إذا ق )، ف ــلَ فَعَ

( ــلَ ــا فَعَ ــال: (واهللاِ م )، فق ــلَ ــدْ فَعَ قَ :(واهللاِ لَ ــالَ ــ)٢())ق ــالمِ ـ، فمقتض ى ك
دْ )٣(ســيبويه أنَّ فيهــا معنــى التأكيــدِ  قَ ـــ(لَ ــا لِ لَهــا يف النفــي جوابً عَ ــهُ جَ ؛ ألنَّ

عِلَ جوابًا هلاكذا) فكام أ ، فكذلكَ ما جُ (قد) فيها معنى التأكيدِ  .)٤(نَّ
تْـهُ مـنْ زمـنِ  بَ رَّ لَتْ عـىل الفعـلِ املـايض قَ خَ (ما النافية) إذا دَ وهذهِ األداةُ
هُ: ؛ ألنَّ قولَ لَ : ما فَعَ هُ ونفيُهُ ، فجوابُ لَ دْ فَعَ قَ  احلال؛ ألنَّ إجيابَ املايض هو ((لَ

 ، مٍ لَ جوابُ قَسَ دْ فَعَ قَ ـى لَ تَلَقَّ (ما) يُ ؛ ألنَّ لَ : ما فَعَ لْتَ تَ قُ مْ تَهُ وأَقْسَ فإذا أَبطلْ
(( لَ : واهللاِ ما فَعَ هُ مُ يف النفي، وتقديرُ سَ بُ املـايضَ )٥(هبا القَ ـرِّ قَ (قد) تُ . فكام أنَّ

. (ما) النافيةُ عِلَ جوابًا هلا وهيَ ، فكذلكَ ما جُ  منْ زمنِ احلالِ

 .٤٤/٢١٢، بحار األنوار: ١/٢٥٢اختيار معرفة الرجال: )١(

 .٣/١١٧الكتاب: )٢(

ا ما يكتفونَ قال د. حيدر: ((ملْ يردْ ل )٣( : إنَّ النحوينيَ كثريً ))، أقولُ  فظُ التوكيدِ

.  باإلشارةِ دونَ اللفظِ للداللةِ عىل املعنى، وهذا أحدُ املواضعِ

 .١/١٧٦، اإلتقان يف علومِ القرآن: ٤/٢٤٧ينظر: الربهان يف علوم القرآن:  )٤(

ل: )٥(  .٨/١٩٥رشح املفصّ
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ــأيت  ــا ت ــرياً م ــةَ كث ــا) النافي ــذهِ وإنَّ (م لَ ه ــزِّ ــا نُ ــولٍ أو م ــىل ق ا ع ردًّ

يْــتُ بشــ)١(املنزلــةَ  فَ ــدْ وَ قَ : لَ دَّ عليــهِ ـ، فكــأنَّ معاويــةَ قــالَ ــرَ . فَ ــلْحِ روطِ الصُّ

ـــتَ  Qاإلمـــامُ  يْ فَ ري مـــا وَ مْ عَ :(لَ ـــمِ سَ ســـتعمالً أُســـلوبَ القَ بـــالنفي مُ

ــ ـــبش ىفَ بش ــةُ وَ ــونَ معاوي ــيِ أنْ يك ــدِ نَفْ ــةً يف توكي ) مبالغ ــنْ ـرطٍ رطٍ م

لحِ التي منها: رشوطِ   الصُّ

ــنِ  -١ ــامِ احلَسَ هُ لإلم ــدَ ــةَ بع ــادثٌ Qأنَّ اخلالف ــهِ ح ثَ علي ــدَ ــإنْ حَ ، ف

نيِ   .Q فألخيهِ اإلمامِ احلُسَ

دٍ  -٢ َمَّ نَّةِ نبيِّهِ حمُ لَ بكتابِ اهللاِ وسُ مَ عْ  .N أنْ يَ

ريِ املؤمننيَ  -٣ بَّ أمَ كَ سَ  .Q أنْ يرتُ

هُ  -٤ دَ باخلالفةِ ألحدٍ بعدَ  .أنْ ال يعهَ

ضَ بسوءٍ ألحدٍ منْ شيعةِ أمريِ املؤمننيَ  -٥  .Q أنْ ال يتعرَّ

ـنِ بـنِ عـيلٍّ  -٦ سَ ـلِ بيـتِ النبـيّ أنْ ال يبغيَ للحَ  N وال ألحـدٍ مـنْ أهْ

. ا وعالنيّةً ًّ
 غائلةً رسِ

هُ  -٧ قَّ لِّ ذي حقٍّ حَ لَ إىل كُ  .)٢(أنْ يوصِ

 .٤/١٦٥، ١/٣٣٥ينظر: معاين النحو:  )١(

عالم الور(الفضل بن إ، ١٩١، اإلرشاد: ٢٩٣-٣/٢٩٢ينظر: الفتوح:  )٢(

 .١/٤٠٣احلسن الطربيس):

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ـلُّ يشءٍ أعطيتُـهُ  : ((أَال كُ ـنَ بـنَ عـيلٍّ  لذلكَ قالَ معاويـةُ فـيام بعـدُ احلسَ

((  .)١(حتتَ قدميَّ هاتنيِ

ـلحِ التـي  ا ظروفُ النصِّ التـي هـي عـدمُ التـزامِ معاويـةَ ببنـودِ الصُّ فإذً

ــنِ  ــامِ احلَسَ ــع اإلم ــا م ه ــنيَ  Qأبرمَ ــامَ احلُس ــتِ اإلم ــتعملُ  Qجعل يس

ــلُ يف  ــي تقاب ــةِ الت ـــ(ما) النافي ــمَ ب ــذا القس ا ه ــدً ضِّ عَ ــمِ مُ ــلوبَ القس أس

ــد ــاتِ (لق ــروفِ  اإلثب ــا للظ ــتعملُ موافقً ــلوبُ املس ــانَ األس )، فك ــلَ فَعَ

 التي قِيلَ فيها.

:  -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ  مجلةُ جوابِ القَسَ

تَّةِ مواضعَ  وجاءت مثبتةً  ا املثبتةُ فقد وردتْ يف سِ ؛ أمّ  :)٢(ومنفيّةً

ــنيِ  - ــهِ مــنَ اإلمــامِ احلُسَ دٍ بجيشِ ــعْ ــنُ سَ ــرُ ب مَ ــا عُ ــا دن ــهُ ملّ  Qمنهــا أنّ

ـهُ نا نَ نسـاؤهُ كالمَ عْ ـمِ م، فلـامّ سَ ـاهُ ا إيّ هُ وناصـحً ـا صـوتَ م اإلمامُ رافعً داهُ

(ت نَّ أخـاهُ العبّـاسَ ـلَ إلـيهِ ُنَّ فأرسَ ـتْ أَصـواهتُ َ حتـى ارتفعَ نيْ هــ) ٦١بَكَ

ــربَ(ت ــا األك ــهُ عليًّ ـــ) ٦١وابنَ ــري Lه مْ لَعَ نَّ فَ ــكِتاهُ ــالَ هلُام:((أَسْ ، وق

(( نَّ هُ نَّ بُكاؤُ ثُرَ يَكْ  .)٣(لَ

 .٤٥مقاتل الطالبني(أبو الفرج األصفهاين): )١(

 .٤١٩: ٢ينظر: م )٢(

 .٢٣٤، اإلرشاد: ٣/٣١٨تاريخ الطربي:  )٣(
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ــ ــبِ الف ــوابِ الطل ــةٌ يف ج ري) واقع مْ لَعَ (فَ ــميّةِ ــمِ االس سَ ــةِ القَ اءُ يف مجل

تْ  ــدَ ) أُكِّ نَّ نَّ بُكــاؤهُ ثُرَ يَكْ (لَ ــةُ ــمِ الفعلي سَ ــةُ جــوابِ القَ )، ومجل نَّ (أســكتاهُ

ـتِ الـالمُ والنـونُ الفعـلَ  مَ مَ لزِ لـِ : فَ ةِ)، فـإنْ قِيـلَ دَ ، والنونِ املشـدَّ بـ(الالّمِ

ا؟ وما الفائـدةُ يف اجل ا؛ معً ـالَّ جـازَ االقتصـارُ عـىل إحـدامهُ ام؟ وهَ مـعِ بيـنهُ

ــائيَّ  ــراءَ والكس ــيبويه والف ــلَ وس ((أنَّ اخللي ــاجلوابُ ؟ ف ــدِ ــا للتوكي إذْ كانت

لُ  نــا؛ ألنَّ الــالمَ تــدخُ ِــعَ بــنيَ الــالمِ والنــونِ هاهُ ــام مجُ ــهُ إنّ أَمجعــوا عــىل أنَّ

... و ــتلتحقيــقِ املحلــوفِ عليــهِ مَ زِ ــا النــونُ يف آخــرِ الفعــلِ  لَ ــلَ هبِ صَ ؛ لِيُفْ

، فهي دليل االستقبال))  .)١(بنيَ فعلِ احلالِ واالستقبالِ
؛ ألنَّ فعلَهـا  ـمِ سَ ولُزومُ الـالمِ والنـونِ هـوَ األكثـرُ يف مجلـةِ جـوابِ القَ

، ومعناهُ االستقبالُ  ثبتٌ  .)٢(مضارعٌ مُ
ــ ــرَ البص كَ ــدْ ذَ بَالً أُ ـوقَ ــتَقْ سْ ــان مُ ــارعَ إنْ ك ــلَ املض ــدَ ريُّونَ أنَّ الفع كّ

ــونَ  ــي: أَنْ يك وطٍ ه ــةِ رشُ ــمٍ بأربع ــوابَ قَسَ ــعَ ج قَ ــا إذا وَ ــالنونِ وجوبً ب
، وأنْ يكـونَ غـريَ مقـرونٍ  ثبتًا، وأنْ  يكـونَ غـريَ مقـرونٍ بحـرفِ تنفـيسٍ مُ

 .١١٤الالّمات:  )١(

مالك):  ، رشح التسهيل(ابن٥٣٩-١/٥٣٨ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٢(

٧٥-٣/٧٤. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

مَ املعمــولِ  ــدَّ قَ )، وأالّ يكــونَ مُ فَ )١( بـــ(قَدْ ــذْ ــونَ حَ ،يف حــنيَ أجــازَ الكوفيّ
ــون ثُهُ  )٢(الن ــنَبْحَ ــذي سَ ــاءَ -ال ــبِ  -اهللاُ إنْ ش ــذفِ يف تراكي ــا يف (احل الحقً

.( مِ سَ  القَ
ــةِ  ف ــنَ املخفَّ ــدِ مِ ــغُ يف التوكي ةُ أبل دَ ــدَّ ــونُ املش ــونِ )٣(والن ــرارَ الن ؛ ألنَّ تك

ــد ــرارِ التأكي ــةِ تَك ــنَ )٤(بمنزل مَ ــتْ زَ فَ َ ) رصَ نَّ هُ ــاؤُ نَّ بك ــرَ ثُ يَكْ ــيَ يف (لَ . وه
ا؛ ((ألنَّ ال ـــدً ـــهُ تأكي تْ ـــريُ الفعـــلِ إىل املســـتقبلِ وزادَ ـــلَ املســـتقبلَ غ فع

ـــةِ  ةِ العناي ـــذانًا بقـــوّ ـــالنونِ إي ـــدَ ب هُ أُكِّ ـــدَ حصـــولُ ي ـــإذا أُرِ موجـــودٍ، ف
ــا )٥(بوجــودِهِ)) ــا ملَِ ا وحتقيقً ــيءَ بــهِ تأكيــدً ــمَ الــذي جِ سَ ــبُ القَ ناسِ ، وهــذا يُ

. هِ يف املستقبلِ  أخربَ اإلمامُ عنْ وقوعِ

، اجلنى الداين: ٣٣٤-٢/٣٣٣، املقتضب: ٥٠٩، ٣/١٠٤ينظر: الكتاب:  )١(

١٤٢. 

ومية يف علم العربية(السنهوري): ١٤٢: ينظر: اجلنى الداين )٢( رُّ ، رشح اآلجُ

١/١٣٦. 

 .٣/٥٠٩ينظر: الكتاب:  )٣(

ل:  )٤( :٩/٦٨ينظر: رشح املفصّ  .٣٩٩، رصف املباين، املالقيّ

ل:رشح امل )٥(  .٩/٧٢فصّ
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و بـنَ العـاص ـرَ مْ ـيَ اإل٤٣(ت )١(ـ ومنهـا أنَّ عَ قِ ـنَ هــ) لَ  Qمـامَ احلَسَ
ـنَ احلـقِّ أنْ تطـوفَ بالبيـتِ كـام يـدورُ  ـبَّهُ قـائالً:((... أَوَ مِ يف الطوافِ فسَ
 ، ــثامنَ ، وأنــتَ قاتــلُ عُ ــيْضِ ــئِ البَ قِ رْ غِ ؟، عليــكَ ثيــابٌ كَ نيِ اجلمــلُ بــالطَّحِ

، كانتْ  )١( بُ بالنابغةِ لَقَّ هُ سلمى، وتُ همي، أُمُ هو عمرو بنُ العاص بنُ وائل السَّ

، وأُميةُ بنُ  : أبو هلبٍ رٍ واحدٍ قَعَ عليها يف طُهْ ، وَ ةَ نَ البغايا أصحاب الراياتِ بمكّ مِ

تْ خلف، وهشام بنُ املغرية املخزومي، وأبو سفيانَ بنُ حرب، والعاصُ بنُ وائلٍ فَ  لَدَ وَ

قُ عليها. كانَ  نفِ هُ كانَ يُ : هو للعاص؛ ألنَّ هُ فقالتْ تْ فيهِ أُمُّ مَ كِّ م فَحُ لُّهُ عاهُ كُ ا فادّ رً مْ عَ

نْ أشدِّ أعداءِ رسول اهللاِ  الKوأمريِ املؤمننيَ  Nمِ دُ ثالثةٍ رفعوا سَ َلٍ  ، فهو أَحَ مجَ

وهُ عىل رأس النبي  عُ ضَ بقصيدةٍ  Nسولَ اهللا وهو ساجدٌ بفناءِ الكعبة، وهجا ر Nووَ

و بنَ العاصِ هجاين ولستُ  ؛ فدعا عليه قائالً: ((اللهمَّ إنَّ عمرَ ةَ كَّ ها صبيانَ مَ لَّمَ عَ

، واخلندق. وكانَ  دٍ ، وأحُ كِ يف بدرٍ اد الرشّ ؛ فالعنْهُ بعددِ ما هجاين)). كان من قوّ بشاعرٍ

فِّني، وكانَ صاحبَ خدعة التحكيم برفع املصاحف.  قائدَ جيشِ معاويةَ يف وقعة صِ

نَهُ أمريُ املؤمنني  عَ و بنُ العاص  Qلَ ، وعمرُ ةِ :((معاويةُ فرعونُ هذهِ األُمّ هِ قِّ وقالَ يف حَ

تي  جّ لْتُ يف أُمورٍ ال أدري ما حُ خَ دْ دَ :((إين قَ هُ الوفاةُ قالَ البنِهِ تْ رضَ ا)). وملّا حَ هاماهنُ

، فقالَ  هُ ا، ياليتني مُتُّ قبلَ هذا عند اهللا فيها، ثم نظرَ إىل مالِهِ فرأ كثرتَ : يا ليتَهُ كانَ بعرً

تُ دنيايَ وتركتُ  ، أصلحتُ ملعاوية دنياه، وأفسدتُ ديني، آثَرْ اليوم بثالثني سنةً

، ربيع األبرار(الزخمرشي): ٨٦-٨٥آخريت)). مثالب العرب (ابن السائب الكلبي):

 .١١٤-٨/١١٢، قاموس الرجال(التُسرتي): ٣/٥٥٠

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

يــاضَ  دَكَ معاويــةُ حِ ــثِ أَنْ يُــورِ عْ ثِ وأســهلُ لِلْوَ ــعْ ُّ لِلشَّ واهللاِ إنَّــهُ ألَملَ
ــنُ أبيــكَ  و أو Q . فقــالَ احلَسَ ــرٍ مْ َّ يــا بــنَ أُمِّ عَ ــنيَ تَنْتَهِ ــمُ اهللاِ لَ :... وأَيْ

(( بِيَّةِ ضَ عْ نَ القَ دَّ مِ نَيْكَ بنوافِذَ أَشَ ضْ نَّ حِ ذَ  .)١(ألُنْفِ
، أي:  ــرِ ــى األمْ ا بمعن ــربً ــاءَتْ خ ) ج َّ ــنيَ تَنْتَهِ ــمِ (لَ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج مجل

ــلَ  بَّام قِي :((ورُ ــريضّ ــالَ ال ، ق َّ ــنيَ ،  انتهِ لَنَّ عَ ــتَفْ ــا: لَ ــبِ أيضً ــمِ الطل يف قَسَ
(( ــرِ ــى األمْ ا بمعن ــربً ــونُ خ ، فيك لَنَّ عَ ــنَفْ ر)٢(ولَ كَ ــذْ ْ يُ ــتعاملُ  . وملَ ــمُ  اس (وأي

ــدْ  :((وقَ ــال الريضّ ــط، ق ــري) فق (لعم كِرَ ــام ذُ ، وإنّ ــبِ ــمِ الطل اهللاِ) يف قَسَ
(( الِ ؤَ مِ السُّ كَ يف قَسَ رُ مْ عَ لُ لَ مَ تَعْ  .)٣(يُسْ

ـــولُ اإل - ـــا ق ـــنيِ ومنه ـــامِ احلُس ـــا أرادَ أنْ  Qم ـــةَ ملّ ـــا معاوي خماطبً
ـري لَقـديامً  مْ لَعَ ؛ فَ ا لَـكَ ـةُ فـيامَ بَـدَ عاويَ ين يـا مُ دْ :((فَكـِ هُ يزيدَ يستخلِفَ ابنـَ

(( ُونَ احلِ ادُ الصَّ  .)٤(يُكَ

، بحار األنوار: ١٦/٢٧غة(ابن أيب احلديد املعتزيل): رشح هنج البال )١(

، أي: القرشةُ امللتزقةُ ببياضِ ٤٤/١٠٢ : قرشُ البيضِ الذي حتت القيضِ قِئُ رْ ، والِغِ

. لسان  ٦/٦١٢البيض. لسان العرب:  لٍ هْ ٍ سَ لُّ لنيِّ : كُ ثُ عْ (غ ر ق) (غ ر ق أ). والوَ

: األسِ ٩/٣٤٥العرب:  بِيَّةُ ضَ عْ : اسمُ رجلٍ كان يعملُ (و ع ث). والقَ بٌ . وقَعْضَ نّةُ

. لسان العرب: بٍ ضَ نّةُ قَعْ بُ أسِ نْسَ  (ق ع ض ب). ٧/٤٤٠األسنَّةَ يف اجلاهلية، إليهِ تُ

 .٦/٦٠رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٦/٥٩رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

ينوري):  )٤( تيبة الدِّ  .١/١٨٠اإلمامة والسياسة(ابن قُ
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ــولٌ  ) ظــرفُ زمــانٍ معم ــديامً ، و(ق ــمِ سَ ) المُ جــوابِ القَ ــديامً قَ ــالّمُ يف (لَ ال

(يُك ــمِ سَ .لفعــلِ جــوابِ القَ ــهِ مٌ علي ــدَّ قَ ) مُ ــنِ  ادُ وال جيــوزُ عــىل مــذهبِ اب

(يُكــادُ) ــلَ هــذهِ الــالّمُ بالفعلِ تّصِ صــفورٍ أنْ تَ ؛ ((ألَنَّ الــالّمَ التــي )١(عُ

لَـتْ  خَ مَ عليهـا معمـولُ الفعـلِ الـذي دَ ـمُ ال جيـوزُ أَنْ يتقـدَّ سَ ى هبا القَ تَلَقَّ يُ

(( ــهِ ــهُ )٢(علي ــهُ قول ــاىل:، ومن ــ﴿تع ش ْ ونَ ـَإلَ ِىلَ اهللاَِّ حتُ ــنُ أيب )٣(﴾رُ ــهُ اب بِعَ ، وتَ

 .)٤(الربيعِ قائالً: وهذهِ الالّمُ ((ال يعملُ ما بعدها فيام قبلها))

تْ هيَ التـي متنـعُ أنْ  ةَ النحويةَ ليسَ نْعَ ؛ ألَنَّ الصَّ حيحٍ با إليهِ غريُ صَ هَ وما ذَ
، مِ سَ لِ بالمِ جوابِ القَ مَ اجلارُّ أوِ الظرفُ عىل عاملِهام املتَّصِ بـلِ الداللـةُ  يتقدَّ

؟))،  )١( َ هذا التحليلُ
فْ عليهِ الالمُ يف يَكادُ حتّى ملِ قال د. حيدر: ((النصُّ ملْ تُضَ

مَ لذوي  وقال كُ احلُكْ : أترُ ؟)). أقولُ : ((ما عالقتُهُ باملوضوعِ ا عن حتليلِ احلديثِ أيضً

ا حتليلُ النصِّ ليس ل قً ؟، وهلْ حَ َلِّهِ ، لينظروا هلْ قولُ د. حيدرٍ يف حمَ هُ االختصاصِ

القةٌ باملوضوع؟  عَ

، ومل ٤/٢٥٥، وينظر: مهع اهلوامع: ٦/٣١١٤رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )٢(

ب. ثُل املقرّ هُ يف املقرب، ورشح اجلمل، ومُ  أجدْ

 .١٥٨سورة آل عمران: من اآلية )٣(

، وينظر: ارتشاف الرضب: ٢/٧٨٩البسيط يف رشح مجل الزجاجي: )٤(

 .٢/٣٢٧ئد:، املساعد عىل تسهيل الفوا٤/١٧٨٧

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ـالً بـالالّمِ ـالبالغيَّةُ هيَ التي تقتض (إلىل اهللاِ) متَّصِ مَ اجلـارُّ ـدِّ . وإنّام قُ ي ذلكَ
ش ) مبالغةً يف تأكيدِ اختصاصِ احلَشْ ـَعىل عاملِهِ(حتُ رِ باهللاِ تعاىل، أي: إىل ـرونَ

هِ ـاهللاِ احلَشْ  : (إىل اهللاِ)١(رُ ال إىل غريِ ش . وإنّام ال جيوزُ أنْ يُقالَ )؛ النتفاءِ ـَلتُحْ نَّ رُ
لِ أَنَّ المَ جوابالنكتةِ البالغ ، ال ألَجْ ها فيام قبلَها،  يةِ مِ ال يعملُ ما بعدَ سَ القَ

(ت هُ ابنُ مالكٍ ها فيام قبلَها؛ وهذا ما أجازَ ـا، ٦٧٢بلْ يعملُ ما بعدَ هـ) مطلقً
) إذا كـانَ  لِ بــ(الالّمِ مِ املتّصِ سَ ا، أو  أي: تقديمَ معمولِ فعلِ جوابِ القَ جـارًّ

نيَ ﴿، نحوُ قولِهِ تعاىل:)٢(ظرفًا نَّ نادِمِ بِحُ لِيلٍ لَيُصْ امَّ قَ  .)٣(﴾قالَ عَ
؛ ألَنَّـهُ ال جيـوزُ يف  ـا لـيسَ عـىل إطالقِـهِ بَ إليـهِ ابـنُ مالـكٍ أيضً هَ وما ذَ

ــنيِ  ، أي: ال  Qكــالمِ اإلمــامِ احلُسَ ــمِ سَ ــلَ الــالّمُ بفعــلِ جــوابِ القَ تَّصِ أنْ تَ
ــا ق ــنُ أنْ يُ ــى؛ ألنَّ يمك ــادِ املعن )لفس نَّ الصاحلونَ ــادَ يُك ــديامً لَ ري ق مْ عَ :(لَ لَ

ــ ــيَ املُضِ ــةَ ظــرفِ الزمــانِ ه ؛ وال ـدَالل ــتقبالُ ) االس نَّ ــةُ (ليُكــادَ ، ودَالل يّ
اللــةَ هــيَ  ؛ لــذلكَ أر أنَّ الدّ انِ يف موضــعٍ واحــدٍ جيتمــعُ معنيــانِ متضــادّ

ــبَ  هَ ــا ذَ ــا ملَِ ، خالفً ــهِ صــفورٍ  الفيصــلُ يف جــوازِ ذلــكَ وعدمِ ــنُ عُ ــهِ اب إلي
. ةِ ةِ النحويّ نْعَ يًا وراءَ الصَّ عْ  وابنُ مالكٍ سَ

 .١/٣٨١ينظر: عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: )١(

، ٤/١٧٨٧، ارتشاف الرضب: ٢١٩-٣/٢١٨ينظر: رشح التسهيل:  )٢(

 .٤/٢٥٥، مهع اهلوامع: ٣٢٧-٢/٣٢٦املساعد عىل تسهيل الفوائد: 

 .٤٠سورة املؤمنني: من اآلية  )٣(
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ــألةِ  ــذهِ املس ــفورٍ يف ه ص ــنَ عُ ــمَّ إنَّ اب ــمِ  -ثُ سَ ــوابِ القَ ــالِ المِ ج اتِّص

ـــهِ  ا علي مً طَ أنْ يكـــونَ الفعـــلُ املضـــارعُ  - بمعمـــولِ الفعـــلِ مقـــدَّ َ رشَ

ــاىل: ــهِ تع ــام يف قولِ ــتقبالً، ك ْ ﴿ مس ــإلَ ِىلَ اهللاَِّ حتُ ونَ ـَش ــهُ يف ﴾رُ نَّ ــنيِ أَ ؛ يف ح

فَ إىل املــايض بقرينــةِ ظــرفِ  Qكــالمِ اإلمــامِ  ِ ــهُ رصُ ؛ ألنّ ــنْ كــذلكَ ، ملْ يكُ

.(  الزمانِ املايض(قديامً

ــــا  ا مبنيًّ ــــارعً ــــالً مض ــــمِ فع سَ ــــوابِ القَ ــــيءَ بج ــــهُ جِ وأر أنَّ

لَ الكيــدُ مجيــعَ  ــمَ ــعِ يف املعنــى، أي: كــي يَشْ ) للتوسُّ (يُكــادُ للمجهولِ

ا أفـادَ هـذا الص . ولـو كـانَ ماضـيًا ملَـَ ـنِ الـتكلُّمِ مَ ـلَفَ إىل زَ احلنيَ يف مـا سَ

دٌ. َدَّ  املعنى؛ ألنَّهُ منقطعٌ وحمُ

ـــةِ  ـــاءتْ يف ثالث ـــةُ فج ـــةُ املنفيّ ـــمِ الفعليّ سَ ـــةُ جـــوابِ القَ ـــا مجل وأمّ

 :)١(مواضعَ 

ــنِ  - ، وذلــكَ  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ ــلحِ طبــةٍ لــهُ بعــدَ الصُّ مــنْ خُ

ــمعٍ  ــتْ  بمس ــا كانَ ــا م ضً فْ ــدٍ خَ َمَّ ــةُ حمُ ــر أُمَّ :((وأيْمُ اهللاِ ال ت ــةَ ــن معاوي م

(( يَّةَ ُم يف بني أُمَ ُم وقادهتُ  .)٢(سادهتُ

 .١٤٧، ٥٥: ١ينظر: م )١(

يْشِ ٤٤/٤٢، بحار األنوار: ١٦/٢٨رشح هنج البالغة:  )٢( ُ العَ : لِنيْ ، واخلَفْضُ

، لسان العرب:  تُهُ عَ  (خ ف ض). ٣/١٥٦وسَ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــةِ  ـــ(ال) النافي ــا) ب ضً فْ ــدٍ خَ َمَّ ــةُ حمُ ــر أُمَّ ــمِ (ال ت سَ ــوابُ القَ رَ ج ــدِّ صُ

ـــهِ  يِ ـــا لِنَفْ ، فمـــذهبُ )١(حتقيقً لـــتْ (ال) عـــىل الفعـــلِ املضـــارعِ خَ . وإذا دَ

ـــا لقولِـــه:  :((وتكونُ (ال) نفيً ، قـــالَ ـــهُ لالســـتقبالِ لِّصُ ـــا ختُ ســـيبويه أهنّ

(( : ال يفعـــلُ ، فتقـــولُ ، وملْ يقـــعِ الفعـــلُ عـــلُ فْ ـــهُ عـــىل ذلـــكَ )٢(يَ بِعَ ، وتَ

د(ت ــربِّ لُّ ٢٨٥امل ــدُ ــب: ((وت ــاءَ يف املقتض ، ج ــأخرينَ ــمُ املت ـــ) ومعظَ ه

ــ لْ ــهِ إذا قُ ــونُ علي لُّ الن ــدُ ــعْ كــام ت قَ ــمَّ (ال) عــىل مــاملْ يَ ، ث ــنَّ لَ فْعَ : واهللاِ ألَ تَ

(( : واهللاِ ال أفعلُ يْتَ فقلتَ  .)٣(نَفَ

بَ األخفش هَ دُ ٢١٥(ت)٤(وذَ ام ابـنُ مالـكٍ  )٥(هـ) واملربِّ هُ بِعَ رِ وتَ يف قولِهِ اآلخَ

دْ تكـونُ صـالحيةُ احلـالِ باقيـةً  ةِ )٦(إىل أنَّ ذلكَ غريُ الزمٍ هلا، بلْ قَ ـحَّ ؛ ((لِصِ

 .١١٤ينظر: الالمات:  )١(

ل:٤/٢٢٢الكتاب:  )٢( ، رشح مجل الزجاجي: ٨/١٩٩، وينظر: رشح املفصّ

 .٥/٢٧، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:٥٣٩-١/٥٣٨

 .٢٩٦، اجلنى الداين: ٣١١عربية: ، وينظر: املفصل يف علم ال٢/٣٣٥ )٣(

 .٢٩٦ينظر: اجلنى الداين:  )٤(

 ينظر: املصدر نفسه، ومل أجدْ رأيهُ يف املقتضب، وال يف الكامل. )٥(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٢٥ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك):  )٦(

 .٢٩٦، اجلنى الداين: ٥/٢٧احلاجب: 
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:(جاءَ زيدٌ ال يتك ،قولِكَ ) باالتّفاقِ مع االتفاقِ عىل أنَّ اجلملـةَ احلاليّـةَ ال  لَّمُ

(( رُ بدليلِ اسـتقبالٍ دَّ لُـوهُ بِتَنـايف احلـالِ )١(تُصَ لَّ ، وعَ ؛ كالسـنيِ وسـوفَ ولـنْ

اهللاَِّوَ ؛ كام يف قولِهِ تعاىل:)٢(واالستقبالِ  نُ بـِ مِ هِ تعـاىل)٣(ما لَنا ال نُؤْ  :)٤(، وقولـِ

ــ وَ اهللا﴿ مْ مِ كُ جَ ــرَ ــيْئاً أَخْ ــونَ شَ لَمُ عْ مْ ال تَ ــاتِكُ ه ــونِ أُمَّ ــهِ )٥(﴾نْ بُطُ ، وقولِ

ـزائِنُ اهللاَِّ﴿تعاىل: ي خَ دِ نـْ مْ عِ ال أَقُولُ لَكُ . فالفعـلُ املضـارعُ بعـد (ال) )٦(﴾وَ

 .)٧(النافيةِ يف تلكَ اآلياتِ دالٌّ عىل احلالِ 

 .٣/٣١٥مغني اللبيب:  )١(

(مصطفى رمزي  نية األريب عن رشوح مغني اللبيبينظر: غ )٢(

 .٢/٥٩٦األنطاكي):

 .٨٤سورة املائدة: من اآلية  )٣(

لُها يف القرآن الكريم، أي: تتقدمُ سورةُ  )٤( قالتْ د. أسيل: ((اآلياتُ جيِبُ تسلْسُ

: إنَّ النحوينيَ ملْ يتقيّدوا بالشواهدِ القرآنيةِ بحسبِ تسلس هودٍ  )). أقولُ لِها عىل النحلِ

ةٌ يف  عَ ؟! إنَّ ذلكَ لبِدْ باعِ تسلسلِها فيهِ ؛ فلِمَ تقولُ د. أسيل بوجوبِ اتّ يف القرآنِ الكريمِ

بًا بحسبِ النزول. رتَّ نْ مُ هُ ملْ يكُ ، ثمَّ إنَّ القرآنَ الكريمَ نفسَ  الدرسِ النحويّ

 .٧٨سورة النحل: من اآلية  )٥(

 .٣١سورة هود: من اآلية  )٦(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٢٥هيل(ابن مالك): ينظر: رشح التس )٧(

 .٢٩٦، اجلنى الداين: ٥/٢٧احلاجب:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

هِ تعـاىل: ، كـام يف قولـِ (ال) للنفي املستَمرِّ دْ تكونُ ـذُ ﴿وقَ أْخُ ال ال تَ ـنَةٌ وَ هُ سِ

مٌ  دْ تكونُ لنفي احلالِ واالستقبالِ )١(﴾نَوْ مِ يف كـالمِ )٢(، وقَ سَ ، ومنهُ جوابُ القَ

نِ  ـا)، فداللـةُ النفـي هـيَ احلـالُ Q اإلمامِ احلَسَ ضً فْ مـدٍ خَ ةُ حمُ : (ال تر أُمَّ

يَّـةَ  ُم يف بنـي أُمَ م وقـادهتُ تْ هذهِ القرينةُ (ما كانَتْ سادهتُ ) واالستقبالُ ما دامَ

ـتْ  ـا مـا دامَ ضً فْ ـدٍ خَ َمَّ ةُ حمُ ا لنفيِ أنْ تر أُمّ مِ تأكيدً سَ . إذْ جيءَ بالقَ موجودةً

؛ لذا قالَ رسـولُ اهللاِ يَّةَ ُم يف بني أُمَ هتُ م وقادَ يَّـةَ N سادهتُ ـتْ بنـو أُمَ لَغَ :((إذا بَ

الً، وكتابَ اهللاِ الً، ومالَ اهللاِ دَخَ وَ وا عبادَ اهللاِ خَ ذُ الً اختّ جُ ـالً)) أربعنيَ رَ غَ ، )٣(دَ

امً عليهِ هو مذهبُ الكوفينيَ  سَ قْ  .)٤(وكونُ احلالِ يقعُ مُ

 .٢٥٥سورة البقرة: من اآلية )١(

 .٤/١٧٦ينظر: معاين النحو:  )٢(

: ٣٥٠٤/ح٥املستدركُ عىل الصحيحني(احلاكم النيسابوري) :  )٣( لُ . واخلَوَ

، (خ و ٣/٢٥٥لسان العرب:  العبيدُ واإلماء، الواحد واجلمع واملذكر يف ذلك سواء،

: الغش والفساد. لسان العرب: لُ خَ : الفسادُ مثلُ ٣/٣١٤ل). والدَ لُ غَ (د خ ل). والدَ

. لسان العرب: هُ الفُ هُ وخيُ دُ لَ فيهِ ما يُفسِ : أدْخَ لَ يف األمرِ غَ ل، وأدْ خَ (د غ  ٣/٣٧٢الدَّ

 ل).

ومية يف علم العربية:  )٤(  .١/١٣٦ينظر: رشح اآلجرُّ
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مِ حاالً؛ ألنَّ ـولكنَّ أكثرَ النحوينيَ البص سَ يزونَ أنْ يقعَ جوابُ القَ ريّنيَ ال جيُ

ـقُ  تحقِّ ؛ ألَنَّ احلـالَ مُ م ال يقعُ إالّ عىل مـا ملْ يقـعْ مـن األفعـالِ مَ عندهُ سَ القَ

مِ الوجودِ، فال حيتا سَ . وقد حكى الزجاجُ هذا املذهبَ عن )١(جُ إىل توكيدٍ بالقَ

ْلَفُ  ؛ ألنَّ احلالَ ال حيُ ا عىل فعلِ احلالِ نْ دخوهلِ تِ النونُ مِ :((امتَنَعَ د، قالَ املربِّ

مِ )٢(عليها)) سَ : ((للقَ ؛ إذْ قالَ بَ إليهِ ضُ ما نُسِ بِ ينقُ . إالّ أنّهُ ما جاءَ يف املقتضَ

لُهُ با :...(ال) يف أدواتٌ تَصِ ـنْ ذلـكَ ـها؛ فَمِ ـلُ إالّ ببعضِ ، وال يتّصِ مِ بـهِ ملقسَ

، وال حتتاجُ إىل النـون؛  ، واهللاِ ما أُكرمُكَ : واهللاِ ال أرضبُكَ النفي، و(ما) تقولُ

لُّ عىل احلال)) (ما) يَدُ . )٣(ألنَّ ـمِ عـىل احلـالِ سَ ـهُ رصيـحٌ بجـوازِ القَ . فكالمُ

كِيَ عنهُ واقعً  ) ويمكنُ أنْ يكونَ ما حُ هُ يف (املقتضـبِ نـْ لَ عَ ـدَ ا إالّ أنَّهُ عَ ا حقًّ

هُ بعدَ أنْ  فَ لَّ )) الذي أَ ، واستوتْ معارفُهُ تْ ثقافتُهُ جَ ، ونَضِ هُ لَ تفكريُ ، )٤(((تأصَّ

، ١/٥٣٩، رشح مجل الزجاجي:٢/١١٢٩املقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر:  )١(

 .٦/٣٠٩٥رشح التسهيل(ناظر اجليش):

، وينظر: رشح الريض عىل كافية ١٠/١٤٣رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٢(

 .٢/٣١٦، املساعد عىل تسهيل الفوائد:٦/٦٤احلاجب:

)٢/٣٣٤ )٣. 

مة): )٤(  .١/٥املقتضب(املقدّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

:((هـذا  )١(كام لَ عنه ابـن جنِّيّ ا يف ما نَقَ رً ، قالَ معتذِ نَ اآلراءِ نْ غريهِ مِ لَ عَ دَ عَ

امِ احلد نّا رأيناهُ يف أيّ ا اآلن فال))يشءٌ كُ ؛ فأمّ  .)٢(اثةِ

ــلَ  دِ قــائالً يف مــا نَقَ ــنِ املــربِّ ــاجُ مــا حكــاهُ عَ دَّ أبــو إســحاقَ الزجَّ ـدْ رَ وقَ
لَــفُ عليهـا لكـانَ كــلُّ  ْ هـا ألنَّ احلـالَ ال حيُ ـريايف:((لو كــانَ امتناعُ عنـه السِّ

ــ ــفُ أنّ لِ ْ ــهُ حيَ ؛ ألنَّ ــهُ ــلَ يمينُ بَ قْ ــبُ أنْ يُ ــايض ال جي ــد الق ــفُ عن لِ ْ ــنْ حيَ هُ يف مَ
 ، ــاسِ ــلُ الن ــتَ أفض : واهللاِ ألن ــكَ ــعَ قولُ تَنَ ، والَمْ ــهِ يشءٌ ــتْ علي ــالٍ ليس ح
زيــــدٌ يصــــيل بحــــذائي؛  : واهللاِ لَ ــــكَ ؛ وقولُ ــــلٍ وهــــو يف حــــالِ فَضْ

: ــعَ ــاذِبُونَ ﴿والَمتن ــافِقِنيَ لَك دُ إِنَّ املُْن ــهَ اهللاَُّ يَشْ ــهُ )٣())﴾وَ ــا؛ ألنّ دَّ أيضً . ورُ
ــ ، يَصِ دٍ شــاهَ بَّ موجــودٍ غــريُ مُ ــمِ رُ سَ ؛ فيحتــاجُ لــذلك إىل القَ هُ . )٤(حُّ إنكــارُ

ــوينيَ  ــرَ النح ــ -إالّ أنَّ أكث ــيبويه والزخمش ــا لس هـــ) يف ٥٣٨ري(تـتبعً
ــتقبالِ  ــىل االس (ال) ع ــدَ ــارعِ بع ــلِ املض ــةِ الفع ــوابَ  -دَالل ــروا أنَّ ج ذك

دِ تر د. أسيل  )١( ) بل بـ(الواو). أقولُ أنَا ملْ أُرِ امَ أنّهُ ال جيوزُ العطفُ بـ(كَ

، بلْ  لَ  العطفَ دَ ا إالّ أنّه عَ قًّ ا حَ كِيَ عنهُ واقعً ، أي: ويمكنُ أنْ يكونَ ما حُ دْتُ التشبيهَ أَرَ

؟. ا ير أنَّ (كام) حرفُ عطفٍ تَ أحدً لِمْ ، ثُمَّ هلْ عَ نَ اآلراءِ هِ مِ دولِهِ عن غريِ  عنهُ كعُ

دهُ يف املقتضب وال يف الكامل.٣/٢٨٧، وينظر: ١/٢٠٦اخلصائص:  )٢(  ، ومل أجِ

 .١، واآلية سورة املنافقون: من اآلية ١٠/١٤٣رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٣(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٥٣٩ينظر: رشح مجل الزجاجي: )٤(

 .٦/٣٠٩٥، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٦/٦٤احلاجب:
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ــهُ  ــدَّ أنْ يكــونَ نفيُ ، فــال بُ ــا داالًّ عــىل احلــالِ ا منفيًّ ــمِ إذا كــانَ مضــارعً سَ القَ
، نحو: ما يقومُ زيدٌ ب ةً  .)١(ـ(ما)خاصّ

ــمِ االســميّةُ غــريُ الصــ ــمُ الثــاين: مجلــةُ القَسَ سْ ــهِ ـالقِ ، ومجلــةُ جوابِ رحيةِ

: ةٌ  خربيَّ

ـنَ  ؛ وهو أنَّ اإلمامَ احلَسَ مُ يف موضعٍ واحدٍ سْ دَ هذا القِ رَ أقبـلَ وبنـو  Qوَ

نْ هؤالءِ املقب :((مَ لِ الشامِ نْ أهْ ، فقالَ رجلٌ مِ هُ ـنَ هاشمٍ خلفَ سَ ؟ مـا أحْ لـونَ

 : ـم، قـالَ ؟ قـال: نَعَ ـنُ بـنُ عـيلٍّ : أنتَ احلسَ ، فقالَ نَ م! فاستقبلَ احلسَ هيئتَهُ

ـدْ كانَـتْ لـهُ  ، وقَ نْ أينَ َكَ ومِ حيْ : وَ ؟ فقالَ لَ أبيكَ خَ دْ لَكَ اهللاُ مُ خِ ِبُّ أنْ يُدْ أَحتُ

: ؟ قالَ الرجلُ بَقَ دْ سَ نَ السوابقِ ما قَ لَهُ  مِ خَ دْ لَكَ اهللاُ مُ خَ . أَدْ ؛ فإنَّهُ كافرٌ وأنـتَ

هُ حممدُ بنُ عيلٍّ  ـ )٢(فتناولَ نَشَ ، فَ مَ بـاألرضِ زِ ةً لَ هُ لَطْمَ لَطَمَ نِ فَ رَ ـمنْ خلفِ احلسَ

، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١/٥٣٩رشح مجل الزجاجي:  ينظر: )١(

٦/٦٤. 

بت  )٢( هُ خولةُ بنت جعفر بن قيس من بكر بن وائل، ونُسِ هو حممد بن احلنفية، أُمّ

دَ مع أبيهِ أمري املؤمنني  اجلمل،  Qإىل احلنفية نسبةً إىل بني حنيفة. إذْ كانت منهم، شهِ

. قيلَ ملحمد: فنيَ َ يُغ" وصِ
رُ باحلسن واحلُسني؟ فقال: ملِ رُ بكَ أبوكَ يف احلرب وال يُغرّ رِّ

، فهو يدفعُ عن عينه بيمينه ام عيناه وأنا يمينهُ هـ. قاموس ٨١تويف باملدينة سنة  "إهنّ

 .٢٤٦-٩/٢٤٣الرجال: 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

م يا بني هاشمٍ لَ  ةٌ مني عليكُ مَ زْ ، وقال: عَ هُ اءَ دَ نُ عليهِ رِ دَ احلسَ لُنَّ املسـجِ خُ تَـدْ

لُّ  تُصَ لَ ))وَ  .)١(نَّ

ــت ــي اس ــاظِ الت ــنَ األلف ): مِ ــةٌ م زْ ــريِ (عَ ــمِ غ سَ ــربُ يف القَ عملتْها الع

(( ةٌ آلتيَنَّكَ ةٌ صادِقَ مَ زْ : عَ ، قالَ الفراء:((ويقولونَ يحِ  .)٢(الرصَّ

ـــهُ  ـــريُ Q قولُ ـــميّةُ غ ـــمِ االس سَ ـــةُ القَ م) مجل ـــيكُ ـــي عل ـــةٌ منّ مَ زْ : (عَ

ــ ةٍ ـالص ــفَ ــعِ صِ فْ ــلِّ رَ ــرورٌ يف حم ــارٌّ وجم ــي) ج ــدأٌ، و(منّ : مبت ــةٌ مَ زْ ؛ فَعَ رحيةِ

ــي ل ــدإ، و(عَ ــةُ للمبت ــدإ. ومجل ٌ للمبت ــربَ ــعٍ خَ فْ م) جــارٌّ وجمــرورٌ يف حمــلِّ رَ كُ

، أي:  ــبِ ــى الطل ــربٌ بمعن ــو خ ، وه ــمِ سَ ــوابُ القَ ) ج دَ ــجِ لُنَّ املسْ خُ ــدْ تَ (لَ

ـــالَ  . ق ـــيّ ـــمِ الطلب سَ ـــنَ القَ ـــذا مِ ـــلُّوا، وه دَ ولِتُصَ ـــجِ لُوا املسْ خُ ـــدْ لِتَ

لَ  عَ ـــتَفْ ـــا: لَ ـــبِ أيضً لَ ـــمِ الطَ بَّام قِيـــلَ يف قَسَ :((ورُ ، الـــريضّ لَنَّ عَ ـــنَفْ ، ولَ نَّ

ا بمعنى األمر))  .)٣(فيكونُ خربً

 .٦٠، الطبقات الكرب (ترمجة اإلمام احلسن) :٦/٣٢٣مسند أمحد بن حنبل: )١(

مِ يف اللغةِ العربية: ، ٢/٤١٢معاين القرآن:  )٢( سَ  .٨٥وينظر: أساليب القَ

 .٦/٦٠رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(
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 : ــةٌ ــةٌ وطلبيّ ــهِ خربيّ ــةُ جوابِ ، ومجل ــةٌ ــمِ فعلي ــةُ القَسَ ــاين: مجل ــنمطُ الث ال

: مِ عىل قسمنيِ مُ هذا الرتكيبُ بحسبِ نوعِ فعلِ القَسَ  يُقسَ

ــةُ  ، ومجل ــمِ ــحٌ يف القَسَ ــا رصي ــي فعلُه ــمِ الت ــةُ القَسَ : مجل لُ ــمُ األوّ سْ القِ

.جو بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ يّ ربَ  ابِهِ خَ

مُ الثاين:  سْ ، ومجلـةُ القِ ـمِ سَ ـمِ التـي فعلُهـا غـريُ رصيـحٍ يف القَ سَ مجلـةُ القَ

. بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ  جوابهِ خربيّ

ــىل  ــمِ ع سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــوعِ مجل ــبِ ن ــمُ بحس لُ فيُقسَ ــمُ األوّ سْ ــا القِ أمّ

:  رضبنيِ

ةٌ  مِ خربيَّ : مجلةُ جوابِ القَسَ لُ :: الرضبُ األوّ  وهي فرعانِ

مِ االسميّةُ ـ ١ :مجلةُ جوابِ القَسَ ، ومنفيَّةٌ  : وهي مثبتةٌ

 :مجلةُ جوابِ القسمِ االسميّةُ املثبتةُ أـ 

ةُ بـ(الالم): وردتْ يف أربعةِ مواضعَ  رَ  :)١(ـ االسميّةُ املصدَّ

 ١٧١: ١ينظر: م )١(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ـنِ  ـيطٍ  Qـ منها قـولُ اإلمـامِ احلسَ عَ بَـةَ بـنِ أيب مُ قْ ـدَ  )١(للوليـدِ بـنِ عُ بَعْ
بَّ أمريَ املـؤمننيَ أنْ  ـلِ  Qسَ ـنْ أَهْ لْـجٌ مِ : ((إنّـام أَنْـتَ عِ يف جملـسِ معاويـةَ

هُ)) ى لَ عَ مُ باهللاِ ألنتَ أَكربُ منْ أَبيكَ الذي تُدْ ، وأُقْسِ ةَ يَ ورِ فُّ  .)٢(صَ

لَمَ يومَ )١( تَسْ ، اسْ هِ انَ ألُمِّ : هو أخو عثامنَ بنِ عفّ يْطٍ عَ قبةَ بنِ أيب مُ الوليدُ بنُ عُ

تَلَ رسولُ اهللا  ، قَ ن بني األرس صرباً يف وقعة بدر؛ م Qأباهُ بيدِ أمريِ املؤمننيَ  Nالفتحِ

ا  ى القرآنُ الكريم الوليدَ فاسقً مَّ .. وقد سَ ُمُ النارُ نْ للصبية؟ فقال: هلَ فقال: يا حممد، مَ

مها: ماً ﴿يف موضعني: أحدُ وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ قٌ بِنَبَإٍ فَ مْ فاسِ كُ نُوا إِنْ جاءَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ يا أَهيُّ

هالَةٍ  :٦ة احلجرات: من اآلية[سور ﴾بِجَ رُ قاً ﴿]. واآلخَ نْ كانَ فاسِ مَ ناً كَ مِ ؤْ نْ كانَ مُ مَ أَ فَ

ونَ  تَوُ سْ ، وصىلّ بأهلِها صالةَ ١٨[سورة السجدة: ﴾ال يَ انَ الكوفةَ ].والّه عثامنُ بنُ عفّ

: [الكامل] م؟؛ لذا قالَ احلُطيئةُ فيهِ كُ : أزيدُ ، وقالَ بحِ سكرانَ  الصُّ

 ُ َّـــتْ صـــالهتُ  منـــاد وقـــدْ متَ

 

ـــدري  ـــا ي ا وم رً ـــكْ م سُ كُ ـــدُ  أَأَزي

: [جمزوء الرمل]  هُ قرأَ هبم يف الصالةِ وهو رافعٌ صوتَ  وَ

ــــــا ــــــبُ الرباب لَ ــــــقَ القَ لِ  عَ

 

ـــــــابا  ـــــــابَتْ وش ـــــــدما ش  بع

. األغاين(تح: د.  فّني إىل جانب معاويةَ دَ صِ ، ٩٣، ٨٦-٥/٨٢إحسان عباس): شهِ

 .٤٧٠-٥/٤٦٧أسد الغابة يف معرفة الصحابة(ابن األثري):

، االحتجاج(أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس): ١/١١٤مقتل احلسني:  )٢(

م، لسان العرب: ٢/١٧ جَ ارِ العَ فّ : الرجلُ من كُ لْجُ (ع ل ج)، ٦/٣٩٤، والعِ

نْ نواحي األردن بالشام، وهي قربُ طربية. معجم  : كورةٌ وبلدةٌ مِ ةُ يَ ورِ فُّ وصَ

 .٣/٤٧٠البلدان:
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ــذا  ــاهللاِ) وه ــمُ ب :(وأقسِ ــاءِ يف قولِهِ ــع الب ا م ــوازً ــمِ ج سَ ــلُ القَ ــرَ فع ظَهَ
ــامز ــي ان ــاءِ الت ــائصِ الب ــدُ خص ، أَحَ :(الواوِ ــمِ سَ ــريفِ القَ ــن ح ــا م تْ هبِ

ــمِ يــوحي باملبالغــةِ يف توكيــدِ جوابِــهِ(ألنتَ )١(والتــاء) سَ ــلِ القَ ، وإظهــارُ فِعْ
)، والمُ اجلــوابِ جــاءتْ يف موضــعِ اإلنكــارِ عــىل الوليــدِ  أكــربُ مــنْ أبيــكَ

. يٌّ عِ ، أي: حتقيقَ أنَّ الوليدَ دَ مِ سَ ا وتثبيتًا جلوابِ القَ ، وحتقيقً  فعلَهُ
ــا عقيــلُ بــنُ أيب طالــبٍ (تلــ ــبَّ ٤٩ذلكَ قــالَ لــهُ يومً هـــ) بعــدَ أنْ سَ

ــؤمننيَ  ــريَ امل (ت Qأم ــثامنَ ــسِ عُ ــيمَ ٣٥يف جمل ق ــامُ أنْ يُ ــا أرادَ اإلم ـــ) ملّ ه
ــكَ ال  أَنّ ــيطٍ كَ عَ ــنَ أيب مُ ــا ب ــتكلَّمُ ي ت ــكَ لَ :((إنّ رَ ــهِ اخلمْ ب ــدَّ يف رشُ ــهِ احل علي

ـــلِ  ـــنْ أَهْ ـــجٌ م لْ ـــتَ عِ ، وأن ـــتَ ـــنْ أن ـــدري مَ ورية))ت ـــفُّ ـــال )٢(صَ ؛ ق
(ت ـــعوديّ ـــا ٣٤٦املس ـــانَ هيوديًّ ـــاهُ ك ـــرَ أنَّ أب كَ ا:((وكانَ ذَ لِّقً عَ ــــ)مُ ه

ا أمـرَ النبـيُّ )٣(منها)) ـدُ ذلـكَ أنَّـهُ ملـّ ضُ عـيطٍ  N، ويَعْ قبـةَ بـنِ أيب مُ بقتـلِ عُ
؟ فقـالَ لـهُ النبـيّ  تَـلُ مـن بـنيِ قُـريشٍ :((أَأُقْ ا قالَ ـلْ أنـتَ إالّ N أسريً : وهَ

يَة؟))هيوديٌّ مِ  ورِ  .)٤(نْ هيودِ صفّ

 .٢/٨٦٢افية: ينظر: رشح الكافية الش )١(

 .٢/٣٤٥مروج الذهب(املسعودي):  )٢(

 .٢/٣٤٥مروج الذهب:  )٣(

معجم ما استُعجم من أسامء البالدِ واملواضع(عبد اهللا بن عبد العزيز البكريّ  )٤(

 .٣/١١٣األندليس):

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــمِ االســميّةِ املثبتــةِ  - سَ ومــنْ مواضــعِ تصــديرِ مجلــةِ جــوابِ القَ
ـــنيُ  ـــا أرادَ اإلمـــامُ احلُسَ ـــهُ ملّ نَّ فِنَ أخـــاهُ اإلمـــامَ  Qبــــ(الالم) أَ ـــدْ أنْ يَ

ــنَ  هِ رســولِ اهللاِ  Qاحلَسَ ــدِّ ، ومــروانُ  Nعنــد جَ وحــالَ دونَ ذلــكَ عائشــةُ
ـمِ  ـهــ)، و٦٥(ت )١(بنُ احلكَ ضَ ـنْ حَ ، ومَ ـفيانَ ـدِ ـآلُ أيب سُ لَ ـنْ وَ رَ هنـاكَ مِ

ــامُ  ــمُ اإلم ــالَ هلُ ؛ ق ــانَ فّ ــنِ عَ ــثامنَ ب ــةَ Q ع كَّ مَ مَ ــرَّ ــذي حَ ــا واهللاِ ال :((أَمَ

بَ إىل احلكم بنِ أيب  )١( هُ أبٌ وإنَّام نُسِ فُ لَ مروان بنُ احلكم: كان مروانُ ال يُعرَ

نْ العاص األُ  نَ البغايا ومِ (آمنة) وكانت مِ هِ رو إىل العاص، اسمُ أُمِّ مْ بَ عَ مويّ كام نُسِ

هُ رسولُ اهللاِ  دَ مُ قد طرَ هُ إىل الطائفِ  Nذواتِ الرايات. كانَ أبوهُ احلكَ َ ريَّ ، وسَ نِ املدينةِ عَ

لْ مع أبيهِ فيها حتى ويل عثامنُ اخلالفةَ فَ  ، فلم يزَ عَ ومروانُ آنذاكَ طفلٌ ال يعقلُ هُ مَ دَّ رَ

، ومروانُ هذا هو ابنُ عمِّ عثامن اخلليفة، كانَ مع عثامنَ يف الدارِ يومَ قتلَهُ  أبيهِ إىل املدينةِ

قاتلُ أمريَ املؤمنني  ، ثمّ بعدُ صارَ يف جيشِ عائشة يُ َ  Qالصحابةُ
يف وقعةِ اجلمل. أُرسِ

مَّ بعدَ ذلك صارَ إىل معاويةَ يف ا ، ثُ هُ يف  Qلشام يقاتلُ أمريَ املؤمنني فيها وأُطلِقَ رساحُ

لَ مجعةٍ عىل  بُّ اإلمامَ عليًّا كُّ واقعة صفّني. وملّا صار والياً عىل املدينة ملعاوية كان يسُ

يءَ برأسِ اإلمامِ احلُسنيِ  َلَهُ عىل  -وهو يومئذٍ أمريٌ عليها  -إىل املدينةِ  Qاملِنْرب. وملّا جِ محَ

ى بهِ نحوَ قرب الن ، ثمّ رمَ . هلكَ مقتوالً يف  Nبي يديهِ ، يومٌ بيومِ بدرٍ : يا حممدُ وقالَ

تِهِ أمِّ خالد بنِ يزيد. تذكرة اخلواص(ابن اجلوزي): ٦٥دمشقَ سنة  هـ عىل يدِ زوجَ

، قاموس ١٥٣-٥/١٥٢، أُسدُ الغابة يف معرفة الصحابة: ٤٧-٢/٤٦

 .٣٩-١٠/٣٤الرجال:
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ـولِ اهللاِ  ـقُّ برسُ نُ بنُ عـيلٍّ بـنُ فاطمـةَ أَحَ سَ لْحَ ـلَ بيتَـهُ  Nلَ نْ أُدْخِ ـَّ هِ ممِ وبيتـِ
(( نِهِ  .)١(بغريِ إِذْ

تُتِ  فٌ افْ رْ ا) حَ ا لهُ يف وقوعِ اخلربِ (أَمَ مُ توكيدً سَ ـبٌ مـنْ )٢(حَ بهِ القَ كَّ رَ ؛ ألنّهُ مُ
؛ فالرتكيـبُ  يِ إثبـاتٌ ، ونفيُ النفْ ةِ اإلنكارِ وحرفِ النفي، واإلنكارُ نفيٌ مهزَ

ا للمخاطبنيَ قبلَ الرشوع يف الكالمِ )٣(أفادَ التحقيقَ واإلثباتَ  . وكذلكَ تنبيهً
نِ االستام سْ ا هلُم عىل حُ محتريضً ؛ ليتفطَّنُوا ملَِا يُقالُ هلـُ لُ )٤(عِ ثَـرُ مـا تـدخُ . وأَكْ

مُ  سَ ا) هو القَ (أَمَ  .)٥(عليهِ هذهِ األداةُ
فَ باالسمِ املوصولِ مبالغةً  صِ ) فقد وُ ةَ كَّ مَ مَ رَّ مُ بهِ (واهللاِ الذي حَ سَ ا املقْ أمّ

) المُ جـوابِ  نُ سَ لْحَ . والالمُ يف (لَ لِ التوكيدِ مِ منْ أجْ سَ ،  يف إنشاء القَ ـمِ سَ القَ
نيِ  ، أي: إنكارِ اإلمامِ احلُسَ م  Qوردتْ يف مقامِ اإلنكارِ هُ ـنْعَ عىل املخاطبنيَ مَ

هِ رسولِ اهللا دِّ فِنَ أخاهُ عند جَ دْ اهُ أنْ يَ  .N إيّ

 .٤٤/١٥٢، بحار األنوار: ١٦٠األمايل(الشيخ الطويس):  )١(

: ٨/٤٣٥ينظر: كتاب العني:  )٢( ، رشح ١١(أ م ا)، حروف املعاين، الزجاجيّ

 .٨/٢٠٩املفصل:

 .٦/١٩٣ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

، الرشاد يف رشح ١/٣٤٣، مغني اللبيب: ١١ينظر: حروف املعاين:  )٤(

سمى بـ(رشح ، رشح مغني اللبيب امل٣٥٨اإلرشاد(شمس الدين الرشيف احلسيني): 

 .٤/٣٦٩، مهع اهلوامع:١/٣٠٨املزج):

 .٣٩٠، اجلنى الداين:١١ينظر: حروف املعاين:  )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــنُ  ــنُ ب سَ لْحَ (لَ ــمِ بوصفنيِ سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــدأُ يف مجل ــفَ املبت صِ ــدْ وُ وقَ
ــاطبنيَ  ــني أنَّ املخ )، يف ح ــةَ ــنُ فاطم ــيلٍّ ب ــذا ع ؛ فه ــذلكَ ــهُ ك ــونَ أنَّ يعلم

ـــقُّ  ) أح ـــنَ (احلَسَ ـــهِ إشـــارةٌ إىل أنَّ املوصوفَ ـــفِ في التفصـــيلُ يف الوص
ــولِ اهللا  ــيلٍّ  Nبرس ــامِ ع ــنُ اإلم ــهُ اب ــثُ إنَّ ــنْ حي ــو ويصُّ  Qم ــذي ه ال
ــاNرســولِ اهللاِ  يِّتً ــا ومَ ــهُ ابــنُ فاطمــةَ )١(، ووصــيُّهُ أوىل بــهِ حيًّ نَّ . وكــذلكَ أَ

لتــي هــي الوريثــةُ الوحيــدةُ مــن األوالدِ ألبيهــا هـــ) ا١١(ت Q الزهــراء
 .)٢(N رسولِ اهللاِ

)؛ ألنَّـهُ  (أحقُّ ـمِ جـاءَ اسـمَ تفضـيلٍ سَ كـام  -واخلربُ يف مجلـةِ جـوابِ القَ
ــبَقَ  ا  -سَ فــردً هُ مُ ُ ــربَ ــمُ عــىل املبتــدإ وكــانَ خَ سَ ــلَ المُ االبتــداءِ أوِ القَ خَ إذا دَ

ــلُ  ضَّ . واملفَ هِ اســمَ تفضـيلٍ ِ ـيءَ بِخـربَ )  جِ نِــهِ نْ أُدِخـلَ بيتَــهُ بغـريِ إذْ (مَ عليـهِ

يْهِ : ((Q قالَ أمريُ املؤمنني )١( لَ يُ عَ حْ وَ لَ الْ نيَ نَزَ يْطَانِ حِ نَّةَ الشَّ تُ رَ عْ مِ دْ سَ قَ  Nولَ

ا  ذَ الَ هَ قَ ةُ فَ نَّ هِ الرَّ ذِ ا هَ ولَ اهللاَِّ مَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ا فَ عُ مَ مَ تِهِ إِنَّكَ تَسْ بَادَ نْ عِ دْ أَيِسَ مِ يْطَانُ قَ الشَّ

 ٍ ريْ ىلَ خَ يرٌ وإِنَّكَ لَعَ زِ وَ كِنَّكَ لَ تَ بِنَبِيٍّ ولَ  إِال أَنَّكَ لَسْ ا أَرَ  مَ رَ عُ وتَ مَ )) هنج البالغة: أَسْ

ا:((٤٠٧، تصنيف هنج البالغة: ١٩٢خ  ٤٩٠ ولُ اهللاَِّ ، وقالَ أيضً سُ بِضَ رَ دْ قُ قَ   N ولَ

لِّيتُ  دْ وُ قَ ي ولَ هِ جْ ىلَ وَ َا عَ هتُ رْ رَ أَمْ ي فَ فِّ هُ يفِ كَ سُ الَتْ نَفْ دْ سَ قَ ي ولَ رِ دْ ىلَ صَ عَ هُ لَ أْسَ وإِنَّ رَ

هُ  لَ سْ قَتْ  Nغُ ارَ ا فَ . ومَ جُ رُ عْ ٌ يَ ألَ ْبِطُ ومَ ٌ هيَ ألَ نِيَةُ مَ ارُ واألفْ تِ الدَّ جَّ اينِ فَضَ وَ ةُ أَعْ واملَْالئِكَ

ةٌ  يْنَمَ عِي هَ مْ يّاً  سَ نِّي حَ قُّ بِهِ مِ ا أَحَ نْ ذَ حيِهِ فَمَ ِ نَاهُ يفِ رضَ يْ ارَ تَّى وَ يْهِ حَ لَ لُّونَ عَ مْ يُصَ نْهُ مِ

يِّتاً   .٤٠٨، تصنيف هنج البالغة: ١٩٧خ  ٥٠٧)). هنج البالغة: ومَ

 .٤/١٦٩ينظر: الشايف يف اإلمامة، الرشيف املرتىض: )٢(
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) يف املعنــى،  ــنَ ــلَ (احلسَ ضَّ ) ملْ يشــاركِ املفَ ــرَ مَ ــرٍ وعُ نّــى بــهِ عــن(أيب بكْ املُكَ
ــنيُ  ــامُ احلُسَ ــهُ اإلم ــام أَخرجَ ــاطبنيَ  Qوإنّ ــا للمخ ــه تنبيهً ــذا الوج ــىل ه ع

ـلِ عليـهِ يف ب)١(عىل تفاوتِ مـا بـنيَ احلـالنيِ  ضَّ فَ ـقَّ للمُ يـتِ رسـولِ ؛ إذْ الحَ
ــدِّ Nاهللاِ  نــا عــىل حَ ــوراً ﴿تعــاىل:قولِــهِ  )٢(، فالتفضــيلُ هُ بُ مَ ثُ ــوْ وا الْيَ عُ ــدْ ال تَ

ـدَ  عِ ي وُ لْـدِ الَّتـِ نَّـةُ اخلُْ ٌ أَمْ جَ ـريْ كَ خَ ـلْ أَ ذلـِ رياً * قُ ثـِ بُـوراً كَ ـوا ثُ عُ ادْ داً وَ واحِ
رياً  صِ مَ زاءً وَ مْ جَ  .)٣(﴾املُْتَّقُونَ كانَتْ هلَُ

نيِ ومنها قولُ اإل - تَـلَ  Qمامِ احلُسَ َنْ أُقْ :((واهللاِ ألَ ةَ كَّ ألصحابِهِ وهو يف مَ
(( ٍ ربْ تَلَ داخالً فيها بِشِ نْ أنْ أُقْ ا منها بشربٍ أَحبُّ إيلَّ مِ  .)٤(خارجً

ــا  ــع م لُ م وّ ــؤَ ، تُ ةٌ ) مصــدريَّ ، و(أنْ ــمِ سَ ــوابِ القَ ) المُ ج َنْ ــالمُ يف (ألَ ال
 ُ ربَ تْيل)، وهي مبتدأٌ خَ قَ (لَ ).بعدها بمصدرٍ بُّ  هُ اسمُ تفضيلٍ (أَحَ

ـلِ عليـه  ـلِ واملفضَّ لَّ عـىل مشـاركةٍ بـنيَ املفضَّ ـدُ وأفعلُ التفضيلِ هنـا يَ
ــروهيف  ــهِ املك هَ إلي ــرَ ــىل يشءٍ أكْ ــروهٍ ع ــارُ يشءٍ مك ــهُ اختي ــهُ )٥(؛ ألنَّ : إنَّ ، أيْ

، معاين النحو: ٢٦٦٥-٦/٢٦٦٣ينظر: رشح التسهيل (ناظر اجليش):  )١(

٤/٢٦٧. 

اس) : )٢( ، البيان يف غريب إعراب القرآن: ٥٩٨ينظر: إعراب القرآن(النحّ

٢/٢٠٣. 

 .١٥-١٤سورة الفرقان: )٣(

 .٥/٣٨٥تاريخ الطربي:  )٤(

 .٤/٢٦٧ينظر: معاين النحو: )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

 ٍ ـربْ ـةَ بِشِ ـا مـنْ مكَّ إذا كانَ البُـدَّ مـنِ اختيـارِ إحـد القتلتـنيِ فقـتيل خارجً
: هــذا أهــونُ مــنْ هــذاأَ  . إذْ يقــالُ يف األمــرينِ الصــعبنيِ ــبُّ إيلَّ ، قــالَ )١(حَ

نِي إِلَيْهِ ﴿تعاىل: ونَ عُ دْ َّا يَ َّ ممِ بُّ إِيلَ نُ أَحَ جْ بِّ السِّ  .)٢(﴾قالَ رَ
ــةِ بيــتِ اهللاِ تعــاىل، هلــذا  مَ رْ ــمُ تأكيــدَ احلفــاظِ عــىل حُ سَ نَ القَ ــمَّ وقــد تضَ

ـدِ بـن احلنفيـة َمِّ نِي يزيـدُ Q قالَ ألخيهِ حمُ ـتُ أنْ يغتـالَ فْ ـدْ خِ :((يـا أخـي قَ
(( ةُ هذا البيتِ رمَ مِ فأَكونَ الذي يُستباحُ بِهِ حُ  .)٣(بنُ معاويةَ يف احلرَ

دَ عش - ةُ بـ(إنَّ والالم): وردتْ يف أَحَ رَ اـاالسميّةُ املصدّ  :)٤(ر موضعً
ـنَ  - ـا اإلمـامَ احلَسَ ـيَ يومً قِ و بنَ العاصِ لَ رَ مْ ،  يف Qمنها أَنَّ عَ الطَّـوافِ

أَيـتَ  ـدْ رَ قَ ؛ فَ ينَ ال يقومُ إالّ بكَ وبأبيـكَ تَ أَنَّ الدِّ مْ عَ ، زَ نُ سَ :((يا حَ فقالَ لهُ
نُ  ...فقالَ احلسَ هُ بمعاويةَ ـا؛ Q اهللاَ أَقامَ فـونَ هبِ رَ عْ : إِنَّ ألهلِ النّارِ عالمـاتٍ يُ

تَعْ  تَـبْ يف إحلاداً ألولياءِ اهللاِ، ومواالةً ألعداءِ اهللاِ، واهللاِ إنَّكَ لَ رْ ْ يَ لَمُ أَنَّ عليًّـا ملَ
فَةَ عنيٍ قط)) ، وال شكَّ يف اهللاِ ساعةً وال طَرْ ينِ  .)٥(الدِّ

(ت ـــلَةً ٣٣٨ذكـــرَ الزجـــاجيّ ـــا وصِ ) تكـــونُ حتقيقً (إنَّ هــــ) أنَّ

 .٥/١١٤، مهع اهلوامع: ٦/٢٦٦٣ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )١(

 .٣٣: سورة يوسف )٢(

 .٤٤/٣٦٤بحار األنوار:  )٣(

 .٩٢٣، ٨٠١، ٥٤٨، ٥٤٠، ٥٠٩، ٤٩٨، ٤٣٩، ٣٨٩: ٢، م١٢٢: ١ينظر: م )٤(

 .٤٤/١٠٢، بحار األنوار: ١٦/٢٧رشح هنج البالغة:  )٥(
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ـام )١(للقسم هِ ـدْ كثُـرَ يف كالمِ ـمِ االسـميّةِ  L، وقَ سَ ـي مجلـةِ جـوابِ القَ لَقِّ تَ
 .)٢(املبالغةُ يف توكيدِ اخلربِ  بـ(إنّ والالم)، وفائدةُ ذلك

فور أنَّ الفعـلَ املضـارعَ إذا  صْ رَ ابنُ عُ دْ ذكَ ؛ وقَ ) هي احلالُ تَعلَمُ وداللةُ (لَ
ا ملبتدإٍ، فتكونُ اجلملةُ إذْ ذاكَ  هِ خربً كانَ مثبتًا داالًّ عىل احلالِ فال بُدَّ منْ وقوعِ

) وال جيـوزُ عنـدَ )٣(اسميَّةً  لَمُ تَعْ هِ ، كام يف (إنّكَ لَ ظـِ فْ ـيَ الفعـلَ  عـىل لَ هُ أنْ تُبقِ
، ألَدّ ذلـكَ إىل االلتبـاسِ  ومُ زيـدٌ يقُ : واهللاِ لَ لْتَ ؛((ألَنّكَ لو قُ لُ الالمَ خِ وتُدْ
 ( (يقومُ رِ هـلْ ، ملْ تَـدْ ا واهللاِ ليقـومُ : إِنَّ زيدً لْتَ ، وذلكَ إذا قُ يف بعضِ املواضعِ

(( مِ سَ ) أو جوابُ القَ  .)٤(خربُ (إنَّ
: إنَّ  ) والفعــلُ أقــولُ لَمُ ــتَعْ :(واهللاِ لَ ــالَ قَ ــا؛ فيجــوزُ أنْ يُ هــذا لــيسَ الزمً

ــالِ  ــىل احل ــتٌ دالٌّ ع ثْبَ ــوفينيَ )٥(مُ ــذهبُ الك ــو م ــيلٍّ )٦(،وه ــو ع م أب هُ ــبعَ ، وت

 .٥٦ينظر: حروف املعاين: )١(

ة املخفية يف رشح الدرة األلفية:  )٢( رّ  .١/٢٠١ينظر: الغُ

ب: )٣(  .٢٢٧ينظر: املقرّ

 .١/٥٣٩ح مجل الزجاجي:رش )٤(

، شواهد التوضيح والتصحيح ٢/٨٣٥ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٥(

 .٢٢١ملشكالت اجلامع الصحيح:

، ارتشاف الرضب: ٦/٦٣ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٦(

 .٢/٢٤٦، مهع اهلوامع: ٢/٣١٨، املساعد عىل تسهيل الفوائد:٤/١٧٧٩

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩١ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــا البصــ٣٧٧(ت )١(الفــاريسّ  ريُّونَ فــذكروا أَنَّ ذلــك ال جيــوزُ إالّ ـهـــ)، أمّ
ــعرِ  ــلٌ )٢(يف الش ــعر قلي ــريٌ يف الش ــهُ كث ــقُّ أنّ ــةٌ . واحل ــهِ غراب ــرِ وفي . )٣(يف النث

ــعَ ابــنُ عصــفورٍ يف كتابــهِ املفقــودِ(رشح اإليضــاح) عــنْ رأيــهِ  جَ لــذلكَ رَ
ـمُ عليـهِ  ـلَ عنـهُ نـاظرٌ اجليش:((فـإنْ كـانَ الفعـلُ املقسَ ذلكَ قائالً يف ما نَقَ

ها)) لَتْ عليهِ الالّمُ وحدَ خَ  .)٤(حاالً فإنْ كانَ موجبًا دَ
) إىل اجلملـةِ اإلسـميةِ (إنَّـكَ وعدولُ اإلمامِ عنِ اجلملـةِ  (لَتعلمُ الفعليـةِ

و بـنِ العـاصِ بـأنَّ أمـريَ املـؤمننيَ  ) للداللةِ عىل ثبوت علمِ عمرِ لَمُ تَعْ ملْ  Qلَ
ا هلذا املعنى. ا وحتقيقً مِ تأكيدً سَ يءَ بالقَ جِ ، وَ ينِ  يرتَبْ يف الدِّ

نيَ  - دٍ يف Qومنها أَنَّ اإلمامَ احلُسَ ـعْ رَ بـنِ سَ مَ هُ  التقى بعُ ـرَ كَّ ، وذَ كـربالءَ
ــ ــاهُ إىل نُصْ ، ودع ــرَ ــومَ اآلخِ ــهُ ـالي ــالَ ل قَ ، فَ ــالَ ــرُ إالّ القت مَ ــأبى عُ رتِهِ ف

رَ لَـكَ يـومَ  فَ ا عاجالً، وال غَ كَ رسيعً كَ اهللاُ عىل فراشِ بَحَ ؟! ذَ :((مالَكَ اإلمامُ
شْ  كَ ونَشْ ـحَ رِّ العراقِ ـرِ نْ بُ لَ مِ َرجو أنْ ال تأْكُ ، فواهللاِ إينّ ألَ كَ  .)٥(إالّ يسرياً))رِ

 .٢٥٣ينظر: اإليضاح:  )١(

، ارتشاف ٦/٦٣ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٤/١٧٧٩الرضب:

ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، ابن  )٣(

 .٢٢١مالك:

 .٦/٣١١٢رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )٤(

 .١/٢٤٥، مقتل احلسني: ٥/١٠٢الفتوح:  )٥(
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، طلبيَّـةٌ يف املعنـى، إذْ  ةٌ يف اللفظِ َرجو...) خربيَّ (إِينِّ ألَ مِ سَ مجلةُ جوابِ القَ
رِّ العراقِ إالّ  نْ بُ لَ مِ ، وداللةُ (أنْ ال تأكُ ، وداللتُها هي احلالُ نَتِ الرجاءَ مَّ تَضَ

لَـتْ عـىل الفعـلِ  خَ ) الناصـبة إذا دَ املضـارعِ  يسرياً)هي االستقبال؛ ألِ َنَّ (أنْ
تْهُ إىل االستقبالِ  فَ َ .)١(رصَ نْ داللةِ السياقِ عليهِ  ، فضالً عَ

ـمَ عليـهِ اإلمـامُ  قَ ما أقْسَ قَّ دْ حتَ ، Qوقَ دٍ ـعْ ـرَ بـنِ سَ مَ ، وهـو رجـاؤهُ يف عُ
(( تَلَهُ املختارُ لْ إىل الريِّ وقَ ْ يَصِ ((ملَ  .)٢(إذْ إنَّهُ
دَتْ يف رَ ): وَ ةُ بـ(إنَّ رَ دَّ : ـ االسميّةُ املصَ  موضعنيِ

 ُ ـنيْ مَ اإلمـامُ احلُسَ ـزَ مها ملَّا عَ ا  Qـ أحدُ عـىل اخلـروجِ مـنَ املدينـةِ قاصـدً
ةَ  ــلَمَ ــهُ أُمُّ سَ تْ ــيَّ ٦١(ت ريض اهللا عنهــا العــراقَ أَتَ نَ :((يا بُ ــهُ ــتْ ل هـــ) فقال

ــلُ  تَ قْ : يُ ــولُ كَ يق ــدَّ تُ جَ عْ ــمِ ــإينّ سَ ؛ ف ــراقِ ــكَ إىل الع وجِ رُ ينِّ بِخُ ــزِ ْ ال حتُ
ــنيُ  ــدي احلُسَ لَ : وَ ــالَ ...فق ــا: كربالءُ ــالُ هل ق ــراقِ يف أرضٍ يُ ــأرضِ الع  ب

ا)) جْ إىل العراقِ يقتلوين أيضً رُ ْ أَخْ ، وإنْ ملَ  .)٣(واهللاِ إينّ مقتولٌ كذلكَ

 .٥١لم احلروف، اهلروي: ، األُزهية يف ع٥٨ينظر: حروف املعاين:  )١(

 .٤/٥٥مناقب آلِ أيب طالب(ابن شهر آشوب):  )٢(

 .٤٤/٣٣١بحار األنوار:  )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٣ ................................................................. البَابُ األَوَّ

 .( ) مـنْ دونِ أنْ تكـونَ معهـا(الالمُ ) بـ(إنَّ مِ (إينّ مقتولٌ سَ رَ جوابُ القَ دِّ صُ
( (مقتولٌ ، أي: إينّ )١(داالًّ عىل االسـتقبالِ  واخلربُ فيهِ جاءَ بصيغةِ اسمِ املفعولِ

ا تدلُّ عىل احلال لْ بهِ المُ االبتداء؛ ألهنّ تَّصِ ؛ لذلكَ ملْ تَ تَلُ أُقْ  .  )٣()٢(سَ
 ، نَ إىل االستقبالِ جازَ دخـولُ الـالمِ مَ فُ الزَ ِ تْ قرينةٌ تَرصْ دَ جِ إالّ أنَّهُ إذا وُ

ــاىل:  ــهِ تع ــام يف قول ْ ﴿ك ــرتَ ــكَ فَ بُّ ــكَ رَ طِي عْ فَ يُ ــوْ ــوال )٤(﴾ىضوَ لَسَ ، فل
(سوف) لتخلّصَ الفعلُ للحال  .)٥(قرينةُ

؛ لوجــودِ قرينــةِ احلــالِ  لَ عليــهِ الــالمُ لــذلك جيــوزُ يف (مقتــول) أنْ تــدخُ
، إذْ دَاللــةُ احلــالِ  ــتِ الفعــلَ إىل املســتقبلِ فَ َ أقــو مــنْ دَاللــةِ  هنــا التــي رصَ
رادِ املتكلّمِ منْ خارجِ  لُّ عىل مُ ، وهيَ تعني ما يدُ  .)٦(اللفظِ  املقالِ

 .٦٠فاضل السامرائي:  ينظر: معاين األبنية يف العربية، د. )١(

 .٣/٢٣٩، مغني اللبيب: ٩/٤٩ينظر: رشح املفصل: )٢(

) االبتداءِ يف قولِنا: ((واهللاِ )٣( ا)) دلَّتْ  ير د. حيدر أنَّ (المَ ا لقائمٌ غدً إنَّ زيدً

ا داللةُ االستقبالِ يف  عىل ، وأمّ لُّ إالّ عىل احلالِ : إنَّ المَ االبتداءِ ال تدُ . أقولُ االستقبالِ

ا)، وليسَ  املثالِ فكانتْ بواسطةِ القرينةِ اللفظية، وهي طرفُ الزمانِ املستقبلِ (غدً

) االبتداءِ.  بـ(المِ

 .٥سورة الضحى: )٤(

 .١/٢٩٢، معاين النحو: ٤/٢٥٣ظر: بدائع الفوائد(ابن قيم اجلوزية): ين )٥(

 .١٤٠ينظر: القرائن يف علم املعاين(د. ضياء الدين عبد الغني القالش):  )٦(
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) هــوَ أَنَّ معاويــةَ دَسَّ إىل - ــي اجلــوابِ بـــ(إنَّ لَقِّ ــنْ تَ  واملوضــعُ اآلخــرُ مِ
يْــثٍ  رَ و بــنِ حُ ــرِ مْ ــيْسٍ )١(((عَ ــعَثِ بــنِ قَ بَثِ بــنِ ـــــ، وإىل شَ )٢(، واألَشْ

ريث املخزومي )١( قال د. اسعد: ((أنتَ لستَ معنيًّا برتاجمِ (( هو عمرو بن حُ

: إنَّ معرفةَ املُ  )). أقولُ يطُ بهِ هلا أمهيّةٌ كبريةٌ يف األعالمِ غري اللغوينيَ خاطَبِ وما حيُ

، وهذا أحدُ  هُ مراعيًا مقتىض احلالِ رُ كالمَ ؛ ألنَّ املتكلِّمَ يُصدِ حتليلِ النصِّ تركيبًا وداللةً

اطَبي اإلمامنيِ  ؛ لذا فإنَّ قولَ د. أسعد بعدمِ ترمجةِ خمُ رأيٌ قارصٌ  Lرشوطِ البالغةِ

. لِدَ يف)وبعيدٌ عنِ الصوابِ ، كانَ سببًا يف هني Nحياة الرسول  )، وُ ، وسكنَ الكوفةَ

عمرَ بن اخلطّاب عن املتعة، وكانَ أحدَ الشهود عىل حجر بن عدي الكندي وكان سببًا 

هُ عىل الكوفة.  فَ ر وكان إذا خرج زيادُ بن أبيه إىل البرصةِ استخلَ يثَمِ التامّ يف استشهادِ مِ

وكان عىل والية الكوفة عند هالكِ يزيدَ  وكان قائد اجليش الذي قتل مسلمَ بن عقيل.

، فانقلبَ عىل البيت األُمويّ فبايع عبدَ اهللا بنَ الزبري، وحني  هُ أهلُها وطردوهُ فعزلَ

، ثم انقلبَ عىل البيت الزبريي بعد مرصعِ مصعب بن  قامتْ ثورةُ املختار خرج إىل الربِّ

مروانيًّا. هلك يف الكوفة سنة  الزبري فعادَ إىل الكوفة، وحني دخلها عبدُ امللك أصبح

كم عبد امللك بن مروان. قاموس الرجال:  ، ٧٦-٨/٧٥مخس وثامنني للهجرة يف حُ

 .١٣٣-١/١٣١الثوية بقيع الكوفة: 

ربةِ شعرِ  )٢( يَ أشعثًا لغُ مِّ ، وسُ بَ رِ هُ معدي كَ ، اسمُ األَشعثُ بنُ قيسٍ الكنديُّ

، نزلَ ال هِ وهو منْ زعامءِ قبائلِ اليمنِ فَدَ رأسِ دْ وَ نَ الصحابة، كانَ قَ ا مِ نْ نزهلَ كوفةَ مع مَ

بِضَ النبي  Nعىل النبي  ، وملّا قُ نْ كندة ثُمَّ رجعَ دَّ ثُ  Nيف سبعنيَ رجالً مِ ذَ ارتَ  مَّ أُخِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٥ ................................................................. البَابُ األَوَّ

بْعــي ــتَ  )١(رِ تَلْ : إِنّــكَ إنْ قَ ــنْ عيونِــهِ م بعــنيٍ مِ ــلَّ واحــدٍ مــنهُ ــا أَفــردَ كُ يسً دَسِ
نَ ب ، وبنـتٍ احلسَ نـدٍ مـنْ أجنـادِ الشـامِ ، وجُ ـمٍ هَ نَ عيلٍّ فلـكَ مائتـا ألـفِ دِرْ

ــنَ  ــغَ احلَسَ بَلَ ــايت. فَ ــنْ بن :.Qم ــالَ ــي  ..فق فِ ــةَ ال يَ ــم، واهللاِ إنَّ معاوي ويلَكُ

  َّثُم ، ثامنُ عىل أذربيجانَ . والّهُ عُ تِهِ أُمِّ فروةَ هُ بأُخْ جَ نَّ عليهِ وزوَّ أسرياً إىل أيب بكرٍ فَمَ

هُ  ف، وكانَ Qأمريُ املؤمنني  عزلَ ، كانَ سببًا يف قَبولِ التحكيم بعد خدعةِ رفعِ املصاحِ

نَهُ أمريُ املؤمننيَ  عَ قَعَ يف جيش اإلمام. لَ قاقِ الذي وَ ِ  Qأيضاً سببًا يف الشِّ نْربَ وهو عىل مِ

لَكَ بالكوفةِ سنة  : هـ. قاموس الرجال٤٠الكوفة. كان لهُ أثرٌ يف قتل أمري املؤمنني. هَ

 .٤٨-١/٤٧، الثوية بقيع الكوفة: ١٥٨-٢/١٥٣

، كانَ مع أمريِ  )١( نَ التابعنيَ نَ الطبقةِ األُوىل مِ بْعِيِ التميميّ الكويف، مِ شبثُ بنُ رِ

دَ شهودِ زيادِ ابنِ أبيهِ عىل  Qاملؤمننيَ  ، وكانَ أَحَ ، ثم خرجَ عليهِ معَ اخلوارجِ نيَ فِّ يف صِ

ي، وحنيَ هلك معاويةُ  دِ جر بن عَ نيَ  حُ عانَ ما انقلبَ Qكاتَبَ اإلمامَ احلُسَ ؛ لكنَّهُ رسَ

نْ قبلُ شاركَ يف قتلِ مسلمِ بنِ عقيل ، ومِ قاتلُهُ نَ ريض اهللا عنه عىل اإلمامِ يُ بَ مِ رَ . هَ

:((أالَ تعجبونَ أَنَّا قاتلنا مع  املختار والتحقَ بمصعبِ بنِ الزبري يف البرصةِ، وفيها قالَ

، و ، ثُمَّ عدونا عىل ابنِهِ وهو خريُ أهلِ األرضِ عيلِّ بنِ أيب طالبٍ مع ابنِهِ مخسةَ سننيَ

نْ ضالل!!!)) وقعة  هُ معَ آلِ معاويةَ وابنِ سميّةَ الزانيةِ؟! ضاللُ يا لكَ مِ نقاتلُ

(نرص بن مزاحم املنقري):  نيَ فّ ، الثوية بقيع الكوفة: ١٩٩-١٩٧، ١٩٥، ١٨٧صِ

٤٢-٢/٣٩. 
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(( تْيلِ نَهُ يف قَ مِ م بِام ضَ نْكُ دٍ مِ  .)١(ألَحَ
ــ ) تأكي ـــ(إنَّ ــي) ب ــةَ ال يف ــمِ (إنَّ معاوي سَ ــوابِ القَ ــةُ ج رت مجل ــدِّ ا صُ دً

ــهُ  تْ فَ َ ــارع(يفي) رصَ ــلِ املض ــىل الفع (ال) ع ــولُ ــي. ودخ ــن  -للنف ــالً ع فض

ياقِ واحلالِ  . -قرينتَيِ السِّ  إىل املستقبلِ القريبِ

ــاءِ  مِ وف ــدَ ــوتَ عَ ــادَ ثب ــةً اســميّةً أف ــمِ مجل سَ ــواب القَ ــانَ بج ــمَّ إنَّ اإلتي ثُ

م. وامل هِ ــامِ ــلِ إمَ تْ نَهُ يف قَ ــمِ ــمِ معاويــةَ ألحــدٍ مــن أولئِــكَ بــام ضَ سَ جــيءُ بالقَ

ا وبالغَ فيه.  زادَ هذا املعنى تأكيدً

ا: وجاءتْ يف موضعني: -  االسميّة املنسوخة بكان وأخواهتِ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولِ اإلم مها ق ــدُ ــؤمننيَ  Qأح ــريِ امل ــقِّ أم ــد  Qيف ح بع

ــ Nشــهادتِهِ:((واهللاِ إنْ كــانَ رســولُ اهللاِ  ــهُ يف السّ ثُ يَبْعَ ــلُ عــن ـَلَ ي ِ ربْ ، وجِ ةِ يَّ رِ

هِ)) ، وميكائيلُ عن يسارِ  .)٢(يمينِهِ

(إنْ كــانَ رســولُ اهللاِ  ــةُ ــ Nمجل ــهُ يف السَّ ثُ يَبْعَ ، ـلَ ــمِ سَ يَّةِ)مجلةُ جــوابِ القَ رِ

لَتْ عـــىل الفعـــلِ  خَ ـــدَ ؛ فَ ) الثقيلـــةِ ـــةِ مـــن (إنَّ فَ ) املخفَّ تْ بــــ(إنْ رَ ـــدِّ صُ

)) : ــابِ ، جــاء يف الكت ــدَ ؛ إذ كــانَ أصــلُها التاكي ةً ــدَ (كــان) مؤكِّ وإنَّ الناقصِ

 .٤/٣٣، بحار األنوار: ٢٢٠): علل الرشائع(الشيخ الصدوق )١(

، مجهرة خطب ٤/١١، رشح هنج البالغة: ٦/٩١تاريخ الطربي:  )٢(

 .٢/٨محد صفوت):أالعرب(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٧ ................................................................. البَابُ األَوَّ

 ، لَّمُ بـهِ ـتَكَ ـدُ مـا يُ ـتْ فهـي كـذلكَ تُؤكِّ فَ فِّ ، فـإذا خُ : زيدٌ منطلـقٌ توكيدٌ لقولِهِ

ـبَ منهـا)) ا ذَهَ ـَّ ـا ممِ ضً وَ هـا عِ مُ لْزَ ، غـريَ أنَّ المَ التوكيـدِ تَ لِيَثْبُـتَ الكـالمُ ، )١(وَ

) النافيةِ  (إنْ ا بينها وبنيَ قً ثُهُ).Q . كام يف قولِهِ )٢(وفَرْ يَبْعَ  :(لَ

، وإذا وإذا خُ  ــلُ ــمُ والفع ــا االس فٍ يليه ــرْ حَ ــارتْ كَ ــتْ فص ) أُلغِي ــتْ (إنَّ فَ فِّ

ــنْ يف الغالــبِ إالّ مــن نواســخِ االبتــداءِ  ؛ كــام يف )٤()٣(ولِيَهــا فعــلٌ ملْ يكُ

). N:(إنْ كانَ رسولُ اهللا Qقولِهِ  يَّةِ ِ ثُهُ يف الرسَّ يَبْعَ  لَ

، خزانة ٦٩، املسائل العضديات: ٥٧، وينظر: حروف املعاين: ٤/٢٣٣ )١(

 .١٠/٣٧٥األدب: 

ل: )٢( ، رشح الريض عىل كافية ابن ٨/١٢٨ينظر: رشح املفصّ

 .١٩٠املباين:  ، رصف٦/١٢٧احلاجب:

ة الالفظ:  )٣( ، ألفية ابن مالك يف ٢٣٦-١/٢٣٥ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدّ

-٢/١٨٢، مهع اهلوامع: ١/٢٣٠، رشح األلفية، املرادي: ٩٥النحو والترصيف:

١٨٣. 

)٤( .(( ) املخففةُ ال يليها منَ األفعالِ إالّ الناسخةُ  قال د. حيدر: ((ما هذا؟!!! (إنْ

: ال داعيَ  بِ هو اجلهلُ بأولياتِ أقولُ جَ بُ كلُّ العَ جَ ، بل العَ هلذا االستفهامِ التعجبيّ

 :  ):٩٥النحو، قال ابن مالكٍ يف (ألفيةِ ابن مالكٍ يف النحوِ والترصيفِ

ـــال ا ف ـــخً ـــكُ ناس ـــلُ إنْ ملْ ي  والفع

 

ـــالً   وصَ ـــا بـــإنْ ذي مُ لفيـــهِ غالبً  تُ
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ــلُ الن ــك الفع ــونَ ذل ــرُ أنْ يك ــانَ األكث َ ك
: ملِ ــلَ ــإنْ قي ــيًا؟ ف ــخُ ماض اس

ــا  ــا لفظً ــى، أمّ ــا ومعنً ــلِ لفظً ــاهبةٌ للفع ــا مش ) وأخواهتَ ــأَنَّ (إنَّ ((ب يبَ أُجِ
ــا  ، وأمّ ــلِ ــيّةً كالفع ــةً ومخاس ــةً ورباعيّ ــا ثالثيّ ــتحِ ولكوهنِ ــىل الف ــا ع فلبنائِه
َنَّيـــتُ  تُ ومتَ تُ واســـتدركْ ـــبَّهْ تُ وشَ ـــدْ ـــا يف معنـــى أكَّ ـــى فألهنّ معنً

تُ  ــاهبَ ــاهُ مش ...ومقتض يْتُ جَّ ــد وتَرَ ) بع ــدوا يف (إنَّ ــايض، فقص ــلِ امل ها للفع
ــى، وهــو  ــا ومعنً ــا عــىل مــا هــو مشــابهٌ هلــا لفظً ــدخلوها غالبً هــا أنْ يُ ختفيفِ

 .)١(الفعلُ املايض رعايةً هلذهِ املناسبة))
)، فهــي عنــدَ  ــهُ ثُ يَبْعَ ــونَ يف الــالمِ الفارقــةِ كــام يف (لَ وقــدِ اختلــفَ النحويّ

ـــيبويه ـــشِ  )٢(س ــــ) و٢١٥(ت )٣(واألخف ـــاةِ ه ـــرِ النح ـــداءِ  )٤(أكث المُ االبت

  :لُّ ١/٣٨٢وقال ابن عقيل (رشح ابن عقيل قِ ،  ): ((ويَ أنْ يليَها غريُ الناسخِ

، وإنْ يشينُكَ  كَ سُ نَفْ زينُكَ لَ : (غالِبًا) ومنهُ قولُ بعضِ العرب: إنْ يَ وإليهِ أشارَ بقولِهِ

: : إنْ قامَ ألنا، ومنه قولُ الشاعرِ يَه... وأجازَ األخفشُ ِ  هلَ

ـــلَّ  ـــلِامً شَ ـــتَ ملَُسْ تَلْ ـــكَ إنْ قَ  تْ يمينُ

 

ـــدِ   ـــةُ املُتَعمِّ ـــكَ عقوب ـــتْ علي  حلَّ

  

 .١/١٤٥رشح مغني اللبيب(رشح املزج): )١(

 .٥/١٣٥، التذييل والتكميل: ٤/٢٣٣، ١٤٠-٢/١٣٩ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١/١٢٠هد قراعة): ينظر: معاين القرآن(تح: د. )٣(

ب: ١/٤٣٧، رشح مجل الزجاجي:٨/١٣٢ينظر: رشح املفصل:  )٤( ، املقرّ

 .٥/١٣٥التذييل والتكميل:، ٦/١٦٨، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١١١

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٩ ................................................................. البَابُ األَوَّ

ــادت  ــدَ  -أف ــا التوكي ــع إفادهتِ ــةِ  -م ــنَ الثقيل ــةِ مِ ف ) املخفَّ ــنيَ (إنْ ــرقَ ب الف
ها. ا غريَ ، وليست المً ) النافيةِ  و(إنْ

ـا غـريُ المِ االبتـداءِ التـي تـأيت مـع  ـهُ أهنّ بِعَ ـنْ تَ ومذهبُ أيب عيلٍّ الفاريسّ ومَ

دةِ، بل هي المٌ أُخر اجتُ   .)٢()١(لِبَتْ للفرقِ املشدَّ

ــنَ  لْ مِ مَ ــتَعْ ــهُ ملْ يُس ؛ ألَنّ ــوابِ ــربُ للص ــو أق لَ ه ــذهبَ األوّ وأر أنَّ امل
ـمِ مـن اجلملـةِ االسـميّةِ إالّ وأفـادَ التوكيـدَ الـذي  سَ األحرفِ يف جـواب القَ

. مَ سَ بُ القَ  يناسِ
) بمنزلـةِ (مـا (إنْ ) إالّ، وجيعلـونَ (المَ ونَ هـذهِ الـالمَ مُّ ) يف والكوفيّونَ يُسَ

؛ فمعنى قولِ اإلمامِ  دِ م هـو: مـا كـانَ رسـولُ اهللاِ  Qاجلحْ إالّ  Nعىل مذهبِهِ
، و(ما) للنفـي؛ ـَيبعثُهُ يف السّ  ؛ ألنَّ الالمَ لإلجيابِ والتحقيقِ لَطٌ .((وهذا غَ يَّةِ رِ

ا منفيًّا)) قً َقَّ ، فيكونُ الكالمُ حمُ ام يف حالٍ هُ تْ )٣(فال جيوزُ اجتامعُ ـرَ  ؛ ألنَّهُ لـو أُظْهِ

، رشح الريض عىل كافية ١٨٥-١٧٦ينظر: املسائل املشكلة(البغداديات):  )١(

 .١٣٦-٥/١٣٥، التذييل والتكميل:٦/١٢٨ابن احلاجب:

مِ ٢( سَ ؟ ألنَّ للقَ مِ سَ مِّ الفاريسُّ هذه الالمَ المَ وصلةِ القَ ْ يُسَ )قال د. أسعد: ((أملَ

مِ ب أدواتٍ  سَ لُهُ باملُقْ لةِ تَصِ : عىل النحوِ السالمُ إنْ كانت تلكَ الالمُ المَ صِ )). أقولُ هِ

مِ  سَ مِ بهِ حتّى يقولَ د. أسعد: (ألنّ للقَ لْ عىل املُقسَ خُ ) ملْ تَدْ ثُهُ يَبْعَ ، فالالمُ يف (لَ مِ سَ القَ

.( لَتْ عىل خربِ (كانَ ) بل دَخَ مِ بهِ لُهُ باملُقسَ  أدواتٍ تَصِ

 .١٢٠-١١٩الالمات:  )٣(
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: (واهللاِ مـا كـانَ رسـولُ اهللاِ يلَ ـ N (ما) فَقِ ثُـهُ يف السّ يَبْعَ ُـزْ لفسـادِ ـَلَ ). ملْ جيَ ةِ يَّ رِ
 .)١(املعنى، ونقضِ الغرضِ الذي من أجلهِ جيءَ بالالّم

-  ِ ــنيْ ــولُ اإلمــامِ احلُسَ ــرُ ق ــعُ اآلخَ ملعاويــةَ حــنيَ أرادَ أنْ  Qواملوضِ
: ((فَـام أغنـاكَ أنْ تلقـى  ا يستخلفَ يزيـدَ ـّ رِ هـذا اخلَلْـقِ بـأكثَرَ ممِ زْ اهللاَ مـنْ وِ

ـ نَقً ، وحَ رٍ ـوْ حُ بـاطالً يف جَ ـدَ ـتَ تَقْ حْ ؛ فواهللاِ مـا بَرِ ا يف ظُلْـمٍ حتـى أَنْتَ القِيهِ
ــ ْتَ األسْ ــألَ ــلٍ مَ مَ مُ عــىل عَ ــدَ ــةٌ فتُقْ ضَ مْ ، ومــا بينــكَ وبــنيَ املــوتِ إالّ غَ يةَ قَ

ناصٍ ﴿حمفوظٍ يف يومٍ مشهودٍ، نيَ مَ التَ حِ  .)٢())﴾وَ
) عــىل اإلثبــات،  رٍ ــوْ حُ بــاطالً يف جَ ــدَ ــتَ تَقْ حْ (ما بَرِ ــمِ سَ معنــى جــواب القَ
ــاهُ  ) معن حَ (بَرِ ــلَ ــذا الفع ــك ألنَّ ه ــي؛ وذل ــرفُ النف ــا ح هلِ ــانَ يف أوّ وإنْ ك

ــاتِ  ــهُ )٣(خــالفُ اإلثب نْ : زالَ عَ ــهُ حَ مكانَ ــرِ ــى بَ فُ )٤(، فمعن ــرْ ــلَ حَ ــإذا دَخَ ؛ ف

 .١٢٠ر: الالمات: ينظ )١(

، واآلية: سورة ص ٢/٢٢٨، تاريخ اليعقويب: ١/١٨٤اإلمامة والسياسة:  )٢(

. لسان العرب:٣من اآلية دُ قْ : احلِ  (ح ن ق).٢/٦٣١، واحلَنَقُ

ل: )٣( ، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٧/١٩٣ينظر: رشح املفصّ

، ١/٣١٧لوي):، املنهاج يف رشح مجل الزجاجي(حييى بن محزة الع١٩٦-٥/١٩٥

 .١/٦٢٧رشح الترصيح عىل التوضيح:

 (ب ر ح).١/٣١٧ينظر: لسان العرب:  )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــاتٌ النفــي نَفــى الــزوالَ فعــادَ إىل اإلثبــاتِ  ــيَ النفــي إثب ــذلكَ )١(؛ ألنَّ نَفْ ؛ ل
ــهُ  كَ  Qفــإنَّ قولَ حُ ــدْ ، وقَ رٍ ــوْ حُ بــاطالً يف جَ ــدَ ، أي: أَنْــتَ تَقْ معنــاهُ اإلثبــاتُ

ــ ضَ ــا مَ رَّ يف م ــتَمَ ــلَ اسْ لْ (إالّ) ـالباطِ ــدخُ ــى ملْ ت ؛ وهلــذا املعن ــانِ ــنَ الزم ى مِ
حتَ إالّ تقدحُ باطالً  : ما بَرِ ، فال جيوزُ  .)٣()٢(عىل اخلربِ

ــزمنِ  هُ ب ــالَ ــاطالً) واتص حُ ب ــدَ (تَقْ ــتمرارَ الفعلِ ــادَ اس ) أف حَ ــرِ ــا بَ و(م
ــنِ الــتكلُّمِ  مَ ــتمرٌّ إىل زَ سْ ــهُ الباطــلَ مُ حُ ، أي: قدْ (مــا) )٤(اإلخبــارِ . يف حــنيِ أنَّ

نِ احلالِ  مَ نْ زَ تْهُ مِ بَ رَّ لَتْ عىل الفعلِ املايض التامِّ قَ  .)٥(النافيةَ إذا دَخَ

)١( :( ، رشح ١/٣٨٨ينظر: املحصول يف رشح الفصول(ابن إياز البغداديّ

، حاشية الصبّان عىل رشح األشموين: ٥/١٩٥الريض عىل كافية ابن احلاجب: 

١/٣٥٩. 

ل:  )٢( عىل كافية ابن ، رشح الريض ٧/١٩٣ينظر: رشح املفصّ

 .١/٦٢٧، رشح الترصيح عىل التوضيح:١٩٥-٥/١٩٥احلاجب:

هِ استعامالً  )٣( ، أصلُ الفعلِ الناسخِ بوصفِ لٌ حُّ ما "قال د. حيدر: ((هذا متَ

حَ  رِ ، وأتركُ احلُكمَ  ))."بَ الً وإنّام هو حتليلٌ علميٌّ لرتكيبٍ نحويٍّ حُّ نْ هذا متَ : مل يكُ أقولُ

نْ ذ .للقارئِ الكريمِ مِ  وي االختصاصِ

ل: )٤( ، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٧/١٩٣ينظر: رشح املفصّ

 .٢/٦٧، مهع اهلوامع: ٥/١٩٥

 .٤٨٣ينظر: توجيه اللمع:  )٥(
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ـمِ ل سَ يءَ بالقَ َ عنـهُ لذلكَ جِ ـربَ حُ بـاطالً) املخْ ـدَ توكيـدِ مُالزمـةِ اخلـربِ (تَقْ
 ، ــالُ ــيهِ احل ــا يقتض ــىل م ــةَ ع ــنْ معاوي ــهِ ع ــى بِ نّ ــبِ املُكَ ) املخاطَ ــاءُ وهو(ت
ــولِ  بُ ةَ قَ ــدَّ ــةِ مُ ــنَ املالزم ــالُ مِ ــيهِ احل ــا يقتض ــىل م ــةً ع ــةً جاري ((أي: مالزم

(( ربِ ِ عنهُ للخَ ربَ  .)١(املُخْ

مِ اال -ب : مجلةُ جوابِ القَسَ  سميّةُ املنفيّةُ
دْ منفيّةً إالّ بـ(ما):)٢(وردتْ يف تسعةِ مواضعَ   ، وملْ ترِ

ــنُ  - ــامُ احلَسَ ــلَ اإلم ــا أرسَ ــا ملََّ ــادةَ  Qمنه ب ــنِ عُ دٍ ب ــعْ ــنَ سَ ــيْسَ ب قَ

ــاريَّ  ـــ أو٥٩(ت)٣(األنص ــراقِ ٦٠ه ــلُ الع ــلَ أه عَ ، جَ ــةَ ـــ)ملقاتلةِ معاوي ه

 ، هــونَ إىل معاويــةَ قبيلــةً بعــدَ قبيلــةٍ ؛ فلــامّ يتوجَّ ــفَّ عســكرُ قــيسٍ حتــى خَ

 .١/٣٥٩حاشية الصبّان عىل رشح األشموين:  )١(

 .٩٢٣، ٩٠٣، ٧٩٠، ٥٠٨: ٢، م٣٠٥، ١٥٣، ١١٣: ١ينظر:م )٢(

بادةَ األنصا )٣( ريّ اخلزرجي، كانَ حاملَ رايةِ األنصار معَ قيس بن سعد بن عُ

، وكانَ مع اإلمامِ عيلٍّ  N، وبعدَ وفاةِ النبيّ Nرسولِ اهللاِ  بايعْ أبا بكرٍ ،  Qمل يُ نيَ فِّ يف  صِ

بُّ إيلَّ  م أَحَ هُ هادُ دْ، فواهللاِ جلَِ رِّ عَ نا وال تُ شْ بنا إىل عدوِّ مِ ، انكَ : يا أمريَ املؤمننيَ إذْ قالَ لهُ

لَهُ أمريُ املؤمننيَ من جهادِ ا عَ . جَ ومِ كِ والرُّ رٌ كثريٌ  Qلرتُّ عْ عىل رجالةِ أهلِ البرصة، لهُ شِ

حِ اإلمامِ عيلٍّ  دْ : N وبيانِ أحقيّتهِ باخلالفة بعد رسول اهللا Qيف مَ ، ٩٣. وقعة صفِّنيَ

، ديوان قيس بن سعد بن عبادة األنصاري، قاموس الرجال: ٣/٨٥أنساب األرشف: 

٨/٥٣٥. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــنِ  ــامِ احلَسَ ــبَ إىل اإلم تَ ــكَ كَ ــرأَ  Qرأ ذل ــنيَ ق ــه، وح ــو في ــام ه هُ ب ــربُ خيُ

ــلَ  ــا أه :((ي ــمَّ قالَ م ثُ ــدعاهُ ــحابِهِ ف ــلَ إىل وجــوهِ أص ــابَ أرسَ ــامُ الكت اإلم

ُين  ـربِ دٍ خيُ ـعْ م معـي؟ وهـذا كتـابُ قـيسِ بـنِ سَ ـنَعُ بجامعـتِكُ ، ما أصْ العراقِ

لَ  ـبأنَّ أَهْ ـرٍ ـالشَّ نكَ ـا واهللاِ مـا هـذا بمُ ، أَمَ ـدْ صـاروا إىل معاويـةَ م قَ فِ مـنكُ رَ

، فلــامّ  ِ ــنيْ مَ ــفِّنيَ عــىل احلَكَ ــم أنــتُمُ الــذينَ أَكــرهتُم أَيب يــومَ صِ م؛ ألَنّكُ مــنكُ

م إىل قتـالِ معاويـةَ ثانيـةً  م اختلفـتُم، ثُـمَّ دعـاكُ لَ مـنكُ بـِ أمىض احلكومـةَ وقَ

 .)١(فتوانيتُم))

ــتَحَ اإل ــا Qمــامُ افتَ ا) تنبيهً ــمَ بـــ(أمَ سَ م   )٢(القَ للمخــاطبنيَ إىل مــا يُلقــى إلــيهِ

م). رٍ منكُ نكَ (ما هذا بمُ مِ يف حصولِ اخلربِ سَ ا للقَ ، وتوكيدً  ألمهيتهِ

 .٤/٢٩٠فتوح: ال )١(

فيدةً معنى التن )٢( ا) مُ ا أنْ تكونَ (أمَ نكرً ا تقعُ ـقال د. حيدر مُ : ((أَمَ بيهِ

:ـموقع .  ـ١نيِ هُ لصادقٌ ا واهللاِ إنّ ، أمَ ا إنّهُ جمتهدٌ ضٍ ٢حرفَ استفتاحٍ نحو: أَمَ رْ ـ حرفَ عَ

نكرُ أنْ  : إنَّ د. حيدر يُ )). أقولُ ا تقومُ : أمَ ها إالّ فعلٌ ا) بمعنى وال يكونُ بعدَ تأيتَ (أَمَ

، بلْ أحدُ معانيها هو  ، وما أنكرهُ خالفُ الصوابِ هُ رَ كَ ، وليسَ هلا معنى إالّ ما ذَ التنبيهِ

بَقَ ذكرُ هذا املعنى واإلشارةُ إىل  . وقدْ سَ مِ سَ ، وأكثرُ ما يكونُ هذا املعنى قبلَ القَ التنبيهُ

:(أ ـ مجلةُ جوا عِ الثاين حتت عنوانِ هِ يف املوضِ ).مصادرِ مِ االسميّةِ املُثبتةِ سَ  بِ القَ
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يُهـا للحـالِ عنـد  لتْ (ما) النافيـةُ عـىل اجلملـةِ االسـميّةِ كـانَ نَفْ وإذا دَخَ
ــدِ )١(اإلطــالقِ  ــتْ بحســبِ القي تْ كان ــدَ يِّ ، )٢(، وإذا قُ ــائامً ــدٌ ق ــا زي : م ــولُ ؛ تق

ــالَ تعــاىل: ، ق ــ﴿أي: يف احلــالِ ــا )٣(﴾راً ـمــا هــذا بَشَ ــوَ ذاهبً : مــا هُ ، وتقــولُ
ا، قــال تعــاىل: ــارِ ﴿غــدً ــنَ النَّ نيَ مِ جِ ــمْ بِخــارِ مــا هُ . )٤(﴾وَ ، أي: يف املســتقبلِ

ـدْ ـوقد تكونُ للمض نَهـا. وقَ يَّ ليًّـا بَـلْ عـيلٌّ زَ تْ عَ نـَ يَّ  ي، نحـو: مـا اخلالفَـةُ زَ
، كقولِهِ تعاىل: ةٍ بزمنٍ قيَّدَ ِمْ ﴿تكونُ للحقيقةِ غريَ مُ هاهتِ نَّ أُمَّ  .)٥(﴾ما هُ

نِ  لَّتْ بمعونةِ قرائنِ السـياقِ واحلـالِ  Qلذا فإنَّ (ما) يف قولِ اإلمامِ احلَسَ دَ
ى إليهِ باسـمِ اإلشـارةِ  مَ ؛ فليسَ الغدرُ املُوْ عىل نفي املايض واحلارضِ واملستقبلِ

لَقدْ فعلوا ذلكَ بأمريِ املؤمننيَ االعتباريّ ب م، فَ رٍ منهُ نكَ . Q مُ  من قبلُ
ــاءتْ  ــا ج ــا) هن (م : إنَّ ــولُ ــنُ الق م يمك ــانتِهِ ــكَ وخي رِ أُولِئ ــدْ ةِ غَ ــدَّ ولش
، ويف  رُ ــدْ م هــيَ الغَ ، أي: إنَّ حقيقــةَ أولِئــكَ وطبيعــتَهُ للداللــةِ عــىل احلقيقــةِ

.  هذا غايةُ الذمِّ والتوبيخِ

، حاشية الصبان عىل رشح ٢/١١٠، مهع اهلوامع:٣٢٣ينظر: اجلنى الداين: )١(

 .١/٣٨٨األشموين:

 .٤/١٦٣ينظر: معاين النحو:  )٢(

 .٣١سورة يوسف: من اآلية )٣(

 .١٦٧سورة البقرة: من اآلية  )٤(

 .٢سورة املجادلة: من اآلية )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــنَ  واألكثــرُ يف (مــا) مــنْ   ؛ ألَنَّ اإلمــامَ احلسَ ــةٌ جازيّ  Qقولِــهِ:(ما هــذا) حِ
(( ــةِ (ما) احلجازيّ ــدَ ــاءِ بع ــادةِ الب ــالفَ يف زي ــهُ((ال خِ ، وألَنّ ــازيٌّ ج . إالّ )١(حِ

ــةَ  ؛ ألنَّ األئمّ ــةً ــونَ متيميَّ ــنُ أنْ تك ــهُ يمك ــونَ  Qأَنَّ ــا يتكلم ا م ــريً ــانوا كث ك
ــ ، الســيّام إذا كــانَ املخاطَ ــرِ ــةِ بلهجــاتِ العــربِ األُخَ ــةٍ غــريِ بيئَ بُ مــنْ بيئَ

م:(وأيْمُ اهللاِ)عــىل لغــةِ متــيم، هــذا  ــحَ مــثالً يف قــوهلِِ ، وهــذا مــا اتّضَ جــازِ احلِ
؛  هُ األخفـشُ مـنْ أَنَّ البـاءَ تُـزادُ يف خـربِ (مـا) التميميّـةِ الً. وثانيًا مـا ذكـرَ أوّ

م ـــرَ ابـــنُ هشـــامٍ األنصـــاريّ  ؛)٢(لوجـــودِ ذلـــكَ يف أشـــعارهِ كَ لـــذلكَ ذَ
؛  مثــل هــذانَّ (مــا) يف تركيــبٍ هـــ)أ٧٦١(ت ــةَ جازيــةَ والتميميّ حتتمــلُ احلِ

ــ ــامـألنَّ املقتض ــاءِ إنّ ــادةِ الب ــي يَ لزي ــو النف ــي )٣(ه ــدِ نف ــةِ يف توكي ؛ للمبالغ
ـــــــمِ  ـــــــوابِ القس ـــــــاريسّ )٤(ج ـــــــيلٍّ الف ـــــــا أليب ع  ،)٥(، خالفً

ــزادُ يف خــ )٦(ريّ ـوالزخمشــ  ــاءَ ال تُ ، وأنَّ الب ــةٌ جازي ــا حِ ــا بأهنّ مَ زَ رب اللــذينِ جَ

 .١/٢٠٨مالك(املرادي):  رشح األلفية البن )١(

، رشح األلفية البن ٢/٢٥١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .١/٢٠٨مالك(املرادي): 

 .٦/١٣٠ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٤٩، معاين احلروف: ٦١ينظر: الالمات:  )٤(

 .١/٢٠٨، رشح األلفية البن مالك(املرادي): ١٢١ينظر: اإليضاح:  )٥(

ل يف علم العربية: ينظر: امل )٦(  .٩٨فصّ

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ١٠٦

ِ  )١((ما) التميميّةِ  بُ اخلَربَ ام أَنَّ املقتيضَ لزيادةِ الباءِ نَصْ  .)٢(ظنًّا منهُ
ــامِ  - ــولُ اإلم ــةِ ق ــميّةِ املنفي ــمِ االس سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــعِ مجل ــنْ مواض وم

نيِ  :[الرجز] Qاحلُسَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ رِ عُ كَ سْ عَ مَ عىل ميمنةِ مُ جَ  حنيَ هَ
ـــوبِ  كُ ـــنْ رُ ٌ مِ ـــريْ تُ خَ ـــوْ املَ
  

 

ارِ   ـولِ النـَّ ىلَ مـنْ دُخُ  والعارُ أَوْ
ـاِري  ـذا جَ هَ ـذا وَ ا هَ ــَ اهللا م  )٣(وَ

ـمِ (مـا هـذا وهـذا جـاري) عاملـةٌ عمـل (لـيس)؛  سَ (ما) يف جـوابِ القَ
ـــا  ه ـــانَ خربُ ـــا، وإنْ ك ـــوفُّرِ رشوطِ عملِه ، ولت ـــازيٌّ ج ـــتكلِّمَ حِ ألَنَّ امل

ــ ــهُ منص ــا إالّ أنَّ ــوبٍ لفظً ــريَ منص ي) غ ــارِ ــرابُ (ج ا؛ واإلع ــديرً وبٌ تق
نــا  ، وهــو هُ هِ ملــانعٍ رُ يف آخــرِ ــدَّ قَ ــوَ مــاال يظهــرُ يف اللفــظِ بــلْ يُ التقــديري: هُ

 .)٤(إضافتُهُ إىل ياء املتكلم
 ،( ــارِ ــارةٌ إىل(الع ــمِ إش سَ ــواب القَ ــةِ ج ــنْ مجل لُ م ــارةِ األوّ ــمُ اإلش واس

ــرينِ  ــذينِ األم ــي ه ــا) لنف ). و(م ــارِ ــولِ الن ــارةٌ إىل(دخ ــاين إش ــيَ والث نف
ــني  ــدِ أنْ يكــونَ اإلمــامُ احلُسَ ، وهــو أبلــغُ يف املعنــى؛ لبُعْ ا  Qحقيقــةٍ ــفً تَّصِ مُ

 بذلكَ يف زمنٍ ما.

 .٥٤ينظر: اجلنى الداين:  )١(

 .٦/١٣٠ينظر: مغني اللبيب:  )٢(

 .٤٤/١٩٢، بحار األنوار: ٤/٦٨مناقب آلِ أيب طالب:  )٣(

)٤(  :(  .٣٢٥-٣٢٤ينظر: حتفة اإلخوان يف رشح العوامل املائة(الربكويّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

٢: مِ الفعليّةُ  ـ مجلةُ جوابِ القَسَ

 : مِ التي فعلُها ماضٍ  أ ـ مجلةُ جوابِ القَسَ
ا املُثبتةُ فقدْ وردتْ يف سبعةِ مواضعَ  ، أمّ  :)١(وجاءتْ مثبتةً ومنفيّةً

ــذَ البيعــةَ ليزيــدَ مــنَ اإلمــامِ ـــ منهــا  ــمِ أنْ يأْخُ ــا أَرادَ مــروانُ بــنُ احلَكَ ملَّ
ــنيِ  ــتِ  Qاحلُسَ ــلُ بي ــا أه ــدوَّ اهللاِ؛ فإِنّ ــا ع ــي ي ــكَ عنّ :((إلي ــهُ اإلمامُ ــالَ لَ ق

عتُ رســولَ Nرســولِ اهللاِ  ــمِ ــا بــاحلقِّ تنطــقُ ألســنتُنا، وقــدْ سَ ، واحلــقُّ فين
: Nاهللاِ  ــولُ ــةٌ " يق مَ َرَّ ــةُ حمُ ــاءِ اخلالف ــاءِ أبن ــىل الطُلَق ، وع ــفيانَ ــىل آل أيب سُ ع

. فــواهللاِ لقــدْ رآهُ  ــهُ ي فــابقروا بَطْنَ ِ ــربَ نْ ــةَ عــىل مِ ــتُم معاوي الطلقــاءِ؛ فــإذا رأي
هِ  مُ اهللاُ بابنـِ ـروا بـهِ فـابتالهُ ي فلـمْ يفعلـوا مـا أُمِ ِ جـدّ ربَ نـْ أهلُ املدينةِ عـىل مِ

هُ اهللاُ يف النارِ عذابًا)) ، زادَ  .)٢(يزيدَ
مِ إنَّ ج سَ ثبتًا كـام يف (رآهُ أهـلُ  -كام سبق َ  -وابَ القَ إذا كانَ فعلُهُ ماضيًا مُ

ـا الـالمُ فلتوكيـدِ جـوابِ  رَ بــ(الالم، وقـد)؛ أمّ ـدَّ ) فاألكثرُ فيهِ أنْ يُصَ املدينةِ
ا  ، وأمّ مِ سَ ا. "قَدْ "القَ هِ أيضً هِ وتوكيدِ ، وحتقيقِ  فلتقريبِ زمنِ الفعلِ من احلالِ

ــامً صــا ــنيِ وإنَّ قَسَ ا مــنْ مثــلِ اإلمــامِ احلُسَ والســيَّام إذا كــانَ  Qدرً
ــرٍ  طَ ــن خَ ــحُ ع ــذا يُفصِ ، وه ــيمٌ ــمٌ عظ سَ (اهللا) لَقَ ــةِ ــظَ اجلالل ــهِ لف ــمُ ب سَ املُقَ
ــولِ  ِ رس ــربَ نْ ــىل مِ ــةَ ع ــدْ رأوا معاوي ــةِ قَ ــلَ املدين ــو أنَّ أَه ؛ وه ــهِ ــمِ علي املُقسَ

م بِهِ رسولُ اهللاِ  Nاهللاِ هُ رَ  من قتلِهِ. Nفلمْ يفعلوا ما أَمَ

 .٧٧٩، ٤٩٣، ٣٨٧، ٣٢٢، ٢٨٠: ٢، م١٥١: ١ينظر: م )١(

ني:٥/١٧توح:الف )٢(  .١/١٨٤، مقتل احلُسَ
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تْـلَ معاويـةَ وهـو عـىل  ا قَ ريـدً هُ مُ ـلَّ سـيفَ نَ األنصـارِ سَ لذلكَ إنَّ رجالً مِ
ــعيد  ــو س ــهُ أب ــالَ ل ، فق ــابِ ــنِ اخلط ــرَ ب مَ ــدِ عُ ــىل عه ــامِ ع ِ يف الش ــربَ املِنْ

ـرَ حتــى تَكتُـبَ إليــهِ، ٧٤اخلـدري(ت مَ ــلَّ السـيفَ يف عهــدِ عُ هــ):((ال تَسُ
عْ  ــمِ ]:إينّ سَ ــاريٍ ــل األنص [الرج ــولَ اهللاِ قالَ ــتُم  Nتُ رس : إذا رأي ــولُ يق

ــدْ  ــعيد اخلدري]:قَ :[أبو س ــالَ . ق ــاقتلُوهُ ــوادِ ف ــىل األع ــبُ ع ــةَ خيطُ معاوي
ِم  ــأْهتِ ــمْ ي لَ ــهِ فَ ، فكتبــوا إلي ــرَ مَ ــبَ إىل عُ تُ نا، ولكــنْ ال نفعــلُ حتــى نَكْ عْ ــمِ سَ

((  .)١(جوابُ الكتابِ
مِ املنفيّةُ فجاءتْ يف تسعةِ مو سَ ا مجلةُ جوابِ القَ  :)٢(اضعَ وأمّ

نُ  - لَّمَ اإلمامُ احلَسَ ،  Qمنها ملَّا سَ رَ عليهِ ذلكَ بعـضُ أصـحابِهِ اخلالفةَ أَ َنكَ
ا  تُ أنصـارً دْ جَ ا، ولو وَ دْ أنصارً تُ إليهِ األمرَ إالّ أينّ ملْ أجِ لَّمْ :((واهللاِ ما سَ فقالَ

مَ اهللاُ بيني وبينَه)) ْكُ اري حتى حيَ يْيل وهنَ  .)٣(لَقاتلتُهُ لَ
ــهُ ومنهــا ق - ــبَ  Qولُ صْ ا عليــهِ غَ ــرً نْكِ ــهِ مُ ــابِ يف خالفتِ ــرَ بــنِ اخلطّ مَ لِعُ

ضَ الطَّغام)) رَّ نْ حَ نَ اهللاُ مَ لَعَ ، فَ ا واهللاِ ما نِلْتَ إالّ بالطَّغامِ :((أَمَ  .)٤(اخلالفةِ

 .٥/١٣٤أنساب األرشاف(البالذري): )١(

 .٥٣١، ٥٠٩، ١٥٤: ٢، م١٨٠، ١٣١: ١ينظر: م )٢(

 .٤٤/١٤٧، بحار األنوار:٢/٧١االحتجاج: )٣(

(ط  ٥/٦١١، والطَّغام: أراذلُ الناس. لسان العرب:٧٩-٢/٧٨االحتجاج: )٤(

 غ م).
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تُ إليــهِ األمــرَ إالّ أينّ  ــلَّمْ :(ما سَ ــمِ يف كِــال املوضــعنيِ سَ مجلــةُ جــوابِ القَ
ا)، و ــارً ــدْ أنص غِ، ملْ أجِ ــرَّ ــتثناءِ املُفَ دَتْ باالس رَ ) وَ ــامِ ــتَ إالّ بالطَّغ ــا نِلْ (م

غُ  ــرَ ــبَقَ  -واملُفَّ ، أو  -كــام سَ ، وهــو املســبوقِ بنفــيٍ يكــونُ يف غــريِ املوجــبِ
ـتَثْنَى  ، ويقـومُ املُسْ رْ فيـهِ املُسـتثنى منـهُ كَ ـذْ ، وهـو الـذي ملْ يُ ، أو اسـتفهامٍ هنيٍ

ــدْ يكــونُ خــربَ  ؛ فَقَ ــهِ ــهُ يف إعرابِ ــهُ  -مبتــدإٍ  مقامَ ــبَقَ بيانُ وقــدْ  -وهــو مــا سَ
)  Q، كــام هــو احلــالُ يف كــالمِ اإلمــامِ )١(يكــونُ معمــولَ فعــلٍ  فـــ(أنَّ

ــعَ  ــدرٍ وق ــلِ مص ا) يف تأوي ــارً ــدْ أنص ــهِ:(إالّ أينّ ملْ أجِ ــا يف قولِ ومعمواله
)، فعـــدمُ وجـــودِ األنصـــارِ هـــو  تُ ـــلَّمْ (سَ مفعـــوالً ألجلـــهِ للفعلِ

هِ مـــنَ  ـــنِ  املخصـــوصُ دونَ غـــريِ  Qاألســـبابِ يف تســـليمِ اإلمـــامِ احلَسَ
.  اخلالفةَ ملعاويةَ

ا) موقــعَ االســمِ بعــدَ (إالّ)، وال  وقــدْ وقعــتْ مجلــةُ (أين ملْ أجــدْ أنصــارً
ــةً إالّ  ــونُ فعليّ ، وال تك ــميّةً ــونَ اس ــعِ إالّ أنْ تك ــذا املوض ــةُ يف ه ــعُ اجلمل تَقَ

ا؛ ألنَّ املضــارعَ أشــبَهَ اال ــهُ إذا كــانَ فعلُهــا مضــارعً كمُ . )٢(ســمَ فكــانَ لــهُ حُ
ـعَ الفعـلُ املـايض موقـعَ االسـم بعـد (إالَّ) يف القسـم  قَ وليس كـذلك بـل وَ

ـة، قـال الزخمشـ قِـعَ الفعـلُ موقـعَ االسـم املسـتثنى يف ـخاصَّ ري: ((وقـد أُوْ

 .٢/١٥٢احلاجب:ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن  )١(

ل: )٢(  .٢٢٤-٢/٢٢٢ينظر: رشح املفصّ
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(( لَكَ ، واملعنى ما أطلبُ منكَ إالّ فِعْ لْتَ تُكَ باهللاِ إالّ فَعَ دْ م: نَشَ  .)١(قوهلِِ
ا ويف جـــوابِ  ـــعَ املســـتثنى جـــارًّ قَ ) وَ ـــتَ إالّ بالطَّغـــامِ (ما نِلْ ـــمِ سَ القَ

)، أي: إنَّ نَيْـــلَ املخاطَـــبِ اخلالفـــةَ  (نـــالَ ا معمـــوالً للفعلِ وجمـــرورً
: ــالَ ــو ق هم. ول ــريِ ــامِ دونَ غ ــوصٌ بالطَّغ ــامِ  خمص ــتَ بالطَّغ ــدْ نِلْ واهللاِ لق

ــا، إالّ  م أيضً هِ ــريِ ــم وبغ ــةَ هبِ ــالَ اخلالف ــونَ ن ــلَ أنْ يك تَمَ ــتَصَّ الَحْ ــهُ اخْ  أنَّ
؛ وهــذا يف غايــةِ  ــةَ ــرُ اخلالفــةَ البَتَّ مَ م ملََــا نــالَ عُ ــهُ لــوالهُ ذلــكَ بالطَّغــامِ ِ؛ ألنَّ

.  الذّ ّ َمِّ
ـــنِ  - ـــنُ عمـــرَ ب ـــدُ اهللاِ ب ـــا كـــانَ عبي ـــهُ ملَّ ومـــنْ تلـــكَ املواضـــعِ أنَّ

هــ) يُقاتـلُ يف صـفِّنيَ إىل جانـبِ معاويـةَ قـالَ لـهُ اإلمـامُ ٣٦(ت)٢(اخلطّابِ 
ــنيُ احلُ  ــى Q سَ كَ حت عَ ــدَ ، فَخَ ــكَ لِ مَ ــوءَ عَ ــيطانُ س ــكَ الش ــنَ ل يَّ ــدْ زَ قَ :((لَ

، وص: من ٢/٢٥٤، وينظر: النحو الوايف: ٩٠املفصل يف علم العربية:  )١(

 األطروحة.

لِدَ يف عهدِ النبي  )٢( رَ بنِ اخلطّاب: وُ مَ بَيْدُ اهللا بنُ عُ اليةِ Nعُ رَ يف وِ بَ اخلمْ ِ ، رشَ

مَ  رَ عَ مَ تَلَ أبو لؤلؤةَ عُ . وملّا قَ ام وقتلَ معهام ابنةَ أبيهِ فينةَ فقتلَهُ زانِ وجُ مُ بَيْدُ اهللا إىل اهلُرْ دَ عُ

فا عنهُ بإشارةٍ من عمرو بن  ، فلامّ صارَ عثامنُ واليًا عَ أيب لؤلؤة. وهي جاريةٌ صغريةٌ

َضَ أمريُ املؤمنني  نَّ  Qالعاص، وملّا هنَ تُلَ َقَ بَيْدَ اهللاِ ألَ تُ عُ ذْ ئِنْ أخَ ، قال:((لَ هُ بأمرِ اخلالفةِ

فِّنيَ إىل أنْ  ، فكانَ معهُ يقاتلُ يف صِ بَ إىل الشامِ والتحقَ بمعاويةَ رَ ))؛ لذا هَ زانِ مُ باهلُرْ

لَكَ مقتوالً فيها سنة   .٧٧-٣/٧٥هـ. اإلصابة يف متييز الصحابة: ٣٦هَ
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ـ ، ونُصْ كَ باتِّبــاعِ القاســطنيَ ــنْ دينـِ ـكَ مِ ، ـأخرجَ ينِ ــنَ الــدِّ ةِ هــذا املـارقِ مِ رَ
اهللاِ مــا  ــوَ ، فَ يْنِ هللاِ ولِرســولِهِ وللمــؤمننيَ وَّ ــدُ ِ وعَ بيَّنيْ ــرْ ملْ يــزلْ هــو وأبــوهُ حَ

لَامَ ولكنَّهام اسْ  ا))أسْ فًا وطمعً وْ لامَ خَ  .  )١(تَسْ
ا  دَتْ منفيّـةً بــ(ما)، وقـدْ ذكـرتُ سـابقً رَ ـمِ (مـا أَسـلام) وَ سَ مجلةُ جوابِ القَ

 ، ــنَ زمــنِ احلــالِ ــهُ مِ تْ بَ رَّ ــتْ عــىل الفعــلِ املــايض قَ لَ ــةَ إذا دَخَ أنَّ (مــا) النافي

يِ إ نُ نَفْ مَ ـفَزَ ، وهـذا تـدسالمِ معاويةَ وأبيـهِ كـانَ يف فَ ـةَ كَّ لُّ عليـهِ قرينـةُ تْحِ مَ

ــةُ أيب  ــه أيضــاً قولَ ــدلُ علي ــا)، وتَ ــا وطمعً الســياقِ (ولكــنَّهام استســلام خوفً

ــولَ اهللاِ  ــا رأ رس ــتحِ ملّ ــدَ الف ــهِ بع ــفيان يف نفسِ ــ Nسُ ــاسُ ـيمش ي والن

. فجــاءَ رســولُ اهللاِ  ــلَ القتــالَ دْتُ هــذا الرجُ : ((لــو عــاوَ ــةِ بَيْ قِ  Nيطــأُون عَ

ــ هِ فق ــدرِ هِ يف ص ــدِ ــى رضبَ بي ــكَ اهللاُ))حت زيَ : إذَنْ خيُ ــيءَ )٢(الَ ــذلكَ جِ ؛ ل

ا لنفــي أنْ يكــونَ معاويــةُ وأبــوهُ قــدْ أســلام يف حيــاةِ رســولِ  ــمِ تأكيــدً سَ بالقَ

ــا تفيــدُ التNاهللاِ  )؛ ألهنَّ ــدَ هــذا املعنــى بـــ(لكنَّ ضِّ  )٣(وكيدَ ـــــ، وقــد عُ

 .٣/٣٥الفتوح: )١(

 .٣/٥٧٦السرية النبوية(ابن كثري الدمشقي):  )٢(

ب: )٣(  .٥٤٣-٣/٥٤٢، مغني اللبيب:٦١٥ى الداين:، اجلن١١٧ينظر: املُقرَّ
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ــذي ــبَ  )١(ال ــو أنْ تنس ــتدراكُ وه ــا االس ــلُ معناه ، وأص ــمَ سَ ــبُ القَ يناس

ــ كْ (مها) حُ ــمريُ ) الض ــنَّ ــمُ (لك ــا. فاس ــا قبلَه ــمَ م كْ ــالفُ حُ ها خي ــمِ س امً الِ

ُــام (استســلام)،  ، واحلكــمُ املنســوبُ إليهــا أهنَّ املُكنّــى بــهِ عــن معاويــةَ وأبيــهِ

ـــةٌ  ) مناقض ـــلَمَ (أَسْ ـــإنَّ دَاللةَ ـــذلكَ ف ـــا؛ ل ـــالم خوفً ـــرا اإلس أي: أظه

ــودُ؛ أل ــرادُ واملقص ــو امل ــالمُ ه )؛ فاالستس لَمَ تَسْ ـــ(اسْ ــىل ل كٌ ع رَ ــتَدْ سْ ــهُ مُ نَّ

ــ ــابقِ وخم ــمِ الس ــاحلك ــاحبُهُ مِ لُ ص ــاألوّ ، ف ــهُ ــرُ الِفٌ ل ــلمنيَ واآلخَ نَ املس

ــروهِ  ــا للمك فْعً ــالمَ دَ ــرَ اإلس ــهُ أظه ؛ ألنَّ ــافقنيَ ــنَ املن ــاحبُهُ مِ ــال )٢(ص ، ق

ــاىل: عْ ﴿تع اهللاَُّ يَ ــولُ اهللاَِّ وَ سُ ــكَ لَرَ دُ إِنَّ ــهَ ــالُوا نَشْ ــافِقُونَ ق كَ املُْن ــاءَ ــمُ إِذا ج لَ

ــاذِبُونَ  ــافِقِنيَ لَك دُ إِنَّ املُْن ــهَ اهللاَُّ يَشْ ــولُهُ وَ سُ ــكَ لَرَ ــةَ )٣(﴾إِنَّ ــإنَّ معاوي ــذا ف ؛ ل

، ما )١( فُ ْذَ : ((حيُ ، إذ قالَ فَ ذَ  من هنا إىل هنايةِ حتليلِ احلديثِ ير د. حيدر أنْ حيُ

نيِ  : إنَّ كالمَ اإلمامِ احلُسَ ؟)). أقولُ مِ سَ : Q عالقتُهُ بالتحليلِ اللغويِّ يف موضوعِ القَ

لمَ  لُّ عىل أنَ معاويةَ ما أسْ دُ ، ولكنْ ال يُدر هلْ كانَ Nيف عهدِ رسولِ اهللاِ  (ما أسلام) يَ

نْ  ، ومِ ستعينًا بقرائنِ السياقِ واحلالِ نْ بيانِ ذلكَ مُ ؟ البُدَّ يل مِ سلِامً يف زمنِ كالمِ اإلمامِ مُ

؛  مِ سَ ام وردا يف تركيبِ القَ )؛ ألهنّ لَمَ تسْ ، واسْ نِ البيانِ التفريقُ بني دَاللتي: (أسلمَ سْ حُ

نْ أ ا.كلُّ ذلك مِ ا منافقً  جلِ توكيدِ أنَّ معاويةَ كانَ كافرً

 (س ل م). ٤/٦٣٣ينظر: لسان العرب: )٢(

 .١سورة املنافقون: اآلية  )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١١٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــدَّ  ــةُ أش ــانَ معاوي ، إذْ ك ــالِ ــةُ احل ــكَ قرين ــدُ ذل ، ويؤيّ ــافقنيَ ــنَ املن ــاهُ مِ وأب

ــا ألمــريِ املــؤمننيَ  ضً ــهِ رســولُ اهللاِ  Qالنــاسِ بُغْ :((يــا Nالــذي قــالَ يف حقِّ

، ال ))عيلُّ كَ إالّ منافقٌ بْغِضُ ، وال يُ بُّكَ إالّ مؤمنٌ  .)١( حيُ

ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــمُ اإلم ــانَ قَسَ ــةَ يف  Qوإذا ك ــالمِ معاوي ــي إس ا لنف ــدً تأكي
ـهِ Nعهــدِ رســولِ اهللاِ  ــلْ أســلمَ بعــدَ وفاتـِ ؟، أي: يف واليــةِ أيب N، فهَ

، ويف واليتِهِ هو. ، وعثامنَ رَ مَ ، وعُ  بكرٍ
ـنْ عـارصَ اجلوابُ أنَّ قرائنَ السي ؛ ألنَّ مَ لُّ عىل أَنَّهُ مـا أسـلَمَ اقِ واحلالِ تَدُ

ـوَ أجـدرُ بـأنْ يكـونَ كـذلكَ بعـدَ  Nرسولَ اهللاِ  لِمْ فهُ ورأ مُعجزاتِهِ وملْ يُسْ
هِ عيلِّ بنِ أيب طالبٍ Nوفاتِهِ  هِ عىل وصيِّهِ وإمامِ ؛ وهـذا Q، فضالً عنْ خروجِ

لْ  ـزَ (ملْ يَ هُ قرينةُ السـياقِ دُ ضُ يْنِ هللاِ ولِرسـولِهِ ما تَعْ ِ وعـدوَّ هـوَ وأبـوهُ حـربيَّنيْ
؛ لـذلكَ  يٌّ بهِ أنْ يكـونَ غـريَ مسـلمٍ رِ نْ كانتْ هذهِ صفتُهُ فَحَ )، فَمَ وللمؤمننيَ

ـمةَ مـا  Qقالَ اإلمامُ عيلٌّ  أَ النَّسَ بَّ وبَـرَ لَقَ احلـَ ا هذا املعنى: ((والذي فَ دً مؤكِّ
 ، ــرَ فْ وا الكُ ــلموا وأرسّ ــنِ استس ــلموا ولك ــه أس ــاً علي ــدوا أعوان ــامّ وج فل

وهُ)) ـنُ )٢(أظهرُ ـنَ Q ، وقـال اإلمـامُ احلَسَ : ((... وأَنَّـكَ يـا معاويـةُ وأبـاكَ مِ
ـــ ُم، تُسِ ـــةِ قلـــوهبُ فَ ـــتَاملونَ ـاملُؤلَّ ، وتُسْ ونَ اإلســـالمَ ـــرُ ـــرَ وتُظهِ فْ ونَ الكُ  رُّ

 .٢٦٣، ١٥٠فضائل أمري املؤمنني عيلّ بن أيب طالب(أمحد بن حنبل): )١(

 .١٦، الوصية ٥٩٣ينظر: هنج البالغة:  )٢(
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 (( لْتَ )١(باألموالِ بادةَ األنصـاري خماطبـاً معاويـة:((دَخَ يف ، وقال قيس بنُ عُ
ا)) تَ طوعً جْ رَ ا وخَ هً رْ  .)٢(اإلسالمِ كَ
ـنيِ  بيـدِ  Qـ ومنها قولُ اإلمامِ احلُسَ ـمِ عُ كْ لَ عـىل حُ يَـد منـهُ أنْ ينـزِ ا أُرِ ملـَّ

هِ أبداً)) ي يف يدِ عْتُ يَدِ ضَ  ).٣(اهللاِ بن زياد:((واهللاِ الوَ

دَتْ منفيّــةً  رَ ا) وَ هِ أبــدً ــدِ ي يف يَ ــعْتُ يَــدِ ضَ (الوَ مِ سَ مجلــةُ جــوابِ القَ
ــدِ انصــ ـــ(ال)، وقَ ــالَ ســيبويه:((واهللاِ ـب ، ق ــوابُ إىل االســتقبالِ رفَ اجل

(( ــلُ ا، تريــدُ معنــى: ال أفْعَ لْــتُ ذلــك أبــدً فالفعــلُ املــايض يف  ؛)٤(الفَعَ
ــاً  ــونُ نفي ــام تك ؛ ألنَّ (ال) إنَّ ــتقبلِ ــعِ املس ــعَ يف موضِ قَ ) وَ ــعْتُ ضَ قولِهِ:(الوَ

ـمِ  سَ جـبَ بالقَ ا أُوِ ـَّ بَلُ ممِ ـتَقْ ـتَ أنَّ ملَِا يُسْ لِمْ ـعَ بعـدها فعـلٌ مـاضٍ عَ قَ ، فلـامَّ وَ
ـدُ ذلـكَ اقـرتانُ الفعـلِ املـايض بظـرفِ زمــانِ )٥(االسـتقبالَ يـرادُ بـهِ  ، ويَعْضُ

ا ا) الذي زادَ الكالمَ توكيدً  .)٦(املستقبلِ (أبدً

 .٢/٢٣:، مجهرة خطب العرب٢/١٠١رشح هنج البالغة: )١(

 .٨/٥٣٨قاموس الرجال:  )٢(

ة(سبط بن اجلوزي):  )٣(  .٢/١٥٤تذكرة اخلواص من األُمة بذكر خصائص األئمّ

: ٣/١٠٨الكتاب:  )٤(  .١/٤٥٣، وينظر: التبرصة والتذكرة، الصيمريّ

: ٢/١٩٠ينظر: األُصول يف النحو:  )٥( ، ١/٣٥٦، اإلغفال، أبو عيل الفاريسّ

ة املخفية يف رشح ا رَّ رة األلفية:الغُ  .١/٢٠٢لدُّ

، أساليب التأكيد يف العربية(إلياس ديب): ١٨٢ينظر: رشح ملحة اإلعراب:  )٦(

١١٠. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١١٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

:  -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ  مجلةُ جوابِ القَسَ
ا املثبتةُ ف ، أمّ دَتْ  مثبتةً ومنفيّةً رَ  :)١(جاءَتْ يف ثامنيةِ مواضعَ وَ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــذا Q منهــا ق ــدا إىل ه مَ ــرَ عَ مَ ــرٍ وعُ ــا بَكْ :((إنَّ أب
ـا  ةِ، أَمَ دَّ مِ اجلـَ ـهْ سَ امً كَ ـهْ عـال لنـا فيـهِ سَ ، فأَخذاهُ دوننـا وجَ لُّهُ رِ وهوَ لنا كُ األَمْ

ام يومَ يَطْلُبُ الناسُ فيهِ شف هُ سُ ام أنفُ نَّهُ مَّ تَهُ  .)٢(اعتَنا))واهللاِ لَ
ــلِ إىل  ثِ الفع ــدَ ــنَ حَ مَ ام) زَ ــهُ سُ ام أنفُ ــنَّهُ مَّ تَهُ ــدِ يف(لَ ــونُ التوكي ــتْ ن فَ َ رصَ

ــاسُ فيــهِ شــفاعتَنا) (يومَ يَطْلُــبُ الن ــياقِ . وبوســاطةِ الس ــتقبلِ أنَّ   )٣(املس

؛  ــةِ ــومِ القيام ــونُ إالّ يف ي ــفاعةِ ال يك ــبَ الش ؛ ألَنَّ طَلَ ــدٌ ــتقبلَ بعي ــكَ املس ذل

 .٧٨٧، ٥٣١، ٣٩٣، ٥٢: ٢،  م١٥٢، ١٢٤: ١ينظر: م )١(

. لسان ٤٨األمايل (الشيخ املفيد): )٢( هُ نَ هُ وأحزَ : أقلقَ هُ األمرُ َّ ، وأَمهَ

 (هـ م م). ٦/١٣٩العرب:

: أنا ملْ أدَّعِ قال د. حيد )٣( ر:((إخالصُ الفعلِ إىل املستقبلِ بالنونِ فقط)). أقولُ

، وإنَّام استعنتُ بقرينةِ السياقِ (يومَ يطلبُ الناسُ فيهِ شفاعتَنا) للداللةِ عىل  غريَ  ذلكَ

هُ لو كانَ القولُ  ، ثُمَّ إنَّ ؛ ألنَّ طلبَ الشفاعةِ يكونُ يف يومِ القيامةِ : أنَّ ذلكَ املستقبلَ بعيدٌ

، فكيفَ  مٍ هام يومَ يطلبُ الناسُ فيهِ شفاعتَنا) من غري قَسَ سُ ام أنفُ هُ ُمُّ رَ هتَ مَ (إنَّ أبا بكرٍ وعُ

؟ أملْ تكنْ قرينةُ السياقِ (يومَ يطلبُ  فَ إىل املستقبلِ ِ ام) رصُ هُ ُمُّ لُّ عىل أنّ الفعلَ (هتَ نستدِ

ةً عىل ذلك، وهذا دليلٌ عىل أنَّ  . الناسُ فيهِ شفاعتَنا) دالَّ ا ما كتبتُهُ تَدبرً  د. حيدر مل يكنْ مُ
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ــانَ ا ــامَّ ك ــمِ فل سَ ــيءَ بالقَ ــدِ جِ ــتقبلِ البعي ــلٍ يف املس ــوعِ فِعْ ــنْ وق ــارُ ع إلخب

هِ. ةِ العنايةِ بوجودِهِ ومبالغةً يف توكيدِ ا)إيذانًا بقوّ ا بـ(أمَ رً دَّ  مُصَ

ـــنِ  - ـــامِ احلَسَ ـــولُ اإلم ـــا ق ـــهِ  Qومنه ـــثَ ب ـــابٍ بَعَ ـــةَ يف كت ملعاوي

ـنْ توثُّبِــكَ يـا م ـبُ مِ ـبِ املتعجِّ جَ لْيَعْ عاويـةُ عـىل أمـرٍ لســتَ إليـهِ:((فاليومَ فَ

ــودٍ،  ــالمِ حمم ــرٍ يف اإلس ، وال أَثَ ــروفٍ ــدينِ مع ــلٍ يف ال ضْ ، ال بِفَ ــهِ ــنْ أهل مِ

، وابــنُ أعــد قــريشٍ لرســولِ اهللاِ  ــنَ األحــزابِ بٍ مِ ــزْ ، Nوأنــتَ ابــنُ حِ

َّ عـنْ قليـلٍ  ـنيَ تَلْقِ ؟ تـاهللاِ لَ قبـى الـدارِ نْ عُ لمُ ملِـَ ـتَعْ دُّ فَ َ ـرتُ يَّبَكَ وسَ ولكنَّ اهللاَ خَ

(( ، وما اهللاُ بظالّمٍ للعبيدِ مَتْ يداكَ نَّكَ بِام قَدَّ يَ زِ يَجْ ، ثُمَّ لَ بَّكَ  .)١(رَ

ــام ِ هنِ ــمِ يف أَيْامَ سَ ــاءِ) القَ ــتعاملُ (ت ــردِ اس ــذا  L ملْ ي ، ه ــعنيِ إالّ يف موض

ــ تَلْقَ ا:(تاهللاِ لَ مهُ ــدُ (تأَحَ ــورِ ــنُ عاش ــقَ اب قَّ ــدْ حَ ). وقَ َّ ــاءَ ١٣٩٣نيَ ـــ) أنَّ ت ه

لُ  ــدخُ ــمِ ال ت سَ بٍ  القَ رَ ــتَغْ سْ ــبٍ مُ ــرٍ عجي ــىل أَمْ ــدْ )٢(إالّ ع ــى قَ ــذا املعن ، وه

ــرٍ  ــىل أم ــةُ ع ــا معاوي ــكَ ي ــنْ توثُّبِ ــبُ مِ ــبِ املتعجِّ جَ لْيَعْ ــياقُ (فَ هُ الس ــدَ ضَّ عَ

نْ أهلهِ).  لستَ مِ

. وتوثَّبَ ١٦/٣٣، رشح هنج البالغة:٥٥، مقاتل الطالبيني:٤/٢٨٦الفتوح: )١(

، : استوىل عليهِ وظلمهُ تَوثَّبُ أبو بكرٍ عىل ويصِّ  فالنٌ عىل فالنٍ يَ :((أَ يلَ ذَ ويف حديث هُ

 (و ث ب). ٩/٢١٢. لسان العرب:Q ؟)) يعنونَ أمريَ املؤمننيَ Nرسولِ اهللاِ 

 .١٧/٩٧، ١٤/١٨١، ١٣/٤٥ينظر: التحرير والتنوير: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١١٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــ تَلْقَ ةُ يف(لَ ــدَ كِّ ) والنــونُ املؤَ َّ )  -نيَ (عنْ قليــلٍ  -فضــالً عــنْ قرينــةِ الســياقِ

(ل ــدوثَ الفعلِ ــتْ ح فَ َ ، رصَ ــتقبلِ القريــبِ ) إىل املس ــهُ بَّ ــبِ رَ ــاءَ املخاط ق

هُ؛ وألمهيّـةِ  ولُ إليـهِ أَمـرُ ـهِ بـام يـؤُ ، وعلمِ هِ بَّـهُ كنايـةٌ عـنْ موتـِ اءُ معاويةَ رَ لِقَ فَ

ــامُ  ــالغَ اإلم هِ ب ــرِ طَ ــى وخَ ــذا املعن ــةِ  Qه ــظِ اجلالل ــامً بلف سِ قْ هِ مُ ــدِ يف توكي

نَ  ــمَّ ــمِ التــي ضَ سَ ــا بـــ(تاءِ) القَ ــنْ مالقــاةِ معاويــةَ (واهللاِ) مقرونً ــبَ مِ تْهُ التعجُّ

ــلِ هــذا املعنــى قــالَ عمــرو بــنُ العــاصِ  ا اخلالفــةَ أهلَهــا؛ وألجْ ــزًّ بْتَ ــهُ مُ بَّ رَ

:[املتقارب]  خماطِبًا معاويةَ برسالةٍ بَعَثَ هبا إليهِ

ننيَ  ــــؤمِ ةِ املُ ــــرَ ــــنْ إِمْ ــــكَ مِ إِنَّ  فَ

 

لِ   ـــزِ عْ الفَـــةِ يف مَ  اخلِ ـــوَ دَعْ  وَ

ــــــــا وال ذَ   ــــــــكَ فيه ةٌ ومالَ  رَّ

 

لِ   ـــــــاألوّ ودِكَ ب ـــــــدُ ُ  وال جلِ

يْــــنَ   ــــبَةٌ فَــــإنْ كــــانَ بَ ام نِسْ  كُ

 

؟!  ـــلِ ـــنَ املِنْجَ  فـــأَينَ احلُســـامُ مِ

ــ  أَيــنَ احلَصَ ــامَ ـوَ ــومِ السَّ  ى مــن نجُ

 

؟!  ــيلّ ــن ع ــةُ م ــنَ معاوي أَي  )١(ءِ وَ

ةَ   ــعَ ــاءتْ يف تِسْ ) فج ــنْ ــا، ولَ ـــ(ال، وم ــةُ ب ــة املنفيّ ــةُ الفعليّ ــا اجلمل وأمّ

ارَ موـعش  :)٢(ضعً

 .٢/١١٧الغدير: )١(

، ٧٦٨، ٦٠٩، ٥١٣، ٤٦٠، ٤٤٥، ٤٢٦، ٣٠١: ٢، م١٧٨، ١٠١: ١ينظر:م )٢(

٧٩٧. 
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ا يف لسـانِ  - املنفي بـ(ال): إِنَّ الفعـلَ املضـارعَ املنفـيَّ بــ(ال) أكثـرُ ورودً
ام )١(العربِ منهُ بـ(ما) دَ نفيُـهُ يف مخسـةَ عشـ L، وكذلكَ يف كالمهِ رَ رَ ـفقـد وَ

ا:  موضعً
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــحابُ اإلم ــلَ أص ــا اقتت ــا ملّ ــنِ  Qمنه ــرَ ب مَ ــحابُ عُ وأص

ــ ــنَ اسَ دٍ ســاعةً مِ بَ  لنهــارعْ َ تِــلَ مــنْ أصــحابِهِ مجاعــةٌ رضَ ، وقُ ــةً واحــدةً ْلَ محَ
ــودِ إذْ  ــىل اليه ــاىل ع ــبُ اهللاِ تع ضَ ــتدَّ غَ :((اش ــلَ يقولُ عَ ، وجَ ــهِ ــدهِ إىل حليت بي
تْـلِ ابـنِ  م عـىل قَ ـتْ كلمـتُهُ قَ مٍ اتّفَ ـوْ ـبُهُ عـىل قَ ضَ ـتَدَّ غَ ا... واشْ لَدً جعلوا لهُ وَ

اهللاِ ال أُ  ــا وَ م؛ أَمَ ــيِّهِ ــتِ نَبِ ــى اهللاَ بن قَ ــى أَلْ ــدونَ حت ــا يُري َّ م إىل يشءٍ ممِ ــبُهُ يْ جِ
ي)) مِ بٌ بِدَ َضَّ  .)٢(تعاىل وأنا خمُ

تُ  ــرْ كَ . وذَ ــهِ ــمِ بـــ(ال) النافيــة يفيــدُ حتقيــقَ نفيِ سَ إنَّ تصــديرَ جــوابِ القَ
ا ـــابقً ـــتْهُ  )٣(س لَّصَ ـــارعِ خَ ـــلِ املض ـــىل الفع ـــتْ ع لَ ـــةَ إذا دَخَ أنَّ (ال) النافي

، وهـو مـذهبُ  دِ للمستقبلِ . ومـذهبُ األخفـشِ واملـربِّ ـهُ بِعَ ـنْ تَ سـيبويه ومَ
ــوابُ  ــهُ ج ؛ ومن ــةً ــالِ باقي ــالحيةُ احل ــونُ ص ــد تك ، فق ــريُ الزمٍ ــكَ غ أنَّ ذل

ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــالمِ اإلم ــمِ يف ك سَ ـهِ Q القَ ــيُ إجابتـِ نَفْ م)، فَ ــبُهُ :(واهللاِ ال أُجي
ــتقبالِ إىل أ ــالِ واالس ــتْ يف احل ــدَ كان ــةِ يزي بَايع م إىل مُ ــاهُ دَ إيّ ــهِ ؛ Qنِ استُشْ

. دُ بَ إليهِ األخفشُ واملُربّ ي ما ذَهَ وِّ قَ  وهذا يُ

 .٦/٦٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

 .٤٥/١٢، بحار األنوار: ١٥٨امللهوف عل قتىل الطفوف(ابن طاووس):  )٢(

 من األطروحة. ٢٤٧ينظر: ص )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١١٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ةَ بنتِ األشعثِ بـنِ قـيسٍ  دَ عْ  )١(ـ ومن تلكَ املواضعِ أنَّ معاويةَ أرسلَ إىل جَ

(( ـكِ يزيـدَ ـنَ وأُزوجُ ي احلَسَ مِّ ـمَّ مـعَ اللـبنِ عنـد )٢(أنْ ((سُ تْهُ السُّ ـقَ ، فلـامّ سَ

سَّ باألملِ، ق ، وأَحَ تَلَـكِ اهللاُ، واهللاِ ال اإلفطارِ تَلْتِنـي قَ ةَ اهللاِ، قَ الَ هلـا: ((يـا عـدوّ

زيهِ)) زيكِ وخيُ ، واهللاُ خيُ نْكِ رَ مِ خِ كِ وسَ رَّ دْ غَ قَ ا، ولَ لَفً نِّي خَ يِبنَّ مِ  .)٣(تُصِ

ــهُ  - ــا قولُ ــدْ  Qومنه قَ :((لَ ــقِّ معاويةَ ــوتِ يف ح ــراشِ امل ــىل ف ــو ع وه

ــهُ. ــغَ أُمنيتَ لَ ، وبَ ــهُ تُ بَ ْ ــتْ رشُ لَ مِ ــا  عَ قُ يف م ــدُ ، وال يَصْ ــدَ عَ ــام وَ واهللاِ ال يَفــي ب

((  .)٤(يقولُ

ضَ ابنتَهُ عىل اإلمامِ  )١( رَ ، أبوها هو الذي عَ ةُ بنتُ األشعثِ بنِ قيسٍ الكنديّ دَ عْ جَ

نِ  Qعيلٍّ  نَ اإلمامِ احلَسَ ها مِ جَ وِّ زَ لِمَ بأنَّ أمريَ املؤمننيَ قَدْ خطبَ عىل  Qكي يُ بعد أنْ عَ

مرانَ بنتَ سعيدِ بنِ  نِ أُمَّ عِ . األذكياء(أبو الفرج بن اجلوزي):  ابنهِ احلَسَ قيس اهلمداينّ

نَ ٤١-٤٠ تِ اإلمامَ احلَسَ مَّ ها غالماً،  Q، وبعدَ أنْ سَ لٌ من قُريشٍ فأولدَ ها رجُ جَ وَّ تَزَ

ةِ األزواج. ربيع األبرار:  مَ مِّ سَ : يا بنَ مُ  .٤/٢٠٩فكان الصبيانُ يقولونَ لهُ

ة بذكر خصائص األئمّ  )٢(  .٢/٦٠ة: تذكرة اخلواص من األمّ

 .٤٤/١٥٣، بحار األنوار: ١/٢٤اخلرائج واجلرائح(قطب الدين الراوندي): )٣(

ة:  )٤( ة بذكر خصائصِ األئمّ  .٢/٦١تذكرة اخلواص من األمّ
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ــ ـــ(ال) املص ــيَّ ب ــارعَ املنف ــلَ املض ــانَ ـإنَّ الفع ــتقبِل إذا ك روفَ إىل املس

ــد ــونِ التوكي ــدَ بن ــهِ أنْ ال يُؤكَّ ــاألكثرُ في ، ف ــمِ سَ ــا للقَ ــا جوابً ــام يف )١(واقعً ، ك

ــدَ وَ ﴿قولِــهِ تعــاىل: هْ وا بِــاهللاَِّ جَ ــمُ سَ يْ أَقْ ــثُ اهللاأَ بْعَ ِــمْ ال يَ ــىل  امهنِ ــوتُ بَ مُ ــنْ يَ مَ

ــونَ  لَمُ عْ ــاسِ ال يَ ــرَ النَّ ثَ ــنَّ أَكْ لكِ ــا وَ قًّ ــهِ حَ يْ لَ ــداً عَ عْ ــلُ )٢(﴾وَ ــهُ الفع ، ومن

ــنِ  ـنْ كــالمِ اإلمـامِ احلَسَ ــمِ مِ سَ (واهللاِ ال يفـي بــام  Qاملضـارعُ يف جـوابِ القَ

ــدُ املنفــيُّ بـــ(ال) قلــيالً تشــبيهً  كَّ ). وقــد يُؤَ ــدَ عَ ، نحــوُ )٣(ا لــهُ بفعــلِ النهــيوَ

: [البسيط]  قولِ الشاعرِ

تنبًـا ءُ جمُ نَّ املَرْ ْمدَ  تاهللاِ ال حيُ

 

ـباعْ فِ   سَ  حَ رَ امِ ِ، وإنْ فاقَ الـوَ  )٤(لَ الكِرَ

  

، ١١/٣٨٧، التذييل والتكميل: ٣/٢١٠ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك):  )١(

اجليش):  ، رشح التسهيل(ناظر٧٣٥رشح التسهيل، القسم النحوي(املرادي): 

٦/٣١٠١. 

 .٣٨سورة النحل: )٢(

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٢/٣١٨ينظر: املساعد عىل تسهيل الفوائد:  )٣(

٦/٣١٠١. 

، ٢/٣١٨، املساعد عىل تسهيل الفوائد: ٣/٢١٠رشح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

 ومل أقف له عىل نسبة.

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــمِ  سَ ــواب القَ ــي يف ج ــارعُ املنف ــلُ املض ــهُ الفع ــنْ ومن ــامِ  مِ ــالمِ اإلم ك

ــنِ  لَفــاً)،Q احلَسَ ــي خَ نّ ــداً  : (واهللاِ ال تُصــيبِنَّ مِ ــا بـــ(ال) ومؤكَّ إذْ جــاءَ منفيً

: دَ كذلك ألمرينِ رَ ، وإنام وَ  بالنونِ الثقيلةِ

 .)١(أ ـ للداللةِ عىل املبالغةِ يف توكيد النفي

ــا  لَفً ــهُ خَ ــيبُ من ــدةَ ال تُص عْ ، أي: إنَّ جَ ــتقبلِ ــنِ املس ــاعِ زم ب ـ التّس

ــهُ ـأبــدا؛ لــذلكَ ملّــا قضــ بَ هُ  Qى نَحْ ثَــتْ إىل معاويــةَ تســألُ ، بَعَ هُ ــدِ عْ إنجــازَ وَ

ــكِ  تُ جْ وّ زَ ــكَ لَ ــوال ذل ، ول ــهُ ــو حياتَ ، وأرج ــدَ ــبُّ يزي ــا:((إينّ أُحِ ــالَ هل فق

اهُ))  .)٢(إيّ

ــامّ  ، فل ــثِ ــردِ املؤن ــا للمف ) خطابً ــيبنيَ ــو (تُص ) ه ــيبِنَّ ــلُ (ال تُص وأص

ــيبنيَ  (تُصِ ) التقــى ثــالثُ نونــات،  + دخلــتْ  عليــهِ نــونُ التوكيــد الثقيلةُ نَّ

ــونُ األُ  فتِ الن ــذِ ــاءِ حُ ــة اللتق ــاءُ املخاطب فت ي ــذِ ، وحُ ــالِ ــوايل األمث وىل لت

. يبِنَّ  الساكنني؛ فصارَ الفعل: تُصِ

دَ يف ثالثةِ مواضعَ  - رَ  :)٣(الفعلُ املضارع املنفي بـ(ما): وَ

 .٢/١١٢٩ينظر: املقتصد يف رشح اإليضاح:  )١(

ة بذكر خصائص األئمة: تذكرة اخل )٢(  .٢/٦٠واص من األمّ

 .١٥٧، ٥٥: ١ينظر: م )٣(
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ــــنِ  - ــــامِ احلَسَ ــــولُ اإلم ــــا ق ــــفيانَ  Qمنه ــــنِ أيب سُ ــــةَ ب تب  )١(لِعُ

ــؤمنني ٤٤(ت ــريَ امل ــبَّ أم ـــ)حنيَ سَ ــةَ  Qه ــسِ معاوي ــا يف جمل :((واهللاِ م

، واشـرتكَ هـو ومحـزةُ  ةً زَ بـارَ تَـلَ خالَـكَ مُ ـبِّكَ عليًّـا، وقـد قَ ألومُكَ عـىل سَ

كَ فقتالهُ)) تْلِ جدِّ  .)٢(يف قَ
 ، تْهُ للحالِ عنـد اجلمهـورِ لَّصَ لَتْ (ما) النافيةُ عىل الفعلِ املضارعِ خَ إذا دَخَ

، إذا : هو يفعلُ ا (ما) فهي نفيٌ لقولهِ ،  قالَ سيبويه:((وأمّ كـانَ يف حـالِ الفعـلِ
(( : مــا يفعــلُ (واهللاِ مــا ، ومنــهُ الفعــلُ املضــارعُ يف جــو)٣(فتقــولُ ــمِ سَ ابِ القَ

( رَ بعضُ النحوينيَ ألومُكَ كَ تْهُ للحال. وقد ذَ لَّصَ أَنَّهُ ال  -كام سبق  -،فـ(ما) خَ
، وقد أُبطِلَ ذلك. مُ عىل احلالِ سَ  جيوزُ القَ

دِ الرسولِ  )١( هْ لِدَ يف عَ : أخو معاويةَ ألبويه، وُ فيانَ تْبَةُ بنُ أيب سُ وكانَ  Nعُ

دَ  هِ ، وشَ ةَ اجلَملِ مع عائشةَ عَ قْ دَ وَ هِ . شَ رُ بنُ اخلطّابِ الطائفَ مَ ا بالزنا، والَّهُ عُ مشهورً

نيَ معَ أ فِّ و بنِ العاص، صِ َ بعد هالكِ عمرِ لَهُ معاويةُ والياً عىل مِرصْ عَ . جَ خيهِ معاويةَ

لَكَ هبا سنة  ، أسدُ الغابة يف معرفة ٧٢هـ. مثالب العرب: ٤٤فأقامَ عليها سنةً ثُمَّ هَ

 .٣/٥٨٠الصحابة: 

 .١/١١٤، مقتل احلسني: ٢/١٧االحتجاج:  )٢(

ل:٤/٢٢١الكتاب:  )٣( ، ٣٨٠، رصف املباين: ٨/١٩٥، وينظر: رشح املفصّ

 .٤/٤٥مغني اللبيب:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــعَ ا قَ ــهُ إذا وَ ــرَ آخــرونَ أنّ كَ ــمِ داالًّ وذَ سَ ــا للقَ لفعــلُ املضــارعُ املنفــيُّ جوابً
م بـ(ال) كام سبق هُ ، وأجاز ذلكَ غريُ ةً  .)١(عىل احلالِ فنفيُهُ بـ(ما) خاصَّ

ــالِ  ــىل احل ــد(ما) ع ــارعِ بع ــةَ املض ــوينيَ أَنَّ دالل ــضُ النح ــرَ بع كَ ــد ذَ وق
ــىل  ــونُ داالًّ ع ــد يك ، وق ــتقبلِ ــىل املس ــونُ داالً ع ــد يك ، فق ــالزمٍ ــيسَ ب ل

ـونُ يلِ ﴿تمرار وذلك بحسـبِ القـرائِن، كـام يف قولـهِ تعـاىل:االس ـلْ مـا يَكُ قُ
ــ سِ ــنْ تِلْقــاءِ نَفْ ــهُ مِ لَ ) )٢(﴾يـأَنْ أُبَدِّ بَلٌ فاعــلُ (يكــونُ ــتَقْ سْ ــهُ مُ لَ ـــ((أنْ أُبَدِّ ، ف

مَ تقـديمُ الفعـلِ يف الوجـودِ عـىل فاعلِـهِ)) ـزِ ) للحـالِ لَ لَ (يكـونُ عَ ؛ )٣(فلو جَ
طَ كو ْ هِ لذلكَ فإنَّ رشَ لُّ عـىل خالفـِ ، وهـي هنـا )٤(نِهِ للحـالِ انتفـاءُ قرينـةٍ تَـدُ

ــدٌ أَنْ  ــونُ يل قَصْ ــا يك ــلْ م : ((قُ ــديرَ ــأنَّ التق ــا ب ــبَ أيضً ي ، وأُجِ ــودةٌ موج
لَهُ)) ا، وقـد تكـونُ لغـري )٥(أُبَدِّ . وهذا هـو احلـقُّ فــ(ما) تكـونُ للحـالِ كثـريً

 من األطروحة. ٧٦ينظر: ص  )١(

 .١٥سورة يونس: من اآلية  )٢(

 .٣/١٠٦غنية األريب عن رشوح مغني اللبيب:  )٣(

، ٣٨٠، رصف املباين: ٦/٦٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(

 .٤/٤٦مغني اللبيب: 

، غنية األريب عن رشوح ١/٦٠٤بن هشام: املنصف من الكالم عىل مغني ا )٥(

 .٣/١٠٦مغني اللبيب:
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ـا؛ فقـد تـدلُّ عـىل االسـتمرارِ  لَـمُ ﴿هِ تعـاىل:، نحـو قولـِ)١(احلالِ أيضً عْ مـا يَ وَ
ونَ يفِ الْعِلْمِ  خُ اسِ الرَّ هُ إِالَّ اهللاَُّ وَ يلَ أْوِ  .)٢(﴾تَ

دَ يف موضـعٍ واحـدٍ وهـو أنَّ معاويـةَ  - رَ ): وَ الفعلُ املضارع املنفي بــ(لَنْ
نيِ  نِ واحلُسَ : احلَسَ :  Lأَطلقَ لإلمامنيِ ، وقـالَ ـمٍ هَ ذاتَ يـومٍ مـائتي ألـفِ دِرْ

ــذاها وأنــا ابــنُ  ــدٌ قــبيل وال بعــدي. فقــالَ  ((خُ امهــا أَحَ ، واهللاِ ال يُعطيكُ نْــدٍ هِ
نَّا)) الً مِ جُ كَ رَ دَ بْلَكَ وال بَعْ دٌ قَ طِيَ أنتَ وال أَحَ : واهللاِ لَنْ تُعْ نيُ  .)٣(احلُسَ

 ،( ـــ(لَنْ ــا ب ا منفيًّ ــارعً ــالً مض ...) فع ــيَ طِ ــنْ تُعْ ــمِ (لَ سَ ــوابُ القَ ــعَ ج قَ وَ
رَ ابنُ مالكٍ أَنَّ نَ  كَ قَدْ ذَ نَ الغرابةِ وَ ) نادرٌ وغايةٌ مِ يَ اجلوابِ بـ(لَنْ  .)٤(فْ

يَّـانَ األندلسـ دَّ أبو حَ : إنَّـهُ ـوقَدْ رَ ، قـالَ تَـهُ ذلـكَ يّ عـىل ابـنِ مالـكٍ إجازَ
نْ  ــيمَ ــلَفٌ ف ــنِّفِ سَ ص ــيسَ للمُ ، ول ــةَ ــكَ البتَّ ــنْ ذل ــىل يشءٍ مِ ــاسُ ع ((ال يُق

يّ أَنَّـ نـِّ ـنِ ابـنِ جِ يَ عَ كـِ ازَ ذلـكَ إالّ مـا حُ ـمُ أَجَ سَ ـى القَ تَلَقّ ـدْ يُ ـمَ أَنَّـهُ قَ عَ هُ زَ
) يف الرضورةِ)) ْ) ، وبـ(لَنْ  .)٥(بـ(ملَ

 .٤/١٦٤ينظر: معاين النحو:  )١(

 .٧سورة آل عمران: من اآلية )٢(

 .٨/١٦١البداية والنهاية(ابن كثري الدمشقي):  )٣(

-٢/٨٤٨، رشح الكافية الشافية: ٣/٢٠٦ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

 .٤/٢٤٤، مهع اهلوامع: ٢/٦٤٠القاهر: ، الفاخر يف رشح مجل عبد ٨٤٩

نظر: ارتشاف الرضب: ١١/٣٧٥التذييل والتكميل: )٥(  .٤/١٧٧٩، ويُ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

(ت ــاظرُ اجلــيشِ ــا ن ــ٧٧٨وأمّ ــدِ انتَصَ ا عــىل ـهـــ) فقَ ــكٍ رادًّ ــنِ مال رَ الب
ــ ــانَ األندلسّ ــرِ ـأيب حيَّ ــذا األم ــرادَ ه عِ اطِّ ــدَّ ْ ي ــنِّفَ ملَ ــائالً:((إنَّ املص ي ق

بُ إليهِ القولُ بالقيـا يُنْسَ ْ فَ ، وهـو ملَ مُ فيـهِ أَنَّـهُ يَقـيسُ ذلـكَ هَّ تَـوَ ، وكيـفَ يَ سِ
، بَـلْ  ـعَ األحـرفِ الثالثـةِ التـي هـي: مـا، وال ، وإنْ يذكرْ هـذينِ احلـرفنيِ مَ
ـهُ أَنَّ  مَ كالمُ ـأَفْهَ ْ)؛ فَ ) أو (ملَ رُ بــ(لَنْ ـدَّ ـدْ تُصَ : (وقَ بعدَ انقضـاءِ الكـالمِ قـالَ

ـــ( ــيَ ب ــكَّ أَنَّ النف ، وال شَ ــلٌ ــذا قلي ... ه ــربِ ــالمِ الع دَ يف ك رَ ْ) وَ ) و(ملَ لَنْ
 ]:Qفامذا يقولُ يف قولِ أيب طالب [

ــمْ  عِهِ مْ ــلُوا إليــكَ بِجَ ــنْ يَصِ اهللا لَ  وَ

 

ــا  فِينَ ابِ دَ َ  يفِ الــرتُّ ــى أُوارَ تّ  حَ

؟!   وأبو طالبٍ يف الفصاحةِ والبالغةِ أبو طالبٍ

) أو ـــ(لَنْ ــمِ ب سَ ــبُ عــىل نفــيِ القَ ــمَّ أيُّ فســادٍ يرتتّ ــعَ  ثُ نَ ــى يُمْ تَّ ْ) حَ بـــ(ملَ

 َ ــربَ ــهِ؛ ألنَّ اخلَ ــنْ حيــثُ الصــناعةُ ملنعِ ــهَ مِ جْ ــنِ ادّعــاهُ؟ وال وَ دَّ عــىل مَ ــرَ ويُ

ـدْ يكـونُ ماضـيًا  ) وقَ ـى بــ(لَنْ ـدْ يكـونُ مسـتقبالً فيُنْفَ مَ عليـهِ قَ املنفيَّ املقسَ

نْ  ــى اجلــوابُ فيُنفــى بـــ(ملْ) وغايــةُ األمــرِ أَنَّ الغالــبَ يف لســانِ العــربِ أَنْ يُ فَ

ــمِ  - سَ ــوابَ القَ ــي ج ،  -أعن ــا، وال، وإنْ ــي: م ــي ه فِ الت ــرُ ــةِ األح بثالث

ــةَ يف ورودِهِ  نازع ــلٌ وال مُ ــكَ قلي ــنْ ذل ) و(ملْ) لك ـــ(لَنْ ــى ب نْف ــدْ يُ ــهُ قَ وأنَّ
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(( بُولُ بَ القَ جَ  .)١(فوَ

ــنَ  سُ ؛ لــذلكَ حَ ــمَ سَ ) تفيــدُ تأكيــدَ النفــي الــذي يناســبُ القَ ــنْ ــمَّ إنَّ (لَ ثُ

تَ  ى هبا جوابُهُ أنْ يُ  .)٢(لَقَّ

 ( ـــ(لَنْ ــي ب ــارعِ املنف ــلِ املض ــوعَ الفع ــوا وق ــذينَ منع ــوينيَ ال ــنَ النح ومِ

ــهُ  فُ ذْ ــوزُ حَ ــام جي ــهُ ب ــربَ ينفونَ ــأنَّ الع ــتدالًّ ب ، ومس ــريضّ ــمِ ال سَ ــا للقَ جوابً

ــوا  ، وإنْ أبطَلُ ــهِ لِ مَ ــاءِ عَ ــعَ بق فُ مَ ــذَ ْ ــريفّ ال حيُ ــلُ احل ، والعام ــارِ لالختص

)  ٤١:Q . ويف ديوان أيب طالب٣١١٠-٦/٣١٠٩رشح التسهيل:  )١( دُ سَّ (أُوَ

اطبًا هبا رسولَ اهللا  بدالً  ملّا أرادتْ  Nمن (أُوار)، إذْ قالَ هذا البيتَ ضمنَ أبياتٍ خمُ

، وإليكَ األبيات: [الكامل]                                                                                   قريش اغ هُ  تيالَ

م عِهِ اهللاِ لَنْ يصلوا إليكَ بجمْ  وَ

 

فِينا  ابِ دَ دَ يف الرتُ سَّ تّى أُوَ  حَ

ةٌ   ضاضَ ذْ ألمركَ ما عليكَ غَ  فانفَ

 

يكَ ودِ   دَ نيًا لَ ى بنا دُ فَ  ينافَكَ

حٌ   تَ أنَّكَ ناصِ مْ عَ تَني وزَ وْ عَ  ودَ

 

ينا  نْتَ قبلُ أمِ قْتَ وكُ دَ دْ صَ قَ لَ  فَ

هُ   تُ بِأنَّ لِمْ تَ دِينًا قَدْ عَ ضْ رَ  وعَ

 

ةِ دِينا  نْ خريِ أديانِ الربيَّ  مِ

بَّةً   ذاري سُ ةُ أو حَ  لوال املالمَ

 

نِينا  ا بذاكَ ضَ حً مْ تَني سَ جدْ  لوَ

  

 .٤/٢٤٥، مهع اهلوامع: ٢٧٠: ينظر: اجلنى الداين )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ْ يتَ  ِ النايف املحذوفُ العملَ ملَ  .)١(عنيَّ

ــــــنِ  ــــــدِ اهللاِ ب ــــــولِ عب ــــــذا مــــــردودٌ بق ــــــريضّ ه ورأْي ال

(ت واحةَ  هـ):[الطويل]٨رَ

ا ـا فَوَ اهللا مَ م نِلْـتُمْ ومَ ـنْكُ  نِيْـلَ مِ

 

ب   تَقـــارِ ـــقٍ وال مُ فْ لٍ وَ تَـــدِ عْ  )٢(بمُ

، وأبقـــى   ـــمِ سَ ـــةُ مـــن جـــواب القَ جازيّ فَتْ (مـــا) النافيـــةُ احلِ ـــذِ إذْ حُ

ــولةَ  ــتُم (ما)املوص ــذي نِلْ ــا ال ــواهللاِ م ــانِلْتُم...، أي: (ف ــا م : م ــلُ ، واألص

ــةِ  ، ولدالل ــربِ ــدةِ يف اخل ــاءِ الزائ ــةِ الب ــكَ لدالل ــازَ ذل )، وج ــقٍ فْ لٍ وَ ــدِ تَ عْ بمُ

فُ العامـلِ احلـريفّ مـعَ بقـاءِ )٣(العطفِ بـ(وال) ـذْ ؛ وهـذا يعنـي أنّـهُ جيـوزُ حَ

هُ الريض.  عملِهِ خالفًا ملَِا ذَكرَ

 .٦/٦٥ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

بَهُ يف رشح التسهيل:  ٢/٨٤٦رشح الكافية الشافية:  )٢( . ونسَ ومل يوجد يف ديوانِهِ

انَ بنِ ثابت. ١/٣٩  إىل حسّ

، ٦/٤٧٩، مغني اللبيب: ٢/٦٤٢ينظر: الفاخر يف رشج مجل عبد القاهر:  )٣(

 .٤/٢٤٩ع:مهع اهلوام
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: الرضبُ الثاين مِ طلبيَّةٌ  : مجلةُ جوابِ القَسَ
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــو ق ؛ وه ــدٍ ــعٍ واح دَ يف موض رَ ــاهُ  Qوَ ــيًا أخ مُوصِ

ــنيَ  ــامَ احلُسَ ــولِ اهللاِ Qاإلم هِ رس ــدِّ ــد جَ ــهِ عن نِ فْ ــنْ دَ ــعَ مِ نِ ــاهللاِ N إذا مُ :((ب
(( مٍ ةَ دَ مَ ْجَ قْ يف أمري حمِ ْرِ مُ عليكَ أنْ ال هتُ  .)١(أُقْسِ

مِ ط سَ ـمُ نوعُ القَ سَ مَ املقْ ـدِّ )، وقُ هِ (البـاءُ فـِ ـنَ أحرُ لَ فيـهِ مِ مِ ؛ لـذا اسـتُعْ لبيٌّ
ــهِ يف نفــسِ  ) لعظمتِ ــمُ ــمِ (أُقْسِ سَ (اهللاِ) عــىل فعــلِ القَ بــهِ وهــو لفــظُ اجلاللــةِ

عَ يف حتقيقِ الطلب. ، وأَنَّهُ متى كانَ كذلكَ طُمِ  املخاطَبِ
ــمِ اخلــ لَ يف القسَ مَ ــتَعْ ) أنْ يُسْ ــمُ ُــم اســتعملوهُ واألصــلُ يف (أُقسِ ، إالّ أَهنَّ ربيّ

لُ إالّ حيـثُ يكـونُ  مَ ـتَعْ ) الـذي ال يُسْ دَ ا لـهُ بــ(نَشَ مِ الطلبـيّ تشـبيهً سَ يف القَ
ــبٌ  تُ عليــكَ )٣()٢(طَلَ ــمْ م: أقْسَ ــألْتُ اخلليــلَ عــنْ قــوهلِِ ، قــالَ سيبويه:((وسَ

مٍ ٤٤/١٥٤، بحار األنوار: ١/٢٤٢اخلرائج واجلرائح:  )١( ةُ دَ مَ ْجَ : ، وحمِ

. لسان العرب: هُ  (ح ج م).،  ٣٤٢/ ٢قارورتُ

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٤/١٧٩٣ينظر: ارتشاف الرضب:  )٢(

٦/٣٠٦٧. 

بًا)). أقولُ : ير د. )٣( لَ وَ نَصْ  قالَ د. نارص: ((طَ بُ (طلبًا) نارص أنَّ الصحيحَ هُ

ا ) هنا  خربً ، بَلْ إنَّ (يكونُ ها؟ ال، األمرُ ليس كام قالَ : فأينَ اسمُ هُ لـ(يكون) ، وأنا أسألُ

 . دُ طلبٌ ، أو حيثُ يُوجَ لُ طلبٌ ها، واملعنى هو: حيثُ حيصُ ةً قَدِ اكتفتْ بمرفوعِ تامَّ

رُ ال يقعُ فيه املبتدئُ بالنحو.  وهذا األمْ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ـ ، وإنّـام أقْسَ َ جـازَ هـذا يف هـذا املوضـعِ
، ملِ لْتَ لْتَ وملَّا فَعَ نـا إالّ فَعَ تُ هـا هُ مْ

م إنّـام أجـازوا  نـا، ولكـنَّهُ لَنَّ هاهُ عَ ـتَفْ ـهُ الكـالمِ لَ جْ : وَ : واهللاِ؟ فقـالَ كقولِكَ
(( تُكَ اهللاَ، إذْ كـــانَ فيـــهِ معنـــى الطلـــبِ ـــدْ وهُ بنَشَ ُـــم شـــبَّهُ . )١(هــذا؛ ألهنّ

ــامِ  ــالمِ اإلم ــبُ يف ك ــريِ  Qوالطل قْ يف أم ــرِ ْ ــي(ال هتُ ــيغةِ النه ــاءَ بص ج
)؛  مٍ ــةَ دَ مَ ْجَ ) حمِ ــا(أَنْ ، وأمّ ) هــو الفعــلُ املنهــي عنــهُ قْ ــرِ ، و(هتْ فـــ(ال) ناهيــةٌ

 .)٢(فزائدةٌ مبالغةً يف توكيدِ الطلبِ 
ــمِ الفعليــةَ التــي فعلُهــا رصيــحٌ يف  سَ ــعِ الســابقةِ نجــدُ أنَّ مجلــةَ القَ يف املواضِ

ــهُ  ــيامً ل (اهللاُ) تعظ ــةِ ــظُ اجلالل ــو لف ــهِ ه ــمَ ب ــأنَّ املقسَ ــزتْ ب َيَّ ــد متَ ــمِ ق سَ القَ

ــبح . )٣(انَهُ س ــهِ ــمِ علي سَ ــةِ املقْ ــىل أمهي ــد وع ةِ التأكي ــوَّ ــىل ق لُّ ع ــدُ ــذا يَ ،وه

ــرَ  ــا أكثَ ل فيه ــتُعمِ ــمِ اس سَ ) القَ (واوَ ــأنَّ ــا ب تْ أيضً ــزَ ــتعاملِ  )٤(ومتيَّ ــنْ اس م

 .١/٤٧: املسائل الشريازيات:، وينظر١٠٦-٣/١٠٥الكتاب:  )١(

، خزانة ٦٠-٦/٥٩، ١/٣١٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٢/٢٠األدب: 

 .١٤/٧ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٣(

ا  قال د. )٤( ) بالرفع خربً : ير د. عيل أنَّ (أكثرُ ) بالرفع. أقولُ عيل مجيل: (أكثرُ

( ، وإنّ  لـ(أنَّ )، ويُعربُ وهذا غريُ صحيحٍ لَ مِ ) هو اجلملةُ الفعليّةُ (استُعْ ام خربُ (أنَّ

. مِ سَ ) العائد عىل واوِ القَ لَ مِ ) حاالً من الضمريِ املسترتِ يف (استُعْ  (أكثرَ
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لُ يف  ــدخُ ــاءَ ت ؛((ألنَّ الب ــعنيِ ) إالّ يف موض ــاءُ ــتعملِ (الب ــلْ مل تُس ــلِها؛ ب أص

هِ؛ فا ـــريِ ـــمِ وغ سَ ـــالِ يف القَ ـــلةِ األفع ـــتعاملِ ص ) يف االس ـــاروا(الواوَ خت

(( ــمِ سَ ــنَ البــاءِ، وحركتَهــا أخــفُّ )١(النفرادِهــا بالقَ ــفُّ مِ ، و((ألنَّ الــواوَ أخَ

ــاءِ)) ــةِ الب ــنْ حرك ــ)٢(مِ ــاءِ الكس ــةُ الب ــةُ وحرك ــواوِ الفتح ــةُ ال ، ـ، إذْ حرك رةُ

فُّ احلركاتِ عىل اإلطالقِ   .)٣(والفتحةُ أَخَ

، والقسمُ الثاين: مجلـةُ القسـم التـي ف مجلـةُ علُهـا غـريُ رصيـحٍ يف القسـمِ

ةٌ وطلبيَّةٌ   .جوابهِ خربيّ
ـمِ يف اللغـةِ العربيـة اسـتعامهلُا أفعـاالً غـريَ رصحيـةٍ  سَ نْ سامتِ مجلـةِ القَ مِ
ــكَ  ــنْ تل ــراه، وم ــتْ جمُ ــذا أُجريَ ــاه؛ ل نُ معن ــمَّ ــا تتض ، ولكنّه ــمِ سَ يف القَ

 ، مَ ــزَ ، وعَ ــرَ كَّ ، وذَ ، وســألَ ــدَ ، ونَشَ دَ ــهِ ــاألفعال:(شَ ــا يتَصَ ) وم ــمَ لِ فُ ـوعَ رَّ
ــدَ  ــالَ اخلليل:((نَشَ ، ق ــدٍ ــى واح ــمِ بمعن سَ ) يف القَ ــألَ ، وس دَ ـــ(نَشَ ــا، ف منه
ــاهللاِ  ــألتُكَ ب ، أي: س مِ حِ ــرَّ ــاهللاِ وال تُكَ ب ــدْ : نَشَ ــالَ ــا، إذا ق ــالنٌ فالنً ــدُ ف ينشُ

 .١٤/٨رشح كتاب سيبويه:  )١(

ل:  )٢(  .٢/٧٠٠، وينظر: املحصول يف رشح الفصول:٨/٦١رشح املفصّ

غازي طليامت،  إلعراب، العكربيّ (تح: د.ينظر: اللُّباب يف علل البناء وا )٣(

 .٢/١٦ود.عبد اإلله نبهان): 
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ـــاهللاِ)) ـــألتُكَ ب ـــدانًا، أي: س ةً ونِشْ ـــدَ تُكَ اهللاَ نَشْ ـــدْ . وناش مِ حِ ـــالرَّ ، )١(وب
دَ  وكذلكَ  رَ بمعنى نَشَ  .)٢(يأيت ذكَّ

ــمَّ إنَّ األفعــالَ غــريَ الصــ ، ـثُ ــمُ بــهِ يف اخلــربِ ــمِ منهــا مــا يُقسَ سَ رحيةِ يف القَ
ــا.  ــهِ مطلوبً ــمُ علي ــونَ املقسَ ِ أالّ يك ــربَ ــى اخلَ ). ومعن دَ ــهِ ــلِ (شَ ــام يف الفع ك

مَ  ــزَ ، وعَ ــأَلَ ، وسَ ــدَ : (نَشَ ، كــام يف األفعــالِ ــمُ بــهِ يف الطلــبِ ، ومنهــا مــا يُقسَ
ى  ـمّ ـمُ عليـهِ مطلوبًـا، وهـذا مـا يُسَ )، ومعنى الطلـبِ أنْ يكـونَ املقسَ رَ كَّ وذَ
ـمِ االسـتعطايف، ولـيسَ النُّطْـقُ هبـا جمـردةً دلـيالً عـىل  سَ مِ السؤالِ أوِ القَ سَ بقَ

ــمُ ذلــكَ بــأنْ  يليَهــا لفــظُ اجلاللــةِ (اهللاُ) لَ ــام يُعْ ، وإنّ ــمِ سَ ــمُ )٣(القَ ــابُ قَسَ . وجيُ
ـــ: - )٤(قَ كــام ســب -الطلــبِ  هــام  ب ــرُ يف كالمِ ، أوِ Lاالســتفهامِ وهــو االكث

، أو ــــ: األمـــرِ ـــبَ ب ـــام أُجي بَّ ، ورُ ـــا، أو أنْ ،  النهـــي، أو إالّ، أو ملّ لَنَّ ـــتَفعْ لَ
ا بمعنى األمر. لَنَّ فيكونُ خربً عَ نَفْ  ولَ

ــام  هِ دَتْ يف كالمِ رَ ــي وَ ــالُ الت ــا  Lو األفع ــمِ م سَ ــى القَ نَةً معن ــمِّ متض
 يأيت:

 (ن ش د).٦/٢٤٣كتابُ العني: )١(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٥٢ينظر: املسائل الشريازيات: )٢(

 .٢/١٩٦احلاجب:

 .٢/٣٠٣ينظر: املساعد عىل تسهيل الفوائد:  )٣(

 من األطروحة. ٦٧ينظر: ص  )٤(
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الً: شَ  دَ أوّ ـنِ هِ مها قولُ اإلمامِ احلَسَ : أحدُ لـبعضِ شـيعتِهِ  Q: جاءَ يف موضعنيِ
ــنَ )١(حــنيَ صــالحَ معاويــةَ  قْ ــام رأيــتُم إالّ حَ دْ بِ م إينّ ملْ أُرِ ــاكُ ــهدُ اهللاَ وإيّ :((أُشِ

م، فاتقوا اهللاَ و م، وإصالحَ ذاتِ بينِكُ وا الِ دمائِكُ ـلِّمُ ، وسَ ـوا بقضـائِهِ ـرِ ارضَ مْ
وا  مُ ، اهللاِ، والزَ احَ منْ فـاجرٍ ، أو يُسرتَ م، حتى يسرتيحَ بَرٌّ وا أيديَكُ فُّ م، وكُ بيوتَكُ

(( رَ يَيل األمْ ثُني: إنَّ معاويةَ سَ دِّ  .)٢(معَ أَنَّ أيب كانَ حيُ
ـــمِ  ـــىل القس ) داالًّ ع دَ ـــهِ ـــلِ (شَ ـــيءَ الفع ـــيبويه جم ـــر س ـــد ذك وق

، جيــ ــنَ األفعــالِ أشــياءَ فيهــا معنــى اليمــنيِ ري الفعــلُ بقولــهِ:((واعلَمْ أنَّ مِ
(( ــنَّ دُ ألفعلَ ــهَ :...أَشْ ــكَ قولُكَ : واهللاِ، وذل ــكَ ــدَ قولِ ــراهُ بع ْ ــدها جمَ . )٣(بع

ـــر اليمـــنيِ  ـــهُ  )٤(والـــدليلُ عـــىل جـــوازِ إجـــراءِ الشـــهادةِ جمُ قولُ
ادِقِنيَ ﴿تعاىل: ِنَ الصَّ هُ ملَ هاداتٍ بِاهللاَِّ إِنَّ بَعُ شَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ هادَ  .)٥(﴾فَشَ

:)قال د. حيدر: ١( )). أقولُ نِ لْحِ احلَسَ :  ((يف واقعةِ صُ وعىل ذلك تكونُ العبارةُ

ا مهُ نِ  أحدُ . وهذه العبارةُ يف  Qقولُ اإلمامِ احلَسَ نِ لْحِ احلَسَ لبعضِ شيعتهِ يف واقعةِ صُ

؛  ، ثُمَّ إنَّ استعامل د. حيدر للفظة (واقعة) يف هذا املوضع غريُ صحيحةِ ةِ كّ منتهى الرِّ

 (و ق ع). ١/٣٧٤ى الداهية. ينظر: لسان العرب: ألنَّ الواقعة بمعن

 .١/١٦٣اإلمامة والسياسة:  )٢(

 .٣/١٠٤الكتاب:  )٣(

 ..٦/١٢٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(

 .٦سورة النور: من اآلية: )٥(
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تُ  دْ ـــهِ (شَ ـــو: وإنَّ أصلَ ــــ(الباء)، نح  ب ـــمِ أنْ يتعـــدّ سَ ـــريِ القَ ) يف غ
فِ  ـرْ فُ حَ ـذْ ) حَ ، وجيـوزُ مـع (أنّ ا قـائمٌ تُ بـأنَّ زيـدً دْ ـهِ تُ بكـذا، وشَ دْ هِ شَ

ــائمٌ  ــكَ ق تُ أنّ دْ ــهِ ــو: شَ ، نح ــاسُ ــو القي ــام ه ، ك ــرِّ لَ )١(اجل مِ ــتُعْ ــهُ اس . إالّ أَنَّ
ــلَ  )؛ ألنَّ أص ــتُ لِمْ ــىل (عَ ــولٌ ع ــهُ حمم ؛ ألَنَّ ــنيِ ــى اليم ــهادةِ أنْ بمعن الش

 ، ــتُ لِمْ ــر عَ ) مــع البــاءِ جمُ تُ دْ ــهِ . وال جيــوزُ إجــراءُ (شَ ــمٍ لْ تكــونَ عــنْ عِ
ا لقائِمٌ  دُ بأنَّ زيدً هَ  .)٢(نحو: أَشْ

نِ  ) يف كالمِ اإلمامِ احلَسَ دُ هِ (أُشْ مِ سَ لُ القَ ، )٣(جاء بصيغةِ املضارعِ املزيـدِ  Qوفِعْ

رُ بـهِ فعـلُ  ـدَّ رَ جوابُهُ بـام يُصَ دِّ قَدْ صُ ـمِ الصـوَ سَ يـبَ باجلملـةِ ـالقَ ، إذْ أُجِ ريحِ

، أي:  مَ عليـهِ وتثبيتُـهُ ). والغايةُ من ذلك حتقيقُ ما أَقْسَ ةِ بـ(إنَّ رَ دَّ االسميّةِ املصَ

تِهِ. Qحتقيقُ أنّهُ  نَ دماءِ شيعَ قْ هِ معاويةَ حَ لحِ  أرادَ بِصُ

، رشح الريض عىل كافية ابن ١١/٦٧ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )١(

 .١٢٢-٦/١٢١احلاجب: 

، رشح الريض عىل كافية ابن ١١/٧٣ينظر: رشح كتاب سيبويه:(السريايف):  )٢(

 .٦/١٢١احلاجب: 

: ((املزيد؟!  )٣( ا، بلْ مبنيًّا للمجهولِ ) مزيدً دُ هِ ا أنْ يكونَ (أُشْ نكرً قال د. حيدر مُ

، وإنّام العج مبنيٌّ  ؟ فالكالمُ مستقيمٌ : ملَ هذا االستفهامُ التعجبيُّ )). أقولُ بُ للمجهولِ

. ؟! عىل النحوِ السالمُ إنْ كانَ كذلكَ لُّ العجبِ أنْ يكونَ مبنيًّا للمجهولِ  كُ
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-  ِ نيْ وهـو يف  ريض اهللا عنه ألصحابهِ  Qواملوضعُ اآلخرُ قولُ اإلمامِ احلُسَ
وا)) ؛ فاتّقوا اهللاَ واصربِ م يا قومِ تْلِكُ دُ إنَّهُ قَدْ أُذِنَ يف قَ هَ :((أَشْ  .)١(كربالءَ

ـلُ العـراقِ  هُ أَهْ ـرَ كَ قَدْ ذَ ): ((وَ دُ هَ هِ عىل (أَشْ قالَ أبو سعيدٍ السريايف يف كالمِ
لـِ دُ باهللاِ، أو أَحْ هَ دُ أو أَشْ هَ : أَشْ ) فقالوا: إذا قالَ فُ يف (كتابِ األيامنِ لـِ فُ أو أَحْ

(( ةِ اليمنيِ حَّ واءٌ يف صِ لُّهُ سَ مُ باهللاِ، فكُ مُ أو أُقْسِ  .)٢(باهللاِ، أو أُقْسِ
) إذا ملْ  ــهدُ (أش ــوا يف الفعلِ ــاءَ اختلف ــاريسّ أَنَّ الفقه ــيلٍّ الف ــو ع ــرَ أب وذك
ــونُ  ) ال يك ــهدُ : (أش ــولُ ــنْ يق م مَ ــنهُ (اهللاُ)؛ ((فم ــةِ ــظُ اجلالل ــهِ لف ــرتنْ ب يق

ــ : يكــونُ يمينًــا وإنْ ملْ يمينًــا حتــى يُوصَ ــنْ يقــولُ م مَ لَ بقولنا:(بــاهللاِ). ومــنهُ
ـــدٌ  َمَّ . واستشـــهدَ حمُ ـــلْ بـــذلكَ كَ ﴿عـــىل ذلـــكَ بقولِـــهِ: )٣(يُوصَ إِذا جـــاءَ

ــولُ اهللاَِّ سُ ــكَ لَرَ دُ إِنَّ ــهَ ــالُوا نَشْ ــافِقُونَ ق ــال:﴾املُْن ــمَّ ق ــمْ ﴿، ثُ ُ وا أَيْامهنَ ــذُ َ اختَّ

 .٤٥/٨٦، بحار األنوار: ٧٣كامل الزيارات(ابن قولويه):  )١(

 .١١/٧٣رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٢(

هو حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهللا الشيباين، صاحب أيب حنيفةَ وإمام  )٣(

لِدَ حممد أهل الرأي مَ أبوه العراقَ فوُ تا)، قَدِ سْ رَ ، أصله دمشقي من قريةٍ تُسمى (حَ

بواسط، ونشأ بالكوفة. أخذ عن أيب حنيفة وغريه، وأخذ عنه الشافعي وغريه. والّهُ 

هارون العبايس القضاء وخرجَ معه يف سفره إىل خراسان فامت بالري ودفن فيها سنة 

 .٢/١٧٢هـ .تاريخ بغداد: ١٨٩
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نَّةً  ُم:(نَشْ ﴾جُ لَ قوهلَ عَ لْ بقولنا: باهللاِ))، فَجَ )يمينًا وإنْ ملْ يُوصَ دُ  .)١(هَ
رَ كام قالَ احلُطَيْئَةُ(ت : إنَّ األمْ  هـ): [املتقارب]٤٥أقولُ

 َّ ـيلَ ـنَّنْ عَ َ اكَ املَلِيْـكُ ـ حتَ ـدَ  ـ هَ
 
 
 

ـــاال  ق ـــام مَ ق ـــلِّ مَ ـــإنَّ لكُ  )٢(ف
ـلْبًا، ي أنْ ترتتّـبَ عليـهِ آثـارٌ رشعيَّـةٌ إجيابًـا أو ـفإذا كـانَ األمـرُ يقتضـ  سَ

؛ وذلـكَ  ـدَ اليمـنيُ قِ نْعَ ؛ كـي يَ ) بلفـظِ اجلاللـةِ دُ ـهَ ـنْ أنْ يقـرتنَ (أَشْ فال بُدَّ مِ
، Q لقولِ أمـريِ املـؤمننيَ عـيلِّ بـنِ أيب طالـبٍ  تُ ـمْ : أَقْسَ : ((إذا قـالَ الرجـلُ

ــتُ فلــيسَ بشــ لَفْ ــتُ ـأو حَ لَفْ تُ بــاهللاِ، أَوْ حَ ــمْ : أَقْسَ يءٍ، حتــى يقــولَ
ـــاهللاِ)) ـــعَ أ)٣(ب ـــفَ . مَ ؛ فكي ـــمِ سَ ـــانِ يف القَ ) رصحي ـــفَ لَ ، وحَ ـــمَ نَّ (أَقْسَ

وَ غريُ رصيحٍ فيهِ؟. ) وهُ دَ هِ  بـ(شَ

)، أو  دُ ــهَ ــولِ (أَشْ ــعِ مفع م) يف موض ــتلِكُ ــدْ أُذِنَ يف ق ــهُ قَ (إنَّ ــلْ مجلةُ وهَ

نَ معنــى  ــمِّ :((ومــا ضُ روفٍ ؟ قــالَ ابــنُ خَ ــمِ سَ نَ القَ ــمِّ هــي جــوابُ مــا ضُ

ــن نحــو: ــمِ مِ سَ ، وأ القَ ــتُ لِمْ ــولِ عَ ــةُ يف موضــعِ املفع : اجلمل ــلَ ؛ فقي دُ ــهَ ش

ـــمَ ال يعمـــلُ يف  سَ ؛ ألنَّ القَ : ليســـتْ معمولـــةً ، وقيـــلَ دُ ـــهَ ـــتُ وأَشْ لِمْ لِعَ

، واآليتان عىل التوايل: سورة املنافقون: من ٩١-١/٩٠ملسائل الشريازيات: ا )١(

 .٢، ١اآليتني:

، قاله ضمن أبياتٍ خاطبَ هبا عمر بن اخلطّاب حني ١/٢٢٢ديوان احلطيئة:  )٢(

نَهُ هبجائِهِ الزبرقان. جَ  سَ

 .٢٣/٢٣٤وسائل الشيعة (احلر العاميل): )٣(
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(( نٌ معنــاهُ فــال يعمــلُ ــمَّ ضَ ، وهــذا مُ ؛ فعــىل القــولِ الثــاين جــاءتْ )١(جوابِــهِ

( ــدةً بـــ(إنَّ كَّ ــةً مؤَ ــمِ خربيّ سَ ــمِّ  )٢(مجلــةُ جــوابِ القَ ها ضــمريٌ سُ يَ التــي اســمُ

ــةِ وضــمريَ األمــرِ وضــمريَ ـعنــدَ البصــ رينيَ ضــمريَ الشــأنِ وضــمريَ القصّ

 ؛ ألنَّــهُ ال يُــدر يَ ضــمريَ املحمــولِ ــمِّ ، وعنــدَ الكــوفينيَ سُ احلــديثِ

م عـىل مـاذا يعـودُ؟ وتسـميةُ البصـ هُ بمعنـاه، ـعندهُ وْ ـمَّ م سَ ـُ رينيَ أوىل؛ ألَهنّ

هِ  فِ صْ هُ باعتبارِ وَ وْ مَّ  .)٣(والكوفيونَ إنّام سَ

 ، ـهُ يف الكـالمِ قليـلٌ بالنسـبةِ إىل غـريهِ مـنَ الضـامئرِ وهذا الضـمريُ وقوعُ

ــةِ  ــةِ اخلربيّ ــىل اجلمل مُ ع ــدَّ تَقَ يَ ــةً  -وَ ــتْ أو فعلي ــميّةً كان ــ –اس فسّ ــا ـَمُ ا هب رً

ــرُ الشــ ، إذْ ذِكْ ـــلغــرضِ التعظــيمِ والتفخــيمِ سَّ فَ ــمَّ مُ امً ثُ ــعُ يف  اً رـيء مــبهَ قَ أَوْ

هِ م ــنْ ذكــرِ ــالنفــوسِ مِ ــدَّ أنْ يكــونَ ـفسَّ ، فعــىل هــذا البُ ــرِ لِ األم ــنْ أوّ ا مِ رً

ا ــا بــهِ جــدً ــمِ )٤(مضــمونُ اجلملــةِ عظــيامً ومعنيًّ سَ ــيءَ بالقَ ؛ وألمهيــةِ ذلــكَ جِ

عَ قولِهِ  م).Q مَ  : (إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ يف قتلِكُ

 .٤/١٧٦٤ارتشاف الرضب:  )١(

 .٦/١٢٢: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:ينظر )٢(

)٣( :(  .٤٦٨ينظر: احلدائق النديّة يف رشح الفوائد الصمدية(عيل خان املدينّ

 .٤٦٨ينظر: احلدائق النديّة يف رشح الفوائد الصمدية: )٤(
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ــدَ  هــامثانيًــا: نَشَ ا يف كالمِ ــمِ ورودً سَ نَةِ للقَ ، L: هــو أكثــرُ األفعــالِ املضــمَّ

اإ  :)١(ذ جاءَ يف أربعةٍ وثالثنيَ موضعً

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ،  Qمنه ــةَ تْبَ ــهِ عُ ، وأخي ــةَ ــىل معاوي ــا ع حمتجًّ

ــــنِ  ــــريةِ ب ــــةَ واملغ بَ قْ ــــنِ عُ ــــدِ ب ، والولي ــــاصِ ــــنِ الع و ب ــــرِ مْ وعَ

بَةَ  ــعْ م اهللاَ أال تعلمــونَ أَنَّ رســولَ اهللاِ ٥٠(ت)٢(شُ تُكُ دْ ــنَ  Nهـــ):((نَشَ لَعَ

، ٣٥٩، ٣٣٢-٣٣١، ٣٠٢، ٣٠٠: ٢، م١٨٤، ١٥٧، ١٥٥-١٥٤: ١ينظر:م )١(

٥١٨-٥١٧. 

عْ  )٢( نْ بني مالكٍ املُغريةُ بنُ شُ الً مِ َ رجُ رشَ هِ ثالثةَ عَ تَلَ قبلَ إسالمِ بَةَ الثقفي، قَ

قَ بالنبي  ُم. حلَِ م ماهلَ بَهُ لَ راً، وسَ دْ ، وقالَ النبي  Nغَ ا بفعلتِهِ الدنسةِ بً رَ نِ املالِ  Nهَ عَ

)). قالَ أمريُ املؤمننيَ  رٌ دْ ، هذا غَ هُ ِّسُ : ((ال أُمخَ غريةُ؟ إنّام : ((وما الُ Q الذي جاءَ بهِ املغريةُ

بَ  رَ ِم، وركِبَها منهم؛ فهَ تَكَ هبِ هِ فَ ةٍ غدرها بنفرٍ من قومِ رَ دْ ةٍ وغَ رَ جْ هُ لِفَ كانَ إسالمُ

م، فأتى النبيَّ  ى اإلسالمَ  Nمنهُ عَ دٌ عليهِ منذُ ادّ ، واهللاِ ما رأ أَحَ كالعائِذ باإلسالمِ

رُ بنُ اخلطّابِ البرصةَ ثُ  مَ ا)). والّهُ عُ شوعً ا وال خُ ضوعً نا، إذْ خُ هُ عنها بفضيحةِ الزِّ لَ زَ مَّ عَ

، وملّا صارت اخلالفةُ  ، ثُمَّ والّهُ الكوفةَ مْ عليهِ احلَدَّ قِ رَ ملْ يُ مَ ؛ إالّ أنَّ عُ ا بهِ كانَ مشهورً

هُ عنها. التحقَ بعائشةَ يقاتلُ أمريَ املؤمنني  ، وبعدها  Qلعثامنَ عزلَ لِ يف حربِ اجلمَ

بُّ أمريَ املؤمننيَ التحقَ بمعاويةَ يقاتلُ إىل جا . كانَ يَسُ نيَ فِّ نربِ الكوفةِ  Qنبهِ يف صِ عىل مِ

، هلكَ يف الكوفةِ بالطاعون سنةَ  ها ملعاويةَ ، ١٧٥-١٧٣هـ. املثالب: ٥٠وهو أمريُ

ة بقيع الكوفة: ١٩٧-١٠/١٩٤قاموس الرجال:   .١٦٠-١/١٥٩، الثويّ
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يانَ يف فْ دَّها؟)) أبا سُ ةِ مواطِنَ ال تستطيعونَ رَ بْعَ  .)١(سَ

واطنُ التي . وامل٢/٢٥، مجهرة خطب العرب: ٢/١٠١رشح هنج البالغة:  )١(

فيانَ  عِنَ فيها أبو سُ نِ  -لُ يَ - Qكام يف تكملة حديثِ اإلمامِ احلَسَ قِ ا يومَ لَ هلُ :((أوّ

هُ  Nرسولَ اهللاِ  تَمَ بَّهُ وشَ قَعَ بِهِ وسَ ؛ فوَ ا إىل الدينِ ةَ إىل الطائفِ يدعو ثقيفً كَّ نْ مَ ا مِ خارجً

نَهُ  لَعَ ؛ فَ مَّ أنْ يبطشَ بهِ هَ هُ وَ دَ هُ وتوعَّ بَ ذَّ ،  وكَ مَ العِريِ . والثانيةُ يوَ هُ ورصفَ عنهُ اهللاُ ورسولُ

ضَ هلا رسولُ اهللاِ  رَ لَ هبا، فلمْ  Nإذْ عَ دها أبو سفيانَ وساحَ ، فطرَ نَ الشامِ وهي جائيةٌ مِ

رِ املسلمونَ هبا، ولعنَهُ رسولُ اهللاِ  رٍ ألجلها. والثالثةُ  Nيظفَ ةُ بَدْ عَ ؛ فكانت وقْ ودعا عليهِ

د حيثُ و ،  Nقَفَ حتتَ اجلبلِ ورسولُ اهللاِ يومَ أُحُ بَلُ لُ هُ يف أعاله، وهو ينادي: اُعْ

ا فلعنَهُ رسولُ اهللاِ  . والرابعةُ يومَ جاءَ باألحزابِ  Nمرارً عرش مراتٍ ولعنهُ املسلمونَ

نَهُ رسولُ اهللاِ  لَعَ طَفانَ واليهودِ فَ ،  Nوغَ . واخلامسةُ يومَ جاءَ أبو سفيانَ يف قريشٍ لَ تَهَ وابْ

.  Nوا رسولَ اهللاِ فصدّ  هُ ذلكَ يومُ احلديبيّةِ لَّ ِ ا أنْ يبلُغَ حمَ ي معكوفً دِ واهلدْ عنِ املسجِ

نَ رسولُ اهللاِ  لَعَ م وليسَ  Nفَ : ملعونونَ كلُّهُ ، وقالَ نَ القادةَ واألتباعَ عَ ، ولَ فيانَ أبا سُ

م، : يا رسولَ اهللاِ، أفام يُرجى اإلسالمُ ألحدٍ منهُ . فقيلَ نُ نْ يؤمِ م مَ ؟  فيهِ فكيفَ باللعنةِ

. والسادسةُ  م أحدٌ فلحُ منهُ ا القادةُ فال يُ نَ األتباع. وأمّ ا مِ : ال تُصيبُ اللعنةُ أحدً فقالَ

. والسابعةُ يومَ وقفوا لرسولِ اهللاِ  روا ناقتَهُ وكانوا  Nيومَ اجلملِ األمحرِ يف العقبةِ ليستنفِ

.(( م أبو سفيانَ  اثني عرشَ رجالً منهُ
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؛ ألنَّ ف ــمِ سَ ــةِ يف القَ ــىل املبالغ ــةً ع ) دالل ــدَ (نَشَ ــتعاملِ الفعلِ ـــإنَّ يف اس يهِ ــ
، والتضــعيفُ  لُّ عــىل املبالغــة والتكثــري )١(معنــى التضــعيفِ ــدُ ــا مــا يَ ، )٢(غالبً

ـدَ بقولـِ َ أبـو عـيل الفـاريس معنـى التضـعيف يف نَشَ : وقَدْ فَرسَّ تُكَ ـدْ : ((نَشَ هِ
(( لَّمْ بـذلكَ ـتَكَ ، وإنْ ملْ يُ ـنَ الفعـلِ هُ مِ فَتْ عينـُ ـعَّ ، وهـو )٣(عىل معنـى مـا تَضَ

تُكَ اهللاَ؛ مــنْ  ــدْ : نَشَ ، كــام يُقــالُ ْــراهُ ) فيجــري جمَ ــرَ كَّ ــا أنْ يكــونَ بمعنى(ذَ إِمَّ
ــدَ  ، فَنَشَ رَ كَّ رتُــهُ فَتَــذَ كَّ ، أي: ذَ هُ ــدَ تُهُ كــذا فَنَشَ ــدْ م:((نَشَ ي إىل قوهلِِ املتعــدِّ

ــأنْ  ــكَ اهللاَ ب تُ رْ كَّ ــى: ذَ ، واملعن ــنيِ ي إىل اثن ــدِّ لِ املتع ــألوّ عٌ ل ــاوِ ــدٍ مط واح
(( لَنَّ عَ ـتَفْ : بـاهللاِ لَ تُ عليكَ بهِ وقلـتُ لـكَ مْ ؛ فعـىل هـذا يكـونُ املعنـى )٤(أَقْسَ

 : ((أينَ معنى التضعيف؟ وير أبو عيلٍّ أنَّ التضعيفَ يكونُ قالتْ د. أسيل )١(

: إنَّ د.  )). أقولُ ، ومعنى الطلبِ ، وذكرَ الريضُّ أنَّ فيهِ معنى املطاوعةِ بتضعيفِ العنيِ

 ، فةٍ عَّ ضَ ) داالًّ عىل املبالغة؛ ألنَّ عينَهُ ـ كام تر ـ غريُ مُ دَ نْكِرُ أنْ يكونَ الفعلُ (نَشَ أسيل تُ

، وقولِنا: إنَّ الفعلَ فيهِ معنى وهناكَ ف فُ العنيِ عَّ رقٌ بنيَ قولِنا: إنَّ الفعلَ مُضَ

، وهوَ ما عناهُ أبو عيلٍّ  ، ويف اآلخر معنويّ لِ لفظيٌّ ؛ فالتضعيفُ يف األوّ التضعيفِ

) داللةٌ  دَ ؛ لذلكَ أنكرتْ أنْ يكونَ يف (نَشَ قُ بنيَ األمرينِ ، إالّ أنَّ د. أسيل مل تُفرِّ  الفاريسُّ

.  عىل املبالغةِ

 .٦٥-٤/٦٤ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١/٥٤املسائل الشريازيات:  )٣(

 .٢/١٩٦رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(
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: ـم: بـاهللاِ أَالَ تعلمـونَ  هوَ ، وقلـتُ لكُ م بـهِ تُ علـيكُ ـمْ مُ اهللاَ بـأنْ أَقْسَ تُكُ رْ كَّ  ذَ
تُ بمعنــى:  Nأنَّ رســولَ اهللاِ  ــدْ ...؟،((أَو يكــونُ نَشَ ــفيانَ ــنَ أبــا سُ لَعَ

تُ لــكَ اهللاَ، كقولــهِ تعــاىل: ــدْ : نَشَ ، أيْ ــتُ مْ إِهلــاً ﴿طَلَبْ ــيكُ ، أي: أبغــي ﴾أَبْغِ
ـمَ بـهِ  ؛ ألُقْسِ ـمُ بـهِ النـاسُ سِ م، أي: طَلَبْتُ لـكَ اهللاَ مـنْ بـنيِ مجيـعِ مـا يُقْ لكُ

(( ـمُ اهللاَ مـنْ بـنيِ مجيـعِ ، فعـىل هـ)١(تعاىل عليكَ ذا يكـونُ املعنـى: طلبْـتُ لكُ
م. مَ بهِ تعاىل عليكُ ، ألُقسِ مُ بهِ الناسُ  ما يُقسِ

ــولَ  ــونَ أنَّ رس :(أَالَ تعلم ــتفهامِ ــةُ االس ــوَ مجل ــمِ فهُ سَ ــوابُ القَ ــا ج وأمّ
ــا طلبــيٌّ يف  Nاهللاِ  ن ــمِ هُ سَ ؟)؛ فنــوعُ القَ ةِ مــواطنَ ــبْعَ ــفيانَ يف سَ ــا سُ ــنَ أب لَعَ

ــظِ  ــيّ إىل  اللف ــاهُ احلقيق ــنْ معن جَ ع ــرَ ــتفهامَ خَ ــى؛ ألنَّ االس ــربيٌّ يف املعن خ
ّــا لــو جــاءَ باالســتفهامِ )٢(التقريــرِ  ــسِ املخــاطبنيَ ممِ ا يف أنفُ ؛ وهــذا أبلــغُ أثــرً

.  احلقيقي، أو باألُ ُسلوبِ اخلربيّ
ـــنيِ  - ـــامِ احلُسَ ـــولُ اإلم ـــعِ ق ـــكَ املواض ـــنْ تل ـــنْ  Qوم ـــةٍ م جلامع

ـــا م ب كُ ـــدُ :((أَنشُ ـــونَ أنَّ يف قريشٍ لَمُ ، أَتَعْ قْتُ ـــدَ قتموين إنْ صَ ـــدَّ هللاِ إالّ صَ
ــبَّ إىل رســولِ اهللاِ  ــا أَحَ ِ كان ــنيْ بِيبَ ــي ومــنْ أخــي، أو عــىل  Nاألرضِ حَ نِّ مِ

مَّ ال)) رِ األرضِ ابنَ بنتِ نبيٍّ غريي وغريُ أخي؟ قالوا: اللُهُ  .)٣(ظَهْ

 .١٤٠املصدر نفسه، واآلية: سورة األعراف: من اآلية  )١(

، املنصف من ١/٤٢٧ينظر: عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح:  )٢(

 .١/٥٧الكالم عىل مغني ابن هشام:

 .٤/٥١، مناقب آل أيب طالب: ٢/٩٦االحتجاج:  )٣(
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ــنيَ  - ــجَّ قبــلَ هــالكِ م Qومنهــا أَنَّ اإلمــامَ احلُسَ ، حَ عاويــةَ بســنةٍ
 ، ــابعنيَ م مــنَ الت تُهُ ــلٍ عــامّ ــةِ رج ــنْ ســبعِ مائ ــرُ مِ ــى أكث ن ــهِ بِمِ ــاجتمعَ إلي ف

ـلٍ مـنْ أصـحابِ النبـي جُ تَي رَ ـائَ ـنْ مِ وٍ مِ رُ مـنْ إمـارةِ N ونَحْ َـذِّ ـذَ حيُ ، وأَخَ
كَ شــيئًا ممّــا أنــزلَ اهللاُ  ــرَ ؛ فــام تَ ــقَّ أهــلِ بيتِــهِ ــهُ وحَ قَّ لِــمُ النــاسَ حَ ، ويُعْ يزيــدَ

م ــ فــيهِ ــنَ القــرآنِ إالّ تــالهُ وفَسَّ ــهُ رســولُ اهللاِ ـمِ هُ، وال شــيئًا ممّــا قالَ يف  Nرَ
مُ اهللاَ  كُ ــدُ :((أَنشُ ، ثــم قالَ اهُ وَ ــهِ إالّ رَ ــهِ وأهــلِ بيت ــهِ ويف نفسِ ــهِ وأخي ــهِ وأُمِّ أبي

ونَ بهِ وبدينِهِ)) ثِقُ نْ تَ ثْتُم بهِ مَ دَّ  .)١(إالّ حَ
ــعنيِ  ــال املوض ــؤالِ يف كِ ــمُ الس ــبَ قَسَ ي ــةً أُجِ ــتثنائيّةِ داخل ـــ(إالّ) االس  ب

ــلِّمُ أَنَّ  ثتُم)؛ هلــذا((ال نُسَ ــدَّ قتموين) و(إالّ حَ ــدَّ عــىل الفعــلِ املــايض:(إالّ صَ
كَ  ــدُ : أنشُ ، كقولــكَ ــا عــىل األفعــالِ ثابــتٌ ــةً باألســامءِ؛ ألنَّ دخوهلَ تصَّ إالّ خمُ

ــتَ كــذا)) لْ ــام دخلــتْ عــىل الفعــلِ املــايض؛ لدال)٢(اهللاَ إالّ فَعَ ــهِ عــىل ؛ وإنّ لتِ
قتُموين: إالّ  ــــدَّ ــــى إالّ ص )؛ فمعن ــــديثِ ) و(التّح ــــديقِ هِ:(التص مصدرِ
م، قــالَ أبــو عــيلٍّ  ثتُم: إالّ حتــديثَكُ ــدَّ ، ومعنــى إالّ حَ ــايَ م إيّ كُ تصــديقَ
ــثُ  ــنْ حي ــعِ م ــذا املوض (إالّ) يف ه ــدَ ــتَ بع لْ ــوعُ فَعَ ــازَ وقُ :((وج الفاريسّ

ليم بن قيس اهلاليل: )١(  .٢/٧٩٠كتاب سُ

 .٢/٤٩٠الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )٢(
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ــا  : م ــالَ ــهُ ق هِ، فكأَنَّ ــدرِ ــىل مص ــانَ داالًّ ع ))ك ــكَ لَ ــألُ إالّ فِعْ ــعَ )١(أس قَ ، إذْ وَ
ــا يف )٢(الفعــلُ موقــعَ االســمِ املســتثنى ، ألهنّ ــمِ سَ ــا للقَ . و((جــاؤوا بــإالّ جوابً

: ـالكالمِ عـىل معنـى احلصـ لْـتَ نـا لـذلكَ املعنـى، وكأنّـكَ قُ ، فـدخلَتْ هُ رِ
، أل لُّ عليـهِ كَ مـا يـدُ ، وتُـرِ فَ اجلـوابُ ـذِ نَّ باهللاِ ال تفعـلْ شـيئًا إالّ كـذا، فحُ

(( هُ نفيٌ مَ  .)٣(اإلجيابَ ال بُدَّ أنْ يتقدَّ
ثتُم)  ــدَّ مُ اهللاَ إالّ حَ كُ ــدُ قتُموين) و(أَنشُ ــدَّ م بــاهللاِ إالّ صَ كُ ــدُ :(أنشُ وأصلُ
ـوا موضـعَ  . ثُـمَّ أوقَعُ ثُنَّ ـدِّ تُحَ مُ اهللاَ لَ كُ ـدُ ، وأَنشُ قُنَّ ـدِّ تُصَ م بـاهللاِ لَ كُ ـدُ هو: أنشُ

ــرَ  فَ ــالوا: غَ ــام ق ، ك ــايضَ ــارعِ امل ؛  املض ــدِ خلوا المَ التوكي ــدْ ، وملْ يُ ــدٍ اهللاُ لزي
ا (إالّ ّ) هلَ لُوا بَدَ عَ لُ عىل املايض؛ فَجَ ا ال تدخُ  .)٤(ألَهنَّ

ا  ا أنْ يكــونَ متعــديًّ مهُ : أحــدُ لَ عــىل وجهــنيِ ــلٌ قــدِ اســتُعمِ ) فِعْ ــدَ و(نَشَ
ــرُ أنْ  تُ الضــالةَ إذا طَلَبْتُهــا. واآلخَ ــدْ م: نَشَ ، نحــوُ قــوهلِ إىل مفعــولٍ واحــدٍ

ــ ــد يك . وق ــتَ لْ تُكَ اهللاَ إالّ فَعَ ــدْ م: نَشَ ــوهلِ ــو ق ، نح ــولنيِ ا إىل مفع ــديًّ ونَ متع
ــذا  ــدُ يف ه : أَنْشِ ــالُ ، وال يُق ــدُ : أَنْشُ هِ ــارعِ ــازينّ يف مض ــثامنَ امل ــو ع ــى أب كَ حَ

، وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن ١/٤٨املسائل الشريازيات: )١(

 .٢/٤٩٠، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:١٩٧-٢/١٩٦احلاجب:

ل:ينظر: رشح  )٢(  .٣/١٥٣١، ارتشاف الرضب: ٢/٢٢٤املفصّ

 .٨/٣٠٥التذييل والتكميل:  )٣(

 .٨/٣٠٥ينظر: املصدر نفسه: )٤(
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 ، لَــكَ ــدُ إالّ فِعْ : مــا أَنْشُ ــهُ قــالَ املعنــى. وهــو كــالمٌ حممــولٌ عــىل املعنــى، كأنَّ
 .)١(أي: ما أسألُكَ إالّ فعلكَ 

 هــذا الضــ : كيــفَ جــازَ أنْ يتعــدّ لُ ـفــإنْ قيــلَ ، واألَوّ ربُ إىل مفعــولنيِ
ا أنْ  مهُ : ((أحــدُ ــلُ هــذا وجهــنيِ ْتَمِ : حيَ ؟ قِيــلَ  إىل مفعــولٍ واحــدٍ ــام تعــدّ إنّ
ةً  ـرَّ  مَ ـنَ األفعـالِ التـي تتعـدّ ) ونحـوِ ذلـكَ مِ ، ودعـوتُ لْتُ عَ يكونَ كـ(جَ

والوجـــهُ اآلخـــرُ أنْ يكـــونَ إىل مفعــولٍ واحـــدٍ وأُخـــر إىل مفعـــولني. 
 ( تُ ـــرْ كَّ يَ (ذَ ـــدِّ ، كـــام عُ  إىل مفعـــولنيِ )، فتعـــدَّ ـــرتُ كَّ ر(ذَ يَ جمُ ـــرِ أُجْ

 .)٢(إليهام))
قتُموين) Q ومعنــــى النفــــي يف قولِــــهِ  ــــدَّ م بــــاهللاِ إالّ صَ كُ ــــدُ :(أنشُ

ــي ــىل النف ــةِ ع الل ةِ الدَّ ــوَّ ؛ ((لِق ٌ ــنيِّ ــاهرٌ بَ ) ظ ــهِ ثْتُم ب ــدَّ م اهللاَ إالّ حَ كُ ــدُ  و(أنشُ
؛ أال  ــكَ ــبُ إالّ املس ــيسَ الطي م: ل ــوهلِِ ــهِ يف ق اللتِها علي ــدَ (إالّ) ك ــدخولِ ب
ـيَ جـازَ دخـولُ (إالّ) يف قـولِ أيب احلسـنِ بـنيَ  ا كـانَ املعنـى النفْ تر أنَّـهُ ملـّ
ــا مــنْ معنــى  ــا كــانَ عاريً ) ملّ : (زيــدٌ إالّ منطلــقٌ ــزْ ُ االبتــداءِ واخلــربِ وإنْ ملْ جيَ

ل:٤٧-١/٤٥ينظر: املسائل الشريازيات:  )١(  .٢٢٥-٢/٢٢٤، رشح املفصّ

، وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن ١/٤٩املسائل الشريازيات:  )٢(

 .٢/١٩٦احلاجب:
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ــي)) ــتْ ()١(النف قَعَ ؛ ، إذْ وَ ــمُ سَ نَهُ القَ ــمَّ ي تض ــذّ ــي ال ــى النف ــا ملعن ضً إالّ) نَقْ
تَ عليـهِ األمـرَ يف  ـيَّقْ ـمَ الطَلَـبِ فقـد ضَ كَ بـاهللاِ قَسَ لَّفْتَ غـريَ ((ألنّكَ إذا حَ

(( ــكَ لَ ــكَ إالّ فِعْ ــبُ من ــا أطل : م ــتَ ــكَ قل ، فكأَنَّ ــكَ ــلِ مطلوبِ ــد )٢(فع . وق
ــدَ هــذا املعنــى أبــو حيّــانَ األندلســ ضَّ ــتَ يّ قائالً:((أنـعَ لْ كَ بــاهللاِ إالّ فَعَ ــدُ شُ

ــي،  ــاهُ النف ، ومعن ــبٍ ــورةُ واج ــورتُهُ ص ، ص ــكَ كَ إالّ فعلَ ــدُ ــا أنشُ : م ــاهُ معن
ــالمٌ  ــو ك ، فه ــابكٌ ) س ــتَ لْ ــع (فَعَ ــيسَ م ، ول ــدرِ ) باملص لْتَ (فَعَ تْ رَ ــدِّ وقُ

((  .)٣(يعنونَ بهِ النفيَ املحصورَ يف املفعولِ
ـــنيَ  م إالّ قـــالَ هلُم:(مـــا  Qلـــذلكَ كـــأنَّ اإلمـــامَ احلُسَ أطلـــبُ مـــنكُ

ــنْ  ــهِ مَ م ب م إالّ حتــديثَكُ )، و(مــا أطلــبُ مــنكُ قْتُ ــدَ ــايَ إنْ صَ م إِيّ كُ تصــديقَ
ـدِ املبالغـةِ يف الطَلَـبِ  صْ ـيءَ بـهِ فعـالً ماضـيًا؛ لِقَ )، وإنّـام جِ ونَ بهِ وبدينهِ ثِقُ تَ

هُ  نـْ ـلَ مـا يُطْلَـبُ مِ نـا مل يكـنْ بالصـيغةِ )٤(حتى كأَنَّ املخاطبَ فَعَ  . فالطلـبُ هُ
ــبِ أنْ  ، قــالَ نــاظرُ اجليش:((ولــيسَ املــرادُ بالطَّلَ هُ ســياقُ الكــالمِ بــلْ أفــادَ
ــا للمــتكلِّمِ  ، بــلِ املــرادُ بــهِ أنْ يكــونَ ذلــكَ املــذكورُ مطلوبً يكــونَ بصــيغتِهِ

ل:١/٢٥٦، وينظر: ١/٤٨املسائل الشريازيات:  )١( -٢/٢٢٥، رشح املفصّ

 .٦/٣٠٧٤، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٤/١٧٩٤، ارتشاف الرضب: ٢٢٦

 .٢/١٩٦رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٣٠٥-٨/٣٠٤، وينظر: التذييل والتكميل: ٣/١٥٣٠ارتشاف الرضب:  )٣(

 .٢/١٩٧ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(
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؛  ــالمِ ــياقُ الك هُ س ــدُ ــا يُفي ــا، ممّ ه ــيغةِ أم بغريِ ــبُ بالص ــانَ الطل ــواءٌ أَك س
نْ صورةِ املسألةِ ا علوا مِ ))ولذلكَ جَ لْتَ تُكَ إالّ فَعَ دْ  .)١(ملذكورةِ: نَشَ

أَلَ   :)٣(جاء يف ستةِ مواضعَ : )٢(ثالثًا: سَ

ــنيُ  - مَ اإلمــامُ احلُسَ ــزَ ــا عَ ــةَ إىل العــراقِ  Qمنهــا ملََّ عــىل املســريِ مــنْ مكّ
ــاب ــرَ بــنِ اخلطّ مَ ــا  :هـــ) فقــالَ لــهُ ٧٣(ت)٤(أقبــلَ عليــهِ عبــدُ اهللاِ بــنُ عُ (أب

ـلْ عبد اهللاِ، مهالً عامّ قـد عَ  ، وادخُ نـا إىل املدينـةِ ـعْ مـنْ هُ ، وارجِ ـتَ عليـهِ مْ زَ
 ُ ــنيْ ــالَ احلُسَ ... فق ــومِ ــلْحِ الق ــتِ Q يف صُ ــا دام ا م ــدً ــالمِ أب ــذا الك : أُفٍّ هل

 .١٠/٥٥، وينظر: خزانة األدب: ٦/٣٠٧٥ح التسهيل:رش )١(

نَ اليمني؟)). أقولُ  )٢( ا مِ مَ أهنَّ عَ نْ زَ ): ((مَ حيدر : ملْ يعلمْ د.قال د. حيدر يف (سألَ

مِ الفعليةِ  أنَّ  سَ ْ يقرأْ يف التمهيدِ أنَّ أحدَ أركانِ مجلةِ القَ مَّ أَملَ ، ثُ مِ سَ ) يُستعملُ يف القَ (سألَ

مِ  سَ )؟هوَ فعلُ القَ نُ منهُ الفعلُ (سألَ مَّ نًا، واملُضَ مَّ  ؛ ويكونُ رصحيًا ومُضَ

 .٣٥٥، ٣٣١: ٢ينظر:م )٣(

: إنَّهُ أسلَمَ وهاجرَ قبلَ )٤( ةَ ألبوهيا، قيلَ فْصَ رَ بنِ اخلطّاب، أخو حَ مَ عبدُ اهللا بنُ عُ

، كانَ أحدَ الذينَ ملْ يبايعوا أمريَ املؤمننيَ  رَ مَ ، وملْ يَشْ  Qأبيه عُ هُ باخلالفةِ هُ مشاهدَ عَ دْ مَ هَ

ين آسى  : ((ما أجدُ هُ املوتُ َ رضَ ؛ إذْ قالَ حنيَ حَ هُ عَ كِ القتالِ مَ رْ مَ عىل تَ لَّها؛ لذلكَ نَدِ كُ

ةَ سنة  رَ بمكّ مَ )). ماتَ ابن عُ عَ عيلٍّ الفئةَ الباغيةَ نيا إالّ أينِّ ملْ أُقاتلْ مَ نَ الدُّ عىل يشءٍ مِ

، أسدُ الغابة ٣٣٧-٢/٣٣٤(القرطبي): هـ) . االستيعاب يف أسامء األصحاب٧٣(

 .٣٥٠-٣/٣٤٧يف معرفة الصحابة: 
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ــإٍ مــنْ  طَ . أســألُكَ بــاهللاِ يــا عبــدَ اهللاِ أنــا عنــدكَ عــىل خَ الســمواتُ واألرضُ
 .)١(أمري هذا؟))

(أســألُكَ بــا مُ سَ يــبَ القَ االســتفهاميّةِ حمذوفــةَ األداةِ،  ) باجلملــةِ هللاِأجِ

 . فتْ للتخفيـفِ ـذِ طَـإٍ مـنْ أمـري هـذا؟ وإنّـام حُ ها: أأنا عندكَ عـىل خَ تقديرُ

جَ عنْ حقيقتهِ إىل معنى اإلنكار. رَ  واالستفهامُ خَ

هِ رسـولِ اهللاِ  Qومنها قولُ اإلمـامِ احلُسـنيِ  - مَ  Nعنـد قـربِ جـدِّ ـزَ ا عَ ملـّ

ة ـمَّ إ :اخلروجَ إىل مكّ ، (اللّهُ ـدٍ َمَّ ، وأنـا ابـنُ بنـتِ حمُ ـدٍ َمَّ ُ نبيِّـكَ حمُ نَّ هـذا قَـربْ

ــ ضَ ــبُّ املعــروفَ ـوقــد حَ ــمَّ وإينّ أُحِ ، اللهُ ــتَ لِمْ ــدْ عَ ــا قَ ــنَ األمــرِ م رين مِ

ـنْ  ، وأنـا أسـألُكَ يـا ذا اجلـاللِ واإلكـرامِ بحـقِّ هـذا القـربِ ومَ هُ املنكـرَ وأكرَ

))فيهِ إالّ ما اخرتتَ منْ أمري هذا ما هو لَكَ  ىضً  .)٢(رِ

ــــامني  ــــالمِ اإلم ــــاىل يف ك ــــىل اهللاِ تع ــــمُ ع سَ ــــأتِ القَ إالّ  Lملْ ي

)؛ ألنَّ يف  ) أو (نســألُ )، وذلــكَ بصــيغةِ املضــارع (أســألُ ــأَلَ (سَ بالفعلِ

) معنــى التضــ (ســألَ ــرٌ إىل اهللاِ ـالفعلِ تَقِ فْ ؛ فاإلنســانُ مُ عِ واملســكنةِ والفقــرِ رُّ

: س .)٣(ائلٌ تعاىل يف وجودهِ؛ لذلك يُقالُ للفقريِ : ناشدٌ  ،وال يُقالُ

 ١/١٩٢، مقتل احلسني: ٥/٢٦الفتوح:  )١(

 .٤٤/٣٢٦، بحار األنوار: ٢٠١، اإلرشاد: ٣/٢٧١تاريخ الطربي: )٢(

 (س أ ل).٤/٤٥٦ينظر: لسان العرب:  )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٤٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــمِ داخلــةً عــىل الفعــلِ املايض(مــا  سَ (إالّ) جوابًــا للقَ ــتْ وقــد وقَعَ

ةِ  حِ معـهُ بــ(ما) املصـدريّ َّ ) املُرصَ ْتَ رتَ ا يقـعُ  )١(اخْ ـبَكُ معهـا مصـدرً التـي يُسْ

كَ مــن أمــري هــذا  )، أي: مــا أســألُكَ إالّ اختيــارَ مفعــوالً بــهِ ثــانٍ لـــ(أسألُ

 . ىضً ــكَ رِ ــا هــو ل ــى: ال م ــهُ يف معن ؛ ألنَّ ــتَ لْ : أســألُكَ إالّ فَعَ ــد ((جــازَ وق

(( لْتَ  .)٢(أسألُكَ إالّ فَعَ

ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــةَ  Qومنه فَ رَ ــومِ عَ ــاءِ ي ــنْ دع ــألُكَ  :م (فأس

ــهِ  ــفتْ ب ، وانكش ــمواتُ ــهُ األرضُ والس ــتْ ل قَ َ ــذي أَرشْ ــكَ ال ــورِ وجهِ بن

لــنيَ  ــلَحَ عليــهِ أمــرُ األوّ ، وصَ تُ ِيتَنــي عــىل  الظُّلُــامَ واآلخــرينَ أنْ ال متُ

(( ــبِكَ ضَ ــهُ )٣(غَ ــةَ يف  Q. وقولُ بِ معاوي ــرْ ــىل حَ ــة ع ــلَ الكوف ــا أه ضً رِّ حمُ

ــفِّنيَ  عٌ  :صِ ــرَ ــيَ جُ ، وه ــعٌ ــا فظي ه مُ ، وطَعْ ــعٌ ــا ذري ه ــربَ رشُّ (أَالَ إنَّ احل

لُ  ْ كُ ا وملْ يـأْملَ هتَ ـدَّ بَتَهـا واسـتعدَّ هلـا عُ ـذَ هلـا أُهْ نْ أخَ ، فَمَ ساةٌ تَحْ سْ هـا عنـد مُ ومَ

(( ئَةِ م بالفِ كُ تِهِ أنْ يدعمَ ا فذاكَ صاحبُها...نسأَلُ اهللاَ بقوَّ  .)٤(دخوهلِ

 .٣/١٥٣٠ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

ل: )٢(  .٢/٢٢٦رشح املفصّ

 .٤٦، زاد املعاد(حممد باقر املجليس): ٢٥١بلد األمني(الشيخ الكفعمي): ال )٣(

 .٣٢/٥، بحار األنوار: ٣/١٨٦رشح هنج البالغة:  )٤(
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ـا يف صـلةِ الطلـبِ  )؛ ألهنّ ال املوضـعنيِ بــ(أنْ ـمِ يف كـِ سَ رَ جـوابُ القَ دِّ . )١(صُ

هِ  ـمِ بـهِ يف قولـِ ـكَ : (وقد طـالَ الكـالمُ باملقسَ الـذي   )٢()أسـألُكَ بنـورِ وجهِ

ــتْ لــهُ األرضُ و ــلَحَ عليــهِ أرشقَ ، وصَ ، وانكشــفتْ بــهِ الظلــامتُ الســمواتُ

: )، وهذهِ اإلطالةُ كانتْ لنيَ واآلخرينَ  أمرُ األوّ

مِ بهِ. - ب  ألجلِ تعظيمِ املقسَ
.ـوللمبالغةِ يف التض -ب عِ إىل اهللاِ سبحانَهُ يف إحرازِ حصولِ الطلبِ  رُّ

ــمِ عــىل سَ ــمِ يف املوضــع الثاين(نســألُ اهللاَ) جــاء بالقَ سَ اهللاِ  وفعــلُ القَ
لـهِ عـىل خطـابِ  ؛ ألنَّ الكـالمَ مبنـيٌّ مـن أوّ يْبَـةِ الً أُسـلوبَ الغَ مِ تَعْ سْ تعاىل مُ
ــبِ إالّ أنَّ  ــلوبِ الغائ ــانَ بأُس ــمَ وإنْ ك سَ ــا أنَّ القَ الً، وثانيً ــذا أوّ ــاسِ ه الن
ةِ شـعورِ  ؛ لقـوّ م بالفئـةِ هُ مَ كَ أنْ تـدعَ ـمَّ بقوتـِ : نسـألُكَ اللهُ اإلمامَ كأنّهُ قـالَ

بْلِ الوريد.املتكلِّ  م منْ حَ ، وأنَّهُ أقربُ إليهِ هِ  مِ بإحاطةِ اهللاِ تعاىل بخلقِ

 .٥/٩٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )١(

مَ بهِ هو (بنورِ  )٢( سَ ؛ ألنَّ املُقْ مِ بهِ سَ ير د. حيدر أنّهُ ال تُوجدُ استطالةٌ يف املُقْ

( كَ ،  وجهِ لةٍ مُ بهِ مُستطاالً بعطفٍ أو بِصِ سَ فقط، والباقي صفات. أقول: بلْ قدْ يأيت املُقْ

فَتْ بهِ  ، وانكشَ وهنا قد استطالَ بالصلةِ (الذي أرشقَتْ لهُ األرضُ والسمـواتُ

). ينظر: احلذفُ يف األحرف: حذفُ الم  لنيَ واآلخرينَ لَحَ عليهِ أمرُ األوّ الظلامتُ وصَ

 األطروحة.جوابِ القسمِ من 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٤٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــونَ  رِ النحويّ كُ ــذْ ــادرَ  –ومل يَ ــن مص ــهِ م ــتُ علي ــا اطّلَعْ ا  –يف م ــاهدً ش

ــا  ــمِ عــىل الغائــب، وإنَّ م سَ ) يف القَ ، أو ســألَ ــدَ ا عــىل اســتعاملِ (نَشَ واحــدً

ُام مــع املخاطــبِ  ، : ذكــروهُ هــو اســتعامهلُ تُكَ ، ســألتُكام، ســألْ تُكِ ــدْ نَشَ

 ، كَ ــدُ ، أَنْشُ ــألُكَ ، أس نَّ تُكُ ــدْ م، نَشَ تُكُ ــدْ ، نَشَ نَّ ــألتُكُ م، س ــألتُكُ ام، س تُكُ ــدْ نَشَ

.( نَّ كُ دُ م، أَنْشُ كُ دُ ، أَنْشُ نَّ م، أسألكُ أَلُكُ ام أَسْ كُ دُ ام، أَنْشُ  أسألُكُ

ــ ــريِ الص ــلِ غ ــمِ بالفع سَ طَ القَ ْ ا أنَّ رشَ ــابقً تُ س ــرْ كَ ــدْ ذَ ــو أنْ ـوقَ ريحِ ه

، كــام  ا بــام يقــرتنُ بلفــظِ اجلاللــةِ ــوًّ تْلُ (اهللاِ)، أو مَ ا بلفــظِ اجلاللــةِ يكــونَ متلــوًّ

تْلُـوٍّ بشـ ـا إذا كـانَ غـريَ مَ يءٍ مـن ذلـكَ فـال ـيف (حقِّ رسولِ اهللاِ) وغريهِ، أمّ

ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــولِ اإلم ــام يف ق ، ك ــالمِ ــمَ يف الك ــألُكَ : Q قَسَ ــمَّ إينّ أس (اللّهُ

،لِ اهلـد مَ  توفيقَ أَهْ ـزْ ، وعَ ـلِ التوبـةِ ةَ أهْ ـحَ ناصَ وأعـاملَ أهـلِ التقـو، ومُ

(( يَةِ رَ أهلِ اخلَشْ ذَ ، وحَ ربِ  .)١(أهلِ الصَّ

 

 

 .١٥٧مهج الدعوات(ابن طاووس):  )١(
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نْ  ؛ لذا ملْ يكُ ا بلفظِ اجلاللة، وال بام يقرتنُ بهِ تْلوًّ نْ مَ ) ملْ يكُ فالفعلُ (أسألُكَ

مٌ   .Q يف كالمِ اإلمام )١(قَسَ
* * 

 

: إنَّ الفعلَ الناقصَ (يكن) يف هذا املوضعِ قد  )١( )). أقولُ امً قال د. نارص:((قَسَ

مٌ يف كالمِ اإلمامِ  اكتفى لْ قَسَ ، واملعنى: ملْ حيصُ هِ ، فكيفَ جيعلُ د. نارص  Qبمرفوعِ

ا  مَّ إنْ كانَ صحيحً ا لـ(يكن)؟ ثُ )  خربً امً ؟ فهذا املوضعُ الثاين (قَسَ ما قال فأينَ اسمُ يكنْ

ة. ) التامّ هِ لـ(كانَ  الذي يقعُ فيهِ د. نارص، وهوَ دليلٌ عىل قصورِ فهمِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

لُ الثَاين صْ  الفَ

فُ يف . ـ احلَذْ سمِ  تراكيبِ القَ

فِ اجلواب. مِ بأحرُ سَ  ـ اقرتانُ القَ

ا. ً ربَ مِ خَ سَ مُ يف وقوعِ القَ  ـ احلُكْ

. مِ عىل جوابٍ واحدٍ نْ قَسَ مُ يف اجتامعِ أكثرَ مِ  ـ احلُكْ

. مِ سِ مِ املُقْ نْ قَسَ  ـ اإلخبارُ عَ

: مِ  احلذفُ يف تراكيبِ القَسَ

ــرو ــربِ آث ــنةِ الع ــىل ألس ــرَ ع ثُ ــظَ إذا كَ رِ إنَّ اللف ــدْ ــىل قَ ، وع ــهُ ا ختفيفَ

 ، هُ ا يكثُـرُ اسـتعاملُ ـّ ـمُ ممِ سَ ا كـانَ القَ ، وملـّ ثْـرةِ يتفـاوتُ التخفيـفُ تِ الكَ تفاوُ

ــةٍ  ــريِ جه ــن غ ــهِ م وا يف ختفيفِ غُ ــالَ هُ ب رُ دورُ ــرَّ ــا )١(ويتك ــهُ أيضً ــرَ ختفيفُ . وكثُ

لــةِ األوىل فِ اجلُمْ ــذْ ــفُ تــارةً بِحَ فَّ ، فيُخَ نِهِ مجلتــنيِ ، الســتطالتِهِ بتضــمُّ

ــةِ  ــضِ اجلمل ــىل بع ــارِ ع ــارةً باالقتص ، وت ــةِ ــةِ الثاني ل فِ اجلُمْ ــذْ ــارةً بِحَ وت

 .)٢(األُوىل، وتارةً عىل بعضِ اجلملةِ الثانية

ل:  )١(  .٩/١٨١ينظر: رشح املفصّ

، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٢/٨٦٠ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٢(

٢/٦٣٠. 
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ــمِ  فِ أوالً: حــذفُ مجلتــي القَسَ ــذْ ــمِ يف جــوازِ حَ سَ ــتْ مجلتــا القَ لَ ومِ : عُ

ط ا معاملةَ مجلتي الرشَّ  .)١(إحدامهُ
ــمِ  -١ فُ مجلــةِ القَسَ ــذْ ــمِ : ذكــرَ النحَ سَ فُ مجلــةِ القَ ــذْ ــهُ جيــوزُ حَ حــاةُ أنَّ

ــمُ عليــهِ  ، ويبقــى املقسَ ــمِ بــهِ ، واملقسَ ــهِ ، وحرفِ ــمِ سَ بــةِ مــن: فعــلِ القَ املركّ
ــذوف ــىل املح ــيالً ع ــذفِ )٢(دل ــعِ احل ــعٍ ملواض سِّ وَ ــنيَ مُ ــكَ ب ــم يف ذل ، وهُ

يِّقٍ هلا ضَ مِ املق)٣(ومُ سَ هِ بالقَ مِ مُ املحذوفُ مجلةُ قَسَ سَ ى القَ مَّ ر. ويُسَ  .)٤(دَّ

: مِ  مواضعُ حذفِ مجلةِ القَسَ
ا بــالالمِ والنــونِ  -أ ــدً ــمُ عليــهِ مؤكّ سَ ــمِ إذا كــانَ املقْ سَ فُ مجلــةُ القَ ــذَ ْ حتُ

ــام ِ ــدَ هبِ ، إنْ أُكِّ ــهِ ــمِ بجوابِ سَ ــنِ القَ ا عَ نى كثــريً ــتَغْ ةِ: يُسْ دَ . وقــد وردَ )٥(املشــدَّ
 :)٦(هذا يف ستةِ مواضعَ 

 .٨٦٧-٢/٨٦٦ينظر: رشح الكافية الشافية:  )١(

 .٥٥، القسم يف اللغة ويف القرآن: ٣/١٠٦ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٥٥ينظر: القسم يف اللغة ويف القرآن:  )٣(

، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١/٥٤١ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٤(

٢٣٨، ٦/٦٧. 

، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢/٨٦٧ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٥(

 .٦/٣١٣٦، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٤/١٧٨٨رتشاف الرضب:، ا٦/٧٢

 .٥٦٠، ٤٣٩، ٣٥٥: ٢، م١٢٤: ١ينظر:م )٦(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق : مل Qمنه ــلحِ ــنَ الصُّ ةٍ مِ ــدَّ ــدَ مُ ــةَ بع عاوي

ــكَ عــىل اهللاِ  أتِ رْ ــنْ جُ ــكَ ومِ يائِ ــةِ حَ ــنْ قِلَّ ــةُ ومِ ــا معاوي ــكَ ي نْ ــبُ مِ جَ ((العَ

ــا  ــتَ ي ؛ فأن ــهِ نِ دِ عْ ــرَ إىل مَ دَّ األم رَ م وَ يتَكُ ــاغِ ــلَ اهللاُ ط تَ ــدْ قَ : قَ ــتَ لْ ــنيَ قُ ح

ــا ــةِ دونَن نُ اخلالف ــدِ عْ ــةُ مَ ــةُ وللثال؟معاوي ــا معاوي ــلٌ لــكَ ي ــةِ قبلــكَ ! وي ث

ـا  َقـولَنَّ كالمً . ألَ ـنَّةَ ـنُّوا لـكَ هـذهِ السُّ ، وسَ الذينَ أجلسـوكَ هـذا املجلـسَ

هُ بنو أيب هؤالءِ حويل)) عَ مَ ؛ لِتَسْ  .)١(ما أنتَ أهلُه، ولكنّي أقولُ

ــامِ احلُســنيِ  - ــا  Qومنهــا قــولُ اإلم : ((ي دٍ يف كــربالءَ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ لعُ

 يو ، لَيكونَنَّ ملَِا تَرَ رُ مَ ))عُ كَ وؤُ  .)٢(مٌ يَسُ

 ( ــونَنَّ يَكُ ، ولَ َقولَنَّ :(ألَ ـال املوضــعنيِ ــمِ يف كـِ سَ نِيَ بجــوابِ القَ اســتُغْ

 : ةِ بــ(واهللاِ)، قـالَ سـيبويه: ((وسـألتُهُ عـنْ قولِــهِ رَ ـدَّ ـمِ املقَ سَ عـنْ مجلـةِ القَ

ـا جـاءَتْ  : إهنّ ؟ فقـالَ ْلَـفُ بـهِ بتَدأَةً لـيس قبلَهـا مـا حيُ ، إذا جاءتْ مُ لَنَّ عَ تَفْ  لَ

(( لَّمْ بــاملحلوفِ بــهِ ــتَكَ ، وإنْ ملْ يُ ــةِ اليمــنيِ فُ يكــونُ مــع )٣(عــىل نيِّ ــذْ ، فاحلَ

لْمِ باملحذوفِ  ةِ العِ  .)٤(قوّ

 .٤٤/٩٧، بحار األنوار: ٦٢-٢/٦١االحتجاج:  )١(

 .٤/١٥٣سري أعالم النبالء(الذهبي):  )٢(

 .٣/١٠٦الكتاب:  )٣(

اب:  )٤(  .٢٥٠ينظر: املرجتل، ابن اخلشّ
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ةِ دلــيالً عــىل مجلــةِ  دَ ها دونَ النــونِ املشــدَّ نِيَ بــالالمِ وحــدَ ــام اســتُغْ وربّ

: ليَقـومُ زيـدٌ  مِ املحذوفةِ نحـوُ سَ ـمِ )١(القَ ـثَ  .، ومنـهُ أنَّ مـروانَ بـنَ احلكَ بَعَ

،  Qرســوالً برســالةٍ إىل اإلمــامِ احلَســنِ  ينــالُ فيهــا منــهُ ومــنْ أبيــهِ وأخيــهِ

ــنيُ  ــهُ اإلمــامُ احلُسَ يَ ــهُ لِقَ جَ  من ــرَ ؟  Qفلــامّ خَ ــتَ بَلْ نْ أيــنَ أقْ :((مِ ــهُ فقــالَ ل

يْــتُ  ؟ قــالَ أَتَ : ومــا كنــتَ تصــنعُ . فقــالَ ــنِ ــنْ عنــدِ أخيــكَ احلسَ : مِ فقــالَ

. ف ـنْ أدائِهـا. برسالةٍ منْ عنـدِ مـروانَ قـال: ومـا هـي؟ فـامتنعَ الرسـولُ مِ

(( َقتُلَنَّكَ ين أو ألَ ُ ربِ تُخْ  .  )٢(فقال: لَ

ــ ــام اقتُصِ . وإنّ ــكَ تُلَنّ َقْ ين أو ألَ ُ ــربِ تُخْ ها يف ـأي: واهللاِ لَ رَ عــىل الــالمِ وحــدَ

ُين)؛ ألنَّ داللةَ الفعلِ هي احلالُ  ربِ تُخْ  .)٣((لَ

ــ ــمِ يف كالمِ سَ ــةُ القَ فَتْ مجل ــذِ ــام حُ ــلِ اإلرساعِ  Qهِ وإنّ ــنْ أَجْ ــا مِ ختفيفً

ــ ــامَ يقتض ــودِ؛ ألَنَّ املق ــاءِ إىل املقص ــالمِ واإلفض ــهُ ـيف الك ، وألنَّ ــكَ ي ذل

. مِ سَ دَ بالقَ ، وألمهيتِهِ أُكِّ  معنيٌّ بهِ

، غنيةُ األريب عن ١/٤٨٨ مغني ابن هشام: ينظر: املنصف من الكالم عىل )١(

 .٢/٥٤١رشوح مغني اللبيب: 

 .٢/٤٦تذكرة اخلواص من األمة بذكر خصائص األئمة:  )٢(

نَ اخلطإِ يف ١١٤ينظر: الالمات:  )٣( ، رسالة اإلفصاح ببعض ما جاءَ مِ

 .٦/٦٤، ٥/١٢، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١٠١اإليضاح(ابن الطراوة): 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ا بـالالم؛  -ب رً دّ صَ مُ عليهِ فعالً ماضيًا مُ مِ إذا كانَ املقسَ سَ فُ مجلةُ القَ ذَ حتُ
تَصَ فإنْ كانَ الفعلُ ماضيًا مث ، وقـد)؛ ألنَّ ـبتًا مُ (الالمِ فًا، فاألَوىل اجلمعُ بنيَ رِّ

مِ إذ سَ فُ مجلةُ القَ ذَ ا ما حتُ ا بـ(لقد) اكثريً مُ عليهِ مسبوقً ، نحو قولِهِ )١(كانَ املقسَ
لَمَ ﴿تعاىل: لَـيَعْ وا وَ قُ ـدَ ينَ صَ نَّ اهللاَُّ الَّـذِ لَمَ ـيَعْ لَ مْ فَ ـبْلِهِ نْ قَ ينَ مِ تَنَّا الَّذِ دْ فَ نَّ وَ لَقَ

ام )٢(﴾الْكاذِبِنيَ  ـِ ـقَ هبِ ) ومـا أُحلِ ئْسَ ، وبـِ ـمَ ا كام يف (نِعْ . وإنْ كانَ الفعلُ جامدً
ـ لُهام (قد)؛ لعدمِ تَصَ ها؛ إذْ ال يدخُ ) وحدَ ؛ ـفبـ(الالمِ ام للحـالِ ـُ ام، وألهنّ فِهِ رُّ

بُ ما هو حاصلٌ  رِّ قَ ـنْ ﴿، قالَ تعاىل:)٣(فال معنى لذكرِ ما يُ نَ عَ وْ تَناهَ  كانُوا ال يَ
لُونَ  عَ فْ لُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَ عَ رٍ فَ نكَ  .)٤(﴾مُ

ــةِ يف  ــمِ املحذوف سَ ــةِ القَ ــىل مجل ِ ع ــنيْ تَ ــا دالّ ــد) فوردت ــالم، وق ــا (ال أمّ
ا  :)٥(عرشينَ موضعً

، رشح التسهيل، ١/٥٤١، رشح مجل الزجاجي: ٦٣ينظر: معاين احلروف:  )١(

 .٧٤٠القسم النحوي(املرادي):

 .٣سورة العنكبوت:  )٢(

اج:  )٣( -١/٦٥٢، تفسري الكشاف: ٢/١٦٠ينظر: معاين القرآن وإعرابه، الزجّ

 .٥٣٥-٢/٥٣٤، مغني اللبيب:١/٥٤١، رشح مجل الزجاجي:٦٥٣

 .٧٩سورة املائدة: )٤(

، ٥٣٧، ٥٠٤، ٤٢٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ١٨٩، ١٨٢: ٢، م٩٥، ٥٦:  ١نظر: مي )٥(

٩٩١، ٩٨٦، ٩٨١، ٦٠٠. 
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ـــنِ  - ـــالِ  Qمنهـــا قـــولُ اإلمـــامِ احلَسَ ـــةِ لقت رُ أهـــلَ الكوف ـــتَنْفِ يَسْ

ــعَ ر ــا صــىلّ مَ ــتُم أنَّ عليًّ لِمْ ــدْ عَ قَ :((ولَ ــهُ  Nســولِ اهللا معاويةَ ، وإنَّ هُ ــدَ حْ وَ

ـعَ رسـولِ اهللاِ  دَ مَ ـهِ ، ثُـمَّ شَ ـنِّهِ ـي عـارشةٍ مـن سِ فِ قَ بـهِ لَ دَّ مجيـعَ  Nيومَ صَ

ــلَهُ  سَّ هِ وغَ ــهُ بيــدِ ضَ مَّ ، حتّــى غَ نْــهُ لْ رســولُ اهللاِ راضــيًا عَ هِ...وملْ يــزَ مشــاهدِ

ــد اكَّ النــاسُ عليــهِ تَ ــدَ ــدْ تَ قَ ...ولَ هُ واملالئكــةُ أعوانُهُ ــدَ حْ ــيْمِ وَ ــلِ اهلِ اكَّ اإلبِ

ثٍ  ــدَ ــال حَ ــاكِثونَ بِ م ن ــنهُ ــثَ م ــمَّ نَكَ ، ثُ ــائِعِنيَ وهُ ط عُ ــايَ ــا، فب ودِه رُ ــدَ وُ عن

ا وبغيًا عليهِ  دً سَ الفٍ أتاهُ حَ ، وال خِ هُ ثَ دَ  .)١())أَحْ

نْ خطبـةٍ لـهُ بعـد شـهادةِ أبيـهِ أمـريِ املـؤمننيَ  ا مِ هُ أيضً ـدْ Q وقولُ قَ :((ولَ

ي رســولُ اهللاِ ــدِّ نِي جَ ثَ ــدَّ ــN حَ شَ ــا عَ ــهُ اثن ــرَ يملِكُ ــا ـ: إنَّ هــذا األمْ رَ إمامً

ومٌ  مُ سْ نّا إالَّ مقتولٌ أو مَ ، ما مِ تِهِ وَ فْ لِ بيتِهِ وصَ نْ أَهْ  .)٢())مِ

ــامِ  - ــمِ لإلم ــنُ احلكَ ــروانُ ب ــالَ م ــةُ ق ــكَ معاوي ــا هل ــهُ ملّ ــا أنَّ ومنه

ــنيِ  ــهُ Qاحلُسَ ؛ فإنَّ ــؤمننيَ ــريِ امل ــدَ أم ــةِ يزي كَ ببيعَ ــرُ ــكَ يف  : ((إينّ آمُ ــريٌ ل خ

ــنيُ  ــالَ احلُسَ . ق ــاكَ ني ــكَ ودُ ــىل  :Qدِينِ ، وع ــونَ ــهِ راجع ــا إلي ــا هللاِ وإنّ إنّ

تُ  عْ ــمِ ــدْ سَ قَ ، ولَ ــدَ ــلِ يزي ثْ ــراعٍ مِ ــةُ ب ــتِ األُمَّ ليَ ــدْ بُ اإلســالمِ الســالمُ إذْ قَ

 .٣٢/٨٨، بحار األنوار: ١٤/١١رشح هنج البالغة:  )١(

، بحار األنوار: ١٦٠كفايةُ األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش:  )٢(

٤٣/٣٦٣. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ي رسولَ اهللاِ  دِّ يانَ  Nجَ فْ ةٌ عىل آلِ أيب سُ مَ َرَّ : اخلالفةُ حمُ  .)١())يقولُ

ــدْ  ذكــر ســيبويه أنَّ  قَ : ((لَ ، إذْ قــالَ ــمِ سَ ــةِ القَ ) عــىل نِيَّ ــلَ ــدْ فَعَ قَ ــوَ (لَ نَحْ

(( ــلَ ــدْ فَعَ قَ ــال واهللاِ لَ ــهُ ق نّ أَ ...كَ لَ ــه: )٢(فَعَ ا قول ــارحً ــريايف ش ــال السِّ ، وق

(( ــلَ ــدْ فَعَ قَ : واهللاِ لَ هُ ... تقــديرُ ــمٍ ــلَ جــوابُ قَسَ ــدْ فَعَ قَ ــدَ )٣(((لَ ضَّ ــدْ عَ ، وقَ

ــك قائالً  ــاريسّ ذل ــيلٍّ الف ــو ع ــهِ أب ــا يف قول ــمُ عليه ــةُ املقسَ ــا اجلمل :((وأمّ

ــاىل: ــالقٍ ﴿تع ــنْ خَ ةِ مِ ــرَ ــهُ يفِ اآلْخِ ــا لَ اهُ م ــرتَ ــنِ اشْ ــوا ملََ لِمُ ــدْ عَ لَقَ  ﴾وَ

ــذهِ  ــد) ، وه قَ ــالّمِ يف (لَ ــدخولِ ال ــهِ ل ــمٌ علي سَ قْ ــوا)، مُ لِم ــدْ عَ قَ :(ولَ هُ فقولُ

ــيءُ  ــإنّام جت بَلِ ف ــتقْ ــايض واملس ــلِ امل ــاءَتْ يف الفع ــالّمُ إذا ج ــةِ  ال ــىل نيَّ ع

: ــهِ ــديرُ قولِ ... فتق ــةً ــام أو حمذوف هُ ــذكورةً معَ ــتْ م ، كان ــنيِ ــدْ ﴿اليم لَقَ وَ

ــوا لِمُ ــوا))﴾عَ لِمُ ــدْ عَ قَ ــذهبَ إىل )٤(: واهللاِ لَ ــذا امل ــريض ه ــبَ ال ــدْ نَسَ . وقَ

.)٥(الكوفيني  ، واحلقُّ أنَّهُ مذهبُ سيبويه والكوفيونَ تبعٌ لهُ

 .٩٩امللهوف عىل قتىل الطفوف:  )١(

 .٣/١١٧الكتاب:  )٢(

 .١٠/١٦٠رشح كتاب سيبويه:  )٣(

 .١٠٢، واآلية: سورة البقرة: من اآلية ١/٣٩٦اإلغفال:  )٤(

 .٦/٧٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٥(
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ــ ــرَ ابــنُ مالــكٍ أنَّ أكثــرَ مــا حتُ كَ ــمُ وذَ ــمِ هــو إذا كــانَ املقسَ سَ فُ مجلــةُ القَ ذَ

ـــ(لقد) ا ب ــبوقً ــهِ مس ــةِ )١(علي ــمِ كاجلمل سَ ــي القَ ــرُ أنَّ مجلت ــبَقَ ذِكْ ــد سَ ، وق

ــةِ  ــةُ األوىل دونَ الثاني ــي اجلمل ــدةِ، أي: ال تكتف ــةُ دونَ )٢(الواح ، وال الثاني

ـ ام يف ذلـكَ كالشّ : ـَاألُوىل، فَهُ : قـدَ نقـولُ ، فـإنْ قِيـلَ لقـد قـامَ رطِ واجلـزاءِ

ــمٍ  ُام)٣(زيــدٌ دونَ قَسَ ...،لقد L ، ومنــهُ قــوهلُ ــىلَّ ــتُم أَنَّ عليًّــا صَ لِمْ ــدْ عَ قَ :(ولَ

ــولُ اهللا  ي رس ــدِّ نِي جَ ثَ ــدَّ ــدْ حَ قَ ...، ولَ ــهِ ــاسُ علي ــداكَّ الن ــدْ  ،…Nت قَ لَ  وَ

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٢/٨٦٧ينظر: رشح الكافية الشافية:  )١(

٦/٣١٣٦. 

تْ ٢( عَ ضَ ) إالّ وقدْ وَ لِّ موضعٍ وردتْ فيهِ (دونَ ها حرفَ  )يف كُ د. أسيل أمامَ

،( نْ (مِ ،  اجلرِّ ) معانٍ خمتلفة يقتضيها السياقُ ؛ فلـ(دونَ واحلقُّ أنَّ األمرَ ليسَ كذلكَ

)) Qفمثالً قولُ أمريِ املؤمننيَ  مٍ دونَ أقصاهُ هْ : ((وال يكتفي بأدنى فَ  يف صفاتِ احلاكمِ

دَتْ دونَ يف واحدٍ و .٥٣، الكتاب ٦٧٠هنج البالغة:  رَ ا من كالمِ بلْ قدْ وَ ستنيَ موضعً

) ينظر: هنج البالغة واملعجم املفهرس  Qاإلمامِ عيلٍّ  نْ ملْ يستعملْ معها حرفَ اجلرِّ (مِ

ا؛ ٨١٦-٨١٥أللفاظه:  . وكذلكَ استعملَ النحويونَ (دون) بال حرف اجلرِّ (من) كثريً

) يف بعضِ  ، وإنْ جاءت (دونَ املواضعِ من  وخريُ شاهدٍ قولُ أيب عيلٍّ الشلوبنيْ يف املتنِ

. )؛ ألنَّ املعنى يقتيض ذلكَ نْ  القرآنِ الكريمِ معَ حرفِ اجلرِّ (مِ

 .٢/٨٥٣ينظر: رشح املقدمة اجلزولية الكبري:  )٣(
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تُ  عْ ــمِ ــتْ N اهللاِ رســولَ  جــدي سَ ــدِ اكتَفَ ...) واجلملــةُ الثانيــةُ يف ذلــكَ قَ

: ((أنَّ اكتفــــاءَ اجلملــــةِ الثانيــــةِ دونَ األُوىل يف دونَ األُوىل؛ فــــاجل وابُ

...فإذا  ـمٍ ـنْ تقـديرِ قَسَ ؛ ألَنَّـهُ ال بُـدَّ مِ ـو يف اللفـظِ دونَ التقـديرِ ذلكَ إنّام هُ

ــمِ يف  سَ ــا دونَ القَ ــيسَ إذاً مكتفيً ــهُ فل ــمٍ قبلَ ــديرِ قَسَ ــنْ تق ــدَّ م ــانَ ال بُ ك

كتَـفٍ دونَـهُ يف اللَّفـ نـا نحـنُ بقولِنـا: إنَّـهُ التقدير، وإنّام هـو مُ دْ ، وإنّـام أَرَ ظِ

ال يَكتفـــي إحـــد اجلملتـــنيِ عـــنِ األُخـــر االكتفـــاءَ يف التقـــديرِ ال 

ــر يف  ــنيِ دونَ األُخ ــد اجلملت ــي إح ، أي: ال يَكتف ــظِ ــاءَ يف اللَّف االكتف

 ا إذا دلَّ املعنــى عــىل األُخــر ــا االكتفــاءُ يف اللفــظِ بإحــدامهُ أَمَّ ، فَ التقــديرِ

مْ  ))فال يَ  .)١(نَعُ منهُ مانعٌ

ــمٍ قبــلَ (لقــد) ــمْ دليــلٌ عــىل وجــودِ قَسَ ــهُ ملْ يقُ نَّ ــا الــريضّ فــري أَ ، )٢(أمّ

ـمِ  سَ ـرَ أبـو حيّـانَ األندلسـ)٣(وإنّام هـو توكيـدٌ كتوكيـد القَ كَ ي أنَّـهُ ـ. وقـد ذَ

ــهِ  ــي قولِ ، فف ــونَ ــمٌ أو ال يك ــا قَسَ ــونَ قبله ــوزُ أنْ يك ــاىل:جي ــدْ ﴿تع وَ لَقَ

ـــتُمُ الَّـــ لِمْ ةً عَ دَ ـــرَ ـــوا قِ ونُ ـــمْ كُ نـــا هلَُ لْ قُ ـــبْتِ فَ مْ يفِ السَّ ـــنْكُ ا مِ وْ تَـــدَ ينَ اعْ ذِ

 .٢/٨٥٤املصدر نفسه:  )١(

 .٦/٧٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٤/٥٥ينظر: معاين النحو:  )٣(
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ــئِنيَ  ــالّمَ يف: )١(﴾خاسِ ــرَ أنَّ ال ك ــتُمُ وَ  ﴿، ذَ لِمْ ــدْ عَ ــداءِ ﴾لَقَ ــي المُ االبت ، ه

مٌ وأنْ ال يكونَ  ، وجيوزُ أنْ يكونَ قبلها قَسَ  .)٢(مفيدٌ ملعنى التوكيدِ

املحـدثنيَ إىل أنَّ ((هـذهِ الـالمَ  وأشار األسـتاذ كـاظم فتحـي الـراوي مـن

ــربَ  ــونُ أق ـــ(قد) تك ــةَ ب ،  )٣(املقرتن ــالواوِ ــتْ ب ــمِ إذا اقرتن سَ [إىل] القَ ــنَ مِ

 .٦٥سورة البقرة: )١(

البحر املحيط، أبو حيان األندليس (دراسة وتح: الشيخ عادل أمحد عبد ينظر:  )٢(

 .٢٤٥-٣/٢٤٤، مغني اللبيب:١/٢٤٥املوجود، والشيخ عيل حممد معوض):

م)) إذْ  )٣( سَ نَ القَ ) تكونُ أقربَ مِ : ((هذه الالمُ املقرتنةُ بـ(قدْ  قال األستاذُ الراويُّ

)، وقد ذكرتُ يف اهلامشِ   (أقرب) بـ(منْ دَّ   عَ أنَّ (أقرب) يف هذا املوضعِ إنّام يتعدَّ

ا بقولهِ  دَّ عيلَّ مُستشهدً ، إذْ رَ )، وقد وافقَ د. نارص األستاذَ الراويَّ بـ(إىل) وليس بـ(منْ

نِنيَ ﴿تعاىل:  سِ نَ املُْحْ يبٌ مِ رِ َتَ اهللاَِّ قَ محْ  .﴾إِنَّ رَ

ب) ا بنيَ (أقْرَ رَ أنَّ هناكَ فرقً ْ يَ لُ اسمُ  عجبًا لـ د. نارص، أَملَ و(قريب)؟! فاألَوّ

ا  دً رَّ ا وجمُ هُ يأيت مضافً رُ صفةٌ مشبَّهةٌ (فعيل)، ثُمَّ إنَّ (أقرب) نفسَ تفضيلٍ (أفعل)، واآلخَ

ا  ؛ فإنْ كانَ مضافً هُ مُ كْ ، وكلٌّ لهُ حُ نَ اإلضافةِ وهوَ ما ليسَ عليهِ كالمُ األستاذِ -مِ

، كام يف قولِ أمريِ  -الراويِّ   بـ(إىل) تارةً نْ أقربُ القومِ إىل النارِ  Qاملؤمننيَ  تعدَّ : ((ومَ

نْ عاملِها)) هنج البالغة:  ) نحو قولِ ٢٧، الكتاب ٦٠٦مِ نْ  بـ(مِ ، وتارةً أُخر يتعدَّ

ُم  Qأمريِ املؤمننيَ  م لكَ وأَقرهبُ ، وأخوفُهُ مْ أَعلمُ خلقِكَ بكَ : ((هُ يف وصفِ املالئكةِ

)) هنج البالغة:  نْكَ نْ  Qهِ ، وقولِ ١٠٩، خ ٢٨٠مِ نيا: ((أقربُ دارٍ مِ  يف وصفِ الدُّ
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  :طِ اهللاِ)) هنج البالغة خَ ) غريَ مضافٍ  ١٦١، خ٣٨٧سَ وهوَ ما -، وإنْ كانَ (أقربُ

، نحو قولِ أمريِ املؤمننيَ  -عليهِ كالمُ الراويّ   بـ(إىل) تارةً هُ يتعدَّ نَّا إذا امحرَّ  Qفإِنَّ :((كُ

قيْنا برسولِ اهللاِ  )) هنج البالغة:  ،Nالبأسُ اتَّ نْهُ نَّا أقربَ إىل العدوِّ مِ دٌ مِ نْ أحَ فلمْ يكُ

هِ ٧٧١ ) نحو قوله تعاىل ٩، غريب كالمِ بُ لِلتَّقْو ﴿ :، وتارةً بـ(الالمِ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ اعْ

لُونَ  مَ بِريٌ بِام تَعْ وا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ خَ قُ اتَّ  .٨سورة املائدة، من اآلية  ﴾وَ

نَ اإلضافةِ واخلالصةُ أنَّ  ا مِ دً كام هو احلالُ يف -هُ إذا كانَ اسمُ التفضيلِ (أقرب) جمرَّ

هِ  -كالمِ الراويِّ  ؛ فهلْ هيَ يف كالمِ لِ عليهِ ) التفضيليةِ ال تدخلُ إالّ عىل املُفضَّ نْ فإنَّ (مِ

، وهذا غلطٌ يف الرتكيبِ  لِ ، بلْ أدخلها عىل املفضَّ لْ عليهِ ؟ ال، ملْ تدخُ دخلتْ كذلكَ

نَ الالّمِ املقرتنةِ الن مِ والتوكيدِ يف القربِ مِ سَ قَعَ بنيَ القَ هِ وَ ؛ ألنَّ التفاضلَ يف كالمِ حويِّ

 : لِ ؛ والتقديرُ يف املوضعِ األوّ لَ التوكيدَ ، وتارةً أُخر فَضَّ مَ سَ لَ القَ )؛ فتارةً فَضَّ بـ(قدْ

نَ التو مِ مِ سَ ) تكونُ أقربَ إىل القَ مُ هذهِ الالمُ املقرتنةُ بـ(قدْ سَ ؛ فالقَ كيدِ إذا اقرتنتْ بالواوِ

، وعليهِ  نَ التوكيدِ مُ أقربُ إىل الالمِ مِ سَ : القَ ؛ ألنَّ األصلَ لٌ عليهِ فضَّ لٌ والتوكيدُ مُ فضَّ مُ

لِ  ) التفضيليّةُ عىل املُفضَّ نْ كام هوَ يف كالمِ األستاذِ الراويّ -ال يمكنُ أنْ تدخلَ (مِ

، وإنّام عىل املُفضَّ  -ووافقهُ د. نارص مِ سَ لَ التوكيدَ عىل القَ . ويف املوضعِ الثاين فَضَّ لِ عليهِ

نَ  ، أقربَ إىل التوكيدِ مِ ، أي: الالمُ بَّام كانتْ نَ الواوِ فرُ دَتْ مِ ا إذا جترَّ : وأمّ والتقديرُ

؛ لذا فكالمُ الراويّ يف املوضعِ الثاين  لٌ عليهِ فَضَّ مُ مُ سَ لٌ والقَ فَضَّ ؛ فالتوكيدُ مُ مِ سَ القَ

 ال غبارَ عليهِ.سليمٌ 
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ا  ـا كثـريً ؛ ألهنّ بّام كانـتْ أقـربَ إىل التوكيـدِ ـنَ الـواو فـرُ دَتْ مِ ا إذا جتـرّ وأمّ

ــىل دٌّ ع مٌ أو إرصارٌ أو رَ ــزْ ــاكَ عَ ــونَ هن ــالمِ دونَ أنْ يك رُ يف الك ــذكَ ــا تُ  م

(( حُ يف أيامنِ العربِ وأقسامِ القرآنِ لْمَ  .)١(إنكارٍ كام يُ

، وإذا  ــمِ سَ ــربَ إىل القَ ــتْ أق ــالواو كان ــد) ب ــاذا إذا اقرتنت(لق : مل ــولُ أق

ـمِ  سَ ؟ فهـلْ هـذهِ الـواوُ هـي واوُ القَ ملْ تقرتنْ هبا كانَـتْ أقـربَ إىل التوكيـدِ

مُ بـهِ دوهنـا؟ فهـذا مـا ملْ يـنُصَّ عليـهِ  سَ فَ املقْ ذِ ، أو حُ ـنَ النحـوينيَ أحـدٌ مِ

ـمِ فلـيسَ ثَـمَّ صـلةٌ بينهـا وبـني  سَ ؛ فـإنْ كانـتْ لغـريِ القَ ـمِ سَ هي لغـريِ القَ

. مِ سَ  القَ

 :مْ لِإلْ ِيامنِ ﴿ وإذا ما أرادَ د. نارص أنْ حيتجَّ بقولهِ تعاىل نْهُ بُ مِ رَ ئِذٍ أَقْ مَ وْ رِ يَ فْ كُ مْ لِلْ  ﴾هُ

عِهِ ﴿ ، وقولِهِ تعاىل:١٦٧سورة آل عمران، من اآلية  فْ نْ نَ بُ مِ رَ هُ أَقْ ُّ وا ملََنْ رضَ عُ دْ  ﴾يَ

: إنَّ (١٣سورة احلج، من اآلية  ا ، فيقولَ تعديًّ ا من اإلضافةِ ومُ دً ) جاءَ جمرَّ أقربَ

؛ والتقديرُ يف اآليةِ  لِ عليهِ ) يف كِال املوضعنيِ دخلتْ عىل املُفضَّ نْ : إنَّ (مِ ). أقولُ نْ بـ(مِ

نْ  هُ أقربُ إليهِ مِ ُّ مئذٍ أقربُ لإليامنِ منهم، ويف اآليةِ الثانيةِ ِ: رضَ األُوىل: همُ للكفرِ يوْ

، يف حنيِ أنّ ( هِ ، وهو خالفُ لسانِ نفعِ لِ ) يف كالم الراوي دخلت عىل املفَضَّ منْ

 العرب.

مِ يف اللغة العربية:  )١( سَ ، ومابني املعقوفني مني؛ ألنَّ (أقرب) ١٢٠أساليب القَ

.( نْ  بـ(إىل) وليس بـ(مِ  يتعدّ

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ويف ذيلِ كالم األستاذ الراويّ دَاللةٌ عىل أَنَّـهُ إذا جـاءتْ (لقـد) يف مقـامِ 

هـام  ، ومنهُ املواضـعُ السـابقةُ يف كالمِ مِ سَ إذْ ؛ Lاإلنكارِ كانتْ أقربَ اىل القَ

ـا  بالغً اطَبَ كانَ مُ ، بلْ إنَّ املُخَ (لقد) يف مقامِ الردِّ عىل إنكارِ املُخاطبِ جاءَتْ

، وهذا يقتض (لقـد) يف ـيف اإلنكارِ ؛ لـذا أر أنَّ ا املبالغـةَ يف التوكيـدِ ي أيضً

. مٍ حمذوفٍ قَعَتْ يف جوابِ قَسَ  تلكَ املواضعِ وَ
ا وجَ  - مَ املدينةَ يومً دِ ، فكانَ يُعطي مـا بـنيَ ومنها أنَّ معاويةَ قَ طاءِ لَسَ للعَ

ـنُ  لَ عليهِ اإلمـامُ احلسَ رُ النهارِ دَخَ ، فلامَّ كانَ آخِ ا إىل مائةِ ألفٍ  Qمخسنيَ ألفً
 : لَنا. ثُمَّ قالَ بَخِّ دْتَ أَنْ تُ لَّكَ أَرَ عَ ، لَ دٍ َمَّ :((أَبْطَأْتَ علينا يا أبا حمُ فقالَ لهُ معاويةُ

ثْلَ ما أعْ  طِهِ يا غالمُ مِ دٍ وأنا ابـنُ أعْ َمَّ ها يا أبا حمُ ذْ : خُ ، ثُمَّ قالَ َعَ طَيتُ اليومَ أَمجْ
(( ا عليكَ وأنا ابنُ فاطمةَ هتُ دْ دَ دْ رَ قَ : لَ نُ . فقالَ احلَسَ نْدٍ  .)١(هِ

ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم هِ رســولِ اهللاِ  Qومنهــا ق ــدِّ ِ جَ ــربْ ــد قَ ــا  Nعن ملَّ
ــتَ و ــأيب أن :((ب ــروجِ إىل العراقِ ــىل اخل مَ ع ــزَ ــدْ عَ قَ ــولَ اهللاِ لَ ــا رس ــي ي أُمِّ

ــايعْ  ْ أُب ــثُ إينِّ ملَ يْ ــكَ حَ ــي وبينَ قَ بين ــرِّ ــا، وفُ هً رْ كَ كَ ارِ ــوَ ــنْ جِ ــتُ مِ جْ رَ خَ
، وهــا أنــا ذا خــارجٌ  ــورِ جُ ــورِ وراكــبِ الفُ لِيَزيـدَ بــنِ معاويــةَ شــاربِ اخلُمُ

(( ، فعليكَ منِّي السالمُ راهةِ كَ عىل الكَ نْ جوارِ  .)٢(مِ

 .١/١٣٢مقتل احلسني: )١(

 .٤١٠املنتخب(الطرحيي):  )٢(
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ــ سَ ...تقــديرُ مجلــةِ القَ ــدْ قَ ، ودَاللــةُ مجلــةِ )١(مِ يف كِــالَ املوضــعنيِ هــو: واهللاِ لَ
ـدْ  قَ :(لَ نْ ـلٍّ مِ ـعَ الفعـلُ املـايض يف كُ قَ ؛ إذْ وَ مِ فـيهام هـيَ احلـالُ سَ جوابِ القَ
فٌ  ـرْ : حَ ـدْ ، قـالَ ابـنُ يعيش:((قَ ) موضـعَ احلـالِ ـتُ جْ رَ ـدْ خَ قَ دْهتا) و(لَ دَ رَ

: قـامَ  ، وذلكَ أنّـكَ تقـولُ ـهِ فـيام مضـ معناهُ التقريبُ ُ بقيامِ ـربِ تُخَ ، فَ ى ـزيـدٌ
ـنَ  ـدْ يكـونُ قريبًـا مِ ا، وقَ ـدْ يكـونُ بعيـدً ، إالَّ أنَّ ذلـكَ الزمـانَ قَ نَ الزمنِ مِ
؛  ــتَ فيــهِ َّــا أَنْ ــهُ ممِ تَ بْ رَّ ــدْ قَ قَ ) فَ دْ ــهُ بـــ(قَ تَ بْ رَّ ، فــإذا قَ الزمــانِ الــذي أنــتَ فيــهِ

ــ : قَ ، أيْ ــدْ قامــتِ الصــالةُ : قَ نُ ذِّ تُهــا يف هــذا ولــذلكَ قــالَ املــؤَ قْ دْ حــانَ وَ
ــهُ  عَ ــانَ مَ ــالِ إذا ك ــعَ احل ــايض موض ــوعُ امل ــنُ وق ْسُ ــذلكَ حيَ ؛ ول ــانِ الزم
، أي:  مَ عـــىل اخلـــروجِ ـــزَ ـــدْ عَ ا قَ : رأَيـــتُ زيـــدً : قولِـــكَ )، نحـــوُ ـــدْ (قَ

ا))  .)٢(عازمً
ــىل  ــةِ ع الل ــالِ للدَّ ــعِ احل ــايض يف موض ــلِ امل ــيءَ بالفع ــهُ جِ نَّ وأر أَ

؛ ألنَّ  ــهِ ــعِ بوقوعِ طْ ــدْ مضــ القَ ثٍ قَ ــدَ ى ـالفعــلَ املــايضَ هــو مــا دلَّ عــىل حَ
.  وانقطَعَ

كَ أنَّ  )١( ما بعدَ (لقد) عىل تقدير القسم؟)) أقولُ : إنَّ  قال د. حيدر ((ما معيارُ

ها تدلُّ عىل قسمٍ  هذا ، إذْ إنَّ (لقد) نفسَ هُ جوابٌ ؛ ألنَّ السؤالَ نفسَ ليس بسؤالِ

، رشح ٣/١١٧حمذوف، وهو ما عليهِ أكثرُ النحوينيَ منهم سيبويه)) ينظر: الكتاب: 

 .١٠/١٦٠كتاب سيبويه(السريايف): 

 .٩/٢٦٨رشح املفصل: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ا الالّمُ الداخلةُ عىل فعيل املدحِ  ـ وأمَّ ) وما أُحلِ ، وبئسَ مَ (نِعْ ام فقـد والذمِّ ـِ قَ هبِ

مِ املحذوفـةِ  سَ ةً عىل مجلةِ القَ ، وهـو أنَّ معاويـةَ )١(جاءتْ يف موضعٍ واحدٍ دالّ

نِ  : وكيـفَ ذاكَ Q قالَ ذاتَ يومٍ لإلمامِ احلَسَ ، قالَ : ((أنا خريٌ منكَ يا حسنُ

يهـاتَ  : هَ . قالَ وا عليكَ عُ ْمِ َّ وملْ جيُ يلَ : ألنَّ الناسَ قد أمجعوا عَ ؟ قالَ يا بنَ هندٍ

يهاتَ لَشَ  النِ بـنيَ  )٢(رَّ ـهَ جُ تَ يا ابنَ آكلةِ األكبادِ، املجتمعونَ عليكَ رَ لَوْ ما عَ

) صفةً  )١( لتِ (املحذوفِ عَ )) أقول: قد جَ قالت: د. أسيل: ((املحذوفِ

) يف مِ سَ مِ  لـ(القَ سَ ا بنيَ القَ ؛ ألنَّ هناكَ فرقً مِ سَ مِ بل مجلةَ القَ سَ دْ نعتَ القَ ْ أُرِ حنيِ أينَّ ملَ

مُ  سَ ؛ فالقَ مِ سَ : إحدامها مجلةُ  -كام ذكرتُ يف التمهيدِ -ومجلةِ القَ يرتكبُ من مجلتنيِ

ا حمذوفةٌ القَ  مِ بأَهنَّ سَ ، وأنا أُريدُ أنْ أصفَ مجلةَ القَ مِ سَ ، واألُخر مجلةُ جوابِ القَ مِ سَ

. مِ سَ  دلَّتْ عليها الالمُ يف جوابِ القَ

َّ ما )٢( ، أي: رشَ ، إذ قال: ((هيَ زائدةٌ ) زائدةٌ َّ  ير د. حيدر أنَّ الالمَ يف (لَرشَ

. يْهاتَ ملِا ﴿ :قال تعاىل علوتَ يْهاتَ هَ ونَ هَ دُ )). ٣٦سورة املؤمنون، من اآلية  ﴾تُوعَ

: إنَّ د. حيدر قاسَ الالّمَ يف كالمِ اإلمامِ  ؛ لذلك  Qأقولُ عىل الالمِ يف اآليةِ الكريمةِ

؛  ، بَلِ الالّمُ ملْ تكنْ زائدةً عٌ تَرسِّ مٌ مُ كْ ، وهذا حُ ا زائدةٌ ) بأهنّ َّ مَ عىل الالمِ يف (لَرشَ كَ حَ

، فهناكَ فرقٌ بينها وبنيَ ال فُ جرٍّ رْ ، فالالمُ يف اآليةِ الكريمةِ حَ الّمِ يف اآليةِ الكريمةِ

، ويف كالمِ  Qوالالّمُ يف كالمِ اإلمامِ  ا يف اآليةِ الكريمةِ مكسورةٌ ، ثُمَّ إهنَّ ليست كذلكَ

) دخلتْ عىل  Qاإلمامِ  َّ ، ويف (لَرشَ لَتْ عىل اسمٍ ، وهي يف اآليةِ الكريمةِ دَخَ مفتوحةٌ

ا من حيثُ الداللةِ يف كِال فعلٍ أُريدَ بهِ  ، وأمَّ ؛ هذا من حيثُ الرتكيبِ  الذمُّ
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هٍ؛ فالطائعُ لكَ عاصٍ هللاِِّ رَ كْ طيعٍ ومُ هُ معذورٌ مُ رَ  بكتابِ اهللاِ، وحـاشَ هللاِ  واملُكْ

أَكَ  نَ الرذائلِ كـام بـرَّ أَين مِ رَّ ، ولكنَّ اهللاَ بَ َ فيكَ ريْ نْكَ فال خَ : أنا خريٌ مِ أنْ أقولَ

نَ الفضائِل))  .)١(مِ
ــ ــمٍ حمــذوفٍ ـالــالمُ يف (لَشَ ) واقعــةٌ يف جــوابِ قَسَ : واهللاِ  )٣()٢(رَّ هُ تقــديرُ

ــ ــرَّ مــا علــوتَ ـلَشَ ، والشَّ ــذمِّ ) فعــلُ ال َّ ــادِ. فـــ(رشَ ــةِ األكب ــنَ آكل ــا ب : ـي رُّ

 دَ الذي عُ دَ بَ عُ )، أي: بَ : (هيهاتَ هيهاتَ ما توعدونَ : ففي اآليةِ الكريمةِ املوضعنيِ

، هذا عىل اعتبارِ أنَّ الالّمَ زائدةٌ،  ، فاالسمُ املوصولُ (ما) فاعلٌ السمِ الفعلِ تُوعدونَ

هِ  دُ األوجُ ا. وهوَ أحَ  يف إعراهبِ

نِ  ا يف كالمِ اإلمامِ احلَسَ رَ لداللةِ قولِ معاويةَ عليهِ الذي هو:((أنا  Qوأمّ مِ فالفاعلُ أُضْ

ه: هيهاتَ  ))، وتقديرُ معوا عليكَ َّ وملْ جيُ يلَ ... ألنَّ الناسَ قدْ أمجعوا عَ نُ سَ خريٌ منكَ يا حَ

؛ ولو كان دَ الذي قلتَ عُ دَ بَ عُ ، أي: بَ لْتَ ا عىل هيهاتَ ما قُ ) زائدةً قياسً َّ ت الالمُ يف (لَرشَ

، وليستْ زائدة. مٍ حمذوفٍ ) المُ جوابِ قَسَ َّ دَ املعنى؛ وعليهِ فإنَّ الالمَ يف (لَرشَ سَ فَ  اآلية لَ

 .٤٤/١٠٤، بحار األنوار: ٤/٢٢مناقب آل أيب طالب: )١(

، حاشية اخلرضي عىل رشح ابن ٤/١٧٧٦ينظر: ارتشاف الرضب: )٢(

 .٢/٢٨٧عقيل:

)٣(  ، مِ املحذوفِ سَ لَّتْ عىل القَ ) قدْ دَ َّ مِ (لَرشَ سَ أعني أنَّ الالّمَ التي يف جوابِ القَ

))، وعليهِ يكونُ  أي: مِ املحذوفِ سَ ؛ يف حنيِ أنَّ د. أسيل قالت: ((مجلةِ القَ َّ  واهللاِ لَرشَ

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ـ َّ يَشِ ، والفعـلُ رشَ ـوءُ ا )١(رُّ ـالسُّ ـدً ) قَصْ ـلَ لَ إىل صـيغةِ (فَعُ ـوِّ ـلٌ حُ ، وهـو فِعْ

ــىل  ــامِ ع ــكِّ اإلدغ ) بف رَ َ ــو (رشَ ــلِ ه ــلَ التحوي ــه قب ــلُ في ، إذِ األص ــذمِّ لل

لَ إ ــوِّ ــذمُّ حُ ــهِ ال ــدَ ب ــامّ أُري )، فل لَ ــيغة(فَعَ ) فصــارَ ص ــلَ ــيغةِ (فَعُ ىل ص

  ُوهذا كالمٌ غري . مِ املحذوفِ سَ َّ واقعةٌ يف مجلةِ القَ : الالّمُ يف لَرشَ ؛ ألنَّ الكالمُ  مستقيمٍ

. مِ سَ ، بل وقعتْ يف مجلةِ جوابِ القَ مِ املحذوفِ سَ  الالّمَ ملْ تقعْ يف مجلةِ القَ

 ( َّ رْ أنَّ الالّمَ يف (لَرشَ ))، أي: إنَّ أبا حيّانَ ملْ يذكُ لْها أبو حيَّانَ وقالَ د. حيدر: ((ملْ يقُ

ونَ أنَّ ال . أقولُ ذكرَ النحويّ ) ثُمَّ واقعةٌ يف جوابِ قسمٍ حمذوفٍ لَ لَ إىل (فَعُ وِّ فعلَ إذا حُ

. ينظر: رشح الترصيح عىل  هُ يف كلِّ يشءٍ مَ كْ ا وأَخذَ حُ ) صارَ جامدً نَ معنى (بِئْسَ مِّ ضُ

نَ معنى ٣٢٨-٣/٣٢٧التوضيح:  مِّ ) ثُمَّ ضُ لَ لَ إىل (فَعُ وِّ ) فعلٌ حُ َّ . وعليهِ فإنَّ (رشَ

ا؛ لذلكَ دخلتْ عليهِ المُ ال ) فصارَ جامدً ، وإىل هذا أشارَ أبو (بِئْسَ مِ منْ دونِ قدْ سَ قَ

، وملْ  ، فالالّمُ ةً بامضٍ جامدٍ رَ دَّ صَ : ((اجلملةُ الفعليةُ إنْ كانتْ مُ حيّانَ األندليسُّ بقولِهِ

، نحو:  تدخلْ عليهِ قدْ

ا  .............)) متُ دْ جِ يِّدانِ وُ مَ السَّ وعليه فقدِ  .٤/١٧٧٦ارتشاف الرضب: يمينًا لَنِعْ

يتُ  ).اكتفَ تُ ذلكَ عىل الفعلِ (رشَّ  باإلشارةِ، وقِسْ

 (ش ر ر).٦/٢١٦ينظر: كتاب العني: )١(
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نِ  ــمِّ ) مبالغــةً يف الــذمِّ املُتَضَ َّ (رشَ )، ثُــمَّ عــادَ إىل اإلدغــامِ فصــارَ رَ ُ (رشَ

بِ   .)١(معنى التعجّ

ــدِ  ا؛ للمبالغــةِ يف بُعْ رً ـرّ كَ ــمِ الفعـلِ (هيهــات) مُ ـمُ باسْ سَ رَ القَ ــدِّ وقـد صُ
ــى  ــات) معن نَ (هيه ــمَّ ــدْ تض . وق ــهُ ــف نفسَ ــام وص ــةُ ك ــونَ معاوي أنْ يك

ــبِ ا )، )٢(لتعجُّ ــنُ سَ ــا حَ ــك ي ــريٌ من :(أنا خ ــهُ ــةَ قولَ ــىل معاوي ــارِ ع ، واإلنك
ــيءَ  . وجِ ــتَ لْ ، مــا أبعــدَ مــا قُ ــتَ لْ : مــا أبعــدَ مــا قُ فكــأَنَّ اإلمــامَ قــالَ لــهُ
ـب مـنْ تسـلُّطِ معاويـةَ عـىل  نِ معنـى التعجُّ ا للـذمِّ املتضـمِّ مِ توكيـدً سَ بالقَ

. ويف هـذا دليـلٌ عـىل جـو قٍّ ةِ بغريِ حَ ؛ ألنَّ الـذمَّ األمّ ـمِ عـىل احلـالِ سَ ازِ القَ
.  واقعٌ فيهِ

ةِ الالمُ الداخلةُ عىل أداةِ الشَّ  -ت مِ املحذوفَ سَ ، قالَ ـتدلُّ عىل مجلةِ القَ طِ رْ
ا يف نحو: مُ كثريً سَ فُ القَ ْذَ حيـاً ﴿ابن جني: ((حيُ نا رِ لْ سَ لَـئِنْ زالَتـا إِنْ  ﴿،﴾أَرْ وَ

دٍ  نْ أَحَ ام مِ هُ كَ سَ ينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَئِنْ أَ وَ ﴿،﴾أَمْ يْتَ الَّذِ هُ ﴾تَ عَ رْ مَ كَ ذْ ْ يُ ، معَ أنَّهُ ملَ
(( لَّتْ عليهِ احلروفُ ، وإنّام دَ . وأكثرُ دخـولِ هـذهِ )٣(يشءٌ مشابهٌ لهُ يف الكالمِ

 .٥/٢٥٨٥ينظر: رشح التسهيل (ناظر اجليش): )١(

 .٧٤-٢/٧٣ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

، واآليات عىل ٤٣٨خمتارُ تذكرةِ أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها(ابن جني):  )٣(

، سورة البقرة: من ٤١، سورة فاطر: من اآلية٥١ة الروم، من اآلية:التوايل: سور

 .١٤٥اآلية

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

) الشّ  رةً ـَالالمِ عىل (إنْ ـدَّ قَ ـمٍ مُ ا عـىل أنَّ هنـاكَ مجلـةَ قَسَ ؛ تنبيهً . وقـد )١(رطيةِ
دَتْ يف أربعةِ مو رَ  :)٢(اضعَ وَ

ــــنِ  - ــــامِ احلسَ ــــولُ اإلم ــــا ق ةَ  Qمنه ــــلَمَ سْ ــــنِ مَ ــــبِ ب حلبي
ــريّ  ــا ٤٢(ت)٣(الفه : أَمَ ــالَ ، ق ــةٍ ــريِ طاع ــكَ يف غ ــريٍ ل سِ بَّ مَ ـــ): ((رُ ه

ــا  ني ــىل دُ ــةَ ع ــتَ معاوي ــكَ أَطَعْ ــىلَ ولكنَّ ــال: بَ ــال، ق ــكَ ف ــريي إىل أبي سِ مَ
دَ بكَ يف  عَ دْ قَ قَ نياكَ لَ لَئِنْ قامَ بِكَ يف دُ ؛ فَ ))قليلةٍ رتِكَ  .)٤(آخِ

، حاشية اخلرضي عىل رشح ابن ٣/٢٧٣ينظر: مغني اللبيب:  )١(

 .٢/٢٨٩عقيل:

 .٩٤٥: ٢، م١٨٧: ١ينظر:م )٢(

هُ عنها )٣( لَ زَ : والّهُ عمرُ بن اخلطّاب أعاملَ اجلزيرة ثُمَّ عَ ةَ الفهريّ لَمَ سْ . حبيبُ بنُ مَ

انَ - وهو الذي قالَ ملعاوية رٍّ  -واألخريُ والٍ عىل الشام يف خالفةِ عثامنَ بنِ عفّ إنَّ أبا ذَ

دٌ عل َ عثامنُ حبيبملُفسِ ريَّ . سَ هُ معاويةُ  اً يكَ الشامَ دَّ َ عثامنُ أمَ
ورصِ . وملّا حُ إىل آذربيجانَ

لَغَ واد ، فلامّ بَ لَمةَ الفهريّ سْ  بنيَ املدينة بجيشٍ استعملَ عليهِ حبيبَ بنَ مَ رَ يَ القُ

فِّنيَ  لِّها بصِ عَ معاويةَ يف حروبِهِ كُ لْ مَ عَ بخربِ مقتلِ عثامنَ فرجعَ ومل يزَ مِ والشام سَ

نَهم أمريُ املؤمنني عَ دَ الذينَ لَ ها. كان أَحَ هُ معاويةُ إىل أرمينية والياً عليها Q وغريِ َ ريَّ . سَ

، قاموس الرجال: ١/٥٤٩حابة: هـ. أُسد الغابة يف معرفة الص٤٢فهلكَ هبا سنة 

٩٥-٣/٩٤. 

 .٤٤/١٠٦، بحار األنوار: ٤/٢٤مناقب آل أيب طالب:  )٤(
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ى المَ الشــــ ــــمَّ ) تُسَ ــــئِنْ ا عــــىل حــــرفِ ـالــــالمُ يف (لَ ؛ لــــدخوهلِ رطِ

ــ ئَــةَ )١(رطـالش ــمِ  )٢(،والــالّمَ املوطِّ سَ ــوابِ القَ ، والمَ )٤(، والمَ اليمــنيِ )٣(جل

ــةً  لُ توطِئَ ــدخُ ــمِ ت سَ ــ)٥(القَ ــلَ الشّ ــمَ قب سَ ــأَنَّ القَ ــةَ ب ــالّمَ املؤذن ، )٦(رطِ ـَ، وال

ؤَ  مِ جلوابهِ وهيَ المٌ مفتوحةٌ يُ سَ دُ هبا طلبُ القَ  .)٧(كَّ

ـــمِ املحذوفـــةَ كـــامللفوظِ هبـــا مـــعَ هـــذهِ الـــالَمِ  سَ ، )٨(وإنَّ مجلـــةَ القَ

، رشح ١٦٠، الالمات:٢٧٣ينظر: اجلمل يف النحو(اخلليل الفراهيدي):  )١(

 .٢/٦٧٦، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٩/٤١املفصل:

ا حقيقيًّا عن معنى ل )٢( مُ استفهامً ) قائالً:((ماذا إنَّ د. نارص يستفهِ ئَةُ طِّ فظةِ (املُوَ

. وكانَ عليهِ  تعني مِ سَ يِّئةِ جلوابِ القَ ةِ واملُهَ دَ هِّ ئَةُ بمعنى املُمَ طِّ : املُوَ ؟)). أقولُ هذهِ الكلمةُ

. نْهُ أَلُ عَ  معرفةُ هذا املعنى، وال يَسْ

، رشح ٩/٤١، رشح املفصل:١/٤٠٦، اإلغفال: ٣/٦٦ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٣١٦، رصف املباين:٦/٦٧ة ابن احلاجب:الريض عىل كافي

، معاين القرآن(األخفش): ٢/١٣٠، ١/٦٦ينظر: معاين القرآن(الفراء):  )٤(

 .١/٦٧، رشح كتاب سيبويه(السريايف):٢/٥٣٩

 .٤١٧-١/٤١٦، اإلغفال: ١٦٠، الالمات:٢/٣٢٥ينظر: معاين القرآن وإعرابه: )٥(

: ، أمايل ابن ٢٣٠ينظر: املسائل املنثورة:  )٦(  .١٣٧، اجلنى الداين:٢/١١٨الشجريّ

 .٢/٨٩٥ينظر: رشح الكافية الشافية: )٧(

 .٦/٢٣٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٨(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٧١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

. ومجلـةُ  كَ تـِ رَ ـدَ بـكَ يف آخِ عَ ـدْ قَ قَ نيـاكَ لَ ـئِنْ قـامَ بـكَ يف دُ والتقدير: واهللاِ لَ
ــ سَ رِ القَ ــدُّ ؛ لِتَصَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ) مجل ــكَ ــكَ يف آخرتِ ــدَ ب عَ ــدْ قَ قَ مِ (لَ

). وجــوابُ  ــدَ عَ (الالمِ وقــد) عــىل الفعــلِ املايض(لقــد قَ ا، ولــدخولِ رً ــدَّ قَ مُ
ــ ،ـالشَّ ــمِ سَ لَّ عليــهِ جــوابُ القَ ولــو كــانَ اجلــوابُ جــوابَ  رطِ حمــذوفٌ دَ

تِكَ  رَ دَ بكَ يف آخِ عَ دْ قَ قَ نياكَ فَ ئِنْ قامَ بكَ يف دُ : لَ يلَ قِ طِ لَ  .)١(الرشَّ
ـــ ـــدِ انْصَ قَ (لَ ـوَ ـــمِ سَ فَ جـــوابُ القَ ) إىل رَ ـــكَ تِ رَ ـــكَ يف آخِ ـــدَ بِ عَ دْ قَ قَ

؛  ـنِ احلـالِ مَ ـنْ زَ بُ املـايضَ مِ ـرِّ قَ ـلٌ بــ(قد) التـي تُ تّصِ نَّهُ مُ عَ أَ ، مَ االستقبالِ
؛  ـهِ طْـعِ بوقوعِ ـدِ القَ ـعَ قَصْ بيلٍّ مَ ـتَقْ سْ ـرٍ مُ وتعليلُ ذلـكَ ألَنَّـهُ إخبـارٌ عـنْ أَمْ

قَعَ ومىض، ثُمَّ هو أنَّهُ وَ ْربُ عنهُ  Q فَكَ  .)٢(خيُ
ــ ) الشَّ ــىل (إنْ ــةِ ع ــالمِ الداخل ــكَ ال ــنْ تل ــدَّ مِ ــاهرةً أو ـوال بُ رطيّةِ ظ

، وإنْ ملْ  ــكَ نَّ مَ رِ ُكْ ــي ألَ يْتَنِ : (إنْ أَتَ ــتَ لْ ــو قُ ــريايف: ((فل ــالَ الس ، ق ةً رَ ــمَ ضْ مُ
ــئِنْ ملْ  ، ولَ ــكَ نَّ مَ رِ ُكَ ــئِنْ أَتيتَنــي ألَ ــهُ يف معنــى: لَ ؛ ألَنَّ ) جــازَ نَّــكَ مَّ َغُ ــأْتِنِي ألَ تَ

ــأْتِن ــكَ تَ أَنّ ؛ كَ ةً ــرَ ظْهَ ةً أو مُ رَ ــمَ ضْ ــالمِ مُ ــذهِ ال ــنْ ه ــدَّ مِ ؛ وال بُ ــكَ نَّ مَّ َغُ ي ألَ
(( نّكَ مَ رِ ُكَ يْتَنِي ألَ ئِنْ أَتَ : واهللاِ لَ لْتَ  .)٣(قُ

ئَــةِ  ثَرُ املجــيءُ بــالالمِ املوطّ رَ فــاألَكْ ــدِّ قُ فَ وَ ــذِ ــمَ إذا حُ سَ وهــذا يعنــي أَنَّ القَ

ـمِ املقـ سَ ـا عـىل القَ ) تنبيهً عَ (إنْ ـنْ غـريِ مَ ـدْ جيـيءُ مِ قَ ، وَ ـرِ لِ األمْ ـنْ أَوّ رِ مِ دَّ

 .٦/٣١٢٣ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )١(

 .٥/٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .١٠/٦٧رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٣(
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ــهِ )١(المٍ  ــاىل، كقولِ ــ﴿:)٢(تع ــمْ ملَُشْ مْ إِنَّكُ ــوهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ ونَ ـوَ كُ ــهُ )٣(﴾رِ ، ومن

ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــي  Qق ةَ زوجِ النب ــلَمَ ــهِ  Nألُمِّ سَ تْ علي ــرَ ــا أنكَ ملَّ

ــه،  ــا أُمَّ ــذهابِ إىل العراق:((ي ــىل ال ــهُ ع مَ زْ ــتُ عَ بْ هَ ــومَ ذَ ــبْ الي ْ أَذهَ إنْ ملَ

(( دَ غدٍ بْتُ بَعْ هَ ا لَذَ بْ غدً هَ ْ أَذْ ا، وإنْ ملَ  .)٤(غدً

 .٢٣٨، ٦/٦٧رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ينظر:  )١(

: قولِهِ تعاىل: )٢( نَ اآليتنيِ الكريمتنيِ ) مِ إِنْ ﴿ يسألُ د. نارص عنِ الواوِ يف (وإنْ وَ

ونَ  كُ ِ مْ ملَُرشْ مْ إِنَّكُ وهُ تُمُ عْ ْ ﴿، وقوله تعاىل: ١٢١سورة األنعام، من اآلية  ﴾أَطَ إِنْ ملَ وَ

ولُونَ لَ  قُ امَّ يَ وا عَ نْتَهُ ذابٌ أَلِيمٌ يَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ نَّ الَّذِ سَّ  .٧٣سورة املائدة، من اآلية  ﴾يَمَ

نِ دَاللةِ  : أنا أَتكلَّمُ عَ نَ الالمِ أمْ ال؟!)). أقولُ يَ عوضٌ مِ نا، أهِ رِ الواوَ هُ كُ ْ تذْ قائالً: ((ملَ

امَّ  ا سؤالُ د. نارص فهوَ بعيدٌ عّ ، وأمّ دِهِ، وما الالّمِ يف (لئن) عىل قسمٍ حمذوفٍ دَ  أنا بصَ

) بالالّمِ  ئَةِ عالقةُ الواو يف (وإنْ طِّ ؟! ولو ملْ يسألْ هذا السؤالَ لكانَ  املُوَ مِ سَ جلوابِ القَ

.  أفضلَ

 .١٢١سورة األنعام: من اآلية  )٣(

 .٣٣٠الثاقب يف املناقب(ابن محزة):  )٤(
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ا ــوازً ا) ج ــدً ــبْ غ هَ ــةُ يف (وإنْ ملْ أَذْ ئَ ــالمُ املوطِّ فَتِ ال ــذِ نى )١(حُ ــتَغْ ؛ واسْ

(( ــدُ عــىل آخــرِ الكــالمِ ــمَ يعتَمِ سَ ، الــذي )٢(الكــالمُ عنهــا؛ ((ألَنَّ القَ

ــــ بْتُ بَعْ هَ ــــذَ ــــو يف هو(لَ ، وه ــــمِ سَ ــــوابُ القَ ــــذا ج )، فه ــــدٍ دَ غَ

( بَنَّ هَ َذْ ـــى(ألَ ـــذوفٌ إالّ )٣(معن ـــمُ حم سَ ـــالمُ والقَ ـــذهِ ال فُ ه ـــذَ ْ ، وال حتُ

ــيالً  ــاريسّ )٤(قل ــيلٍّ الف ــو ع ــادةِ أب ــا بالزي ــمَ عليه كَ فِها حَ ــذْ ــلِ حَ ،وألَج

ــر ــارةً أُخ ــتُ ت ثْبُ ــارةً وتَ طُ ت ــقُ ــا تس ــا أَ َهنَّ ــىل زيادِهت ــةُ ع الل ؛ قائِالً:((والدَّ

: ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهُ عَ ثبُــتُ فيــهِ الــالَّمُ قولُ ــهِ املُْنــافِقُونَ ﴿فِمــامَّ تَ نْتَ ْ يَ ــئِنْ ملَ ــمَّ  ﴾...لَ ثُ

: ِــمْ ...﴿قــالَ نَّــكَ هبِ يَ رِ ــهُ تعــاىل: ﴾لَنُغْ ثْبُــتْ فيــهِ الــالَّمُ قولُ َّــا ملْ تَ ْ ﴿وممِ إِنْ ملَ وَ

وا  ـرُ فَ ينَ كَ ـنَّ الَّـذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ امَّ يَ وا عَ نْتَهُ يمٌ يَ ـذابٌ أَلـِ مْ عَ ـنْهُ طها  ﴾مِ فسـقوُ

ا)) ا أُخر دَاللةٌ عىل زيادهتِ بُوهتُ  .)٥(تارةً وثُ

 .٢/٦٧٧، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٣١٦ينظر: رصف املباين:  )١(

 .٧٥خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبُها:  )٢(

 .٣/١٠٨ينظر: الكتاب: )٣(

 .٦/٣١٣٥ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٤(

، واآليتان عىل التوايل: سورة األحزاب: من ٦٧-٦٦املسائل العضديات:  )٥(

 .١/٤١٨، وينظر: اإلغفال: ٧٣، سورة املائدة: من اآلية:٦٠اآلية
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ـ ) مجلـةَ جـوابِ الشَّ ـدٍ ـدَ غَ بْتُ بَعْ هَ ـذَ ؛ ـوال جيوزُ أَنْ تكـونَ مجلـةُ (لَ رطِ
ـــ ) الشَّ ـــتْ يف ـألنَّ (إنْ لَ خَ الَّ دَ :((هَ ـــلَ ـــإنْ قِي ؛ ف ـــالالّمِ ـــابُ ب طِيّةَ ال جتُ رْ

؟  ــذلكَ ) ك (إنْ ــوابِ ــوابِ ج ــةً يف اجل ــتْ عامل ــا كانَ ) ملّ ــاجلوابُ أَنَّ (إنْ ف
لَّ  ــرُ يف اجلــوابِ دَ مَ الــذي يَظْهَ ؛ ذلــك ألنَّ اجلــزْ ــدٍ ــتَجْ إىل تأكي ْ ْ حتَ مَ ملَ اجلــزْ

(( بْطِ  .)١(عىل الرَّ
ــةِ  -ث ــىل اجلمل ــةُ ع ــالّمُ الداخل ــةِ ال ــمِ املحذوف سَ ــةِ القَ ــىل مجل لُّ ع ــدُ تَ

، و ــائمٌ ــدُ ق يْ زَ ــو: لَ ، نح ــميّةِ ــائِمٌ االس ق ا لَ ــدً ــامِ )٢(إنَّ زي ــول اإلم ــا ق ، ومنه
ـــنِ  ـــافِ Q احلَسَ ـــنِ اعتك ـــبُّ إِيلَّ مِ ـــةِ أخٍ يل يف اهللاِ أَحَ ـــاءُ حاجَ ضَ قَ : ((لَ

(( رٍ هْ  .)٣(شَ
ــــنيِ  - ـــلَ عبــــدُ اهللاِ  Qومنهــــا قــــولُ اإلمــــامِ احلُسَ تـِ ـــا قُ ملـَّ

ــة، وملَُحَ ٦١الرضــيع(ت ــنَ الناقَ مُ عــىل اهللاِ مِ ــتَ أكــرَ َنْ ــدٌ هـــ):((واهللاِ ألَ مَّ
نْ صالح)) مُ عىل اهللاِ مِ رَ  .)٤(أَكْ

ــال  ــدَ أنْ تَ دٍ يف كــربالءَ بَعْ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ ــا جــيشَ عُ ــا خماطبً ــهُ أيضً وقولُ
ــهُ تعــاىل: لَ وْ ــىلَ ﴿قَ ــرانَ عَ مْ آلَ عِ يمَ وَ ــراهِ آلَ إِبْ نُوحــاً وَ مَ وَ ــطَفى آدَ إِنَّ اهللاََّ اصْ

 .٢/٦٧٨ر يف رشح مجل عبد القاهر: الفاخ )١(

 .١/٥٤١، رشح مجل الزجاجي:٧١-٧٠ينظر: الالمات:  )٢(

 .٢٥٢ح ١٥٠تاريخ ابن عساكر(ترمجة اإلمام احلسن):  )٣(

 .٢/٢٤٥تاريخ اليعقويب: )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٧٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ـــضٍ  عْ ـــنْ بَ ـــها مِ ـــةً بَعْضُ يَّ رِّ ِنيَ * ذُ ِـــنْ آلِ )١(﴾الْعـــاملَ ا ملَ ـــدً َمّ : ((واهللاِ إنَّ حمُ
(( دٍ َمَّ ِنْ آلِ حمُ ، وإنَّ العرتةَ اهلاديةَ ملَ  .)٢(إبراهيمَ

ــتْ  لَّ ) دَ ــدٍ َمَّ ِــنْ آلِ حمُ ، وإنَّ العــرتةَ اهلاديــةَ ملَ ــدٌ مَّ ، وملَُحَ ضــاءُ قَ الــالّمُ يف (لَ
ـــ: رُ ب ــي تُقــدَّ ــةِ الت ــمِ املحذوف سَ ــةِ القَ ةِ واهللاِ، وهــذهِ الالّم((لِ  عــىل مجل ــدَّ شِ

ــامً  ــا قَسَ ــاسِ قبله ــضُ الن رُ بع ــدِّ قَ ــهِ يُ لُ علي ــدخُ ــا ت ــا م ه ها وحتقيقِ ــدِ توكي
 ، يـدٌ قـائِمٌ زَ : واهللاِ لَ يـدٌ قـائِمٌ زَ : لَ هِ ، كـأَنَّ تقـديرَ قولـِ ـمِ سَ يَ المُ القَ : هِ فيقولُ
ــذا  ــلُ ه ثْ ــرٍ أنْ يكــونَ مِ نْكَ . وغــريُ مُ ــالّمُ ــهِ ال ــتْ علي لَّ ــمُ ودَ سَ رَ القَ ــمِ أَ ُضْ فَ

ــامً  ــا قَسَ ، وألهنّ ــةٌ ــمِ مفتوح سَ ــام أَنَّ المَ القَ ــةٌ ك ــالّمَ مفتوح ــذهِ ال ؛ ألَنَّ ه
ــةٌ  قَ َقِّ ةٌ حمُ ــدَ كِّ ؤَ ــا مُ ، وألَهنّ ــمِ سَ لُ المُ القَ ــدخُ ــام ت ــلِ ك ــىل اجلُمَ لُ ع ــدخُ ت
ــام كانــت المَ  بّ ، ورُ ــمِ سَ ــتْ المَ القَ ــام كانَ بّ ، ولكنّهــا رُ ــمِ سَ كتحقيــقِ المِ القَ

ِام سَ  ، واللفظُ هبِ ))االبتداءِ دِ صْ لُّ عىل القَ تَدَ ، ولكنْ باملعنى يُسْ  .)٣(واءٌ
 ، ــمِ سَ ، فهــذهِ جــوابُ القَ يــدٌ قــائِمٌ زَ : واهللاِ لَ قــالَ ابــنُ أيب الربيع:((تقــولُ
ـــزَّ  ـــالَ اهللاُ عَ ، ق ـــمٌ ـــاكَ قَسَ ـــنْ هن ، وإنْ ملْ يكُ ـــائمٌ ـــدٌ ق يْ زَ : لَ ـــولُ وتق

 .٣٤، واآلية ٣٣سورة آل عمران: )١(

 .٤٥/٣١٧، بحار األنوار:١٣٤األمايل(الشيخ الصدوق): )٢(

 .١/٥٤١، وينظر: رشح مجل الزجاجي: ٧٠الالمات:  )٣(
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: ــلَّ جَ ــ﴿وَ شْ ــنْ مُ ٌ مِ ــريْ نٌ خَ مِ ــؤْ ــدٌ مُ بْ لَعَ ــوْ أَ ـوَ لَ كٍ وَ مْ رِ ــبَكُ جَ ، وهــذا )١())﴾عْ
لُ عــىل غــريِ املبتــدإ، نحــو:  م أَنَّ الــالّمَ تــدخُ ــتُهُ جَّ ، وحُ مــذهبُ الكــوفينيَ

م يف الوجودِ المُ ابتداءٍ  ؛ فعىل هذا ليسَ عندهُ  .)٢(لَطَعامَكَ زيدٌ آكِلٌ
ــامّ  ؛ فل ــمِ سَ ــىل القَ لُّ ع ــتَدَ ــاملعنى يُسْ ــهُ ب ــرَ أنَّ ــاجيَّ ذك : إنَّ الزج ــولُ أق

ــاين ــتِ املع ها كانَ ــدِ ــغَ يف تأْكِي ا بُولِ ــدًّ ــا ج ــا هب ــابقةِ معنيًّ ــوصِ الس  يف النص
تَى بالتوكيـدِ فضـالً عـن مراعـاةِ  ـؤْ رِ أمهيّـةِ الكـالمِ يُ ـدْ ؛ ألنَّهُ عىل قَ مِ سَ بالقَ

ــنِ  ، ففــي قــولِ اإلمــامِ احلَسَ ــبِ ــةِ أخٍ يل يف Q حــالِ املخاطَ :(لَقضــاءُ حاجَ
ــ ) نَجِ رٍ ــهْ ــنِ اعتكــافِ شَ نٍ اهللاِ أحــبُّ إِيلَّ مِ مِ ــؤْ ــةِ مُ ــلَ قضــاءَ حاجَ ــهُ فَضَّ دُ أنَّ

ـــنْ أرشفِ  ، يف حـــنيِ أَنَّ االعتكـــافَ مِ رٍ ـــهْ يف اهللاِ عـــىل اعتكـــافِ شَ
، وألمهيّـةِ  بُ هبـا العبـدُ إىل اهللاِ عـزَّ وجـلَّ ـرَّ تَقَ الطاعاتِ والعبـاداتِ التـي يَ

. مِ سَ هُ بالقَ دَ  ذلكَ املعنى أَكَّ
ــذلكَ  ــنيِ يفوك ــامِ احلُسَ ــولِ اإلم ــنْ : (وQ  ق ــىل اهللاِ مِ ــرمُ ع ــدٌ أَك مَّ ملَُحَ

ــنْ ســياقِ الكــالم  ــالً عَ )، فَضْ ــدٍ َمَّ ِــنْ آلِ حمُ :(وإنَّ العــرتةَ ملَ صــالح)، وقولِــهِ
. مٍ حمذوفٍ لُّ عىل قَسَ  الذي يَدُ

، واآلية: سورة ٣/٨٦٩الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح:  )١(

 .٢٢١البقرة: من اآلية

، رشح التسهيل، القسم ٦/٦٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٢/٣٢٧، املساعد عىل تسهيل الفوائد:٧٤٠النحوي(املرادي): 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٧٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــا البصــ ا ـأمّ ، وإنَّ زيــدً ــدٌ قــائمٌ يْ زَ ) يف (لَ (الــالّمَ م أَنَّ ريّونَ فــاملنقولُ عــنهُ

ــ ــمِ بَ سَ ) ليســتْ المَ القَ ؛((ألَنَّ هــذا الرتكيــبَ جيــوزُ )١(لْ المَ االبتــداءِ لقــائِمٌ

ــيَ المَ  ِ ه ــربَ ــاحبةُ للخَ ــالّمُ املص ــونُ ال ، وتك ــمٍ ــريِ قَسَ ــنْ غ ــهِ مِ ــانُ ب اإلتي

ـأَينَ الـدالٌّ عـىل  ؛ فَ )، وإذا كـانَ كـذلكَ رٌ يف بـابِ (إنَّ ـدَّ قَ االبتداءِ كام هـو مُ

(( فَ ذِ رادٌ وحُ نَّهُ مُ ى أَ عَ مِ لِيُدَّ سَ  .)٢(القَ

ــ -ج ْ تَ ): ملَ ــمِ املحذوفــةِ الــالّمُ الداخلــةُ عــىل (كــأَنَّ سَ لُّ عــىل مجلــةِ القَ دُ

ــنَ النحــوينيَ  ــدٌ مِ ــنْ مصــادرَ  -يــذكرْ أَحَ ــتُ عليــهِ مِ وقــوعَ  -يف مــا اطّلعْ

ــ ــانَ األندلس يّ ــو حَ ــمِ إالّ أب سَ ــا للقَ ــأَنَّ جوابً ، ـك ــهُ نْ ــاقالً عَ ــيُوطيّ ن يّ والسَّ

ــمِ  سَ فِ مجلــةِ القَ ــذْ ــنْ حَ ــالً عَ ــةً عليهــا، فَضْ ) دالَّ ــأَنَّ وإبْقــاءِ الــالّمِ يف (لَكَ

) ـجــاء يف ارتشــافِ الضــ ــمِ عــىل (أَنَّ سَ ) القَ رب:((وال جيــوزُ دخــولُ (المِ

: ومــا  ــهُ قــولُ األعــرايبّ نْ )، ومِ ــأَنَّ ــا عــىل (كَ )، وجيــوزُ دخوهلُ وال عــىل (أَنْ

(( ةٍ شَ شَ أَنَّا عىل حُ ؟ واهللاِ لَكَ ةُ نَمَ  .)٣(هذهِ القَ

 .١١/٤٠٥ذييل والتكميل: ينظر: الت )١(

 .٦/٣١٣٩رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٢(

، ٤/٢٥٠، وينظر مهع اهلوامع: ٤/١٧٧٦ )٣( : الرائحةُ الرديئَةُ النَّتِنَةُ ةُ نَمَ ، القَ

: موضعُ قضاء احلاجة، لسان العرب: ٧/٥١٦لسان العرب: ةُ شَ (ق ن م). واحلُشَ

 (ح ش ش).٢/٤٦١
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دَتْ  رَ ـوَ قـولُ اإلمـامِ احلُسـنيِ وقد وَ ، وهُ  Q هـذهِ الـالّمُ يف موضـعٍ واحـدٍ

ةَ أمــــريِ  تْلِــــهِ شــــيعَ ــــلْحِ بقَ ــــضَ رشوطَ الصُّ ملعاويــــةَ بعــــد مــــا نَقَ

ــكَ Qاملــؤمننيَ  أَنّ ــبْحانَ اهللاِ يــا معاويــةُ لَكَ ،  )١(:((سُ ــةِ ــنْ هــذهِ األُمّ ــتَ مِ لَسْ

(( نْكَ  .)٢(وليسوا مِ

) المُ جــوابِ  ــكَ أَنَّ ــكَ  فــالالمُ يف (لَكَ أَنَّ : واهللاِ لَكَ هُ ــمٍ حمــذوفٍ تقــديرُ قَسَ

ــا بــدخولِ  ) وأخواهتِ (إنَّ ) دونَ ــأَنَّ ــتْ (كَ تَصَّ . إذِ اخْ ــةِ ــنْ هــذهِ األُمَّ ــتَ مِ لَسْ

مِ عليها سَ  .)٣(المِ جوابِ القَ

ــةَ  ــىل معاوي ــارُ ع ــبُ واإلنك ــبحانَ اهللاِ) التعجُّ :(سُ ــنْ قولِهِ ــرادُ مِ وامل

فتَهُ أحكـامَ اإلسـ : خمالَ لَهُ ةَ أمـريِ املـؤمننيَ فِعْ تْلَـهُ شـيعَ ، وقَ ا كـانَ Q المِ . وملـّ

ـنْ لـيسَ  ـمِ مبالغـةً يف تأكيـدِ تشـبيهِ معاويـةَ بِمَ سَ ـيءَ بالقَ ا جِ اإلنكارُ شديدً

. ةِ نْ هذهِ األمّ  مِ

 

مُ )١( سَ نِ  قالَ د. حيدر: ((أينَ القَ : أملْ تكُ قَ الالّمُ معنى اجلواب؟)). أقولُ قِّ لِتُحَ

) دونَ أخواهتا  الالّمُ يف تْ (كأنَّ هُ قدِ اختصَّ ؟؛ ألنَّ مٍ حمذوفٍ ةً عىل قَسَ ) دالَّ أَنَّ كَ (لَ

. مٌ حمذوفٌ لةٌ هبا فثَمَّ قَسَ تَّصِ تْ المٌ مُ دَ جِ مِ عليها، فحيثُام وُ سَ  بدخولِ المِ جوابِ القَ

 .١/١٨٠سياسة: اإلمامة وال )٢(

م يف اللغةِ العربية: ٢/٣٨٨ينظر: النحو الوايف:  )٣( سَ  .١١٢، أساليب القَ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٧٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــاهرةً  ــمِ ظ سَ ــةِ القَ ــرُ مجل ــحاءِ ذِكْ ــربِ الفص ــانِ الع ــنْ لس ــاءَ مِ ــدْ ج وقَ

ـــؤمننيَ  ـــولِ أمـــريِ امل )؛ نحـــوُ قَ ـــأَنَّ (كَ عَ ـــلِ  Q مَ ـــنْ أَهْ ـــةً مِ لَّ ـــا ثُ اطبً خمُ

ــيَ  محِ ى، وَ غَ ــوَ ــسَ ال ِ ــو محَ م أَنْ ل ــيام إِخــالُكُ ــم ف ــأَينِّ بِكُ :((واهللاِ لَكَ ــةِ الكوف

بُلِها)) نْ قُ نِ ابْنِ أيب طالبٍ انفراجَ املرأةِ عَ تُم عَ جْ رَ دِ انْفَ ابُ قَ  .)١(الرضِّ

ـنِ  ـرَ بـن اخلطّـا Qوقول اإلمامِ احلَسَ مَ قاتـلُ لُعبيـد اهللاِ بـن عُ ب وهـو يُ

ـأَينّ أَنْظُـرُ إليـكَ  ، واهللاِ لَكَ : ((يـا بـنَ اخلطّـابِ نيَ ـفِّ إىل جانبِ معاويـةَ يف صِ

(( كَ ــدِ ــكَ أو غ ــوالً يف يومِ ــاقرِ )٢(مقت ــامِ الب ــول اإلم ـــ) ١١٤(ت Q ، وق ه

هُ إىل Q ذاكــراً اإلمــامَ املهــديَّ  ــرَ ــنَدَ ظهْ ــدْ أسْ قَ ــرُ إليــهِ وَ ــأَينّ أنظُ :((واهللاِ لَكَ

 ، ــرِ ))احلَجَ ــهُ قَّ ــدُ اهللاَ حَ نْشُ ــمَّ يَ ــاريّ )٣(ث ــوبَ األنص ــولِ أيب أيّ ريض  )٤(، وق

ــقِّ أمــريِ املــؤمننيَ ٥١(ت اهللا عنــه بًا عــنْ حَ رِ عْ ــا  Qهـــ)مُ ضً َرِّ باخلالفــة وحمُ

 .٥٣٦، تصنيف هنج البالغة: ٩٦خ ٢٥٤هنج البالغة:  )١(

 .٥/٢٣٣رشح هنج البالغة:  )٢(

 .٢/٥٦تفسري العيايش:  )٣(

دَ ال )٤( هُ خالد بن زيد األنصاري اخلزرجي، شهِ ، أبو أيّوب األنصاري، اسمُ عقبةَ

اً، واخلندق، وسائر املشاهد مع رسولِ اهللاِ  ا، وأُحدُ ، وكان من خواصِّ أمري Nوبدرً

، وكان عىل مقدمتِهِ يوم النهروان، تويف يف  Qاملؤمننيَ  فِّنيَ هُ وقعةَ اجلمل، وصِ عَ دَ مَ هِ شَ

 . ٦/٢٨هـ. أُسدُ الغابة يف معرفة الصحابة:٥١مدينة القسطنطينية سنة 
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:((إنَّ أمــريَ املــؤمننيَ  ــهُ اهللاُ -النــاسَ عــىل قتــالِ معاويــةَ ــدْ أســمعَ  -أكرمَ قَ

، وقلــبٌ ح نٌ واعيـةٌ ـنْ كانـتْ لـهُ أُذْ ــةً مَ م بـهِ كرامَ كُ ـدْ أكـرمَ . إنَّ اهللاَ قَ فـيظٌ

ـمِّ رسـولِ اهللاِ  م ابـنُ عَ كُ ـرِ لَ بـنيَ أظهُ ـا، حيـثُ نَـزَ هلِ بوُ ـقَّ قَ بِلْتُموهـا حَ ما قَ

م  هُ ــيِّدُ م وسَ ــلُهُ ــلمنيَ وأفض ــريُ املس ، وخ ــلمّ ] وس ــهِ [وآل ــىل اهللاُ عليهِ ص

 َ لــنيِّ م إىل جهــادِ املُحِ ، ويــدعوكُ ينِ ــمْ يف الــدّ كُ هُ قِّ فَ م بعــده، يُ ــأَنَّكُ ، فــواهللاِ لَكَ

(( م مطبوعٌ عليها فال تستجيبونَ ، وقلُوبُكُ مٌّ ال تسمعونُ  .)١(صُ

(( نْدٍ هُ هِ جْ كَ وَ هَ جْ أَنَّ وَ :((واهللاِ لَكَ م ملعاويةَ هِ  .)٢(وقولِ أَحدِ

ــقِّ عبــدِ اهللاِ بــنِ جعفــرِ بــنِ أيب طالــب ريض اهللا  )٣(وقــولِ معاويــةَ يف حَ

أنَّ ٨٠(ت عنه ))هـ): ((واهللاِ لَكَ هُ لُقُ هُ وخُ لْقُ يُهُ وخَ شْ  .)٤(هُ رسولُ اهللاِ مَ

 .١/٤٢٣، مجهرة خطب العرب: ١/١١٢سياسة: اإلمامة وال )١(

 .٥/٩٠أنساب األرشاف:)٢(

)٣( ، عبدُ اهللا بن جعفر بن أيب طالبٍ بن عبد املطّلب اهلاشميّ القريش، صحايبّ

، كان كريامً  لِدَ هبا منَ املسلمنيَ نْ وُ لُ مَ لِدَ بأرضِ احلبشة ملّا هاجرَ أبواهُ إليها، وهو أوّ وُ

ى: بحرَ اجلودِ، ول مّ سَ ، وكانَ أحدَ األُمراءِ يف جيشِ أمريِ املؤمنني يُ  Qلشعراءِ فيهِ مدائحُ

، تُويفَ باملدينةِ سنة  فِّنيَ . ٢٠١-٣/١٩٩هـ. أسد الغابة يف معرفة الصحابة:٨٠يومَ صِ

 .٢٨١-٢/٢٨٠اإلصابة يف متييز الصحابة: 

 .٢/١٢٩، مجهرة خطب العرب:٢/١٠٤رشح هنج البالغة:  )٤(
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، قــالَ ابــنُ  ــمِ سَ ــا للقَ ) ال تقــعُ جوابً ــأَنَّ ــرَ أَنَّ (كَ كَ ــنْ ذَ ـنَ النحــوينيَ مَ ومِ

 ، ـدُ ا األَسَ ـأَنَّ زيـدً : كَ ـهُ لُ قولَ زِّ نـَ ، وتُ ) فهـيَ للتشـبيهِ ـأَنَّ ا (كَ أَمّ أيب الربيع:((فَ

: ــهِ ؛ فكــانَ ي منزلــةَ قولِ ــدِ لَ الــالّمُ عــىل زيــدٌ كاألسَ نبغــي لــذلكَ أَنْ تــدخُ

ــا  ) جوابً ــأَنَّ (كَ ، إالّ أنَّ العــربَ ملْ جتعلْ ــدِ يــدٌ كاألسَ زَ : لَ مجلتِهــا، كــام تقــولُ

ـنْ ذلـكَ بـأنْ  ُمُ اسـتغنَوا عَ ـأَهنَّ ، كَ ـدٌ ا أَسَ ـأَنَّ زيـدً : واهللاِ كَ ـلْ لَـمْ تقُ ، فَ مِ سَ للقَ

(( دِ يدٌ كاألسَ زَ  .)١(قالوا: واهللاِ لَ
ــي ــهُ هــذا ل ــدُ ـس بشــوقولُ كِّ ــاهُ مــنْ نصــوصٍ تُؤَ ــالِ مــا أوردن يءٍ يف قِب

ــىل  لُّ ع ــدُ ــإنَّام يَ ــىل يشءٍ ف ــذا إنْ دلَّ ع ؛ وه ــمِ سَ ــا للقَ ) جوابً ــأَنَّ (ك وقوعَ
لَّ كالمِ العرب الفصحاءِ.  نقصٍ يف استقصاءِ النحوينيَ كُ

ــو،  -ح (ل ــمِ املحذوفــةِ الــالمُ الواقعــةُ يف جوابِ سَ تــدلُّ عــىل مجلــةِ القَ
ــوال، ول ــهُ ول ؛ فبعضُ ــالمِ ــذهِ ال ــونَ يف ه ــفَ النحوي تَلَ ــا): اخْ ــا وم لَه عَ م جَ

ـامً قـائامً برأ (لـو، ولـوال، ولومـا) لتأكيـدِ ارتبــاطِ قِسْ ـتْ يف جوابِ قَعَ ـهِ وَ سِ
ـــهُ  )٢(اجلملـــةِ الثانيـــةِ بـــاألُوىل، وهـــو مـــذهبُ الزجـــاجي بِعَ ـــنْ تَ ، )٣(ومَ

ــوابِ  ــعُ يف ج قَ ــي تَ ــالّمُ الت ــا ال ــبَ إىل أهنّ هَ ــهم ذَ ضُ ــوَ  وبَعْ ، وهُ ــمِ سَ القَ

 .٣/٨٧١ح عن مسائل كتاب اإليضاح: الكايف يف اإلفصا )١(

ل:١٣٩-١٣٦الالّمات:  ينظر: )٢(  .٩/٤٢، رشح املفصّ

 .٢/٦٧٨ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٣(
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و،  ــرٌ مْ : لــو جــاءَ زيــدٌ جلــاءَ عَ ــكَ :((قولُ ، إذ قالَ مــذهبُ أيب عــيلٍّ الفــاريسّ
ــتْ  ــو) ليس (ل ــكَ أنَّ ــو)؛ وذل ــوابُ (ل ــيَ ج ، وه ــمِ سَ ــالّمُ المُ القَ ــذهِ ال ه
ــا  ــيس هل ــا ل ــا؛ ألَهنَّ ــا هل ــمُ جوابً سَ ــارَ القَ ــا ص ــنْ رشطً ــا، وإذا ملْ تكُ رشطً

ــ ، وإذا كــانَ جواهبُ ــا هلــا، جــوابٌ جمــزومٌ ) جوابً اءَ (جلَ ا غــريَ جمــزومٍ صــارَ
نَيا عنْ إضامرِ اجلواب)) تَغْ  .)١(واسْ

ـــــيّ  ـــــنُ جن ـــــولِ اب ـــــذا الق ـــــىل ه ـــــهُ ع بِعَ هُ )٢(وتَ حَ ـــــحَّ  )٣(، وصَ
مَ أبــو )٤(هـــ)٧٠٢املــالقي(ت عَ زَ هُ ابــن هشــام األنصــاريّ قــائالً:((وَ ، وردَّ

ــوابِ قَ  ــا) المُ ج ــوال) و(لوم (لو) و(ل ــدَ ــالّمَ بع ــتح أَنَّ ال ، الف رٍ ــدَّ ق ــمٍ مُ سَ

ل:٢٢٨املسائل املنثورة:  )١( ، مغني ٩/٤٢، وينظر: رشح املفصّ

 .٣/٢٧١اللبيب:

 .١/٣٩٤حسن هنداوي): ينظر: رس صناعة اإلعراب، ابن جني(تح: د. )٢(

هُ كانَ  )٣( : إنَّ استفهامَ )؟)). أقولُ هُ حَ حَّ  يسألُ د. نارص قائالً: ((ماذا تعني بـ(صَ

 ،( حَ حَّ نَ النحوينيَ لفظة (صَ هُ قدِ استعملَ كثريٌ مِ ؛ ألنَّ حقيقيًّا؛ وهو سؤالٌ غريبٌ

بَ  لَّ عىل معناها، أي: إنَّ املالقيَّ نَسَ ، إذْ بِنيتُها الرصفيةُ تدُ هبَ أيب عيلٍّ  ودَاللتُها بيِّنةٌ ذْ مَ

ةِ قائالً قي  حَّ ام "لو، ولوال"الفاريسِّ إىل الصِّ : ((والصحيحُ أنَّ الالّمَ ال تقعُ يف جواهبِ

(( مِ سَ نْ هلُام بلْ للقَ ، وليسَ اجلوابُ إذَ رٍ قدَّ مٍ ظاهرٍ أو مُ رصف  إالّ إذا كانا بعدَ قَسَ

 .٣١٦املباين:  

 .٣١٦ينظر: رصف املباين: )٤(
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(( ــفٌ ــهِ تعسُّ ــد )١(وفي ــالّمُ بع ــتِ ال ــو كان ــهُ ((ل نَّ ــفِ أَ سُّ ــارةُ هــذا التَعَ ، وأمَ
ــةً  [اجلــوابِ بعــد (لو)مجل ــرَ جميءُ ثُ رِ لَكَ ــدَّ قَ ــمٍ مُ ا يف جــوابِ قَسَ ــدً ــو) أب (ل
، كــام يكثُــرُ ذلــك يف بــاب  ــهُ َنــا أُكرمُ : لــو جــاءين ألَ ] نحــوُ اســميّةً

(( مِ سَ  .)٢(القَ
ـــدْ وردتِ  ـــوال)وقَ ـــو، ول (ل ـــةُ يف جوابِ ـــالّمُ الواقع ـــبعةٍ  )٣(ال يف س
ا  :)٤(وعرشينَ موضعً

ـــنِ  - ـــتْ بنـــو إرسائيـــلَ Q منهـــا قـــولُ اإلمـــامِ احلَسَ كَ رَ ـــدْ تَ : ((وقَ
ــةُ  تْ هــذهِ األُمَّ عَ ــمِ ــهُ خليفــةُ موســى، وقــد سَ ــم يعلمــونَ أنَّ ، وهُ هــارونَ

 .٣/٢٧١بيب:مغني الل )١(

. ١/١٩٢، وما بني املعقوفني من متن حاشية األمري: ٣/٢٧٣املصدر نفسه : )٢(

قالَ حمقق مغني اللبيب:((يف طبعة الشيخ حممد زيادةٌ بنيَ معقوفني:[اجلواب بعد لو 

ا يف بعض النسخ،  مجلةٌ اسمية] كذا، وهي مثبتةٌ يف متنِ األمري، وأشار الدسوقي إىل أهنّ

، ومل يرش إىل هذا اخلالف، وأثبتها مبارك  ا ليستْ مثبتةً يف النسخة األُوىل عندهُ مع أهنّ

 واقتفى أثر املطبوع)).

هام )٣(  .L مل ترد (لوما) يف كالمِ

، ٣٠٣: ٢،  م٢٨٤، ٢٦١، ٢٢٩، ٢١١، ١٨٨، ١٧٣، ١٥٧:  ١ينظر: م )٤(

٨٠٢، ٧٩٢، ٧٨٧، ٧٨٦، ٧٤٩، ٧٣٨، ٦٧٠، ٦٦٧، ٤٧٩، ٤٠٧، ٣٩٩،  ٣٩٦ ،

٩٥١،٩٥٤ ،٩٢٠، ٨٤٧. 
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ي بمنزلـةِ هـارQ يقـولُ ذلـكَ أليب Nرسولَ اهللاِ  ـنْ موسـى : إنَّـهُ منـِّ ونَ مِ
ــولَ اهللاِ  سُ أَوا رَ ــدْ رَ ــهُ ال نبــيَّ بعــدي، وقَ نَّ ــبَهُ هلُــم بغــديرِ  Nإالّ أَ حــنيَ نَصَّ

ــاهدُ  ــغَ الش بَلِّ م أَنْ يُ هُ ــرَ ــمَّ أمَ ، ثُ ــةِ الي ــهُ بالوِ ــاد ل ، ون وهُ عُ ــمِ ــمٍّ وسَ خُ
جَ رسـولُ اهللاِ  ـرَ ـدْ خَ ، وقَ ـِ Nالغائبَ ـهِ إىل الغـارِ ملّـا ملْ جيَ ـنْ قومِ ا مِ ـذارً دْ حِ

م هُ دَ اهَ م أَعوانًا جلَ دَ عليهِ جَ م أعوانًا، ولو وَ  .)١())عليهِ
ـــــالَ  م. ق هُ ـــــدَ َاهَ ـــــا جلَ م أعوانً ـــــيهِ ـــــدَ عل جَ ـــــو وَ أي: واهللاِ ل
ــمٍ  ام إالّ إذا كانــا بعــدَ قَسَ املالقي:((والصــحيحُ أنَّ الــالّمَ ال تقــعُ يف جــواهبِ

؛ فَ  ـمِ سَ ، ولـيسَ اجلـوابُ إذاً هلـام بـلْ للقَ رٍ ـدَّ قَ ـدا دونَ ظاهرٍ أو مُ جِ حيـثُ وُ
ام  ــدُ جــواهبَ ــدْ نجِ ِام؛ ولــذلكَ قَ لِ الــالّمُ يف جــواهبِ ــمٍ وال تقــديرهِ ملْ تــدخُ قَسَ

(( ــهُ لْ تأمَّ ــالّمِ فَ ــري ال ــمِ بغ سَ مِ القَ ــدَ ــعَ عَ ــالمُ يف )٢(م ــذهِ ال لُ ه ــدخُ . وال ت
: لو، ولوال، إالّ عىل املايض دونَ املستقبل  .)٣(جوابِ

ــاريسّ  ــيلٍّ الف ــو ع ــبَ أب هَ ــدْ ذَ ــالّمَ  وقَ ــذهِ ال ــهِ إىل أَنَّ ه ــضِ أقوالِ يف بع
وطِها ـقُ ، واسـتدلَّ عـىل ذلـكَ بجـوازِ سُ ةٌّ دَ ، نحـو قـولِ اإلمـامِ )٤(زائدةٌ مؤكِّ

 .١٠/٣٨، بحار األنوار: ٥٦١األمايل(الشيخ الطويس):  )١(

 .٣١٦رصف املباين: )٢(

ل: ١/٣٩٥ينظر: رس صناعة اإلعراب: )٣(  .٩/٤٣، رشح املفصّ

، الفاخر يف رشح ٩/٤٣، رشح املفصل:١/٣٩٥ينظر: رس صناعة اإلعراب: )٤(

هُ يف ما اطلعتُ عليه من ٢/٦٧٨مجل عبد القاهر:  كتُبِهِ ، ومل أحدْ
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ــنِ  تــكَ يــا بــنَ  Qاحلَسَ عْ ــةُ وبايَ تْني األُمَّ لَ ــذَ ــدْ خَ قَ :((وَ خماطبًــا معاويةَ
ــدْ  ، وقَ ــونَ مــا بايعتُــكَ ْلُصُ ــا خيَ تُ عليــكَ أعوانً ــدْ جَ ، ولــو وَ بٍ ــرْ ــلَ  حَ عَ جَ

، كــذلكَ  هُ وْ ــهُ وعــادَ هُ قومُ فَ ــعَ تَضْ ةٍ حــنيَ اسْ ــعَ اهللاُ عــزَّ وجــلَّ هــارونَ يف سَ
م  ــيهِ ــدْ عل ــا، وملْ نَجِ ن ــتْ غريَ عَ ــةُ وبايَ ــا األُمّ تْن كَ رَ ــنيَ تَ ةٍ ح ــعَ ــا وأيب يف سَ أن

ا)) ها بعضً تْبَعُ بعضُ نَنُ واألمثالُ تَ يَ السُّ  .)١(أعوانًا، وإنّام هِ
ــق ــوازَ س : إنَّ ج ــولُ ــيالً أق ــيسَ دل ــوال) ل ــو، ول (ل ــالّمِ يف جوابِ وطِ ال

رِ  ــدَّ ــايض املص ــلِ امل ــعَ الفع طُ م ــقُ ــدْ تَسْ ــمِ قَ سَ ــا؛ ألَنَّ المَ القَ ــىل زيادهتِ ع
)، ومـــعَ اجلملـــةِ االســـميّةِ  ونَ الـــالَّمَ يف تلـــكَ )٢(بــــ(قَدْ ـــدُّ عُ لِـــمَ ال يَ ؛ فَ

ا؟  املواضعِ زائدةً أيضً
ــ عَ قَ ــام وَ (لــو، ولــوال) لتأكيــدِ ارتبــاطِ لــذلكَ أر أَنَّ  الــالّمَ إنّ تْ يف جوابِ

ــمَ إذا  سَ ــقَ بعــضُ النحــوينيَ أَنَّ القَ قَّ ــدْ حَ ــهُ قَ ــاألُوىل؛ ألنَّ ــةِ ب اجلملــةِ الثاني

ـ مَ عـىل (لـو، ولـوال) كانَـتْ أداةُ الشَّ ـمِ ـتقدَّ سَ ـا جـوابَ القَ طِ وجواهبُ ، )٣(رْ

ــنِ  ــابِ اهللاQِ نحــو قــولِ اإلمــام احلَسَ ــةٌ يف كت م : ((واهللاِ لــوال آي ثناكُ  حلــدَّ

 : ــو اهللا﴿بــام يكــونُ إىلَ أنْ تقــومَ الســاعةُ حُ هُ أُمُّ  يَمْ نْــدَ عِ ثْبِــتُ وَ يُ مــا يَشــاءُ وَ

 .١٠/١٣٨، بحار األنوار:٥٦١األمايل(الشيخ الطويس):  )١(

 من هذه األُطروحة.ص   ينظر: )٢(

، حاشية اخلرضي عىل رشح ٦/٣١٢٧ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )٣(

 .٢/٢٨٨ابن عقيل:
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ــابِ  ــمِ )١())﴾الْكِت ــا للقس م) جوابً ثناكُ ــدّ (حل ــونَ مجلةُ ــن أنْ تك ــال يمك . ف

ــى ــادِ املعن ؛ )٢(لفس ــةِ ــوم القيام ــونُ إىل ي ــام يك ــديثُ ب ــعِ التح قَ ــهُ مل يَ ؛ ألنَّ

.لوجودِ اآليةِ   الكريمةِ

 .٣٩، واآلية سورة الرعد:٤/٩٧بحار األنوار:  )١(

؛ إذا تقدَّ  )٢( مِ القالتْ د. أسيل: ((تناقضٌ سَ مُ عىل الرشطِ فإنَّ اجلوابَ للقَ سَ  مَ القَ

سادِ املعنى.  ؛ لفَ مِ سَ ا للقَ ثناكم) جوابً َدَّ : فال يمكنُ أنْ تكونَ مجلةُ (حلَ ، ثُمَّ تقولُ للرشطِ

، فال  فِ : هذا عنيُ التعسُّ ف)). أقولُ ْذَ ؟ زائدٌ حيُ ما عالقةُ هذهِ اآليةِ بموطنِ الشاهدِ

؛ ألنَّ  طِ مبنيٌّ عىل نوعِ الرشطِ الذي تناقُضَ يف ما قلتُ مِ أو للرشّ سَ كونَ اجلوابِ للقَ

ىل واألكثرُ اعتبارُ  مُ فاألَوْ سَ مَ القَ طُ غريَ امتناعيٍّ وتقدَّ ؛ فإنْ كانَ الرشّ مِ سَ يقرتنُ بالقَ

طِ  تَغنى عنْ جوابِ الرشّ ، ويُسْ مِ سَ لُ اجلوابُ للقَ عَ ؛ فيُجْ مِ دونَ الرشطِ سَ لقيامِ  القَ

مِ  سَ ، وهذا ليسَ عليهِ كالمُ اإلمامِ  جوابِ القَ هُ مَ Qمقامَ طُ امتناعيًّا وتقدَّ . وإنْ كانَ الرشّ

مُ  سَ ، ال يمكنُ  -Qوهوَ ما عليهِ كالمُ اإلمامِ  -القَ مْ . نَعَ مِ سَ هُ جوابُ القَ فالرشطُ وجوابُ

) ثناكمأنْ تكونَ مجلةُ َدَّ دَ املحلَ سَ فَ هُ لو كانتْ كذلكَ لَ ؛ ألنَّ مِ سَ ا للقَ عنى؛ ألنَّ ) جوابً

: واهللاِ لقدْ  نْ قِبَلِ التقديرَ قَعَ التحديثُ مِ ا وَ قًّ لْ حَ ، وهَ ثناكم بام يكونُ إىل يومِ القيامةِ دَّ حَ

نَعَتِ Qاإلمامِ  ؛ فاآليةُ هيَ التي مَ ، ملاذا؟ لوجودِ اآليةِ الكريمةِ عْ حتديثٌ قَ ؟ ال، ملْ يَ

ثَ بام يكونُ إىل يومِ القيامةِ  Qاإلمامَ  َدِّ ؛ فهذهِ هيَ عالقةُ اآليةِ الكريمةِ بموطنِ أنْ حيُ

مِ  سَ نْ أرادَ التفصيلَ فعليهِ بـ(توايل القَ ف)، ومَ ذَ ا: (زائدٌ حيُ ، وليسَ بيشءٍ قوهلُ الشاهدِ

نَ األُطروحة. ) مِ  والرشطِ
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٢: مِ فُ مجلةِ جوابِ القسَ ذْ  ـ حَ
ــةِ  ــر اجلمل ــانِ جمَ ــهِ جتري ــةَ جوابِ ــمِ ومجل سَ ــةَ القَ ا أَنَّ مجل ــابقً ــا س ذكرن

ــ ــام كالشّ ــدةِ؛ فهُ ــةِ ـالواح ــزاءِ للدالل فُ اجل ــذْ ــازَ حَ ــام ج ــزاءِ فك رطِ واجل
مِ للداللةِ عليها سَ فُ مجلةِ جوابِ القَ ذْ  .)١(عليهِ كذلكَ جيوزُ حَ

ذْ  :مواضعُ حَ مِ  فِ مجلةِ جوابِ القَسَ
لُّ عليهــا، نحــو: زيــدٌ  ــدُ مَ مــا يَ ــم إذا تقــدَّ سَ فُ مجلــةُ جــوابِ القَ ــذَ ْ أـــ حتُ

ــيل واهللاِ ــني )٢(يُص ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــنِ  Q، ومن ــهِ احلَسَ ــدما  Qألَخي بع
ــي؟  ــا أخ َ ي

ــال: وملِ ؟ ق ــنْ ســقاكَ ، أخــربين مَ ــدٍ َمَّ ــا حمُ :((يا أب ــمَّ يَ السُّ ــقِ سُ
تُ  : أَقْ  .)٣(لُه واهللاِ))قالَ

 ( ــهُ ــذا الكالم(أقتلُ ، وه ــهِ ) علي ــهُ (أَقتُلُ ــمِ لداللةِ سَ ــوابُ القَ فَ ج ــذِ حُ
ــوَ  ، وهُ ــمِ سَ ــوَ مــنْ حيــثُ املعنــى جــوابُ القَ ــمُ هُ سَ رَ عنــهُ القَ الــذي تــأَخّ

ــوابِ  ــكَ اجل ــنْ ذل ــالعوضِ م ُ )٤(ك ــنيْ ــامُ احلُسَ ــرَ اإلم ــاذا أَخَّ ــنْ مل  Q. ولك
وَ جوا مَ ما هُ دَّ ، وقَ مَ سَ  بٌ يف املعنى؟.القَ

ل: )١(  .٩/١٧٩ينظر: رشح املفصّ

، رشح ١/٥٤١، رشح مجل الزجاجي:١٧٨-٩/١٧٧ينظر: املصدر نفسه:  )٢(

 .٧٠-٦/٦٩ كافية ابن احلاجب:الريض عىل

 .٨/٤٧، البداية والنهاية:٢٥٩األمايل(الشيخ الطويس):  )٣(

 .٢٣٦، ٧٠-٦/٦٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(
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ــهُ  ــذي بيانُ مونَ ال ــدِّ قَ ـــ((إنَّام يُ ؛ ف ــهُ مُ دِّ قَ ــام تُ ــتَمُّ بِ ْ ــربَ هتَ ــوابُ أَنَّ الع اجل
م)) ــاهنِ ني ــم ويعِ هنِ ِامَّ ــا هيُ ــا مجيعً ــى، وإنْ كان ــهِ أعن ــم ببيانِ ــم، وهُ ــمُّ هلُ ؛ )١(أه

تَـلَ أخـاهُ  ـنْ قَ تْلَ مَ مُّ اإلمامِ قَ الً، وثانيًـا أنَّـهُ  Qفكانَ هَ مَ  Qهـذا أوّ ـدَّ لـو قَ
ةِ)،  دَ ، والنــونِ املشــدَّ ــبَ أنْ يقــرتنَ الفعــلُ املضــارعُ بـــ(الالّمِ جَ ــمَ لَوَ سَ القَ
ـــهِ إشـــارةٌ إىل أنَّ  ؛ وهـــذا في ـــهُ االســـتقبالُ ؛ ألَنَّ داللتَ ـــهُ نَّ تُلَ َقْ أي: واهللاِ ألَ

ــمَّ إنَّ يف  Qالقاتــلَ معــروفٌ لــد اإلمــامِ احلُســنيِ  . ثُ وهــو لــيس كــذلكَ
نَّــهُ) تُلَ َقْ ــهُ واهللاِ) فلــيسَ فيــهِ عزيمــةٌ  (ألَ ، بخــالفِ (أقتلُ ــلِ تْ عزيمــةً عــىل القَ

. ؛ ألَنَّ القاتلَ غريُ معروفٍ  عىل القتلِ
ــهِ  ــمِ يف كالمِ سَ ــنْ حمــذوفًا؛ ألَنَّ  Qلــذلكَ أَر أَنَّ جــوابَ القَ ملْ يكُ

ا ذكرنـا؛ لـذا فـإنَّ )٢(احلذفَ بمنزلةِ اإلثبات ـد املعنـى ملِـَ سَ فَ رناهُ لَ ـدَّ ، ولـو قَ
ي ذلـكَ ا ـوِّ قَ ، ويُ رٌ قـدَّ ـمٍ مُ ام قبلـهُ ولـيسَ ثَـمَّ جـوابُ قَسَ مَ إنّام اكتفى بـِ سَ لقَ

(ت ــاينّ ــاهر اجلُرج ــدِ الق ــولُ عب ــنِ ٤٧١ق ــمَ عَ سَ تَ القَ ــرْ ـــ):((وإنْ أَخَّ ه
(( ـنَ احلـروفِ األربعـةِ لُـوِّ اجلملـةِ مِ لِّهِ كـانَ أَقـو؛ جلـوازِ خُ  )٣(اجلوابِ كُ

سَ  رُ هبا جوابُ القَ .التي يتصدَّ  مِ

 .١/٣٤الكتاب:  )١(

)٢(  : ، اإلعراب، أبو عيل الفاريسّ ينظر: كتابُ الشعر أو رشحُ األبيات املشكلةِ

 .٢٠٩عيل أبو املكارم): النحو العريب(د. ، احلذف والتقدير يف٢/٥٢٢

 .٢٢٨رشح اجلمل يف النحو: )٣(
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 َّــإذا أد ؛ ف ــلِ ــالفُ األَصْ ــذفُ خ ، واحل رُ كْ ــذِّ ــوَ ال ــلَ هُ ــمَّ إنَّ األصْ ثُ
ــذه  ــهُ يف ه ؛ فإنَّ ــنَّصِّ ــنَ ال ــرادَ مِ ــى امل ــالفُ املعن ــلٍ خي ــولُ إىل رأيٍ باط الق

 .)١(احلالةِ يمتنعُ القولُ باحلذفِ 
ــمُ  سَ ــانَ القَ ، إذا ك ــدليلٍ ا ل ــريً ــمِ كث سَ ــوابِ القَ ــةُ ج فُ مجل ــذَ ْ ب ـ حتُ

ـــا ) مقرتنً ، وإنْ ـــلْ ، وأَجَ ، وإيْ ـــمْ :(بَىل، ونَعَ فِ اجلـــوابِ . )٢(بأحـــدِ أَحـــرُ
نا﴿كقولهِ تعاىل: بِّ رَ قِّ قالُوا بَىل وَ  .)٣(﴾أَ لَيْسَ هذا بِاحلَْ

لَ اإلمـامُ احلُسـنيُ )٤(وقد وردَ هـذا يف موضـعنيِ  ا نَـزَ ا أَنَّـهُ ملـّ مهُ  Q: أحـدُ
ــةَ  ــهُ ومــوتَ  )٥(الثعلبيّ ــرَ موتَ كَ ، وذَ ا كــربالءَ ــهُ  قاصــدً نُ ((قالَ لــهُ ابْ أصــحابِهِ

ـعُ  جِ رْ يَّ والـذي إليـهِ مَ نـَ : بـىل يـا بُ ؟ قـالَ ـنا عـىل احلـقِّ لَسْ : يـا أَبَـه، أَفَ عيلٌّ
))Q العبادِ. فقالَ ابنُهُ عيلٌّ  نْ ال نبايلَ باملوتِ  .)٦(: إذَ

-٨٩مصطفى شاهر خلوف): ينظر: أسلوب احلذفِ يف القرآنِ الكريم(د. )١(

٩٠. 

 .٦/٣١٣٦، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٤/١٧٨٩رب:ـينظر: ارتشاف ال )٢(

 .٣٤سورة األحقاف: من اآلية: )٣(

 .١٠٦: ٢ينظر:م )٤(

وق وقبل اخلُزيْمية، وهي الثعل )٥( قُ بية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشُّ

ميِّت باسم رجلٍ سكنها اسمه ثعلبة. معجم البلدان:   .٢/٩٢ثلثا الطريق. سُ

 .١/٢٢٦، مقتل احلسني:٥/٧٩الفتوح: )٦(
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ةِ الداللــــةِ عليــــهِ بجملــــة  ــــمِ لِقــــوَّ سَ فَ جــــوابُ القَ ــــذِ حُ

؟)، و ــقِّ ــىل احل ــنا ع ــهِ االستفهام:(أفلس ــذي إلي ــيَّ والّ نَ ــا بُ ــىل ي : ب ــديرُ التق

ــمِ  سَ ــوابِ بالقَ ــنِ اجل ــتُغِنيَ عَ . إذِ اسْ ــقِّ ــىل احلَ نُ ع ــنَحْ ــادِ لَ ــعُ العب مرج

رِ بحرفِ اجلوابِ (بَىل). دَّ  املصَ

ــىل  ــدالِّ ع ــونَ ال ــهُ ك ــكٍ كالمَ ــنِ مال ــىل اب ــيش ع ــاظرُ اجل دَّ ن ــدْ رَ وقَ

ــ فِ اجل ــرُ ــدِ أَحْ ــرونِ بأح ــمُ املق سَ ــو القَ ــوابِ ه ــا اجل :((وأَمّ ؛ إذ قالَ وابِ

ــاىل: ــهِ تع ــةِ كقولِ وفِ اإلجاب ــرُ ــدِ حُ ــرونُ بأح ــمُ املق سَ ــوَ القَ ــاين وهُ  الث

احلأَ ﴿ نـالَيْسَ هـذا بـِ بِّ رَ الَّ ﴾قِّ قـالُوا بَـىل وَ ؛ فظـاهرُ كـالمِ املصـنِّفِ أَنَّ الـدَّ

: إنَّ  ــالَ ــهُ ق ؛ ألَنَّ ــوابِ ــرفِ اجل ــرونُ بح ــمُ املق سَ ــوَ القَ ــوابِ هُ ــىل اجل ع

ــتغنا ــىل االس الَّ ع ــدَّ ــإنَّ ال ؛ ف ــاهرٍ ــريُ ظ ــو غ ، وه ــذلكَ ــلَ ب صَ ــهُ حَ نْ ءَ عَ

ـلُ كـذا؟  : أَتفعَ م، فـإذا قِيـلَ ـنَ املسـتفهِ مُ مِ ـوَ الكـالمُ املتقـدِّ اجلوابِ إنّـام هُ

، واهللاِ ال  لَــنَّ َفْعَ ــمْ واهللاِ ألَ : نَعَ اهللاِ؛ فالتقــديرُ اهللاِ، أو: ال  وَ ــمْ وَ : نَعَ لْــتُ فقُ

ــ ــذوفُ يف ك ، فاملح ــلُ ، أَفْعَ مِ هِ ــتَفْ ــالمِ املس ــذكورُ يف ك ــوَ امل ــمِ هُ سِ المِ املُقْ

ــذا ـواآليــةُ الشــ نــا هلَ ؛ فالتقــدير: قــالوا: بــىل وربِّ ريفةُ األمــرُ فيهــا كــذلكَ

((  .)١(احلقُّ

. واآلية: سورة األحقاف: من اآلية ٦/٣١٤٠رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )١(

٣٤. 
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ــلْ  ْ يقُ ــاألَخريُ ملَ ، ف ــالمِ املصــنِّفِ ــاظرُ اجلــيش يف ك مَ ن هَّ ــوَ ــدْ تَ : قَ ــولُ أق

ــىل ــوابِ ع ــرفِ اجل ــرونِ بح ــمِ املق سَ ــةِ القَ ــام  بدالل ، وإنّ ــمِ سَ ــواب القَ ج

ـــبوقٍ  ـــمٍ مس سَ ... بقَ ـــوابِ ا...عنِ اجل ـــريً ـــدليلِ كث نَى لل ـــتَغْ يسْ :((وُ قالَ

(( ــةِ وفِ اإلجاب ــرُ ــبعضِ حُ ــىل )١(ب لُّ ع ــدُ ــلٌ ي ــاكَ دلي ــهِ هن ــاهرُ كالمِ ؛ فظ

ــذلكَ  . وك ــتفهامِ ــةُ االس ــةِ مجل ــةِ الكريم ــوَ يف اآلي ، وهُ ــمِ سَ ــوابِ القَ ج

 .Q احلالُ يف كالمِ اإلمامِ احلُسنيِ 

ــمٍ  سَ ــوابِ بقَ ــنِ اجل ا ع ــريً نَى كث ــتغْ : ويُس ــالَ ــكٍ ق ــنُ مال ــانَ اب ــو ك ول

. َلِّهِ دُّ ناظرِ اجليشِ يف حمَ ، لَكانَ رَ  مسبوقٍ ببعضِ حروفِ اإلجابةِ

؟) بحــرفِ اجلــوابِ  ــنا عــىل احلــقِّ لَسْ يــبَ االســتفهامُ املنفي(أَفَ ــدْ أُجِ وقَ

ــالً ب ) فَصْ ــيَّ نَ (يا بُ ــبَ بالنــداءِ ــمَّ أُعقِ ــه (بَىل)ثُ (والذي إلي ــمِ سَ ــهُ وبــنيَ القَ ين

ــلتُهُ  نتْ ص ــمَّ ــوالً تض ــامً موص ــهِ اس ــمِ ب سَ ــيءَ باملقْ جِ ــادِ)، وَ ــعُ العب جِ رْ مَ

. نْ أُصولِ الدينِ وهو (املعاد) الذي يناسبُ املقامَ  أصالً مِ

ـ -ت ، بالشَّ ـمِ سَ ـمِ عنـد اقـرتانِ القَ سَ فُ مجلـةُ جـوابِ القَ ذَ ْ رطِ غـريِ ـحتُ

هُ  ــا يف البــابِ الثــاين يف  -إنْ شــاءَ اهللاُ- االمتنــاعي: ســيأيت ذكــرُ الحقً

ط). مِ بالرشَّ سَ  (اقرتانِ القَ

، وينظر: رشح التسهيل(ابن ١٥٤لفوائد وتكميل املقاصد:تسهيل ا )١(

 ٣/٢١٩مالك):
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ـطَ  -ث سَّ ـا، أي: تَوَ ضً ـمُ معرتِ سَ ـعَ القَ قَ ـمِ إذا وَ سَ فُ مجلةُ جوابِ القَ ذَ ْ حتُ
: زيدٌ واهللاِ قائمٌ  ، نحوُ ؛ ألنّ االعـرتاضَ قـد سـاغَ يف كـالمِ العـرب )١(الكالمَ
،((وملْ جيرِ ذلكَ  ـوَ  واتّسعَ وكثُرَ ـلَنيِ بـام هُ ـلِ بـنيَ املتّصِ صْ  الفَ رَ ـْ م جمَ عندهُ

ــا)) ا وتبيينً ــديدً ــهِ تس ؛ ألنَّ في ــيٌّ ــربِ )٢(أجنب ــعرِ الع ــرتاضُ يف ش ،((واالع
ـهِ وامتـدادِ  سِ ةِ نَفْ ، ودالٌّ عـىل فصـاحةِ املـتكلمِّ وقـوَّ ـنٌ سَ ها كثريٌ وحَ ومنثورِ

(( هِ سِ ام )٣(نَفَ هِ  يت:جاءَ عىل النحوِ اآل L؛ وهوَ يف كالمِ
ا َ موضعً رشَ دَ عَ دَ يف أَحَ رَ : وَ مِ بنيَ املبتدإِ واخلربِ سَ  :)٤(اعرتاضُ القَ

نِ  - ـامءِ  Qمنها قولُ اإلمامِ احلَسَ م كالسَّ :((نحنُ فـيكُ خماطبًا أَهلَ الكوفةِ
رةِ الزيتونةِ ال رشقيَّةً  جَ سِ الضاحيةِ وكالشَّ املرفوعةِ واألرضِ املدحيّةِ والشمْ

ةُ وال غربيّةً التي بُ  ـرَ هـا، ونحـنُ واهللاِ ثَمَ كَ زيتُها، النبيُّ أصلُها وعـيلٌّ فرعُ ورِ
ـنْ ختلَّـفَ عنهـا فـإىل  ا نَجا، ومَ نْ أغصاهنِ نٍ مِ لَّقَ بِغِصْ نْ تَعَ ةِ، فَمَ تلكَ الشجرَ

(( وَ  .)٥(النارِ هَ

ل يف صنعةِ اإلعراب(القاسم بن احلسني  )١( ينظر: التخمري، رشح املفصّ

 .٦/٦٩، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٢/٤٢٠اخلوارزمي):

، مغني اللبيب: ١٤٧، وينظر: ١٤٣املسائل احللبيات، أبو عيل الفاريس:  )٢(

٥/٥٦. 

 .١/٣٤١اخلصائص:  )٣(

 .٥٣١، ٥١٢، ٤٥٦، ٤٥٤، ٣٥٦، ٣٥٥، ٢٦٩: ٢، م١٤٩: ١ينظر:م )٤(

 .٤٣/٣٥٨بحار األنوار:  )٥(
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ــجرة)،  ــكَ الش ــرةُ تل (ثم ) واخلربِ ــنُ ــدإ (نح ــنيَ املبت ــمُ ب سَ ــرتضَ القَ اع
ــ ــذي توسَّ ــالمُ ال ــذا الك ــوابُ وه ــى ج ــثُ املعن ــنْ حي ــو م ــمُ ه سَ طَهُ القَ

ــوابِ  ــكَ اجل ــنْ ذل ضِ مِ ــالعِوَ ــو ك ، وه ــمِ سَ ــديرُ )١(القَ ــونُ تق ــهِ يك ؛ وعلي
ةُ تلكَ الشجرةِ. رَ نُ ثَمَ نَحْ : واهللاِ لَ وَ مِ هُ سَ  جوابِ القَ

ــاسَ  - ــبَ الن طَ ــةَ خَ ــا  يف )٢(ومنهــا أنَّ معاوي ن عْ ــدْ بايَ ــا قَ : ((إنّ ــةِ فقــالَ املدين
ـنيُ بـنُ عـيلٍّ يزيدَ فبـايعو ، فقـامَ احلُسَ ؛  Lهُ ـقُّ هبـا منـهُ : أَنَـا واهللاِ أَحَ فقـالَ

 .٧٠-٦/٦٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

لُّ عىل  )٢( نا تدُ طَبَ هُ )؛ ألنَّ خَ طَبَ الناسَ : (خَ حُّ هُ ال يَصِ ير د. عيلّ مجيل أنَّ

بَةِ  طْ :  املرأةِ  خِ )). أقولُ ؛ ألنَّ الداللةَ ختتلفُ طَبَ يف الناسِ : ((خَ ؛ لذلكَ قالَ بَةِ ال اخلُطْ

؟ أملْ يستعملِ العربُ هذا الفعلَ  عُ يف احلُكِمِ َ هذا الترسُّ
، وملِ بل ملْ ختتلفِ الداللةُ

م ا يف الصحاحِ الستةِ قوهلُ هِ داالًّ عىل اخلُطبة؟ فقدْ جاءَ كثريً ا بنفسِ ) متعديًّ طَبَ : (خَ

بَنَا رسولُ اهللاِ  طَ طَبَ رسولُ اهللاِ Nخَ م: خَ ، وجاءَ يف هتذيب اللغة:  N، وقوهلُ الناسَ

م عىل قتاهلم)). وجاءَ يف  هُ ضّ ، وحَ هُ يف أمرِ املارقنيَ طَبَ أصحابَ باب قزح: ((إنَّ عليًّا خَ

 : أمريِ  : ((قالَ عبدُ اهللاِ بنُ عبّاسٍ (رمحَهُ اهللاُ): دخلتُ عىل٣٣، خ١٣٤هنجِ البالغةِ

... ثُمَّ خرجَ  هُ لَ فُ نَعْ ، وهو خيصِ طَبَ الناسَ  Qاملؤمننيَ صلواتُ اهللاِ عليهِ بذي قارَ فَخَ

ا: ...))، ويف هنج البالغة أيضً : ١٨٢خ  ٤٣٣فقالَ يَ عنْ نوفِ البكايلّ قالَ وِ : ((رُ

بَةِ أمريُ املؤمننيَ عيلّ  بَنَا هبذهِ اخلُطْ طَ )) Qخَ لِّ ذ بالكوفةِ طَبَ ؛ فهلْ بعدَ كُ : خَ حُّ لكَ ال يصِ

؟.  الناسَ
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، وأَنَـا  ـهِ ـنْ أُمِّ ٌ مِ ـريْ ـي خَ هِ، وأُمِّ ـدِّ ـنْ جَ ٌ مِ ـريْ ي خَ ، وجدِّ نْ أبيهِ ٌ مِ ريْ فإنَّ أيب خَ
(( ٌ منهُ ريْ  .)١(خَ

َنا مِ هو(واهللاِ ألَ سَ ). )٢(تقدير جوابِ القَ  أَحقُّ هبا منهُ

ــربُ  ــاءَ اخل ــدْ ج ــكَ  وقَ ةُ تل ــرَ ــنُ واهللاِ ثَمَ ا: (نح ــردً ف ــعنيِ مُ ــالَ املوض يف كِ
ــبَ  جَ ا، وَ )، فــ((إنْ كــانَ اخلـربُ مفـردً هُ نـْ ــا مِ ـقُّ هبِ رةِ) و(أَنَـا واهللاِ أَحَ الشـجَ
ــمِ ال يكــونُ إالّ  سَ ــمِ الســتحالةِ اعتبــارهِ؛ ألنَّ جــوابَ القَ سَ إلغــاءُ القَ

(( ، وذلكَ نحو: أنا واهللاِ قائِمٌ  .)٣(مجلةً

 .٥/١٩٨جممع الزوائد(اهليثمي):  )١(

؛ لذلكَ أدخلَها عىل )٢( لُ عىل الضمريِ مِ ال تدخُ سَ  ير د. حيدر أنَّ المَ جوابِ القَ

هُ د. حيدر  : إنَّ ما ذكرَ )). أقولُ قُّ ، واهللاِ أنا ألحَ لُ عىل الضمريِ : ((ال تدخُ ، قالَ اخلربِ

، مِ  بعيدٌ عنِ الصوابِ سَ ؛ فإذا كانَ جوابُ القَ مِ عىل الضمريِ سَ لُ المُ جوابِ القَ بلْ تدخُ

ا؛ قالَ أمريُ  لُ إالّ عىل املبتدإِ وإنْ كانَ ضمريً مجلةً اسميّةً فالالمُ الداخلةُ عليهِ ال تدخُ

هِ الرسولَ  Qاملؤمننيَ  ))Nيف تصديقِ هُ قَ دَّ نْ صَ لُ مَ َنا أَوَّ  ،١٤٣هنج البالغة:  :((واهللاِ ألَ

،  .٣٧خ مْ نْ إمرتِكُ بُّ إيلَّ مِ يَ أَحَ ِ : ((واهللاِ هلَ لَهُ البنِ عباسٍ فُ نَعْ ا وهوُ خيصِ ، وقالَ أيضً

ا، أو أدفعَ باطالً)) قًّ ، بلْ أَملْ يقرأْ د. حيدر  ١٣٤، خ١٣٤هنج البالغة:  إالّ أنْ أُقِيمَ حَ

نِ ـح لُ حديثٍ قدْ  -السالفِ الذكرِ  Qديثَ اإلمامِ احلَسَ تُهُ يف األُطروحة وهوَ أوَّ لْ لَّ  -حَ

ىل الناسِ بالناسِ يف كتابِ اهللاِ وعىل لسانِ رسولِ اهللاِ  مُ اهللاِ ألَنا أوْ يْ  )).N ((وأَ

 .٦/٢٣٥رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٩٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــ ــفَ وأَمّ تَنَ ــذي اكْ ــالمَ ال ــإنَّ الك ــاينّ ف رِ اجلرج ــاهِ ــد الق ــىل رأْيِ عب ا ع
ــرتضَ يف  ــمَ إذا اع سَ لَمْ أَنَّ القَ :((واعْ ــالَ ، ق ــمِ سَ ــوابُ القَ ــوَ ج ــمَ هُ سَ القَ
ــهُ  ــا ل لَهــا جوابً عَ ــةِ التــي جَ ــنَ اجلمل مَ يشءٌ مِ ــدَّ تَقَ ، فَ ــهُ ــوَ جوابُ ــاءِ مــا هُ أثن

ــنَ األ ؛ جـازَ حينئـذٍ أنْ خيلـوَ مِ ))عليـهِ فِ األربعـةِ رُ هبــا  )١(حـرُ التـي يتصـدَّ
. مِ سَ  جوابُ القَ

مِ يف كالمِ اإلمامنيِ  سَ وَ اجلملةُ االسميّةُ التـي  L وعليهِ فإنَّ جوابَ القَ هُ
رُ بهِ جـوابُ  دَّ فُ احلرفِ الذي يُصَ ذْ ، وإنّام جازَ حَ مُ سَ نَيْها القَ كْ اعرتضَ بنيَ رُ

مِ  سَ نَ  -وهو الالّم-القَ كْ مِ أحدِ رُ  يْهِ وهو املبتدأُ.لتقدُّ
دَ يف سبعةِ مواضعَ  رَ ها: وَ ) وخربِ (إنَّ مِ بنيَ اسمِ سَ  :)٢(اعرتاض القَ

ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــلَمةَ  Qمنه ــا ألُمِّ سَ مَ  ريض اهللا عنه ــزَ ــا عَ ملَّ
(( تَلُ فيهِ فُ اليومَ الّذي أُقْ رِ َعْ :((إينِّ واهللاِ ألَ  .)٣(عىل اخلروجِ إىل العراقِ

ــــرتضَ القَ  )، اع فُ َعرِ ــــا(ألَ ه ) وخربِ ــــمِ إنَّ يف (إينّ ــــنيَ اس ــــمُ ب سَ
. وقــد ذكــرَ أبــو عــيلٍّ  ــلُ فيــهِ تَ فُ اليــومَ الــذي أُقْ : واهللاِ إينّ ألعــرِ والتقــديرُ
ــهُ  ــمِ بــنيَ الصــلةِ واملوصــولِ فإنَّ سَ ــهُ إذا جــازَ االعــرتاضُ بالقَ نَّ الفــاريسّ أَ

ــلةِ ب ــالَ الص ــو؛((ألنَّ اتّص ــا أق ه ) وخربِ (إنَّ ــمِ ــنيَ اس ــدُّ ب ــولِ أَشَ املوص

 .٢٢٨رشح اجلمل يف النحو: )١(

 .٣٨٨، ٣٢٥، ٢٩٤: ٢، م١٢٩: ١ينظر:م )٢(

 .٤٤/٣٣١بحار األنوار: )٣(
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 ،  االسـمِ الواحـدِ رَ ـْ ام جيريـانِ جمَ ـُ ؛ أال تَـر أهنّ نِ اتّصـالِ املبتـدإ بـاخلربِ مِ
(( لُ إثباتُهُ مَ تَعْ هُ وال يُسْ فُ خربُ ْذَ  .)١(وأنَّ املبتدأَ قدْ حيُ

ـــمِ  سَ ـــا للقَ ) جوابً فُ ـــرِ َع ـــونَ (ألَ ـــوزُ أَنْ يك : إذا )٢(وجي ـــلَ ـــإنْ قِي ؛ ف
ــا للقَ  ) جوابً فُ رِ َعْ (ألَ ــانَ ــوَ ك ةُ وهُ دَ ــدَّ ــونُ املش ــهِ الن ــلْ ب تَّصِ ْ تَ ــمَ ملَ لِ ، فَ ــمِ سَ

ــأنَّ  يــبَ ب ؟ أُجِ ــالَمِ بفاصــلٍ ــنيَ ال ــهُ وب ــلْ بين صَ فْ ــتٌ ملْ يُ ثْبَ فعــلٌ مضــارعٌ مُ
ــالَ  ــرادٍ، ق ــريُ مُ ــو غ ــتقبالُ وه ــونِ االس ــةَ الن ، ودالل ــالُ ــيَ احل ــهُ هِ داللتَ

دِ االســتقبالَ جــازَ أنْ تقــولَ  ــرِ :((فــإنْ ملْ تُ ، الزجاجيّ ــيلِّ ــومُ ويُصَ يَقُ : واهللاِ لَ
(( و يف تلكَ احلالِ  .)٣(ملَِنْ هُ

ــنَ بــنَ عــيلٍّ  - ــتَمَ احلَسَ ــمِ شَ ((مــروانَ بــنَ احلَكَ غَ  Qومنهــا أَنَّ ــرَ فلــامّ فَ
كَ اهللاُ)) ُو عنكَ شيئًا، ولكنْ موعدُ : إينِّ واهللاِ ال أحمْ نُ  .)٤(قالَ احلسَ

ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــةَ رَ  Qومنهــا ق ــهِ ملعاوي ــثَ ب ــابٍ بَعَ ــىل كت ا ع دًّ
بــةٌ  رْ ــهُ قُ ــلْ فإنَّ ، فــإنْ أفْعَ هــادِكَ ــنْ جِ ــلَ مِ فُ أفْضَ ــرِ :((وإينّ واهللاِ مــا أَعْ إليــهِ

(( يبِّ  .)٥(إىل رَ

 .١٤٥احللبيات:  املسائل )١(

 .٧٣٥ينظر: رشح التسهيل، القسم النحوي(املرادي): )٢(

 .٦/٦٤، وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:١١٤الالمات:  )٣(

 .٤٣/٣٥٢؛ بحار األنوار:١/١٣١مقتل احلسني:  )٤(

 .١/١٨٠اإلمامة والسياسة: )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٩٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

نْكَ شيئًا، ومـا أعـرفُ أفضـلَ  ُو عَ (ال أَحمْ ِ أنْ يكونَ نيْ جيوزُ يف كِال املوضعَ
ضٌ  ِ رتَ عْ مُ مُ سَ )، والقَ ا لـ(إنَّ ) خربً نْ جهادِكَ ها. وجيـوزُ أنْ مِ ها وخربِ بنيَ اسمِ

ـمِ  سَ رُ بـهِ جـوابُ القَ دَّ رانِ بام يُصَ دَّ صَ ام مُ َهنَّ ؛ ألَ مِ سَ ا للقَ ام جوابً الًّ منهُ يكونَ كُ
. يَ احلالُ واالستقبالُ نا هِ لٍّ من(ال، وما) هُ  املنفي. وداللةُ كُ

: دَ يف موضعنيِ رَ : وَ مِ بنيَ الفعلِ الناقصِ ومعموليهِ سَ  اعرتاضُ القَ
تْ مقولـةُ عبـدِ اهللاِ بـنِ الـزبريِ  - لَغَ نَّهُ ملَّا بَ ا أَ مهُ هــ) اإلمـامَ ٧٣(ت )١(أحدُ

نَ  مَ فيها للنْاسِ أَنَّ أَمريَ املؤمننيَ  Qاحلَسَ عَ تَلَ عثامنَ بـنَ  Qالتي زَ وَ الذي قَ هُ
ـدْ كـانَ واهللاِ ، وقَ ِ بَريْ نـا مقالـةُ ابـنِ الـزُّ لَغَ دْ بَ ، قَ ا الناسُ ان قال:((أهيُّ فّ أبـوهُ  عَ

(( تِلَ يَّقَ عليهِ البالدَ حتى قُ ، وقَدْ ضَ نُوبَ ثامنَ الذُّ تَجنَّى عىل عُ  .)٢(يَ

هُ أس )١( امِ األسدي، أمُّ بري بنِ العوّ امءُ بنتُ أيب بكر بنِ أيب قحافة عبد اهللا بن الزُّ

قاتالً أمريَ املؤمننيَ  دَ وقعةَ اجلمل مع أبيهِ الزبري مُ هِ الذي قال يف  Qيف عامِ اهلجرة، شَ

ويِعَ لهُ  ومُ عبدُ اهللا)) بُ نّا أهلَ البيتِ حتى نشأ ابنُهُ املشؤُ بريُ رجالً مِ :((ما زالَ الزُّ هِ قِّ حَ

، باخلالفةِ بعد هالكِ يزيدَ  هُ أهلُ احلجاز واليمن والعراق وخراسانَ ؛ فأطاعَ بنِ معاويةَ

بَ بن  عَ صْ هِ فقتلَ مُ َ عبدُ امللكِ بنُ مروانَ بعد أبيه فسارَ بجيشِ يلِ بقي خليفةً إىل أنْ وَ

هُ فيها  ، وقتلَ َ عبدَ اهللا بنَ الزبري بمكةَ رصَ فَ إىل احلجازِ فَحَ اجَ بنَ يوسُ َ احلجّ ريَّ الزبري، وسَ

، أُسدُ الغابة يف معرفةِ الصحابة: ٤٤٠، حكمة:١١١. هنج البالغة: هـ٧٣سنة 

٢٤٧-٣/٢٤٥. 

(الشيخ املفيد): )٢( لُ  .٣٢٧اجلَمَ
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يهـــا، وتقـــديرُ مجلـــةِ جـــوابِ  (كـــان) ومعمولَ ـــمُ بنيَ سَ اعـــرتضَ القَ
. بإدخــالِ  نُوبَ ــثامنَ الــذُّ تَجنّــى عــىل عُ ــدْ كــانَ أبــوهُ يَ قَ ــمِ هــي: واهللاِ لَ سَ القَ

؛ ألنَّ الفعلَ م .(الالّم) عىل قَدْ فٌ ِّ تَرصَ  اضٍ مثبتٌ مُ
ــذي  ــوَ ال ــمِ هُ سَ ــوابُ القَ ــاينّ فج ــاهرِ اجلرج ــدِ الق ــىل رأي عب ــا ع وأمّ

. ؛ لذلكَ جازَ حذفُ الالّمِ منهُ مَ سَ تَنَفَ القَ  اكْ
ــرُ قــولُ اإلمــامِ احلُســنيِ  - ــأْنِ  Qواملوضــعُ اآلخَ ــا معاويــةَ يف شَ اطِبً خمُ

ـلِ ال تَ قيــادةَ الرجُ رْ كَ :((وذَ و ابــنِ العـاصِ ـرِ مْ ـدِ رســولِ اهللاِعَ هْ  Nقــومَ بعَ
بَةِ  ـحْ ئِـذٍ فضـيلةٌ بصُ مَ وْ و بـنِ العـاصِ يَ ـرِ مْ دْ كـانَ ذلـكَ ولِعَ ، وقَ هُ هُ لَ وتأمريَ
ــفَ  ــى أنِ م حت ــثُهُ بْعَ ــذٍ مَ ئِ مَ وْ ــرُ اهللاِ يَ مْ عَ ــارَ لَ ــا ص ، وم ــهُ ــهِ ل تِ ــولِ وبيعَ الرس

(( هُ وا عليهِ أفعالَ دُّ ، وعَ هُ وا تقديمَ هُ رِ ، وكَ هُ تَ  .)١(القومُ إمرَ
) ا ــــارَ ــــخِ (ص ــــلِ الناس ــــنيَ الفع رُ اهللاِ) ب مْ عَ (لَ ــــمُ سَ ــــرتضَ القَ ع

ــرُ  مْ عَ : لَ هُ ــديرُ ، تق ــذوفٌ ــمِ حم سَ ــوابُ القَ م)، وج ــثُهُ بْعَ ــذٍ مَ ئِ (يومَ ومعموليهِ
 . ، هــذا عــىل رأيٍ ــهُ ــفَ القــومُ إمرتَ ــى أَنِ ــذٍ مبعــثُهم حت ئ اهللاِ مــا صــارَ يومَ

ـرُ فـإنَّ جـوابَ القسـمِ ملْ يكـنْ حمـذ ا الرأي اآلخَ ـو الـذي وأمّ وفًا، وإنَّـام هُ
ــفُ ببقــاءِ اهللاِ تعــاىل  ــرُ اهللاِ) احلَلِ مْ عَ ، ومعنى(لَ ــمَّ مجلــةَ القســمِ االســميّةَ ضَ

هِ   .)٢(ودوامِ

 .١/١٨٤اإلمامة والسياسة: )١(

ل: )٢(  .٩/١٧٧ينظر: رشح املفصّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٩٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــعٍ  دَ يف موض رَ ــا: وَ مِ عليه ــدِّ ــا املتق ه ــانَ وخربِ ــنيَ ك ــمِ ب سَ ــرتاضُ القَ اع
:  واحدٍ

ــنيُ  - ــامُ احلُس ــيبَ اإلم ــا أُصِ ــهُ ملّ نَّ ــو أَ ــالثُ  Qه ــهُ ث مٍ ل ــهْ بٍ بسَ ــعَ شُ
 ، ــهُ وحليتَــهُ ، فلــامّ امــتألَتْ لَطَّــخَ هبــا رأسَ حِ ـرْ هُ عــىل اجلـُ ــدَ ــعَ يَ ضَ وَ
ــوبٌ  ْضُ ــا خمَ ا، وأن ــدً َمَّ ي حمُ ــدِّ ــى جَ ــى أَلْق ــونُ حت ــذا واهللاِ أَك :((هك وقالَ

(( تَلَنِي فُالنٌ وفُالنٌ : يا رسولَ اهللاِ، قَ ي، وأقولُ مِ  .)١(بِدَ
ــ ــمَ هُ سَ ــفَ القَ ــذي اكتَنَ ــالمَ ال ــذوفًا؛ أر أنَّ الك ــيسَ حم ، ول ــهُ وَ جوابُ

ا) هـيَ احلـالُ  ـدً َمَّ ي حمُ ـدِّ (حتى ألقـى جَ ألنَّ دَاللتَهُ بمعونـةِ قرينـةِ السـياقِ
َكـونَنَّ هكــذا. فكانـتْ دَاللتُــهُ هــي  : واهللاِ ألَ يــلَ قِ رَ لَ ـدِّ . ولــو قُ واالسـتقبالُ

ــ ، فَضْ ــلِ واقعــةٌ يف احلــالِ ــهُ يف األصْ الً االســتقبالَ فقــط، يف حــنيِ أنَّ دَاللتَ
ي رأيَ عبــدِ القــاهرِ  ــوِّ قَ . وهــذا مــا يُ ــهِ عــىل املســتقبلِ املســتمرِّ ــنْ داللتِ عَ

.  اجلرجاينّ السالفَ الذكرِ
ــهِ  ــلِ ومتعلّقِ ــنيَ الفع ــمِ ب سَ ــرتاضُ القَ دَ يف  اع رَ ــرور): وَ ــار واملج (اجل

نيِ   :)٢(موضعَ
ـنِ بـنِ عـيلِّ بـن أيب طالـبٍ  - ـم بـنُ احلَسَ ط القاسُ ـقَ ا ملّا سَ مهُ  يف Qأحدُ

ــنيِ  ــهِ احلُس ــتَغيثًا بعمِّ س ــةِ مُ ــهِ  Qاملعرك ــضَّ علي ه... انْقَ ــامّ ــا عَ قائالً:((ي

 .٥٢، امللهوف عىل قتىل الطفوف:٢/٣٤مقتل احلُسني:  )١(

 .٣٨٩: ٢ينظر: م )٢(
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 ، ــكَ يبُ وهُ فــال جيُ عُ ــدْ ــكَ أنْ تَ مِّ ــزَّ واهللاِ عــىل عَ : عَ ...وقالَ رِ ــقْ احلســنيُ كالصَّ
(( ، أو يُعينُكَ فال يُغني عنكَ ينُكَ عِ ِيبُكَ فال يُ  .)١(أو جيُ

(عَ  ــــلِ ــــنيَ الفع (واهللاِ) ب ــــمُ سَ ــــرتضَ القَ ــــارِّ اع ــــهِ اجل ) ومتعلّقِ زَّ
ــد  ــو: واهللاِ لق ــم ه سَ ــوابِ القَ ــديرُ ج ــونُ تق )؛ فيك ــكَ مِّ (عىل عَ ــرورِ واملج
)؛ ألنَّ  ـدْ ) داخلـةً عـىل (قَ . بــ(الالّمِ يبُـكَ وهُ فـال جيُ عُ ـكَ أنْ تَـدْ مِّ زَّ عىل عَ عَ

ــ ــتٌ متص ــاضٍ مثب ــوابِ م ــلَ اجل ــمِ ملْ ـفع ــوابَ القس ــقُّ أنَّ ج . واحل فٌ رِّ
نْ حمذوفًا، و .يكُ مَ سَ وَ اجلملةُ الفعليةُ التي اكتنفتِ القَ  إنّام هُ

دَ يف موضعنيِ  رَ : وَ مِ بنيَ املعطوفِ واملعطوفِ عليهِ سَ  :)٢(اعرتاضُ القَ
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ا ق مهُ ــدُ ــارَ  Qأح ــا أش ــمِ ملّ ــنِ احلَكَ ــروانَ ب مل

ـــامُ  ـــايعَ اإلم ـــةِ أنْ يب ـــىل وايل املدين ـــريُ ع ـــ Qاألخ ـــدَ أو تُضْ بَ ـليزي رَ
:((أنتَ  هُ نُقُ تُل عُ قْ ))يا بْنَ الزرقاءِ ِ تَ تَ بْتَ واهللاِ وأَثِمْ ذَ ؟ كَ وَ  .)٣(نُي أَمْ هُ

) واجلملـــةِ  ـــتَ ـــم(واهللاِ) بـــنيَ اجلملـــةِ املعطوفـــةِ (أَثِمْ سَ ـــلَ بالقَ فُصِ
.( بْتَ ذَ  املعطوفِ عليها (كَ

عَ  دَ يف أربعةِ مواضِ رَ ) والفعلِ املايض: وَ مِ بنيَ (قَدْ سَ  :)٤(اعرتاضُ القَ

 .٤٥/٣٥بحار األنوار:  ،٢/٢٧مقتل احلُسني:  )١(

   ٦٥٢: ٢ينظر: م )٢(

 .٢٠١، اإلرشاد: ٣/٢٧٠تاريخ الطربي:  )٣(

 .٣٩١، ٣٤٠: ٢ينظر: م )٤(
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ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــبَ  Qمنه ــهِ زين ــا ٦٣(ت P ألُخت ـــ) ملّ ه
(( رُ ال شكَّ فيهِ نَا األَمْ دْ واهللاِ دَ :((قَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ نَتْ منهُ خيولُ عُ  .)١(دَ

 ، ــهِ ــتْ منــهُ منزلــةَ بعــضِ أجزائِ لَ نَزَّ ) بالفعــلِ املــايض تَ ــدْ ــلَتْ (قَ إذا اتَّصَ
ة، وكـذل ـهُ كالكلمـةِ الواحـدِ عَ فِ والـالّمِ فهيَ مَ ـهُ كمنزلـةِ األلـِ عَ كَ هـي مَ

 : كَ ـمٍ كقولـِ سَ ـلَ بينهـا وبـنيَ الفعـلِ بقَ صْ ـم أجـازوا الفَ ؛ إالّ أهنّ نَ االسمِ مِ
تُـهُ  مْ رَ دْ واهللاِ أَكْ ـنيِ )٢(قَ )، Q ، ومنـهُ قـولُ اإلمـامِ احلُسَ :(قـد واهللاِ دنـا األمـرُ

ــالّ  ــفِ وال ــنيَ األلِ ــنْ ب سُ ، وملْ حيَ ــلُ صْ ) الفَ ــدْ ــنَ يف (قَ سُ ــا وحَ لَت خَ ــا دَ مِ وم
، فقويــتْ بــذلكَ  رُ بعــدها يشءٌ ــذكَ ) تنفــردُ وال يُ ــدْ ؛ ألَنَّ (قَ . كقــولِ )٣(عليــهِ

 النابغة الذبياين: [الكامل]
ــا نَ ابَ كَ َ أنَّ رِ ــلُ غــريْ حُّ َ  أَفِــدَ الرتَّ

 
ــدِ   ــأَنْ قَ حالِنــا وكَ لْ بِرِ ــزُ  )٤(ملََّــا تَ
 

 .١/٣٥٣مقتل احلسني:  )١(

، املحصول يف رشح ١٥٤-١٠/١٥٣ينظر: رشح كتاب سيبويه:(السريايف):  )٢(

 .٤/٣٧٧، مهع اهلوامع: ١/٢١٦الفصول:

، الفاخر يف رشح مجل ١٥٤-١٠/١٥٣سريايف): ينظر: رشح كتاب سيبويه(ال )٣(

 .٢/٦٨٠عبد القاهر:

 .٣٠ديوان النابغة الذبياين: )٤(
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بـتْ  هَ ـدْ زالـتْ وذَ فَ ال)١(أي: وكأنْ قَ ـذِ ـعوا ((فلـامّ حُ فعـلُ بعـدها توسَّ
ـدُ الشـ ، ومؤكِّ ـدٌ ؛ ألنّـهُ مؤكِّ ـةً ـمِ خاصَّ سَ ـلِ بالقَ صْ ـا بالفَ ، ـفيها أيضً يءِ منـهُ

(( لْ  .)٢(فكأنَّهُ ملْ يُفصَ
ــام ابتــدأَ اإلمــامُ  ــمَّ  Qوإنّ )، ثُ ــرُ نــا األَمْ (دَ ــا للفعلِ ــهُ بـــ(قد) حتقيقً كالمَ

هِ. ا لتحقيقهِ ووقوعِ مِ توكيدً سَ  جيءَ بالقَ
:اعرتاضُ القَ  دَ يف موضعنيِ رَ ) والفعلِ املضارع: وَ نْ مِ بنيَ (إذَ  سَ

(ت ــاحيّ ــدَ الري ــنُ يزي ــرُّ ب ــعَ احلُ جَ عْ ــا جَ ا ملّ مهُ ــدُ ــامِ ٦١أح ـــ) باإلم ه
 .Qاحلُسنيِ وأهلِ بيتِهِ 

ــادٍ  ــنِ زي ــد اهللاِ ب ــكَ إىل عبي ــقَ ب ــدَّ أنْ أنطل ــهُ ال بُ :((إنّ ــائالً لهُ ــالَ )٣(ق : ق

ينظر: املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية، بدر الدين العيني:  )١(

١/١٥٨. 

 .٢/٦٨٠الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )٢(

بيدُ اهللا بنُ زياد بنِ أبيه، ويُدعى ابنَ مرج) ٣( لِدَ عُ ، وُ انةَ املعروفةِ بالفسقِ والفجورِ

هُ معاويةُ خراسانَ سنة  مُّ دَ الشامَ فوالّهُ عَ هِ ملّا ماتَ بالعراق. قَصَ بالبرصةِ، وكانَ معَ والدِ

ا عليها سنة  ٥٣ هُ إىل البرصة أمريً هُ يزيدُ عىل ٥٥هـ، وبقي فيها سنتني ثم نقلَ هـ. وأقرَّ

هِ، وبعد هالكِ يزيدَ للهجرة، وكانت فاج ٦٠إمارتِهِ سنة  هِ وعىل يدِ امِ عةُ الطفِّ يف أيّ

، ثم عادَ  بِّئاً إىل الشامِ تَخَ ، فهربَ مُ بيدِ اهللا، ثم مل يلبثوا أنْ وثبوا عليهِ بايعَ أهلُ البرصةِ لعُ

بيدِ اهللاِ فقتلَهُ ابنُ  ، فلحق بهِ إبراهيمُ األشرت فاقتتال وتفرقَ أصحابُ عُ يريدُ العراقَ

 .١٤٤، ٧/١٨، ٦/١٦٦من أرض املوصل. تاريخ الطربي:  األشرت يف خازر
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نيُ  بِ Q احلُسَ نْ واهللاِ ال أتّ )): إذَ  .)١(عَكَ
 ُ ـنيْ ـهُ فقـالَ لـهُ اإلمـامُ احلُسَ رُّ كالمَ ـادَ احلـُ كَ Q ثُمَّ أَعَ نْ واهللاِ أُنابـذَ :((إذَ

(( بَ  .)٢(احلَرْ
 ، كَ : أنــا أَزورُ ، يقـولُ صــديقٌ لـكَ فٌ معنــاهُ اجلـوابُ واجلــزاءُ ـرْ : حَ نْ إذَ

ــهُ  ــهُ وجازيتَ ــتَ كالمَ بْ ــدْ أَجَ ، فقَ ــكَ مَ رِ نْ أُكْ : إذَ ــولُ ) أَ )٣(فتق نْ ــدُ . و(إذَ ح
اهُ بأربعةِ رشوط: ، ونصبُها إيّ  نواصبِ الفعلِ املضارعِ

لُ  ــهُ أجــابَ األوّ ؛ ألنَّ ــا، وهــي كــذلكَ يف كــالمِ اإلمــامِ : أنْ تكــونَ جوابً
.  كالمَ احلُرِّ وجازاهُ

.الثاين ِ نيْ ، وهي كذلكَ يف كِال املوضعَ ةً رَ دَّ صَ  : أنْ تكونَ مُ
ــدمُ اتِّ الثالــث ــتقبالً، فع ــونَ الفعــلُ مس ــامِ : أنْ يك ــاعِ اإلم ــرَّ يف  Qب احلُ

. هُ احلربَ كانَتْ يف املستقبلِ ، ومنابذتُ ريدُ  ما يُ

)١(  : ْلسِ ٥/٨٧، الفتوح:٣/٣٠٦تاريخ الطربيّ هُ يف جمَ بَسَ : حَ لِ عَ بالرجُ جَ عْ ، وجَ

وء. كتاب العني:  (ج ع). ١/٦٨سُ

 .٢٥٠األخبار الطوال (أمحد بن داوود الدينوري):  )٢(

ةِ ٩٧ينظر: التوطئة:  )٣( ، الفاخر يف ١/١٦٢األلفية: ، الغرة املخفية يف رشح الدرّ

 .٢/٥٥٢رشح مجل عبد القاهر:
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ـهُ بغــريِ الرابــع ــلَ بينهــا وبينـَ ، وال يُفصَ ــلَ بالفعــلِ املضــارعِ تَّصِ : أنْ تَ

ــــةِ  ، أو(ال) النافي ــــمِ سَ نْ واهللاِ ال )١(القَ نْ واهللاِ  كــــام يف:(إذَ ) و(إذَ ــــكَ بِعَ أتّ

)، فالفعـــلُ اأُنا بَ كَ احلـــرْ ؛ بـــذَ ـــال املوضـــعنيِ منصـــوبٌ ملضـــارعُ يف كِ

ا بــنيَ املضــاف  ــدَّ حــاجزً عَ ا، كــام ملْ يُ ــدُّ حــاجزً عَ ــمِ ال يُ سَ ــلَ بالقَ ((الفصْ ألّنَّ

(( ــدٍ ، كقــولِ بعــضِ العــرب: هــذا غــالمُ واهللاِ زي ــهِ ــالَ )٢(واملضــاف إلي . ق

، وبـــ(ال) النافيــة خاصــة؛ ألَنَّ  ــمِ سَ رُ الفصــلُ بالقَ غتَفَ الســيوطي:((ويُ

ــمَ  ))القسَ تَــدَّ هبــا  فاصــلةً عْ . و(ال) ملْ يُ نْ بْطِ إذَ ــا كــاجلُزءِ )٣(تأكيــدٌ لِــرَ  )٤(؛ ألهنّ

، الفاخر يف رشح مجل عبد ١/٢٣١ينظر: البسيط يف رشح مجل الزجاجي: )١(

، رشح شذور الذهب(ابن هشام ٣٦٢-٣٦١، اجلنى الداين:٥٥٣-٢/٥٥٢القاهر:

 .٣١٢األنصاري):

، وينظر: رشح شذور ٢/٥٥٣الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٢(

 .٢/٥٢٢ذهب(اجلوجري):ال

 .٤/١٠٥مهع اهلوامع: )٣(

لْ (ال) النافيةُ جزءٌ منَ  )٤( : هَ )). أقولُ ا جزءٌ منَ املنفيّ  قالَ د. نارص: ((ألَهنَّ

؛ فهناكَ فرقٌ بنيَ  ، بلْ هيَ كاجلزءِ منهُ ا منهُ )؟! ال، هيَ ليستْ جزءً بِعَكَ تَّ املضارعِ يف (ال أَ

، وقولِنا: ه نْ أصلِ بنيةِ املضارعِ قولِنا: هيَ جزءٌ منهُ ا هيَ مِ قًّ ، وهلْ حَ يَ كاجلزءِ منْ بِنْيتِهِ

؟!  املنفيّ
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ــلَ  ــهُ ال فاص نّ ، فكأَ ــيّ ــنَ املَنْفِ ــمِ و(ال) )١(مِ سَ ــلُ بالقَ ــعَ الفص ــدِ اجتم . وق

).Q النافيةِ يف قولِهِ  بِعَكَ نْ واهللاِ ال أتَّ  : (إذَ

: مِ فُ فِعْلِ القَسَ ذْ  ثانيًا: حَ
ــ سَ ــرَ القَ ثُ ، حتــى ملّــا كَ فِ ــرةِ احلَــذْ ثْ ــةً لِكَ ضَ رْ مُ يف كــالمِ العــربِ صــارَ عُ

ــمِ  سَ ــلُ القَ فَ فع ــذِ (ت ق)٢(حُ ــيمريّ ــمْ أنَّ هــذهِ ٤، قــالَ الصّ لَ ):((واعْ
 ، ــنَّ : بــاهللاِ ألفعلَ ــتَ لْ ، فــإذا قُ ــبٍ بفعــلٍ حمــذوفٍ احلــروفَ يف موضــعِ نَصْ

، إ ـمُ بـاهللاِ، ومـا أشـبَهَ ذلـكَ فُ بـاهللاِ، أو أُقسِ لـِ : أَحْ فَ فاألصـلُ ـذِ الّ أنَّـهُ حُ
ــه)) ــةِ الكــالمِ علي الل ــمِ )٣(لِدَ سَ ــبَقَ -، وفعــلُ القَ بٌ  -كــام سَ ْ : رضَ ــانِ رضب

. مِ اخلربيّ سَ رُ يف القَ ، واآلخَ مِ الطلبيّ سَ لُ يف القَ مَ  يُستَعْ
فُـهُ كثـريٌ  ذْ ا، وحَ فُ جـوازً ـذَ ـمِ الطلبـي فيُحْ سَ ـا فعـلُ القَ ، إالّ أنَّـهُ يف )٤(أمّ

ا، إذْ  ـــدً ـــلٌ ج ـــام قلي ه ـــامِ  كالمِ ـــولُ اإلم ا ق مهُ ـــدُ : أح ـــعنيِ دَ يف موض رَ وَ
ــنِ  ــ Qاحلَسَ و بــنِ العــاصِ واملُغِ ــرِ مْ بَةَ وذلــكَ بمســملِعَ ــعْ ةِ بــنِ شُ مــنْ  عٍ ريَ

ــولَ اهللاِ ــامنِ أنَّ رس ، تعل ةُ ــريَ غ ــا مُ ــتَ ي و وأَنْ ــرُ مْ ــا عَ :((باهللاِ ي ــةَ  N معاوي

)١(  :(  .٢/٥٢٢ينظر: رشح شذور الذهب(اجلوجريّ

، ٢٢٦، رشح اجلمل يف النحو:١٤/١١ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٢(

 .٢٤٧أرسارُ العربية: 

 .١/٤٤٧التبرصة والتذكرة:  )٣(

 .٦/٣٠٧٩هيل(ناظر اجليش):ينظر: رشح التس )٤(
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؟ قــاال: ا معاويـــةُ مهُ . أحــدُ اكِـــبَ ــائِقَ والرّ ـــنَ اهللاُ السّ عَ : لَ ـــمَّ  قــالَ اللهُ
(( مْ  .)١(نَعَ

. ام بهِ كام باهللاِ، أو أسألُكُ دُ : أنشُ مِ سَ  تقديرُ فعلِ القَ
ـنيِ  ـيَ عـىل اإلمـامِ احلُسَ مِ نَّهُ ملَّا أُغْ رُ أَ لكثـرةِ مـا القـاهُ  Qواملوضعُ اآلخَ

ــبُ  ــهُ الســيِّدةُ زين تُ ــهُ أُخْ ــنَ اجلراحــاتِ جاءتْ ــهُ  Qمِ لْفَ ــتْ خَ لَسَ ــةً فَجَ باكي
ــنَ  ــتْهُ حاض لَسَ ، وأجْ ــبُ ــةُ زين يَّ :((أُخَ ــا وقالَ ــتَ إليه ها، فالتف ــدرِ ــهُ بص ةً ل

ـ سَ ؛ـكَ يبِ ــرْ بًـا فــوقَ كَ رْ تِنــي كَ دْ تِ قلبــي، وزِ نْتِ  رْ ــكَ فبـاهللاِ عليــكِ إالّ مــا سَ
(( تِّ كَ  .)٢(وسَ

. مُ باهللاِ عليكِ مِ الطلبيّ هو: أُقْسِ سَ  تقديرُ فعلِ القَ
ــفِ  ــعنيِ للتخفي ــال املوض ــمِ يف كِ سَ ــلُ القَ فَ فِعْ ــذِ )  وحُ ـــ(باءِ ــزاءً ب اجت

مِ دليالً عليهِ  سَ .)٣(القَ عةٍ  ؛ ألنَّ املقامَ مقامُ رسُ

فُــهُ وجوبًــا مع(الــواو، والتــاء)  ذْ ــمِ اخلــربيّ فَحَ سَ ــا فعــلُ القَ وأمّ

ا؛ منـهُ  ا جـدً ـمِ ورد كثـريً سَ فُ الفعـلِ مـع واو القَ ـذْ ا مـع البـاء، فَحَ وجوازً

ـــنِ  ـــامِ احلَس ـــولُ اإلم ـــها Qق ـــدَ ش هُ بع ـــحابَ دةِ أمـــريِ خماطبًـــا أص

 .٤/٢٤٧، جممع الزوائد: ٣/٧١املعجم الكبري (الطرباين):  )١(

. لسان العرب: ٢/٤٠معايل السبطني(املازندراين):  )٢( مُّ نُ والغَ : احلُزْ بُ رْ ، والكَ

 (ك ر ب). ،٧/٦٢٤

 .٩/١٨٨ينظر: رشح املفصل: )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٠٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــؤمنني ، Qامل ــةٌ ــةٌ وال قِلَّ لَّ ــامِ ذِ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قت ــا عَ نان ــا ثَ ــا واهللاِ م :((أَمَ

ــداوةِ،  ةُ بالعَ ــالمَ ــيْبَتِ السَّ ، فَشِ ِ ــربْ ــالمةِ والصَّ م بالسَّ ــاتِلُهُ ــا نُقَ نّ ــنْ كُ ولك

ــاكُ  يَ نْ ــامَ دُ م أم ــنُكُ ــا ودِيْ ن عَ ــونَ مَ هُ جَّ تَوَ ــتُم تَ نْ ، وكُ عِ ــاجلَزَ ُ ب ــربْ ــدْ والصَّ م، وقَ

تُـمُ  ْ
ـم وكنـتُم لنـا، وقَـدْ رصِ ا لكُ نـّ م، فكُ ـنِكُ م أمـامَ دِيْ يَاكُ نْ تُمُ اآلنَ ودُ بَحْ أَصْ

 .)١(اليومَ علينا))

ــامنِ  ــلِّ أي ــي كُ ــا واهللاِ. فف : أمَ ــهِ ــا يف قولِ ــذوفٌ وجوبً ــمِ حم سَ ــلُ القَ فِعْ

ـ ـا) مِ تَى بعـد (أمَ ـؤْ ـا) حمـذوفٌ وجوبًـا؛ ألنّـهُ ال يُ نْ العربِ الفعلُ بعـد (أمَ

ــمِ  سَ (الواو)مع فعــلِ القَ لُ مَ ــتَعْ ــمِ إالّ الــواو،((وإنّام ال يُسْ سَ أحــرفِ القَ

م:  ــم ملّـا كــانَ قــوهلُ ؛ وذلــكَ أهنَّ ــنَ البـاءِ ــلَ الغـرضُ يف إبدالِــهِ مِ بْطُ لكـيال يَ

ــاؤوا  ــةِ ج مَ ــنِ اليمــنيِ املتقدِّ ــارِ ع ــاءِ واإلخب الً لإلنش ــتَمِ ــاهللاِ، حمُ ــتُ ب لَفْ حَ

ــهُ  ــدالً من ) ب ـــ(الواوِ ــتاملِ ب ــنيِ دونَ اح ــدِ اليم قْ ــالمُ لِعَ ــصَ الك ــي خيلُ لك

ــضُ  ــهِ نَقْ ــهُ إعــادةُ االحــتاملِ وفي عَ ــمِ مَ سَ ، ويف اســتعاملِ فعــلِ القَ ــارِ اإلخب

((  .)٢(الغرضِ

 .٤٤/٢١، بحار األنوار:٢٩٢أعالمُ الدين (الديلمي):  )١(

 .٢٠٦ترشيح العلل يف رشح اجلمل (القاسم بن احلسني اخلوارزمي): )٢(
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ـــامِ احلُســـنيِ  - ـــولُ اإلم ـــهُ ق ـــاهرِ  Qومن ـــنَ مظ ـــبَ ب ـــا حبي َاطِبً خمُ

َ ٦١(تريض اهللا عنـــه  )١(األســـدي :((واهللاِ إينِّ ألَ قُ هــــ) يف كـــربالءَ ـــوَ شْ

 ، ــفَ وأخيــهِ ــنْ يعقــوبَ إىل يُوسُ ــي وأخــي وأســاليف مِ ي وأيب وأُمّ ــدِّ إىل جَ

(( عٌ أنا القيهِ َ  .)٢(ويلَ مَرصْ

:(واهللاِ إين  ــهِ ـــمِ وجوبًـــا مـــعَ الـــواوِ يف قولـِ سَ فَ فعـــلُ القَ ـــذِ حُ

مُ واهللاِ : أُقسِ ...)؛ فال يُقالُ  .)٣(ألَشوقُ

كان قد كاتبَ  ،L واإلمامنيِ :احلسنِ واحلسنيِ  Qمن أصحاب أمري املؤمنني  )١(

. جعله اإلمام عىل ميرسة أصحابه نيِ ع مسلم بن عوسجة اإلمامَ احلُسَ ريض ، وملّا رصُ

ك الحقٌ بكَ من ساعتي هذهِ : ((لوال أين أعلمُ ، قال له حبيباهللا عنه أينّ يف إثرِ

 ىلإ بيده هوأو  –ألَحببتُ أنْ توصيَني بكلِّ ما أمهَّك .قال: بل أنا أُوصيك هبذا 

بِّ الكعبةأنْ متوتَ دونَ  – احلسني ماماإل رَ لُ وَ . قال: أفْعَ فقتل  شديداً  . ثم قاتل قتاالً هُ

 َ َلَ عليه رجلٌ من متيمَ  فَرضَ م مقتلةً حتى محَ هِ منهُ هُ بالسيفِ عىل رأسِ ، واحتزَّ  بَ تَلَهُ قَ فَ

هُ   .٩٩ -٣/٩٦. قاموس الرجال :رأْسَ

 .١/٢٥٤مقتل احلسني: )٢(

، رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن ١٤/٨ينظر: رشح كتاب سيبويه (السريايف):  )٣(

 .٢٥٩مالك:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٠٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــاءِ  ــعَ الت ــا مَ ــمِ وجوبً سَ ــلِ القَ فُ فِعْ ــذْ ــعنيِ وحَ دَ يف موض رَ ــدْ وَ : )١(قَ

:((وتاهللاِ يــا عائشــةُ لــو كــانَ هــذا  ــولُ اإلمــامِ احلُســنيِ لعائشــةَ مها قَ أحــدُ

ــنِ احلَســنِ عنــد أبيــهِ  فْ ــنْ دَ تِــهِ مِ هْ رِ ا فــيام بيننــا وبــنيَ اهللاِ  Lالــذي كَ جــائِزً

(( كِ طَسُ عْ مَ مَ غِ فَنُ وإنْ رَ تِ أَنَّهُ سيُدْ  .)٢(لَعلِمْ
ــمِ و سَ فَ فعــلُ القَ ــذِ : حُ ــالُ ق :(وتاهللاِ)؛ فــال يُ ــهِ ــاء يف قولِ ــا مــعَ الت جوبً

مُ تاهللاِ  .)٣(أُقْسِ
؛ ألنَّ  ــعَ البــاءِ فقــد جــاءَ يف موضــعٍ واحــدٍ ــمِ مَ سَ فُ فعــلِ القَ ــذْ ــا حَ وأمَّ

ــام  هِ ــاءِ يف كالمِ ــتعاملِ الب ــربيَّ باس ــمَ اخل سَ دَ يف  Lالقَ رَ ا، إذْ وَ ــدً ــلٌ ج قلي
كِــرَ فيهــا ف : أربعــةٌ  منهــا ذُ ، واملوضــعُ الــذي ملْ مخســةِ مواضــعَ ــمِ سَ عــلُ القَ

ـنِ  مِ هـو قـولُ اإلمـامِ احلَسَ سَ رْ فيهِ فعلُ القَ كَ ذْ نِ العـاصِ ملَّـا  Qيُ و بـِ ـرِ مْ لعَ
ــا  ــامَ عليًّ ــريُ اإلم ــمَ األخ َ ــا  Qاهتَّ ــا م ان:((وأمّ فَّ ــنَ عَ ــثامنَ ب ــلَ ع تَ ــهُ قَ بأنَّ

ــ تَ مِ ــرْ كَ ــعَّ ذَ ــتَ سَ ــثامنَ فأن ــرِ عُ ــاراً رْ نْ أمْ نيا ن ــدُّ ــهِ ال ــتَ تَ علي قْ ــمّ حلَِ ، ث
 ، ــةً حَ رْ ــأتُ قَ ــد اهللاِ إذا نَكَ ــو عب ــا أب : أن ــتَ لْ ــهُ قُ تْلُ ــاكَ قَ ــامّ أت ل ، فَ ــطِنيَ بِفلَسْ
ــنا  لَسْ نْياه، فَ ــدُ ــكَ ب ــتَ دِينَ ، وبِعْ عاويــةَ ــكَ إىل مُ سَ ــتَ نَفْ بسْ ــمَّ حَ يتُهــا. ثُ مَ أدْ

ـ ، وبـاهللاِ مـا نَصَ دٍّ ، وال نُعاتِبُـكَ عـىل وُ ـضٍ ـثامـنلومُكَ عىل بُغْ تَ عُ نَ حيًّـا رْ

 .١١٣: ١ينظر: م )١(

 .٤٤/١٧٤، بحار األنوار: ١/٣٠٢الكايف:  )٢(

 .٢٥٩ح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك: ينظر: رش )٣(
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بْتَ لهُ مقتوالً)) ضِ  .)١(وال غَ
دُ خصائِصها التي انـامزت  (الباء)، وهذا أحَ ا معَ مِ جوازً سَ فَ فعلُ القَ ذِ حُ

مُ باهللاِ ما نَصَ  هبا من (الواو، : أُقسِ تَ عثامنَ حيًّا...ـوالتاء)، والتقديرُ  .رْ

ف:  ثالثا: احلذفُ يف األحرُ
ــنُ يعيش: -١ ــالَ اب : ق ــمِ سَ ــرفِ القَ ــذفُ ح فَ ح ــرْ فُوا حَ ــذَ ــدْ حَ ((قَ

(( اللــةِ عليــهِ ةِ الدَّ ا؛ وذلــكَ لقــوَّ ــمِ كثــريً سَ ــمِ )٢(القَ سَ فُ القَ ــرْ دَ حَ رَ ــدْ وَ . وقَ
ا  :)٣(حمذوفًا يف ثالثنيَ موضعً

ـنْ  Qمنها قولُ اإلمـامِ احلُسـنيِ  - رُ فيهـا مِ َـذِّ ى حيُ نـَ طبـةٍ لـهُ يف مِ ـنْ خُ مِ
ــونَ أَ  مُ اهللاَ أَتعلم كُ ــدُ :((أنشُ ــارةِ يزيدَ ــا إم ــانَ أخ ــبٍ ك ــنَ أيب طال ــيلَّ ب نَّ ع

:  Nرسولِ اهللاِ  ، وقـالَ ـهِ هُ وبـنيَ نفسِ ؛ فـآخى بينـَ ـى بـنيَ أصـحابهِ حنيَ آخَ
 : م...قــالَ ــمَّ نَعَ ــتَ أخــي وأنــا أخــوكَ يف الــدنيا واآلخــرةِ؟ قــالوا: اللهُ أَنْ

مُ اهللاَ أتعلمــونَ أنَّ رســولَ اهللاِ  كُ ــدُ ــادN  أَنْشُ ؛ فن ــمٍّ ــبَهُ يــومَ غــديرِ خُ نصَّ
 : اليةِ وقالَ دُ الغائبَ "لهُ بالوِ م))"لِيُبَلِّغِ الشاهِ مَّ نَعَ  .)٤(؟ قالوا: اللهُ

: ٢/٢٧، مجهرة خطب العرب: ٢/١٠١رشح هنج البالغة: )١( ةَ حَ رْ أَ القَ ، ونَكَ

. لسان العرب:  يَتْ نَدِ ها قبلَ أنْ تربأَ فَ َ  (ن ك أ).٨/٦٨٨قَرشَّ

 .٩/١٩٤رشح املفصل: )٢(

، ٣٥٩، ٣٣٢-٣٣١، ٣٠٢، ٣٠٠: ٢، م١٨٤، ١٥٥-١٥٤: ١ينظر:م )٣(

٥١٨-٥١٧. 

ليم بن قيس اهلاليل: )٤(  .٧٩١-٢/٧٩٠كتاب سُ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــ ــل الصَّ ــودِ الفع ــع وج ــمِ مَ ــرفُ القس ــذفُ حَ ْ ــمـال حيُ  ،ريح يف القس
ــون: أحْ (( ــال يقول ــمُ اهللاَف ــفُ اهللاَ، وال أُقس ــريِ  )١())ل ــل غ ــالفِ الفع بِخ

كمُ ا دُ يح يف القسم؛ فإنَّه يُقال: (أنشُ  هللاَ).  الرصَّ
ام  هِ تُ يف كالمِ دْ مِ إذا كانَ فعلُهُ  Lوقدْ وجَ سَ فُ القَ رْ فُ حَ ْذَ أنَّ أكثرَ ما حيُ

) لض دَ عَ الفعلِ (نَشَ . ولفـظُ اجلاللـةِ )٢(ربٍ مـن التخفيـفـطلبيًّا، والسيَّام مَ
ـدَ إسـقاطِ اخلـافضِ  ـبَ بَعْ مُ اهللاَ)نُصِ كُ دُ ريحُ ـ، لـذلكَ جيـوزُ التصـ)٣(يف(أَنْشُ

؛  م بـاهللاِ، ولـيسَ منصـوبًا عـىل باخلافضِ م بـاهللاِ، أي: أسـألُكُ كُ دُ : أنشُ يُقالُ فَ
هِ  مِ ا لزاعِ الفً تُكَ اهللاَ: )٤(املفعولِ خِ ـدْ : نَشَ رَ ابنُ مالك أَنَّ معنى قولِ القائلِ كَ ، ذَ

مِ الطلبيّ  سَ نَ معنى القَ مِّ ا اهللاَ، ثُمَّ ضُ رً كِّ ذَ  .)٥(سألتُكَ مُ
نَى املصـنِّفُ أنَّـهُ يّ شارحً ـقالَ أبو حيّانَ األندلس : ((إنْ عَ ا قولَ ابنِ مالكِ

نَى تفسريَ إعرابٍ فلـيسَ كـذلك، بَـلْ  ، وإنْ عَ كِنُ تفسريُ معنًى ال إعرابٍ فيُمْ
لَ الفعلُ  صَ طَ وَ قَ ، ملَّا سَ تُكَ اهللاَ انتصابُ اجلاللةِ فيه عىل إسقاطِ اخلافضِ دْ نَشَ

 .١٩٥-٩/١٩٤رشح املفصل :  )١(

 املصدر نفسه.ينظر:  )٢(

 . ١/٤٤٧، التبرصة والتذكرة  : ٣/٤٩٧ينظر : الكتاب :  )٣(

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٤/١٧٩٤ينظر: ارتشاف الرضب:  )٤(

٦/٣٠٧٦. 

 .٣/١٩٥ينظر: رشح التسهيل:  )٥(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٢١٢

(( رٍ كِّ ا بمذَ ؛ فليسَ منصوبً بَهُ  .)١(إليهِ فنَصَ
:(ثُمَّ  ـهُ ، وقولُ هُ ـرَ كَ نَ مـا ذَ ـمَّ هُ لغـةً قبـلَ أنْ يُضْ وال خيفى أَنَّـهُ أرادَ تفسـريَ
) بعــدَ  ــدُ (أَنْشُ ــدفَعُ أنْ يكــونَ أَرادَ تفســريَ اإلعــراب؛ ألنَّ الفعلَ ) ي نَ ــمِّ ضُ

مِ  سَ مَ أفعالِ القَ كْ هُ حُ مِ يبقى حكمُ سَ  .)٢(تضمينِهِ معنى القَ
ـــمِ  سَ ـــنْ أحـــرفِ القَ رُ مِ ـــدَّ قَ ، أي:  وال يُ ـــاءُ مُ اهللاَ)، إالّ الب كُ يف (أنشـــدُ

ــيٌّ  ــمَ طلب سَ ــاهللاِ؛ ألنَّ القَ م ب كُ ــدُ ــمِ )٣(أنشُ سَ ــرفِ القَ ــلُ أَح ــاءَ أص ، وألنَّ الب
لُ غالبًا فوقَ الفرعِ   .)٤(واألصْ

ـنِ  - ـنْ أصـحابِ اإلمـامِ احلَسَ ـالً مِ جُ هُ زائـراً بعـدَ  Qومنها أنَّ رَ ـدَ قَصَ
: ((مــا  ـلحِ فقــالَ لـهُ اإلمــامُ : أهللاِ. قــال: الصُ بُّـكَ قــالَ : حُ ؟ قــالَ جـاءَ بِــكَ

ـنُ  يلمِ Q اهللا. فقالَ احلَسَ ا ولـو كـانَ أسـرياً يف الـدَّ بْـدٌ أبـدً ِبُّنـا عَ : واهللاِ ال حيُ
، كــام  نوبَ مــنْ بنــي آدمَ بَّنــا ليُســاقِطُ الــذُّ بِّنــا، وإنَّ حُ ــهُ اهللاُ بحُ عَ إالّ نَفَ

(( رِ جَ نَ الشَّ قَ مِ رَ  .)٥(تُساقِطُ الريحُ الوَ

 .٤/١٧٩٤، وينظر: ارتشاف الرضب: ١١/٣٣٥والتكميل:التذييل  )١(

 .١٠/٥٠، خزانة األدب:٦/٣٠٧٦ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٢(

 .٢/١٤٥.، مغني اللبيب:٢/٨٦٨ينظر: رشح الكافية الشافية: )٣(

، رشح كافيةِ ابن احلاجب(ابن حاجي عوض): ٢٤٨ينظر: أرسار العربية :  )٤(

١١٢٣. 

 .١/٣٢٧لرجال: اختيار معرفة ا )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــريهِ  ــونُ لغ ــياءَ ال تك ــمِ بأش سَ ــابِ القَ ــةِ (اهللاُ) يف ب ــظُ اجلالل ــتصَّ لف اخ
هُ  ــاؤُ ــرِّ وإبق ــرفِ اجل ــذفُ ح ــكَ ح ــن ذل ، م ــربُ ــتعملتْهُ الع ــا اس ــرةِ م لكث

ــروراً  ــرفِ )١(جم ــن ح ــوضٍ م هُ دونَ ع ــرُّ : جَ لُ : األوّ ــرانِ ــهِ أَم هُ في ــرُّ ، وج
ـنَ  ، أي: واهللاِ؛ فمِ لَـنَّ فْعَ : اهللاِ ألَ ، نحـوُ ـنْ جيُـرُّ لفـظَ اجلاللـةِ اجلرِّ العـربِ مَ

ـــامً بـــهِ دونَ جـــارٍّ موجـــودٍ وال عـــوضٍ  سَ قْ ؛ وملْ يـــأتِ يشءٌ منـــهُ يف )٢(مُ
هام  .L كالمِ

 ، هُ مــعَ التعــويضِ مــنْ حــرفِ اجلــرِّ بـــ: مهــزةِ االســتفهامِ ــرُّ الثــاين: جَ
 .)٣(أو(ها)، أو قَطْعِ مهزةِ الوصلِ منْ لفظِ اجلاللةِ 

ــن  ــزةُ يف (أهللاِ) م ــنِ واهلم ــامِ احلَسَ ــالمِ اإلم ــ Qك ــىل رأي البص ريّنيَ ـع
ـنْ حـرفِ اجلـرِّ أي: إنَّ لفـظَ اجلاللـةِ جمـرورٌ  ، وهـي عـوضٌ مِ مهزةُ قَطـعٍ
ــةِ  ــظُ اجلالل ، ولف ــتفهامِ ــاهلمزةُ لالس ــوفينيَ ف ــىل رأي الك ــا ع ــا. وأمّ هب

ــمِ (البــاء)، أي: أبــاهللاِ سَ ــوَ مــا أراه؛ ألنَّ )٤(جمــرورٌ بتقــديرِ حــرفِ القَ ؟، وهُ

 .١١/٣٤٨ينظر: التذييل والتكميل:  )١(

، التذييل ٢/٢٩٥، معاين القرآن (األخفش): ٣/٤٩٨ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١١/٣٤٧والتكميل: 

، الفاخر يف ٢٠٠-٩/١٩٩، رشح املفصل: ٥٠٠-٣/٤٩٩ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٦٣٣-٢/٦٣٢رشح مجل عبد القاهر: 

 .١١/٣٤٩ينظر: التذييل والتكميل:  )٤(
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؟  فلــامّ ا ــايَ جــاءَ بــكَ ــكَ إيّ بُّ : بــاهللاِ أَحُ ، فكــأَنَّ اإلمــامَ قــالَ ــمَ طلبــيٌّ سَ لقَ
ــا،  نِيَ عنه ــتُغْ ــبَقَ اس ــام سَ ــا ب ــدلوالً عليه ــمِ م سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ــتْ مجل كانَ
، فــدخلتْ عــىل  وبقيــتْ مهــزةُ االســتفهامِ لِــئَالَّ يلتــبسَ االســتخبارُ بــاخلربِ

؛ ألنَّ هلا صدرَ الكالمِ   .لفظِ اجلاللةِ
: (آهللاِ) بالتســهيلِ  قــالَ ــنْ كــالمِ اإلمــامِ أنْ يُ تمــلُ يف لفــظِ اجلاللــةِ مِ وحيُ

ــاً  ــرُّ )١(ختفيف ــويضِ إالّ اجل ــع التع ــةِ م ــظِ اجلالل ــوزُ يف لف ــنَّ )٢(،وال جي ، ولك
ـــهُ  ـــنْ تبعَ هُ لـــيسَ بـــالعوضِ كـــام هـــو مـــذهبُ األخفـــشِ ومَ ـــرَّ ، )٣(جَ

حُّ كونُ اجلرِّ بـاحلرفِ املحـذوفِ وإنْ  ـظُ بـهِ كـام كـانَ ((واألصَ لفَ كـانَ ال يُ
 ( ـــ(أنْ ــودِ ب ةِ والمِ اجلح ــارَّ ــي اجل ــواو وأو وك ــاءِ وال ــد الف ــبُ بع النَّصْ

(( فِ ، وإنْ كانتْ الزمةَ احلَذْ  .)٤(املحذوفةِ

، حاشية يس عىل رشح ٦/٥٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

 :٢٨٣-٢/٢٨٢الفاكهي لقطر الند. 

، رشح التسهيل، القسم النحوي ١١/٣٤٦ينظر: التذييل والتكميل:  )٢(

 .٧٣٠(املرادي): 

، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر ٢٠١-٣/٢٠٠ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٣(

٢/٦٣٣. 

، وينظر: التذييل والتكميل: ٢٠١-٣/٢٠٠رشح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

١١/٣٤٩. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــمَّ إنَّ االســتغناءَ بشــ ــدَّ أنْ تكــونَ بيــنهام ـثُ ــنْ آخــرَ يف العمــلِ البُ يءٍ عَ
، وت ــهِ ــن بائِ ــمِ م ــويضِ واوِ القس ــبةٌ كتع ــبةٍ مناس هِ، وأيُّ مناس ــنْ واوِ ــهِ مِ ائِ

ــلَ  صَ ــرَّ حَ ــذا أر أنَّ اجل )؟؛ ل ــمِ سَ ــاء القَ ــرِّ (ب ــرفِ اجل ــزةِ وح ــنيَ اهلم ب
. رٍ قدَّ رٍّ مُ  بحرفِ جَ

ــولُ  -٢ ــو ق ــدٍ ه ــعٍ واح ردَ يف موض : وَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ) ج (المِ فُ ــذْ حَ
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــQ اإلم عُ إىل مَ َ ــلُ أرسْ تْ ــرُ والقَ قْ ــبالءُ والفَ ــا :((واهللاِ ال بَّن نْ أحَ

هِ)) رِ مْ يْلِ إىل صِ نَ السَّ ، ومِ اذينِ َ كْضِ الربَ نْ رَ  .)١(مِ
ا  ــوًّ لُ ــاءَتْ خُ ) ج عُ َ ــوتُ أرسْ ــرُ وامل قْ :(البالءُ والفَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج مجل
رِ اجلرجــاينّ أَنَّ جــوابَ  ــرَ عبــدُ القــاهِ كَ ــدْ ذَ ، وقَ ــمِ سَ ) جــوابِ القَ ــنْ (المِ مِ

مِ إذا كانَ مجلـةً اسـميَّةً م سَ )؛ القَ ، أوِ الـالّمِ (إنَّ ـنْ ثبتـةً فـال جيـوزُ أنْ خيلـوَ مِ
؛ كـان  ـنْ ذلـكَ . فـإنْ جـاءَ يشءٌ مِ مْ ْ يسـتقِ : واهللاِ زيـدٌ خـارجٌ ملَ ((فلو قلتَ

ـــهِ  روها يف قولِ ـــدَّ ـــام قَ ، ك ـــالّمِ ـــاىل:يف تقـــديرِ ال ـــنْ ﴿تع ـــحَ مَ لَ ـــدْ أَفْ قَ
اها كَّ  .)٢())﴾زَ

ــوزُ اال ــهُ جي نَّ ــوينيَ أَ ــضُ النح ــرَ بع كَ ــنيَ ذَ ، يف ح ــالّمِ ــنِ ال ــتغناءُ عَ س
ــلةٍ أو  ــهِ بص ــمِ ب ــتَطاالً يف املقسَ س ــالمُ مُ ــونَ الك ــكَ أنْ يك ــرُ يف ذل واألكث

: اخلُيُول، لسان العرب: ٨١/١٩٨، ٦٧/٢٤٦بحار األنوار:  )١( اذينُ ، والربَ

، لسان العرب:  ١/٣٨٠ رُّ تَقَ : املُسْ رُ مْ  (ص م ر). ٥/٣٩٤(ب ر ذ ن)، والصِّ

 .٩، واآلية: سورة الشمس: ٢٧٧رشح اجلمل يف النحو: )٢(
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ــفٍ  ــنيَ )١(بعط ــثَ النبي ــنْ بَعَ ــمُ بِمَ ــرب: ((أُقْسِ ــضِ الع ــولِ بع ــوُ ق ؛ نح
م)) هُ وَ سيِّدُ لِ رمحةً للعاملَِنيَ هُ سَ تَمَ باملُرْ ، وخَ ينَ رِ نْذِ ينَ ومُ بَرشِّ  .)٢(مُ

 ر:[الطويل]وقولِ الشاع
ــا ه ــىل وبُروجِ ــمواتِ العُ بِّ السَّ رَ  وَ

 

ـائِنُ   رُ كَ دَّ  )٣(واألرضِ وما فيها املُقَ

ــامِ   ــالمِ اإلم ــهِ يف ك ــمُ ب سَ ــا املقْ ــوتُ Q وأمّ ــرُ وامل ــبالءُ والفق  )٤(:(واهللاِ ال

ــعَ ذلــك  ، ومَ طْــفٍ ــلَةٍ وال بعَ ــنْ فيــهِ اســتطالةٌ بصِ لَــمْ تكُ ...) فَ أرسعُ

ــالّمِ  ــنِ ال نِيَ عَ ــتُغْ ؛((ألنَّ  اس ــبٌ ــةِ غري ــادرٌ يف اللغ ــذا ن ، وه ــوابِ يف اجل

 .٤/١٧٧٦، ارتشاف الرضب:٣/٢١٣ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك):  )١(

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٣/٢٠٥رشح التسهيل(ابن مالك):  )٢(

٦/٣٠٩٧. 

، والبيت ٦/٢٦٦، مغني اللبيب: ٢/٦٣٧الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٣(

يد بن قراع. وَ  لسُ

نا استطالةٌ ب )٤( : إنَ االستفهامَ يف قالتْ د. أسيل:((أليسَ هُ ؟))، أَقولُ طْفِ العَ

هام ،  كالمِ ا تُريدُ أنْ حتملَني عىل انْ أُقِرُّ بوجودِ استطالةٍ بالعطفِ ، أي: إهنّ تقريريٌّ

لِ (البالءُ والفقرُ  ، فَهَ مِ بهِ سَ ؛ ألنَّ االستطالةَ إنّام تكونُ يف املُقْ واألمرُ ليسَ كذلكَ

؟ ال، إنّام هوَ  مٌ بهِ سَ قْ ) مُ مِ بِهِ يف كالمِ  واملوتُ سَ ا فال استطالةَ باملُقْ ؛ إذً مِ سَ جوابُ القَ

 .Qاإلمامِ 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

(( ـــتَطالٍ س ـــالمٍ مُ ـــدُ إالّ يف رضورةٍ أو ك ـــادُ يوجَ ـــكَ ال يَك . ويل أنْ )١(ذل

ـنْ مجلـةِ جـوابِ  فُ الـالّمُ مِ ـذَ ْ كُ عـىل النحـوينيَ أنَّـهُ حتُ رَ تَدْ : إنَّ ما يُسْ أقولَ

ــ طْ ــمِ بــهِ بصــلةٍ أو عَ سَ ــعَ عــدمِ اســتطالةِ املقَ ــمِ مَ سَ دُ لــذلكَ القَ ، ويشــهَ فٍ

نِ   .Q قولُ اإلمامِ احلَسَ

ــوِ  -٣ ــبِ النح تُ ــتُ يف كُ ــا رأي ــنُ اخلبّاز:((م ــالَ اب ــة: ق فُ ال النافي ــذْ حَ
فَ  ــذْ ــ)٢())"ال"إالّ حَ ثَــرُ تَصَ ــا أَكْ ـهِ ـ؛ ألَهنَّ هــا، نحــوُ قولـِ ــنْ غريِ ا مِ فً رُّ

ــاىل: ــفَ ﴿تع رُ يُوسُ كُ ــذْ ا تَ ــؤُ تَ فْ ــفَ  ، أي:)٣(﴾تَ رُ يوسُ كُ ــذْ ــزالُ تَ ــدْ )٤(ال تَ . وقَ
ــنيِ  مها  قــولُ اإلمــامِ احلُسَ : أحــدُ فُ (ال) النافيــةِ يف موضــعنيِ ــذْ  Qجــاءَ حَ

يْنَ  بْـدِ نَّ اهللاَ أَنْ تُ كُ ـدُ : ((أَنْشُ ـاءُ نَّ البُكَ ـنْهُ ـالَ مِ ـدْ عَ لنسائِهِ يف يـومِ الطـفِّ وقَ
(( يَةً هللاِ ورسولِهِ صِ عْ رَ مَ  .)٥(هذا األَمْ

، وينظر: ٢٢٢شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:  )١(

 .٦/٣٠٩٧رشح التسهيل(ناظر اجليش):

ة األلفية:  )٢( ، وينظر: مغني ١/٢٠٣الغرة املخفية يف رشح الدرّ

 .٦/٤٧٨اللبيب:

 .٨٥ن اآليةسورة يوسف: م )٣(

 .٦/٤٧٨، مغني اللبيب: ٢/٨٤٥ينظر: رشح الكافية الشافية: )٤(

 .٤٥/٨٨بحار األنوار:  )٥(
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) مِ سَ ــرُ أنَّ فعــلَ القَ ــبَقُ ذِكْ لُ إالّ حيــثُ يكــونُ سَ مَ ــتَعْ ) ال يُسْ ــدُ أَنْشُ
ــنيِ  ــبُ يف كــالمِ اإلمــامِ احلُسَ لَ ، والطَّ ــبٌ لَ ، وال يُمكــنُ أنْ  Qطَ ــوَ النهــيُ هُ

. لُّ عليهِ ا؛ ألنَّ قرائنَ السياقِ واحلالِ ال تَدُ  يكونَ أمرً
ــةٌ يف  ) واقِعَ ؛ فــإذا كــانَ كــذلكَ فـــ(أَنْ ــلَ بأُســلوبِ اخلــربِ صَ ــيُ حَ والنَّهْ

ـــبِ صـــلةِ ا )؛ ألنَّ )١(لطّل ـــةً بعـــد(أنْ ـــةِ حمذوف ـــنْ (ال) النافي ـــدَّ مِ ، وال بُ
ــعِ  ــارعِ الواق ــلِ املض ــعَ الفع دٌ مَ ــرِ طَّ فَها مُ ــذْ ــرادٍ، وألَنَّ حَ ــريُ مُ ــاتَ غ اإلثب
ــلَ  صَ ــدْ حَ ــا ق ــهِ مثبتً ــا وكونِ ــهِ منفيًّ ــني كونِ ــرقَ ب ؛ ألنَّ الف ــمِ سَ ــا للقَ جوابً

يْنَ هــذا . والت)٢(بلـزومِ املثبــتِ الــالّمَ والنــونَ  بْــدِ نَّ اهللاَ أَنْ ال تُ كُ ــدُ : أَنْشُ قـديرُ
 (... ــرَ يْنَ هــذا األمْ ــدِ بْ نَّ اهللاَ ال تُ كُ ــدُ ، أي:(أَنْشُ األمــرَ معصــيةً هللاِ ورســولِهِ
ــلِ  ، بَ تِهِ ــيغَ ــونَ بص ــا أنْ يك ن ــبِ هُ ــرادُ بالطل ــيسَ امل ــة، ((ول ـــ(ال) الناهي ب

ـتكلِّ  ، سـواءٌ أكـانَ الطّلـبُ املُرادُ بهِ أنْ يكـونَ ذلـكَ املـذكورُ مطلوبًـا للمُ مِ
(( ّا يُفيدهُ سياقُ الكالمِ ها ممِ  .)٣(بالصيغةِ أمْ بغريِ

) فيـــه خـــالفٌ بـــني الكـــوفيني  فَ ال النافيـــة بعـــد (أنْ ـــذْ ولكـــنَّ حَ

ـــ ـــاىل:ـوالبص ـــه تع ـــائي يف قول ـــال الكس ـــمْ أَنْ ﴿ريني؛ ق ُ اهللاَُّ لَكُ ـــنيِّ بَ يُ

 .١١/٣٣٤، التذييل والتكميل:٥/٩٨ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )١(

 .٦/٤٧٥، مغني اللبيب: ٧٨ينظر: أمايل الزجاجي:  )٢(

 من األُطروحة. ١٤٠سبق خترجيه يف ص:  )٣(
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ــلُّوا ــئالّ )١(﴾تَضِ ــم لِ ُ اهللا لكُ ــنيِّ ب ــى يُ ــلُوا)) : ((املعن ــدهُ )٢(تَضِ ــهُ عن  )٣(، ومثلُ

طامي(ت )٤(والفراءِ  :[الوافر]١٠١قولُ القَ  هـ) يف وصفِ ناقةٍ

ـ  البُصَ ـرَ نا مـا يَ فْ رَ  راءُ فيهـاـعَ

 

ـــا  بَاعَ ـــا أنْ تُ يْهَ لَ ـــا عَ يْنَ آلَ  )٥(فَ

 أي: أنْ ال تُباعا. 

ــا البصــ )، والتقــديرُ ـوأمّ فَ (ال) بعــدَ (أنْ ــذْ يــزونَ حَ ريُونَ فــال جيُ

هُ  فَ عندَ ـذِ ـلُّوا، ثُـمَّ حُ ـةَ أنْ تَضِ ـم كراهَ ُ لكُ بَـنيِّ م يف اآليـةِ الكريمـةِ هـو: يُ

ــمُ  ُ لَكُ ــنيِّ ب : يُ ــديرُ ــونَ التق ، أو أنْ يك ــهِ ــنْ أجل ــولٌ مِ ــو مفع ــافُ وه املُض

ةَ   .)٦(الضاللَ

 . ١٧٦ة النساء: من اآلية سور )١(

اء: ١٢٢معاين القرآن:  )٢(  .١/٢٩٧، وينظر: معاين القرآن، الفرّ

.، البحر املحيط: ٥/١٨٤ينظر: التبيان يف تفسري القرآن(الشيخ الطويس):  )٣(

٣/٤٢٤. 

 .١/٢٩٧ينظر: معاين القرآن:  )٤(

رُ يف (التبيان يف تفسري القرآن٢٦٩ديوان القطامي:  )٥( دْ هو:  ٥/١٨٤: . والصَّ

نا ما رأ البُرصاءُ فيها. وكذلك يف (البحر املحيط:  يْ أَ نّا) بدالً ٣/٤٢٤رَ رَ (مِ هُ ذكَ ) إالّ أنَّ

 من (فيها).

 . ٢٧٦، إعراب القرآن: ٢/١١١ينظر: معاين القرآن وإعرابه:  )٦(
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: إنَّ التقـــديرَ عـــىل مـــذهبِ البصـــ ريّنيَ ال يتناســـبُ وكـــالمَ ـأقـــولُ

) ؛ لفســادِ املعنــىQاإلمــامِ احلُســنيِ  فَ (ال) النافيــةِ بعــدَ (أنْ ــذْ ــمَّ إنَّ حَ . ثُ

يْشٍ  ــرَ ــربِ قٌ ــبعضِ الع ــةٌ ل غَ ــيَ لُ ــا)١(ه ه ــاميّ )٢(، وغريِ ــولُ القط ــا ق ؛ منه

، وقـولُ أمـريِ املـؤمننيَ  ـثامنَ حـني اجتمـعَ الصـحابةُ شـاكنيَ  Qالسـابقُ لعُ

هِ األُ  كَ اهللاَ أنْ تكــونَ إمـامَ هــذِ ـدُ ــةِ إليـهِ مــا نقمـوهُ عــىل عــثامن: ((إينّ أنْشُ مَّ

ــلَ  تْ فــتَحُ عليهــا القَ ــامٌ يَ ــةِ إمَ تَــلُ يف هــذهِ األُمَّ قْ : يُ قــالُ ــهُ كــانَ يُ ، فإنَّ املقتــولَ

(( ـــةِ ـــومِ القيام ـــالَ إىل ي ت (ال) ألنَّ )٣(والقِ فَ ـــذَ ـــونَ ،فَحَ ، أي: أنْ ال تك

بَةَ  ــعْ ها. ومنهــا قــولُ محــزةَ بــنِ املُغــريةِ بــنِ شُ ــحُّ إالّ بتقــديرِ  )٤(املعنــى ال يصِ

ــةِ اإلمــامِ احلُســنيِ خلالِــهِ عُ  لَ اتَ قَ مَ األخــريُ عــىل مُ ــزَ ــا عَ : Q مــر بــن ســعدٍ ملَّ

، وتقطـــعَ  ـــكَ كَ اهللاَ يـــا خـــالِ أن تســـريَ إىل احلُســـنيِ فتـــأْثَمَ بربِّ ـــدُ (أَنشُ

ينظر: لغات القبائل الواردة يف القرآن الكريم(للقاسم بن سالم) عىل هامش  )١(

 . ٨١اجلاللني:تفسري 

ان احلنفي):  )٢(  . ٥٩ينظر: لغات القرآن املروية عن ابن عباس(الوزّ

 . ١٦٤اخلطبة  ٣٩٥هنج البالغة:  )٣(

، وقد رو لهُ مسلم،  )٤( ، رو عن أبيهِ املسحَ عىل اخلُفَّنيِ والعِاممةِ ةٌ تابعي ثِقَ

ي):   .١٤٠-٧/١٣٩والنسائي، وابن ماجة. هتذيب الكامل يف أسامء الرجال(املزّ
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(( ــكَ َ محِ ــا  ،)١(رَ كَ اهللاَ ي ــدُ ، أي: أَنْشُ لُّ عــىل (ال) نافيــةٍ حمذوفــةٍ ــدُ ــياقُ يَ فالسِّ

.خالِ أنْ ال تسريَ إىل احلُسنيِ ف  تأثَمَ بِربِّكَ
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم : ق ــرُ ــعُ اآلخَ ــامَ  Qواملوض ــاهُ اإلم ــيًا أخ وص مُ

، وأنــا Q احلُســنيَ  يــتُ هِ ــنْ أيــنَ دُ ــمَّ ومِ اين السُّ ــقَ ــنْ سَ : ((وإينِّ لَعــارفٌ بمَ
ـــتَ يف ذلـــك  لَّمْ ـــي عليـــكَ أنْ تَكَ قِّ ؛ فبِحَ هُ إىل اهللا عـــزَّ وجـــلَّ ـــمُ أُخاصِ

 .)٢(بيشءٍ))
ـنْ  ـرادٍ، هـذا البُدَّ مِ )؛ ألنَّ اإلثبـاتَ غـريُ مُ (ال) نافيـةٍ حمذوفـةٍ بعـد (أنْ

فَ إىل  ِ ) رصُ ــــتَ لَّمْ ــــايض (تَكَ ــــلِ امل ثَ الفع ــــدَ ــــا: أنَّ حَ الً، وثانيً أوّ
ــ ــايض يُصْ ــلُ امل ، والفع ــتقبالِ ــةِ ـاالس ــدخولِ (ال) النافي ــكَ ب فُ إىل ذل رَ

فَها معَ الفعلِ  املايض قليلٌ يف كال. )٣(عليه ذْ  .)٤(م العربإالّ أنَّ حَ
ــنُ  ــامُ احلَسَ ــالَ اإلم َ ق

: ملِ ــلَ ــإنْ قي ــايض دونَ Q ف ) بامل ــتَ لَّمْ : (أن تَكَ
ا  مهُ : أحـــدُ ــعَ أمــرينِ ) باملضــارع؟؛ ألنَّ الفعــلَ املــايضَ مجَ لَّمَ (أنْ تَــتَكَ
ــلَ  ــرُ أنَّ الفع ، واآلخَ ــهِ ــة علي ــدخولِ (ال) النافي ــتقبالِ ب ــىل االس ــهُ ع داللتُ

 . ٥/٤٠٩تاريخ الطربي:  )١(

 . ٤٢٢-٢/٤٢١كشف الغمة يف معرفة األئمة:  )٢(

، التبرصة والتذكرة: ٢/١٩٠، األصول يف النحو: ٣/١٠٨ينظر: الكتاب:  )٣(

١/٤٥٣ . 

 . ٦/٤٧٦ينظر: مغني اللبيب:  )٤(
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ـدْ  لُّ عـىل حـدثٍ قَ ـ املايضَ يدُ ضَ ـلَ مـا ـمَ ، وكـأنَّ املُخاطَـبَ فَعَ ى وانقطـعَ
رادِ. يف حـنيِ أنَّـهُ  ـقِ املـُ قُّ َ ـثِّ املُخاطَـبِ عـىل حتَ ، وهذا أبلـغُ يف حَ طُلِبَ منهُ

. ) ملَا أفاد إالّ الطَلبَ يف املستقبلِ  لو جاءَ بـ(أنْ تتكلمَّ
ـــ(المِ  -٤ ــرتنِ ب ــارعِ املق ــلِ املض ــنَ الفع ةِ مِ دَ ــدَّ ــونِ املش فُ الن ــذْ ) حَ

ـنيُ  ا سـارَ اإلمـامُ احلُسَ ، وهـو ملـَّ دَ يف موضعٍ واحـدٍ رَ : وَ مِ سَ ـوَ يف  Qالقَ وهُ
ةَ األزديّ  ــرَّ ــى أبــا هِ نَّ ــلٌ كــويفٌّ يُكَ جُ ــةَ وكــربالءَ وافــاهُ رَ كَّ ــهِ بــنيَ مَ  )١(طريقِ

ـكَ  :((يـا بـنَ بنـتِ رسـولِ اهللاِ، مـا الّـذي أَخرجَ ـلَّمَ عليـهِ ثُـمَّ قالَ أتاهُ فَسَ
مِ اهللاِ رَ نْ حَ ـدٍ  مِ َمَّ كَ حمُ ـدِّ مِ جَ ـرَ ُ Nوحَ ـنيْ ، إنَّ Q ؟ فقـالَ احلُسَ ةَ ـرَّ : يـا أبـا هِ

ــوا  بُ لَ ، وطَ ْتُ ــربَ يضِ فصَ ــرْ وا عِ ــتَمُ ، وشَ ْتُ ــربَ ــايل فَصَ ــذوا م ــةَ أخ يَّ ــي أُمَ بن
مُ  ــنَّهُ يُلْبِسَ ، ولَ ــةُ يَ تُلِنُــي الفئــةُ الباغِ تقْ ةَ لَ ــرَّ ــمُ اهللاِ يــا أبــا هِ ، وأَيْ ــتُ بْ رَ ــي فَهَ مِ دَ

ــى  اهللاُ ذُالًّ  ُم، حت هلُّ ــذِ ــنْ يُ م مَ ــيهِ ــلِّطَنَّ عل يُسَ ــا، ولَ ا قاطعً ــيفً ــامالً وس ش
م  ـتْ يف أمـواهلِ مَ كَ م فَحَ مُ امـرأَةٌ مـنهُ ـتْهُ لَكَ ـبَأَ، إذْ مَ ـنْ قـومِ سَ يكونوا أذلَّ مِ

م تْهُ م حتى أَذلّ  .)٢())ودمائِهِ
م، ولَ  ــنَّهُ يُلْبِسَ ــي، ولَ نِ تُلُ تَقْ : (لَ ــنْ ــلٌّ مِ ــمِ كُ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ) مجل ــلِّطَنَّ يُسَ

ــلِ  ــىل الفع ــتْ ع لَ خَ ــي إذا دَ ــيّ الت ــالّمُ ه ــذهِ ال ، و((ه ــالالّمِ تْ ب رَ ــدِّ صُ
ـــرِ  ـــديدةُ يف أَكث ـــةُ أوِ الش : اخلفيف ـــوننيِ ـــد الن ـــهُ إح متْ زِ ، لَ ـــارعِ املض

 مل أقف له عىل ترمجة. )١(

 .١٣٢ىل قتىل الطفوف: ، امللهوف ع١/٣٢٤، مقتل احلسني: ٥/٧٩الفتوح:  )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٢٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

(( ــرِ مِ )١(األم ــزَ يِن، وملْ تل ــريَ ــنيِ األخ لَ عْ ــدِ الفِ ــونُ التوكي ــتْ ن مَ ــذلكَ لزِ ؛ ل
تُلُنِــي) مــع  تَقْ ــلْ بينَــهُ الفعــلَ يف (لَ ، وملْ يَفصِ كونِــهِ فعــالً داالًّ عــىل املســتقبلِ

ــونُ ال  ــا الن ــي معه ــالّمَ الت ــريايف:((إنَّ ال ــالَ السِّ . ق ــلٌ ــالّمِ فاص ــنيَ ال وب
ــدْ  ، وقَ ــالِ ــونُ للح ــونُ تك ــا الن ــيس معه ــي ل ، والت ــتقبلِ ــونُ إالّ للمس تك

(( رادَ هبا املستقبلُ عْفٍ  )٢(جيوزُ أنْ يُ  .)٣(عىل ضَ
يـــزونَ وقـــوعَ الفعـــلِ املضـــارعِ املثبـــتِ وإنَّ أكثـــرَ ال نحـــوينيَ ال جيُ

ـــذهبُ  ـــو م ، وه ـــعرِ ـــالنونِ إالّ يف الش ـــدٍ ب كَّ ؤَ ـــريِ مُ ـــمٍ غ ـــوابَ قَسَ ج
، وهــو ـالبصــ ، قليــلٌ يف النثــرِ . والصــحيحُ أنَّــهُ كثــريٌ يف الشــعرِ رينيَ

 .)٤(مذهبُ الكوفينيَ 
) اقتُ  ــةُ الباغيــةُ ئَ نِــي الفِ تُلُ تَقْ ــوأر أنَّ الفعــلَ يف (لَ ؛ ـصِ رَ فيــهِ عــىل الــالّمِ

، أي: إنَّ اإلمـــامَ  ـــنِ احلـــالِ مَ ـــنْ زَ ـــا أفـــادَتْ تقريـــبَ املســـتقبَلِ مِ ألهنَّ

 َ نيْ ؛  Qاحلُسَ ـدْ كـانَ ذلـكَ ، وقَ هِ مـنَ احلـالِ ـنْ قُـربِ قتلـِ أخربَ املخاطَـبَ عَ

 .١٦٠املسائل العسكريات: )١(

، وينظر: النكت يف تفسري كتاب ١٠/١٤٣رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٢(

 .٢/٣٧٣سيبويه(األعلم الشنتمري): 

 .٥/٢٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

ح ، رش ٢٢١ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:  )٤(

 .٦/٦٣الريض عىل كافية ابن احلاجب:
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ــلٍّ  ؛ يف حــنيِ أَنَّ الفعــلَ يف كُ ــامٍ ةُ أيّ ــعَ ــهِ إالّ بِضْ تْلِ ــهِ هــذا و قَ ــنيَ كالمِ فــام ب

ــنْ مِ  م مَ ــيهِ ــلِّطَنَّ عل يُسَ ــا، ولَ ا قاطعً ــيفً ــامالً وسَ مُ اهللاُ ذُالًّ ش ــنَّهُ يُلْبِسَ (ولَ نْ

؛ لــذلكَ  ةِ للداللــةِ عــىل مســتقبَلٍ بعيــدٍ دَ ــلَ بــالنونِ املشــدَّ ــدِ اتَّصَ ُم) قَ هلُّ ــذِ يُ

ــنْ  م مَ ــا، وتســليطَهُ علــيهِ ا قاطعً ــيفً م ذُالًّ شــامالً وسَ ــاهُ فــإنَّ إلبــاسَ اهللاِ إيَّ

ُم  هلَّ  هـ).٦٧(ت H )١(كانَ بعدَ ثالثِ سنواتٍ عىل يدِ املُختارِ الثقفيّ ذَ

: مِ بهِ فُ املُقْسَ ذْ ا: حَ  رابعً

؛  ــهِ ــمِ ب سَ ــنِ املقْ ْــراهُ عَ  جمَ ــرَ ــمِ ومــا جَ سَ رِ فعــلِ القَ كْ ــذِ نَى ب ــتَغْ ــدْ يُسْ قَ

دُ  ــهَ ، وأَشْ ــنَّ لَ َفْعَ ــمُ ألَ : أُقْسِ ــالُ ، فيُق ــبِ ــمِ املخاطَ ــتعاملِ وعل ــرةِ االس لكث

َفْ  مَ بهِ ألَ ي شأْين وسبييل أَنْ أُقْسِ مُ باهللاِ، أو بالذّ : أُقْسِ هُ ، وتقديرُ لَنَّ  .)٢(عَ

ــمِ بــهِ يف ثامنيــةِ مواضــعَ  سَ فُ املُقْ ــذْ ــدْ جــاءَ حَ : منهــا قــولُ اإلمــامِ )٣(وقَ

نيِ  ] Qاحلُسَ ْزوءُ الرجزِ ا بنيَ األعداء:[جمَ يَ وحيدً  حنيَ بَقِ

ـــ ـــنيُ بْـــنُ عَ  يلّ أَنَـــا احلُسَ

 

ــــــــتُ أَ   يْ ثَ آلَ نْ  ينِــــــــنْ ال أَ

ـــــــاالتِ أيبِ   يَ ـــــــي عِ ِ  أَمحْ

 

ــ  ضِ ـــأَمْ ــنِ النَّبِ ــىلَ ديْ  )٤(يّ ي عَ

 
 .٢/٢٣٩ينظر: مقتل احلسني: )١(

ل:١٠/١٤٣ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٢(  .٩/١٨١، رشح املفصّ

 .٦٠٠، ٣٤٠، ٢٧٨، ٢٥٠: ٢، م١٤٨: ١ينظر:م )٣(

 .٤/١١٠مناقب آل أيب طالب:  )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٢٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــمِ  سَ ــا يف القَ ، وأمّ ــمِ اخلــربيّ سَ يْــتُ بــاهللاِ أَنْ ال أنثنــي. هــذا يف القَ أي: آلَ

ــبَ  ــيِّدةَ زين ــهُ الس تَ ــا أُخْ يً زِّ عَ ــهُ مُ ــي فقولُ ــي اهللاَ Q الطلب قِ ، اتَّ ــةُ يَّ ــا أُخَ :((ي

ـــزاءِ  ي بع ـــزَّ ـــلَ وتَعَ ، وأنَّ أهْ ـــونَ ـــلَ األرضِ يموت ـــي أنَّ أَهْ لَمِ اهللاِ، واعْ

ي  ــقِّ ي، ال تَشُ ــمِ ي قَسَ ــأَبِرِّ ليــكِ فَ ــمُ عَ ، إينِّ أقْسِ ــةُ يَّ ...يــا أُخَ ونَ بْقَ ــامءِ ال يَ السَّ

شــ ْمِ ــا، وال ختَ يْبً َّ جَ ــيلَ ــورِ ـعَ ي عــيلَّ بالويــلِ والثُبُ عِ ــدْ ــا، وال تَ َّ وجهً ــيلَ ي عَ

(( تُ لَكْ  .)١(إذا أنا هَ
مُ عليكِ باهللاِ.أَ   ي: أُقْسِ

ــمٌ  ظَّ عَ ــومِ مُ ــلِّ ق ؛ فلِكُ ــمِ سِ ــادةِ املُقْ ــبِ ع ــهِ بحس ــمُ ب سَ رُ املقْ ــدَّ قَ ــام يُ وإنّ
ــوَ اهللاُ  ــالقِ هُ ــىل اإلط م ع ــدهُ ظَّمُ عن ــاملُعَ ــلمونَ ف ــا املس ، أَمّ ــهِ ونَ ب ــمُ يُقسِ

رَ لفظُ اجلالل دِّ ا قُ مُ بهِ حمذوفً سَ دَ املُقْ جِ .سبحانَهُ وتعاىل؛ فأينَام وُ  ةِ

: مِ نْ مجلةِ جوابِ القَسَ فُ املبتدإ مِ ذْ ا: حَ  خامسً
ــؤمننيَ  ــريَ امل ــوَ أنَّ أم ، وهُ ــدٍ ــعٍ واح دَ يف موض رَ ــومٍ  Qوَ ــالَ ذاتَ ي ق

ــQ لإلمــامِ احلُســنيِ  ، اســمعْ وأبْصِ نَــيَّ ؛ فــو ـ: ((يــا بُ بْــلِ أنْ يأتِيَــكَ ــنْ قَ رْ مِ
، ثُـ ـكَ مَ يَّـةَ دَ نَّ بنـو أُمَ كَ ـفِ يَسْ هِ لَ ، الَّذي نفيس بيـدِ كَ ـنْ دينـِ زيلُونَـكَ عَ مَّ ال يُ

ــ سِ ــذي نَفْ : والَّ ــنيُ . فقــالَ احلُسَ ــكَ بِّ ــرَ رَ ــونَكَ ذِكْ نْسُ ــبِي، ـوال يُ سْ هِ حَ ي بيــدِ

 .٢٣٢، اإلرشاد: ٣/٣١٦تاريخ الطربي:  )١(
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بُ قولَ أيب)) ذّ قُ قولَ نبيِّ اهللاِ، وال أُكَ دِّ تُ بِام أنزلَ اهللاُ، وأُصَ رْ رَ  .)١(أَقْ
ـبي و سْ ـذا حَ : هلَ هُ ، تقـديرُ ٌ ملبتـدإٍ حمـذوفٍ ربَ بي: خَ سْ فُ حَ ـذْ إنّـام جـازَ حَ

ــهِ  ــمِ ب ل ــدإ للعِ ــؤمننيَ  )٢(املبت ــريِ امل ــالمِ أم ــنْ ك مَ مِ ــدّ ــا تق ــاطة م ؛ Qبوس
هُ أمـريُ املـؤمننيَ  نـْ هُ عَ َ ـربَ ـهِ عـىل  Qفـ(هذا) إشارةٌ إىل مـا أَخْ مِ ـفْكِ دَ ـنْ سَ مِ

: بي) مبتدأً لألسبابِ اآلتيةِ سْ (حَ . وال يمكنُ أن يكونَ يَّةَ دِ بني أُمَ  يَ
فُهــا  أنَّ املبتــدأَ  -أ رِّ ــنَ األســامءِ التــي ال تُعَ ) مِ ــبُ سْ ، و(حَ يكــونُ معرفــةً

 .)٣(اإلضافةُ 
ــا  -ب ــى هب تَلقّ ــي يُ ــداءِ الت ــهُ المُ االبت لَ خُ ــقَّ أنْ تَدْ َ ــدأً حلَ ــانَ مبت ــو ك ل

ــلَ  تّصِ ــم أنْ تَ سَ ــا للقَ ــةِ جوابً ــميّةِ الواقع ــةِ االس ــقَّ اجلمل ؛ ألنَّ حَ ــمُ سَ القَ
.(  بـ(الالّمِ

ـلٍ  -ت ـنيِ  إنَّ أدنـى تأمُّ ـنْ قتْــلِ  Qيف كــالمِ اإلمـامِ احلُسَ ا عَ ـربً ِ هُ خمُ جيــدُ
. بُهُ سْ يَّةَ بأنَّ ذلكَ حَ  بني أُمَ

 .٤٤/٢٦٢بحار األنوار:  )١(

 .١/٣٧٢ينظر: تنبيه الطلبة عىل معاين األلفية:  )٢(

 .٥٣ينظر: اجلنى الداين: )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٢٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

مِ بأَحرفِ اجلواب:   اقرتانُ القَسَ
 ، ــلْ ، وأجَ ، وإيْ ــمْ :(ال ، ونَعَ ــوابِ ــأحرفِ اجل ــمِ ب سَ ــرتانُ القَ ــرُ اق يكثُ

ــرُ دخــوالً  ــا أَكث ؛ ألَهنّ ــابِ (ال) أُمَّ الب ــدُّ ــالّ) وتُعَ ــىل، وكَ ــمِ يف وب سَ  عــىل القَ
ا ا ونثـــرً ، وهـــيَ كـــذلكَ يف )١(القـــرآنِ الكـــريمِ وكـــالمِ العـــربِ شـــعرً

هام  ، كام سيأيت.Lكالمِ

: الً:(ال) النافيةُ  أوّ
)، نحــو  ــمُ (أُقسِ ا الســيّام قبــلَ الفعلِ ــمِ كثــريً سَ (ال) النافيــةُ عــىل القَ لُ تــدخُ

ــهِ  ــ﴿تعــاىل:قولِ ــومِ * وَ إِنَّ ــعِ النُّجُ واقِ ــمُ بِمَ سِ ــال أُقْ ــونَ فَ لَمُ عْ ــوْ تَ ــمٌ لَ هُ لَقَسَ

ـــيمٌ  ظِ ـــهِ ، )٢(﴾عَ ـــ﴿تعـــاىل:وقولِ بْصِ ـــام تُ ـــمُ بِ سِ ـــال أُقْ ونَ * وَ مـــا ال ـفَ رُ

بْصِ  يمٍ ـتُ ـرِ ـولٍ كَ سُ لُ رَ ـوْ ـهُ لَقَ ونَ * إِنَّ ـنْ  )٤(، كـام)٣(﴾رُ ـمِ مِ سَ لُ عـىل القَ تـدخُ

، رشح التسهيل(ناظر اجليش): ٤/١٧٨٩ينظر: ارتشاف الرضب:  )١(

، حاشية الدسوقي عىل مغني ٣٢٢، رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): ٦/٣١٣٦

 .١/٤٣٥اللبيب: 

 .٧٦-٧٥سورة الواقعة: )٢(

 .٤٠-٣٨اقة: سورة احل )٣(

دِ  )٤( تر د. أسيل أنَّهُ ال جيوزُ العطفُ بـ(كام) بل بـ(الواو). أقولُ إينّ ملْ أُرِ

، ا السيّام قبلَ  العطفَ مِ كثريً سَ لُ (ال) النافيةُ عىل القَ ، أي: تدخُ  وإنّام أَردتُ التشبيهَ
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هِ تعـاىل: ، نحـوُ قولـِ ـمِ سَ تَّـ﴿غريِ فعلِ القَ ونَ حَ نـُ مِ ؤْ بِّـكَ ال يُ رَ ـوكَ وَ مُ َكِّ ى حيُ

مْ  ــنَهُ يْ رَ بَ ــجَ ــيام شَ ــذهِ األداةِ(ال) )١(﴾فِ ــريِ ه ــاةُ يف تفس ــفَ النح ــدِ اختل ، وقَ

ــا زائــدةٌ ١٨٩النافيــة؛ فمــذهبُ اخلليــلِ والكســائي(ت هـــ) هــو أَهنَّ

ــاىل: ــهُ تع :((قولُ ــالَ اخلليلُ ، ق ــدِ ــمُ ﴿للتوكي سِ ، و(ال  ﴾ال أُقْ ــمُ : أقْسِ ــاهُ معن

(( دْ )٢(صــلةٌ ــا:((وقَ ــعَ ، وقــالَ أيضً ها العــربُ مَ ــام تَزيــدُ ، وإنّ ــدةً جتــيءُ زائ

مُ باهللاِ)) : أُقْسِ ، إنّام تُريدُ نّكَ مَ رِ ُكْ مُ باهللاِ ألَ : ال أُقْسِ ، كقولِكَ  .)٣(اليمنيِ

 ، لِ الكـــالمِ ـــزادُ يف أوّ (ال) ال تُ واعـــرتضَ عـــىل ذلـــكَ الفـــراءُ بـــأنَّ

بْ  ... وال يُ :(ال) صـــلةٌ ـــنَ النحـــوينيَ يقولـــونَ :((كـــانَ كثـــريٌ مِ ـــدأُ قالَ تَ

 ف ، مِ سَ نْ غريِ فعلِ القَ مِ مِ سَ ا عىل القَ خوهلِ ) كدُ مُ (أُقْسِ علِ ام قبلَ كافِ التشبيهِ الفِ

مِ هو  سَ مِ من غريِ فعلِ القَ سَ ؛ ألنَّ دُخولَ (ال) النافيةِ عىل القَ بَّهٌ بهِ شَ ها مُ ، وما بعدَ بَّهٌ شَ مُ

، وهوَ ما عليهِ كالمُ اإلمامنيِ  ا يرL  األكثرُ يف كالمِ العربِ تَ أحدً لِمْ لْ عَ هُ هَ . ثُمَّ إنَّ

؟!  أنَّ (كام) حرفُ عطفٍ

 .٦٥ء: من اآليةسورة النسا )١(

، إعراب ٢٤٧، وينظر: معاين القرآن(الكسائي):٣٢٠اجلمل يف النحو:  )٢(

 .١٠٢٧القرآن:

 ).١(ل٨/٣٤٩كتاب العني: )٣(

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٢٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

(( حُ ــرْ ــلُ صــلةً يــرادُ بــهِ الطَّ ْعَ ــمَّ جيُ ، ثُ ــدٍ حْ ــام هــيَ عنــدهُ جــوابٌ )١(بجَ ، وإنّ

، فــــ((قولُك يف الكـــالم: ال واهللاِ ال  لكـــالمٍ ســـابقٍ وإنْ كانـــتْ مبتـــدأةً

اً لكـالمٍ قـد كـانَ مضـ ؛ جعلـوا(ال) وإنْ رأيتَهـا مبتـدأةً ردّ ى، ـأفعلُ ذلـكَ

نــو بــهِ  َّــا يُ يــتَ (ال) ممِ قَ ــنْ بــنيَ اليمــنيِ التــي تكــونُ فلــو ألْ اجلــوابُ مل يكُ

ا: واهللاِ  ئً ــكَ تقــولُ مبتــدِ . أَالَ تــر أَنّ ــتَأْنَفُ فــرقٌ ــا، واليمــنيِ التــي تُسْ جوابً

ـــكَ  أَنّ ، فَكَ ـــقٌّ َ : ال واهللاِ إنَّ الرســـولَ حلَ ـــتَ لْ ، فـــإذا قُ إنَّ الرســـولَ حلـــقٌّ

، ومج (ال) مــعَ اإلقســامِ ، فهــذهِ جهــةُ ــا أنكــروهُ بْتَ قومً ــذَ يــعِ األيــامنِ يف أَكْ

(( لِّ موضعٍ تر فيهِ(ال) مبتدأً هبا، وهو كثريٌ يف الكالمِ  .)٢(كُ

ـــلُ  ها اخللي ـــدَ ـــي قَصَ ـــادةَ(ال) الت ـــامءِ زي ـــضُ العل لَ بع ـــأوّ ـــدْ ت وقَ

هـا  ، ووجودُ دِّ ـا زائـدةٌ عـىل نيّـةِ الـرَّ م إىل أهنّ ـهُ ـبَ بعضُ هَ دْ ذَ قَ والكسائي؛ فَ

ــا يف ال ، إالّ أنَّ دخوهلَ ــواءٌ ــهُ س دِّ وعدمُ ــرَّ ــغُ يف ال الً أبل ــالمِ أوّ ــبَ )٣(ك هَ . وذَ

دَّ  ، ورُ ـدةً لـهُ ـمِ ومؤكِّ سَ ا زائـدةٌ توطِئَـةً للنفـي الـذي بعـدَ القَ آخرونَ إىل أهنَّ

مِ غريُ مقصورٍ عىل النفي سَ  .)٤(بأنَّ جوابَ القَ

 .٩٧، وينظر: إعراب ثالثني سورة:٣/٢٠٧معاين القرآن:  )١(

هُ:٣/٢٠٧معاين القرآن: )٢(  .٥/١٩٦، وينظر: معاين القرآن وإعرابُ

 .٢٥٩لقرآن: ينظر: تأويل مشكل ا )٣(

 .٣/٥٣، الربهان يف علومِ القرآن: ٤/٦٤٦ينظر: تفسري الكشاف:  )٤(
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قَ بــنيَ  ــرَّ ؛ إذْ فَ ــقَ الــدكتور فاضــلُ الســامرائيّ القــولَ يف ذلــكَ قَّ وقــد حَ

ــ ــتعاملِ (ال) م ــلِ اس ــنْ دونِ فع ا مِ ــتعامهلِ ) واس ــمُ (ال أُقسِ ــمِ سَ ــلِ القَ عَ فع

لُ  مَ ــتَعْ ا (ال واهللا) فتُس ا،((أمَّ ــدً ا واح ــرً ــا أم ــام ليس (ال واهللاِ)؛ ألهنّ ــمِ سَ القَ

ــا، أو  ــا أو منفيًّ ــابقٍ مثبتً ــالمٍ س ا لك ــونَ ردًّ : أنْ تك لُ : األوّ ــنيِ ــىل رضب ع

: أراكَ  نْ قـالَ لَـكَ كَ ملِـَ بًا وذلـكَ نحـو قولـِ لَ : ال واهللاِ مـا طَ لْـتَ إليـهِ ـدْ مِ قَ

: ال واهللاِ  ــهُ عَ ــا مَ : ال أراكَ ذاهبً ــكَ ــالَ ل ــنْ ق ــكَ ملَِ ــو قولِ . ونح ــهِ ــتُ إلي مل

مْ  نْ قـالَ لـك: أكـرِ كَ ملِـَ . وكقولـِ ـهُ عَ ـبٌ مَ ليسَ األمرُ كام تـر بـلْ إينّ ذاهِ

بُ  هَ ــذْ : أَالَ تَ ــنْ قــالَ لــكَ . وكقولِــكَ ملَِ ــهُ مُ ــا: ال واهللاِ ال أُكرِ إليــهِ؟: ال فالنً

 : ــالَ لــكَ ــنْ ق ــا؛ فتقــولُ ملَِ ــا مثبتً ــدْ يكــونُ جواهبُ . وقَ ــهِ واهللاِ ال أذهــبُ إلي

((  .)١(أَر فالنا كاذبًا: ال واهللاِ إنَّهُ لصادقٌ
هام   :)٢(يف سبعةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا الرضبُ يف كالمِ

ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــا ق ــالَ  Qمنه ــنيَ ق بَري ح ــزُّ ــنِ ال ــدِ اهللاِ ب  لعب
ــنَعُ  يــتَ إىل بيعــةِ يزيــدَ أبــا عبــدِ اهللاِ؟: أصْ عِ ــنَعَ إنْ دُ :((ما تــر أَنْ تَصْ لــهُ
 . ــنِ ــي احلَسَ ــدِ أخ ــنْ بع ــانَ يل مِ ــام ك ــرَ إنّ ا؛ ألَنَّ األَمْ ــدً ــهُ أب ــايعُ ل أَينِّ ال أُب

.... ، ـقِ سْ نُ الفُ لـِ عْ ، مُ ؟ ويزيـدُ رجـلٌ فاسـقٌ ـرٍ أينِّ أُبـايعُ ليزيـدَ اُنظُرْ أبـا بَكْ

 .١٤٩-٤/١٤٨معاين النحو:  )١(

 .٥١٥: ٢، م١٠٦: ١ينظر: م )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ـــةَ آلِ ربُ ـويشـــ قيَّ ـــبْغُضُ بَ هـــودِ، ويَ ـــبُ بـــالكالبِ والفُ ، ويلعَ ـــرَ اخلَمْ
 .)١(ال واهللاِ ال يكونُ ذلكَ أبدا)) N الرسول

ــاقر ــامُ الب ــالَ اإلم ــالّ Q ق م: كَ ــوهلِِ ــنْ ق ــانَ مِ ــةِ ك ــلَ اجلاهلي :((إنَّ أه
روا أنْ يقولوا: ال واهللاِ، وبىل واهللاِ)) ؛ فأُمِ ، وبىل وأبيكَ  .)٢(وأبيكَ

ــعَ  ــد وقَ :(ال واهللاِ ال يكــونُ ذلــكَ أبــداً وقَ ــمُ يف قولِــهِ سَ ) بــنيَ نــافينيِ القَ
ــهِ  ا لتوكيــد نفــيِ املحلــوفِ علي ــدً ا )٣(قَصْ (ال واهللاِ) ردًّ ــنْ ، إذْ جــاءتْ (ال) مِ

، أي: ــهُ ؟)؛ ألنّ ــدَ ــايعُ ليزي ــتفهامِ يف(أينِّ أب ــى  لالس ــةٌ ملعن ــتفهامَ حكاي االس
:(أت ــالَ لإلمامِ ــهُ ق ؛ فكأنّ ــزبريِ ــنِ ال ــولِ اب ــيءَ ق ــام جِ ؟)، وإنّ ــدَ ــايعُ ليزي ب

ـمِ  سَ ـيءَ بالقَ ، ثُـمَّ جِ لِ األمـرِ بـ(ال) النافيـةِ ابتـداءً لإليـذانِ بـالنفي مـنْ أوّ
 مبالغةً يف توكيدِ النفي.

ــونُ  (ال يك ــمِ سَ ــوابِ القَ ــنْ ج ــارة(ذلك) مِ ــم اإلش ــتعاملَ اس وإنَّ اس
؛ ألنَّ فيــهِ دَاللــةً عــىل بُعــدِ مبايعذلــكَ أبــداً  ــمَّ ) ناســبَ املقــامَ . ثُ تِــهِ ليزيــدَ

ــداً  ــالظرفِ (أب ــيءَ ب ــا جِ ــتغراقِ م ــى؛ ألنَّهُ((الس ــدِ املعن ــةً يف توكي ) مبالغ
(( نَ الزمانِ بلُ مِ  .)٤(يُستقَ

 .١/١٨٢، مقتل احلسني: ٥/١١الفتوح:  )١(

 .٢٣/٢٣٥وسائل الشيعة:  )٢(

 .٤/٢٥٥، مهع اهلوامع:٢/٨٥١ينظر: رشح الكافية الشافية:  )٣(

 .٧٥لُّ املعاقد يف رشح كتاب القواعد(التفتازاين):حَ  )٤(
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ـــعثِ  - ـــنَ األش ـــيسَ ب ـــا أنَّ ق ـــنيِ  )١(ومنه ـــامِ احلُسَ ـــالَ لإلم يف  Qق

كَ إال مــا وْ ــرُ ــنْ يُ ُم لَ ؟ فــإهنَّ ــكَ مِّ ــمِ بنــي عَ كْ لُ عــىل حُ الَ تنــزِ  كــربالء:((أَوَ

ــو  ــتَ أخ : أن ــنيُ ــالَ احلس . فق ــروهٌ م مك ــنهُ ــكَ م ــلَ إلي ــنْ يَصِ ، ولَ ــبُّ ِ حتُ

؟ ال  مِ مسـلمِ بْـنِ عقيـلٍ ـنْ دَ لُبَـكَ بنـو هاشـمٍ بـأكثَرَ مِ طْ ، أتُريـدُ أنْ يَ أخيكَ

(( ، وال أُقِرُّ إقرارَ العبيدِ ليلِ م بيدي إعطاءَ الذَ طِيهِ  .)٢(واهللاِ ال أُعْ

ــنِ  ــيسِ ب ــبِ ق ا لطل دًّ ــاءَتْ (ال) رَ ــمِ ج سَ ــيءَ بالقَ ــمَّ جِ ، ثُ ــعثِ األش

.  مبالغةً يف توكيدِ الردِّ

ةَ يف  )١( قيس بنُ االشعتَ بن قيس الكندي الكويف، كانَ عىل ربع ربيعة وكِنْدَ

هُ بعد استشهادِ أيب  لَتْ لهُ نفسُ ةُ والدناءةُ منهُ أنْ سوَّ سَّ تِ اخلِ لَغَ ، وبَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ جيش عُ

بَهُ قطيفةً كانَ  Qعبد اهللا  بيدِ اهللاِ  أنْ يسلُ لَ عىل عُ ى قيسَ قطيفة. دَخَ مَّ يرتدهيا؛ فكانَ يُسَ

هُ ابنُ زيادٍ  حَ َّ ، وقد رسَ ا منْ رؤوسِ أهلِ بيتِ اإلمامِ وأصحابِهِ َ رأسً رشَ بنِ زياد بثالثةَ عَ

ها اثنان وسبعون  Qإىل الشامِ برأسِ اإلمامُ احلُسني  ورؤوسِ أهلِ بيتِهِ وأصحابهِ وعددُ

ا. تاريخ الط  .٢/١٩٤، الثوية بقيع الكوفة: ٣٣٤، ٣/٣١٧ربي: رأسً

 .١/٢٥٢، مقتل احلسني: ٢٣٤، اإلرشاد: ٣/٣١٨تاريخ الطربي: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

جَ اإلمــامُ احلُســنيُ  - ــرَ ــا خَ ــهِ يف جــوفِ الليــلِ  Qومنهــا ملّ بجميــعِ أهلِ

ةَ  كَّ ريدُ مَ ـنْ شـهرِ شـعبانَ يف سـنةِ سـتنيَ -يُ َ مِ ـنيْ ضَ وذلـكَ لـثالثِ ليـالٍ مَ

ــهِ  -للهجــرةِ  مِّ مَ الطريــقَ األعظَــمَ فقــالَ لــهُ ابــنُ عَ ــزِ مســلمُ بــنُ  لَ

(ت ـنِ الطريــقِ  N هــ):((يا بـنَ بنـتِ رســولِ اهللا٦٠ِعقيـلٍ لنا عَ ـدَ ، لـو عَ

ــهُ  ــالَ ل . فق ــبُ لَ ــا الطَ ن ــافُ أَنْ يلحقَ ــا نخ ةِ... فإنّ ــادّ َ اجل ــريْ نا غَ ــلَكْ وسَ

ــتُ هــذا الطريــقَ أبــداً Qاحلســنيُ  ــي ال فارقْ مِّ ، أو أنظــرَ : ال واهللاِ يــا بــنَ عَ

ةَ أو يقيضَ اهللاُ كَّ بُّ ويرىض))إىل أبياتِ مَ  .)١( يف ذلكَ ما حيُ

ــلٍ  ــنُ عقي ــلمُ ب ــبَ مس ــا طل ــقِ  Qملّ ــنِ الطري لَ َعَ ــدِ ــامِ أنْ يع ــنَ اإلم مِ

ـي)،  مِّ ، أجابَـهُ اإلمـامُ بــ(ال واهللاِ يـا بـنَ عَ يَّـةَ م بنـو أُمَ ـِ يَةَ أنْ يلحـقَ هبِ شْ خَ

ا للمعنى. أْكيدً ) تَ مِ منفيًّا (ال فارقْتُ سَ  ثُمَّ جاءَ بجوابِ القَ

ــدِ  ــوقَ ــداً ـانص ــقَ أب ــذا الطري ــتُ ه قْ (ال فارَ ــمِ سَ ــوابُ القَ )إىل رفَ ج

لْــتُ ذلــكَ أبــداً  :((واهللاِ ال فَعَ ، تُريــدُ معنــى: ال املســتقبل، جــاء يف الكتــابِ

(( ـــلُ ـــهُ )٢(أَفْعَ ـــعَ يف موضـــعِ Q ، فقولُ قَ ) فعـــلٌ مـــاضٍ وَ ـــتُ قْ : (ال فارَ

 .١/١٨٩، مقتل احلسني:٥/٢٤الفتوح: )١(

، التبرصة ٢١٥-٢/٢١٤، وينظر: التعليقة عىل كتاب سيبويه:٣/١٠٨:  )٢(

 .١/٤٥٣والتذكرة:
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ــهِ  ــرادُ ب ــهُ يُ نَّ ــمَ أَ لِ ــهُ(ال) عُ ــامّ كانــتْ قبلَ ، فل (ال)  املســتقبلِ ؛ ألنَّ االســتقبالُ

ــعَ بعـدها فعــلٌ  قَ ، فلـامّ وَ ــمِ سَ جـبَ بالقَ ّــا أُوِ بَلُ ممِ ـتَقْ إنّـام تكــونُ نفيًـا ملَِــا يُسْ

رادُ بهِ  تَ أنَّ االستقبالَ يُ لِمْ  .)١(ماضٍ عَ

يـبَ بـأنَّ  ؟ أَجِ ـهُ حـرفٌ يُـدلُّ عليـهِ قامَ َ البنـاءُ وأُقِـيمَ مُ ـريِّ َ غُ
: ملِ فإنْ قِيـلَ

ــ ــابِ التوسُّ ــن ب ــكَ م ــةذل ــرفُ ز)٢(عِ واملبالغ ــهِ ظ ــرتنَ ب ــذلكَ اق ــانِ ؛ ل م

 .)٣(تأكيدِ املعنى ) زيادةً يفاملستقبلِ (أبداً 

ــىل  ــاقي ع ــايض الب ــزمُ يف امل ــام يل ــة ك (ال) النافي ــرارُ ــا تَكْ ــزمُ هن وال يل

 .)٤(معناهُ 

ــ - ضَ حْ طَــبَ يف مكــة خطبــةً بمَ  Q رِ اإلمــامِ احلُســنيِ ـومنهــا أنَّ معاويــةَ خَ

ــمَ فيهــا للنــ عَ بــدَ زَ ــرَ وعَ مَ ، وعبــدَ اهللاِ بــنَ عُ ــنيَ اسِ أنَّ اإلمــامَ احلُسَ

ة املخفية يف رشح ١/٣٥٦فال:، اإلغ٢/١٩٠ينظر: األصول يف النحو:  )١( رّ ، الغُ

رة األلفية:  .١/٢٠٢الدُّ

 .١/٣٥٦ينظر: اإلغفال:  )٢(

 .١١٠، أساليب التأكيد يف العربية: ١٨٢ينظر: رشح ملحة اإلعراب: )٣(

 .٦/٦٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(
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ــرمحنِ  ــرٍ  )١(ال ــنَ أيب بَكْ وا ٥٣(ت)٢(ب ــايعُ ــدْ ب بري قَ ــزُّ ــنَ ال ــدَ اهللاِ ب ـــ)، وعب ه

، فلـامّ انصـ ـةَ إىل هـؤالءِ األربعـةِ فقـالوا ـيزيدَ كَّ رفَ معاويـةُ أقبـلَ أهـلُ مَ

 يف الرتمجة: كانَ  حيدر عن ترمجتي لعبد الرمحن بن أيب بكر، إذْ قلتُ  ملْ يرضَ د. )١(

دْ يف (أُسد الغابة يف معرفةِ الصحابة) البن  ا بالزنا، وذكرَ أنَّ هذا األمرَ ملْ يُوجَ مشهورَ

: إنَّ قضيّةَ الزنا نقلتُها من كتاب (مثالب العرب)البن ٦٣٧األثري(ت هـ)، أقولُ

(ت ن، هـ)، الذي هو أسبقُ من ابن األثري بأكثرَ من أربعةِ قرو٢٠٤السائب الكلبيّ

. هو كتابٌ متخصصٌ هبذا الشأنِ  وَ

هُ هو عن (أُسد الغابة  وقالَ د. لَ قَ رْ ما نَ ))؛ ألينّ ملْ أذكُ : ((تدليسٌ نِ الرتمجةِ حيدر أيضاً عَ

: إنَّ  )) أقولُ هُ نَ إسالمُ سُ : ((حَ قِّ عبد الرمحن، إذ قالَ يف معرفةِ الصحابة) يف حَ

وَ الذي جعلَ ابنَ األثري ي بَ األعمى هُ صُّ ؛ التعَ هُ نَ إسالمُ سُ هُ حَ ر يف عبد الرمحنِ أنَّ

دْ قاتَلَ أمريَ املؤمنني  هُ وقَ نَ إسالمُ سُ ةِ اجلمل إىل جانبِ عائشة، ويف  Qوكيفَ حَ عَ قْ يف وَ

وسِ النفاق؛ لقولِ رسولِ  دُ رؤُ وَ أحَ ؟!!! بل هُ فّني إىل جانبِ معاويةَ وقعةِ صِ

، وال يُ Nاهللاِ ِبُّكَ إالّ مؤمنٌ لْ بعد كلِّ ذلكَ أذكرُ :((يا عيلّ ال حيُ كَ إالّ منافق)). وهَ بغضُ

ا. ؟ هذا ماال يكونُ أبدً هُ نَ إسالمُ سُ هُ حَ  أنَّ

ا  )٢( دِ أيب بكر كانَ مشهورً لَ نُّ وَ عبد الرمحن بن أيب بكر أخو عائشة، وهو أسَ

ا مع املرشكنيَ مقاتالً رسولَ اهللاِ  دً ا وأُحُ دَ بدرً هِ Nبالزنا، شهِ دَ ، أسلمَ قبل الفتح، شَ

ةَ سنةَ  كَّ لِ مع عائشة، هلكَ يف مَ ، أُسدُ الغابة يف ٧٢هـ. مثالب العرب: ٥٣وقعةَ اجلَمَ

 .٧٩-٦/٧٨، قاموس الرجال: ٤٨٣-٣/٤٨١معرفة الصحابة: 
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ــتُم إىل بيعــةِ  ي عِ ــدْ دُ ــم قَ ، إنّكُ ــؤالءِ ــا ه ــتُم  هلُم:((ي ــايعوا وأبي ب ــمْ تُ لْ ــدَ فَ يزي

ــنيُ  ــالَ احلس ــايعتُم، فق ــيتُم وب ــتُم فرضِ ي عِ ــم دُ ، ث ــكَ ــا Q ذل : ال واهللاِ م

نا)) عْ  .)١(بايَ
. وإنَّ  ــدَ ــايعوا يزي ِم ب ــوهنِ ــيَ ك ، أي: نف ــتِ ــربِ املثب ا للخ ــاءَتْ (ال) ردًّ ج

دَ  ــرَّ َ ــن (ال واهللاِ) جمُ ــيءِ(ال) م ــد جم ا عن ــرُ ورودً ــمِ أكث سَ ــوابِ القَ ــيَ ج ةً نَفْ
. ، كام هو احلالُ يف املواضعِ السابقةِ مِ سَ لِ القَ نْ فِعْ  مِ

ـنْ غـري ـوالض ـنْ اسـتعاملِ (ال واهللاِ) هـو أنْ يـأيتَ ابتـداءً مِ ربُ الثـاين مِ
ام)٢(كالمٍ سابقٍ  هِ  .L ، وملْ يأتِ يشءٌ منهُ يف كالمِ

ا. هام أيضً لَمْ يأتِ يشءٌ منهُ يف كالمِ ) فَ مُ ا(ال أُقْسِ  وأمّ

:ثانيًا: نَ   عَمْ
ةٌ وتصــديقٌ  ــدَ ) عِ ــمْ (نَعَ ــرَ ســيبويه أَنَّ كَ ــبٍ )٣(ذَ لَ ــدَ طَ ــت بَعْ عَ قَ ؛ ((فــإذا وَ

ا نفيًــا كــانَ أو  ــتْ بعــدَ خــربٍ كانَــتْ تصــديقً عَ قَ ، وإذا وَ ةً ــدَ كانَــتْ عِ
ــا)) ؛ ألَنَّ )٤(إجيابً ــديقِ ــتْ للتص ــتفهامِ ليس ــدَ االس ــمْ بع ــذلكَ إنَّ ((نَعَ ؛ ل

 .٤/٣٤٧الفتوح:  )١(

 .٤/١٤٩ينظر: معاين النحو:  )٢(

 .٢/٦٨٣، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٤/٢٣٤ينظر: الكتاب:  )٣(

ل:رشح  )٤(  .٢/٦٨٣، وينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٨/٢٢١املفصّ
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ــاألَ  ، ف ــربِ ــونُ للخ ــام يك ــديقَ إنّ ــتفهامِ التص ــدَ االس ــي بع : ه ــالَ ق وىل أنْ يُ
ــمَّ قــالَ ابــنُ  ــنْ ثَ ــا، ومِ ــا كــانَ أو إثباتً إلثبــاتِ مــا بعــدَ أداةِ االســتفهامِ نفيً

ــاسٍ  ــه عب ــمْ ريض اهللا عن م): نَعَ ــربِّكُ ــتُ ب : (أَلَسْ ــوابِ ــالوا يف ج ــو ق : ل
، أي:  ــابٍ ــرفُ إجي ــا: ح ــالَ هل ق ــارِ أنْ يُ ــذا االعتب ــحُّ هب ا، فيصِ ــرً فْ ــانَ كُ لك

 .)١(تِ ما بعدَ حرفِ االستفهام))إثبا
، وهــو أنَّ  ــمِ يف موضــعٍ واحــدٍ سَ ) مقرونــةً بالقَ ــمْ وقــدْ وردتْ (نَعَ

ـلَ املدينـةَ ذاتَ يـومٍ فاسـتلقى عـىل السـ ـمِ دَخَ ،ـمروانَ بـنَ احلكَ وثَـمَّ  ريرِ
ــنيِ  ــهُ Qمــوىلً لإلمــامِ احلُسَ أَ، أي: مــروانُ قولَ ــرَ قَ وا إِىلَ ﴿تعــاىل:، فَ دُّ ــمَّ رُ ثُ

ـــبِنيَ اهللاَِّ اسِ عُ احلْ َ ــوَ أَرسْ هُ ـــمُ وَ كْ ـــقِّ أَال لَــهُ احلُْ مُ احلَْ الهُ ــوْ َ )٢(﴾ مَ ربِ . فـــأُخْ
دَّ  ، ورُ ــةِ ــحايب إىل اجلنّ ــا وأص دِدْتُ أن مْ واهللاِ رُ :((نَعَ ــالَ ــذلكَ فق ــامُ ب اإلم

(( هُ إىل النّارِ وَ وأصحابُ  .)٣(هُ
نَتْهُ اآليـةُ  ـمَّ ا لإلجيابِ الـذي تَضَ ) تصديقً مْ : إنَّ جاءَتْ (نَعَ ، أيْ الكريمـةُ

وا إىل  Qاإلمامَ احلُسـنيَ  دُّ هُ رُ ، ومـروانَ وأصـحابَ ةِ وا إىل اجلنـّ دُّ هُ رُ وأصـحابَ
. مِ مبالغةً يف توكيدِ التصديقِ سَ . ثُمَّ جيءَ بالقَ  النّارِ

، واآلية: سورة األعراف: من ٦/١٩٨رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

 .٩٥، وينظر: رشح قواعد اإلعراب، (القوجوي):١٧٢االية

 .٦٢سورة األنعام: من االية )٢(

 .٤٤/٢٠٦، بحار األنوار: ١/٣٦٢تفسري العيايش: )٣(
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ا  دً ـرَّ ـَ ) بالفعــلِ املــايض جمُ دِدْتُ (رُ ــمِ سَ دَ جــوابُ القَ رَ ولكــنْ ملــاذا وَ
)؟ اجلــوابُ  ــدْ ، وقَ (الــالّمِ نَ ــي الكــالمَ عــىل إجيِابــهِ  مِ ) تُبقِ ــمْ ألنَّ (نَعَ

 .)١(ونَفيِهِ 

:  ثالثًا: إِيْ
؛  ــمِ سَ ــةً بالقَ لُ إالّ مقرون مَ )، وال تُســتَعْ مْ ــابُ هبــا كـــ(نَعَ هــيَ حــرفٌ جيُ

؟ ــدٌ : أَقــامَ زي ــالَ ــنْ ق ــري:تقــولُ ملَِ مْ عَ ، نحــوُ )٢(إي واهللاِ، وإي وريب، وإي لَ
يبِّ إِنَّ ﴿قولِهِ تعاىل: رَ لْ إِي وَ قٌّ قُ  .)٣(﴾هُ حلََ

ــــــرَ ابــــــنُ احلاجــــــبِ  كَ ــــــدْ ذَ قَ ــــــهُ ٦٤٦(ت)٤(وَ بِعَ هـــــــ) وتَ
ــبعيلُّ  ــا أَنَّ ٧٠٩(ت)٥(ال مهُ ــرَ غريُ كَ ، وذَ ــتفهامِ ــتصُّ باالس ) خت (إيْ ـــ)، أنَّ ه

 .٨/٢٢٢ينظر: رشح املفصل: )١(

، رشح الريض عىل كافية ابن ٨/٢٢٤ينظر: املصدر نفسه:  )٢(

 .١/٥٠٢، مغني اللبيب:٤/١٧٩٠، ارتشاف الرضب: ٦/٢٠٢احلاجب:

 .٥٣سورة يونس: من اآلية )٣(

، ١/٥٠٢، مغني اللبيب:٦/٢٠١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(

 .٤/٣٧١مهع اهلوامع:

، والبعيل: هو حممد بن أيب ٢/٦٨٦الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ينظر: )٥(

لِدَ يف بعلبكَ وانتقل مع ذويه إىل دمشق  الفتح بن أيب الفضل بن أيب عيل بركات، وَ
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ــا،  ملُ يف تصـديقِ اخلــربِ أيضً ـا تُســتَعْ ؛ ألهنّ الغالـبَ فيهــا أَنْ تكـونَ كــذلكَ
هُ  مَ بــهِ ابــنُ مالــكٍ وغــريُ ــزَ هم ملْ يــأْ ْتوا بشــاهدٍ واحــدٍ . ولكــنّ )١(وهــو مــا جَ

.  عليهِ إالّ األمثلةِ املصنوعةِ
 ، تُ بــريبِّ ــمْ : إي أقْسَ قــالُ ، فــال يُ ــمِ سَ (إي) فعــلُ القَ ــدَ لُ بَعْ مَ ــتَعْ وال يُسْ
 ، ـــربَّ (اهللاَ)، وال ـــةِ ـــظَ اجلالل فْ ـــدها إالّ لَ ـــهِ بع ـــمُ ب سَ ـــونُ املقْ وال يكُ

ري مْ عَ  .)٢(ولَ
، و ــدٍ ــعٍ واح دَتْ (إي) يف موض رَ ــدْ وَ ــامُ وقَ َ اإلم ــربَ ــا أَخْ ــهُ ملَّ نَّ ــو أَ ه

ــمُ بــنُ  Qاحلســنيُ  ُم مقتولــونَ قــالَ لــهُ القاسِ هُ بــأَهنّ لَــهُ وأصــحابَ أَهْ
ــنِ  ــالَ Qاحلَسَ ؟ فق ــلُ قت نْ يُ ــيمَ ــا ف ــكَ Q : ((وأن ــكَ إنَّ مُّ ــداكَ عَ : إي واهللاِ فِ

نَ الرجالِ معي)) تَلُ مِ قْ نْ يُ دُ مَ َحَ  .)٣(ألَ

، تتلمذَ عىل أنبهِ علامءِ عرصهِ؛ منهم ابنُ  ذها دار إقامةٍ صغرياً، وفيها نشأ وتعلمَّ واختَّ

 .١/٢٠٧للغويني والنحاة:مالك. بغية الوعاة يف أنباء ا

، رشح ٢٤٥ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد(تح: حممد كامل بركات): )١(

د ، رشح قواعـــــ٢٠٢-٦/٢٠١الـــــريض عـــــىل كافيـــــة ابـــــن احلاجـــــب: 

  .٩٨اإلعراب(القوجوي):

، املنهل الصايف يف رشح ٦/٢٠٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .٢/٥٠٥الوايف(الدماميني):

 .٤/٢١٤مدينة املعاجز(هاشم البحراين): )٣(

 

                                                                                                                   



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٢٤٠

، و ــتفهامِ ــا لالس ) جوابً (إيْ ــتْ عَ هُ وقَ ــدَ ــا بع ــاتَ م ــادَتْ إثب ، أي: )١(أف
ــدِ  ــةً يف تأَكي ــهِ مبالغ ــمِ وجوابِ سَ ــيءَ بالقَ ، وجِ ــولٌ ــمَ مقت ــاتَ أنَّ القاسِ إثب

 ذلكَ املعنى.

: لْ ا: أَجَ  رابعً
) لتصديقِ اخلربِ  مْ لُ كـ(نَعَ مَ تَعْ فٌ يُسْ رْ وَ حَ ، سواءٌ كـانَ اخلـربُ مثبتًـا أو )٢(هُ

لَ جييءُ بعدَ ما فيهِ معنى  منفيًّا، وال ؛ كاالسـتفهامِ والطَ ، )٣(ااألمـرِ وغريمهـبِ
ــ ــذهبُ الزخمش ــوَ م ــبِ )٤(ريّ ـوهُ ــنِ احلاج ــكٍ )٥(، واب ــنِ مال . إالّ أنَّ )٦(، واب

(ت ) يف االسـتفهامِ ٣٩٣اجلوهريَّ مْ (نَعَ نِ األخفشِ أَنَّ استعاملَ ى عَ كَ هـ) حَ
،( ـمْ (نَعَ نْ نُ مِ سَ ) يف اخلربِ أحْ لْ (أَجَ )، واستعاملَ لْ (أَجَ نْ :  أحسنُ مِ ـالَ فـإذا قَ

، رشح قواعد ٦/١٩٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

 .٩٨اإلعراب(القوجوي):

ل:  )٢( ، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٨/٢٢٣ينظر: رشح املفصّ

 .١/١٠٧، مغني اللبيب:٦/٢٠٢

، رشح مغني ٦/٢٠٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

 .١/١٠٦اللبيب(رشح املزج):

 .٣١٥ينظر: املفصل يف علم العربية: )٤(

 .٢/٢٢٢ينظر: اإليضاح يف رشح املفصل: )٥(

 .١/١٠٨، مغني اللبيب:٢٤٥ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: )٦(
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؟  : أَتـذهبُ ، وإذا قالَ مْ نَ من نَعَ ، وكانَ أحسَ لْ : أَجَ لْتَ ، قُ فَ تذهبُ وْ أنتَ سَ
لْ  نْ أَجَ ، وكانَ أحسنَ مِ مْ : نَعَ لْتَ  .)١(قُ

ــنيِ  ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــوَ ق ، وهُ ــدٍ ــعٍ واح دَ يف موض ــدْ ورَ ــا  Qوقَ خماطبً
ـلِّ جانـ ا أحـاطوا بـهِ مـنْ كُ دٍ ملـَّ ـعْ ـرَ ابـنِ سَ مَ هُ يف مثـلِ جيشَ عُ بٍ جاعلينـَ

ــلْ  ، أَجَ لُونَ ــذُ ْ انــا ختَ ، وإيّ هُ تعتمــدونَ بٍ وأشــياعَ ــرْ :((وأنتُمُ ابــنَ حَ ــةِ احلَلْقَ
ـــهُ  تْ ثَ ارَ م ، وتَوَ ـــروقُكُ ـــهِ عُ تْ علي ـــجَ م معـــروفٌ وشَ ـــيكُ لُ ف ـــذْ واهللاِ اخلَ
م؛  كُ ــهِ صــدورُ ــيَتْ ب م، وغشِ ــهِ قلــوبُكُ ــتْ علي بَتَ م، ونَ كُ ــروعُ م وفُ ــولُكُ أُصُ

نْتُم أَخْ  ))فكُ بِ لَةً للغاصِ بِ وأَكْ ا للناصِ نخً  .)٢(بَثَ يشءٍ سِ
لون)، وجيـوزُ أَنْ  ْـذُ انا ختَ (إيّ وَ ا للخربِ املثبتِ الذي هُ ) تصديقً لْ (أَجَ تْ وقَعَ
ـوَ مـا  )، وهُ مْ ) أحسنُ منهُ بـ(نَعَ لْ يقَ اخلرب بـ(أَجَ دِ ) إِالّ أَنَّ تَصْ مْ عَ بدهلا(نَعَ قَ تَ

يءَ بالقَ  . وجِ نِ األخفشِ كِيَ عَ .حُ ا لتصديقِ اخلربِ مِ تأكيدً  سَ

أمحد عبد الغفور  ينظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية (تح: )١(

ولية يف النحو:(أج ،٤/١٦٢٢عطّار): ، ٨/٢٢٣، رشح املفصل:٣٢٢ل)، املقدمة اجلُزُ

ل: ٣٥٥التوطئة: ، رشح الريض عىل كافية ابن ٢/٢٢٢، اإليضاح يف رشح املفصّ

، ٣٦١، اجلنى الداين: ٢/٦٨٤، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٦/٢٠٢احلاجب:

 .١/١٠٨مغني اللبيب: 

، ٤٥/٨، بحار األنوار:٢١٦تاريخ ابنِ عساكر(ترمجة اإلمام احلسني): )٢(

. لسان العرب: تْ وتداخلتْ والتفَّتْ تَبَكْ : اشْ تِ العروقُ جَ  (وش ج). ٩/٣٠٨ووشَ
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ا: بىل:  خامسً
ــابُ بـهِ النفــيُ  ـيَ حـرفٌ جيُ )))١(هِ ــهُ بْطِلُ ـواءٌ كــانَ  )٢(، إذ((ترفـعُ النفـيَ وتُ سَ

ــكَ  ــدَ ذل ــذي بع ــي ال ــنقضِ النف ا ل ــيَ إذً ؛ فَهْ ــتفهامٍ ا باس ــبوقً ــيُ مس النف
هِ تعـاىل: ؛ كقولـِ مْ قـالُوا بَـىل﴿االستفهامِ بِّكُ رَ ـتُ بـِ بـىل أنـتَ ، أي: )٣(﴾أَ لَسْ

نــا. أو بُّ ــنْ  )٤(رَ : بــىل يف جــوابِ مَ ، نحــوُ ــنَ االســتفهامِ ا مِ دً َــرَّ كــانَ النفــيُ جمُ

 .٨/٢٢١، رشح املفصل:٤/٢٤٣ينظر: الكتاب:  )١(

، وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ٨/٢٢١رشح املفصل:  )٢(

 .٢/٦٨٤، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٦/١٩٩

 .١٧٢ألعراف: من اآلية سورة ا )٣(

نْ العطفِ )٤( دَّ مِ ، والبُ  ير د. نارص أنَّهُ ال جيوزُ استعاملُ (أو) العاطفةِ بعدَ سواءٍ

 ، هُ د. نارص خالفُ الصوابِ : إنَّ ما ذكرَ ). أقولُ ا؛ بـ(أمْ هُ للمسألةِ دقيقً مُ هْ نْ فَ إذْ ملْ يكُ

: إذا ١١/١٤٨ويه: ألنَّ فيها تفصيالً، قالَ السريايفّ يف (رشحِ كتابِ سيب ):((وسواءٌ

تَ أمْ  : سواءٌ عيلَّ أقُمْ ها كقولِكَ ) بعدَ تْ (أمْ مَ زِ ها ألِفَ االستفهامِ لَ لَتَ بعدَ خَ أَدْ

رِ  طْفُ أحدِ ِمها عىل اآلخَ ) فعالنِ بغريِ استفهامٍ كانَ عَ ... وإذا كانَ بعدَ (سواءٌ تَ دْ قَعَ

(( تَ دْ تَ أو قَعَ : سواءٌ عيلَّ قُمْ ) كقولِكَ . وقالَ الدمامينيّ يف (رشحِ مغني اللبيب، بـ(أوْ

ةِ ١/٢٤٩رشح املزج:  حَّ : ((وهوَ نصٌّ رصيحٌ يقيض بصِ ا عىل كالمِ السريايفّ قً علِّ ) مُ

نِ استعاملُ (أو) يف هذا  ْ يكُ هم: سواءٌ كانَ كذا أو كذا))؛ وعليهِ أَملَ قولِ الفقهاءِ وغريِ

ا؟ نَ األُطروحةِ صحيحً  املوضعِ  مِ
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ــدْ قــامَ  ، أي: بــىل قَ : مــا قــامَ زيــدٌ ــا تصــديقٌ ملَِــا )١(قــالَ ) فإهنّ ــمْ (نَعَ . بخالفِ
) موقـعَ (بـىل) يف  مْ (نَعَ ـعَ قَ ـحَّ أَنْ تَ قبلها نفيًـا كـانَ أو إثباتًـا؛ ولـذلكَ ملْ يَصِ

ةِ  ـا لِتصـديقِ اآليَ ا؛ ألهنَّ ـارً فّ ـمْ لَكـانوا كُ ُم لو قـالوا: نَعَ ؛ ألَهنّ اخلـربِ  الكريمةِ
هُ تعاىل:)٢(املنفيِّ  نْ قالَ بَىل﴿، وكذا قولُ مِ ْ تُؤْ ملَ  .)٣(﴾أَ وَ

، كـــام يف قولِـــهِ  ـــيٌ (بىل) ولـــيسَ قبلهـــا نَفْ ـــدْ جـــاءَتْ : قَ فـــإنْ قِيـــلَ
ـا﴿تعاىل: بْتَ هبِ ـذَّ كَ تْـكَ آيـايتِ فَ ـدْ جاءَ ـآلَ الكـالمِ  )٤(﴾بَىل قَ ((مَ يـبَ بأَنَّ أُجِ

ــاىل: ــهُ تع ــا﴿إىل النفــي؛ ألَنَّ قولَ بْتَ هبِ ــذَّ كَ ــايتِ فَ ــكَ آي تْ ــدْ جاءَ ــىل قَ يف  ﴾بَ
، وبَىل)) مْ : نَعَ دْ بانَ هبذا الفرقُ بنيَ قَ ، فَ يتُ دِ  .)٥(معنى ما هُ

فِ  ـــنْ أحـــرُ مهـــا مِ ـــىل) وال بغريِ ) و(بَ مْ ـــابُ اســـتفهامٌ بــــ(نَعَ وال جيُ
لْ اإلجيابِ إالّ  وَ اهلمزةُ وهَ  .)٦( إذا كانَ االستفهامُ باحلرفِ وهُ

مِ يف ثالثةِ مواضعَ  سَ (بىل) مقرونةً بالقَ دَتْ رَ دْ وَ ريُ )٧(وقَ هَ : منها أنّهُ ملّا قالَ زُ

، الفاخر يف رشح ٢٠٠-٦/١٩٩ح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ينظر: رش )١(

 .٢/٥٠٤، املنهل الصايف يف رشح الوايف: ٢/٦٨٤مجل عبد القاهر: 

 .٢/٦٨٤ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )٢(

 .٢٦٠سورة البقرة: من اآلية )٣(

 .٥٩سورة الزمر: من اآلية  )٤(

 .٢/٦٨٤الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٥(

 .٦/٢٠٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٦(

 .٤١٨: ٢ينظر: م )٧(
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نيِ  ـنيِ ٦١(ت )١(بنُ القَ  االنكسـارَ يف Q هـ) لإلمامِ احلُسَ :((يـا مـوالي، أَرَ
: ؟ قالَ ىلَ احلَقِّ نا عَ ، أَلَسْ كَ هِ جْ )) وَ نيَ قِّ ِ ىلَ احلَقِّ حمُ قِّ احلقِّ إنّا عَ حَ  .)٢(بَىلَ وَ

 ، ــرُ ــو التقري ؟) ه ــقِّ ــىل احل ــنا ع هري:(أَلَسْ ــولِ زُ ــتفهام يف ق ــرادُ باالس امل
 ( مْ :(نَعَ ؛ فتقــولُ يف اجلــوابِ ــضِ ــر النفــي املحْ ــري ذلــكَ جمُ والعــربُ جتُ

ــــهُ  ضَ ــــىل) إنْ أرادَتْ نَقْ ــــي، و(ب ــــديقَ النف ــــذلكَ )٣(إنْ أرادَتْ تص  ؛ ل
(بىل) يف كــالمِ اإلمــامِ  ، إذْ  Qجــاءَتْ ــا للنفــي املســبوقِ باالســتفهامِ جوابً

هُ  تْهُ واثبتَتْ نقيضَ لَ ). )٤(أبْطَ نيَ قِّ ِ (إنّا عىل احلقِّ حمُ مِ سَ  بدليلِ جوابِ القَ
؛ ألنَّ  ـــبْسِ ـــنِ اللَّ ) ألَمْ مْ ــــ(نَعَ ـــامِ ب ـــالمِ اإلم ـــوابُ يف ك ـــوزُ اجل وجي

نيِ  )١( دُ أبرزِ أصحابِ اإلمامِ احلُسَ يلّ هو أحَ ريُ بنُ القني البَجَ هَ ا Qزُ ، كان حاجًّ

ود) قبلَ الثعلبيةِ  رُ قَ باإلمامِ يف الطريقِ يف منطقةِ (زَ ، فالتَحَ ة يريدُ الكوفةَ أقبلَ من مكَّ

، أشارَ عىل اإلمامِ احلُسنيِ إىل  ا للقائِهِ ، بعد أنْ كانَ كارهً بقتالِ احلرِّ بن  Qجهةِ العراقِ

بيد اهللاِ بن زياد وهو الذي أشارَ عىل اإلمامِ بالنزولِ  يزيد الرياحيّ قبلَ أنْ تأيتَ جيوشُ عُ

دْ أَذِنَ لهُ باالنرصاف-يف كربالء، قالَ لإلمام  ا، أتركُ : ((ال واهللاِ ال يكونُ ذ-وقَ لكَ أبدً

،(( ، وأنجو؟ ال أراين اهللاُ ذلكَ اليومَ ا يف يدِ األعداءِ طَبَ يف  ابنَ رسولِ اهللاِ أسريً خَ

رَ بنِ سَ  مَ . تاريخ الطربي: جيشِ عُ هُ اإلمامُ عىل ميمنةِ أصحابهِ لَ عَ ، جَ بَيْلَ املعركةِ عدٍ قُ

 .٣/١٥٦، معجم البلدان:٢٤٦، األخبار الطوال: ٣٩٧-٥/٣٩٦

ة:ينا )٢(  .٤١١بيع املودّ

 .٢/٥٠٣ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٣(

 .٢/٦٨٤ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٤٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

؟)  .)١(((التقريـــرَ إجيـــابٌ يف املعنـــى)) ـــنا عـــىل احلـــقِّ أالَ تـــر أنَّ (ألَسْ
ــا أبلــغُ يف  ، ولكــنَّ اإلمــامَ أجــابَ بـــ(بىل)؛ ألهنّ : نحــنُ عــىل احلــقِّ بمنزلــةِ

.( مْ (نَعَ ، وليستْ كذلكَ هُ ثبِتُ نقيضَ ا تُبطِلُ النفيَ وتُ  املرادِ؛ ألهنّ
ــنيِ  - ــي،  Qومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ بْعِ ــبَثَ بــنَ رِ : ((يــا شَ يف كــربالءَ

ــا حِ  ــرَ وي ــنَ أبْجَ ــارَ ب ــا)٢(جّ ــ ، وي ــنَ ـقي ــدَ ب ــا يزي ، وي ثِ ــعَ ــنَ األَشَ سَ ب

 .٢/٥٠٣رشح مجل الزجاجي: )١(

نَ التابعني، وكانَ عثامينَّ )٢( نَ الطبقةِ األُوىل مِ ، مِ ارُ بنُ أبجرَ العجيلّ الكويفّ جّ حِ

لَ أمريُ املؤمننيَ  بَ والتحقَ بمعاويةَ الكو Qاهلو، ويومَ دَخَ رَ نْ هَ بَ منها مع مَ رَ فةَ هَ

، ثُم عادَ إىل الكوفةِ بعد استشهادِ أمريِ املؤمننيَ  فِّنيَ دَ شهودِ Q مقاتالً معهُ بِصِ . كانَ أَحَ

، وبعدَ هالكِ معاويةَ كاتَبَ اإلمامَ احلُسنيَ  يّ دِ رِ بنِ عَ جْ ، ولكنْ Qزيادِ بنِ أبيهِ عىل حُ

لَ عبيدُ اهللا صَ ارٌ  بحنيَ وَ جّ ثبطُ  نُ زياد إىل الكوفةِ كانَ حِ ، وقد خرجَ يُ هِ من وجوهِ جملسِ

، وبعدَ أنْ هلكَ يزيدُ  عدٍ الناسَ عن مسلم بن عقيل، وبعدُ صارَ يف جيشِ عمرَ بنِ سَ

لَ فكانَ يف جيش إبراهيم بن األشرت عند ثورةِ املختار، ثم هربَ  ا، ثم حتوّ انقلبَ زبرييًّ

ا بمصعبِ بن الزبري، ثم انقلبَ مروانيًّا حني توجه عبدُ امللك وانتقلَ إىل البرصةِ  ملتحقً

بنُ مروانَ لقتالِ مصعبٍ وذلك بعد أنْ رشطَ هو ومجاعةٌ عىل عبد امللك واليةَ 

. الثوية بقيع الكوفة:  نَلْ ذلكَ هُ ملْ يَ ، إالّ أنَّ  .٢٢٧-١/٢٢٦أصفهانَ
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ــارثِ  ــ)١(احل ضَ ، واخْ ــثامرُ ــتِ ال نَعَ ــدْ أَيْ : أَنْ قَ ــوا إيلَّ تُبُ ْ تكْ ، ـ، أملَ ـابُ رَّ اجلَنـَ
 ْ : ملَ ــلْ قــالوا لــهُ بِ ، فأَقْ ةٌ ــدَ َنَّ ــدٍ لــكَ جمُ نْ مُ عــىل جُ ــدَ قْ ــام تَ ، وإنّ مُ ــامَ ــتِ اجلِ وطَمَّ

بْ  : سُ . فقالَ لْتُم))نفعلْ دْ فَعَ قَ  .)٢(حانَ اهللاِ، بَىلَ واهللاِ لَ

ـنيُ  َلَ اإلمـامُ احلُسَ ثُـوا  Qملّا محَ ـدْ بَعَ ُم قَ أولئِـكَ النفـرَ عـىل اإلقـرارِ بـأهنَّ

ُم  ــاهبَ أَج ، فَ ــلْ عَ ْ نَفْ : ملَ ــهُ ــالوا ل بُوا وق ــذَ ــدٌ كَ نْ ــكَ جُ ــا ل ؛ فإنّ ــلْ بِ ــهِ أنْ أَقْ إلي

ـ م وإثباتًـا لنقيضِ ـا لنفـيِهِ ضً ا أَثبتَـهُ بـ(بىل) نَقْ ا ملِـَ ـمِ تأكيـدً سَ ، ثُـمَّ جـاءَ بالقَ هِ

دِ  ــا للنفــي املجــرَّ (بىل) جوابً ــدْ فعلــتُم. إذْ جــاءَتْ قَ : واهللاِ لَ ، أَيْ ــا لــهُ وحتقيقً

. نَ االستفهامِ  مِ

، كا )١( َّن راسلَ اإلمامَ احلُسنيَ يزيد بن احلارث بن يزيد الشيباين الكويفّ ثم  Qنَ ممِ

دٍ عىل اإلمامِ يف كربالء، وبعد هالكِ يزيدَ بنِ معاويةَ وقيام ثورةِ  عْ صارَ مع ابنِ سَ

، والتحقَ بمصعبِ بنِ الزبري،  بَ من أهلِ الكوفةِ رَ نْ هَ بَ إىل البرصةِ مع مَ رَ املختار هَ

تِ املعركةُ بنيَ عبدِ امللكِ بنِ مروا نَ ومصعبِ بنِ الزبري انحازَ يزيدُ بنَ احلارثِ وملّا وقَعَ

هـ. الثويةُ بقيعُ الكوفة: ٦٨إىل عبد امللكِ خاذالً مصعبًا. هلكَ مقتوالً يف الري سنة 

٢٩٢-٢/٢٩١. 

، ١/٢٥٤مقتل احلسني:  )٢( ةِ القومِ لَّ ِ نْ حمَ بَةُ القريبةُ مِ : الناحيةُ اخلَصِ ، واجلَنابُ

يْلُ (ج ن ب). واجلِ ٢/٢١٩لسان العرب: : الكَ مُ ، واجلَمَ ، واجلُاممُ مُ امَ ، واجلِ : اجلَاممُ اممُ

،  (ج م م).٢/٢١١لسان العرب:  إىل رأسِ املكيالِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٤٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ا: كَالّ:  سادسً

ــــالَ  ؛ ق ــــذاهبَ ــــىل م ــــى(كالّ) ع ــــونَ يف معن ــــفَ النحوي اختل

ـا)، و قًّ : تكــونُ (حَ الّ عــىل وجهـنيِ :((كَ ــهُ عــزَّ اخلليـلُ تكــونُ (نفيًـا). وقولُ

: ــيَةِ ﴿وجــلَّ عاً بِالنَّاصِ ــفَ ــهِ لَنَسْ نْتَ ْ يَ ــئِنْ ملَ ــالَّ لَ ــهُ تعــاىل:﴾كَ ــا: وقولُ  ، أي: حقًّ

ــالَّ ﴿ عِــيمٍ * كَ نَّــةَ نَ لَ جَ خَ ــدْ مْ أَنْ يُ ــنْهُ ئٍ مِ ــرِ ــلُّ امْ ــعُ كُ طْمَ ــوَ ﴾أَ يَ ، هُ

(( ــيٌ ــهُ مــذهبُ ا)١(نَفْ : إنَّ لِ ــنِ املعنــى األَوّ ــهُ )٢(لكســائيّ . وقِيــلَ عَ نَّ ، واحلــقُّ أَ

تابعٌ لهُ   .)٣(مذهبُ اخلليلِ والكسائي مُ
ــيبويه ــذهبُ س ــشِ  )٤(وم ــو )٥(واألخف ، وه ــرُ جْ عُ والزَّ دْ ــرَّ ــا ال ، أنَّ معناه

، ١٥)، واآليتان عىل التوايل: سورة العلق:١(ك ل ل٥/٤٠٧كتاب العني: )١(

 .٣٩ ، ومن اآلية٣٨سورة املعارج:

ن يف علوم ، الربها٣/٦٤، مغني اللبيب:٥٢٥ينظر: اجلنى الداين:  )٢(

 .٤/٣١٥القرآن:

 .٤/٩١ ينظر: اإلبانة يف اللغة العربية: )٣(

 .٤/٢٣٥ينظر: الكتاب:  )٤(

 .٤/٩١ينظر: اإلبانة يف اللغة العربية:  )٥(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٢٤٨

م إالّ ذلكَ  ، وال معنى هلا عندهُ  .)١(ما عليهِ مجهورُ البرصينيَ
ـل ـا صِ ؛ ألهنّ ـالّ بمنزلـةِ سـوفَ اءِ أنَّ ((كَ نِ الفـرَّ لَ عَ ، وهـيَ حـرفُ ونُقِ ةٌ

 ْ ها ملَ ــا بعــدَ ــلةً ملَِ لَهــا صِ عَ ــنْ جَ ، ومَ ــم)، و(ال) يف االكتفــاءِ ــا (نَعَ ، فكأهنّ دٍّ رَ
ــا  ــفُ عــىل (كــالّ)؛ ألهنّ قِ ، ال تَ : كــالّ وربِّ الكعبــةِ ــفْ عليهــا، كقولِــكَ قِ يَ

ــهُ تعــاىل: . ومنـهُ قولُ بِّ الكعبــةِ رَ : إيْ وَ ــرِ ﴿بمنزلـةِ مَ الْقَ ـالَّ وَ ؛ فــالوقفُ ﴾كَ
ـالّ  ـهُ تعـاىل:عىل (كَ . وقولُ ـلَةٌ لليمـنيِ ـا صِ ؛ ألهنّ ـهُ ﴿) قبـيحٌ يبِّ إِنَّ رَ ـلْ إِي وَ قُ

ــقٌّ  ))﴾حلََ ــنيِ ــلةٌ لليم ــا ص ؛ ألَهنّ ــىل إيْ ــفُ ع قِ ــذا )٢(ال تَ ــىل ه ــهُ ع قَ . ووافَ
يلٍ وبعضُ النحوينيَ  مَ ُ بنُ شُ  .)٣(املعنى النَّرضْ

ا أبو حاتِمِ السجستاين(ت ـالَّ يف الكـال٢٥٥وأمّ ((كَ مِ عـىل هـ) فـري أنَّ

. ويف مواضعَ عىل  دٌّ ، وهو رَ ؛ وهي يف مواضعَ بمعنى: ال يكونُ ذلكَ وجهنيِ

ـالّ) بمعنـى (أَالَ)  (كَ نْ : فـام جـاءَتْ مِ . قالَ معنى(أَالَ) التي للتنبيهِ واالفتتاحِ

؛ رشح ٢/٥٤٧، املنهل الصايف يف رشح الوايف: ٣/٦٠ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٣٢١قواعد اإلعراب (الكافيجي): 

، سورة ٣٢، واآليتان عىل التوايل: سورة املدثر:٤/٩١ربية: اإلبانة يف اللغة الع )٢(

. ٢/٦٨٧، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٩/٣١، وينظر: رشح املفصل:٥٣يونس:

اء يف معانيه.  ومل أعثر عىل قولِ الفرّ

 .٣/٦٤ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٤٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

تَ أَنَّ العِ قولُ ال مْ عَ الَّ زَ : كَ ))عربِ َ ال تُقاتِلُ هُ عـىل املعنـى الثـاين )١(ريْ قَ ، ووافَ

(ت)٢(الزجاج هُ ابنُ األنباريّ دَّ رَ ، معنـى ٣٢٨، وَ لَـطٌ منـهُ هـ) قائِالً:((وهذا غَ

(( ...ال، ليسَ كام يقولونَ ، إذْ )٣(كالّ يف املَثَلِ ـا ابـنُ احلاجـبِ ، وعىل هذا أيضً

ــنْ داللتِهــا  ــيسِ مِ ــهُ ل ــأوىل؛ ألنّ ــيسَ ب ــهُ االســتفتاحَ عليهــا ل :((إطالقُ قالَ

 .)٤(عليها))

ـالّ) لـيسَ  ـنْ معناهـا إنّـام أقول: إنَّ (كَ بُ عَ ـرِ عْ ، ومـا يُ دٌ ى حمـدَّ هلـا معنـً

. وَ السياقُ بمعونةِ القرائنِ  هُ

ــرَ بــنِ  مَ بَيْــدَ اهللاِ بــنَ عُ ، وهــو أَنَّ عُ دَتْ يف موضــعٍ واحــدٍ رَ ــدْ وَ وقَ

ــالَ  ــابِ ق نيَ -اخلط ــفِّ ــةَ يف صِ ــبِ معاوي ــلُ إىل جان قاتِ ــو يُ ــامِ  -وه لإلم

ــنيِ  ــدْ Q احلُسَ ــاكَ قَ ــمْ أَنَّ أب ، :((اعلَ ــاسُ ــهُ الن ضَ ــدْ بَغَ ــا، وقَ ــرَ قُريشً تَ وَ

ــالِفَ عليــهِ  ــهُ وختُ لَعَ ْ ــلْ لــكَ أَنْ ختَ ؛ فَهَ ــثْامنَ تَــلَ عُ ــهُ هــو الــذي قَ نَّ وا أَ ــرُ كَ وذَ

القاهر: ، وينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد ٤/٩١اإلبانةُ يف اللغة العربية:  )١(

 .٣٢٣(الكافيجي):  ، رشح قواعد اإلعراب٢/٦٨٧

 .٥٧٧ينظر: اجلنى الداين:  )٢(

 .٤/٩١اإلبانةُ يف اللغةِ العربية: )٣(

)٤(  :( مَ ١٠٧رشح قواعد اإلعراب(القوجويّ عَ ثَرْ عليهِ يف أماليهِ كام زَ ، وملْ أَعْ

.  القوجويّ
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ــاهللاِ  ــرُ ب فُ اهللاِ ال أَكْ ــالَّ وَ : كَ ــنيُ ــالَ احلُسَ ؟ فق ــرَ ــذا األمْ ــكَ ه يَ لِّ ــى نُوَ حتّ

أْ، ويلكَ مِ  سَ ِّ رسولِ اهللاِ، اخْ
يصِ دٍ))وبرسولِهِ وبِوَ  .)١(نْ شيطانٍ مارِ

ا يف كـالمِ اإلمـامِ  ، إالّ أهنّ جرُ عُ والزّ دْ الّ) هو الرَّ  Qإنَّ الغالبَ يف معنى(كَ

دِّ والنفـي؛ لـذلكَ أجـازَ النحويـونَ أنْ  لَّتْ فضالً عنْ هذا املعنى عـىل الـرَّ دَ

نَ املعاين يف موضعٍ واحدٍ  هُ مِ ريُ عِ غَ دْ  .)٢(جيتمعَ معَ الزجرِ والرَّ

، ويســتقيمُ اللفــظُ  ويمكــنُ  ــا لالســتفهامِ تَى بـــ(ال) النافيــةِ جوابً ــؤْ أنْ يُ

ـــامَ  ـــى، إالّ أنَّ اإلم ـــي  Qواملعن ا للنفْ ـــدً الّ) دوهنـــا توكي ــــ(كَ أجـــابَ ب

هِ )٣(ومبالغةً فيهِ  ـرِ ـهِ وزجْ عِ دْ ، فضـالً عـنْ رَ بَـهُ لَ ا عـىل املخاطَـبِ طَ ، وإنكـارً

ــهُ  بُ لَ هِ. إذْ كــانَ طَ ــدِّ ــا لضِ ــرَ بــاهللاِ وبرســولِهِ وبــويص عــامّ طَلــبَ حتقيقً فْ الكُ

ــؤمنني  ــريِ امل ــةَ أم ــعَ بيعَ لَ ــنْ خَ ــولِ اهللاِ؛ ألنَّ مَ ــهُ  Qرس ، وخالفَ ــهِ نُقِ ــنْ عُ مِ

 ُ ـنيْ ـنْ أجـلِ هـذا بـالغَ اإلمـامُ احلُسَ ؛ مِ ـرَ بـاهللاِ وبرسـولِهِ فَ دْ كَ دّ  Qفقَ بـالرَّ

. مِ سَ  واإلنكارِ عليهِ بـ(كالّ) مقرونةً بالقَ

 .٣/٣٥الفتوح: )١(

 .٣/٦٦، مغني اللبيب:٢٥٠حبي:، الصا١٣٨ينظر: معاين احلروف:  )٢(

(ك ل ل)، جواهر األدب يف معرفة كالم ٧/٧١٩ينظر: لسان العرب: )٣(

 .٥٠٥العرب:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٥١ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــلِ اإلمــامُ  قُ ، وإنّــام  وملْ يَ ــهُ وال أُخــالفُ عليــهِ لَعُ : ال أَخْ يف اجلــوابِ

لْـعِ أمـريِ املـؤمننيَ  فـرِ بـاهللاِ  Qأجابَ بـام يرتتَّـبُ عـىل خَ ـنَ الكُ هِ مِ وخمالفتـِ

.N وبرسولِ اهللا اطَبِ خَ رِ للمُ جْ  ، وهذا أبلغُ يف الردِّ والزَّ
ــويص رســولِ  ــاهللاِ وبرســولِهِ وب ــرُ ب :(كالّ واهللاِ ال أَكفُ ــهِ اهللاِ)  ويف قولِ

:  أمرانِ
ــاةَ  )١(أنَّ  -أ ــكٍ -النح ــنَ مال دَ واب ــربِّ ــشَ وامل ــبَقَ إالّ األخف ــام سَ ــروا  -ك كَ ذَ

 ، ــتقبلِ ــهُ إىل املس تْ فَ َ ــارع رصَ ــل املض ــىل الفع ــتْ ع لَ خَ ــةَ إذا دَ (ال) النافي أنّ

فـرِ بـاهللاِ  مُ الكُ ـدَ ؛ فَعَ وهي ليسـتْ كـذلكَ هنـا، بـلْ صـالحيةُ احلـالِ باقيـةٌ

 رسولِهِ حاصلٌ يف احلالِ واالستقبال.وبرسولِهِ وبويصِّ 

. مُ عىل احلالِ سَ  ب ـ أَنَّهُ جيوزُ القَ

ا: ً ربَ مِ خَ وعِ القَسَ مُ يف وقُ كْ  احلُ
ــحُّ  ، إذْ ال يَصِ ــعُ اءِ املنْ ــرّ ــذهبُ الف ، فم ــرونَ هُ آخ ــازَ ــضٌ وأج ــهُ بع نَعَ مَ
ا ـــربً ) خ نَّ ومَ يَقُ (لَ ـــلِ عْ ـــىل جَ ) ع نَّ ـــومَ يَقُ ـــاكَ لَ :(إنَّ أخ ـــالَ ق ـــدهُ أنْ يُ  عن

: ما  )١( ). أقولُ َ مهزةُ (أنَّ رسَ هذير د. نارص أنْ تُكْ )  كرَ ؛ ألنَّ (أنَّ غريُ صحيحٍ

ا ملبتدإ حمذو ومعموليها )، أو خربً الً من (أمرانِ ف تقديره يف تأويلِ مصدرٍ يُعربُ بدَ

.(  (مها)، وليسَ كذلكَ (إنَّ
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( (ت)١(لـــ(إنَّ ــهُ ثعلــبٌ بِعَ شــام ٢٩١. وتَ ــلَ عنــهُ ابــنُ هِ هـــ) قــائالً يف مــا نَقَ
ا)) ــمِ خــربً سَ :((ال تقــعُ مجلــةُ القَ ) ال )٢(األنصــاريّ لَنَّ َفْعَ (ألَ ؛ ألنَّ نحــوَ

ـمِ عـىل مبتـدإٍ  سَ يَ جـوابُ القَ نـِ ؛ فـإذا بُ ـمِ سَ ـنَ اإلعـرابِ بعـدَ القَ حملَّ لهُ مِ
 ( لَنَّ عَ ــيَفْ ــدٌ لَ :(زي يلَ قِ ــعٌ فَ ــهُ موض ــارَ ل ــرادَ )٣(ص م أنَّ مُ ــهُ ــدْ رأَ بعضُ . وقَ

ا ــربً ــعُ خ قَ ها ال تَ ــدَ ــمِ وح سَ ــوابِ القَ ــةَ ج ــبٍ أنَّ مجل لَ ــذا((ليسَ )٤(ثَعْ ؛ وه
، ال مجلــةً هــيَ جــوابُ ـبشــ ــميّةً نَــعَ وقــوعَ اخلــربِ مجلــةً قَسَ ــام مَ ــهُ إنّ ؛ ألنَّ يءٍ

ـــهُ ال يكونـــانِ خـــ ـــمَ وجوابَ سَ هُ أنَّ القَ ـــرادُ ؛ ومُ ـــمِ سَ ا، إذْ ال تنفـــكُّ القَ ربً
((نِ األُخر ا عَ  .)٥(إحدامهُ

مُ  ــــــنهُ ا فم ــــــربً ــــــمِ خ سَ ــــــوعِ القَ زونَ لوق ــــــوِّ ــــــا املج وأمَّ
ــربيّ  كْ ا ٦١٦(ت)٦(العُ ــدً : إنَّ زي ــتَ لْ ــإذا قُ ــيشَ قائالً:((ف ــنُ يع ـــ)، واب ه

 .١/٢٧٦ينظر: معاين القرآن: )١(

، ومل أجدهُ ١٩٧، رشح قواعد اإلعراب (الكافيجي): ٥/١٣٦مغني اللبيب:  )٢(

.  يف جمالسهِ

لُّ املعاقد يف رشح قواعد اإلعراب:٥/١٣٦ينظر: مغني اللبيب: )٣(  .٥٥، حَ

 .١٩٧ينظر: رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٤(

، وينظر: احلدائق الندية يف رشح الفوائد ٥/١٣٧مغني اللبيب:  )٥(

 .٧٩١الصمديّة:

 .٣٠٢، ٢/٢٩٨ينظر: التبيان يف إعراب القرآن: )٦(
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ــ يَضْ ـــلَ يَضْ ا واهللاِ لَ ــدً : إنَّ زي هُ ــديرُ ــانَ تق ا ك ــرً مْ بَنَّ عَ ــالالمُ ـرِ ا، ف ــرً مْ بَنَّ عَ رِ
))واق هُ ، فهيَ بعدَ مِ سَ ا جوابُ القَ ها؛ ألهنَّ قِعَ وْ  .)١(عةٌ مَ

، إذْ قـــالَ يف قـــولِ رســـولِ  اءِ ا عـــىل الفـــرّ ـــنُ مالـــكٍ رادًّ مُ اب ومـــنهُ
))Nاهللاِ ــدِ ــاطِ احلدي ش ــطَنَّ بمِ شِّ يُمَ م لَ ــبْلَكُ ــنْ قَ ــانَ مَ ــدْ ك : ((ويف )٢(:((قَ

ا دٌ عـىل وقـوعِ اجلملـةِ القسـميَّةِ خـربً ) شـاهِ ـطَنَّ شِّ يُمَ ــدْ (لَ : قَ ؛ ألَنَّ التقـديرَ
 ِ ــربَ ــرُ يف خَ ــام يكثُ ، وإنّ ــربَ كــانَ غريــبٌ م واهللاِ. وهــذا يف خَ ــبْلَكُ ــنْ قَ كــانَ مَ

ــهِ  ــدإ، كقولِ ــاىل:املبت ــوا ﴿تع لِمُ ــا ظُ ــدِ م عْ ــنْ بَ وا يفِ اهللاَِّ مِ رُ ــاجَ ينَ ه ــذِ وَ الَّ
ــنَةً  سَ يا حَ نْ ــدُّ مْ يفِ ال نَّهُ ئَ ــوِّ ا﴾لَنُبَ ــرّ ــىل الف ــةٌ ع جَّ ــذا حُ ــهِ أنْ ... ويف ه نْعِ ءِ يف مَ

لَنَّ  عَ ــيَفْ : زيــدٌ لَ قــالَ :((ال دليــلَ عليــهِ )٣())يُ ــبٍ لَ ا عــىل ثَعْ ــا رادًّ . وقــالَ أيضً
(( ــهِ ــتعاملِ بخالفِ ــعَ ورودِ االس ــهِ )٤(مَ ــاىل:، كقول وا ﴿تع ــدُ ينَ جاهَ ــذِ وَ الَّ

نا ــبُلَ مْ سُ نَّهُ يَ ــدِ ــا لَنَهْ لُــو﴿. وقولــهِ تعــاىل:)٥(﴾فِين مِ عَ نُــوا وَ ينَ آمَ ا وَ الَّــذِ

 .٩/١٨٥رشح املفصل: )١(

 .٥٧-٥/٥٦صحيح البخاري(تح: حممد زهري النارص):  )٢(

 ، واآلية:٢٢١شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:  )٣(

 .٤١سورة النحل: من اآلية 

، رشح ٥/١٤١، وينظر: مغني اللبيب: ٣/٣١٠رشح التسهيل:  )٤(

 .٢/٩٧٢التسهيل(ناظر اجليش):

 .٦٩ سورة العنكبوت: من اآلية )٥(
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نيَ  احلِِ مْ يفِ الصَّ نَّهُ لَ خِ اتِ لَنُدْ احلِ  .)١(﴾الصَّ
ام  هِ ا يف كالمِ ربً مُ خَ سَ عَ القَ قَ دْ وَ : Lوقَ عَ  يف ثالثةِ مواضِ

ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق هل ــفيانَ يف  Qأوّ ــنَ أيب سُ ــة ب ــا معاوي خماطبً

ــالً  جُ ــتَ فينــا رَ ــدْ أَطَعْ قَ ــكَ واهللاِ لَ :((فإنّ ــنِ العاصِ و بْ ــأْنِ عمــرِ مَ  شَ ــدُ مــا قَ

(( عْ كَ أو دَ ؛ فانظُرْ لنفسِ ، وال نَظَرَ لكَ هُ ثَ نِفاقُ دَ ، وال حَ هُ  .)٢(إسالمُ

ــتَ فينــا  ــدْ أَطَعْ قَ (واهللاِ لَ ــهُ ــمُ وجوابُ سَ ، والقَ ): اســمُ إنَّ الكــافُ يف (إنّــكَ

جُ  فْـعٍ رَ لِّ رَ ـَ ُ  الً...) يف حمَ ـربَ ـ خَ مُ مِ ، و((ال يلـزَ ـإنَّ لَّ لَ ـَ ءِ ال حمَ زْ هُ نْ كـونِ اجلـُ

(( لِّ كذلكَ  .)٣(كونُ الكُ

ــم يف  الفِهِ ــلُ اخلطــابِ بــنيَ العلــامءِ يف خِ وكــالمُ اإلمــامِ هــذا هــو فَصْ

ـمٍ  م: إنَّ الـالّمَ هـي المُ جـوابِ قَسَ ـهُ )؛فقـالَ بعضُ ـدْ قامَ قَ ا لَ :(إنَّ زيدً نحوِ

: هــيَ المُ االبتــداءِ )٤(حمــذوفٍ  ــمُ معهــا )٥(،وقــالَ آخــرونَ سَ ــرَ القَ . فلــامَّ ظَهَ

 .٩سورة العنكبوت: من اآلية )١(

 .٤٤/١٢٩، بحار األنوار: ٢/٨٩االحتجاج:  )٢(

لِّ املعاقد برش )٣( ح متن القواعد يف اإلعراب(مالّ حاشية جامع الفوائد عىل حَ

 .٩٨حسن):

، رشح الترصيح عىل ٢/٧٨٩ينظر: البسيط يف رشح مجل الزجاجي: )٤(

 .٢/٩٦التوضيح:

 .٣/٢٤٢، مغني اللبيب:١٢٦-١٢٥ينظر: اجلنى الداين: )٥(
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هِ  مِ ال لالبتداءِ. Q يف كالمِ سَ ا للقَ لِمَ أهنَّ  عُ

نِ  - لُّ مـا يف كتـابِ اهللاِ:Q والثاين قولُ اإلمامِ احلَسَ  ﴾بْـرارَ إِنَّ اال﴿: ((كُ

؛ ألَنّـا نحـنُ أبـرارٌ بآبائِنـا )١(فواهللاِ ما أَرادَ بهِ إالّ عليًّا وفاطمةَ وأَنا ـنيَ ، واحلُسَ

 ِّ لَتْ بالطاعاتِ والربِ نا عَ هاتِنا، وقلوبُ نـا وأُمَّ بِّهـا، وأَطَعْ نَ الدنيا وحُ أَتْ مِ  وتربّ

(( نا برسولِهِ قْ دَّ ، وصَ نّا بوحدانِيَّتِهِ ، وآمَ هِ  .)٢(اهللاَ يف مجيعِ فرائضِ
 : ــرانِ ــا أم ن لُ هُ ــدإ. األوَّ ا للمبت ــربً ــمِ خ سَ ــوعُ القَ ــاين: وق ــالُ والث : اتِّص

: الـذي يـأْ  هِ لَـهُ خربِ املبتـدإ بالفـاء، قـالَ سيبويه:((وسـألتُهُ عـنْ قولـِ تيني فَ
َ جــازَ دخــولُ 

، ملِ ــانِ مهَ ــدِ اهللاِ، دِرْ ــةِ عب نــا، والــذي يــأتيني بمنزل الفــاءِ هاهُ
؟ ف ــانِ ــهُ دِرْ ْمهَ لَ : عبــدُ اهللاِ فَ ــنُ وأنــتَ ال جيــوزُ لــكَ أنْ تقــولَ : إِنّــام حيسُ قــالَ

لَ بــهِ جيــبُ لــهُ يف الــذي؛ أل ــلَ األَوَّ عَ ، وجَ لِ ــا لــألَوَّ ــرَ جوابً ــلَ اآلخِ عَ ــهُ جَ نَّ
رْ  ــدِ : إنْ ال ــالَ ــزاءِ إذا ق ــتْ يف اجل لَ خَ ــام دَ ــا، ك ن ــاءُ هاهُ لَتِ الف خَ ــدَ ، فَ انِ مهَ

(إيّاي)، كام فُعِلَ عكسُ ذلكَ  )١( (أنا) موضعَ ضمري النصبِ عَ ضمريُ الرفعِ ضِ وُ

:حني قالوا:(ملْ يرض ). ينظر: أمايل السهييلّ اهُ ، رشح التسهيل(ناظر ٤٣-٤٢بني إالّ إيَّ

 .٩/٤٣٤٧اجليش): 

إِنَّ ﴿. وقد وردتْ :٢٤/٣، بحار األنوار: ٤/٢مناقب آل أيب طالب: )٢(

رارَ  هُ  ﴾األْ َبْ ها ﴿تعاىل:يف ثالثة مواضعَ هي: قولُ زاجُ أْسٍ كانَ مِ نْ كَ بُونَ مِ َ إِنَّ األْ َبْرارَ يَرشْ

عِيمٍ ﴿ ]، و:٥[سورة اإلنسان: ﴾كافُوراً  ي نَ رارَ لَفِ ، ١٣[سورة االنفطار: ﴾إِنَّ األْ َبْ

 .٢١]. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ٢٢وسورة املطففني:
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 : ، كـام تقـولُ ـانِ مهَ : الـذي يـأْتيني لـهُ دِرْ . وإنْ شـاءَ قـالَ ـانِ مهَ لَهُ دِرْ يأْتِني فَ
، غـريَ أَ  انِ مهَ ـلَ الفـاءَ لِتكـعبدُ اهللاِ لهُ دِرْ ـعَ وقـوعِ نَّـهُ إنَّـام أَدخَ طِيَّـةُ مَ ونَ العَ

ــانِ  ــكَ اإلتي ــهُ ذل ــبَ ل ــونُ أنْ ال يوج ــدْ يك قَ ، فَ ــانِ مهَ ــهُ دِرْ : لَ ــالَ ــإذا ق . ف
... ومثــلُ  ــبَبَ ذلــكَ ــلُ اإلتيــانَ سَ ْعَ ــلَ الفــاءَ فــإنَّام جيَ خَ ، فــإذا أَدْ باإلتيــانِ
ــلٍ فلــهُ  جُ ــلُّ رَ : كُ . ولــو قــالَ ــانِ مهَ ــهُ دِرْ لَ ــلٍ يأتينــا فَ جُ ــلُّ رَ : كُ ُمْ ذلــكَ قــوهلُ

ـاالً؛ ألنَّـ انِ كانَ حمُ مهَ ))دِرْ ئْ بفعـلٍ وال بعمـلٍ يكـونُ لـهُ جـوابٌ ـِ ؛ )١(هُ ملْ جيَ
ــى  ــنْ معن ــارٍ م ــو ع ــا ه ــا م : منه ــنيِ ــىل رضب ــامءَ ع ــي أنَّ األس ــذا يعن وه

ــ ــا، ـَالشّ نُ معنامهُ ، ومنهــا مــا يتضــمَّ لُ رطِ واجلــزاءِ ــدِ اهللاِ  فــاألوَّ : عب نحــوُ
ــنْ هــذا الضــ ام، فــام كــانَ مِ هِ ــبْهِ هِ ـوزيــدٍ وشِ ِ ــربَ لُ يف خَ ، ربِ ال تــدخُ الفــاءُ

 . ــزْ ُ ْ جيَ ) ملَ :(زيــدٌ فمنطلــقٌ لْتَ ، ولــو قُ : زيــدٌ منطلــقٌ نُ  والثــاينتقــولُ ــمَّ تَضَ يَ
وَ األسامءُ املوصولةُ والنكراتُ املوصوفةُ  ، وهُ طِ  .)٢(معنى الرشَّ

ــنَ املبتــدإ كنســبةِ الفعــلِ  ــرَ ابــنُ مالــكٍ أنَّ نســبةَ خــربِ املبتــدإِ مِ كَ ــدْ ذَ قَ وَ
، فكــام ال تــدخلُ  ــنَ الفاعــلِ لَ مِ الفــاءُ عــىل الفعــلِ فحــقُّ اخلــربِ أالّ تــدخُ

؛ والســببُ عــىل  ــنْ ســببٍ ا مِ ــدَّ لِــدخوهلِ ــتْ فــال بُ لَ خَ ــا، وإذا دَ ــهِ أيضً علي
: جائزٌ وواجبٌ   .)٣(رضبنيِ

 .١٠٣ -٣/١٠٢الكتاب:  )١(

ل: )٢(  .١/٢٣٢ينظر: رشح املفصّ

 .٣/٣٢٨ينظر: رشح التسهيل: )٣(
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ــ ) الشَّ ــنْ ــعَ (مَ ــا موق ــدإ واقعً ــونِ املبت ــائزُ فلك ــا اجل ــا) ـأمّ رطيّةِ أو (م
ــرةٍ  ا إىل نك ــافً ــدأُ مض ــونَ املبت ــهُ أنْ يك ــا، من ــدِ أختِه ــوفةٍ بأَح ــةٍ موص عامَّ

ــ ــالحِ للش ــلِ الص هِ أو الفع ــبْهِ ــرفِ أو شِ : الظ ــةِ ــلُّ ـالثالث : كُ ــوُ ، نح رطيَّةِ
ــةٌ  يَّ دِ ــهُ هَ لَ ــكَ أو يف املســجدِ أو يــأْيت فَ امَ ــلٍ أمَ جُ . ومنــه املبتــدأُ يف كــالمِ )١(رَ

ــنِ  ــلُّ مــا يف كتــابِ اهللاِ(إنّ األَبــرارَ َ) فــواهللاِ مــا أَرادَ بــQ اإلمــام احلَسَ هِ :(كُ
)، إذْ جـــاءَ املبتـــدأُ(إالّ عليًّـــا وفاطمـــةَ وأنـــا واحلُ  )ســـنيَ لُّ ا إىل  كُ مضـــافً

ــى(يشءٍ) ــي بمعن (ما) الت ــةِ ــرةِ العام ــابِ )٢(النك (يف كت ــرورُ ــارُّ واملج ، واجل
ــابِ اهللاِ...)، و(إنَّ  ــلُّ يشءٍ يف كت ـــ(ما)، أي:(كُ ــفةٍ ل ــرِّ ص ــلِّ جَ اهللاِ) يف حم

ــ ــهُ يف حمــلِّ جَ ــدَ لفظُ ) قُصِ ) األبــرارَ (إنَّ األبــرارَ ــلُّ (مــا)، أي: كُ نْ رٍّ بــدالً مِ
. إذْ  ــهُ ــاءِ وجوابُ ــالً بالف تَّصِ ــمُ مُ سَ ــو القَ ــدإ ه ــربُ املبت ــابِ اهللاِ...، وخ يف كت

ــ ) الســم الشَّ لُّ ــبَهُ املبتــدإ(كُ ــقَ شَ قَّ َ (فــواهللاِ...) جلــوابِ ـحتَ ِ ــبَهُ اخلَربَ ، وشَ رطِ
ـ ـــالشَّ خُ هُ سـاغَ دُ ــلَ هــذا التشــابُ صَ ؛ فلــامَّ حَ ؛ إلفــادة رطِ ولُ الفــاءِ يف اخلــربِ

ــطُ اجلــزاءِ بالشــ بْ ــلُ بالفــاءِ رَ ، كــام حيصُ ــبَ كــونُ ـالــربْطِ جَ ؛ لــذلكَ وَ رطِ
ــ ــا؛ ألنَّ اســمَ الش ــدإ عامًّ ــالً؛ ألنَّ ـاملبت ، وأنْ تكــونَ صــفتُهُ فع رطِ كــذلكَ

ل: )١( ، ٣/٣٢٩التسهيل(ابن مالك):  ، رشح٢٣٢-١/٢٣١ينظر: رشح املفصّ

، رشح الريض عىل كافية ابن ١١٧قواعد املطارحة يف النحو(ابن إياز البغدادي):

 .١٩٥-١/١٩٤،  الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٢٦٥-١/٢٣٢احلاجب: 

 .٤/٩، مغني اللبيب:٣٣٧، اجلنى الداين:٨٩ينظر: معاين احلروف: )٢(
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ــ ــمَ الشَّ ــبْهِ ـاس ــفُ بشِ ــاغَ الوص ــام س ، وإنَّ ــميَّةٍ ــةٍ اسْ ــلُ بجمل رطِ ال يُوصَ
لُ بالفعــلِ الظــرفِ يف(كــ وَّ ــؤَ ــهُ يُ ، أي: كــلُّ يشءٍ )١(لُّ مــا يف كتــابِ اهللاِ)؛ ألنَّ

ـــىل  ـــونَ داالًّ ع ـــبُ أنْ يك ـــلُ جي ـــذا الفع ـــابِ اهللاِ...، وه ـــتقرَّ يف كت اس
ــ ــتقبالِ كش )و(ما)ـاالس نْ (مَ :)٢(رطِ ــلَ ــإنْ قِي ــفَ  ؛ ف ــذلكَ فكي ــانَ ك إنْ ك

تَ الفعـلَ يف صـفةِ النكـرةِ مـن كـالمِ اإل رْ مـام ماضـيًا لفظًـا يستقيمُ أنْ قَدَّ
ــازَ أالَّ  ــةِ ج ــا يف احلقيق ــنْ رشطً ــا ملْ يكُ ــهُ ملّ نَّ : أَ ــوابُ )؟ اجل ــتقرَّ ومعنى(اس

ــى ــتقبلَ املعن ــونَ مس ــاىل:)٣(يك ـهِ تع نِنيَ ﴿، كقولـِ مِ ــوا املُْــؤْ تَنُ ينَ فَ ــذِ إِنَّ الَّ
ذابُ احلَْ  مْ عَ هلَُ نَّمَ وَ هَ ذابُ جَ مْ عَ لَهُ تُوبُوا فَ ْ يَ ناتِ ثُمَّ ملَ مِ املُْؤْ يقِ وَ  .)٤(﴾رِ

ــعَ  ــو أنْ يق ــدإ فه ــربِ املبت ــاءِ يف خ ــدخولِ الف ــبُ ل ــببُ الواج ــا الس وأمّ
ـا) هِ تعـاىل:)٥(املبتدأُ بعـدَ (أمَّ ـهُ ﴿، نحـوُ قولـِ ـونَ أَنَّ لَمُ يَعْ نُـوا فَ ينَ آمَ ـا الَّـذِ أَمَّ فَ

 .١٠٤٤-٢/١٠٤٣ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )١(

، رشح التسهيل(ناظر ١/٢٦٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .٢/١٠٤٣اجليش):

 .١/٢٦٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

 .١٠سورة الربوج:  )٤(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٣٢٨ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك): )٥(

، رشح التسهيل(ناظر ١/١٩٤عبد القاهر:، الفاخر يف رشح مجل ١/٢٦٢احلاجب:

 .٢/١٠٣٧اجليش):
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ــمْ  ِ هبِّ ــنْ رَ ــقُّ مِ ــنِ  -املوضــعُ الثالــثُ -، ومنــهُ )١(﴾احلَْ  Qقــولُ اإلمــامِ احلَسَ
ــ ْتَجًّ ــفيانَ والوليــدِ حمُ تْبَــةَ بــنِ أيب سُ و بــنِ العــاصِ وعُ ــرِ مْ ا عــىل معاويــةَ وعَ

ــــبُّوا أمــــريَ  ــــا سَ ــــكَ ملّ ، وذل بَةَ ــــعْ ــــنِ شُ ــــريةِ ب ــــةَ واملُغِ بَ قْ ــــنِ عُ اب
ــؤمننيَ  ــا Qامل ــتَ ي ــا أن ... وأمّ ــاصِ ــنَ الع ــرو ب مْ ــا عَ ــتَ ي ــا أن :((...وأمَّ

ــيطٍ فــواهللاِ مــا أ عَ ــا أنــتَ يــا بــنَ أيب مُ ... وأمَّ ــةُ تْبَ ــا عُ ــبَبْتَ عليًّ ــكَ إنْ سَ لومُ
ثْلَهـا، نـا مَ كَ يف الزِّ ـدَّ ، وحَ كَ يف اخلمـرِ ثامنـنيَ لَـدَ دْ جَ ا  وقَ تَـلَ أبـاكَ صـربً وقَ

؟  Nوهــو يقــولُ لرســولِ اهللاِ  Nبــأمرِ رســولِ اهللاِ  ــلُ تَ ــريشٍ عــالمَ أُقْ ولقُ
: ــالَ ؟ فق ــبْيَةِ ــنْ لِلصِّ : مَ ــالَ . فق ــولهِ ــداوتِكَ هللاِ ورس ــولُ اهللاِ: لع ــالَ رس  فق

(( بْيَةِ النَّارِ نْ صِ ؛ فأنتَ مِ تِلَ . وقُ  .)٢(النارُ
تَّصــالً  ) ومُ ــتَ بتــدإ (أَنْ ا للمُ ً ــربَ ...) خَ ــكَ ــمُ (فــواهللاِ مــا ألومُ سَ ــعَ القَ قَ وَ
ا)  (أَمَّ ـالً بالفـاءِ بعـدَ تَّصِ ا للمبتـدإ مُ ـمِ خـربً سَ بالفاءِ وجوبًـا، وإنَّ وقـوعَ القَ

. نَ النحوينيَ دٍ مِ رْ عندَ أحَ كَ ذْ  ملْ يُ

:احلُ  مٍ عىل جوابٍ واحدٍ نَ قَسَ مُ يف اجتامعِ أكثرَ مِ  كْ
 ( ــمِ (واوٌ سَ ــدَ واوِ القَ تْ بَعْ رَ ــرَّ ــإذا تَكَ ، ف ــرونَ هُ آخ ــازَ ــومٌ وأج ــهُ ق نَعَ مَ
ــلُ يف  ــال اخللي ، ق ــفِ ةَ واوُ العط رَ ــرِّ ــيبويه أنَّ املتك ــلِ وس ــذهبُ اخللي فم

: غْشــى * وَ النَّهــارِ ﴿قولِــهِ عــزَّ وجــلَّ يْــلِ إِذا يَ ــقَ وَ اللَّ لَ ــىلَّ * وَ مــا خَ َ إِذا جتَ

 .٢٦سورة البقرة: من اآلية  )١(

 .١/١١٤مقتل احلسني: )٢(
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ــتَّى مْ لَشَ يَكُ ــعْ ــى * إِنَّ سَ ث األْ ُنْ رَ وَ كَ ــذَّ ــتا )١(﴾ال ــانِ ليسَ ــواوانِ األُخري :((ال
ــامءِ يف  ــامءَ إىل األس نِ األس ــامَّ ــانِ تضُ ــواوانِ اللّت ام ال ــنَّهُ ــةِ األُوىل، ولك بمنزل

. ــاءِ ــاءِ والت ــةِ الب و، واألُوىل بمنزل ــرٍ ــدٍ وعمْ تُ بزي رْ ــرَ : مَ ــكَ ــر  قول أَ َالَ ت
لُ واوَ العطــفِ عليهــا  خِ ــدْ تُ ، فَ ــنَّ َفعلَ ، وواهللاِ ألَ ــنَّ َفْعلَ : واهللاِ ألَ ــكَ تقــولُ أَنَّ

(( لُها عىل الباءِ والتاءِ خِ  .  )٢(كام تُدْ
ــونُ  لِمَ ال تك ــائالً:((فَ ــلَ ق ــألَ اخللي ــيبويه إىل أنْ يس ــعَ س فَ ــا دَ ــذا م وه

ــ ــام أَقْسَ : إِنَّ ــالَ ــةِ األُوىل؟ فق ــانِ بمنزل ــىل يشءٍ األُخري ــياءِ ع ــذهِ األش مَ هب
، ولــو كــانَ انقضــ لَ ـواحــدٍ مِ ــتَعْ لِ عــىل يشءٍ جلــازَ أنْ يَسْ هُ بــاألَوّ ــمُ ى قَسَ

، وال  نَّ اليــومَ جَ ــرُ َخْ ، بــاهللاِ ألَ ــنَّ لَ َفْعَ : بــاهللاِ ألَ ــرَ فيكــونَ كقولِــكَ ــا آخَ كالمً
: ــولَ ــو أنْ تق ، يق ــنَّ لَ َفْعَ ــدٍ ألَ ــقِّ زي ــكَ وحَ قِّ ةُ و وحَ ــرَ ــواوُ اآلخ اوُ وال

ــهِ إالّ  ــهُ ال جيــوزُ هــذا يف حملــوفٍ علي ا؛ ألنَّ هً رَ ــتَكْ سْ ، ال جيــوز إالّ مُ ــمِ سَ القَ
(( ــهِ ــام عــىل املحلــوفِ علي ــفَ هبِ لِ ْ لِ وحتَ ــرَ إىل األوّ ــمَّ اآلخِ ــهُ )٣(أنْ تَضُ ؛ ألنَّ

 ، ـقِّ زيـدٍ ـكَ ثُـمَّ حَ قِّ : وحَ ، كقولـكَ ) العاطفـةُ موضـعَ الـواوِ (ثُمَّ لُ دْ تدخُ قَ
) للعطـ نيِ فـ(ثُمَّ ـمَ ـا، ولـو كـانَ قَسَ ام مجيعً ، ويكـونُ اجلـوابُ هلـُ فِ ال غـريُ

 .٤-١سورة الليل: )١(

، حتفة الغريب يف الكالمِ عىل ١/٣٩٩، وينظر: اإلغفال:٣/٥٠١الكتاب: )٢(

 .٣٦١-١/٣٦٠مغني اللبيب(الدماميني):

 .٦/٥٧يض عىل كافية ابن احلاجب:، وينظر: رشح الر٣/٥٠١الكتاب: )٣(
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كْ  ـامنِ منفصـالنِ ملْ يشـارِ ام قَسَ ـُ ؛ ألهنَّ ام إىل جـوابٍ ـلُّ واحـدٍ مـنهُ الحتاجَ كُ
طْفِ  رَ يف العَ ا اآلخَ مهُ دُ  .)١(أحَ

ــالمٍ  ــاءَ يف ك ــائالً:((وإذا ج ــل ق ــفورٍ للخلي ــنُ عص ــتجَّ اب :  واح ــلُ مث
ــدٍ الَ  و وخال ــرٍ ــدٍ وعم فَ وزي ــرْ ــواوَ األُوىل حَ ــلَ ال ــي أنْ جتع . ينبغ نَّ ــومَ ق

ــاجُ إىل  ا فيحت ــدً ــمُ واح سَ ــونَ القَ ؛ ليك ــفٍ طْ ــرفَ عَ ها ح ــدَ ــا بع ــمٍ وم قَسَ
فَ  ــرْ ــلَّ واوٍ حَ ــتَ كُ لْ عَ . ولــو جَ نَّ اجلــوابَ َقــومَ جــوابٍ واحــدٍ فيكــونُ ألَ

ــدٍ  ــمٍ واح سَ ــا لِقَ نَّ جوابً ــومَ َق ــانَ ألَ ــفِ لَكَ ها للعط رْ ــدِّ قَ ــمٍ وملْ تُ ــا  قَسَ منه
ــنَ األقســامِ  ــلِّ واحــدٍ مِ رَ لكُ ــدِّ قَ ها بِــال جــوابٍ فيحتــاجُ أنْ تُ وبقــيَ ســائرُ
ـلَ الكـالمَ عـىل أنْ ال يكـونَ فيـهِ  ـنَ أنْ حتمِ التاليةِ جوابًا حمـذوفًا. فـإذ أمكَ

فٌ كــانَ أَوىل، ــذْ ــرِ ﴿ومثــلُ قولِــهِ تعــاىل: حَ مَ ــحاها * وَ الْقَ ضُ سِ وَ ــمْ وَ الشَّ
 .)٢())﴾إِذا تَالها
ــدْ  ــشُ  وقَ ــالَ األَخف ــيبويه،  )٣(ق ــلِ وس ــذهبِ اخللي ــهِ بم ــدِ قولي يف أَحَ

ــمٍ عــىل جــوابٍ  ــنْ قَسَ ــرِ إىل جــوازِ اجــتامعِ أكثــرَ مِ ــبَ يف قولِــهِ اآلخَ هَ وذَ
ـلَ عنـهُ أبـو حيّـانَ األندلسـ ، إذْ قـالَ يف مـا نَقَ ـعَ ـواحدٍ مَ ْ : ((جيـوزُ أَنْ جتَ يّ

، املنهاج يف رشح مجل ١٦-٤/١٥ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )١(

 .٣٥٦-١/٣٥٥الزجاجي(حييى بن محزة العلوي):

 .٢-١سورة الشمس:، واآليتان: ١/٥٤٢رشح مجل الزجاجي: )٢(

 .٢/٥٨٠ينظر: معاين القرآن: )٣(
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(( ــدٍ ــىل يشءٍ واح ــريةً ع ــا كث ــ)١(أيامنً ــالَ السَّ ــذهبَ . وق ــا م يُوطيّ حاكيً
ــمِ أمْ  سَ ا ســواءٌ اختلــفَ حــرفُ القَ ــدً ــنيَ أيــامنٍ توكي ــعُ ب ْمَ :((وجيُ األخفشِ

: قــالُ : واهللاِ تــاهللاِ بــاهللاِ ال أَفعــلُ كــام يُ )) ال... فيُقــالُ ؛ )٢(واهللاِ واهللاِ ال أَفعــلُ
ـمِ جيـوزُ  سَ تْ الـواوُ بعـدَ القَ رَ رَ بعـضُ النحـوينيَ أنَّـهُ إذا تكـرَّ كَ أَنْ  لذلكَ ذَ

طْفٍ  مٍ و واوَ عَ  .)٣(تكونَ واوَ قَسَ
هام  - : Lوقَدْ جاءَ ذلكَ يف كالمِ عَ  يف ثالثةِ مواضِ
ـنيِ  - ى عـىل اإلمـامِ احلُسَ عَ ها أَنَّ رجالً ادَّ دُ :  Qأحَ مـاالً، فقـالَ اإلمـامُ

: لُ لليمـنيِ وقـالَ يَّأ الرجُ تَهَ . فَ هُ ذْ عاهُ ويأْخُ لِفْ عىل ما ادَّ ال واهللاِ الـذي  ((لِيَحْ
 ُ ـنيْ . فقالَ احلُسَ : واهللاِ واهللاِ واهللاِ  :Q إلهَ إالّ هوَ إنَّ هـذا الـذي  -ثالثًـا-قُـلْ

طَ  ـقَ ـتْ رجـالهُ وسَ لُ ذلكَ وقـامَ فاختلفَ لَ الرجُ عَ فَ عيهِ عندي ويف قِبَيل. فَ تَدَّ
يِّتًا))  .)٤(مَ

ـمٍ عـىل جـوابٍ  ـنْ قَسَ ثـرَ مِ ـرُ اخـتالفِ النحـوينيَ يف وقـوعِ أَكْ بَقَ ذِكْ سَ
ــانَ وا ــكَ إذا ك ــازَ ذل ــهُ أَج نَّ ــعُ إالّ أَ ــو املن ــلِ ه ــذهبُ اخللي ــانَ م ؛ فك ــدٍ ح

ـــــاف )١( ـــــ ارتش ـــــر: رشح ال٤/١٧٩١رب:ـالض ـــــهيل(ناظر ، وينظ تس

  ، ومل أجد رأيهُ يف(معاين القرآن).٦/٣١٤٧اجليش):

 .٤/٢٦٠مهع اهلوامع: )٢(

 .٦/١٦٩ينظر: مغني اللبيب: )٣(

ي): )٤(  .١١/٤٥٧إحقاق احلق(السيد نور اهللا احلسيني التُسرتُ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٦٣ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ا،  ـمِ واحــدً سَ ا عـىل وجــهِ التوكيـدِ اللفظـي، وحـرفُ القَ رً ـرَّ كَ ـمُ بـهِ مُ سَ املقْ
، وكانــتِ الــواوُ  ، عــىل التوكيــدِ جــازَ ــكَ قِّ ــكَ وحَ قِّ : وحَ :((ولو قــالَ قــالَ

(( ــرِّ ــ)١(واوَ اجل ــلوبنيـ. وفسَّ ــيلٍّ الش ــو ع ــل ٦٤٥(ترَ أب ــولَ اخللي ـــ) ق ه
ــهُ ال  : أنَّ ــلِ ــذهبِ اخللي ــيصُ م ــائالً: ((تلخ ــام إالّ أنْ ق ــمٌ هبِ سَ قْ ــعُ مُ جيتم
ـــد)) ـــىل التوكي لَ ع ـــو األَوَّ ـــاين ه ـــونَ الث ـــام )٢(يك ـــولِ اإلم ـــام يف ق ؛ ك

نيِ   :(واهللاِ واهللاِ واهللاِ...).Qاحلُسَ
،  فعىل مذهبِ اخلليلِ وسيبويه أنَّ لفظَ اجلاللةِ الثاين والثالـث توكيـدٌ لفظـيٍّ

. عَتْ عىل جوابٍ واحدٍ تَمَ ا ثالثةُ أقسامٍ اجْ  وعىل مذهبِ األخفشِ أهنّ
مٍ عىل جوابٍ واحدٍ ماذا يقولـونَ يف  نْ قَسَ نْ وقوعِ أكثرَ مِ : إنَّ املانعنيَ مِ أقولُ

ـنِ  ــيف أهـلِ البصـ Qنحوِ قولِ اإلمامِ احلَسَ ا انْتَصَ ـة ـرةِ ملـَّ قْعَ ـةَ يف وَ وا لعائشَ رُ
نَّ أَهلُ البصـاجلَ  لَمَ يَعْ ري واهللاِ لَ مْ ؟:((لَعَ لِ رةِ، فميعـادُ مـا بيننـا وبيـنَهم يـومَ ـمَ

م إىل اهللاِ، فيقض هُ ))ـنُحاكِمُ  .)٣(ي اهللاُ باحلقِّ وهو خريُ الفاصلنيَ
ــى يقولــوا: ــمِ حتّ سَ رةٌ بعــدَ واوِ القَ ــرَّ كَ ــنْ فيــهِ واوٌ مُ ــفِ  إذْ ملْ تكُ طْ ــا للعَ إهنَّ

ــ ، بــلْ قَ ــمِ سَ لُ دونَ القَ : األَوَّ ــنْ حيــثُ الرتكيــبِ نِ خمتلفــانِ مِ ــامَ دِ اجتمــعَ قَسَ

 .٣/٥٠٢الكتاب: )١(

ـــــ )٢( ـــــاف الض ـــــهيل(ناظر ٤/١٧٩١رب:ـارتش ـــــر: رشح التس ، وينظ

 .٦/٣١٤٦اجليش):

ل:ا )٣(  .٣٢٧جلَمَ
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ـــذا  ـــةِ(واهللاِ)، وه ـــةِ الفعلي ـــرُ باجلمل ري)، واآلخَ مْ (لَعَ ـــميّةِ ـــةِ االس باجلمل
ــبُ  ــادرَ  -الرتكي ــن مص ــهِ م ــتُ علي ــيام اطلع ــ -ف ْ يُشِ ــنَ ـملَ ــدٌ م ــهِ أَح رْ إلي

ـ وَ أَقو دليلٍ عـىل جـوازِ اجـتامعِ أَكثـرَ مِ ؛ وهُ ـمٍ عـىل جـوابٍ النحوينيَ نْ قَسَ
.  واحدٍ

ـــهِ  ـــى إىل :Qويف قولِ ـــنَ األدن ـــهِ مِ ـــمِ ب سَ ـــري واهللاِ) انتقـــالٌ باملقُ مْ (لَعَ
ـمٍ عـىل جـوابٍ واحـدٍ هـو للمبالغـةِ يف  ـنْ قَسَ األعىل. ثُـمَّ إنَّ اجـتامعَ أكثـرَ مِ

يتِهِ. مِ عليهِ وأمهِّ سَ طَرِ املُقْ  التوكيدِ ولَفْتُ املخاطَبِ إىل خَ
ـــمِ قـــالَ ذاتَ يـــومٍ واملوضـــعُ األَ  - خـــريُ منهـــا أنَّ مـــروانَ بـــنَ احلَكَ

ــنيِ  ــنِ واحلُسَ : احلَسَ ــنُ L لإلمــامنيِ ــبَ احلَسَ . فَغَضِ ــلُ بَيْــتٍ ملعونــونَ :((أَهْ
نَــكَ اهللاُ عــىل  ــدْ لَعَ ــمَّ واهللاِ لَقَ ؟!... واهللاِ ثُ ــلُ بَيْــتٍ ملعونـونَ : أَهْ لْــتَ : أَقُ وقـالَ

(( لْبِ أبيكَ  .)١(لسانِ نبيِّهِ وأنتَ يف صُ
ــدِ اللفظــي، قــالَ  ــعَ التأكي ) مَ (ثُمَّ ــيءَ بالعــاطفِ فعــىل مــذهبِ اخلليــلِ جِ
ـــمَّ  ـــعَ التأكيـــدِ اللفظـــي عـــاطفٌ نحـــو: واهللاِ ثُ ـــدْ يكـــونُ مَ الريض:((وقَ

.)٢(واهللاِ)) مٍ مٍ عىل قَسَ طْفُ قَسَ  . وعىل مذهبِ األخفشِ عَ

 .٣/٨٥، املعجم الكبري:٥/٢٤٠جممع الزوائد: )١(

 .٣/١٠٢رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٦٥ ................................................................ البَابُ األَوَّ

مِ  مِ املُقْسِ سَ نْ قَ  :)١(اإلخبارُ عَ
ــمِ  ــنْ قَسَ ــربتَ عَ ــبٌ إذا أَخ ــا غائ كَ إِمّ ــريُ ، فغ كَ ــريِ ــرُ -غ ــو األكث  -وه

هِ ففيـهِ  ـمِ ـنْ قَسَ دْتَ اإلخبـارَ عَ ، فـإنْ كـانَ احلـالفُ غائبًـا وأَرَ اطَبٌ ا خمُ وإِمّ
:  وجهانِ
، أوالً  ـدْ كـانَ وانقطَـعَ ـنْ يشءٍ قَ ُ عَ ـربِ ؛ ألنَّـكَ ختُ ـظِ الغائـبِ : أنْ تأيتَ بلفْ

ا، ومنــهُ  نَّ ســعيدً مَ ــرِ يُكْ ــمَ زيــدٌ لَ : أَقْسَ ــهُ تعــاىل: نحــوُ وا بِــاهللاَِّ ﴿قولُ ــمُ سَ وَ أَقْ
نَّ  جُ رُ ُمْ لَيَخْ هتَ رْ ِمْ لَئِنْ أَمَ دَ أَيْامهنِ هْ  .)٢(﴾جَ

ــا ــمَ زيــدٌ ثانيً : أَقْسَ ، نحــوُ هِ ــمِ ، أي: حكايــةِ قَسَ ــأْيتَ بلفــظِ احلــالفِ : أَنْ تَ
ا، ومنـــه قولـــه تعـــاىل: نَّ ســـعيدً مَ ـــرِ ُكْ نـــا إِالَّ ألَ دْ نَّ إِنْ أَرَ لِفُ لَـــيَحْ وَ

نىاحلُْ   .)٣(سْ
ا: بًا ففيهِ وجهانِ أيضً ا خماطَ هِ حارضً مِ نْ قَسَ ُ عَ ربَ  وإنْ كانَ املُخْ

الً  نَّ أَوَّ مَ ــرِ تُكْ تَ لَ ــمْ : أَقْسَ ـى، نحــوُ ــمِ املخاطَــبِ معنـً سَ : أنْ تَــأْيتَ بقَ
ا.  سعيدً

رة ـ، التبصـــ١٤٦-١٠/١٤٥ينظـــر: رشح كتـــاب سيبويه(الســـريايف): )١(

، ارتشـاف ٧٤، خمتـار تـذكرة أيب عـيلٍّ الفـاريسّ وهتـذيبها:٤٥٥-١/٤٥٤والتذكرة:

 .٦/٣١٤٨اجليش): ، رشح التسهيل(ناظر٤/١٧٩١الرضب:

 .٥٣سورة النور: من اآلية  )٢(

 .١٠٧سورة التوبة: من اآلية  )٣(
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ــا : ثانيً ــوُ ، نح ــبِ ــمِ املخاطَ ــةِ قَسَ ، أي: حكاي ــالفِ ــظِ احل ــأْيتَ بلف : أنْ تَ

رِ  ُكْ تَ ألَ مْ ا.أَقْسَ نَّ سعيدً  مَ

ـــام  هِ ـــمِ يف كالمِ سِ ـــمِ املقْ ـــنْ قسَ دَ اإلخبـــارُ عَ رَ ـــدْ وَ يف مخســـةِ  Lوقَ

 :)١(مواضعَ 

ـنيِ  - لَـفَ Q منها قـولُ اإلمـامِ احلُسَ ، وحَ ـنَعَ ـنَعَ معاويـةُ مـا صَ :((فَصَ

هِ، أنْ  ــدِ لْ ــنْ وُ هِ مِ ــدِ ــنْ بع ــدٍ مِ ــةَ ألَح ــلُ اخلالف ــهُ ال جيْعَ ــنِ إِنَّ ــي احلَسَ ألَخ

ها إيلَّ  دَّ رُ يًّا))يَ نْتُ حَ  .)٢( إنْ كُ

ــنْ  ؛ لــذا جيــوزُ يف اإلخبــارِ عَ ــوَ معاويــةُ ــبٌ وهُ هِ غائِ ــمِ ــنْ قَسَ ُ عَ ــربَ املُخْ

:  ذلكَ وجهانِ

لُ  ُ األوَّ ـنيْ هُ اإلمـامُ احلُسَ ـرَ كَ ـوَ مـا ذَ ، وهُ :(إِنَّـهُ Q: اإلتيانُ بلفـظِ الغائـبِ

هِ). دِ لْ نْ وُ هِ مِ نْ بعدِ لُ اخلالفةَ ألَحدٍ مِ  ال جيْعَ

ــ ــلُ رُ اآلخَ عَ )، أي:(إِينَّ ال أجْ ــالفِ (لفظِ احل ــمِ سَ ــةِ القَ ــانُ بحكاي : اإلتي

ي). لْدِ نْ وُ يِ مِ نْ بعدِ الفةَ ألَحدٍ مِ  اخلِ

؛ وألَنَّ  ــهُ غائــبٌ ؛ ألَنَّ ــةَ باخلطــابِ ــمِ معاوي ــنْ قَسَ ــارُ عَ وال جيــوزُ اإلخب

. يْبَةِ هُ عىل الغَ لُ  الكالمَ مبنيٌّ أَوَّ

 ٢٧٨، ٢٥٠: ٢ينظر:م )١(

 .١/١٨٢، مقتل احلسني:٥/١١الفتوح: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٦٧ ................................................................ البَابُ األَوَّ

-  ِ ـــنيْ ـــامِ احلُسَ ـــولُ اإلم ـــا: ق ـــنِ  Q ومنه ـــرَ ب مَ ـــيشَ عُ ـــا ج خماطبً

ـــتَظِلُّونَ  م، وتَسْ نيـــاكُ مـــونَ يف دُ ـــتْيل تتنعَّ تُم أَنَّكـــم بعـــدَ قَ مْ عَ :((زَ دٍ ـــعْ سَ

ــهِ  ــدُ ب تَعِ رْ ــام تَ ــبٍ ب ــنْ قري ــتُحاطونَ عَ ، س ــاتَ ــاتَ هيه م، هيه كُ ــورَ قُصُ

، وال  م مكـــانٌ ويكُ ـــؤْ ـــفُ منـــهُ أفئـــدتُكم؛ حتـــى ال يُ م، وترجُ ـــكُ فرائِصُ

، و ــم أمــانٌ ، وكيــفَ ال تكونــوايُظِلُّكُ ــةِ ــنْ فِــرامِ األَمَ  )١(حتــى تكونــوا أذلَّ مِ

مَ رسولِ اهللاِ  كوا دَ م أَنْ تسفِ كُ سِ  .)٢(؟!))Nكذلكَ وقدْ آليتمُ عىل أَنفُ
هِ  ــمِ ــنْ قَسَ َ عَ ــربَ ــا؛ ألنّ املُخْ ــمِ وجهــانِ أيضً سَ ــنِ القَ جيــوزُ يف اإلخبــارِ عَ

: دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ وَ جيشُ عُ ، وهُ اطَبٌ ٌ خمُ
 حارضِ

ــامُ األَ  هُ اإلم ــرَ كَ ــا ذَ ــوَ م ــى، وهُ َ معنً ــاطَبِنيْ ــمِ املخ سَ ــانُ بقَ : اإلتي لُ وَّ
نيُ  مَ رسولِ اهللاQِ احلُسَ وا دَ كُ  ).N :(أَنْ تسفِ

مَ رسولِ اهللاِ كَ دَ فِ (التكلّم):(أَنْ نَسْ مِ املخاطبنيَ : حكايةُ قَسَ رُ  ).N اآلخَ
ــ ُ ؛ ألهنَّ ــةِ يْبَ ــمريِ الغَ م بض هِ ــمِ ــنْ قَسَ ــارُ عَ ــوزُ اإلخب ــارضونَ وال جي م ح

. اطَبُونَ  خمُ

فُ نونِ الرفعِ يف  )١( ذْ :(تكونون)، و((حَ فَتْ نونُ الرفع للتخفيف، واألصلُ ذِ حُ

دِ التخفيفِ ثابتٌ يف الكالمِ  )). شواهد  موضعِ الرفعِ ملجرَّ هِ ونَظْمهِ ثْرِ الفصيحِ نَ

 .٢٢٨التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:

قةُ احليض: ٢٠٤بالغة احلسني(السيد مصطفى آل اعتامد): )٢( رْ : خِ رامُ . والفِ

 (ف ر م). ٧/٩٠لسان العرب:
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ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ِ  Qومنه ــربَ ــىل املِنْ ــو ع ــهُ وه ــةٍ ل بَ طْ ــنْ خُ مِ
ـنْ معاويـةَ يف شـأْنِ أصـحابِ الشـور هُ )١(بمسمعٍ مِ ـدَ ـفَّ أيب يَ ـدْ كَ :((وقَ

ـ نْصَ ْ يُ ـثْ وملَ غَ لَـمْ يُ هُ فَ م واسـتغاثَ أَصـحابَ هُ دَ م ـوناشَ ـدَ علـيهِ جَ ، ولـو وَ رْ
عِلَ النبيُّ  أعوانًا ما ةٍ كام جُ عَ عِلَ يف سَ دْ جُ ُم، وقَ )) Nأجاهبَ ةٍ عَ  .)٢(يف سَ

ـــالمٍ  ـــاءَ يف ك ) ج تُ ـــدْ (ناشَ لَمْ ْ أَعْ :((وملَ ـــاريسُّ ـــيلٍّ الف ـــو ع ـــالَ أَب ق
ــديم)) ــيغةِ )٣(ق ــىل ص ــهِ ع ــيءَ ب ــام جِ م، وإنَّ هُ ــدَ ــى: نَشَ م بمعن هُ ــدَ ، وناشَ

ــةَ  نَ ؛((ألَنَّ الزِّ ــمِ سَ ) للمبالغــة يف القَ ــلَ ــاراةِ، (فَاعَ يف أصــلِها للمبالغــةِ واملب
هُ  ـمَ منـهُ إذا زاولـهُ وحـدَ كَ لَـغَ وأَحْ بْ بَ فيـهِ فاعلُـهُ جـاءَ أَ ولـِ والفعلُ متى غُ

(( ةِ الــداعي إليــهِ ــوَّ بــارٍ لزيــادةِ قُ غالِــبٍ وال مُ ــنْ غــريِ مُ . وهــذا يناســبُ )٤(مِ
ـ تِهِ فضـالً عَ ـعَ ـمِ الـذي جـاءَ كـذلكَ للمبالغـةِ يف سَ سَ فَ جـوابِ القَ ذْ نِ حَ

ةِ أمـريِ املـؤمننيَ  ـدَ . وبيانًـا هلـذا األمـرِ إليـكَ بعـضَ مناشَ ـلَ  Qالعلمِ بهِ أَهْ
ــمُ  ، ويعلَ تُمْ قْ ــدَ م إنْ صَ قَكُ ــدْ ــمُ صِ ــذي يعل ــاهللاِ ال م ب كُ ــدُ الشور:((أَنْشُ

كي ينتخبوا  -حنيَ أرشفَ عىل املوت -هم الذين عينهم عمر بن اخلطاب  )١(

، والزبري بن العوام، وطلحة، وعبد الرمحن بن Q، وهم: أمريُ املؤمنني خليفةً منهم

ان.  عوف، وسعد بن أيب وقاص، وعثامن بن عفّ

)٢( :(  .١٠/١٣٨، بحار األنوار:٥٦١األمايل(الشيخ الطويسّ

 .١/٥٧املسائل الشريازيات: )٣(

 .١/٦٦تفسري الكشاف: )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٦٩ ................................................................ البَابُ األَوَّ

ــريي؟  ــيهام غ ــنيِ كلت ــىلَّ القبلت ــدٌ صَ م أَحَ ــيكُ ــلْ ف تُم، هَ بْ ــذَ م إنْ كَ بَكُ ــذِ كَ
تُكُ  ال. قــالوا: ــدْ : نَشَ ــالَ ــيهام: ق ــايعَ البيعتــنيِ كلت ــنْ ب م مَ ــيكُ ــلْ ف ــاهللاِ هَ م ب

، وبيعــةَ الرضــوانِ غــريي؟ قــالوا: ــتْحَ ــلْ  الفَ م بــاهللاِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ ال... قــالَ
ــالوا: ــريي؟ ق ــاملنيَ غ ــاءِ الع ــيدةُ نس ــهُ س ــدٌ زوجتُ م أَحَ ــيكُ :  ف ــالَ ال. ق

ــولِ اهللاِ  ــا رس ــاهُ ابن ــدٌ ابن م أَحَ ــيكُ ــلْ ف ــاهللاِ هَ م ب تُكُ ــدْ ــيدا و Nنَشَ ــا س مهُ
ــةِ غــريي؟ قــالوا: ــلِ اجلنَّ م  ال.. شــبابِ أهْ ــلْ فــيكُ م بــاهللاِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ قــالَ

هُ تطهــرياً  ــرَ ــبَ اهللاُ عنــهُ الــرجسَ وطَهَّ هَ ــدٌ أَذْ :  غــريي؟ قــالوا: أَحَ ال. قــالَ
م أَحــدٌ أَ َدَّ الزكــاةَ وهــو راكــعٌ غــريي؟ قــالوا: ــلْ فــيكُ م بــاهللاِ هَ تُكُ ــدْ  نَشَ

تُكُ  ـدْ : نَشَ ـبَهُ رسـولُ اهللاِ ال. قالَ م أَحـدٌ نَصَّ ـلْ فـيكُ يـومَ غـديرِ  Nم بـاهللاِ هَ
ـنْ  ـمَّ والِ مَ ، اللُّهُ تُ مـوالهُ فعـيلٌّ مـوالهُ نـْ ـنْ كُ : مَ مٍّ بأمر اهللاِ تعـاىل فقـالَ خُ

نْ عـاداهُ غـريي؟ قـالوا: م  واالهُ وعادِ مَ ـلْ فـيكُ م بـاهللاِ هَ تُكُ ـدْ : نَشَ ال. قـالَ
ي بمنزلـةِ هـارونَ :أَنْـN أَحدٌ قالَ لهُ رسـولُ اهللاِ نـِّ ـنْ موسـى إالّ أَنَّـهُ  تَ مِ مِ

ــدي غــريي؟ قــالوا: ال نبــيَّ  م أَحــدٌ  بعْ ــلْ فــيكُ م بــاهللاِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ ال. قــالَ
ا غـريي؟ قـالوا: ـنَ القـرآنِ مؤمنـً هُ اهللاُ تعاىل يف عرشـ آيـاتٍ مِ امَّ :  سَ ال. قـالَ

هِ مــن ا ــودِيَ باســمِ م أَحــدٌ نُ ــلْ فــيكُ م بــاهللاِ هَ تُكُ ــدْ : ال نَشَ ــدٍ لســامءِ يــومَ أُحُ
، وال فتى إالّ عيلٌّ غريي؟ قالوا: قارِ  .)١(ال...)) سيفَ إالّ ذو الفِ

 .٣٢٤-١/٣٢١االحتجاج: )١(
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ــنِ  ــمِ يف كــالمِ اإلمــامِ احلَسَ سَ هــو:  Qلــذلكَ تقــديرُ جــوابِ القَ
ـدٌ صـىلَّ القبلتـنيِ غريي؟...فيكـونُ اإلخبـارُ  م أَحَ ـلْ فـيكُ م بـاهللاِ هَ هُ دَ ناشَ

ــمِ أمــريِ املــؤمننيَ  ــنْ قَسَ ــارَ ، Qعَ ، وأر أَنَّ اإلخب ــهِ هِ بلفظِ ــمِ ــةِ قَسَ بحكاي
. مِ الطلبيّ ال جيوزُ فيهِ إالّ هذا الوجهُ سَ مِ يف القَ سِ مِ املُقْ  عن قَسَ

* * * 
 
 

 



 

 

طِ البابُ الث ْ  اين: تراكيبُ الرشّ

 



 

 
 
 
 



طِ  ْ   ٢٧٣ ................................................................ البَابُ الثاين: تراكيبُ الرشَّ

 متهيد

ا: طِ لغةً واصطالحً ْ  مفهوم الرشَّ

ــ -أ ــومُ الشَّ ــارس(تـمفه ــنُ ف ــالَ اب : ق ــةً ـــ):((الشنيُ ٣٩٥رط لغ ه
ةِ والــراءُ والطــاءُ أصــلٌ يــ ــاعَ ...وأرشاطُ السّ ــةٍ لَــمٍ وعالمَ لُّ عــىل عَ دُ

ــا)) ــ)١(عالماهتُ نُ الشَّ ــوْ ــدَ ـ؛ فَكَ ــاهُ عن ــبُ معن ــةِ يناس ــى العالم طِ بمعن رْ
لِ يف هــذا البــابِ عالمــةٌ لوجــودِ  ؛ ألنَّ وجــودَ الفعــلِ األوّ النحــوينيَ

 .)٢(الفعلِ الثاين
ــ ــا مفهــومُ الشَّ ــوَ مجلــةٌ ـب ـ أمّ ا: فَهُ ةٌ عــىل رأيِ (إنشــائيَّ  رطِ اصــطالحً

ــاريسّ  ــازاينّ  )٣(الف ـــ)٧٩٢(ت والتفت ــريضّ )٤(ه ــىل رأي ال ــةٌ ع ) )٥(، وخربيَّ
ـ ـةً فالشَّ ـولُ مضـمونِ مجلـةٍ أُخـر؛ فـإنْ كانَـتْ خربيَّ صُ لَّقُ هبـا حُ تَعَ طُ ـيَ رْ

عبد السالم هارون، ترتيب: عيل العسكري،  ة (تح:ترتيب مقاييس اللغ )١(

 .٤٨٧وحيدر املسجدي):

، اللمحة يف رشح امللحة(ابن ٢/٦٣٣ينظر: املحصول يف رشح الفصول:  )٢(

 .٣٥٤، رشح شذور الذهب(ابن هشام):٢/٨٦٨الصايغ): 

 .٤٩٧ينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريس وهتذيبها:  )٣(

 .١٣٧فتازاين):ينظر: رشح املخترص(الت )٤(

 .٥/١٢٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٥(
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ــنِ  ، نحــوُ قــولِ اإلمــامِ احلَسَ ــةٍ  Qخــربيٌّ ــزويج ابن هُ يف ت لرجــلٍ استشــارَ
؛  ـــيٍّ قِ ـــنْ تَ ها مِ جْ وِّ :((زَ ـــهُ ْ ل ـــها ملَ ضَ ـــا، وإنْ أَبْغَ ه مَ رَ ـــا أَكْ بَّه ـــهُ إنْ أَحَ فإنَّ

ــا)) ه لِمْ ــ)١(يَظْ ــائيّةً فالشّ ــتْ إنش : ـ. وإنْ كانَ ــانِ ــوَ رضب هُ ، وَ ــائيٌّ طُ إنش رْ
ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــولِ اإلم ــوُ ق ، نَحْ ــيٌّ ــأَ يف Q رشطٌ طلب نْسَ هُ أَنْ يُ َّ ــنْ رسَ : ((مَ

ــهُ  َ محِ ــلْ رَ لْيَصِ ــهِ فَ قِ زْ ــزادَ يف رِ ــهِ ويُ لِ ــ)٢())أَجَ ـــ. والض : الشَّ ــرُ طُ ـربُ اآلخَ رْ
ــيِّ  ــريُ الطلب ــنيِ )٣(غ ــامِ احلُسَ ــولِ اإلم ــوُ ق ــةِ يف  Q، نَحْ ــلَ الكوف ــا أه خماطبً

م: أنَّ رســولَ اهللا  يْضٌ فــيكُ ــتَفِ سْ لٌ مُ ــوْ م قَ كُ ْ يــبلُغْ ملَ :((أَوَ قــالَ يل  Nكــربالءَ
ــام  تُموين ب قْ ــدَّ ؟ فــإنْ صَ ــةِ ــيِّدا شــبابِ أهــلِ اجلنّ أقــولُ وألخــي: هــذانِ سَ

ــهِ  ــتُ علي ــتُ أنَّ اهللاَ يمقُ لِمْ ــذْ عَ ا مُ بً ــذِ تُ كَ ــدْ مَّ ــا تَعَ ــواهللاِ م ــقُّ ف ــو احل وه
(( لَهُ  .)٤(أَهْ

ــ ى مجلــةَ الشَّ ــمَّ ، واألُخــر مجلــةَ جــوابِ ـواجلملــةُ األُوىل تُسَ طِ رْ
ـــ ، ـالشَّ رِ ام إالّ بـــاآلخَ ـــدٌ مـــنهُ ، و((ال يســـتقيمُ واحِ طِ أَوْ مجلـــةَ اجلـــزاءِ رْ

ــوابَ  ــبَّهوا اجل )) فش ــةٍ ــلِّ حال ــهُ يف كُ ــنْ مثلَ ، وإنْ ملْ يكُ ــداءِ ــربِ االبت ؛ )٥(بخ

 .٢١٤مكارم األخالق:  )١(

 .٧٤/٩١، بحار األنوار:٢/٤٨عيون أخبار الرضا(الشيخ الصدوق):  )٢(

 .١٣٧، رشح املخترص:٤٩٧ينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبُها:  )٣(

 .٢٣٤، اإلرشاد:٣/٣١٨تاريخ الطربي: )٤(

 .١/٢٥٩الكتاب:  )٥(
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ــلَ يف الكـالمِ معنًــى  خَ ــمُ مجلـةٍ واحــدةٍ مـنْ حيـثُ دَ كْ ـام حُ هُ مَ كْ لــ((أنَّ حُ
تِ اجلملــةُ لــذلكَ بمنزلــةِ االســمِ  ا بــاألُخر حتــى صــارَ بُطُ إحــدامهُ ــرْ يَ

ــ لْ ؛ فلــو قُ ــلَ بــهِ الفائــدةُ ْصُ تَّ املفــردِ يف امتنــاعِ أَنْ حتَ ــكَ : (إنْ تــأتِني) وسَ تَ
(( تَّ ــكَ : زيــدٌ وسَ ــتَ لْ ، كــام ال تُفيــدُ إذا قُ ــدْ فِ ، )١(ملْ تُ : منطلــقٌ . حتّــى تقــولَ

: آتِكَ  أْتِني) حتى تقولَ :(إنْ تَ  .)٢(وكذلكَ
ــ ــدَّ هلــاتنيِ اجلملتــنيِ (مجلــةِ الشَّ ــنْ رابــطٍ ـوال بُ ) مِ ، ومجلــةِ اجلــوابِ رطِ
ا بــاألُخر، والــرابطُ  بُطُ إحــدامهُ ــرْ ــ يَ ، والفــاءُ ـرضبــاِن: أداةُ الشَّ رطِ

ــا إنْ شــاءَ اهللاُ،  هــا الحقً ــا الفــاءُ الرابطــةُ فســيأيت ذكرُ ، أمّ ــهِ الرابطــةُ جلوابِ
ــ ــا أداةُ الشَّ لَّ عــىل التعليــقِ بــنيَ مجلتــنيِ ـوأمّ تْ لتــدُ ــعَ ضِ ــيَ كلمــةٌ وُ طِ فَهِ رْ

ا كاجلملــةِ الواحــدةِ  مهُ َ ــريِّ ــبَبِيَّةِ أُوال)٣(وتُصَ ــمُ بِسَ ــبَّبِيَّةِ ، واحلُكْ سَ ــا ومُ مهُ
ــةِ  ــقُ )٤(الثاني ، وتعلي ــاضٍ ــىل م ــاضٍ ع ــقُ م : تعلي ــانِ ــقُ نوع ــذا التعلي . وه

بلٍ  بلٍ عىل مستقَ تقَ سْ  .)٥(مُ

 .١١١أرسار البالغة(تح: حممود حممد شاكر): )١(

 .٢/١٥٨ينظر: األصول يف النحو:  )٢(

ل:١٧٢ينظر: رشح اللمع يف النحو:  )٣(  .٨/٢٨٢، رشح املفصّ

 .٤/١٨٦٣ب: رضينظر: ارتشاف ال )٤(

 .٩/٤٣٢١ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )٥(
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ــــ ــــاعيُّ ـوالشَّ ، ورشطٌ امتن ــــاعيٍّ ــــريُ امتن : رشطٌ غ ــــامنِ طُ قِسْ . )١(رْ
ــأتناولُ  ــاءَ اهللاُ-وس ــ -إنْ ش ، ـالشَّ لِ ــلِ األوّ صْ ــاعيِّ يف الفَ ــريَ االمتن طَ غ رْ

لِ الثاينوال صْ طَ االمتناعيَّ وما اشرتكا فيهِ يف الفَ ْ  .)٢(رشَّ
* * 

، رشح التسهيل(ناظر ٦/٢٣٣ية ابن احلاجب:ينظر: رشح الريض عىل كاف )١(

 .٦/٣١٢٤اجليش):

)قال د. حيدر:((بالعكس))، أي: إنَّهُ يُريدُ تقديمَ الرشطِ االمتناعيِّ عىل الرشطِ ٢(

ةَ  غريِ  َ رشْ ْسَ عَ : كيفَ يكونُ ذلكَ وأدواتُ الرشطِ غريِ االمتناعيّ مخَ ، أقولُ االمتناعيِّ

ثالثُ أدواتٍ فقط؟ وهذا يعني أنَّ تراكيبَ الرشطِ غري أداةً وأدواتُ الرشطِ االمتناعيِّ 

. متُهُ عىل الرشطِ االمتناعيّ ا؛ لذا قَدَّ  االمتناعيِّ أكثرُ كامًّ ونوعً
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لُ  لُ األَوَّ صْ يِّ : الفَ طُ غريُ االمتناعِ ْ  الرشَّ

 ـ الرشط اجلازم.
 ـ الرشط غري اجلازم.

: طُ غريُ االمتناعيّ  الرشَّ
، وهــوَ عــىل  ْتنــعِ الوقــوعِ ــهُ غــريُ ممُ ، أي: إنَّ فعلَ لُّ عــىل معنــاهُ ــدُ هُ يَ اســمُ

نيِ  مَ طُ غريُ اجلازم.قِسْ ، والرشَّ طُ اجلازمُ ْ : الرشَّ هِ مِ دَ   بحسبِ اجلزمِ وعَ

: طُ اجلازمُ : الرشَّ لُ مُ األوّ سْ  القِ
ا حرفانِ عـىل  ما ومهُ ، وإذْ : إنْ يَ هُ هِ ، وأدواتُ ثَ باملستقبَلِ لِّقُ احلَدَ عَ وَ ما يُ هُ

ا إنْ شاءَ اهللاُ-خالفِ ٍ يف الثاين  ام -سيأيت الحقً هْ ، وما، ومَ نْ ، وكيـفَ عـىل ومَ
، وحيــثُام، وأَنَّـى وهـي أســامءٌ  ـانَ ، ومتــى، وأيـنَ وأيّ . )١(خـالفٍ فيهـا، وأيّ

، ولوالها لكـانَ يف  هُ تْ لَ مومِ ملَِا وقَعَ نْ معنى العُ ا االختصارُ ملَِا فيها مِ وفائدهتُ
دْتَ االشـرتاطَ ـالشَّ  ) وأَرَ نْ ْ تَـأْتِ بــ(مَ ، أالَ تر أنّكَ لو ملَ طَةٌ رِ فْ  رطِ إطالةٌ مُ

ـنْ  : مَ لْتَ )؛ ألنَّكَ إذا قُ نْ (مَ يَ باملعنى الذي تفي بهِ رْ أنْ تَفِ دِ قْ ْ تَ عىل األَنايسّ ملَ
ـمْ زيـدٌ  قُ : إنْ يَ ) فقلتَ ئْتَ بـ(إنْ ، ولو جِ ، استغرقْتَ ذوي العلمِ هُ عَ مْ أَقُمْ مَ قُ يَ

ـ قُ : إنْ يَ هُ كقولـكَ ْ  تسـتغرقْ نَ اجلنسِ ملَ تَ كثريينَ مِ رْ كَ ، وذَ هُ عَ مْ زيـدٌ أَو أَقُمْ مَ

، املنهاج يف رشح مجل ٢/٨١٩ينظر: اللمحة يف رشح امللحة: )١(

 .١/٦٧٨الزجاج:
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ـنَ  ـيءِ هبـذهِ األسـامءِ مِ فـاءَ يف املجِ ، فال خَ هُ عَ و أَو جعفرٌ أَو خالدٌ أَقُمْ مَ رٌ مْ عَ
 .)١(الفائدةِ 

ــ : فعــلَ الشَّ ، وفعــلَ اجلــوابِ ـوتلــكَ األدواتُ تطلُــبُ فعلــنيِ رطِ
ــهُ بجــوابِ الســؤالِ وبجــزاءِ  ا لَ ((تشــبيهً يَ األخــريُ كذلكَ ــمِّ ، وسُ واجلــزاءِ

ــكَ  ؛ وذل ــاملِ ــدَ  األع ــوابُ بع ــعُ اجل ــام يق لِ ك ــوعِ األوّ ــدَ وق ــعُ بع ــهُ يق ألنَّ
((  عليهِ ، وكام يقعُ اجلزاءُ بعدَ الفعلِ املُجازَ  .)٢(السؤالِ

، أو يف  ِ نيْ ــارعَ ــا مض ــظِ إنْ كان ــزومنيِ يف اللف ام جم ــوهنِ ــنْ ك ــدَّ مِ وال بُ
ـــ)٣(املوضـــعِ إنْ كانـــا ماضـــينيِ  رطِ هـــو األداةُ ـ. وعامـــلُ اجلـــزمِ يف الشَّ

ــاقِ باال ــ)٤(تف ــيل الشَّ ــمَ أنَّ فع عَ ــذي زَ ــامزينّ ال ــا لل ــزاءِ ـ، خالفً رطِ واجل
بٌ وفعـلُ اجلـزاءِ مبنـيٌّ )٥(مبنينيِ يف قولٍ  ـرَ عْ : إنَّـهُ مُ ـرَ . )٦(، وعنـهُ يف قـولٍ آخَ

 ،٣٧٢، توجيه اللمع: ١١٠٩-٢/١١٠٨ينظر: املقتصد يف رشح اإليضاح: )١(

 .٥/٩٧رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:

، وينظر: رشح الترصيح عىل ٣٥٦رشح شذور الذهب(ابن هشام): )٢(

 .٤/٣٢٢، مهع اهلوامع:٤/١٨٦التوضيح:

 .٦/١١٧ينظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية(الشاطبي): )٣(

، املنهاج يف رشح مجل ٤/١٨٧٧ينظر: ارتشاف الرضب: )٤(

 .٢١٧، املرجتل:١/٨٩ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٥(

 .٤/١٨٧٧ينظر: ارتشاف الرضب: )٦(
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ـوَ موضـعُ خـالفٍ بـنيَ النحـويني، وهـو  ا عاملُ اجلـزمِ يف اجلـوابِ فهُ وأمّ
 عىل النحوِ اآليت:

ــاألد -١ ــزومٌ ب ــهُ جم ــالَ أنّ ، ق ــلِ ــذهبُ اخللي ــوَ م ــا، وهُ ــلِ معً اةِ والفع
ـــكَ  ، فآتِ ـــكَ ـــأتِني آتِ : إنْ ت ـــتَ لْ ـــكَ إذا قُ ـــلُ أنَّ مَ اخللي عَ ـــيبويه:((وزَ س

ــــ ـــأتني" انجزمـــتْ ب دُ )١())"إنْ ت هُ املـــربِّ ـــارَ ـــو عـــيلٍّ )٢(. وقـــدِ اخت ، وأب
 .)٣(الفاريسّ 

ــ -٢ ــلِ الشَّ ــاورةِ لِفع ــزومٌ باملج ــهُ جم نَّ ـــأَ ــذهبُ الكس ــذا م ، وه ائيّ رطِ
نْ نحاةِ الكوفة مها مِ  .)٤(والفراءِ وغريِ

ـ٣ ـوَ مـذهبُ األخفـشــ أنّهُ جمـزومٌ بفعـل الشَّ ، وهُ ـهُ ابـنُ )٥(رطِ ، وتابَعَ
 .)٦(مالكٍ يف أحدِ قوليه

 .٣/٦٣الكتاب:  )١(

 .٢/٤٩ينظر: املقتضب:  )٢(

بها:١٧١ينظر: املسائل املنثورة: )٣(  .٤٣٨، خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيُ

رشح الريض عىل كافية ، ٨٤م ٢/٦٠٢ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف: )٤(

 .٥/٩٨ابن احلاجب:

، ارتشاف ٦٨ينظر: جمالس العلامء، الزجاجي(تح: عبد السالم هارون):  )٥(

 .٤/١٨٧٧الرضب:

 .٢٣٧ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد:  )٦(
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ـ -٤ ــأنّهُ جمـزومٌ بـأداةِ الشَّ ـيَ اجلازمـةُ لفعـيل الشَّ ـا هِ ، أي: إهنَّ رطِ ـرطِ

ــاءً  ــنيِ اقتض ــائِها الفعل ــا القتض ــنيِ واجلــوابِ معً ــا اجلملت ا، وربطِه ــدً واح

ا بــاألُخر حتــى صــارتا كالواحــدة، فهــيَ كاالبتــداءِ العامــلِ يف  إحــدامهُ

ـــتْ يف اجلـــزاء لَ مِ ام عَ ) و(كـــان) وأخـــواهتِ ، وكــــ(إنَّ ـــوَ )١(اجلـــزأينِ ، وهَ

ــريايف ــذهبُ الس ــيبويه)٢(م ــبهُ إىل س ــورُ )٣(، ونَسَ ــهِ اجلمه ــا علي ــوَ م ، )٤(، وهُ

م ابـــنُ مالـــكٍ يف قولِـــهِ  ـــا )٥(اآلخـــرِ مـــنهُ . وإليـــكَ تلـــكَ األدواتِ تبعً

 :L لورودِها يف كالمِ اإلمامنيِ 

:  إنْ

ــ ) الشَّ ــدُّ (إنْ ـــتُعَ ؛ ألســباب هــي ـرطيةُ أُمَّ أدواتِ الشَّ : مــا أوالً رطِ

 ، ــزاءِ ــروفِ اجل ــيَ أمُّ ح )ه ــلُ أنَّ (إنْ مَ اخللي عَ ــائالً:((وزَ ــيبويه ق ــرهُ س ذك

 .٩٨-٥/٩٧ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١/٧٦ينظر: رشح كتاب سيبويه: )٢(

 .٣/١٥٢، املساعد عىل تسهيل الفوائد:٤/١٨٧٧رتشاف الرضب:ينظر: ا )٣(

، ارتشاف ٢/٢٠٤، رشح مجل الزجاجي:٤٣-٤٢ينظر: املقدمة اجلزولية: )٤(

 .٤/١٨٧٧الرضب:

ينظر: ألفية ابن مالك يف النحو والترصيف(تح: سليامن بن عبد العزيز  )٥(

 .٦/١١٩، املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية:١٥٤العيوين): 
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ــنْ  : مِ ــالَ ؟ فق ــكَ ــتَ ذل لْ َ قُ
: ملِ ــألتُهُ ــدْ فس ــزاءِ قَ ــروفَ اجل ــلِ أينّ أر ح قِبَ

 ، (ما)، فـال يكـونُ فيـهِ اجلـزاءُ ـهُ ا، ومنهـا مـا يفارقُ نَّ اسـتفهامً فْنَ فيكُ يترصَّ

(( ا، ال تُفارقُ املجازاةَ  .)١(وهذهِ عىل حالٍ واحدةٍ أبدً

، ثانيًا ـلِّ يشءٍ مـنْ عـنيٍ ومعنـى وزمـانٍ ومكـانٍ طُ هبـا عـىل كُ َ نَّهُ يُشرتَ : أَ

، لُ نْ يعقِ از بهِ  ومَ ، وليسَ كذا سائرُ ما جيُ لُ نْ ال يعقِ  .)٢(ومَ

ــا ــثالثً فُ الشَّ ــذَ ْ ــا، وحيُ ــكوت عليه ــن الس ــا يمك ــوابُ ـ: أهنّ رطُ واجل

ــهُ  ؛ ألنَّ ــاكِمَ : ال آيت احل ــلِ ــولِ القائ ــا، كق ه ــكَ بغريِ ــلُ ذل فعَ ــدها، وال يُ بع

ا ، أي: وإنْ كانَ جائرً تِهِ وإنْ : ائْ ، فيُقالُ  .)٣(جائِرٌ

، علل النحو(تح: حممود حممد ٢/٤٩، وينظر: املقتضب:٣/٦٣الكتاب: )١(

ار):  .٥٨٩نصّ

، ٣٧٢، توجيه اللمع:١٠/٧٦ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٢(

 .٢/٦٣٤املحصول يف رشح الفصول:

 .٩/٤٣٨٠، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٨/٢٨٢ينظر: رشح املفصل: )٣(
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ــا ــهُ رابعً ا : أنَّ ــردً طَّ ا مُ ــا عــىل االســمِ جــوازً ــهِ تعــاىل:)١(جيــوزُ دخوهلُ  . كقولِ

أَةٌ وَ ﴿ رَ  .)٣(﴾خافَتْ  )٢(إِنِ امْ

ــا: : إنْ  خامسً ــوُ ــاهرةُ فنح ــا الظ ؛ أمّ رةً ــمَ ضْ ــاهرةً ومُ ) ظ لُ (إنْ مَ ــتَعْ تُسْ

 ، ــكَ ــنوا إلي ْسِ ــاسِ حيُ ــنْ إىل النَّ سِ ــو: أَحْ ةُ فنح رَ ــمَ ــا املُضْ ، وأمّ حْ ــنْجَ ــرأْ تَ قْ تَ

ـــنُوا إليـــكَ  أي: إنْ  ْسِ م حيُ ـــنْ إلـــيهِ سِ ْ ـــ)٤(حتُ طِ ـ، يف حـــنيِ أنَّ أدواتَ الشَّ رْ

. لُ إالّ ظاهرةً مَ تَعْ رَ ال تُسْ  األُخَ

، رشح الريض عىل كافية ٨/٢٨٢رشح املفصل:  ،٣٧١ينظر: توجيه اللمع:  )١(

 .٥/٩٩ابن احلاجب:

هُ يُريدُ إعرابَ االسم  )٢( رْ إعرابَ هذا االسم))، أي: إنَّ قالَ د. أسعد: ((ملْ تذكُ

:((أنتَ لستَ  بعدَ  ، يف حنيِ أنَّهُ يف حتليلِ أول حديثٍ من األُطروحةِ قالَ ) الرشطيّةِ (إنْ

))، ثُمَّ  نيًّا باإلعرابِ عْ زادُ عىل مَ ) الرشطيّةُ أُمَّ الباب؟ يُ إينّ بصددِ بيانِ ملاذا صارتْ (إنْ

لتُ القولَ فيهِ  ) الرشطيّةِ داخلةً عىل االسم، وقد فصّ تُ مبحثًا لـ(إنْ دْ قَ ذلكَ أينّ عَ

. ا ودَاللةً  إعرابً

 .١٢٨سورة النساء: من اآلية  )٣(

ة األلفية:  )٤( رّ .، الفاخر يف رشح ١٥٩-١/١٥٨ينظر: الغرة املخفيّة يف رشح الدُّ

 .٢/٥٩١مجل عبد القاهر: 
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:(  استعاملُ (إنْ

ــــ ) الشَّ لُ (إنْ مَ ــــتَعْ ــــكوكِ يف ـتُس ــــةِ املش لَ تَمَ ــــاين املُحْ رطيّةُ يف املع

:((وإنْ موضــوعةٌ لشــ ــالَ الــريضّ هُ يف ـوجودِهــا، ق رطٍ مفــروضٍ وجــودُ

؛ امل ــهِ ــدمِ وقوعِ ، وال بع ــهِ ــهِ في ــتكلِّمِ ال بوقوعِ ــعِ امل ــدمِ قَطْ ــعَ ع ــتقبلِ مَ س

(( ، ال بــالوجودِ وال بالعــدمِ ــعِ يف اجلــزاءِ طْ مِ القَ ــدَ : )١(وذلــكَ لِعَ . فــإنْ قِيــلَ

ــريمِ  ــرآنِ الك دُ يف الق ــرِ ــفَ يَ يْ ؛ فكَ ــلُ تَمَ ــا إالّ املُحْ ــقُ عليه لَّ عَ ) ال يُ (إنْ إنَّ

هِ تعـاىل: ـإِ ﴿نحوُ قولـِ مْ فَ تُلُوهُ ـاقْ مْ فَ لُوكُ :)٢(﴾نْ قـاتَ هِ سـبحانَهُ ـإِنْ ﴿، وقولـِ فَ

ــكَ  بْلِ ــنْ قَ ــلٌ مِ سُ بَ رُ ــذِّ ــدْ كُ قَ بُوكَ فَ ــذَّ :)٣(﴾كَ ْ ﴿، وهــو ســبحانَهُ ــلِّ يشَ ءٍ  بِكُ

ــيمٌ  لِ ــارِ )٤(﴾عَ ــاىل باعتب ــابِ اهللاِ تع ــقُ يف كت ــحَّ التعلي ــدْ صَ ــهُ قَ ــبَ بأنَّ ي ؟ أُجِ

، ال باعتبارِ املتكلِّمِ   .)٥(السامعنيَ

 .٤/١٢٧رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١٩١سورة البقرة: من اآلية  )٢(

 .٤سورة فاطر: من اآلية )٣(

 .٢٨٢سورة البقرة: من اآلية )٤(

، عروس ٦٤٩-٦٤٨ينظر: العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم(القرايف):  )٥(

 .١/٣٢٧تلخيص املفتاح:األفراح يف رشح 
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ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــيَ Q ومن ــإنّام ه ــكَ ف ، نفسَ ــنَ آدمَ ــا ب : ((ي

ــنْ  ــاةُ مَ ــكَ نج ــتْ ملْ ينفعْ لَكَ ، وإنْ هَ ــوتَ ــتْ نَجَ ، إنْ نَجَ ــدةٌ ــسٌ واح نف

 .)١(نجا))

هــا، واملقصــودُ  ــلٌ وكــذا هالكُ تَمَ فنجــاةُ الــنفسِ يــومَ احلســابِ حمُ

ــ ، أو سَ ــنَ اإلمــامِ عَ مِ ــمِ ــنْ سَ ــلُّ مَ أَ عنــهُ وغــريُ بــالنفسِ كُ ــرَ ، أو قَ عَ عنــهُ مِ

.  ذلكَ

، إذْ تقتضـــ ـــا يف املعـــاين املســـتحيلةِ ) أيضً لُ (إنْ مَ ـــتَعْ ـــقَ ـوتُسْ ي تعلي

ــكَ يف  ــدْ يكــونُ ذل ــلْ قَ ، بَ ــهُ ، وال إمكانَ ــهِ ــقَ وقوعِ مُ حتقي ، وال تســتلزِ يشءٍ

ــالً  قْ ــدٌ فَ ﴿ قولِــهِ تعــاىل:يف، كــام )٢(املســتحيلِ عَ لَ نِ وَ محْ ــلْ إِنْ كــانَ لِلــرَّ ــا قُ أَنَ

ينَ  لُ الْعابِدِ  .)٣(﴾أَوَّ

ـنيِ  - ـدُّ  Qومنهُ قـولُ اإلمـامِ احلُسَ :((وإنْ أَعُ فَـهَ رَ ـنْ دعـاءٍ لـهُ يـومَ عَ مِ

يها)) صِ كَ ال أُحْ نَحِ نَنَكَ وكرائِمَ مِ كَ ومِ مَ  .)٤(نِعَ

 .١/٣٦، رشح هنج البالغة:٣٦إرشاد القلوب(الديلمي):  )١(

، الكليّات، الكفوي(تح: عدنان ٤/١٣٧ينظر: الربهان يف علوم القرآن: )٢(

 .٤/٥٩، معاين النحو:٤/٣٢٥، النحو الوايف: ١/٣٢٧درويش، وحممد املرصي): 

 .٨١سورة الزخرف: من اآلية  )٣(

 .٢٥١ البلد األمني: )٤(
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ــ ــربطِ بالشَّ ــدةَ ال ا: ـإنَّ فائ مهُ ــدُ :((أح ــنصِّ أمرانِ ــذا ال ــلِ ه رطِ يف مث

ــد ال ــتلزامِ إح ــانُ اس ــفٍ بي ــالزمَ منت ــاين: أنَّ ال ــر، والث ــيتنيِ لألُخ قض

(( ـمِ اهللاِ سـبحانَهُ وتعـاىل، )١(فامللزومُ كـذلكَ ـدُّ نِعَ ـنَ املُحـالِ عَ ؛ لـذلك فَمِ

: ــلَّ ــزَّ وج ــالَ عَ ــوهاق ْصُ ــةَ اهللاَِّ ال حتُ مَ وا نِعْ ــدُّ عُ ــكَ )٢(وَ إِنْ تَ ــىل ذل ، وع

ــامُ  ــمِ اهللاِ Qأخــرجَ اإلم ــمِ نِعَ ــا لِعِظَ ــهُ بيانً ــذا  كالمَ ، ه ــهِ لْقِ ــىل خَ ــاىل ع تع

؛ وهــذا يعنــي أنَّ  مِ رِ تلــكَ الــنِعَ ــكْ ــا أنَّ اإلنســانَ عــاجزٌ عــنْ شُ الً، وثانيً أوّ

ــ ص ــبحانَهُ ال حتُ ــهُ س مَ ــياتِ ـنِعَ ــمِ الرياض ــهُ يف عل ــزُ ل رمَ ــا يُ ــذا م ى، وه

ـــ( ــاهٍ؛∞ب تَن ــريِ مُ ــددٍ غ ــىل ع لُّ ع ــدُ ــةٌ ت ــي عالم رُ  ): وه ــكْ ــيسَ شُ ــو قِ فل

: إنَّ اإلنســانِ بتلــكَ الــنِ  ا، كيــف ذلــك؟ أقــولُ ناهُ يســاوي صــفرً ــدْ جَ مِ لَوَ عَ

، يُرمـزُ هلـا: أ، ب، ت...إلـخ؛ فلـو  تفاوتَـةٌ ـبٌ مُ بَّـهُ لـهُ نِسَ رَ اإلنسـانِ رَ كْ شُ

ـــ( ــا ب ــزَ هل مِ ــي رُ مِ الت ــنِّعَ ــكَ ال ــبُ إىل تل ــكَ النِّسَ ــتْ تل ــدنا ∞قِيسَ ج ) لَوَ

ا، أي: أ ــى ؛ لــذا عــربَ اإلمــامُ عــن )٣(= صــفر∞/النتيجــةَ صــفرً هــذا املعن

.  باملُحالِ

 .١/٥٦بدائع الفوائد: )١(

 .١٨سورة النحل: من اآلية )٢(

ينظر: التكامل يف اإلسالم (أمحد أمني: خريج جامعة استانبول: الرياضيات  )٣(

 . ٧/٢٠العامة والفيزياء الرياضية العالية): 
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ــ ــوعِ الشَّ ــعِ بوق طْ ــامِ القَ ) يف مق لُ (إنْ مَ ــتَعْ ــدْ تُس ــهِ )١(رطِ ـوقَ ــوُ قولِ ، نح
مْ ﴿تعاىل: قابِكُ ىل أَعْ بْتُمْ عَ لَ قَ تِلَ انْ إِنْ ماتَ أَوْ قُ  .)٢(﴾أَ فَ
ـنيِ  - :((فإن دعوتُـكَ  Qومنهُ قـولُ اإلمـامِ احلُسَ فَـهَ رَ ـنْ دعـاءِ يَـومِ عَ مِ

ــي، وإنْ  بْتَن ــكرتُكَ  أجَ رتَني، وإنْ شَ ــكَ ــكَ شَ تُ ــي، وإنْ أَطَعْ طَيتَن ــألتُكَ أَعْ س
تَني)) دْ  .)٣(زِ

ــامَ  ،  Qإنَّ اإلم ــهُ ، ويُطيعُ هُ ــألُ ، ويس ــبحانَهُ ــدعو اهللاَ س ــهُ ي نَّ ــنيٍ أَ ــىل يق ع
ــ ــنُ وقُـوعِ فعــلِ الشَّ مَ ، ولكــن ملّـا كــانَ زَ هُ رُ ٍ ـويَشـكُ ــنيَّ عَ امً وغــريَ مُ ـبْهَ رطِ مُ

جَ املُ  رَ ـْ جَ خمُ ، قـالَ أبـو حيّـانَ األندلسـأُخرِ ـلِ تَمَ لُ ـحْ ) إنّـام تـدخُ :((و(إنْ يّ
هِ تعـاىل: ، كقولـِ مِ زمانُـهُ ، أو املعلـومِ املـبْهَ ـمُ ﴿عىل املشكوكِ هُ ـتَّ فَ ـإِنْ مِ أَ فَ

ونَ  الِدُ  .)٤())﴾اخلْ
ــنيِ  - ــا النــاسَ  Qومنــهُ قــولُ اإلمــامِ احلُسَ م مائتــا رجــلٍ  -خماطبً مــنهُ

ــنَ الصــحابةِ  ــى، وذ -مِ نَ ، يف مِ ا بعــدُ :((أَمَّ ــةَ بســنةٍ لــكَ قبــلَ هــالكِ معاوي

، رشح ١/١٧٩، اإلجياز ألرسار كتاب الطراز: ٩/٩ينظر: رشح املفصل: )١(

 .٩/٤٤١٨):التسهيل(ناظر اجليش

 .١٤٤سورة آل عمران: من اآلية )٢(

 .١٤٦، زاد املعاد:٢٥١البلد األمني،  )٣(

. وينظر: ٣٤، واآلية: سورة األنبياء: من اآلية٤/١٨٦٦ارتشاف الرضب: )٤(

 .٢/٢١١البحر املحيط:
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تُم،  دْ ـهِ ـتُم وشَ لِمْ ـدْ رأيـتُم وعَ دْ فعـلَ بنـا وبشـيعتِنا مـا قَ فإنَّ هذا الطاغيةَ قَ
بْتُ  ــذَ قوين، وإنْ كَ ــدِّ قْتُ فَصَ ــدَ ، فــإنْ صَ ــنْ يشءٍ م عَ ــأَلَكُ ــدُ أَنْ أَسْ وإينّ أُري

بوين)) ذِّ  .)١(فكَ
ــهُ  Qإنَّ اإلمــامَ  نَّ ْ  عــىل يقــنيٍ أَ ــهُ ملَ ، وعــىل يقــنيٍ أنَّ صــادقٌ يف مــا يقــولُ

؛  راعـاةً للمخاطَـبِ ـهُ عـىل معنـى االحـتاملِ مُ ، ولكـنْ أخـرجَ كالمَ بْ ذِ يَكْ
ــويّ  لَ ــالَ العَ ، ق ــهِ ــا ب ــامُ قاطعً ــانَ اإلم ، وإنْ ك ــاألمرِ ــا ب ــيسَ قاطعً ــهُ ل ألنَّ

(ت ـــيّ ، ٧٤٩اليمن ـــعِ طْ ـــامِ القَ لَتْ يف مق مِ ـــتُعْ ـــإنِ اس ): ((ف ــــ) يف (إنْ ه
ــه، فـــ... ــا ب ــتَ قاطعً نْ ، وإنْ كُ ــا بــاألمرِ ــبَ لــيس قاطعً ا عــىل أنَّ املخاطَ أمّ

ــاذا  ــلْ يل م قْتُ فقُ ــدَ : إنْ صَ ــهِ ُ ب ــربِ ــهُ وختُ ــيام تقولُ بُكَ ف ــذِّ ــنْ يُكَ ــكَ ملَِ كقولِ
؟))  .)٢(تفعلُ

ـــوعِ  مِ بوقُ ـــزْ ـــامِ اجلَ ) يف مق (إنْ لُ مَ ـــتَعْ ـــد تُسْ :((وق ـــالَ التفتازاينّ وق
مِ  ـزْ مِ جَ ـدَ ... لِعَ طِ ْ ـ الرشَّ ؛ فيجـري الكـالمُ عـىل ـاملُخاطَـبِ بوقـوعِ الشَّ طِ رْ

؟)معَ  ــلُ ــامذا تفع قْتُ ف ــدَ :(إنْ صَ بُكَ ــذِّ ــنْ يك ــكَ ملَِ ــادِهِ، كقولِ ــنَنِ اعتق سُ
(( كَ بأنَّكَ صادقٌ  .)٣(علمِ

ليم بن قيس اهلاليل: )١(  .٢/٧٨٩كتاب سُ

، وينظر: اإلجياز ٣/١٦٤عبد احلميد هنداوي): د. الطراز، العلويّ (تح: )٢(

 .١/١٧٩ألرسار كتاب الطراز:

 .١٣٩-١٣٨رشح املخترص: )٣(
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ــحُ أَنَّ اإلمــامَ  تَّضِ ــنْ ذلــكَ يَ ، لكنَّــهُ  Qمِ ــهُ قِ مــا يقولُ ــدْ ــا بِصِ كــانَ قاطعً

جَ املُحْ  ْــرَ ــهُ خمُ قُ أخــرجَ قولَ ــدِّ ــام ال يُصَ بَّ ــبِ الــذي رُ خاطَ راعــاةً للمُ ــلِ مُ تَمَ

.  اإلمامَ يف ما يقولُ

: طيَّةِ ) الرشَّ  دخولُ الواو عىل (إنْ

 ( ـــىل (إنْ ـــواوِ ع ـــولُ ال ا دخ ـــرً ا ونث ـــعرً ـــربِ ش ـــالمِ الع دَ يف ك رَ وَ

ـــ ـــتَنِيـالشَّ ضْ بُّـــكَ وإنْ أَبْغَ ، نحـــو: أنـــا أُحِ ـــدْ جـــاءَ هـــذا يف )١(رطيّةِ . وقَ

هام ا يف L كالمِ َ موضعً رشَ ةَ عَ  :)٢(ثالثَ

ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــا ق ــهِ  Qمنه ــاةِ  أخي ــدَ وف ــةَ بع ــا معاوي خماطبً

ــنِ  ــامِ احلَسَ ــلُ وإنْ Q اإلم ــؤدِّيَ القائ ــنْ يُ لَ ، فَ ــةُ ــا معاوي ، ي ــدُ ــا بع :((أمّ

ةِ الرسولِ  فَ ا)) Nأطنبَ يف صِ زءً نْ مجيعٍ جُ  .)٣(مِ

ــنِ  - ــمَ Q ومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ تُ يف مــواطِنَ :((نِعْ ــمْ نُ الصَّ ــوْ العَ

ا)) نْتَ فصيحً  .)٤(كثريةٍ وإنْ كُ

، رشح التسهيل(ناظر ٥/١٠٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٩/٤٣٧٨اجليش):

 .٩٥٤، ٦٩٦، ٣٧٤، ٣٣٦: ٢، م٣٥٨، ٢١٣، ١٧٢، ١٣١، ١١٢: ١ينظر:م )٢(

 .١/١٨٤اإلمامة والسياسة: )٣(

 .٧٨/١١٢ بحار األنوار: )٤(
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-  ، ــبُهُ ــدَ نَسَ ةُ وإنْ بَعُ دَّ ــوَ ــهُ املَ تْ بَ رَّ ــنْ قَ ــا:((القريبُ مَ ــهُ أيضً ــا قولُ ومنه

(( بُهُ بَ نَسَ رُ ةُ وإنْ قَ هُ املودَّ تْ دَ نْ بَعَّ  .)١(والبعيدُ مَ
ــواوِ ا م هلــذهِ ال هِ ــونَ يف تفســريِ ــدِ اختلــفَ النحوي ) قَ ــةِ عــىل (إنْ لداخل

ــ ــلَ عــىل ـالشَّ خَ :((إذا دَ ، قــالَ ــا واوُ احلــالِ بَ ابــنُ جنّــي إىل أَهنَّ هَ ــذَ ؛ فَ رطيّةِ
ــ فِ الشَّ ــرْ ــبْ ـحَ َ ــالِ ملْ جيُ ــم -رطِ واوُ احل هُ دَ كالمُ رَ ــذلكَ وَ ــكَ  -ب وذل

، أي:  ــكَ ــاءَ إلي هُ وإنْ أس رْ ــكُ ، واش ــركَ فَ ــدٍ وإنْ كَ ــنْ إىل زي سِ : أَحْ ــكَ قولُ
ــهِ كــ ــنْ إلي سِ ــأحْ ــتَ الشَّ بْ ــإنْ أَجَ . ف ــيئاً إليــكَ سِ هُ مُ رْ ، واشــكُ ا لــكَ رطَ ـافرً

كَ  ـرَ فَ ـنْ إليـهِ وإنْ كَ سِ ، وذلـكَ كقولِنـا: أحْ كانتِ الـواوُ  عاطفـةً ال للحـالِ
هِ،  رِ ــكْ هُ وإنْ أســاءَ إليــكَ فــأقِمْ عــىل شُ رْ ، واشــكُ عِ اإلحســانَ إليــهِ ــدَ فــال تَ

، ولـو كا ؛ فـالواوانِ للعطـفِ ال للحـالِ ـنْ هنـاكَ ونحو ذلكَ نَـتْ هلـا ملْ يكُ
ــلَةِ  ضْ ــعِ الفَ ضْ ، وأصــلُ وَ ــلَةٌ ــنْ أَنَّ احلــالَ فَضْ ...وإنَّام كــانَ ذلــكَ مِ جــوابٌ
ــامّ  : فل ــكَ ــوِ ذل ، ونح ــهِ ــولِ ب ــدرِ واملفع ــالظرفِ واملص ا ك ــردً ــونَ مف أنْ تك

ـ يبـوا الشَّ يـبَ ـكانَ كذلكَ ملْ جيُ ؛ ألنَّـهُ لـو أُجِ ـعِ احلـالِ ضِ وْ ـعَ يف مَ قَ طَ إذا وَ رْ
. فـإنْ لص ـنَ اجلملـةِ ؛ فـاملفردُ أوىل هبـا مِ ـيَ فضـلةٌ ، واحلـالُ إنّـام هِ ارَ مجلـةً

ــ ــإنَّ الشَّ : ف ــتَ لْ : ـقُ ــلَ ؟ قِي ــلٍ ــلٍ وفاع ــنْ فع ــراهُ مِ ، أَالَ ت ــةٌ ــاً مجل طَ أيض رْ
ــ ــةً  -رطُ ـالشَّ ــانَ مجل ــنْ  -وإنْ ك ــادِ، مِ ــر اآلح ْ م جمَ ــدهُ ــري عن ــهُ جي فإنَّ

ــاجَ  ــهِ احتي ــا إىل جواب ْتاجً ــانَ حمُ ــثُ ك ــهُ  حي ــانَ ل ــو ك هِ، ول ِ ــربَ ــدإِ إىل خَ املبت

 .٢/٦٤٣الكايف:  )١(
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مُ اجلملةِ البَتَّةَ لساغَ االقتصارُ عليه)) كْ  .)١(حُ
ــنيِ  ــامِ احلُسَ ــالمِ اإلم ــى ك ــونُ معن ــك يك ــىل ذل ــو: Qفع ــا  ه ــدُ ي ــا بع أمّ

ــهِ يف صــفةِ الرســولِ  دِّيَ القائــلُ يف حــالِ إطنابِ ــؤَ ــنْ ي لَ ، فَ ــةُ ــنْ  Nمعاوي مِ

ا ءً زْ  .)٢(مجيعٍ جُ

ــالمِ  ــى ك ــنِ ومعن ــامِ احلَسَ ــواطِنَ  Qاإلم ــمتُ يف م مَ الص ــنِعْ ــو: فَ ه
ةُ واحلــالُ أنَّ  ــهُ املــودَّ تْ بَ رَّ ــنْ قَ ا. والقريــبُ مَ كثــريةٍ يف حــالِ كونِــكَ فصــيحً

. بَهُ قريبٌ ةُ واحلالُ أنَّ نَسَ هُ املودَّ تْ دَ نْ بَعَّ ، والبعيدُ مَ بَهُ بعيدٌ  نَسَ
ـ ـيءَ باحلـالِ بأُسـلوبِ الشَّ هِ رطِ للمباـوإنَّام جِ ؛ )٣(لغـةِ يف املعنـى وتأكيـدِ

ــ ــدْ ـألنَّ يف الشَّ ــلَ قَ ضَ أنَّ القائ ــرِ ــو فُ ، أي: ل ــرتاضِ ــىل االف ــةً ع رطِ دالل
ا؛ ويف ذلـكَ  Nأطنبَ يف صـفةِ الرسـولِ  ـزءً ـنْ مجيـعٍ جُ دِّيَ مِ ـؤَ فإنَّـهُ لَـنْ يُ

 .N دَاللةٌ عىل عظمةِ رسولِ اهللاِ

، وينظــــر: رشح التســــهيل(ناظر ٧٦-٧٥(ابــــن جنــــي): اخلاطريــــات )١(

 .٩/٤٣٧٨اجليش):

)٢(  . ، أي: جزءً نْ غريِ ألِفٍ تَبُ مِ ا) يف هذا املوضعِ تُكْ تر د. أسيل أنَّ (جزءً

: ا) يف حالةِ  ٢/١١٤يُنظر: لسان العرب:  أقولُ زءً لْ تُكتَبُ كلمةُ (جُ (ج ز أ)، هَ

؟. تْ د. أسيل؟ بلْ كيفَ يمكنُ الوقوفُ عليها يف حالةِ النصبِ رَ كَ  النصبِ كام ذَ

 .٢/١٣٥، رشح خمترص املعاين(الشيخ البامياين):١٤٢ينظر: رشح املخترص:  )٣(
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ـنَ  ـلٌّ مِ يٍّ عـىل ذلـكَ كُ نـِّ دْ تـابَعَ ابـنَ جِ يُّ ـ، والزركشـ)١(ريُّ ـالزخمشـ وقَ
ــ٧٤٩(ت ــىل أداةِ الشَّ ــلَ ع خَ ــائالً: ((إذا دَ ـــ) ق ــتَجْ ـه ْ ــالِ ملْ حيَ رطِ واوُ احل

هُ وإنْ أســاءَ  رْ ، واشــكُ كَ ــرَ فَ ــنْ إىل زيــدٍ وإنْ كَ سِ ، نحــو: أَحْ إىل جــوابٍ
(( هُ مسيئًا لكَ رْ ، واشكُ ا لكَ نْ إليهِ كافرً سِ ، أي: أحْ  .)٢(إليكَ

ـزيُّ  ــبَ اجلَنـْ هَ ، واملعطــوفَ ٥٥٠(ت)٣(وذَ هـــ) إىل أنَّ الــواوَ عاطفــةٌ

ـ ، وهـو ضـدُّ الشَّ ـهُ عـىل هـذا املعنـى )٤(رطِ املـذكورِ ـعليهِ حمـذوفٌ . ووافقَ

ــ ــانَ األندلس ــو حيّ ــىل ـأب ــالٍ ع ــفَ ح ــادَتْ عط ــدهُ أف ــواوَ عن ، إالّ أنَّ ال يّ

ــرُ يل أنَّ  ــذي يظه :((وال ، قالَ ــابقُ ــالمُ الس نُها الك ــمَّ ــذوفٍ يتض ــالٍ حم ح

ــ الــواوَ  ا ـالداخلــةَ عــىل الشَّ ــدً ، وارضبْ زي ــتَ مْ : أقــومُ وإنْ قُ رطِ يف مثــلِ

ل ٥/١٠٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١( هُ يف املفصّ ، ومل أجد رأيَ

 وال يف(تفسري الكشاف).

جاعي عىل رشح قطر ٢/٢٢٦علوم القرآن: الربهان يف )٢( ، وينظر: حاشية السَّ

:د  ١٦٠الند وبلِّ الصَّ

عيب، كان أحد أئمة األدب، وله باعٌ طويلٌ  )٣( اجلنزي: هو عمر بن عثامن بن شُ

د بغداد والبرصة وخوزستان وذاكر الفضالء حتى  رَ يف النحو ومعرفة كالم العرب، وَ

. تويف بمرو صار عالّمة زمانِهِ وواحدَ عرصِ  هُ دْ مثلُ هِ. رشعَ يف إمالء تفسري لو تَمَّ مل يُوجَ

 .٣٣٠-٢/٣٢٩هـ) إنباه الرواة عىل أنباه النحاة: ٥٥٠سنة (

 .٥/١٠٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(
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ــالٍ  ــفِ حــالٍ عــىل ح ــيَ للعطــفِ لكنَّهــا لعط ــام هِ ، إنّ ــكَ ــنَ إلي سَ وإنْ أحْ

ــلِّ حــالٍ وإنْ  : أقــومُ عــىل كُ هُ ، تقــديرُ نُها الكــالمُ الســابقُ حمــذوفٍ يتضــمَّ

ــنَ إليــكَ  سَ ــلِّ حــالٍ وإنْ أحْ ا عــىل كُ ، وارضبْ زيــدً ــتَ مْ ، أي: ويف هــذهِ قُ

((  .)١(احلالِ

ــواوُ  لُ ال ــدخُ ــدْ ت :((وقَ ، قالَ ــيّةٌ ــواوَ اعرتاض ــريضّ إىل أنَّ ال ــبَ ال هَ وذَ

ــدُّ  لُ إالّ إذا كــانَ ضِ ، وال تــدخُ مَ ــام تقــدَّ ــا بِ ) املــدلولِ عــىل جواهبِ عــىل (إنْ

ــ ــنِ اجلــزاءِ مــنْ ـالشَّ مِ الــذي كــالعوضِ عَ رطِ املــذكورِ أوىل بــذلكَ املتقــدِّ

ــ ـــنْ ـذلــكَ الشَّ ــتْمُ بعيــدٌ مِ ني، فالشَ ــتَمَ ـــهُ وإنْ شَ : أُكرمُ ، كقولــكَ رطِ

ــاهرُ أنَّ  ... والظ ــاإلكرامِ ــدحُ أوىل ب ــوَ امل هُ وهُ ــدُّ ، وض ــاتِمِ ــكَ للش إكرامِ

(( ط يف مثلهِ اعرتاضيّةٌ ْ  .)٢(الواوَ الداخلةَ عىل كلمةِ الرشَّ

؛ نِّــيٍّ ــوَ مــذهبُ ابــنِ جِ هِ املــذاهبِ هُ ــحَّ هــذِ ــهُ ال  والــذي أراهُ أنَّ أصَ النَّ

جُ مـا سـبقَ مـن كـالمِ اإلمـامنيِ  ـرَّ ؛ لـذا خيُ يتكلَّفُ التقديرَ يف حتليلِ الـنصِّ

.  عىل مذهبِهِ

. نقالً عن التذييل ٤٣٧٩-٩/٤٣٧٨رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )١(

 والتكميل من اجلزء غري املطبوع.

 .١٠٧-٥/١٠٦رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(
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ما:  إذْ

(ما)  ـــمَّ إليـــهِ ) ضُ ، أصـــلُهُ ظـــرفُ الزمـــانِ املـــايض(إذْ حـــرفُ رشطٍ

ــ ــنَ املُضِ ــهُ مِ تْ َ ريَّ ، وغَ ــمِ ــىل االس ــهُ ع ــهُ داللتَ ــلَبَتْ من ــدةُ فَسَ يِّ إىل ـاملزي

ــتقبالِ  ــإذا ملْ االس ، ف ــقِ دِ التعلي ــرَّ َ ــىل جمُ ــةِ ع ) يف الدالل ــى(إنْ ــارَ بمعن ؛ فص

ــزاءٍ  فَ ج ــرْ ــنْ حَ (ما) ملْ يَكُ ــهِ ــمَّ إلي . )١(تنضَ ــبْ ــذهبْ أَذه ــا ت : إذم ــوُ ، نح

 .)٣(، واجلمهور)٢(وهذا مذهبُ سيبويه
ــهِ  ــدِ قولي دُ يف أَحَ ــربِّ ــب املُ هَ ــ)٤(وذَ ــنُ السّ ـــ)، ٣١٦(ت )٥(راجِ ـ، واب ه

ــاريسّ  ــيلٍّ الف ــو ع ــا) )٦(وأب (م ــريَ أنَّ ــا، غ ــىل ظرفيتِه ــةٌ ع ) باقي ، إىل أنّ (إذْ
ــ ؛ ألنَّ أداةَ الشَّ ــنِ اإلضــافةِ تْهــا عَ ــا ـكفَّ ؛ ألهنّ ــدَّ أنْ تكــونَ مبهمــةً ، ال بُ رطِ

، رشح شذور ٤٣٢٧، ٩/٤٣٢١ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش) : )١(

:(  .٢/٥٩٨الذهب(اجلوجريّ

 .٣/٥٦ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٤/١٨٦٢، ارتشاف الرضب:٢/١٩٥ينظر: رشح مجل الزجاجي: )٣(

بَ يف ٣/١٦٢٢، رشح الكافية الشافية:٥٤، ٢/٤٧ينظر: املقتضب: )٤( هَ ، وذَ

، وإذما)).  نَ احلروف التي جاءت ملعنى: إنْ :((ومِ ، قالَ (إذما) حرفٌ قولِهِ اآلخرِ إىل أنّ

 .٢/٤٥املقتضب:

 .٢/١٣٣ينظر: األصول يف النحو: )٥(

 .٢٥٢ينظر: اإليضاح: )٦(
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مْ  نْ فيها إهبامٌ لذلك ملْ جتزِ لَمْ يكُ تْ فَ صَ َصَّ فَتْ أو ختَ رِّ  .)١(إذا أُضيفتْ عُ
ــا) معا (م ــنْ دونِ ) مِ (إذْ ــلُ ــدْ تُعامَ ــوقَ ــةَ أدواتِ الشَّ ــو )٢(رطِ ـمل  ، وه

اء ــرّ ــذهبُ الف ــاءُ )٣(م ــا الف ــرتنُ بجواهبِ ــهِ )٤(؛ فتق ــالَ يف قولِ ــاىل:، ق وَ إِذِ ﴿تع
مْ  ـــــوهُ لْتُمُ تَزَ ونَ إِالَّ اهللا اعْ ـــــدُ بُ عْ ـــــا يَ م ـــــفِ  وَ هْ وا إِىلَ الْكَ ـــــأْوُ : )٥(﴾فَ

: هُ ـفِ ﴿((وقولُ هْ وا إِىلَ الْكَ ـأْوُ : إذْ فعلـتَ ﴾فَ )، كـام تقـولُ مـا  جـوابٌ لــ(إذْ
(( تُبْ  .)٦(فعلتَ فَ

دَ يف موضـــعنيِ  -ومنـــهُ  - رَ ـــدَ  Qأنَّ اإلمـــامَ احلُســـنيَ  -وقـــد وَ قَصَ
، وهو يمشـ ا لهُ ـمَ عـىل اإلمـامِ أنْ ـأرضً ، وأَقْسَ لَـةٍ ـهُ رجـلٌ عـىل بَغْ ي فأدركَ

هُ)) رَ تَني ما أَكْ لَّفْ دْ كَ قَ تَ فَ مْ :((إذ أَقْسَ  .)٧(يركبَها، فقالَ لهُ اإلمامُ

 .٤/٦٨ينظر: معاين النحو:  )١(

 .٢٠٢ينظر: رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٢(

، حاشية يس عىل رشح الفاكهي لقطر ٢/١٣٦اين القرآن: ينظر: مع )٣(

:١/١٧٧الند. 

 .٤/٦٩ينظر: معاين النحو: )٤(

 .١٦سورة الكهف: من اآلية )٥(

، النحو الكويف، مباحث يف معاين ١/٣٥، وينظر: ٢/١٣٦معاين القرآن: )٦(

 .٦٥كاظم إبراهيم كاظم): القرآن للفراء(د.

 .٨/١٠٨جممع الزوائد: )٧(
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ــرُ قــولُ اإلمــامِ احلُســنيِ واملوضــعُ اآل - ــرَ بــنِ  Qخَ مَ ــا جــيشَ عُ خماطبً
ــ وين أَنْص عُ ــدَ ــوين فَ تُم هْ رِ ، إذْ كَ ــاسُ ا الن ــة):((أهيُّ (أهلَ الكوف دٍ ــعْ فْ ـسَ رِ

(( نَ األرضِ نِي مِ أْمَ م إىل مَ نْكُ  .)١(عَ
 َ
ــنْ ملِ )، ولك (إذْ ــوابِ ــعنيِ يف ج ــال املوض ــةُ يف كِ ــاءُ الرابط ــتِ الف عَ وقَ

) يف كِـــال :  جـــاءَتْ (إذْ (مـــا) املزيـــدة؟ اجلـــوابُ نْ دةً مِ َـــرَّ املوضـــعنيِ جمُ
، يف حــنيِ أنَّ  ــلِ الوقــوعِ ْتَمِ لُ إالّ عــىل فعــلٍ مســتقبلٍ حمُ مــا) ال تــدخُ (إذْ أنَّ

ــ ــلَ الشَّ ــعُ ـفع ــال جيتم ؛ ف ــوعِ ــقُ الوق تَحقِّ ــاضٍ مُ ــعنيِ م ــال املوض رطِ يف كِ
؛ ــعَ املســتقبلِ يف موضــعٍ واحــدٍ ــقِ واملــايض مَ ــعَ التحقي ــذلكَ  اإلهبــامُ مَ ل

ــ ــان الشَّ ــو ك ــى، ول ــبةً للمعن ــا) مناسَ مَ (إذْ ) دونَ ـــ(إذْ ــيءَ ب ــىل ـجِ رطُ ع
ا). مَ بَ اإلتيانُ بـ(إذْ )، ووجَ حَّ اإلتيانُ بـ(إذْ  اإلهبامِ ملََا صَ

: نْ  مَ
ــاىل: ــهِ تع ــوُ قولِ ، نح ــلُ ــنْ يعق ــمُ رشطٍ ملَِ ــاهللا﴿اس نْ بِ مِ ــؤْ ــنْ يُ مَ ــدِ  وَ ْ هيَ

بَهُ  لْ : وهـي)٢(﴾قَ نْ ، ويكـونُ هبـا  ، قـالَ سـيبويه:((مَ ّ
ـنِ األَنـايسِ للمسـألةِ عَ
(( ّ

(الــذي) لألَنــايسِ ، وتكــونُ بمنزلةِ ّ
: )٣(اجلــزاءُ لألَنــايسِ ، ولــو قــالَ

ـنْ غـريِ  ـم مِ ، وهُ ؛ ألهنـا تُسـتعملُ للمالئكـةِ واجلـنِّ دَ ـوَ للعقالءِ لَكـانَ أَجْ

 .٢٣٤، اإلرشاد: ٣/٣١٨خ الطربي:تاري )١(

 .١١يةسورة التغابن: من اآل )٢(

 .٤/٢٢٨الكتاب:  )٣(
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ــاىل: ــهِ تع ــوُ قولِ ، نح ــايسّ ــتَكْ ﴿األَن يَسْ ــهِ وَ تِ بادَ ــنْ عِ ــتَنْكِفْ عَ ــنْ يَسْ مَ ْ وَ ربِ
ـ شُ يَحْ ِيعـاً ـفَسَ مْ إِلَيْـهِ مجَ هُ : )١(﴾رُ ـبحانَهُ هِ سُ دْ ﴿. وقولـِ ـِ عِ اآلْنَ جيَ ـتَمِ ـنْ يَسْ مَ فَ

ـداً  صَ هاباً رَ ، )٢(﴾لَهُ شِ هِ ـنْ يـأْتِني آتـِ ): مَ ـنْ : ((تقـولُ يف(مَ دُ ؛ لـذا قـالَ املـربِّ
(( ــلُ قِ عْ ــا يَ ــكَ إال ملَِ ــونُ ذل ــال يك ــانٍ )٣(ف ــكٍ وإنس لَ نْ مَ ((مِ ــلٌ ــو كُ ، وه

))وشي  .)٤(طانٍ
ـنِ  - ، Q من ذلـكَ قـولُ اإلمـامِ احلَسَ تْ بـهِ ـدَ عَ نيا قَ ـنْ طَلَـبَ الـدُّ :((مَ

هـا، أدنـى  لِكُ مْ نْ يَ بْـدٌ ملِـَ لَهـا، الراغـبُ فيهـا عَ ـنْ أَكَ بالِ مَ دَ فيها ملْ يُ هِ نْ زَ ومَ
 ، ــوَ مغــرورٌ ــهُ فيهــا فهُ ــنِ اعتــدلَ يومُ لُّهــا ال تُغنــي، مَ فــي، وكُ مــا فيهــا يَكْ

نْ كانَ يو ـنْ ومَ صـانَ عَ ـدِ النُّقْ قَّ تَفَ ـنْ ملْ يَ ، ومَ ـوَ مغبـونٌ هِ فَهُ ـدِ ـنْ غَ ا مِ هُ خريً مُ
(( صانٍ فاملوتُ خريٌ لهُ نْ كانَ يف نُقْ ، ومَ صانٍ هِ فإنَّهُ يف نُقْ سِ  .)٥(نَفْ

ـــهُ  - ـــدْ  Qوقولُ قَ ـــابَ فَ ـــهِ فأص ـــرآنِ برأْيِ ـــالَ يف الق نْ ق ـــا:((مَ أيضً
 .)٦(أخطأَ))

 .١٧٢سورة النساء: من اآلية )١(

 .٩سورة اجلن: من اآلية )٢(

 .٤/٧٥، وينظر: معاين النحو:٢/٥٠املقتضب: )٣(

 .٤/١٨٦٣ارتشاف الرضب: )٤(

 .١٦/٢١٤كنز العامل(املتقي اهلندي): )٥(

 .٧٩ب: إرشاد القلو )٦(
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ـــنيِ  - ـــامِ احلُس ـــولُ اإلم ـــهُ ق ـــهِ Q ومن ـــقَّ أبوي فَ حَ ـــرَ ـــنْ عَ : ((مَ

ــبَحْ يف أيِّ  بَحْ : تَ ــقَّ الطاعــةِ قِيــلَ لــهُ ام حَ هُ ــدٍ وعــيلٍّ وأطــاعَ َمَّ : حمُ األفضــلنيِ

(( ئْتَ نانِ شِ  .)١(اجلِ

ــهُ  - ــقِ  Qوقولُ ــنَ اخلُلُ سْ ــةِ وحُ جَ قَ اللَّهْ ــدْ ــهُ اهللاُ صِ قَ زَ ــنْ رَ ــا: ((مَ أيضً

هُ اهللاُ تعاىل صَّ جٍ وبَطْنٍ خَ رْ فافَ فَ رةِ))وعَ نيا واآلخِ يِ الدُّ َ ريْ  .)٢( بخَ

نيا  ينِ والــدُّ ــامً ألمــورِ الــدِّ كَ نَتْ حِ ــمَّ ــدْ تَضَ إنَّ املواضــعَ الســابقةَ قَ

ـــ ـــلوبِ الشَّ تْ بأُس ـــيغَ ) ـصِ نْ ـــي(مَ لَتْ ه ـــتُعمِ ـــي اس ـــهُ الت ، وأداتُ رطِ

.ـالشَّ  ةُ عىل العاقلِ  رطيّةُ الدالَّ

ــانِ  ــاءَ اإلمام َ ج
: ملِ ــلَ ــإنْ قِي ــامِ يف Lف ال  باإلهب مِ ــتَعْ ــام، وملْ يَسْ هِ كالمِ

ـــنُ  ـــلِ اإلمـــامُ احلَسَ ؟ فمـــثالً ملْ يقُ  Qأُســـلوبَ اخلطـــابِ املبـــارشِ

ــــتُام ... أو إنْ قل ــــكَ ــــرآنِ برأيِ ــــتَ يف الق لْ : إنْ قُ ــــبِ ..أو إنْ .للمخاطَ

ــنيُ  ــامُ احلُس ــذلكَ اإلم ــكَ  Qقلتُم...وك ــقَّ أبوي ــتَ حَ : إنْ عرفْ ــلْ ملْ يقُ

: . األفضلنيِ دٍ وعيلٍّ َمَّ  ..أو إنْ عرفتُام...أو إنْ عرفتُم...حمُ

. لسان العرب: ٣٦/٩بحار األنوار: )١( نُ يف احللولِ واملقامِ : التمكُّ بُحُ ، والتَّبَحْ

 (ب ح ح).  ١/٣٣٣

، نقالً عن الكتاب املخطوط:(أُنس املنقطعني إىل عبادةِ ربِّ ٨٩٣: ٢م )٢(

 هـ).٦٥٠(تهللاِ بن حممدِ بن إسامعيل املعاىفالعاملني) تأليف: مجال الدين بن عبد ا
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ــام  : أهنّ ــوابُ ــاءا  Lاجل ؛ فج ــيصٍ ــوعَ ختص ــهِ ن ؛ ألنَّ في ــكَ ــوال ذل ملْ يق

ــ ) الشَّ نْ ـــ(مَ ــومِ ـب م ــىل العُ لُّ ع ــدُ ــامُ ي ، واإلهب ــامَ ــدُ اإلهب ــا تُفي ، ألهنّ رطيةِ

ــذا  ــيصِ ه ــنَ التخص ــغُ مِ ــذا أبل ــاتٍ هك ــومُ يف مقام م ، والعُ ــمولِ والشُ

ــا أنَّ  الً. وثانيً ــانِ أوّ ــنْ أزم ٍ مِ ــنيّ عَ ــنٍ مُ ــىل زم لُّ ع ــدُ ) ال ت ــنْ ــطِ  )١((مَ بْ رَ

طِ  ادِ.)٢(اجلوابِ بالرشَّ يقِ املُرَ قِ ْ  ؛ ويف ذلكَ مبالغةٌ يف حتَ

 ما:
، ولصـــفاتِ ا ـــمُ رشطٍ لغـــريِ العاقـــلِ ، جـــاءَ يف  سْ ـــلُ ـــنْ يعقِ مَ

 ( ــبْ ــبْ أرك ــا ترك ، نحو:(م ــنيَ ميِّ ــريِ اآلدَ ــونُ لغ :((و(ما) تك ــبِ املقتض
ــنعْ أ ــا تص ــاسَ ملْ و(م ــدُ الن ) تري ــهِ ــأتِني آتِ ــا ي : (م ــتَ لْ ــإنْ قُ )، ف ــنعْ ص

ــفاتِ  ، ولص ــنيَ ــريِ اآلدميّ ــذواتِ غ ــونُ ل ــام تك ــا) إنّ ...؛ ألنَّ (م ــلُحْ يص

) وإنّام عىل -منْ موضعٍ  يف أكثرَ  -ر د. نارص )ي١( مانٍ معُ عىل (أَزْ ) ال جيُ نَ مَ  أنَّ (زَ

. جاء يف لسان العرب:  نٍ مُ ، وأزْ ، وأزمنةٍ معُ عىل: أزمانٍ : إنَّ (زمن) جيُ )، أقولُ نَةٍ مِ (أَزْ

نٌ  ٤/٤٠٨ هِ... واجلمعُ أزمُ مانُ اسمٌ لقليلِ الوقتِ وكثريِ نُ والزَّ مَ  (ز م ن): ((الزَّ

.((  وأزمانٌ وأزمنةٌ

ــــاح: )٢( ــــد يف رشح اإليض ــــر: املقتص ــــاف ١١٠٩-٢/١١٠٨ينظ ، ارتش

 .٤/١٨٦٣الرضب:
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(( ــنيَ ــهِ )١(اآلدميّ ــلِ فنحــوُ قولِ ــا لغــريِ العاقِ ــنْ ﴿تعــاىل:. أمّ ــوا مِ لُ عَ فْ وَ مــا يَ
وهُ  ــرُ فَ كْ ــنْ يُ لَ ٍ فَ ــريْ ــ)٢(﴾خَ ــا:((اعلموا  Qنِ ، ومنــهُ قــولُ اإلمــامِ احلَسَ واعظً

ــمَ  م، وقاسَ تَــبَ آجــالَكُ ، كَ ــدً م سُ بَثًــا، ولــيسَ بتــاركِكُ ــم عَ كُ أَنَّ اهللاَ ملْ خيلقْ
 ، هُ رَ لـهُ أصـابَ ـدِّ ، وأنَّ مـا قُ ـلُّ ذي لُـبٍّ منزلتَـهُ فَ كُ ـرِ م؛ لِيَعْ ـكُ م معائشَ بينَكُ

(( ــيبَهُ ــنْ يُصِ لَ ــهُ فَ نْ فَ عَ ِ ــا رصُ ــ)٣(وم ــ، فاملُق ــانِ واملص رُ لإلنس ــهُ ـدَّ روفُ عن
، وأ ذلــكَ يشءٌ  ــلٍ ــلِ فنحــوُ قولِــهِ تعــاىل:غــريُ عاقِ ــا لصــفاتِ العاقِ ــامَ ﴿مَّ فَ

نَّ  هُ ـــورَ نَّ أُجُ ـــآتُوهُ نَّ فَ ـــنْهُ ـــهِ مِ تُمْ بِ تَعْ ـــتَمْ ـــهُ قـــولُ اإلمـــامِ )٤(﴾اسْ ، ومن
ــنيِ  ــا، وال  Qاحلُسَ ــامءُ بأَلباهبِ ــهُ العل كُ رِ :((ال تُدْ ــبحانَهُ ةَ اهللاِ سُ ــفَ ا صِ ــرً ذاكِ

ــفُ أهــلُ التفكــريِ  ــهُ ال يُوصَ ؛ ألنَّ ــا بالغيــبِ م إالّ بــالتحقيقِ إيقانً هِ ــريِ  بتفكِ
ــ رَ يف ـبش ــوِّ ــا تُصُ ، م دُ ــمَ ــدُ الصَّ ــوَ الواحِ ، وهُ ــوقنيَ ــفاتِ املخل ــنْ ص يءٍ مِ

(( ــهُ ــوَ خالفُ ــامِ فَهُ ــاىل، )٥(األوه ةٌ هللاِ تع ــفَ ــو صِ ــامِ ه رُ يف األوه ــوَّ ، فاملُتَصَ
ورِ  صُ ؛ لقُ  املخلوقِ عنْ إدراكِ اخلالِق. وإنْ كانَ سبحانَهُ بخالفِ ذلكَ

)٢/٥٢ )١. 

 .١١٥سورة آل عمران: من اآلية )٢(

 .٧٨/١١٠، بحار األنوار:٢٣٢حتف العقول(ابن شعبة احلراين): )٣(

 .٢٤سورة النساء: من اآلية )٤(

 .٤/٣٠١، بحار األنوار:١٧٣حتف العقول: )٥(
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 :)١(مهام

: أَ  ـــلَ ـــا) وقِي ـــمُ رشطٍ بمعنى(م ـــمُّ اس ـــا ع ـــفَ )٢(منه ـــد اختل . وق

ــ ، ث ــةٌ ب كَّ رَ ــيّ مُ : ه ــالَ ــنْ ق م م ــنهُ ــا، فم ــونَ فيه ــوا يف النحوي مَّ اختلف

ــا) زِ  يَ (م :((هِ ــلُ ــالَ اخللي ــا، فق ــر، تركيبِه ــا) أُخ ــا (م تْ عليه ــدَ ي

ــ وال ــوا أنْ يُ ه رَ ــفكَ ام يف ق ــنَهُ ــا وا بي م: م لوا وهلِِ ــدَ ب أَ ، فَ ــلْ ــلْ أفع ــا تفع م

، واألُخـــر زائـــدةٌ ، فــــ(ما) األُوىل رشطيـــ)٣(فَ األوىل هـــا))األلـــ ةٌ

ــى مــا : مت ــزادُ عــىل (متــى) يف قولــكَ ، كــام تُ ــدِ ، )٤(تفعــلْ أفعــلْ  للتوكي

ىل) عْ (فَ : هيّ كلمةٌ مفردةٌ عىل وزنِ نْ قالَ  .)٥(ومنهم مَ

دْ  )١( : كانَ عليهِ أنْ ال "قال د. أسعد: ((ملْ أجِ لوال، إذا، ولو وغريها)). أقولُ

طّةِ  يقولَ  ا، فاألمرُ واضحٌ من حيثُ خُ ةِ األُطروحةِ جيدً ذلك؛ ألنّهُ دليلٌ عىل عدمِ قراءَ

 البحث.

، املنهاج يف رشح مجل ٢/٨٦٩ينظر: اللمحة يف رشح امللحة: )٢(

 .١/٦٩٠الزجاجي:

 .٣/٥٩(م ا)، وينظر: الكتاب:٣/٣٥٨العني:  كتاب )٣(

:١٠/٧٦ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )٤(  .٢/٥٧١، أمايل ابنِ الشجريّ

 .٩/٤٣٢٩،رشح التسهيل(ناظر اجليش):٤/٢٢٠ينظر: مغني اللبيب: )٥(
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ـــبَ األخفـــشُ  هَ ـــاجُ )١(وذَ م، ، حاك)٢(، والزجّ هِ ـــمِّ يًـــا عـــن قـــومٍ ملْ يُسَ

ـ )٣(والبغداديّونَ  مَّ إليهـا (مـا) الشَّ ، ضُ ) التي للكفِّ هْ ، ـإىل أنَّ أصلَها (مَ رطيّةُ

ى هبـا  ـمَّ لَتْ املُسَ عِ ، وهيَ إذا جُ مُ األفعالَ زِ ْ لَ ال جتَ ؛((ألنَّ اجلُمَ حُّ وهذا ال يَصِ

(( فُفْ )٤(الفعلُ مجلةٌ .، أي: إذا كانت اسمَ فعلٍ بمعنى اكْ  فهي مجلةٌ
هام (مهام)، يف كالمِ دتْ رَ دْ وَ  :)٥(يف ثالثةِ مواضعَ  L وقَ

ــنيِ  - بَ إىل  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ هَ ــذْ ــلٍ أشــارَ عليــهِ أنْ ال يَ لِرجُ
أَنــتَ  ، فَ ــهُ تُ كْ رَ ــكَ أو تَ تُ برأْيِ ــذْ ؛ أَخَ ــنْ ــرٍ يكُ ــنْ أَمْ ــضَ مِ قْ ام يُ هْ :((مَ العــراقِ

حُ ناص ريٍ وأنصَ شِ َدُ مُ ))عندي أَمحْ  .)٦(حٍ
ــ ــو الش ، وه ــلِ ــريِ العاق ــام) لغ لَتْ (مه مِ ــتُعْ ـــاس ضِ ــذا ـيءُ املَقْ ؛ فبه يُّ
ــ ــا) الشَّ ــى (م ــام) بمعن هْ ــتْ (مَ هِ كان ــريِ ــهِ وغ جْ ا ـالوَ ــتعامهلَ ، إالّ أنَّ اس رطيّةِ

لُّ عــىل التوكيــدِ  Qيف كــالم اإلمــامِ  ــا تــدُ ــغُ يف املعنــى؛ ألَهنَّ لَ دون (مــا) أبْ
، وليسَ  .الذي يناسبُ املقامَ  كذلك (ما) الرشطيّةُ

 .٤/١٨٦٣ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

 .٢/٣٦٩ينظر: معاين القرآن وإعرابُه: )٢(

 .٤/١٨٦٣الرضب: ينظر: ارتشاف )٣(

 .٤٣٧خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها: )٤(

 .٨٩٧، ٣٥١: ٢ينظر: م )٥(

 .٥/٧١، الفتوح: ٣/٢٩٤تاريخ الطربي:  )٦(
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ا:  أمَّ
ـــــال  ـــــا)؛ ق ـــــى (أَمَّ ـــــوينيَ يف معن ـــــوالُ النح ـــــتْ أَق اختلف

ــام هْ ــدُ اهللاِ مَ : عب ــولُ ــهُ يق نَّ . كأّ ــزاءِ ــى اجل ــا معن ا) ففيه ا(أَمَّ ــيبويه:((وأَمَّ  )١(س

ا)) . أَال تـر أَنَّ الفـاءَ الزمـةٌ هلـا أبـدً نْ أمرهِ فمنطلـقٌ نْ مِ نـا )٢(يكُ ـنْ هُ ؛ فمِ

ــرُ الن ــمَ أكث عَ ــإذا زَ ؛ ف ــازمٌ ــرفُ رشطٍ ج ــا)، ح (أمّ رينَ أنَّ ــأخِّ ــوينيَ املت ح

 .، ــنْ يشءٍ فزيــدٌ صــادقٌ ــنْ مِ ــام يكُ هْ ، فالتقــديرُ مَ ــا زيــدٌ فصــادقٌ : أَمَّ لْــتَ قُ

ــ ــنْ أداةِ الشَّ ــا) عَ (أَمَّ :ـوقــد نابَتْ )، فلــامّ (رطِ ومجلتِــهِ ــنْ يشءٍ ــنْ مِ ــام يكُ هْ مَ

فِ  ـرْ ـتِ الفـاءُ الرابطـةُ بعـدَ حَ عَ قَ ـ كانَ ذلـكَ وَ ، ويف هـذا ـالشَّ رطِ مبـارشةً

 ، ؛ إلصــالحِ اللفــظِ مَ عليهــا بعــضُ اجلــوابِ ــدِّ ، وقُ ــتِ الفــاءُ لِقَ حْ ــبْحٌ فزُ قُ

ــذكورةُ  ــةُ امل ، واجلمل ــذوفٌ ــا) حم (أَمَّ ــهِ ففعلُ ــولُ  وعلي ا) واملفص (أَمَّ ــدَ بع

هِ ١( نْ من أمرِ ا يكُ : عبدُ اهللاِ أمّ وَ )رأ د. نارص أنَّ الصحيحَ يف متثيلِ سيبويه هُ

. : إنَّ سيبو فمنطقٌ هُ أنا. أقولُ رتُ )؛ ألنَّ فيها معنى وليس ما ذكَ امَ هْ ا) بـ(مَ َ (أمّ يه فَرسَّ

)؟ وعليهِ يكونُ  امَ هْ ا) بدالً من (مَ ؛ فكيفَ يضعُ د. نارص يف متثيلِ سيبويه (أمّ اجلزاءِ

 ، ؛ وهذا الرتكيبُ فاسدٌ يف النحو العريبّ هِ فمنطلقٌ نْ منْ أمرِ ا يكُ : عبدُ اهللاِ أمّ القولُ

نْ  : عبدُ اهللاِ مهام يكُ .والصحيحُ هوَ ا عبدُ اهللاِ فمنطلقٌ : أمّ ؛ ألنَّ األصلَ هِ فمنطلقٌ  منْ أمرِ

 .٣/٢٧، وينظر: املقتضب:٤/٢٣٥الكتاب: )٢(
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ــ مٍ جــوابَ الشَّ ــزْ زأهيــا بالفــاءِ يف حمــلِّ جَ ــنْ ذلــك قــولُ )١(رطِ ـبــنيَ جُ ، ومِ

ـ ـا  Qنِ اإلمامِ احلَسَ : ((وأمّ عاويـةَ لـسِ مُ تبـة بـنَ أيب سـفيان يف جمَ خماطبًـا عُ

كَ  ـيفٍ فأُجيبَـك، وال عاقِـلٍ فأُحــاورَ صْ اهللاِ مــا أنـت بِحَ ، فـوَ تْبَـةُ أنْـتَ يـا عُ

ــلُ  قْ ــكَ وعَ لُ قْ ــى، ومــا عَ تّقَ جــى وال رشٌّ يُ رْ ــدكَ خــريٌ يُ ، ومــا عن ــكَ وأُعاتِبَ

ـ ، ومـا يَضُ واءُ تِكَ إالّ سَ ليًّـا لــأمَ ـا رُّ عَ وسِ األشـهادِ؟ وأَمّ ؤُ ـبَبْتَهُ عـىل رُ و سَ

ـــىل  ـــهُ ع تَ دْ جَ ـــاينّ إذْ وَ ي ـــتَ اللِّحْ تَلْ ـــالَّ قَ ـــلِ فَهَ تْ ـــاي بالقَ كَ إيَّ ـــدُ عي وَ

(( كَ  .)٢(فراشِ

فَ  ـــرْ ـــا، وجعلوهـــا حَ ـــا) ليســـتْ رشطً (أَمَّ حَ آخـــرونَ أنَّ َّ ـــدْ رصَ وقَ
ــارٍ  فَ إخب ــرْ ــيلٍ أو حَ (ت)٣(تفص ــبكيّ ينِ السَّ ــدِّ ــاءُ ال ــالَ هب ـــ): ٧٧٣، ق ه

ــو  نا أب ــيخُ حَ ش َّ ــذلكَ رصَ ــا، وب طً ــتْ رشْ ــيطٌ وليس ــرفٌ بس وَ ح ــا((هُ أَمَّ

ل: )١( ، رشح ٣٥٣-١/٣٥٢، مغني اللبيب:٢٣-٩/٢٢ينظر: رشح املفصّ

 .٤/٣٥٥، مهع اهلوامع:٤/٢٢٨الترصيح عىل التوضيح:

: ، وا٢/٣٠.، مجهرة خطب العرب: ٢/١٠١رشح هنج البالغة:  )٢( حلصيفُ

، لسان العرب:  لِ قْ مُ العَ كَ  (ح ص ف).٢/٤٧٧الرجلُ املُحْ

، ٤/١٨٩٣، ارتشاف الرضب:٢٠٦ينظر: الصاحبي(تح: السيد أمحد صقر): )٣(

 .١/٣٦١، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح:٥٢٢اجلنى الداين:
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(( ــانَ يَّ (ت)١(حَ ــوقيّ سُ ــقَ الدُّ ــائالً:((التحقيقُ ١٢٣٠، وحقَّ ــكَ ق ـــ) ذل ه
ـــ ـــنْ فعـــلِ الشّ ـــا حـــرفُ إخبـــارٍ نائبـــةٌ عَ ـــا موضـــوعةٌ ـأهنَّ ، ال أهنَّ رطِ

((  .)٢(للرشطِ
ا) ليسَ رشطًا يمكنُ بيانُهُ ب (أَمَّ نُ وْ  ام يأيت:وكَ

ال ــب، ال  :أوَّ ــى للتقري ــريَ معنً ــانَ تفس ا) ك ـــ(أَمَّ ــيبويه ل ــريَ س إنَّ تفس
ــنَ الضــ ــهُ لــيسَ مِ ، وأنَّ روري مطابقــةُ اإلعــرابِ للمعنــى ـتقــديرَ إعــرابٍ

ــا  ــى خمالفً ــريُ املعن ــونَ تفس ــعُ أنْ يك :((وليسَ يمن ــيٍّ نِّ ــنُ جِ ــالَ اب ، ق ــامً دائ
ــا يُ  ا م ــريً ــيبويه كث ... وس ــرابِ ــديرِ اإلع ــى، لتق ــىل املعن ــهِ ع ــلُ يف كتابِ مثِّ

ــهُ يف  لُ ، فيحمِ ــرابِ ــديرِ اإلع ــاءَ بتق ــدْ ج ــهُ قَ ــهُ أنَّ ــربةَ ل ــنْ ال خ ــلُ مَ فيتخيَّ
، فـإذا  ْطِئًـا، وعنـدهُ أنَّـهُ مُصـيبٌ اإلعرابِ عليهِ وهـو ال يـدري؛ فيكـونُ خمُ

(( هُ : هكذا قالَ سيبويه وغريُ عَ يف ذلكَ قالَ  .)٣(نُوزِ
ا ذ ــدً ضِّ عَ ــا زيــدٌ وقــالَ الــريض مُ م: أَمَّ ــا تفســريُ ســيبويه لقــوهلِِ :((أَمَّ لكَ

ـام.  هْ ـا) بمعنـى مَ ، فلـيسَ ألنَّ (أَمَّ ـنْ مـنْ يشءٍ فزيـدٌ قـائمٌ ـام يكُ هْ ، بمَ فقائمٌ

، وينظر: املنصف من ١/٣٦١عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: )١(

 .١/١٣٤ مغني ابن هشام:الكالم عىل

 .١/١٢٣حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب: )٢(

 .١/١٣١املنصف يف رشح كتاب الترصيف: )٣(
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(( تْ هُ إىل املعنى البَحْ ؟ بَلْ قصدُ ام اسمٌ هْ ، ومَ  .)١(وكيفَ وهذهِ حرفٌ

ــا ــو: إثانيً ) ه ــبٌ ــدٌ ذاه ــنْ يشءٍ فزي ــنْ م ام يكُ هْ ــى(مَ ــابَ : إنَّ معن نَّ ذه

ــ ــدُّ الشَّ ؛((وهــذا يف احلقيقــةِ ضِ ــتٌ البتَّةَ ـــزيــدٍ ثابِ ؛ ألنَّ الشَّ ــمُ ـرطِ فهِ رطَ يُ

ــــختصـــيصَ املشـــ ـــام ـروطِ بالشَّ هْ : (مَ هِ؛ أال تـــراكَ تقـــولُ رطِ دونَ غـــريِ

ــانَ  ــام إذا ك ــا ب ــهِ خاصًّ ــانُكَ إلي ــونُ إحس )، فيك ــكَ ــنْ إلي ــنْ إيلَّ أُحسِ ْسِ حتُ

، فــإنْ كــانَ  ــنًا إليــكَ سِ ــدْ رأيــتَ حمُ قَ ــدِ شــيئًا، فَ ــنَ الوعْ قَّ مِ ســيئًا ملْ يســتحِ مُ

ــ ، وإنَّ املشـــالشَّ فيــدُ االنقســامَ ؛ ـرطَ يُ روطَ واقــعٌ عــىل تقــديرٍ دونَ تقــديرٍ

ــتَ َ لْ ، :فــإذا قُ طَ فيــهِ ْ ــا ال رشَ ا مطلقً ــدً عْ ) كــانَ وَ ــنُ إليــكَ سِ ــا أَنــتَ فأُحْ (أَمَّ

ــى  ــا، واملعن ــا لفظيًّ ــهُ رشطً تَ دْ ــتَ وجَ لْ ــإذا تأمَّ ــنِ ف ــايل عَ ــربِ اخل ــىل اخل ع

ــ ـــالشَّ ــابِ تَصَ ــنْ ب ؛ فهــوَ مِ ــهِ ـرطِ ــعِ بعضِ ضْ ، ووَ فِ العــربِ يف الكــالمِ رُّ

هُ ابنُ املُنري  .)٣()))٢(موضعَ بعضٍ قالَ

، وينظر: رشح مغني ٦/٢٤٥رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١/٣٢٤اللبيب(رشح املزج):

وىل يف هو أمحد بن حممد بن منصور، من علامء مرص ـ اإلسكندرية، لهُ اليدُ الطُ  )٢(

ة تويف سنة ( ، وهو أحدُ رجلنيِ افتخرتْ هبام الديارُ املرصيّ هـ). ٦٨٣األدب وفنونهِ

 .١/٣٨٤بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة:

 .١/٣٢٤رشح مغني اللبيب(رشح املزج): )٣(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٣٠٦

لَ الشَّ ثالثًا ـبَبيًّا، بحيـثُ ـ: إنَّ أَصْ رَ ارتباطًـا سَ ثٍ بآخَ دَ رطِ يعني ارتباطَ حَ

دَ الثاين، فيكو جِ لُ وُ دَ األوَّ جِ ؛ وهذا يعنـي إذا وُ رُ نتيجةً بَبًا واآلخَ ا سَ مهُ نُ أحدُ

، أو يمتنـعُ  ـهِ ـهِ ويمتنـعُ المتناعِ ، فيقعُ لوقوعِ لِ ثُ الثاين باألوَّ أَنْ يتعلَّقَ احلَدَ

هِ  :)١(لوقوعِ ـنْ مـن يشءٍ  ؛ فتفسريُ ام يكُ هْ ا عبدُ اهللاِ فصادقٌ بمعنى: عبدُ اهللاِ مَ أمَّ

لُّ عىل الرابط ، ليسَ فيهِ ما يدُ قُ عبدِ فصادقٌ دْ . وإالّ فكيفَ يكونُ صِ بَبيَّةِ ةِ السَّ

ـبَبًا  ـلُّ يشءٍ منـهُ سَ هِ، وكيـفَ يكـونُ كُ ـرِ ـنْ أمْ لِّ يشءٍ مِ اهللاِ نتيجةً حلدوثِ كُ

ـا  قَّـفَ جواهبُ تَوَ ـا) رشطًـا لَ (أمّ رَ بعضُ املغاربةِ أنّهُ لو كانتْ كَ دْ ذَ دقِهِ؟ وقَ لصِ

مْ  : إنْ قامَ زيدٌ قامَ عَ و متوقفٌ عىل قِيـامِ عىل رشطِها، بخالفِ رٍ مْ و. فقيامُ عَ رٌ

ــانَ األندلســ ــو حيّ مَ أب ــزَ ــذلكَ جَ ؛ ل ــدٍ ــنْ أدوـزي ا)((ليســتْ مِ (أمّ تِ ايّ أَنَّ

(( طِ  .)٢(الرشَّ
ــا ــرابعً ــةِ الشَّ فَ مجل ــذْ ــوينيَ  -رطِ ـ: إنَّ حَ ــرُ النح ــمَ أكث عَ ــام زَ ــرٌ  -ك أم

ــ لَّمُ ُــم تَكَ دْ عــنِ العــربِ أَهنَّ ــرِ ، وملْ يَ تــاجُ إىل دليــلٍ وا بتلــك اجلملــةِ التــي حيَ
ا) تْ لتفسري (أَمّ نِعَ  .)٣(صُ

ود): )١(  .١٢٩ينظر: التعريفات(تح: حممد باسل عيون السُّ

ـــــ )٢( ـــــاف الض ـــــر: رش٤/١٨٩٣رب:ـارتش ـــــهيل(ناظر ، وينظ ح التس

، ٤/٣٥٥، مهع اهلوامـع:٤/٢٣٠، رشح الترصيح عىل التوضيح:٩/٤٥٠٧اجليش):

 .٤/٦٢حاشية الصبّان عىل رشح األشموين:

 .٥٥-٥٤فخر الدين قباوة): ينظر: إعراب اجلمل وأشباه اجلمل(د. )٣(
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ا ـرُ مجلـةُ خامسً ـا وتظهَ فَ مجلـةُ جواهبِ ـذَ ْ َازَ أنْ حتُ ا) رشطيَّةً جلَ : لو كانَتْ (أَمّ

ا شأْنُ مجيعِ   .)٢(رطِ اجلازمةِ وغريِ اجلازمةِ ـَأدواتِ الشّ  )١(رشطِها، شأهنُ

: إنَّ د. نارص اعرتضَ  )١( ))، أقولُ نْ ألفاظِ التوكيدِ : مِ عىل  قالَ د. نارص: ((مجيعُ

 : )؛ لذلكَ قالَ ا شأنُ مجيعِ أدواتِ الرشطِ استعاميل لفظةَ (مجيع) يف غريِ التوكيدِ يف قويل:(شأهنُ

: إنَّ لفظةَ (مجيع) هيَ إحد األلفاظِ التي تُستعملُ يف  ا)، أقولُ (شأنُ أدواتِ الرشطِ مجيعً

هِ تارةً أُخر، بلْ إنَّ استعاملَ (مجيع) يف غ ا يف التوكيدِ مرةً ويف غريِ ريِ التوكيدِ أكثرُ من استعامهلِ

ها عنِ  ا وغريَ ذلك. ومثلُ (مجيع) يف خروجِ ؛ فتقعُ مبتدأً أو فاعالً أو مفعوالً أو جمرورً التوكيدِ

، وكِال، وكِلتا. ينظر: التذييل والتكميل:  ةٌ ، وعامّ هِ: كلٌّ ، ٢١٣-١٢/٢١٢التوكيدِ إىل غريِ

ا من هنج البالغة. ينظر: هنج البالغة  فمثالً جاءتْ (مجيع) من غريِ توكيدٍ يف ا ثني عرش موضعً

هُ :(( Q. منها قولُ أمريِ املؤمننيَ ٦٣٥-٦٣٤واملعجم املفهرس أللفاظه:  دُ مَ دُ هللاَِِّ ...نَحْ َمْ احلْ

هِ  ورِ ِيعِ أُمُ لٍ :(( Q، وقولِهِ  ٩٩، خ٢٥٩)) هنج البالغة: يفِ مجَ جُ لَّ رَ َ كُ ربِ ئْتُ أَنْ أُخْ وْ شِ واهللاَِّ لَ

لْتُ  عَ فَ نِهِ لَ أْ ِيعِ شَ هِ ومجَ جلِِ وْ هِ ومَ جِ رَ خْ مْ بِمَ نْكُ هُ ١٧٥، خ٤٢٠)) هنج البالغة: مِ  Q ، ومنها قولُ

 اهللاَِّ:((L موصيًا اإلمامنيِ  وَ هُ كِتَايبِ بِتَقْ غَ لَ نْ بَ يلِ ومَ ي وأَهْ دِ لَ ِيعَ وَ امَ ومجَ يكُ )) هنج أُوصِ

نْ ذلكَ ما جاءَ يف ٤٧، الكتاب ٦٥٤البالغة: نِ ، ومِ يف حقِّ أمريِ  Q كالمِ اإلمامِ احلَسَ

دَ معَ رسولِ اهللاِ  Qاملؤمننيَ  لْ دلَّتْ (مجيع) يف  N:((ثُمَّ شهِ هَ . فَ هُ هِ)). سبق خترجيُ دِ مجيعَ مشاهِ

هُ  تُ دْ نْتُ أَرَ دْ التوكيدَ يف كالمي، ولو كُ ، ثم إينّ ملْ أُرِ لَّ عليهِ ؟ ال، ملْ تدُ تلكَ الشواهدِ عىل التوكيدِ

لْ  : لقُ د، أو أنْ أقولَ ا بضمريِ يطابقُ املؤكَّ ن اتّصاهلِ ها، إذْ البدَّ مِ : شأنُ أدواتِ الرشطِ مجيعِ تُ

ا.  شأنُ أدواتِ الرشطِ مجيعً

 .٥٧-٥٦ينظر: املصدر نفسه: )٢(
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ـــا ـــالُ إالّ سادسً ق ) ال يُ ـــقٌ ـــدٌ فمنطل ـــا زي (أَمَّ دٌ يف إذا وَ  : إنَّ دُّ ـــرَ ـــعَ تَ قَ
ــب ــنيِ نُسِ ،  شخص ــيلٍ ــرفُ تفص ــذا  ح ــىل ه ــيَ ع ؛ فه ــكَ ا إىل ذل مهُ ــدُ أَحَ

( ــن يشءٍ ــنْ م (مهام يكُ ــذلكَ ــيسَ ك ــوينيَ )١(ول ــنَ النح ــريٌ مِ ــرَ كث كَ ــلْ ذَ ؛ب
فُ تفصيل وليسَ هلا غريُ هذا املعنى رْ ا) حَ (أَمّ  .)٢(أنَّ

ا ا) رابطـةً للسابعً (أمَّ ـدَ مَ فيهـا قيـاسُ : لو كانـتِ الفـاءُ بَعْ جـوابِ اللتُـزِ
ــ ــانَ األندلس ــو حيّ ــرَ أب كَ ؛ ذَ ــةِ ــاءِ الرابطَ ــاءَتْ يف ـالف ــاءَ ج ــذهِ الف يّ أنَّ ه

، وال عاطفـةً  ـا ملْ جتِـئْ رابطـةً بـنيَ مجلتـنيِ ـها؛ ألهنَّ ـنْ قياسِ اللفظِ خارجةً عَ
ا عــىل مثلِــهِ وتعليــلُ املُصــنِّ مفــر ــدً ام يكُ هْ ومِ الفــاءِ بتأويلِهــا بـــ(مَ ) فِ لِلِــزُ نْ

ــاحلًا  ــانَ ص ــاءَ إذا ك مُ الف ــزَ ) ال يل ــنْ ام يكُ هْ (مَ ــوابَ ؛ ألنَّ ج ــدٍ ــيس بجيِّ ل
ـا  لَـتْ عليـهِ صـاحلًا هلَ خَ ا)، كـانَ مـا دَ (أَمَّ ، والفاءُ الزمـةٌ بعـدَ طِ ألداةِ الرشَّ
 ، ـنْ يشءٍ ملْ أُبـالِ بـهِ ـنْ مِ ـام يكُ هْ : مَ ؟ أال تـر أَنَّـهُ جيـوزُ أنْ يقـولَ نْ ْ يكُ أمْ ملَ

،  ويمتنعُ ذلكَ  هِ ـذا فلـمْ أُبـالِ بـِ ـا كَ : أَمَّ رُ الفـاءِ فتقـولُ ا)، بَلْ جيبُ ذِكْ يف(أَمَّ
ــام  هْ ــتْ بمَ لَ ــداخلٍ إنْ أُوِّ ــيسَ ب ــا ل وهبَ ــاءِ ووجُ ــولَ الف ــىل أنَّ دخ لَّ ع ــدَ ف

ــنْ  ــلْ )٣(يكُ ــا بعــضُ النحــوينيَ الزمــةً زائــدةً لــزومَ البــاءِ يف(أفْعِ لَهَ عَ ؛لــذا جَ

 .٤/٢٢٩ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )١(

ح ، رش٢/١٨٩ينظر: رشح األلفية البن مالك(احلسن بن قاسم املرادي): )٢(

 .٤/٦٦، حاشية الصبّان عىل رشح األشموين:٤/٢٢٨الترصيح عىل التوضيح:

 . ١٨٩٤ -٤/١٨٩٣ينظر: ارتشاف الرضب )٣(
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بِ  ) يف التعجّ  .)١(بهِ
ــ لُّ ــكَ كُ ــوذل ــنْ أدواتِ الشَّ ــتْ مِ ــا) ليس ــي أَنَّ (أَمَّ ــا ـهُ يعن ((م ؛ ألنَّ رطِ

ــونَ  ، وال جــائزَ أنْ يكُ ــنْ حيــثُ صــالحيةِ التقــديرِ ــوَ مِ ــرَ يف معناهــا هُ كِ ذُ
ــةِ  ــةٌ ملعقولي ــرفِ مباين ــةَ احل ــى؛ ألنَّ معقولي ــثُ املعن ــنْ حي ــهُ مِ ــا ل رادِفً مُ

ــ ، وألنَّ يف (يكُ ــةُ ، فتســتحيلُ املرادفَ ا يعــودُ عــىل االســمِ والفعــلِ ن) ضــمريً
ا)) نْتَفٍ يف أَمَّ ، وذلكَ مُ طِ ام، ويف اجلوابِ ضمريٌ يعودُ عىل الرشَّ هْ  .)٢(مَ

تْبَـةُ فـواهللاِ مـا ـثُمَّ إنَّ الشَّ  ا أنـتَ يـا عُ (أَمَّ ـةُ ، ودَاللَ رطَ دَاللتُـهُ االسـتقبالُ
(أَمَّ  ـنْ ذلـكَ فـإنَّ فائـدةَ ، فضـالً عَ ) هـي احلـالُ صـيفٍ فأُجيبَـكَ ا) أنتَ بِحَ

ــلَ توكيــدٍ  ــهُ فَضْ طيَ ــمَ الــذي جــاءَ )٣(يف الكــالمِ أنْ تُعْ سَ ؛ وهــذا يناســبُ القَ
ياقِها.  يف سِ

ــامِ  ــالمِ اإلم ــا) يف ك (أَمَّ ــذلكَ فإنَّ ــدَ  Qل ــدُ التوكي في ــارٍ يُ ــرفُ إخب ح
ـــاهِ  ـــدِّ انتب ) لِشَ ـــةُ تْبَ (يا عُ ـــبَ بالنـــداءِ قِّ ) مبتـــدأٌ عُ ، و(أنـــتَ والتفصـــيلَ

(مجلـــةِ  ـــبِ إىل اخلربِ رِ بالفـــاءِ الزائـــدةِ املخاطَ ـــدَّ ) املصَ ـــمِ وجوابِـــهِ سَ القَ
 .  الالّزمةِ

، حاشية الصبّان عىل ١/١٣٥ينظر: املنصف من الكالم عىل مغني ابن هشام: )١(

 .١/٥٣، حاشية األمري عىل مغني اللبيب:٤/٦٣رشح األشموين:

 .٤/٣٥٥مهع اهلوامع: )٢(

 .١/٣٦٣، مغني اللبيب:١/١٢١نظر: تفسري الكشاف:ي )٣(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٣١٠

نِ اسـمٍ واحـدٍ  ا) والفاءِ بأكثرَ مِ (أَمَّ ، ومـا يف كـالمِ )١(وال جيوزُ الفصلُ بنيَ
لُ  : األوَّ ـلَ بيـنهام باسـمنيِ ـدْ فُصِ لِ فقَ ؛  ففي املوضعِ األوّ اإلمامِ ليسَ كذلكَ

)، والثاين املناد املعرفة( ـاملبتدأُ(أنتَ لَ بالنداءِ ملْ يُشِ )، بلْ إنَّ الفصْ تْبَةُ رْ ـيا عُ
نْ فاصلٍ هو املبتدأُ أوِ اخلربُ أو معمـولٌ  . وما ذكروهُ مِ نَ النحوينيَ إليه أحدٌ مِ
، أو  : مفعولٍ بهِ ومفعولٍ لهُ ومصدرٍ وظرفٍ وجمـرورٍ وحـالٍ نْ ملَِا بعدَ الفاءِ مِ

طِ و بجملةِ الدعاءِ  ا) والفاءِ بثالثـةِ ، ويف املوضع الث)٢(بالرشَّ لَ بنيَ (أمَّ اين فُصِ
الَّ...). تْلِ فَهَ كَ إيّايَ بالقَ دُ عِ ا وَ  أسامءٍ (وأمّ

 أينَ ومتى:
ــ ــى الشَّ نا معن ــمِّ ، ضُ ــانِ ــيبويه:((وما ـظرف ــال س ، ق ــهِ ال في مِ رطِ فاســتُعْ

(( ــنَ ــى، وأي ...مت ــنَ الظروفِ ــهِ مِ ــاز ب ــمُّ )٣(جيُ عُ ــمُ رشطٍ يَ ) اس ـــ(أينَ ؛ ف
، وال  : أيـنَ تـذهبْ أذهـبْ األمكنَةَ ، نحـوُ ـكُّ عـنِ الظرفيّـةِ . و(متـى) )٤(ينفَ

ــتٍ  قْ ، أي: يف أيِّ وَ ــكَ ــأتِني آتِ ــى ت : مت ــوُ ، نح ــةَ ــمُّ األزمن عُ ــمُ رشطٍ يَ اس

 .٤/١٨٩٥ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

، رشح التســـهيل(ناظر ١٦٤٨-٣/١٦٤٦ينظـــر: رشح الكافيـــة الشـــافية: )٢(

 .٩/٤٥٠٥اجليش):

 .٣/٥٦الكتاب: )٣(

 .٣/١٤١، املساعد عىل تسهيل الفوائد: ٤/١٨٦٦ينظر: ارتشاف الرضب: )٤(
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 .)١(تأتِني آتِكَ 
ةِ  ــحَّ ــا يف صِ ــى) رشطً ، ومت ــنَ (ما) إىل (أي ــمُّ ــدُّ ضَ عَ ام يف  وال يُ ــتعامهلِِ اس

ــنٌ  ، فممك ــزاءِ ــرَّ  اجل ــهِ جم ــتَعمال في ــسْ أنْ يُس ــنَ جتل : أي ــوُ ــا، نح دينِ منه
، ومتـى مـا تـذهبْ  ، ومتـى تـذهبْ أذهـبْ ، وأيـنام جتلـسْ أجلـسْ أجلسْ

ـــا) ـــمَّ إليِهام(م ام أنْ تُضَ ـــتعامهلِِ ـــرَ يف اس . إالّ أنَّ األكث ـــبْ ـــال )٢(أذه ، ق
تُ ﴿تعاىل: مُ املَْوْ كُ كْ رِ دْ ونُوا يُ نَام تَكُ يْ  .)٣(﴾أَ

ـــى)،يف ، ومت ـــنَ ـــنْ (أي ـــلٌّ مِ دَتْ كُ رَ ـــدْ وَ ـــن  وقَ ـــدٍ م ـــعٍ واح موض
هام ) فجـاءتْ يف قـولِ اإلمـامِ احلُسـنيِ Lكالمِ ـا (أيـنَ خماطِبًـا ابـنَ  Q، أمّ

(ت :((هيهاتَ ٦٨عبّــاسٍ هـــ) حــنيَ أشــارَ عليــهِ بالــدخولِ يف طاعــةِ يزيــدَ
ــنَ  ــونَني أي ــم يطلب ُ ــنْ يرتكــوين وإهنَّ ، إِنَّ القــومَ ل ــاسٍ ــنَ عبّ ــا ب ، ي هيهــاتَ

ا ويق هً رْ م كَ هُ نْتُ حتى أُبايعَ  .)٤(تلوين))كُ
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــا (متى)فجــاءتْ يف كــالمِ اإلم ــنْ Q وأمّ ، مَ ــنَ آدمَ ــا ب : ((ي

ـأْتَ  لَ إليـهِ توضَّ ـئْتَ أنْ تـدخُ ، متـى شِ كَ هُ وبينـَ ىلّ ربُّـكَ بينـَ ثْلُكَ وقَدْ خَ مِ

، كشـــف املشـــكل يف ٢/١١١٢اإليضـــاح: ينظـــر: املقتصـــد يف رشح )١(

 .٣/٣٧٥النحو:

 .١/١٧٧، حاشية يس عىل رشح الفاكهي لقطر الند:٢٧٢ينظر: املرجتل:  )٢(

 .٧٨سورة النساء: من اآلية )٣(

 .١/٢٤٦معايل السبطني: )٤(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٣١٢

ابًا)) جابًا وال بَوَّ يْنَهُ حِ يْنَكَ وبَ لْ بَ ْعَ ، وملْ جيَ هِ يْ دَ تَ بنيَ يَ  .)١(وقُمْ
ــفاالســامنِ ا ام (مــا)، ـلشَّ ــمَّ إلــيهِ ــنيِ ملْ يُضَ ، ومتــى) يف النصَّ :(أينَ رطيّانِ

ام (مـا) بَـلْ إنْ  هُ مْ لْـزَ ا؛ فلـمْ تَ مهُ ام ال تُضافانِ إىل اجلملةِ بعدَ لَّةُ ذلكَ أهنَّ ((وعِ
ا)) ام فزائدةٌ تأكيدً تْهُ قَ نْ يـؤتى هبـا؛ ألنَّ ذا كانتْ للتأكيدِ فال حاجةَ ألِ . فإ)٢(حلَِ

ام  املخاطَبَ غريُ  هِ ِ منها يف كالمِ نيْ مَ لُوُّ االسْ ، إذْ خُ نْكِرٍ . Lمُ بَ املقامَ دْ ناسَ  قَ
: يْفَ  كَ

ـدِ اختلـفَ النحويـونَ يف اجلـزاءِ هبـا؛ )٣(هيَ اسمٌ لتعمـيمِ األحـوالِ  ، وقَ
رينيَ عدمُ اجلزاءِ هبـا، قـالَ سيبويه:((وسـألتُ اخلليـلَ عـنْ ـفمذهبُ البص

: هي . فقالَ : كيفَ تصنعْ أصنعْ ،  قولهِ نْ حروفِ اجلـزاءِ تْ مِ ةٌ وليسَ هَ رَ ستَكْ مُ
(( ـنْ ـنْ أَكُ ها عىل اجلزاءِ؛ ألنَّ معناها عـىل أيِّ حـالٍ تكُ جُ ْرَ . ومـذهبُ )٤(وخمَ

َ اجلوازُ  م أنْ )٥(الكوفيِّنيْ ، ومتى)؛ فيجـوزُ عنـدهُ ، فجعلوها يف اجلزاءِ كـ(أينَ

 .٧٧إرشاد القلوب:  )١(

 .٢٧٤املرجتل: )٢(

ثاين (احلسن بن قاسم ينظر: رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، القسم ال )٣(

 .١/٥٤٣املرادي):

 .٣/٦٠الكتاب:  )٤(

، ٣/١٥٨٣، رشح الكافية الشافية: ٩١م٦٤٦-٢/٦٤٣ينظر: اإلنصاف:  )٥(

 .٤/١٨٦٨ارتشاف الرضب:
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ا ، قالَ الفرّ ، وكيفَ تفعلْ أفعلْ نْ نْ أكُ يفام تكُ : كَ ء:((إذا رأيـتَ حـروفَ تقولَ
: أينام، ومتى مـا، وأيّ مـا، وحيـث  لَتْ بـ(ما)، مثلُ قولِهِ صِ دْ وُ االستفهامِ قَ

وا﴿تعاىل:ما، وكيفَ ما،   عُ ا ما تَدْ يًّ ا. فـإذا  ﴾أَ نِ استفهامً ْ تكُ ، وملَ كانَتْ جزاءً
(( ، وجـازَ فيهـا اجلـزاءُ لْ بـ(ما) كانَ األغلـبُ عليهـا االسـتفهامَ . )١(ملْ توصَ

بٌ )٢(افقَ الكوفينيَ بعضُ البرصينيَ وو هــ)، وبعـضُ ٢٠٦(ت)٣(، منهم قُطْـرُ
ها (ما))٤(املتأخرين طِ قليالً، وال تلزمُ لُ يف الرشَّ مَ ا تُستعْ  .)٥(. والتحقيقُ أهنَّ

ـــامِ  ـــاءَ يف كـــالمٍ لإلم ، ج ـــعٍ واحـــدٍ ) يف موض ـــفَ (كي دتْ رَ ـــدْ وَ وقَ
ــنِ  ــهِ  Qاحلَسَ مِّ ــقِّ عَ ــارِ  يف حَ ــرٍ الطيّ فَ عْ ــلَ ٨(ت Qجَ عَ :((وجَ ـــ)، إذْ قالَ ه

(( عَ املالئكةِ كيفَ يشاءُ ام مَ نيِ يطريُ هبِ ناحَ  .)٦(جلعفرٍ جَ
، كــام  ا يف اللفــظِ رً ، مــؤخّ ــا يف املعنــى فحســبُ ) هنــا رشطً جــاءَتْ (كيــفَ

ــني  ــتْ ب لَّقَ ــدْ عَ ، وقَ ــتَ مْ ــومُ إنْ قُ : أق ــتَ لْ ــلِ إذا قُ ــعَ الفع ) مَ رُ (إنْ خَّ ــؤَ تُ

ْـ ، فـاملعنى: مجلتنيِ وملْ تعمـلْ شـيئًا محَ ـا األصـلُ الً عـىل االسـتفهاميَّة؛ ألهنّ

 .١١٠، واآلية القرآنية: سورة اإلرساء: من اآلية:١/٨٥معاين القرآن:  )١(

 .٢٧٥ينظر: احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل:  )٢(

 .٤/١٨٦٨، ارتشاف الرضب:٢/١٩٨ينظر: رشح مجل الزجاجي:  )٣(

 .٣/١٣٣، مغني اللبيب: ١/٢٤٠ينظر: البسيط يف رشح مجل الزجاجي:  )٤(

 .٤/٧٢ينظر: معاين النحو:  )٥(

 .١٠/١٢٨، بحار األنوار: ٥٦١األمايل(الشيخ الطويس):  )٦(
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نـا اسـمُ رشطٍ  ) هُ ، فــ(كيفَ ـعَ املالئكـةِ طـارَ ـإِ الطـريانَ مَ عىل أيِّ حالٍ يَشَ

، كــام ــلْ ﴿تعــاىل:.قــالَ )٢(ملْ جتــزمْ يف االســتفهام )١( ولكنَّهــا ملْ جتــزمِ الفعــلَ بَ

يْـفَ يَشـاءُ  ـقُ كَ نْفِ تانِ يُ ـوطَ بْسُ  أيِّ حـالٍ يَشـإِ اإلنفـاقَ ، أي: عـىل)٣(﴾يَداهُ مَ

 .)٤(أنفقَ 

) يف كــالمِ اإلمــامِ  ؛ وهــذا  Qفـــ(كيفَ ــظِ ــى دونَ اللفْ ــوزيَ هبــا معنً جُ
، بالرفعِ  نَعُ نَعُ أَصْ يْفَ تَصْ : كَ ، نحوُ رونَ تأخِّ هُ نحويُّونَ مُ  .)٥(ما أَجازَ

: طِ نُ فعلِ الرشَّ مَ  زَ
ــ ــنَ فعــلِ الشَّ ــورُ النحــوينيَ إىل أنَّ زم ــبَ مجه هَ  يكــونُ إالّ رطِ الـذَ

م ال يكــونُ إالّ يف  ــدهُ ــقَ عن مســتقبالً وإنْ كــانَ الفعــلُ ماضــيًا؛ ألنَّ التعلي
ـــ ـــنُ الس ـــالَ اب ، ق ـــتقبلِ ـــا ـاملس ـــزاءِ أنْ يليَه ) يف اجل ـــقُّ (إنْ : ((وح اجِ رّ

نا بـ(كام) ب )١(  ل بالواو، أقول: أنا لستُ بصددِ تر د. أسيل أنَّهُ ال جيوزُ العطفُ هُ

) الرشطيّةَ ملْ جتزمْ الفعلَ  : إنَّ (كيفَ ، أي: أُريدُ أنْ أقولَ ، وإنّام بصددِ التشبيهِ العطفِ

. ينظر: رشح التسهيل، (ناظر اجليش):   .٩/٤٣٢٥مثلام ملْ جتزمْ يف االستفهامِ

 .٩/٤٣٢٥ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش):  )٢(

 .٦٤من اآلية سورة املائدة:  )٣(

 .٦/١٠٩ينظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية:  )٤(

 .٤/٣٢١، مهع اهلوامع: ٤/١٨٦٨ينظر: ارتشاف الرضب:  )٥(
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ــ ــام تَشْ ــكَ إنّ ؛ ألنَّ ــنَ الفعــلِ طُ فــيام يــأيت أنْ يقــعَ يشءٌ لوقــوعِ ـاملســتقبلُ مِ رُ
ــ ــا فع لِيَه هِ، وإنْ وَ ــريِ ــكَ غ ، وذل ــتقبالِ ــاهُ إىل االس ــتْ معن ــاضٍ أحالَ لٌ م

ـلُ املـايضَ  عَ ْ ) جتَ ، فــ(إنْ ـمْ ـمْ أقُ قُ ، إنّـام املعنـى: إنْ تَ ـتُ مْ تَ قُ : إنْ قُمْ قولُكَ
تْهُ ماضيًا)) لَ عَ (ملْ) إذا وليَها املستقبلُ جَ  .)١(مستقبالً، كام أنَّ

ــ ) الشَّ ــعَ الفعــلُ املـايض بعــد(إنْ قَ ــدْ وَ : قَ تُــهُ عــىل  رطيّةِ ـفـإنْ قِيــلَ ودَاللَ
ـــاملضــ نْصَ فْ إىل املســتقبلِ ـيِّ باقيــةٌ ملْ تَ نْــتُ ﴿، كــام يف قولِــهِ تعــاىل:)٢(رِ إِنْ كُ

تَــهُ  لِمْ ــدْ عَ قَ تُــهُ فَ لْ :)٣(﴾قُ ــرٍ ﴿. وقولــهِ ســبحانَهُ بُ ــنْ دُ ــدَّ مِ ــهُ قُ يصُ مِ وَ إِنْ كــانَ قَ
ادِقِنيَ  نَ الصَّ وَ مِ هُ بَتْ وَ ذَ كَ  .)٤(﴾فَ
: إنَّ هــذهِ املســأل ــأقــولُ ) الشَّ ) بعــدَ (إنْ ، أي: وقــوعَ (كــانَ ــدْ ـةَ رطيّةِ قَ

ــتَ  نْ ، أي: إنْ كُ ــومَ ــكَ الي ــا أمــسِ نُعطِ ] أتيتَن ــائالً:(([إنْ هــا ســيبويه ق رَ كَ ذَ
ـدْ  رَ بأنَّـهُ قَ ـرِّ قَ تَ تريـدُ أنْ تُ نـْ . فـإنْ كُ ، هـذا معنـاهُ أتيتَنا أمسِ أعطيناكَ اليومَ

، ارتشاف ٨/٢٨٣، وينظر: رشح املفصل: ٢/١٥٨األصول يف النحو:  )١(

 .٤/١٨٦٢الرضب:

الفوائد: ، بدائع ٨/٢٨٣، رشح املفصل: ٢/١٩٠ينظر: األصول يف النحو:  )٢(

 .١/١٢٤،  رشح مغني اللبيب(املزج):٥٢-١/٥١

 .١١٦سورة املائدة: من اآلية )٣(

 .٢٧سورة يوسف: من اآلية )٤(
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؛ ألنَّ اجلزاءَ  لَ فإنَّ اجلزاءَ ال يكونُ )) فَعَ  .)١(إنّام يكونُ يف غريِ الواجبِ
عَ  نـَ ـنْ مَ م مَ م كـالمَ سـيبويه؛ فمـنهُ هِ دِ اختلـفَ النحويُّـونَ يف تفسـريِ وقَ

ــ نْصَ ــهِ ملْ تَ ــىل داللتِ ــا ع ــايض باقيً ــلُ امل ــونَ الفع ، ـأنْ يك ــتقبلِ فْ إىل املس رِ
(ت ــازينّ ــانعنيَ امل ــنَ امل ؛ فَمِ ــكَ ــازَ ذل ــنْ أج م مَ ــنهُ ــائالً ٢٤٧وم ـــ) ق  :ه

؛ فمعنــى الكــالمِ ((جــاز هــذا ــتُ لْ ــتَ هــذا عنــدي فَعَ بَ : إنْ ثَ ــاهُ ؛ ألنَّ معن
؛ فلذلكَ جاز))  .)٢(معنى ماملْ يقعْ بعدُ

ــ ــىل املُضِ هُ ع لُ ـــ((يتأوّ دُ ف ــربِّ ــا امل ))ـوأمّ ــحيحِ ــهُ )٣(يّ الص ــهُ أنَّ ــلَ عن ، ونُقِ

ــسِ  ــي أم تَن رْ ــتَ زُ نْ : إنْ كُ ــكَ ــابِ قولُ ــذا الب ــهُ يف ه ــأَلُ عن ــا يُسْ َّ :((وممِ قالَ

:أكر بْـتُ ) يقـعُ يف معنـى املـايض؟ أَجَ ـدْ صـارَ مـا بعـدَ (إنْ ؛ فقَ  متُكَ اليـومَ

ــ ) اقتض ـــألنَّ (إنْ ــريَ الشَّ ــايض ـى تغي ــوعُ امل ــنْ وق ، لك ــتقبالِ رطِ إىل االس

ـــا ـيف مقـــامِ اخلـــربِ يقتضـــ مهُ ، وهـــو آخرُ َ إىل االســـتقبالِ ي أنْ ال يتغـــريَّ

، وما بني املعقوفني من رشح كتاب سيبويه(السريايف): ٩٥-٣/٩٤الكتاب:  )١(

١٠/١١٨. 

 .٨٢خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبُها: )٢(

، ومل ١/٣٣٢: عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح:وينظر ،املصدر نفسهُ  )٣(

 أقف عليه يف (املقتضب)، وال يف (الكامل).
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(( بَـةُ لـهُ لَ ا؛ فتكـونُ الغَ ـلَ عنـهُ )١(وجودً بُ  ، ونُقِ لـِ قْ ) تَ :((إنَّ (إنْ ـهُ ـا قولُ أيضً

( ـــانَ ـــتقبالِ إالّ (ك ـــايضَ إىل االس ) ال  )٢(امل (إنْ ـــإنَّ ها؛ ف ـــدَ حْ ـــبُ  وَ لِ قْ تَ

ــلٌ يف األ ــا أص ــا كأهنَّ ؛ ألهنَّ ــتقبالِ ــى االس ــيَها إىل معن ، ماض ــيةِ ــالِ املاض فع

) عــىل قلبِهــا)) (إنْ ــوَ قْ ــمْ تَ ــ)٣(فل ) الشَّ (إنْ ــأَنَّ ((القولَ ب ــإنَّ ــذلكَ ف ةَ رطيّ ـ؛ ل

ـ ـها عـن معنـى املُضِ ) بخصوصِ لُ (كـانَ ـوَ ـال تنقُ ـوَ بـاقٍ معهـا هُ ، بَـلْ هُ يّ

، وينظر: رشح ٢/٣٤٦التخمري(رشح املفصل يف صنعة اإلعراب):  )١(

 . ومل أجدْ ذلكَ يف (املقتضب)، وال يف (الكامل).٩/٤٤١٦التسهيل(ناظر اجليش): 

فيدُ اال )٢( هُ للاميض جاءَ قالَ د. أسعد: ((الرشطُ يُ لِّصُ ، وإنْ أرادَ املتكلِّمُ خيُ  ستقبالَ

 ، نَ الْكاذِبِنيَ ﴿بكانَ وَ مِ هُ قَتْ وَ دَ بُلٍ فَصَ نْ قُ دَّ مِ هُ قُ يصُ مِ سورة يوسف: من  ﴾إِنْ كانَ قَ

ي﴿ ،٣٦اآلية كِريِ تَذْ ي وَ قامِ مْ مَ يْكُ لَ َ عَ ربُ )). ٧١سورة يونس: من اآلية ﴾إِنْ كانَ كَ

هُ  المَ : إنَّ كَ )  أقولُ ، فداللةُ الرشطِ عىل املُيضِّ معَ (كانَ ، إذْ يف املسألةٍ تفصيلٌ غريُ دقيقٍ

ها فعلٌ  : أنْ يكونَ بعدَ رُ ) بلفظِ املايض، واآلخَ : أنْ تكونَ (كانَ لُ : األوَّ تقتيض أمرينِ

، أ ) فعلٌ مضارعٌ فداللةُ الرشطِ هيَ االستقبالُ قَعَ بعدَ (كانَ ا إذا وَ ، وأمّ ي تكونُ ماضٍ

الً، وثانيًا: إنَّ داللةَ الرشطِ عىل املُيضّ ليستْ مقصورةً ةِ األفعالِ املاضيبمنزل ، هذا أوّ ةِ

نْ أَرادَ التفصيلَ فعليهِ بقراءةِ  ، ومَ ) فقط، بلْ تتعداها إىل األفعالِ املاضيةِ عىل (كانَ

نَ املوضوع.  حتليلِ األحاديثِ الثالثةِ األُوىل مِ

ده يف (ا١٣٨التوطئة: )٣(  ملقتضب) وال يف (الكامل).، ومل أجِ
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دِ)) مُ ابــنُ والّد(ت )١(مــذهبُ املــربِّ ــونَ مــنهُ ــهُ نحويُّ هـــ) ٣٣٢الــذي وافقَ

ــعُ  ــدْ تُوضَ )قَ :((وكــذلكَ (إنْ )، قالَ ــدِ األمــرَ بـــ(كانَ قيِّ ــعَ وملْ يُ الــذي توسَّ

عَ املـايض عـىل احلقيقـةِ وإنْ كـانَ أصـ ]، وذلـكَ نحـوُ مَ لُها[مع االسـتقبالِ

ــدْ  ــى قَ ؛ بمعن رْ ــكُ ــكَ ملْ تَشْ ــنْتُ إلي سَ : إنْ أَحْ ــهُ بتَ رَّ ــدْ جَ ــلٍ قَ جُ ــكَ يف رَ قولِ

(( ــكَ ــكَ من ــوتُ ذل لَ ــدْ بَ ، أي: قَ رْ ــكُ ــمْ تَشْ لَ ــكَ فَ ــنْتُ إلي سَ ــدْ )٢(أَحْ . وقَ

هُ السريايفّ  ، ووافقَ ةً ) خاصّ يَّدَ ذلكَ بـ(كانَ دَ قَ تَ أنَّ املربِّ لِمْ  .)٣(عَ

) إذا  :((إنَّ (كــانَ ــالَ ــو عــيلٍّ الشــلوبني ق دَ أب ــربِّ وا امل ــابَعُ ــذينَ ت ومــن ال

ــ ــي للش ) الت ــا(إنْ ــتْ عليه لَ خَ ـــدَ نْصَ ، ـرطِ ال يَ ــتقبالِ ــا إىل االس فُ معناه رِ

ـلَ فـالنٌ كـذا؛ فهـذا املـايض ملْ  ـدْ كـانَ فَعَ قَ لْـتَ هـذا فَ تَ فَعَ نـْ : إنْ كُ تقـولُ

 .  )٤(نا))ينتقلْ معناهُ إىل املستقبلِ هُ 

، ويُنظر: رشح مغني ٥/١٢٧رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١/١٢٥اللبيب(املزج): 

د: )٢( ، وما بني املعقوفني مني يقتضيه السياق، ١٩٤االنتصار لسيبويه عىل املربِّ

.  ولعلَّهُ سهوٌ طباعيّ

 .١٠/١٢٥ينظر: رشح كتاب سيبويه: )٣(

 .٢/٤٥٩زولية الكبري:رشح املقدمة اجل )٤(
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ـــنيِ  - ـــامِ احلُسَ ـــولُ اإلم ـــكَ ق ـــن ذل ـــالكِ  Qم ـــمَ  هب لِ ـــنيَ عَ ح

جَ مــ ــرَ ــدْ خَ :((فإنْ كــانَ معاويــةُ قَ ــفِ يل وال ألِ معاويــةَ ْ يَ خــيَ نْ دنيــاهُ وملَ

دْ واهللاِ أتانا ما ال قِوامَ لنا بهِ)) قَ نَ فَ مِ نِ بام كانَ ضَ  .)١(احلسَ
) الشَّ  (إنْ لَّ ؛ ألنَّ معاويةَ رطيّةُ عىل ـال يمكنُ أنْ تَدُ حـنيَ قـالَ -االستقبالِ

يًّا حتّى يأتيَهُ املـوتُ مسـتقبالً،((وإنّام سـاغَ ذلـكَ يف  -اإلمامُ ذلكَ  نْ حَ ملْ يكُ
ا؛ فجازَ لـذلكَ أَنْ  ، وعبارهتُ ا أصلُ األفعالِ ، وأَهنَّ ّ

ةِ دَاللتِها عىل املُيضِ كانَ لقوَّ
(( لِبَ يف الداللةِ إنْ  .)٢(تَغْ

ــريضّ  ــالَ ال ــذلكَ ق ــبِ ل ــا يف األغل ــونُ رشطُه ) يك (إنْ ــمْ أنَّ لَ :((ثُمَّ اعْ
ـــ لْـــتَ الشَّ عَ رطَ ـمســـتقبلَ املعنـــى، فـــإنْ أردتَ معنـــى املـــايض جَ

ــــاىل: ــــهِ تع )، كقولِ ــــانَ (ك ــــهُ ﴿لفظَ تُ لْ ــــتُ قُ نْ ــــانَ ﴿و: ﴾إِنْ كُ إِنْ ك
ــهُ  يصُ مِ ــرضِ ﴾قَ ــى ف ــونُ بمعن ــدْ يك ــا قَ ــانَ رشطً ) إذا ك ــانَ (ك ــمَّ إنَّ ...ثُ

ــايض، ــوعِ يف امل ــو: الوق ــهُ ﴿ نح تُ لْ ــتُ قُ نْ ــهُ ﴿ و: ﴾إِنْ كُ يصُ مِ ــانَ قَ  ﴾إِنْ ك
ــهُ  نَّ ــا إالّ أَ ــانَ غنيًّ ــدٌ وإنْ ك ــو: زي ، نح ــهِ ــوعِ في ــقَ الوق قِّ تَحَ ــونُ مُ ــدْ يك وقَ

(( ــلٌ ــنيِ )٣(بخي ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــةَ  Q، ومن ــوتُ معاوي ؛ فم ــابقُ الس
 متحققُ الوقوع.

 .٥/١١الفتوح:  )١(

 .٨/٢٨٣، وينظر: رشح املفصل: ٢/١٩٠األُصول يف النحو:  )٢(

 .١٢٦-٥/١٢٥رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(
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ــدَ الــدكتورُ فاضــلُ الســامرائيّ ذلــكَ  ضَّ ــدْ عَ قائالً:((والصــوابُ أنَّ  وقَ
ـ ـــالشَّ ضِ ــدْ يــأيت للمُ لُّ عــىل ذلــكَ االســتعاملُ الفصــيحُ بــام ال ـرط قَ ، يــدُ يّ

ـ ـدْ يـأيت الشَّ قَ . فَ ــيقبلُ التأويلَ ، وذلـكَ إذا كـانَ ـرطُ للداللـةِ عـىل املُضِ يّ
(( ــاضٍ ــلٌ م ــدها فع ) بع ــانَ (ك ــ)١(بلفظِ ــىل املض ) ع (كانَ ــةُ ــدَ ـ؛ فدالل يّ بع

ـــ ـــرطِ تـأداةِ الشَّ ـــايض، ـقتض ـــظِ امل ـــونَ بلف : أنْ تك لُ : األوّ ـــرينِ ي أم
. : أَنْ يكونَ بعدها فعلٌ ماضٍ رُ  واآلخَ

ــ دَّ ابــنُ السَّ ــدْ رَ ،  ،، وأبــو عــيلٍّ الفــاريسّ )٢(راجـوقَ دُ ــبَ إليــهِ املــربِّ هَ مــا ذَ
ــبَ إليــهِ أبــو العبــاس  هَ :((اعلمْ أنَّ هــذا الــذي ذَ فقــالَ أبــو عــيلٍّ الفــاريسّ

ــهُ عــىل نَّ ) أَ ــ يف (كـانَ ــتُ ـمعنــى املُضِ لِمْ ، عَ ــدٌ ــهُ أَحَ ، وملْ يقلْ ي غـريُ مســتقيمٍ
ــ ــنَ البص ـــمِ ــكَ أنَّ الشَّ ؛ وذل هُ ــريَ ــيام ـرينيَ غ ــانِ إال ف ــزاءَ ال يقع رطَ واجل

ــ ــى املُضِ ــلُ معن ي ــزاءِ حتُ ــروفُ يف اجل ، واحل بَلُ ــتَقْ ــتقبالِ ال ـيُس يّ إىل االس
، ولــو جــازَ وقــوعُ املــايض بعــدها عــىل معنــاهُ ملََــ الــةَ ))حمَ ــتْ مَ زَ ، أي: )٣(ا جَ

ــ ) بعــدَ أداةِ الشَّ (كــانَ جُ ـإنَّ ــنَ األفعــالِ املاضــيةِ خيــرُ هــا مِ رطِ بمنزلــةِ غريِ

 .٤/٥٤معاين النحو:  )١(

 .٢/١٩١ينظر: األُصول يف النحو: )٢(

 وهتذيبها: ، وينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ ٣٩٣-٢/٣٩٢اإلغفال:  )٣(

٨٢. 

 

                                                 



طِ  ْ   ٣٢١ ................................................................ البَابُ الثاين: تراكيبُ الرشَّ

ــورِ  ــذهبُ اجلمه ــو م ــتقبل، وه ــا للمس ــيسَ )١(زمنُه ــهِ ل ــوا إلي ــا ذهب . وم
، والســيَّام قــولُ ـبشــ ــهِ كــام جــاءَ يف النصــوصِ الســابقةِ ؛ لثبــوتِ خالفِ يءٍ

نيِ   .Q اإلمامِ احلُسَ
ــدَ مــنْ تعليــقِ مضــمونِ اجلــزاءِ بحصــولِ مضــمونِ  وإنَّ مــا قُصِ

ــ ـــالشَّ ــنْ أنَّ َ الشَّ ــا م مَ آنفً ــدَّ ــا تق ــايف م ــايض ال ين ــروضُ ـرطِ يف امل رطَ مف
ــ ؛ لـــ((أَنَّ كــونَ الشَّ ــام هــو فــيام إذا ـاحلصــولِ يف االســتقبالِ رطِ كــذلكَ إنّ

ــا لتعليِــق حصــولِ مضــمونِ  ) جائيــةً عــىل أصــلِها، وهــو كوهنُ كانــتْ (إنْ
ــ ــمونِ الشَّ ــولِ مض ــزاءِ بحص ــتْ ـاجل ــيام إذا كان ، ال ف ــتقبالِ رطِ يف االس

، فيكــونُ هــذا  جائيــةً عــىل خــالفِ أصــلِها، كــام هــو املفــروضُ يف املقــامِ
 .)٢(املوردُ منَ املجازاتِ الشائعةِ املشهورة))

ــــاءَ يف  ، ج ــــورِ ــــذهبِ اجلمه ــــا بم ــــالَ أيضً دَ ق ــــربِّ ــــم إنَّ امل ث
: إنْ تــأتِن ــأْتِني. ولــو املقتضــب:((وتقولُ : إنْ ت ؛ ألنَّ معنــاهُ ــمٌ هَ ي فلــكَ دِرْ

كَ لَ  ي آتـِ يْتَنـِ : إنْ أَتَ لْتَ ؛ كـام قـالَ اهللاُ عـز وجـلَّ قُ ـلَحَ يـدُ ﴿:صَ رِ ـنْ كـانَ يُ مَ
مْ  فِّ إِلَيْهِ ينَتَها نُوَ زِ يا وَ نْ ياةَ الدُّ ))﴾احلَْ نْ نْ يكُ : مَ  .)٣(؛ ألنَّ معناهُ

 .١/١٢٥ينظر: رشح مغني اللبيب(املزج):  )١(

 .٢/١٣٥رشح خمترص املعاين: )٢(

 .١٥، واآلية: سورة هود: من اآلية ٢/٥٩ )٣(
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ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــهُ ق ــو يف زُ  Qومن ــةَ وهُ الَ ــاسَ  )١(بَ ــا الن خماطبً
ــيفِ  ــدِّ السَّ ُ عــىل حَ ــربِ م يَصْ ــنْ كــانَ مــنكُ ، فَمَ ــا النــاسُ :((أهيُّ الــذينَ اتبعوهُ

نّا)) فْ عَ ِ يَنْرصَ لْ نا، وإالّ فَ عَ مْ مَ لْيقُ نَّةِ فَ نِ األسِ  .)٢(وطَعْ
ــامُ  هُ اإلم ــدَ ــذي قَصَ ــربَ ال ؛ ألنَّ الص ــتقبالُ ــيَ االس ) ه (كانَ ــةُ  Qدَالل

؛ ألنّـهُ يقعُ عنـد الوثبـ ـنْ بعـدُ ؛ وهـذا األمـرُ ملْ يكُ ـنَّةِ ـطِكاكِ األسِ  Qةِ واصْ
ــنْ  ــةَ م بالَ ــازالَ يف زُ ــوَ م ؛ فهُ ــةُ ــعَ املعرك قَ ــي تَ ــربالءَ ك ــدُ إىل ك ــلْ بع ملْ يص

 أرضِ اجلزيرةِ.
؛ فـإنَّ اإلمـامَ  ةُ احلـالِ دُ هـذا قرينـَ ضُ قَ  Qوما يَعْ رَّ فَ ((تَ حـنيَ قـالَ ذلـكَ

ـا، فَ  قً رُّ فَ ـيَ يف أصـحابِهِ الـذينَ النَّاسُ عنهُ تَ قِ الً، حتـى بَ ـامَ ا وشِ وا يمينـً ـذُ أَخَ
ـدِ  ا قَ وا أَنَّـهُ يـأيت بلـدً ـم ظنـُّ ... ألهنّ ـلَ ذلـكَ . وإنّام فَعَ نَ املدينةِ هُ مِ عَ وا مَ جاؤُ
 ، ــونَ ــم يعلم ــهُ إالّ وهُ عَ ــريوا مَ هَ أنْ يس ــرِ ، فَكَ ــهِ ــةُ أهلِ ــهُ طاع ــتقامتْ ل اس

ــ ُ ــمَ أَهنَّ لِ ــدْ عَ ؟ وقَ ونَ مُ ــدَ قْ ــالَمَ يَ ــدُ عَ ري ــنْ يُ بْهُ إالّ مَ ــحَ ْ يصْ ــم ملَ ُ َ هلَ ــنيَّ م إذا بَ
(( هُ عَ هُ واملوتَ مَ  .)٣(مواساتَ

ة من الكوفة، وهي قرية عامرة هبا أسواقٌ بـنيَ  )١( : منزلٌ معروفٌ بطريق مكّ ةُ الَ بَ زُ

بْلهــا املــاءَ  بالــة بِزَ ــميت زُ . معجــم واقصــة والثعلبيــة، وسُ ، أي: بضــبطِها لــهُ

 .١٤٦-٣/١٤٥البلدان:

 .٤٠٦ينابيع املودة(القندوزي احلنفي):  )٢(

 .٣/٣٠٣تاريخ الطربي:  )٣(
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طِ عىل وجهنيِ  ) بعدَ أداةِ الرشَّ (كانَ : إنَّ  :)١(لذلك يمكنُ القولُ

لُ  ــاألوّ ، أي: تُصْ ــيةِ ــالِ املاض ــةِ األفع ــونَ بمنزل فُ دَاللتُهــا ـ: أنْ تك رَ

ــاءَ الف ــكَ إذا ج ، وذل ــتقبالِ ــولِ إىل االس ــام يف ق ا، ك ــارعً ــدها مض ــلُ بع ع

ـــامِ  ـــالَ  Qاإلم ، ق ـــهِ ـــدلُّ علي ـــةٌ ت ـــاكَ قرين ـــتْ هن ، أو كان ـــابقِ الس

ــو: ــا، نحُ ــتقبالِ أيضً ) يف االس ــانَ لُ (ك ــتعمَ ــدْ تُس ــتُ  الريض:((وقَ إنْ كن

ا فائتِني)) ا جالسً  .)٢(غدً

ــالثــاين ــةِ عــىل املُضِ الل ــةَ الدَّ ) باقي (كــانَ ، وذلــكَ إذا جــاءَ ـ: أنْ تكونَ يّ

 لفعلُ بعدها ماضيًا.ا

ــ ـــوربَّــام جــاءَ فعــلُ الشَّ ــوَ ـرطِ داالًّ عــىل املُضِ )، وهُ (كــانَ يّ بغريِ

ــدْ  ــهُ الــريض قائالً:((وقَ ، وتبعَ هُ ــبَقَ ذكــرُ بُ ابْــنِ والّدٍ الــذي سَ هَ ــذْ مَ

ـ لُ املـايض يف الشَّ ـقَ الوقـوعِ وإنْ كـانَ بغـريِ لفـظ كــان، ـيُسـتعمَ رطِ متحقِّ

:لكنَّهُ قليلٌ بالنسبةِ إىل  (كان)، كقولِهِ

تـا       زَّ تَيْبَةَ حُ نـا قُ بُ إنْ أُذْ  .)٣(..................)).أَتَغْضَ

 .٢/٤٥٩، رشح املقدمة اجلزولية الكبري:٣/٣٥ينظر: معاين القرآن وإعرابه: )١(

 .٥/١٢٧رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

، والشعر صدر بيت للفرزدق، ٥/١٢٦ب:رشح الريض عىل كافية ابن احلاج )٣(

بْ لقتلِ ابنِ خازم).٨٥٥ديوانه: ضَ  ، وعجزهُ هو:(جهاراً وملْ تَغْ
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قَ معناهُ  قَّ قَعَ يف ما مىض منَ الزمانِ وحتَ تَيْبَةَ قد وَ زُّ أُذْين قُ  .)١(فَحَ
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــىل  Qومن ــلِّ ع مَّ ص :((اللّهُ ــهُ ــاءٍ ل ــنْ دع مِ

ـ َمَّ ، حممدٍ وآلِ حمُ ـلُ ، وعليـكَ أتوكَّ ، وبـكَ أجـولُ دٍ واجعلنـي بـكَ أصـولُ
ــقُ  ــنْ دعــاءٍ يواف ــكَ مِ ةٍ أو دعوتُ ــفَ ــنْ صِ تُكَ مِ ــفْ صَ ــا وَ ، وم ــبُ وإليــكَ أُني
 ، تْنــي عليــهِ يِني عــىل ذلــكَ وأَمِ َبَّتَــكَ ورضــوانَكَ ومرضــاتَكَ فــأَحْ ذلــكَ حمَ

ِبُّ وترىض)) ذْ بناصيتي إىل ما حتُ نْ ذلكَ فَخُ تَ مِ هْ رِ  .)٢(وما كَ
ــ ــىل املُضِ ــدْ دالًّ ع ) قَ ــتَ هْ رِ ، وكَ تُكَ ــفْ صَ :(وَ طِ ــال الرشَّ ــام ـفع ؛ ألهنّ يّ

. قا الوقوعِ تَحقِّ  مُ
ـ هِ تعـاىل:)٣(رطِ حاليًّـاـوقـد يكـونُ زمـنُ فعـلِ الشَّ ـلْ يـا ﴿، نحـوُ قولـِ قُ

ـ ونَ مِ بُـدُ عْ ينَ تَ بُـدُ الَّـذِ ي فَـال أَعْ ـنْ دِينـِ ـكٍّ مِ نْتُمْ يفِ شَ َا النَّاسُ إِنْ كُ ونِ أَهيُّ نْ دُ
ــيجِ )٤(﴾اهللاَِّ ــابِ والتهي ــلوبُ اإلهل ــالِ أُس ــىل احل ــةَ ع ــدُ الدالل في ــا يُ ّ ، )٥(، وممِ

نْتُمْ صادِقِنيَ ﴿نحو قولِهِ تعاىل: مْ إِنْ كُ هانَكُ لْ هاتُوا بُرْ  .)٦(﴾قُ

 .٩/٧٨ينظر: خزانة األدب: )١(

 .١٤٣مهج الدعوات: )٢(

 .٤/٥٨، معاين النحو:٤/١٣٩ينظر: الربهان يف علوم القرآن: )٣(

 .١٠٤سورة يونس: )٤(

 .٤/٥٨، معاين النحو:٤/١٣٩، ٢/١٥٤ينظر: الربهان يف علوم القرآن: )٥(

 .١١١سورة البقرة: من اآلية  )٦(
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ــنيَ  - ــيَ إىل طعــامٍ فقــالَ  Qومنــهُ أنَّ اإلمــامَ احلُسَ عِ رأ رجــالً دُ

:((اعفني. فقــالَ احلُ  ــنيُ للــذي دعــاهُ ، فلــيسَ يف Q سَ ــمْ ، : قُ ــوٌ فْ الــدعوةِ عَ

)) اً وإنْ كنتَ مفطِر ، وإنْ كنتَ صائامً فباركْ لْ  .)١(فَكُ

ــنُ أنْ  ــهُ ال يمك ــايض؛ ألنَّ ــىل امل ــدلُّ ع ــعنيِ ال ت ــال املوض ) يف كِ ــانَ (ك

ــائمٌ  ــرٌ يف املــايض، أو ص ــبَ مفطِ ــبَبِ أنَّ املخاطَ ــلِ بس ــرُ باألكْ يكــونَ األم

ــ ــنُ أنْ يك . وال يمك ــهِ طُرُ في ــيَفْ ــبِ سَ ــببِ أنَّ املخاطَ ــلِ بس ــرُ باألكْ ونَ األم

ـ ؛ وعليـهِ ينبغـي أنْ يكـونَ زمـنُ الشَّ ـوَ ـيف املستقبلِ أو سيصـومُ فيـهِ رطِ هُ

.  احلالَ

ــهُ  - ــهُ قولُ ــحابهِ  Qومن ــنهمألص ــنْ  ريض اهللا ع :((أَالَ ومَ ــربالءَ يف ك

(( دٍ فْ هبا إىل بني أَسَ ِ لْينرصَ لِهِ امرأةٌ فَ حْ  .)٢(كانَ يف رَ

ــ يَنْصَ لْ ــهِ امــرأَةٌ اآلنَ فَ لِ حْ ــنْ كــانَ يف رَ ــحُّ أنْ ـأي: ومَ فْ هبــا، إذْ ال يَصِ رِ

ـــ ـــونَ الشَّ ــــيك لِّق تَعَ طُ مُ م  اً رْ هُ ـــأمرَ ـــتقيمُ أنْ ي ـــهُ ال يس ؛ ألنّ ـــتقبلِ باملس

ُـــنَّ ـباالنصـــ ، يف حـــنيِ أَهنَّ ـــم يف املســـتقبلِ ـــنَّ معهُ رافِ بنســـائِهم إذا كُ

نَّ يف ا ـعَ رجـاهلِِ لَّـتْ موجوداتٌ مَ ؛ فالقرينـةُ احلاليّـةُ هنـا هـي التـي دَ حلـالِ

. طِ أُريدَ بهِ احلارضُ ال املستقبلُ  عىل أنَّ فعلَ الرشَّ

 .٢/١٠٧دعائم اإلسالم(النعامن التميمي املغريب): )١(

 .١/٣٤معايل السبطني: )٢(
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ــالُ رش ــونَ احل ــويّنيَ أنْ يك ــضُ النح ــعَ بع نَ ــدْ مَ ــالَ وقَ ــا؛((ألنَّ احل طً

ــاً يكــونُ موجــود ــمُ الشَّ كْ . وإنَّــام )١())اً رطِ أنْ ال يكــونَ موجــودـ، وحُ

مَ هؤالءِ بذلكَ  كَ . حَ  نتيجةً لنقصِ استقرائِهم كالمَ العربِ

ـــ ـــدْ يُســـتعملُ الشَّ اللـــةِ عـــىل املـــايض واحلـــارضِ ـهـــذا، وقَ رطُ للدَّ

ــنيِ  ، ومنــهُ قــولُ اإلمــامِ احلُسَ نّــا أهــلَ Q واملســتقبلِ بَّنــا كــانَ مِ ــنْ أَحَ : ((مَ

 .)٢(البيت))

ــاىل: ــال تع ــئَلُكُ ﴿ق ــلْ ال أَسْ ــقُ ــراً إِالَّ امل ــهِ أَجْ يْ لَ ةَ مْ عَ دَّ ــى وَ ب رْ ، )٣(﴾يفِ الْقُ

ــــتِ  ــــلِ البي ــــبُّ أه ــــ Qفَحُ تَصِ قْ ؛ ـال يَ ــــرَ ــــنٍ دونَ آخَ ــــىل زم رُ ع

ــ ــولُ ـفالشَّ ــا ق ، منه ــريةٌ هُ كث ــواهدُ ــايض، وش ــقَ يف امل قَّ َ ــدْ حتَ بَّنا) قَ (أحَ رطُ

)) :((ســلامنُ N رســولِ اهللاِ ـا أهــلَ البيــتِ نـّ ــ . وهــو، أي:)٤(مِ رطُ ـالشَّ

ـــقٌ يف ا تَعلِّ ، ومُ ـــقٌ يف احلـــالِ تحقِّ ، وخـــريُ دليـــلٍ عـــىل ذلـــكَ مُ بلِ ملســـتقَ

. م دونَهُ يف كربالءَ هُ جَ هَ هُ الذينَ بذلوا مُ  أصحابُ

 .٢١٨رشح اجلمل يف النحو: )١(

 .٨٥نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر(احللواين):  )٢(

 .٢٣سورة الشور: من اآلية  )٣(

 .٦/١٣٠، جممع الزوائد: ٦/٢١٢ املعجم الكبري: )٤(
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ط واجلواب:  صور فعيل الرشَّ
ــ ــبَقَ ذكــرُ أنَّ أداةَ الشَّ لُ عــىل مجلتــنيِ فعليتــنيِ تُعلِّــقُ ـسَ رطِ تــدخُ

ــردُ  ــاحبتِها ال تنف ــنهام بص ــدةٍ م ــلَّ واح ــربُطُ كُ ــاألُخر، وت ا ب ــدامهُ إح
ا عــ ــبَ أنْ تكــونَ اجلملتــانِ فعليتــنيِ مــن إحــدامهُ جَ ــام وَ نِ األُخــر، وإنّ

ــ ــلِ أنَّ الشَّ ــدَ ـقِبَ ــلُ أنْ يُوجَ تم ــودِ، وحيَ ــيس يف الوج ــام ل ــونُ ب ــام يك طَ إنّ رْ
هــا  ــحُّ تعليــقُ وجــودِ غريِ ، ال يَصِ ، واألســامءُ ثابتــةٌ موجــودةٌ ــدَ وأنْ ال يُوجَ

 .)١(عىل وجودِها
ــ ــمَّ إنَّ الشَّ ـــثُ ــةٌ وسَ لَّ ــونُ رطَ عِ ــبابُ ال تك ، واألس ــزاءِ ــودِ اجل بَبٌ لوج

ــلُهُ أنْ  ــزاءُ فأص ــا اجل . وأمّ ــالِ ــاألعراضِ واألفع ــونُ ب ــام تك ، وإنّ ــدِ باجلوام
ــا ــلِ أيضً ــونَ بالفع ــىل )٢(يك ــودِ ع ــهُ يف الوج ــوفٌ دُخولُ ــهُ يشءٌ موق ؛ ألنَّ

ثُ وتَنقضـ ـدُ ْ ، واألفعـالُ هـي التـي حتَ هِ ي، ويتوقّـفُ وجـودُ ـدُخولِ رشطـِ
ــىل ــها ع ــزومَ ال  بعضِ ؛ ألنَّ املج ــزومٌ ــلُ جم ــيَّام والفع ، الس ــضٍ ــودِ بع وج

 .)٣(يكونُ إالّ مرتبطًا بام قبلَهُ 
ــ ــانَ الشَّ ، وأنْ ـوإذا ك ــارعنيِ ــا مض ــازَ أنْ يكون ــنيِ ج ــزاءُ فعل رطُ واجل

ــ ــونَ الشَّ ، وأن يك ــينيِ ــا ماض ــيـيكون ــار اً رطُ ماض ــوابُ مض ، وأنْ عاً واجل

 .٨/٢٨٤ينظر: رشح املفصل: )١(

 .٢/٤٩، املقتضب:٣/٩١ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٩/٥ينظر: رشح املفصل: )٣(
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طُ مضارع  .)١(اً يواجلوابُ ماض اً يكونَ الرشَّ
 ، ــرةِ والفصــاحةِ ــونَ تلــكَ الرتاكيــبَ بحســبِ الكث ــبَ النحويّ تَّ ــدْ رَ وقَ

 وذلكَ عىل النحوِ اآليت:

: طِ واجلوابُ مضارعنيِ الً: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ  أَوّ
ــنُ الكــالمِ أنْ  سَ : إنْ تفعــلْ فَأحْ جــاءَ يف (الكتــاب): ((فــإذا قلــتَ

ــنَ  هُ مِ ــهُ نظــريُ ؛ ألنَّ ــلْ )) يكـونَ اجلــوابُ أَفْعَ ــونَ أَنَّ )٢(الفعــلِ ــرَ النحويّ كَ . وذَ
ـةِ اللفـظِ للمعنـى، واملعنـى مـعَ هـذهِ )٣(هذا الرتكيـبَ هـو األصـلُ  قَ ؛ ملُطابَ

ىل ، فاملطابقـــةُ هـــي األَوْ ـــنُ )٤(األدواتِ عـــىل االســـتقبالِ سَ ، )٥(، واألَحْ
ـهِ تعــاىل:)٦(اً واألكثــرُ ورود مْ أَوْ ﴿، نحــوُ قولـِ ــكُ سِ وا مــا يفِ أَنْفُ بْــدُ إِنْ تُ  وَ

، املحصول يف رشح ١٥١-١٥٠، التوطئة:٢٢٦ينظر: رشح اجلمل يف النحو: )١(

 .٢/٦٣٩الفصول:

)٣/٩١ )٢. 

 .٢/١١٠٢اح:، املقتصد يف رشح اإليض٢/٥٩ينظر: املقتضب:  )٣(

، املقاصد الشافية يف ٥/١١٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(

 .٦/١٢٧رشح اخلالصةِ الكافية:

 .٤/١٨٨٦ينظر: ارتشاف الرضب:  )٥(

 .٩/٤٤٠٦ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٦(
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مْ بِــهِ اهللاَُّ ـبْكُ اسِ ـوهُ حيُ فُ ْ ؛ ألَنَّ )١(﴾ختُ ، وإنّـام صــارَ هـذا الرتكيــبُ هـو األصــلَ
بُ إالّ املضارعُ  رَ عْ هُ وال يُ ربُ عْ طَ يُ  .)٢(الرشَّ

دَ هذا الرتكيبُ يف ستةِ مواضعَ  رَ دْ وَ  :)٣(وقَ
م إنْ  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُســنيِ  - :((فإنَّكُ ــرَّ وأصــحابَهُ ــا احلُ خماطبً

تَّ  ــقَّ الِ تَ ــوا احل فُ رِ ــوا وتَعْ ىل قُ ــتِ أَوْ ــلَ البي ــنُ أه ــنْ أرىض هللاِ، ونح ــهِ يَكُ هلِ
عنيَ مـا دَّ م مـنْ هـؤالءِ املـُ اليةِ هذا األمـرِ علـيكُ م، والسـائرينَ  بِوِ لـيسَ هلـُ

(( دوانِ رِ والعُ م باجلَوْ  .)٤(فيكُ
ــ ــنْ فعــلِ الشَّ تَّ  رطِ وجوابِــهِ مضــارعنيِ كــام يف (إنْ ـإذا كــانَ كــلٌّ مِ ــوا تَ قُ

ــنْ  ــقَّ يكُ ــوا احل ــزمِ  وتعرف ــنَ اجل ــدَّ مِ ــال بُ ــلَ )٥(أرىض هللاِ) ف ؛((ألنَّ العام
ـلَ  مَ كحـرفِ اجلـرِّ إذا دَخَ ـزَ ، وال مـانعَ منـه، فَجَ لَـهُ مَ لَ عىل ما يقبـلُ عَ دَخَ

ـــ ـــحيحِ املنْصَ ـــمِ الص ـــىل االس ))ـع فِ ـــحبُ )٦(رِ ((تَصْ ، وألَنَّ أداةَ اجلزمِ
بُ املــا ّــا تصــحَ ــعَ املضــارعِ املضــارعَ أكثــرَ ممِ ا مَ ــبَ اســتعامهلُ لِّ ، فلــامّ غُ يضَ

 .٢٨٤سورة البقرة: من اآلية )١(

 .٢/٤٩ينظر: املقتضب: )٢(

 .٣٨٣، ٣٥١، ٢٩١ :٢، م٣٣١: ١ينظر: م )٣(

 .٤٤/٣٤٠، بحار األنوار: ٣/٢٨٠تاريخ الطربي:  )٤(

 .٢١٦ينظر: رشح اجلمل يف النحو: )٥(

 .٢/٦٣٩، وينظر: املحصول يف رشح الفصول: ٣٧٦توجيه اللمع:  )٦(
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ــلَ  ــهِ وتعم رَ في ثِّ ــؤَ ــتْ أنْ تُ بِلَ ــهِ فقَ ــتصَّ ب ــهُ واخ مَ ــا الزَ ــةِ م ــتْ بمنزل كان
(( ــهُ أخــفُّ ؛ ألنَّ لَـتِ اجلــزمَ مِ دَ عــنِ )١(فَعَ رَ . وهـذا التعليــلُ ال يناســبُ مــا وَ

ــامنيِ  ــL اإلم ــاءتْ أداةُ الشَّ ــد ج ــايضَ ـ؛ فق ــلَ امل بةً الفع ــاحِ ص  يف رطِ مُ
ا ــعً ــنيَ موض ــلَ   ثامن بَتِها الفع ــاحَ ص ــنْ مُ ــرُ م ــذا أكث ــاً، وه ــيأيت قريب ــام س ك

.  املضارعَ
ــ ) الشَّ (إنْ ــهُ تْ ــذي أفادَ ــى ال ىضَ اهللاِ ـواملعن ــودَ رِ ــتْ وج لَّقَ ــا عَ رطيةُ أهنَّ

ــرائِن  ــةِ ق . وبمعون ــهِ ــقَّ ألهلِ م احل ــرفتِهِ ــاطَبنيَ ومع ــو املخ ــبحانَهُ بتق س
ــوَ  ــقِ احلــالِ أنَّ اجلــزاءَ وهُ هُ لعــدمِ حتقُّ ــقْ وجــودُ ىضَ اهللاِ ســبحانَهُ ملْ يتحقَّ رِ

ـــ ـــودِ الشَّ م، وملْ ـوج هِ ـــامِ ـــولَ إم ـــمعوا ق ـــاطَبنيَ ملْ يس ، أي: إنَّ املخ رطِ
ـــامُ  ـــالَ اإلم م، ق ـــنهُ ـــبحانَهُ ع ـــرضَ اهللاُ س ـــذلكَ ملْ ي ؛ ل هُ ـــرَ يُطيعـــوا أم

)):Qاحلُسنيُ  ضانا أهلَ البيتِ ىضَ اهللاِ رِ  .)٢(((رِ
ــنيِ ومنهــا قــولُ اإل - ــدُّ  Qمــامِ احلُسَ :((وإنْ أَعُ ــةَ فَ رَ ــنْ دعــاءِ يــومِ عَ مِ

يها)) صِ كَ ال أُحْ نَحِ نَنَكَ وكرائِمَ مِ كَ ومِ مَ  .)٣(نِعَ
ــ ) الشَّ ــلْ (إنْ ـــملْ تعم ــلِ الشَّ ــزمَ يف فع ــهِ (ال ـرطيَّةُ اجل ) وجوابِ دُّ (أَعُ رطِ

ام؛ لذلكَ فهي مُ  ُام قابالنِ ألِ َنْ تعملَ فيهِ عَ أهنَّ يها)؛ مَ صِ ْالً هلـا عـىل أُحْ لَةٌ محَ مَ هْ

 .٩/٤٣٢١رشح التسهيل(ناظر اجليش): )١(

 .٤٤/٣٦٦، بحار األنوار: ٢/٤٧٣كشف الغمة يف معرفة األئمة: )٢(

 .٢٥٣لبلد األمني: ا )٣(
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طيّة نِّيّ هذا الرتكيبَ بأنَّهُ لغةٌ )١((لو) الرشَّ فَ ابنُ جِ صَ دْ وَ  .)٢(. وقَ

 : هُ ماضينيِ طِ وجوابُ  ثانيًا: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ

: بٍ رَ النحويونَ أنَّ هذا الرتكيبَ يردُ عىل أرضُ كَ  ذَ

: :اً أنْ يكونــا ماضــينيِ لفظــ -أ إنْ فعلــتَ  قــالَ ســيبويه:((إذا قــالَ

(( ــهُ ــهُ مثلُ ؛ ألنَّ ــتُ : فعل ــولَ ــالمِ أنْ تق ــنُ الك سَ أَحْ ــعَ )٣(فَ ــوزُ أنْ يق ؛ إذْ جي

ــهُ يف  ــعَ موقعَ ــازَ أنْ يق ــام ج ، ك ــزاءِ ــتقبلِ يف اجل ــعَ املس ــايض موق ــلُ امل الفع

ــ ، قــالَ ســيبويه:((وال ـالشَّ ؛ ألنَّ احلــرفَ يقلــبُ املعنــى إىل االســتقبالِ رطِ

ـــعِ  ضِ وْ ) يف مَ ـــتُ لْ ـــوزُ (فعَ ـــتَ جي لْ ـــو: إنْ فَعَ ـــازاةٍ، نح ) إالّ يف جمُ لُ (أَفْعَ

(( لْتُ  .)٤(فَعَ

ــ : ملْ يقتصْ ــولُ ـــأق ــىل الشَّ ) ع ــلُ (يفع ) مكانَ ــلَ (فَعَ ــلْ ـر وقوعُ ، ب رطِ

مِ  سَ ، كام سبقَ يف تراكيبِ القَ قَع كذلكَ بعد(ال) النافيةِ  .)٥(وَ

 .٣/١٥٩١ينظر: رشح الكافية الشافية: )١(

 .٢/٤٢ينظر: املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: )٢(

 .٩٢-٣/٩١الكتاب:  )٣(

، البسيط يف رشح مجل ٢/٥١٠، اإلغفال: ٢/٥٠، وينظر: املقتضب:٣/٥٥:  )٤(

 .١/٢٤١الزجاجي:

 من هذه األطروحة. ١٥ينظر: ص  )٥(
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ـــ دَ الشَّ رَ ـــدْ وَ يف  Lرطُ واجلـــوابُ ماضـــينيِ يف كـــالمِ اإلمـــامنيِ ـوقَ

اث  :  )١(امننيَ موضعً
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ــجدِ Q منه ــتالفَ إىل املس ــنْ أدامَ االخ : ((مَ

فًا،  ــتَطْرَ سْ ــامً مُ ا، وعل ــتَفادً سْ ــا مُ ، وأخً ــةً مَ ْكَ ــةً حمُ : آي ــامنٍ ــد ث ــابَ إح أص
كَ  ــرْ د، وتَ ــنْ رَ دُّ ع ــرُ ــد أو تَ ــىل اهل لُّ ع ــدُ ــةً تَ لِم ، وكَ ــرةً نْتَظَ ــةً مُ َ محْ ورَ

يا نُوبِ حَ ))الذُّ يَةً شْ  .)٢(ءً أو خَ
ــ ِ الشَّ ــيلَ ــرابُ يف فِعْ ــتَبِنِ اإلع )؛ ـملْ يَسْ ، وأصــابَ (أدامَ ــوابِ رطِ واجل

ــا يف املوضــعِ جمزومــانِ بمنزلــةِ االســمِ املبنــيّ إذا  ((ألنَّ املــايضَ مبنــيٌّ ومهُ
ــاىل: ــهِ تع ، كقولِ ــهِ ــرِّ علي ــرفُ اجل ــلَ ح خَ ــنْ هللاَِِّ األ﴿دَ مِ ــلُ وَ بْ ــنْ قَ ــرُ مِ مْ

ــدُ  عْ : )٣())﴾بَ ــلَ ــإنْ قِي ــتقبالِ ف ــى االس ــبَ إىل معن ــدِ انقل ــا قَ ، إالّ أنَّ معنامه

، ٣٠٧، ٢٩٧، ٢٨٦، ٢١٠، ١٩٨، ١٧٠، ١٣٢، ١٣٢، ١٣١: ١ينظر: م )١(

٣٣٢، ٣٢٨،، ٣٢٧، ٣٠٠، ٢٩٧، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٨، ٢١٤ ،

، ٥٢٩، ٥١١، ٥٠٧، ٥٦٠، ٤٨٠، ٤٤٤، ٣٦٠، ٣١٨: ٢، م٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤

٩١٨، ٨٩٧، ٨٩٤، ٨٩٣، ٨٨٧، ٨٣٣، ٧٠٤، ٦٩٧، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٩٣، ٦٦٣ ،

٩٤٨، ٩٢٢. 

 .٧٨/١٠٨، بحار األنوار: ٢٣٥ف العقول: حت )٢(

، وينظر: املحصول يف ٤، واآلية: سورة الروم: من اآلية٣٧٦توجيه اللمع:  )٣(

 .٢/٦٣٩رشح الفصول:
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ـــ ـــتْ أداةُ الشَّ ـــفَ أزالَ ـــبَ ـكي ي ؟ أُجِ ـــاهُ ـــنْ معن ـــايضَ ع ـــلَ امل رطِ الفع
ــكَ  ــر أنّ ــاين؛ أال ت ــنَ املع ــهُ مِ لُ ل خِ ــدْ ــا تُ ــكَ ملَِ ــلُ ذل ((احلروفَ تفع ــأنَّ ب

لْـ : زيـدٌ يـذهبُ يـا فتـى، فيكـونُ لغـريِ املـايض؛ فـإنْ قُ :تقولُ مل يـذهبْ  تَ
: ملْ يــذهبْ زيــدٌ أمـــملِــاَ مضــ اً زيــدٌ كــانَ بـــ(ملْ) نفيــ ، ى، وصــارَ معنــاهُ سِ

: ملْ يـذهبْ زيـدٌ غـد مِ االخـتالفَ )١())اً واستحالَ ـدِ ـنْ يُ ؛ فيكـونُ املعنـى: مَ
. بْ إحد ثامنٍ  إىل املسجدِ يُصِ

ــ ــيلِ الشَّ ــيءَ بفع َ جِ
ــنْ ملِ ــينيِ ـولك ) ماض ــابَ ، وأص ــزاءِ،(أدامَ رطِ واجل

ـــى  ـــى معن ـــايض واملعن ((بلفظِ امل ـــيءَ ؟ جِ ـــارعنيِ ـــا مض دون أنْ يكون
ــارعِ  ــى املض ــاءَ بمعن ــى، فج ــاطَ للمعن ــهُ أرادَ االحتي ــكَ أنَّ ؛ وذل ــارعِ املض
ــدْ  ــأَنَّ هــذا قَ ، حتــى كَ ــهِ بلفــظِ املــايض املقطــوعِ بكونِــهِ املشــكوكِ يف وقوعِ

(( ــبٌ قَّ َ رتَ ــعٌ مُ قَّ تَوَ ــهُ مُ نَّ ــتقرَّ ال أَ ــعَ واس قَ ــ)٢(وَ ــا ، فل ــوابُ مرتبطً ــانَ اجل امّ ك
ــبالشَّ  ـهِ عنـدَ وقـوعِ الشَّ ، وأنّهُ البُـدَّ مـنْ وقوعِ رطِ أتـى اإلمـامُ بلفـظِ ـرطِ

؛  َالـةَ ٌّ بـهِ ال حمَ يفِ ـوْ ـدٌ مَ عْ ، أي: إنَّ هـذا وَ ، وتثبيتًـا لـهُ ـرِ ا لِألَمْ املايض((حتقيقً
(( ــةَ ال ــتٌ ال حمَ ــبٌ ثاب ــايضَ واج ــام أنَّ امل ــةَ )٣(ك مَ كْ ــذلكَ أنَّ حِ ــوعِ  ، وك وق

 .١٣٦، وينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها: ٢/٥٠املقتضب:  )١(

 .٣/١٠٥اخلصائص: )٢(

ـــائص:  )٣( ـــا٣/٣٣١اخلص ـــد الش ـــر: املقاص ـــةِ ، وينظ فية يف رشح اخلالص

 .٦/١٢٧الكافية:
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((أَنَّ الفعــلَ  األفعــالِ املســتقبلةِ بلفــظِ املــايض بعــدَ حــروفِ املُجــازاةِ هــيَ
ــهُ مــاضٍ باإلضــافة إىل  -وإنْ كــانَ مســتقبالً  -بعــدَ حــروفِ املجــازاةِ  فإنَّ

؛ ألنَّ اجلوا تِّبجوابِهِ َ رتَ )) اً بَ ال يقعُ إال بعدهُ مُ  .)١(عليهِ
لَ عـــنْ لفـــظِ املضـــارعِ إىل املا ـــدِ ا للجـــزاءِ وكـــذلكَ عُ يض((تأكيـــدً

ــبْسِ  ــنَ اللَّ ــوا مِ نُ ــا أَمِ ــعَ م ، مَ لِ ــدَ األوّ ــعُ إالّ بع ــاينَ ال يق ــا؛ ألنَّ الث وحتقيقً
(( ـــتِ اإلشـــكالَ لَعَ ـــنَتْ حـــروفُ املجـــازاةِ املعنـــى، وقَ صَّ ، )٢(حيـــثُ حَ

ــ ا للرغبــةِ يف وقــوعِ الشَّ )، ـوإظهــارً (إدامةِ االخــتالفِ إىل املســجدِ رطِ
ــلِ أي: إنَّ املــتكلِّمَ يُــ ؛ ((ألَجْ زُ غــريَ احلاصــلِ يف معــرضِ احلاصــلِ ِ ربْ

(( طِ هِ الرغبةَ يف وقوعِ ذلكَ الرشَّ  .)٣(إظهارِ
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ــQ ومنه ــبَّ قوم ــنْ أَحَ ــهُ مَ ــانَ  اً : ((إنَّ ك

ــم)) هُ عَ ــهُ دلــيالً )٤(مَ ــذَ قولَ ــحَ هللاِ وأَخَ ــنْ نَصَ ــهُ مَ ، إنَّ ا النــاسُ :((أهيُّ ــهُ ، وقولُ
يَ ِللَّ  دِ سـنى؛ فـإنَّ جـارَ هُ هُ للحُ دَ ـدَّ شـادِ وسَ ـهُ اهللاُ للرَّ قَ ، ووفَّ تـي هـيَ أقـومُ

(( هُ خائفٌ خمذولٌ ، وعدوَّ نٌ حمفوظٌ  .)٥(اهللاِ آمِ

 .١١٣نتائج الفكر يف النحو:  )١(

)٢(  .  املصدر نفسهُ

 .٢/١٣٩رشح خمترص املعاين:  )٣(

 .٣/٢٩٥الفتوح: )٤(

 .٢٢٧حتف العقول:  )٥(
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ــ مَ عــىل كلــامتِ الشَّ :((ال جيــوزُ أنْ يتقــدَّ رطِ واالســتفهامِ ـقــالَ الــريضّ
 . ــلٍ ــال فَصْ ــامتِ ب ــكَ الكل ــلَ بتل ا: أنْ يتَّصِ مهُ ــدُ : أح ــرينِ ــعُ أم ــا جيم م

ثَ يف  ــدِ ْ هــا معنــوالثــاين: أنْ حيُ ــنَ املعــاين،  ىً اجلملــةِ التــي هــو مــنْ متامِ مِ
(( ــةِ ــا النافي ــا، وم ، وظــنَّ وأخواهتِ ، وكــانَ : إنَّ ــلُ ثْ : مِ ــكَ ــإنَّ )١(وذل ــذا ف ؛ ل

ــ ) عــىل اســميِ الشَّ غَ دخــولَ (إنَّ ــوَّ هــو  Qرطِ يف كــالمِ اإلمــامِ ـالــذي سَ
ــأنِ  ــمريِ الش ) بض ــنيَ (إنَّ ــنهام وب ــلُ بي ــنْ الفص ــهُ مَ ، وإنَّ ــبَّ ــنْ أحَ ــهُ مَ (إنّ

. طِ مجلتَهُ رَ اسمُ الرشَّ دَّ دْ تَصَ )؛ وعليهِ قَ حَ  نَصَ
ـــلُ  ، فيبطُ ـــهُ مُ رِ ـــنْ يأتينـــا نُكْ : إنَّ مَ ، نحـــوُ ـــلٌ ـــنْ فاصِ ـــا إذا ملْ يكُ وأمّ
ــلَ فيهــا  مِ ــام بطــلَ عملُهــا إذا عَ . وإنّ ــكَ أعملــتَ فيهــا إنَّ )؛ ألنّ نْ (مَ ــلُ مَ عَ

ا إنّـام تعمـلُ  ؛ ألهنّ بمعنـى حـرفِ اجلـزاءِ، وحـرفُ اجلـزاءِ لـهُ صـدرُ  عاملٌ
 ، ــالمِ ــدرُ الك ــلِ ص ــذلكَ العام ــارَ ل ــلٌ ص ــهِ عام ــلَ في مِ ــإذا عَ ، ف ــالمِ الك
: إنَّ  ــكَ قلــتَ ) بمنزلــةِ الــذي، كأنّ نْ (مَ ، وصــارتْ ــلُ عمــلُ مــا بعــدهُ فيبطُ

ــهُ  ــا نُكرمُ ــذي يأتين ــنِ )٢(ال ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــبَ Q . ومن لَ ــنْ طَ :((إنَّ مَ
ـى هلـا))العب كَّ زَ ـنيِ )٣(ادةَ تَ ـلَ Q ، وقـولُ اإلمـامِ احلُسَ تنـا أَهْ دَّ وَ ـوا مَ مُ : ((الزَ

 .٥/١١٢رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١٧٣، املسائل املنثورة: ١/٤١٥ينظر: التبرصة والتذكرة: )٢(

 .٢٣٦حتف العقول:  )٣(
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ــفاعتِنا)) ــلَ يف ش خَ ــا دَ ن ــوَ يَودُّ ــيَ اهللاَ وهُ قِ ــنْ لَ ــإنَّ مَ ؛ ف ــتِ ــهُ )١(البَيْ ، إالّ أنّ
 ( ــمُ (إنَّ رَ اس ــدَّ قَ ــد أنْ يُ ــكَ بع ؛ وذل ــةً ) رشطيّ ــنْ ــونَ (مَ ــا أن تك ن ــوزُ هُ جي

؛ وعليـ ةً بـأداةِ ضمريَ الشأْنِ رَ هِ جـازَ كـونُ املعمـولِ الثـاين هلـا مجلـةً مصـدَّ
طِ  ـوَ )٢(الرشَّ ـيَ اهللاَ وهُ قِ ـنْ لَ ـى هلـا. وإنَّـهُ مَ ـنْ طَلَـبَ العبـادةَ تزكّ ، أي: إنَّهُ مَ

) يف موضــعٍ هكــذا جيــوزُ فيهــا أنْ  ــنْ (مَ ــلَ  يف شــفاعتِنا؛ لــذا إنَّ خَ نــا دَ يودُّ
 .)٣(تكونَ موصولةً ورشطيّةً 

ـم  قال أبو عيلٍّ  ؛ ألَهنَّ رونَ االسمَ مِ ، يُضْ :((وعىل لغةِ قومٍ يُعملونُ الفاريسّ
))ـإذا أَضمروا االسمَ صارَ الش لُّ )٤(رطُ واجلزاءُ يف مواضـعِ اخلـربِ ، ومـا يـدُ

) الداخلــةِ عــىل اســمِ الشــ رطِ قــولُ اإلمــامِ ـعــىل إضــامرِ اســمِ (إنَّ
نِ  بَ Qاحلسَ م عَ كُ لُقْ ْ وا أنَّ اهللاَ ملْ خيَ لَمُ ـدثً :((اعْ م سُ كِكُ تَـبَ ً ا، ولـيسَ بِتـارِ ، كَ

رَ  ـدِّ ، وأنَّ مـا قُ لُّ ذي لُبٍّ منزلتَهُ فَ كُ رِ م؛ لِيَعْ كُ م معائِشَ مَ بينكُ م، وقاسَ آجالَكُ
(( يبَهُ لَنْ يُصِ فَ عنهُ فَ ِ ، وما رصُ هُ  .)٥(لهُ أصابَ

 .١١/٥٩١إحقاق احلق:  )١(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٨٧ينظر: رشح كتاب سيبويه(السريايف): )٢(

 .٥/١١٥احلاجب: 

 .١٨٨١-٤/١٨٨٠ينظر: ارتشاف الرضب:  )٣(

 .١٧٣املسائل املنثورة:  )٤(

 .٢٣٢حتف العقول:  )٥(
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رٌ فيهـا معنـى الشــ رطِ لوجـودِ الفـاءِ الرابطــةِ ـبـامَ أنَّ (مـا) الثانيـةَ ظــاهِ
ــا) يف جوا (م ــنَ األَوىل أنْ تكونَ )؛ فَمِ ــيبَهُ ــنْ يص لَ ــهُ فَ نْ فَ عَ ِ ــا رصُ ــا (وم هب

ــحُ يف  ، واألفص ــىل رشطٍ ــفِ رشطٍ ع طْ ــابِ عَ ــنْ ب ــوَ مِ ، فَهُ ــذلكَ األُوىل ك
رَ الفائدةُ  ؛ لِتَظْهَ  .)١(اجلملِ املتعاطفةِ أنْ تكونَ متناسبةً

ى أبـو يعـىل كَ دْ حَ ماذِيّ ٢٥٧(ت)٢(بَلْ قَ : أَنَّـ )٣(هــ) عـنِ الـدَّ يـزُ هُ كـانَ جيُ
نْ يأْتِني آتِهِ   .  )٤(كانَ مَ

هُ ماضينيِ معنب ـ أنْ يكونَ ف  :ىً علُ الرشطِ وجوابُ
ــهِ  ــتْ علي لَ خَ ــذي دَ ــارعُ ال ــو املض ــظِ ه ــى دونَ اللف ــايضَ يف املعن إنَّ امل

: ملْ  لُّكَ عــىل أَنَّـهُ مــاضٍ يف املعنـى أَنَّــكَ تقــولُ يـدُ ، وَ : ملْ يفعــلْ كَ (مل) كقولـِ

ــمْ زيــدٌ  ، ولــو كــانَ املعنــى كــاللفظِ ملْ يقُ نُ بــهِ الزمــانَ املــايضَ ــرُ تَقْ ، فَ أمــسِ

 .٤/٦٦ينظر: الربهان يف علوم القرآن:  )١(

مٌ يف أبو  )٢( دَّ قَ ، برصيٌّ من أصحاب املازينّ ومُ رعةَ الباهيلّ يعىل: هو حممد بن أيب زُ

) تِلَ ، قُ ، وكان أبو عيلٍّ ٢٥٧طبقتِهِ هـ) ولهُ نكتٌ عىل كتاب سيبويه، ولهُ أخبارٌ معَ املازينّ

 .١٢٠الفاريس يراهُ أحذقَ منَ املربدِ. طبقات النحويني واللغويني:

ماذُ  )٣( ماذِي: هو دَ فيعُ بنُ سلمة بن مسلم، كاتب أيب عبيدة  الدَّ ، رُ العبديّ

، ولهُ أبياتٌ يذكرُ فيها أنّهُ أتعبَ املازينَّ بطولِ املسائل. إنباه الرواة  وصاحبُهُ املختصُّ بهِ

 .٦-٢/٥عىل أنباه النحاة: 

 .١٣٧ينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريس وهتذيبها:  )٤(
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: يقومُ زيدٌ أمسِ  ُزْ هذا، كام ال جيوزُ  .)١(جيَ

هام يف ثالثةِ مواضعَ   :)٢(وردَ هذا الرتكيبُ يف كالمِ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ها ق ــدُ :((إنَّكَ  Qأحَ ــةَ ــةَ معاوي ــنيَ أرادَ مبايعَ ح

نْــتَ النــاسَ عــ ، إنْ أَمَّ ــكَ تُ عْ ــم ونســائِهم بايَ م وأوالدِهِ م وأمــواهلِ ــهِ سِ ىل أنفُ

(( ْ أُبايِعْكَ م ملَ نْهُ مِّ  .)٣(وإنْ ملْ تُؤَ

ــهُ كالشــ عَ (ملْ) بالفعــلِ املضــارعِ كانــتْ مَ ؛ لــذا ـإذا اتّصــلتْ يءِ الواحــدِ

ــا وجــزاءً  ــهُ رشطً عَ )، )٤(جــاز أَنْ تقــعَ مَ ــكَ نْهم مل أُبايعْ مِّ ــؤَ ، كــام يف (وإنْ ملْ تُ

(تقــالَ ا ــابِ ــا معــهُ ٥٦٨بــنُ اخلَشَّ هـــ):((والتِّصالِ (ملْ) بــام تنفيــهِ وكوهنِ

ـهُ رشطًـا وجـزاءً كـام يقـعُ الفعـلُ املـكالش عَ ـتْ مَ عَ فـردُ مـنْ يءِ الواحدِ وقَ

ــ ــهِ رشط لُ علي ــدخُ ــرفٍ ي ــمْ ملْ  اً ح قُ : إنْ ملْ تَ ــولُ ــنيَ تق ــكَ ح ؛ وذل ــزاءً وج

، والثانيـةُ مـع  ـعَ فعلِهـا رشطٌ ، فاألُوىل مَ ال احلـرفنيِ أَقُمْ ، وكـِ فعلِهـا جـزاءٌ

م أَقُم)) قُ : إنْ تَ )؛ فهذا كام تقولُ عَ منفيِّهِ يف موضعِ جزمٍ بـ(إنْ  .)٥(مَ

 .٣٥٠املباين:  ، رصف١٠١ينظر: توجيه اللمع: )١(

 .٩٢٢، ٨٨٧: ٢ينظر: م )٢(

 .٣/٢٩٢الفتوح: )٣(

 .٢١٨ينظر: رشح اجلمل يف النحو:  )٤(

 .٢١٣املرجتل:  )٥(
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ــابِ  دُّ  وجــاءَ يف كت ــرُ ــاهر): ((إنَّ (ملْ)تَ ــد الق ــل عب ــاخر يف رشح مج (الف

ــ ــى املُضِ ــلَ حــرفُ الشـــاملضــارعَ إىل معن خَ ...فإنْ دَ ــرَّ ـيّ رطِ عــىل (ملْ) أَقَ

ـمعنى االستقب (ملْ) للنفـي فقـط، ولـو بقـيَ معنـى املُضِ ، وبقيـتْ يّ ـالِ فيـهِ

ــ ) معن ـــ(إنْ ــقَ ل ــىً ملْ يب ــونُ إالّ يفـ؛ ألنَّ الش ــو ملْ رطَ ال يك ، فل ــتقبلِ  املس

))بقيبـــقَ االســـت ـــةِ هـــا بالكليّ ـــلَ حكمُ ) )١(الُ لبَطَ ؛ وهـــذا يعنـــي أنَّ (إنْ

هُ للاميض فَ ْ رَ (ملْ) يف املضارعِ معنًى، أي: رصَ  .أزالتْ أَثَ

ـ : إنَّ معنـى املُضِ يّ بـاقٍ يف الفعـلِ املضـارعِ املتصـلِ بــ(مل) إالّ أنَّ ـأقولُ

ــ ــولَ أداةِ الش ْ ـدخ ، وملَ ــتقبالِ ــاهُ إىل االس فَ معن َ ــذي رصَ ــوَ ال ــهِ هُ رطِ علي

)الش (إنْ رْ لِهـا يف ـتؤثِّ مَ تْ يف عَ َثَّـرَ رطيةُ يف (ملْ) معنًى، فلـو كانـتْ كـذلكَ ألَ

ا، فيكونُ ا ـرَّ النحويّـونَ املضارعِ أيضً ـدْ أَقَ ) ال بــ(مل)، وقَ ا بـ(إنْ لفعلُ جمزومً

 ( ، أي: إنَّ الفعــلَ املضــارعَ املتصــلَ بـــ(مل) والواقــعَ بعــد(إنْ خـالفَ ذلــكَ

ـنْ ـالش لِ مـا ذكرنـاهُ مِ نْ أجْ هييل:((ومِ )، قالَ السُّ رطيّةِ جمزومٌ بـ(ملْ) ال بـ(إنْ

جـاز وقـوعُ (ملْ) اجلازمـةِ وقوعِ الفعلِ بعـدَ حـرفِ اجلـزاءِ بلفـظِ املـايض، 

نَ الكالمِ  ، وال جيتمعُ جازمانِ كام ال جيتمعُ يف يشءٍ مِ ) ومها جازمتانِ بعد(إنْ

، ولكنْ ملَّا كانَ الفعلُ بعـدها  بٍ فْضٍ وال نَصْ عامالنِ يف معمولٍ واحدٍ منْ خَ

ةِ  ماضيًا يف املعنى، وكانتْ متصلةً بهِ حتّى كأنَّ صـيغتَهُ صـيغةُ املـايض؛ لقـوّ

)٢/٥٦٧ )١. 
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) فكانَ العملُ واجلـزمُ بحـرفِ (ملْ)؛  (إنْ هُ بعدَ الداللةِ عليهِ بـ(مل) جازَ وقوعُ

ـا  )؛ ألهنَّ (إنْ ألنّهُ أقربُ إىل الفعلِ وألصقُ وكانَ املعنى يف االستقبالِ بحـرفِ

مِ صـيغةِ املـايض،  كْ ) ههنا، إذْ ما بعدها يف حُ (إنْ رْ إلغاءُ نْكَ ، وملْ يُ أوىل وأسبقُ

رُ إل نكَ نْ بعدها ملْ))كام ال يُ ها إذا ملْ يكُ  .)١(غاؤُ
ـنِ  ) يف كـالمِ اإلمـامِ احلَسَ (إنْ ـا املعنـى الـذي أفادتْـهُ هـو تعليـقُ  Qوأمّ

ــاءَ  م)، أي: إنَّ انتف نْهُ مِّ ــؤَ لِ (إنْ ملْ تُ ــاءِ األوّ ) بانتف ــكَ ــاين(ملْ أُبايعْ ــاءِ الث انتف
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــةِ اإلم ــؤمِّ  Qمبايع ــاءِ أنْ ي ــةٌ بانتف ــةَ متعلق ــةُ معاوي نَ معاوي

ــةُ  ــرَّ معاوي ــم ونســائِهم. فلــامَّ أَقَ م وأوالدِهِ ــهم وأمــواهلِِ النــاسَ عــىل أنفسِ
ا. هً رَ كْ هُ اإلمامُ مُ عَ  هبذا الرشطِ بايَ

هُ ماضي اً لفظ اً ت ـ أنْ يكونَ فعلُ الرشطِ ماضي  :ىً معن اً وجوابُ
ــ ــانَ الش ـــإذا ك ــونَ الش ــازَ أنْ يك ــنيِ ج ــوابُ فعل ــيـرطُ واجل  اً رطُ ماض

ــا ــمْ ىً معنــ اً واجلــوابُ ماضــي لفظً ــتَ ملْ أَقُ مْ . وجــاءَ هــذا يف )٢(، نحــو: إنْ قُ
هام  َ موضع Lكالمِ رشَ  :)٣(اً يف اثني عَ

، ٢/٥٢، وينظر: اللباب يف علل البناء واإلعراب:١١٦نتائج الفكر يف النحو: )١(

 .٦/١٢٨املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية : 

ــــ )٢( ــــر: ارتش ــــينظ ــــهيل٤/١٨٨٦رب:ـاف الض  (نــــاظر ، رشح التس

 .٤٤٠٦-٩/٤٤٠٥اجليش):

 .٩٢٨، ٦٤٣: ٢، م٣٢٨، ٣٢٧، ٣٠٨، ٢١٠، ١٩٨، ١٢٨: ١ينظر: م )٣(
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ــيلٍّ  - ــنِ ع ــنِ ب سَ :((قِيلَ للحَ ــهُ نَّ ــا أَ ــرُ Q منه : الفق ــولُ رٍّ يق ــاذَ : إنَّ أب

ــمَ  حِ : رَ . فقــالَ ةِ ــحَّ ــنَ الصِّ ــبُّ إيلَّ مِ مُ أحَ ــقْ ــنَ الغِنــى، والسُّ اهللاُ  أحــبُّ إيلَّ مِ

ــهُ يف  نَّ نَّ أَ ــتَمَ ــنِ اختيــارِ اهللاِ ملْ يَ سْ ــلَ عــىل حُ ــنِ اتَّكَ : مَ ــا أنــا فــأقولُ ، أَمَّ رٍّ أبــاذَ

ضـا بـام  ـدُّ الوقـوفِ عـىل الرِّ ، وهـذا حَ غريِ احلالةِ التي اختـارَ اهللاُ تعـاىل لـهُ

(( فَ بهِ القضاءُ َّ  .)١(تَرصَ
ــ ــلُ الش ــاء فع ــلَ ـج نِ اتَّكَ :(مَ ــهِ ) يف قولِ لَ (اتَّكَ ــارِ  رطِ ــنِ اختي سْ ــىل حُ ع

...) ماضــيًا معنــ، وجواً لفظــ اً اهللاِ)ماضــي (ملْ يــتمنَّ ــهُ رطِ ـ. ومعنــى الشــىً ابُ
ــهُ يف غــريِ ـهــو تعليــقُ انتفــاءِ اجلــزاءِ بوجــودِ الشــ نَّ ، أي: انتفــاء متنِّيــهِ أَ رطِ

ـنِ اختيـارِ اهللاِ. وإنّـام سْ ـلَ عـىل حُ ؛ ألنَّـهُ اتَّكَ  احلالةِ التي اختارَ اهللاُ تعـاىل لـهُ
يءَ بفعلِ الرشطِ ماضيًا إظهار هِ  اً جِ  .)٢(للرغبةِ يف وقوعِ

ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــا ق ــنْ Q ومنه ــلَةً مِ صْ مْ خَ ــدَ عْ ــا ملْ يُ ــنْ أتان :((مَ
، و ـــةً مَ ْكَ ـــةً حمُ : آي ـــعٍ ـــتفادأرب سْ ـــا مُ ، وأخً ـــةً ـــيّةً عادل ـــةَ  اً قَضِ الَسَ ، وجمُ

لامءِ))  .)٣(العُ
يءَ بالشَّ  ؛ ألنَّ K للرغبةِ يف إتيانِ أهلِ البيتِ  اً إظهار اً رطِ ماضيـكذلكَ جِ

ِم.ـإصابةَ إحد اخلصالِ األربعِ متعلِّقٌ ومش  روطٌ بإتياهنِ

 .٨/٤٣، البداية والنهاية: ١٥٨تاريخ ابن عساكر (ترمجة اإلمامِ احلسن):  )١(

 .١٤٣ينظر: رشح املخترص: )٢(

 .٤٤/١٩٥األنوار:، بحار ٢/٤٨٠كشف الغمة يف معرفة األئمة:  )٣(
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طِ ماضي ث هُ ماضي ىً معن اً ـ أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ  :اً لفظ اً وجوابُ

 :)١(وجاءَ يف موضعنيِ 

ا قــولُ اإلمــامِ احلُســنيِ  - مهُ ــنَ يزيــدَ الريــاحيّ  Qأحــدُ ــرَّ ب ــا احلُ خماطبً

ــوجي م انْصَ ــيْكُ لَ ي عَ ومِ ــدُ ــارهنيَ لِقُ ــتُم ك نْ ــوا وكُ لُ عَ فْ :((وإنْ ملْ تَ ــهُ فْتُ ـشَ رَ

بَلْتُ منهُ إليكم))  .)٢(إىل املكانِ الذي أَقْ

ـــ (ملْ ـإنَّ عطـــفَ الفعـــلِ املـــايض(كنتُم) عـــىل فعـــلِ الشَّ رطِ املنفـــيّ

ْ أف ـمِ املـايض املنفـي، قـالَ سـيبويه:((ملَ كْ عـلْ تفعلوا) دليـلٌ عـىل أنَّـهُ يف حُ

وَ جمزومٌ بـ لَ وهُ يُ فَعَ  .)٣())"ملْ "نَفْ

) لتعليــقِ وجــودِ اجلــوابِ (انصــ ــدْ جــاءتْ (إنْ ) بانتفــاءِ ـوقَ رفتُ

ـــ : ـالشَّ ـــالَ ـــام ق ـــدومي)، وإنّ ـــارهنيَ لق ـــتُم ك ـــوا وكن رطِ (إنْ ملْ تفعل

ــ ـــانْصَ : أنْصَ ــلْ فْتُ وملْ يقُ ـــرَ ــا للجزاءِ(االنص ا وحتقيقً ــدً فْ تأكي )؛ ـرِ رافِ

ــايضَ  ، ألنَّ امل ثِ ــدَ ــقِ احلَ قُّ ــزمَ يف حتَ ــادَ اجل ــتقبلِ أف ــنِ املس ــهِ عَ َ ب ــربِّ إذا عُ

. طِ لَ بعد حصولِ الرشَّ صَ  وكأنَّ األمرَ قَدْ حَ

 .٣١٤: ١ينظر: م )١(

 .٥/٨٥الفتوح:  )٢(

 .٣/٩١الكتاب:  )٣(
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ا: هُ مضارعً طِ ماضيًا وجوابُ  ثالثاً: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ

ــ ــلُ الشّ ــانَ فع ــيـَإذا ك ــارع اً رطِ ماض ــهُ مض ــوابِ  اً وجوابُ ــازَ يف ج ج

ــ ــعُ ـالشَّ : الرف ــي  رطِ وجهــانِ يتْنَ ، وإنْ أَتَ ــي آتيــكَ يْتَن ، نحــو:(إنْ أَتَ واجلــزمُ

ــعَ  ــيشَ الرف ــنُ يع ــبَّحَ اب ــدْ قَ )، وقَ ــكَ ــهُ )١(آتِ ــرونَ بأنَّ هُ آخ ــفَ صَ ــنيَ وَ ، يف ح

ــرُ  ــائزٌ )٢(أَكث ــريٌ ج ــهُ كث نَّ ــزمِ )٣(، وأَ ــنَ اجل ــنُ م ــهُ أحس نَّ ــهِ )٤(، وأَ ــوُ قولِ ؛ نح

دُّ لَــوْ أَنَّ ﴿تعــاىل: ــوَ ــوءٍ تَ ــنْ سُ ــتْ مِ لَ مِ مــا عَ يــداً  وَ عِ ــداً بَ يْنَــهُ أَمَ بَ يْنَهــا وَ ، )٥(﴾بَ

ـــام  هِ ــوَ كـــذلكَ يف كالمِ ، Lوهُ د بـــالرفعِ يف مخســـةِ مواضـــعَ رَ ، فقــد وَ

 :)٦(وباجلزمِ يف موضعنيِ 

ــنِ بــنِ عــيلٍّ  - ى رجــلٌ عــىل احلَسَ عَ ب Qمنهــا((ادّ ــذِ ، ومل اً ألــفَ دينــارٍ كَ

 .٨/٢٨٦ينظر: رشح املفصل: )١(

 .٥/١١٨ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

، اللمحــة يف رشح ٢/٥٨٠ينظــر: الفــاخر يف رشح مجــل عبــد القــاهر:  )٣(

 .٢/٨٧٤امللحة:

 .٤/١٨٧٦، ارتشاف الرضب: ٢/٨٧٤ينظر: اللمحة يف رشح امللحة: )٤(

 .٣٠سورة آل عمران: من اآلية  )٥(

 .٤٦١، ٣٥٤: ٢ينظر: م )٦(
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يــحٍ  با إىل رشُ هَ ؛ فَـذَ ـنِ  )١(يكـنْ لـهُ عليـهِ سَ : إنْ Q فقـالَ للحَ ؟ قــالَ فُ لـِ ْ : أَحتَ

(( طِيهِ ي أُعْ مِ صْ لَفَ خَ  .)٢(حَ
ــ اً املضــارعِ املرفــوعِ الواقــعِ جوابــ إنَّ النحــاةَ اختلفــوا يف ، كــام ـللشَّ رطِ

 : ــولُ ــدْ تق :((وقَ ، قالَ ــوابِ ــلُ اجل ــهُ دلي ــيبويه أنَّ ــه)؛ فمــذهبُ س يف (أُعطي
يْتَني)) ، أي: آتيكَ إنْ أَتَ يتْنَي آتيكَ  .)٣(إنْ أَتَ

(أُ  ، أي: إنَّ فرفعُ ــهِ ــديرِ تقديمِ ــىل تق ــيبويه ع ــذهبِ س ــىل م ــه) ع عطي
بَ اجلزمُ  جَ رَ أنّهُ نفسُ اجلوابِ لوَ دِّ ، ولو قُ طِ حمذوفٌ  .)٤(جوابَ الرشَّ

نَ الطبقة األُوىل، أسلمَ  )١( يح بن احلارثِ بنِ قيسٍ القايض منْ كندة، تابعيٌّ مِ َ رشُ

هُ أمريُ  Nيف حياة النبي  لَ زَ ، مل يزلْ هبا حتى عَ استقضاهُ عمرُ بنُ اخلطّابِ عىل الكوفةِ

هُ معاويةُ سنة  Qمننيَ املؤ هـ. كان يف جملسِ ٤١بعد أن قىض حينًا يف خالفتِهِ ثُمَّ أعادَ

. استقضاهُ املختارُ سنة  روةَ بِسَ هانِئُ بنُ عُ بيدِ اهللا بنِ زياد حني حُ اماً ٦٦عُ هـ، فقىض أيّ

، وبعدُ  ؛ ألنَّهُ كانَ عثامينَّ اهلو، ودعا إىل الطلبِ بدمِ عثامنَ استمرَّ  ثُمَّ خافَ فتامرضَ

اج سنة  اليةِ احلجّ َ سنة ٧٩قاضياً يف الكوفة حتى وِ هـ. ٨٠هـ. وقيل: ٧٩هـ، تُويفِّ

ةُ بقيعُ الكوفة:  .٤٩-٢/٤٦الثويَّ

 .٤/٧مناقب آل أيب طالب:  )٢(

 .٣/٦٦الكتاب:  )٣(

، املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة ٣/١٥٨٩ينظر: رشح الكافية الشافية: )٤(

 .٦/١٣٣الكافية:
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دِ )١(وعـــىل مـــذهبِ الكـــوفيني ـــه) هـــو جـــوابُ  )٢(، واملـــربِّ (أُعطي أنَّ
. فتْ منهُ ذِ ، وأنَّ الفاءَ حُ طِ  الرشَّ

هُ ا دَّ ــا مــذهبُ ســيبويه فقــد رَ ــلَ اجلــوابِ هنــا فأمّ ــنْ جهــةِ أنَّ فِعْ دُ مِ ملــربِّ
، ودعــو ال  هِ ا إخــراجٌ لــهُ عــنْ موضــعِ مً ــدَّ قَ عــاءُ كونِــهِ مُ ــعِه، فادِّ يف موضِ

 .)٣(دليلَ عليها
ــ ــا م دَّ أيضــوأمّ ــدْ رُ قَ دِ فَ ــنَ اجلــزاءِ ال اً ذهبُ املــربِّ فَ الفــاءِ مِ ــذْ ؛ ألنَّ حَ

الرفـــعُ يف ذلـــكَ  يكـــونُ إالّ يف الشـــعر، قـــالَ الريض:((فعنـــد النحـــاةِ 
ـا لنيَّـةِ الفـاءِ قبـلَ  ، وإمّ هِ يف نيـةِ التقـديمِ ـا لكونـِ اجلوابِ ألحدِ وجهـني: إمّ

ــانِ بالضــ ؛ ألنَّ هــذينِ الــوجهنيِ خمتصّ ــرٌ ، وفيــهِ نَظَ نــا ـالفعــلِ رورةِ، وكالمُ
(( ةِ عَ  .)٤(يف حالِ السَّ

ــ ــا ملْ يظهــرْ هلــا تــأثريٌ ـوعــىل مــذهبِ آخــرينَ أنَّ أداةَ الشَّ يف فعــلِ  رطِ ملَّ

ــ ــه)، ـالشَّ (أُعطي مِ اجلوابُ ــزَ ــيًا ملْ جيُ ــهِ ماض ) لكونِ ــفَ لَ ــام يف (إنْ حَ رطِ ك

ــ رطِ ال دليلُــهُ كــام يقــولُ ـفـــ(أُعطيه) عــىل رأي هــؤالءِ جــوابُ الشَّ

 .٤/١٨٧٦ظر: ارتشاف الرضب:ين )١(

 .٢/٥٨١، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٧٠-٢/٦٩ينظر: املقتضب: )٢(

، املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية: ٧٠-٢/٦٩ينظر: املقتضب:  )٣(

٦/١٣٤ ، 

 .٥/١١٩رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(
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، قــالَ عبــدُ  دُ والكوفيّــونَ ســيبويه، وال عــىل إضــامرِ الفــاءِ كــام يقــولُ املــربِّ

ــا الرفــعُ فألجــلِ  :((أمّ ، فلــامّ ملْ ـأنَّ اجلــزاءَ تــابعٌ للشــ القــاهر اجلرجاينّ رطِ

ــ ــزمُ يف الشَّ ــمْ ـيظهــرِ اجل لَ ــهِ فَ ــلَ اجلــوابُ علي ِ ــانَ ماضــيًا محُ ــثُ ك رطِ حي

ــظِ  ــوعٌ يف اللف ــوَ مرف ، فهُ ــعُ ــوَ الرف ، وهُ ــهِ لِ أحوالِ ــىل أوّ كَ ع ــرِ ، وتُ مْ ــزَ ْ جيُ

ــى)) ــزومٌ يف املعن ــ)١(جم مَ َ عَ ــريَّ : تَغَ ــالَ ق :((واألوىل أنْ يُ ــريضّ ــالَ ال لُ . ق

ــايض  ــةِ امل ــوابِ حليلول ــزمِ اجل ــنْ ج ــورةِ ع ــذهِ الص تْ يف ه فَ ــعُ ) وضَ (إنْ

ــ ــلْ يف الشَّ ــامَّ ملْ تعم ، فل ــهِ ــولٍ في ــريَ معم ــهُ غ ــا وبينَ ــلْ يف ـبينه رطِ ملْ تعم

؛ فتكـونُ األداةُ جازمــةً لشـ ــاجلـزاءِ ــوَ الشَّ ، وهُ كــام  اً رطُ تقـديرـيءٍ واحـدٍ

، والءِ ، كـــ(ملاً جتــزمُ ســائرُ اجلــوازمِ فعــالً واحــد ــرِ ـا، والمِ األَمْ ) وملـّ

ـ : بكـونِ الشَّ ـنْ جـزمِ اجلـزاءِ بشـيئنيِ ـدْ تنعـزلُ عَ ا قَ رطِ ـالنهي...فثبتَ أهنّ

ماً))اً ، واجلزاءِ مضارعاً ماضي  .)٢(، وبكونِ اجلوابِ مقدّ

ــنيِ  - ــزَّ Q ومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ ــنْ كتــابِ اهللاِ عَ أَ آيــةً مِ ــرَ ــنْ قَ :((مَ

لَّ يف صالتِهِ قا ))وجَ ةُ حسنةٍ ائَ لِّ حرفٍ مِ تَبُ لهُ بكُ  .)٣(ئامً يُكْ

، ٣٧٧مـــع: ، توجيــه الل١١٠٤-٢/١١٠٣املقتصــد يف رشح اإليضـــاح:  )١(

 .٢/٢٤٤اإليضاح يف رشح املفصل: 

 .٥/١١٩رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .٢/٦١١الكايف: )٣(
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ــ ، جمــزومٌ يف ـجــوابُ الشَّ ) فعــلٌ مضــارعٌ مرفــوعٌ يف اللفــظِ تَبُ (يُكْ رطِ

ــتقبلُ  ــذا فاملس ــعَ ك قَ ــذلكَ إذا وَ ــايض ب ــىل امل ــمَ ع كِ ((إذا حُ ــهُ ــى؛ ألنّ املعن

 .)١(أوىل))
ــهُ  - ــ Qومنهــا قولُ :((وقَ ــثَ بــهِ إىل أهــلِ الكوفةِ ــتُ يف كتــابٍ بَعَ ثْ دْ بَعَ

تُـهُ  رْ ، وأَمَ ـلِمَ بـنَ عقيـلٍ سِ ـلِ بيتـي مُ ـنْ أَهْ ي وثقتـي مِ مِّ م أخي وابنَ عَ إليكُ
ــعَ  َ ــدْ أَمجْ ــهُ قَ : أنَّ ــبَ إيلَّ تَ ــم؛ فــإنْ كَ أْيِكُ م ورَ كُ م وأَمــرِ ــبَ إيلَّ بحــالِكُ أنْ يكتُ
متْ عـيلَّ بـهِ  م عـىل مثـلِ مـا قَـدِ ـنْكُ ـى مِ جَ لِ واحلِ ضْ ي الفَ وِ م وذَ لَئِكُ  رأيُ مَ

تُ  أْتُ يف كُ رَ م، وقَ لُكُ سُ يْكرُ شِ م وَ لَيكُ مُ عَ دَ م أَقْ  .)٢(إنْ شاءَ اهللاُ)) اً بِكُ
ــ سِّ فَ ــنْ حيــثُ الدـإنَّ النحــوينيَ ملْ يُ ُــم روا تلــكَ الرتاكيــبَ مِ اللــةِ إالّ أَهنَّ

ــوا  اً أشــبعوها بحثــ لُ ُــم ملْ يُعلِّ ؛ مثــالُ ذلــكَ أَهنَّ ــةِ مــن حيــثُ الصــنعةِ النحويّ
ــئِ اجلــ ِ : ملــاذا اً ورشطِــهِ ماضــي اً مضــارع وابِ داللــةَ جمَ لُ . وأنــا اآلنَ أتســاءَ

ــنيُ  ــ Qقــالَ اإلمــامُ احلُسَ ) ـيف جــوابِ الشَّ ــبُ تَ (يُكْ لِ ــهِ األوّ ــنْ حديثِ رطِ مِ
)؟. مْتُ ) دونَ (قَدِ مُ دَ نْ حديثِهِ الثاين (أَقْ )، ومِ تِبَ  دونَ (كُ

 ــمُ  -أر ــ -واهللاُ أعل ــايض للدالل ــارعِ دونَ امل ــاءَ باملض ــهُ ج ــىل أنَّ ةِ ع
ــ ــقَ الشَّ قَّ ــقِ اجلــزاءِ إذا مــا حتَ قُّ َ عــةِ حتَ لُّ يف ـرسُ ــدُ ؛ ألنَّ الفعــلَ املضــارعَ يَ رطُ

 .٢/٦٣٩املحصول يف رشح الفصول: )١(

)٢( :  . ٢٠٤، اإلرشاد: ٣/٢٧٨تاريخ الطربيّ
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؛ وهــذا فيـهِ مــا فيــهِ مـنْ إثــارةٍ للمخاطَــبِ يف )١(أصـلِ وضــعهِ عـىل احلــالِ 
ــ ...يُكتَــبُ ـوقــوعِ الشَّ ــنْ كتــابِ اهللاِ عــزَّ وجلَّ أَ آيــةً مِ ــرَ نْ قَ :(مَ ــهُ ، فقولُ رطِ

لُّ  ــدُ ...) يَ ــعُ حــالَ وقــوعِ القــراءةِ: أي: إنَّ  لــهُ قَ عــىل أنَّ كتابــةَ احلســناتِ تَ
ــ ــقِ الشَّ قُّ َ ــعُ بعــد حتَ قَ ، قــال ـاجلــزاءَ يَ ــظُ ﴿تعــاىل:رطِ دونَ تســويفٍ فِ لْ مــا يَ

تِيـدٌ  قِيـبٌ عَ ـهِ رَ يْ لٍ إِالَّ لَدَ ـوْ نْ قَ . يف حـنيَ لـو جـاءَ بالفعـلِ املـايض ملََـا )٢(﴾مِ
ــدُ  ــانَ يَ ــى، وإنْ ك ــذا املعن ــادَ ه ــولِهِ يف أف ــزمِ يف حص ــعِ واجل ــىل القط لُّ ع

. هِ بعضَ التسويفِ  املستقبلِ إالّ أنَّ يف وقوعِ
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــأَيب أو  Qومنه ــكَ أَبٌ كَ لْ لَ :((هَ ــةَ ملعاوي

. بْ ـذِ ـم، تَكْ : نَعَ لْـتَ ، وإنْ قُ لَـبْ : ال، تُغْ لْـتَ فقـالَ  قديمٌ كقـديمي؟ فـإنْ قُ
ا لقولِ  : ال، تصديقً مُ ))اخلَصْ  .)٣(كَ

ــ :ـجــوابُ الشَّ ، قــالَ (رطِ يف كِــال املوضــعنيِ ) جمــزومٌ بْ ــذِ ، وتَكْ ــبْ لَ تُغْ
ــانَ األندلســ :((إذا كــانَ فعــلُ الشـــأبــو حيّ رطِ ماضــيًا، وفعــلُ اجلــزاءِ ـيّ

ــمَ  عَ ، وزَ ــيحٌ ــهُ فص و، فجزمُ ــرٌ ــومُ عم ــدٌ يق ــامَ زي ــو: إنْ ق ا، نح ــارعً مض

، ودالاللته عىل االستقبال ١/٢٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

، املصد  ر نفسه.جمازٌ

 .١٨سورة ق: اآلية )٢(

. لسان  . القديم:١١/٥٩٥إحقاق احلق: )٣( نُ رُ احلَسَ ، واألثَ بْقُ إىل اخلريِ وَ السَّ هُ

 (ق د م).٧/٢٧٠العرب:
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ــيحِ إالّ  ــالمِ الفص ــيءُ يف الك ــهُ ال جي نَّ م أَ ــهُ ــالمِ بعضُ ــاهرُ ك . وظ ــانَ ــعَ ك  مَ
(( ــانَ ــتصُّ بك ــكَ ال خي ــىل أنَّ ذل ــةِ ع ــوصِ اجلامع ــيبويه ونص ــام يف )١(س ، ك

ــنيِ  ــقِ الشــ ،Qقــولِ اإلمــامِ احلُسَ ) بتحقُّ ــبْ لَ (تُغْ ــقَ اجلوابُ رطِ ـفقــدْ حتقّ
: لْتَ . (إنْ قُ لِبَ :(ال) غُ ،؛ فبمجردِ أنْ قالَ معاويةُ  ال) دون تسويفٍ

ا: أنْ يكونَ فعلُ  طِ مضارعال رابعً هُ ماضي اً رشَّ  :اً وجوابُ
ــهُ  ــهُ قولَ ــلَ من عَ ، وجَ اءُ ــرّ ــارِ الف ــبِ يف االختي ــذا الرتكي ــوازِ ه حَ بج َّ رصَ

ــاىل: ــا ﴿تع مْ هلَ هُ ــاقُ ن ــتْ أَعْ ظَلَّ ــةً فَ ــامءِ آيَ ــنَ السَّ مْ مِ ــيْهِ لَ لْ عَ ــزِّ نَ ــأْ نُ إِنْ نَشَ
ـــــعِنيَ  ـــــ ،)٢(﴾خاضِ تَظَ :(فَ لْ ) وملْ يقُ ـــــتْ لَّ :(فَظَ :((قالَ ـــــام إذْ قالَ ) ك لُّ

)؛  لَ ـــ(فَعَ ــفَ عــىل جمــزومِ اجلــزاءِ ب طِ : أنْ تَعْ ) وذلــكَ صــوابٌ لُ نَزِّ :(نُ قــالَ
ـــلُحُ يف م ـــزاءَ يَصْ ـــألنَّ اجل ـــعٍ وض ، ويف موض ـــلُ عَ فْ ـــلَ يَ ـــلُ  عٍ : فَعَ عَ فْ يَ

(( ــلَ ــفُ عــىل الشــ)٣(فَعَ طَ عْ ــا إالّ مــا جيــوزُ أـ،((وال يُ ، يءِ غالبً ــهُ لَّ ــلَّ حمَ ُ نْ حيَ
( ــتْ لَّ (ظَ ــديرُ حلولِ لُ  وتق ــزِّ نَ ــا نُ م ملَِ هُ ــاقُ ــتْ أعن لَّ ــأْ ظَ ): إنْ نش لُ نَزِّ (نُ ــلَّ َ حمَ

((  .  )٤(خاضعنيَ

 .٤/١٨٧٦ارتشاف الرضب: )١(

 .٤سورة الشعراء: من اآلية  )٢(

 .٢/٢٧٦معاين القرآن: )٣(

، وينظر: رشح ٦٩يح:شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصح )٤(

 .٣/١٥٨٨الكافية الشافية:
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ام  هِ  :)١(يف مخسةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا الرتكيبُ يف كالمِ
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق م إالّ  Qمنه ــى:((إنَّكُ نَ ــهُ يف مِ ــةٍ ل ــنْ خطب م

ــ نْصُ ــيكُ ـتَ ــةُ عل لَمَ يَ الظَّ ــوِ ونا قَ ــفُ نْصِ ــورِ رونا وتُ ــاءِ ن ــوا يف إطف لُ مِ م، وعَ
(( بْنا وإليهِ املصريُ نَ لْنا وإليهِ أَ كَّ بُنا اهللاُ وعليهِ تَوَ سْ م، وحَ  .)٢(نبيِّكُ

ــ مها مضــارعـإذا كــانَ الشَّ ــرُ ماضــي اً رطُ واجلــوابُ أحــدُ كــام يف  اً واآلخَ
ــ نْصُ ـــ(إالّ تَ ــلَتِ املوافقــةُ مِ صَ م) حَ ــةُ علــيكُ لَمَ يَ الظَّ ــوِ ونا قَ ــفُ نْصِ نْ رونا وتُ

؛  ــنْ تقــديمِ املخــالِفِ ىل مِ ،((وتقــديمُ املوافِــقِ أوْ هٍ جْ ــنْ وَ ــةُ مِ وجــهٍ واملخالفَ
ـ قُ لـيسَ نائبـألنَّ املخالِفَ نائـبٌ عَ هِ، واملوافـِ ؛ وألنَّ املضـارعَ بعـدَ اً نْ غـريِ

ــ ـــأداةِ الشَّ ــريُ مص ــروفٍ ـرطِ غ ــوَ لفظ ، إذْ هُ ــهُ ــعَ ل ضِ ــامَّ وُ ــىل  اً عَ ــاقٍ ع ب
ــ ــايض بع ، وامل ــاالســتقبالِ ها مص ــايض ـدَ ــو م ، إذْ ه ــهُ ــعَ ل ضِ ــامَّ وُ روفٌ عَ

 .)٣(اللفظِ مستقبلُ املعنى))
زونَ هــذا الرتكيــبَ  َــوِّ ثَــرَ النحــوينيَ ال جيُ ــوهُ )٤(وإنَّ أَكْ بَّحُ ، وملْ )٥(، وقَ

 .٩١٧، ٤٣١، ٢٥٢: ٢، م١٧٠: ١ينظر:م )١(

 .١٠٠/٧٩، بحار األنوار:١٦٨حتف العقول: )٢(

 .٧٠-٦٩شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح: )٣(

 .٢٢٠ينظر: املرجتل: )٤(

 .٣٧٧اللمع: ، توجيه١١٤، نتائج الفكر يف النحو:٥٩٤ينظر: علل النحو:  )٥(
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ــنُوهُ  سِ تَحْ ــعفوهُ )١(يَسْ ــ)٢(، واستض م بالض هُ ــرُ ــهُ أكث صَّ ــكَ )٣(رورةِ ـ، وخَ ، وذل
ا: مهُ : ((أحــدُ ــ ألمــرينِ ــهُ ـَأنَّ الشّ مَ أنْ يكــونَ جوابُ ــزِ ــا لَ رطَ إذا كــانَ جمزومً

ــةَ  ــلِ غاي ــهُ للعم ــدْ أرهفتَ ــتَ قَ نْ لِ كُ ــهُ يف األوّ ــكَ إذا أعملتَ ؛ ألنَّ ــذلكَ ك
 ( (إنْ ...الثــاين: أَنَّ ــامَّ اعتزموهُ ــعٌ عَ كُ إعاملِــهِ يف الثــاين تراجُ ْ ــرتَ ؛ فَ اإلرهــافِ

هـ مِ زْ ـا بِجَ ها؛ ألهنَّ ـا بعـدَ ـتْ جمزومً تِ اقتضَ مَ زَ ـا إذا جَ ها يظهـرُ أهنّ ا مـا بعـدَ
ــةِ  ــارتْ بمنزل ــا ص ه ــرْ جزمُ ، وإذا ملْ يظه ــنيِ ــقُ بفعل ــا يتعلَّ ه ، وجزمُ ــزمُ جت

(( .)٤(حرفٍ جازمٍ ال يُؤتى لهُ بمجزومٍ لَهُ مَ  ، أي: كأنَّكَ أبطلتَ عَ
ــنيِ  ، إذْ ال يتناسـبُ وكـالمَ اإلمـامِ احلُسَ ُم هـذا لـيس بصـحيحٍ  ،Qقـوهلُ

، أي: فضــالً  ــهِ ــنْ ثبوتِ ــبِ يف كــالمِ أفصــحِ الفصــحاءِ هــذا ال عَ إذْ  Nرتكي
ــنْ  مَ مِ ــدَّ قَ ــا تَ ــهُ م ــرَ ل فِ ا غُ ــابً ــا واحتس رِ إيامنً ــدْ ــةَ القَ ــمْ ليل قُ نْ يُ :((مَ ــالَ ق

(( بِهِ نْ ا)))٥(ذَ هِ مطلقً ((الصحيحَ احلكمُ بجوازِ  .)٦(؛ لذا إنَّ

 .٨/٢٨٥ينظر: رشح املفصل: )١(

 .٦٧ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح: )٢(

 .٣/١٥٨٦، رشح الكافية الشافية:٢/٢٠١ينظر: رشح مجل الزجاجي: )٣(

 .٢/٦٤٠، وينظر: املحصول يف رشح الفصول:٨/٢٨٥رشح املفصل: )٤(

 .١/١٦صحيح البخاري: )٥(

، وينظر: الفاخر ٦٧يح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:شواهد التوض )٦(

 .٢/٥٧٥يف رشح مجل عبد القاهر:
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ــ ) الشَّ ـــِ(إنْ ــةُ ب مَ غَ ــهِ ـو(ال) املدْ ــQ رطيّةِ يف قولِ نْصُ ــةٌ ـ:(إالّ تَ  رونا) نافي
ــ ــلِ أداةِ الشَّ مَ ــرَ هلــا يف عَ ــدةٌ ال أَثَ ، قــالَ ســيبويه:((و(ال) ـزائ رطِ اجلازمــةِ

(( وٌ غْ ـــ(ال)لَ )، ف ــلْ أَقُــلْ :(إنْ ال يقُ ــم... تقــولُ هِ ــوٌ يف كالمِ ، وإنَّــام )١(لغ
ها معنويٌّ هو نفيُ الرشطِ   .)٢(أثرُ

ــنيُ  ــامُ احلُسَ ــالَ اإلم َ ق
: ملِ ــألَ ــ(:Q ويلَ أَنْ أس نْصُ : رونا، وملْ ـإالّ تَ ــلْ  يقُ

ـــ نْصُ ــــإنْ ملْ تَ نْصُ : إالّ تَ ـــهُ قـــالَ نَّ : أَ رونا للداللـــةِ عـــىل ـرونا؟) اجلـــوابُ
ـــ ـــهُ كـــانَ شـــديدَ احلاجـــةِ إىل نُصْ ؛ ألنَّ . ـاحلـــالِ م يف ذلـــكَ الوقـــتِ هتِ رَ

ــ ــةُ ـونُصْ ، واإلجاب ــا أرادَ ــهُ إىل م ــا إجابتُ ــريةٌ منه ــاديقُ كث ــا مص ــهُ هل ُم ل هتُ رَ
؛ مـنْ ذلـكَ مـا حكـاهُ سـبحانَهُ عـىل لسـانِ تكونُ يف احلالِ أو مالصـقةً لـهُ 

ـــى  ـــهِ عيس : Qنبيِّ يّنيَ ارِ ـــوَ ـــا احلَ ي إِىلَ اهللا﴿خماطِبً ـــارِ ـــنْ أَنْص ـــالَ  مَ ق
نُ أَنْصارُ اهللا يُّونَ نَحْ وارِ  .)٣(﴾احلَْ

ــ نْصُ :(إنْ ملْ تَ ــالَ ــو ق ــهُ ل ــى؛ ألنَّ ـيف حــنيِ أنَّ ــكَ املعن ــادَ ذل ــا أف ونا)، ملََ رُ
ْ) عـــىل فعـــلِ ا ـــولَ (ملَ خُ ـــدُ نْصُ (تَ ـــمَّ ـلرشطِ ـــهُ إىل املـــايض، ثُ فَ َ ونا) رصَ رُ

ــ ) فَصَ ــاءَتْ (إنْ ـــج (النُّصْ ثِ ــنَ احلَدَ مَ فَتْ زَ ــنيِ ـرَ ؛ يف ح ــتقبلِ ةِ) إىل املس رَ
. نِ التكلُّمِ نَّهُ بأمَسِّ احلاجةِ إليها يف زمَ  أَ

 .٣/٧٧الكتاب: )١(

 .٣/٣٧٤ينظر: كشف املشكل يف النحو: )٢(

 .١٤سورة الصف: من اآلية  )٣(
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ــ ِ الش ــيلَ ــورِ فِعْ ــقُ بص ــا يتعلَّ ــذا م ــفَ ـه ــتَ كي ــدْ رأي قَ ، وَ ــزاءِ رطِ واجل
فَ النحويُّ  صَ ؟.وَ  ونَ بعضَ تراكيبهِ بغريِ اجلائزِ والرديءِ والقبيحِ

؛ ألنَّ الداللـةَ هـيَ  وا تلـكَ الرتاكيـبَ بـذلكَ ـفُ م لِيَصِ : ما كـانَ هلـُ أقولُ
ـنَ األلفـاظِ مـا  . والعـريبُّ خيتـارُ مِ لُ يف استعاملِ هذا الرتكيبِ أو ذاكَ يْصَ الفَ

تـِ ؛ ألنَّـهُ أدر بِلُغَ ـهِ بُ املعنى الـذي يف نفسِ ناسِ ـاةُ إىل يُ مَ النُّحَ . ولـوِ احـتَكَ هِ
ةِ ملََا أطلقوا عليها ما أطلقوا. فِ تلكَ الرتاكيبِ النحويّ صْ  الداللةِ يف وَ

:  العطفُ عىل فعلِ الرشطِ وجوابهِ
: ، وعىل جوابِهِ نُ هذا البابُ عطفَ الفعلِ املضارعِ عىل فعلِ الرشطِ  يتضمَّ

: الً: العطفُ عىل فعلِ الرشطِ  أوّ
عَ ف قَ رطِ ـعلٌ مضـارعٌ مقـرونٌ بالفـاءِ أو بـالواوِ أو ثُـمَّ بعـدَ فعـلِ الشـإذا وَ

هُ فيهِ اجلزمُ  ، ويمتنعُ الرفعُ )١(فالوجْ عَ الفاءِ والواوِ  .)٢(، وجيوزُ نصبُهُ مَ

، وجازَ  )١( ا عىل فعلِ الرشطِ طْفً  قالَ د. أسعد: ((ليسَ الوجهُ وإنْ جازَ فيهِ اجلزمُ عَ

بُ  ) النَّصْ ورِ ﴿  عىل إضامرِ (أنْ مِ األْ ُمُ زْ نْ عَ إِنَّ ذلِكَ مِ وا فَ تَّقُ تَ وا وَ ُ ربِ إِنْ تَصْ سورة آل  ﴾وَ

ه؟! بلْ هو الوجهُ )١٨٦عمران: من اآلية  جْ : ما الدليلُ عىل أنَّ اجلزمَ ليسَ الوَ ). أقولُ

بَ كانَ معنى ا هُ إذا نَصَ ؛ ألنَّ نَ لقولِ سيبويه: ((وإنّام كانَ اجلزمُ الوجهَ جلزمِ فيام أرادَ مِ

وا أنْ  هُ لَ فيام يليهِ أوىل؛ وكرَ لَ عىل الذي عمِ احلديث، فلامّ كان ذلكَ كانَ أنْ حيمِ

 .٣/٨٨)) الكتاب: اً واحد اً ىل بابٍ آخرَ إذا كانَ يريدُ شيئيتخطَّوا بهِ من بابهِ إ

، ٥/١١٨. رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:٨٨-٣/٨٧ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٤/١٩٦لترصيح عىل التوضيح:رشح ا
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 :)١(يف أربعةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا الرتكيبُ يف كالمِ اإلمامنيِ 
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ــاحلتِهِ  Qمنه ــأنِ مص :((إينِّ  يف ش ــةَ معاوي

ــنُ لـــدينِ  نـــي أَدِيْ كْ ُ أُســاملْهُ ملْ يَرتْ هِ فَ ــدِ يْ يف يَ ـــدِ تُ يَ ــعْ ضَ أَظُــنُّ أينّ إنْ وَ
ي دِّ  .)٢())Nجَ
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــلِ  Q ومنه ــهُ إىل أرشافِ أه ــابٍ ل ــنْ كت مِ

م إىل ـالبصــ ــا أدعــوكُ ، وأن م هبــذا الكتــابِ ــيكُ ــتُ رســويل إل ثْ دْ بَعَ رةِ:((وقَ
،  كتــابِ  يِيَــتْ ــدْ أُحْ ــةَ قَ عَ ، وإنَّ البِدْ يتَــتْ ــدْ أُمِ ــنَّةَ قَ ؛ فــإنَّ السُّ ــنَّةِ نبيِّــهِ اهللاِ وسُ

ــالمُ  ــادِ، والسَّ ش ــبيلَ الرَّ م س كُ ــدِ ــري أهْ ــوا أم ــويل وتُطِيع ــمعوا ق وإنْ تَس
م ورمحةُ اهللاِ))  .)٣(عليكُ

، وتُطيعــوا) جمــزومنيِ  :(أســاملْهُ ــنَ الفعلــنيِ املضارعنيِ ــلٌ مِ ــعَ كُ قَ وَ
ــا عــىل فعــلِ الشــع ــهُ عــىل ـطفً ) فعطفُ ا(فأُســاملْهُ ؛ أمّ ، وهــذا هــو الوجــهُ رطِ

ـــهُ فعـــلٌ مـــاضٍ  ؛ ألنّ ـــهُ اجلـــزمُ ) إذْ حملُّ تُ ـــعْ ضَ (وَ طِ  ،حمـــلِّ فعـــلِ الرشَّ
ــا؛ قــالَ  وا) املجــزومِ لفظً عُ ــمَ (تَسْ طِ ــهُ عــىل فعــلِ الرشَّ ــا(تُطيعوا) فعطفُ وأمّ

ــ ا مــا ينجــزمُ بــنيَ املجــزومنيِ فقولُ :ســيبويه:((وأمّ إنْ تــأْتِني ثــم  كَ

 .٤٣٣، ٣٣٧: ٢ينظر:م )١(

 .٤٤/٣٣، بحار أألنوار:٢٢٠علل الرشائع: )٢(

نَ ٤٤/٣٤٠، بحار األنوار:٣/٢٨٠تاريخ الطربي: )٣( عَ مِ : ما ابتُدِ ةُ عَ . والبِدْ

. لسان العرب: ينِ بعدَ اإلكاملِ  (ب د ع). ١/٣٥٢الدّ
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ــأَلْني  ــأَتِني وتَسْ ، وإنْ ت ــكَ طِ ــأَلْني أُعْ تَسْ ــأتِني فَ ، وإنْ ت ــكَ نِي أُعطِ ــألْ تس
ــ ــروفَ يُش ــذهِ احل ــكَ ألنَّ ه ؛ وذل ــكَ ــهِ ـأُعطِ ــلَ في خَ ــيام دَ ــرَ ف نَ اآلخِ كْ رِ

(( نَّ هُ بَهَ . وكذلكَ (أو) وما أَشْ لُ  .)١(أألوّ
، وتُطيعــوا) النصــبُ وجيــوزُ يف (فَأ رةً وجوبــبـــ(أ ســاملْهُ ضــمَ ) مُ بعــدَ  اً نْ

: ــهِ ــنْ قولِ ــلَ ع ــألتُ اخللي ــالَ سيبويه:((س ، ق ــواوِ ، وال ــاءِ ــأتِني  الف إنْ ت
ــوزُ  ــذا جي : ه ــالَ ، فق ثْكَ ــدِّ ثَني أُحَ ــدِ ــأتِني وحتُ ، وإنْ ت ثْكَ ــدِّ ثَني أُحَ ــدِّ تُحَ فَ
ـبَ كـانَ معنـى  ؛ ألنَّـهُ إذا نَصَ ـهَ ،... وإنّـام كـانَ اجلـزمُ الوجْ واجلزمُ الوجـهُ

))اجلزمِ  نَ احلديثِ  .)٢(فيام أرادَ مِ
ــطِ الفعــلِ املضــارعِ بــنيَ فعــلِ  ، أي: توسُّ ــطِ والنصــبُ يف مســألةِ التوسُّ

؛ ألنَّ العطــفَ فيهــا عــىل ـالشــ رِ ــأخُّ ــهُ يف مســألةِ الت ــلُ من ــهِ أمث رطِ وجوابِ
، وفعـلُ الشــفعلِ الش ـنَ االسـتفهامِ ـرطِ ، فكـانَ قريبًـا مِ رطِ غـريُ واجـبٍ

 .)٣(واألمرِ والنهي
ــتئنافُ  ــحُّ االس ــهُ ال يصِ ؛ ألنَّ ــعُ ــوا) الرف ، وتُطيع ــاملْهُ ــعُ يف(فأس ويمتن
، وذلــكَ  ، و((معنــى االســتئنافِ البنــاءُ عــىل مبتــدإٍ حمــذوفٍ قبــلَ اجلــوابِ

 .٨٨-٣/٨٧الكتاب: )١(

 .٣/١٦٠٦ظر: رشح الكافية الشافية:، وين٣/٨٨الكتاب:   )٢(

، حاشية الصبّان عىل رشح ٤/١٩٧ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )٣(

 .٤/٣٦األشموين:
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((  .)١(ال ينايف كونَ الواوِ عاطفةً جلملةٍ اسميّةٍ عىل فعليّةٍ
ـنَ الرفْـعِ وتكـونُ اجلملـةُ معرتضـةً  م:((ما املـانعُ مِ ـهُ بـنيَ )٢())قال بعضُ

ـــ ـــواوِ ـالش ـــاءِ أوِ ال تْ بالف رَ ـــدِّ ـــزاءِ وإنْ صُ ـــم )٣(رطِ واجل هِ ،((ويف كالمِ
ــــام منعــــوا الرفــــعَ عــــىل االســــتئنافِ ال  ُم إنَّ ، فــــإهنَّ إشــــارةٌ إليــــهِ

؟))  .)٤(االعرتاضِ
ــ ــنيَ الش ــرتاضُ ب ــحَّ االع : وإنْ صَ ــولُ ــدُ أنْ ـأق ــهُ يبعُ ــهِ فإنَّ رطِ وجوابِ

، وتُ  ن:(فأســـاملْهُ ـــلٌّ مِ ـــاذا؟؛ ألنَّ يكـــونَ كُ ، مل ـــةً معرتضـــةً طيعـــوا) مجل
ــانَ  ــا لك تَ هب ــؤْ ــو ملْ يُ ــى ل ــدةِ، حت ــدةِ الزائ ــتْ للفائ يئ ــيَّةَ جِ ((االعرتاض

ا)) ـــدوهنِ ا ب ً ـــربَ تَ عْ ـــالمُ مُ ـــويل )٥(الك ـــالمِ يف ق ـــارُ الك ـــنُ اعتب ، وال يمك
ـــامنيِ  ـــوابِ  Lاإلم ـــقَ ج قُّ ـــوا)؛ ألنَّ حتَ ، وتُطيع ـــاملْهُ ـــن دونِ (فأس م

ــرطِ يعتمــدُ علــيـالشــ : إنَّ ((الشّ ، أيْ طِفــا عليــهِ ــعَ مــا عُ ام مَ رطَ جممــوعُ ـهِ
هيِام)) ــدَ ــنيِ ال إحْ ــاىل:)٦(اجلملت ــهُ تع ــهُ قولُ ــهِ ﴿، ومن يْتِ ــنْ بَ جْ مِ ــرُ ْ ــنْ خيَ مَ وَ

 .٤/١٩٨حاشية يس عىل رشح الترصيح عىل التوضيح: )١(

 املصدر نفسه. )٢(

 .٤/٣٦ينظر: حاشية الصبّان عىل رشح األشموين: )٣(

 .٤/١٩٨لتوضيح:حاشية يس عىل رشح الترصيح عىل ا )٤(

 .١٦٣رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٥(

 .٢٠٤-٢٠٣نرص اهللا): الفخر الرازي(تح: د. هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، )٦(
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راً إِىلَ اهللا هاجِ ـىلَ اهللا مُ هُ عَ ـرُ ـعَ أَجْ قَ ـدْ وَ قَ تُ فَ ـهُ املَْـوْ كْ رِ دْ ـولِهِ ثُـمَّ يُ سُ رَ ، )١(﴾وَ
مُ ملْ يتعلَّـقْ  ـهُ  فاحلُكْ ركَ بـاهلجرةِ عـىل االنفـرادِ، بَـلْ هبـا مقرونًـا إليهـا أنْ يُدْ
الً. وثانيــ)٢(املــوتُ عليهــا ((ال تكــونُ اً . هــذا أوّ  : أَنَّ اجلملــةَ املعرتضــةَ

ــ ــةً لش ــودةِ))ـمعمول ــةِ املقص ــزاءِ اجلمل ــنْ أج ــالًّ )٣(يءٍ م ــنيِ أنَّ كُ ، يف ح
ــا عــىل  طْفً ــا عَ ، وتُطيعــوا) جــاءَ جمزومً (فأســاملْهُ نْ وهــو -رطِ ـفعــلِ الشــمِ

بَقَ  . -الوجهُ كام سَ  والعطفُ عىل نيّةِ تكرارِ العاملِ
ـــــيّ  ةُ اليمن رَ ـــــدَ ـــــازَ احلَيْ ـــــدْ أج ـــــنُ ٥٩٩(ت)٤(وقَ ــــــ) واب ه

ــروفٍ  ــام ٦٠٩(ت)٥(خَ ، ك ــالِ ــىل احل ــةً ع ــواوِ خاصَّ ــعَ ال ــعَ مَ ـــ) الرف ه
ــواوِ  ــعَ ال ــتِ حــاالً مَ ــوعُ املضــارعِ املُثب يف(وتُطيعــوا أمــري)؛ إذْ جيــوزُ وق

م  عىل كُ إضـامرِ املبتـدإِ، أي: إنْ تسـمعوا قـويل وأنـتم تُطيعـونَ أمـري أهـدِ
ــبيلَ  م س كُ ــدِ ــري أه ــنيَ أم ــمعوا مطيع : إنْ تس ــهُ ــادِ، تأويلُ ــبيلَ الرش س

شادِ.  الرَّ

 .١٠٠سورة النساء: من اآلية: )١(

، هناية اإلجياز يف دراية ٢٤٦ينظر: دالئل اإلعجاز(تح: حممود حممد شاكر):  )٢(

 .٢٠٣اإلعجاز:

 .٧٧٨الندية يف رشح الفوائد الصمدية:احلدائق  )٣(

 .٣/٣٧٩ينظر: كشف املشكل يف النحو: )٤(

 .٤/١٩٨ينظر: حاشية يس عىل رشح الترصيح عىل التوضيح: )٥(
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ــتامعِ  ــقَ باس ــدَّ أنْ تتعلَّ ــادِ البُ ــبيلِ الرش ــةُ إىل س ؛ إذِ اهلداي ــائغٌ ــذا س وه
ــنيِ  هم احلُسَ ــامِ ــرَ إم ــنيَ أم ــكَ مطيع ــا:، وQأولئِ ــاهُ كقولِن ــذا يف معن إنْ  ه

ــ ــي راكب ؛  اً جئتن ــرامَ ــتحقَّ اإلك ــبٍ ملْ يس ــريَ راك ــى غ ، أي: إنْ أت ــكَ أَكرمتُ
.  ألنَّ اإلكرامَ مرشوطٌ باإلتيانِ يف حالِ الركوبِ

ــا  ــا م ــدْ أرشك ــابقنيِ قَ ــنيِ الس ) يف النص ــواوَ ، وال ــاءَ :(الف وإنًّ احلرفنيِ
ـلَ فيـهِ فعـلُ الشـ ا فـيام دَخَ مهُ كـامً  اً بـرطِ إعراـبعدَ ـوَ وحُ ـا اإلعـرابُ فهُ ، أمّ

ــ ــقُ املش ــهُ ال يتحق ــمُ فإنَّ ــا احلُكْ ، وأمّ ــزمُ ــوفِ ـاجل ــقِ املعط روطُ إالّ بتحقُّ
ــنَ  ــامَ احلَسَ ــةَ اإلم ــركِ معاوي ــاءَ ت ــا، أي: إنَّ انتف ــدينِ  Qأيضً ــدينَ ب أنْ ي

هِ رسولِ اهللاِ  . Nجدِّ هِ فيساملَهُ هُ يف يدِ دَ عَ يَ  مرشوطٌ بأنْ يَضَ
ــنيِ وإنَّ هدايــ أولئِــكَ املخــاطبنيَ ســبيلَ الرشــادِ  Qةَ اإلمــامِ احلُسَ

. هُ هُ ويطيعوا أمرَ  مرشوطٌ بأنْ يسمعوا قولَ
هـام ـفالش كَ زيـدٌ  Lرطُ يف كالمِ  شـبيهٌ مـنْ حيـثُ املعنـى بــ((إنْ جـاءَ

ــار ــهِ دين ــكَ فأَعطِ ــلَّمَ علي ــ اً وسَ ا، اً أو درمه مهُ ــدَ ــهُ أح ــام أعطيتَ لَهُ ــإنْ فَعَ ، ف
ــلَّ أوإنِ اخْ  ــيئتَ ــهِ ش ا ملْ تُعطِ مهُ ــدُ ــ)١())اً ح ــي أنَّ الش ــذا يعن ((ليسَ ـ؛ وه رطَ
نــ ــتْ أداةُ  اً مكوَّ ، وقامَ ــام مــنْ فعلــنيِ اشــرتكا يف ذلــكَ ــنْ فعــلٍ واحــدٍ وإنّ مِ

((  .)٢(العطفِ بإعطائِهام هذهِ الوظيفةَ املشرتكةَ

، وينظر: رشح التسهيل(ناظر ٦٥٦العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم: )١(

 .٩/٤٤٢٦اجليش):

 .٤٠٣(إبراهيم الشمسان): اجلملة الرشطيّة عند النحاة العرب، رسالة ماجستري )٢(
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:  ثانيًا: العطفُ عىل جوابِ الرشطِ
ـــلِ جـــوابِ الشـــ نُ العطـــفَ عـــىل فِعْ وعـــىل جـــوابِ  رطِ ـويتضـــمَّ

.ـالش لِ بالفاءِ الرابطةِ  رطِ املتَّصِ

: -أ  العطفُ عىل فعلِ جوابِ الرشطِ
ــعَ الفعــلُ املضــارعُ املقــرونُ بــالواوِ أو الفــاءِ بعــدَ جــوابِ  قَ إذا وَ

، والنصـبُ  ، والرفـعُ : اجلـزمُ هِ )١(الرشطِ جـازَ فيـهِ ثالثـةُ أوجـهٍ ، نحـوُ قولـِ
ــ﴿تعــاىل: سِ وا مــا يفِ أَنْفُ بْــدُ إِنْ تُ ْ وَ مْ أَوْ ختُ مْ بِــهِ اهللاكُ ــبْكُ اسِ ــوهُ حيُ ــرُ ملَِــنْ  فُ فِ يَغْ فَ

اهللا ــاءُ وَ ــنْ يَش بُ مَ ــذِّ عَ يُ ــاءُ وَ ) )٢(﴾يَش بُ ــذِّ ، ويُع ــرُ :(فيغف ــلٌّ منْ ئَ كُ ــرِ ، قُ
 .)٣(باجلزمِ والرفعِ والنصبِ 

نِ  ، وهو قولُ اإلمامِ احلَسَ :((فاتقوا Q جاءَ هذا الرتكيبُ يف موضعٍ واحدٍ
هُ يف اهللاَ عبادَ اهللاِ دْ ـدِّ ، ويُسَ ـتَنِ نَ الفِ ا مِ نْ يتَّقِ اهللاَ جيعلْ لهُ خمرجً نَّهُ مَ ، واعلموا أَ

، ــهُ هَ جْ ــيِّضْ وَ ب ، ويُ ــهِ تِ جَّ ــهُ بِحُ فلِجْ ، ويُ هُ ــدَ شْ ــهُ رُ ــئْ ل َيِّ هِ، وهيُ ــرِ ــهِ  أم طِ عْ ويُ
أُولئِكَ ﴿رغبتَهُ  ينَ أَنْعَمَ اهللا فَ عَ الَّذِ الصِّ  مَ نَ النَّبِيِّنيَ وَ مْ مِ يْهِ لَ داءِ عَ ـهَ الشُّ يقِنيَ وَ دِّ

فِيقاً  نَ أُولئِكَ رَ سُ حَ نيَ وَ احلِِ الصَّ  .  )٤())﴾وَ

 .٥٨٨-٢/٥٨٧، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٩٠-٣/٨٩ينظر: الكتاب: )١(

 .٢٨٤سورة البقرة: من اآلية  )٢(

 .١٥٦ينظر: املبسوط يف القراءات العرش(أمحد بن احلُسني األصبهاين): )٣(

 .٦٩، واآلية :سورة النساء: من اآلية ٢٣٢حتف العقول: )٤(
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 ، ــيِّضْ ب ، ويُ ــهُ فلِجْ ، ويُ ــئْ َيِّ ، وهيُ هُ دْ ــدِّ :(ويُسَ نْ ــلٌّ مِ ــارعةُ كُ ــالُ املض األفع

ــ ــةً عطف دَتْ جمزوم رَ ) وَ ــهِ طِ عْ ــ اً ويُ ــوابِ الش ــىل ج ــالواوِ ع )، ـب (جيعلْ رطِ

ــالَ  ، ق ــالمِ ــهُ الك ــا وج ن ــزمُ هُ .  واجل ثْكَ ــدِّ ــكَ فأُح ــأتِني آتِ ــيبويه:((إنْ ت س

(( هُ جْ  .)١(هذا الوَ

ــنُ  ــامُ احلَسَ ــقَ اإلم لَّ ــدْ عَ ــ Qوقَ ــوابِ الش ــولَ ج صُ ــهُ ـحُ (جيعلْ ل رطِ

) اً خمرجــ ــتَنِ ــنَ الفِ ــهِ بتقــو اهللاِ ســبحانَهُ وتعــاىل، أي:  مِ ــفَ علي طِ ومــا عُ

ــقَ  لِّ ــا عُ ــدَ م جِ ــو وُ تِ التق ــدَ جِ ــهُ إذا وُ ــ إنَّ ــا مجيع ــذا . واً عليه ــادَ ه ــا أف م

. يَّةً ْعِ ةً مجَ  املعنى هو كونُ الواوِ عاطفَ

ـــوابِ  ـــىل ج ـــةِ ع ـــالِ املعطوف ـــعِ يف األفع ـــوازِ الرف ـــا بج ـــو قلن ول

) لكانـــتِ الـــواوُ لالســـتئنافِ ـالشـــ (يفعلْ ، أو للحـــالِ عـــىل رأيِ )٢(رطِ

دِ  ــربِّ ه اإلمــامُ )٣(املُ ــدَ ــعَ Q،وهــذا ينــاقضُ املعنــى الــذي قَصَ ؛ ألنَّ الــواوَ مَ

، فمتـى مـا ـأفادَتِ اجلمعيَّةَ بـنيَ جـوابِ الشـاجلزمِ  فَ عليـهِ طـِ رطِ ومـا عُ

قَّ  َ ــحتَ ــكَ مجيع ــقَ ذل ــو حتقّ ــتِ التَّق ــتْ اً قَ ــا إذا كان ه عَ ــونُ مَ ــذا ال يك ؛ وه

.  بمعنى االستئنافِ أوِ احلالِ

 .٣/٨٩الكتاب: )١(

 ينظر: املصدر نفسه. )٢(

 .٢/٦٧ينظر: املقتضب: )٣(
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 ، ــذوفٍ ــدإٍ حم ــىل مبت ــارعِ ع ــلِ املض ــاءُ الفع ــو بن ــتئنافَ ه ــمَّ إنَّ االس ثُ

ـ ـلْ لـهُ مِ ْعَ : جيَ ْيِّـئ نْ أَ والتقديرُ ـوَ هيُ هِ، وهُ دهُ يف أمـرِ ـدِّ ـوَ يُسَ ـا، وهُ جً ْرَ هِ خمَ مـرِ

فلِجُ  وَ يُ ، وهُ هُ دَ شْ بيِّضُ لهُ رُ وَ يُ ، وهُ تِهِ جَّ ... هُ بِحُ هُ هَ جْ  وَ

ــ ، ونحــنُ نعلــمُ أَنَّ داللــةَ وهــذا يعنــي عطَ فَ مجلــةٍ اســميّةٍ عــىل فعليَّــةٍ

ــةِ  ، والفعليَّ ــوتُ ــي الثب ــميَّةِ ه ــ االس ؛ وه دُ ــدُّ ــي التج ــه ــالفُ  اً ذا أيض خ

ــنَ  ةٌ مِ دَ ــدِّ تَج ــبحانَهُ مُ ــو اهللاِ س قْ ؛ ألنَّ تَ ــنصُّ نَهُ ال ــمَّ ــذي تَضَ ــى ال املعن

ــبُ  ــا يرتتَّ دَ م ــدَّ ــو جت دَتِ التق ــدَّ َ ــا جتَ ــى م ، فمت ــةً ــتْ ثابت ــانِ وليس اإلنس

 عليها.

ــبِ الفعــلِ املضــارعِ املعطــوفِ عــىل جــوابِ الشــ ــا جــوازُ نَصْ رطِ ـوأمّ

ــا ف ) مضــمرةً وجوبً ــهُ لــيسَ يف بـــ(أنْ ؛ ألنَّ هُ ســيبويه بالضــعيفِ ــفَ صَ قــدْ وَ

ــ َةُ الشَّ غَ ذلــكَ مشــاهبَ ــوَّ ، وسَ ــبٍ لَ . ثــمَّ )١(رطِ لالســتفهامِ ـســياقِ نفــيٍ أو طَ

، وإنّـام  ـا ليسـتْ للعطـفِ ) مضمرةً بعـدَ الـواوِ دليـلٌ عـىل أهنّ (أَنْ إنَّ تقديرَ

ها يف تقــديرِ مبتــدإٍ حمــذوفِ اخلــربِ  ، واملضــارعُ بعــدَ ــا، هــيَ للحــالِ وجوبً

ــع) ــى (م ــواوُ بمعن ــونَ ال ــ)٢(أو أنْ تك ــذا أيض ــالمَ  اً . وه ــبُ وك ال يتناس

 .Q اإلمامِ 

 .١/٦٦، معاين القرآن(األخفش):٣/٩٢ينظر: الكتاب: )١(

 .٧٠-٥/٦٩ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(
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ــدَّ أنْ  ــال بُ ــوابِ ف ــىل اجل ــتَ ع طَفْ ــفور:((فإنْ عَ ــنُ عص ــالَ اب ــذا ق ل

ــتَ بالفــاءِ  طَفْ ؛ فــإنْ عَ ــنْ حــروفِ العطـفِ فَ بالفــاءِ أو بغــريِ ذلـكَ مِ طـِ تَعْ

ــزمُ  : اجل ــهٍ ــةُ أوجُ ــوفِ ثالث ــازَ يف املعط ــىل ج ــعُ ع ، والرف ــفِ ــىل العط ع

ـــوهِ. وإنْ  ـــعفُ الوج ـــو أض )، وهُ (أنْ ـــامرِ ـــبُ بإض ، والنص ـــتئنافِ االس

 ، ــزْ يف املعطــوفِ إالّ اجلــزمُ ُ ــتَ بغــريِ ذلــكَ مــن حــروفِ العطــفِ ملْ جيَ طَفْ عَ

(( رٌ بْ بَكْ ضَ و ويَغْ مْ عمرٌ مْ زيدٌ يقُ قُ  .)١(نحو: إنْ يَ

لِ بالفاءِ  : ب ـ العطفُ عىل جوابِ الرشطِ املتَّصِ  الرابطةِ
ــ ــوابِ الش ــىل ج ــوفِ ع ــارعِ املعط ــلِ املض ــوزُ يف الفع ــلِ ـجي رطِ املتَّصِ

 .)٢(بالفاءِ الرابطةِ الرفعُ واجلزمُ 
نيِ   :Q وقَدْ جاءَ هذا الرتكيبُ يف موضعنيِ من كالمِ اإلمامِ احلُسَ

- : لْتَ لْتَ يف ما قُ :((وقُ ثَ بهِ إىل معاويةَ نْ كتابٍ بَعَ هُ مِ ا قولُ مهُ دَّ ال تَ  أحدُ رُ
لْـتَ يف  كَ عليهـا. وقُ تـِ رَ نْ إمْ ظَمَ مِ . وإينِّ ال أعلَمُ هلا فِتْنَةً أعْ ةَ يف فِتْنَةٍ هذهِ األمَّ
ـنْ  فُ أفضلَ مِ رِ . وإينِّ واهللاِ ما أعْ دٍ َمَّ ةِ حمُ كَ ولدينِكَ وألُمَّ : انظرْ لنفسِ لْتَ ما قُ

، وإنْ ملْ أفعـلْ  ربَـةٌ إىل ريبّ ، فـإنْ أفعـلْ فإنَّـهُ قُ فأسـتغفرُ اهللاَ لـديني،  جهادِكَ
ِبُّ ويرىض)) هُ التوفيقَ ملَِا حيُ  .)٣(وأسألُ

 .٢/٢٠٥رشح مجل الزجاجي: )١(

 .١/٨٧، معاين القرآن(الفراء):٣/٩٠ينظر: الكتاب: )٢(

 .١/١٨٠اإلمامة والسياسية: )٣(
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ــ ــلُ الش ــةً ـفع ــاءَ مجل رُ اهللاَ) ج ــتغفِ ــهُ (فأس )، وجوابُ ــلْ ْ أفع ــو(ملَ رطِ هُ
ـا أفـادَتِ الـدعاءَ  ؛ ألهنَّ ةً بالفـاءِ الرابطـةِ رَ ـدَّ صَ ، وهـذهِ اجلملـةُ يف )١(فعليّةً مُ

ــتْ موقــعَ  عَ قَ ــا وَ ؛((ألهنَّ مٍ زْ ))موضــعِ جَ ؛ لــذلكَ جيــوزُ يف )٢(املجــزومِ
) ا ـــألهُ ـــلِ (وأس ـــالالفع ـــعِها، ق ـــىل موضِ ـــا ع طْفً ـــزمُ عَ ـــيلٍّ  جل ـــو ع أب

ــاريسّ  ــالف ــوفُ جمزوم ــذا املعط ــونُ ه ــوفُ  اً :((وال يك ــونَ املعط ــى يك حت
ــهُ يف  نَّ ــتَ أَ بَ ــظِ ثَ ــنْ يف اللف ــإذا ملْ يكُ ، ف ــظِ ــعِ أو اللف ــهُ يف املوض ــهِ مثلَ علي

، وإذا كـــانَ يف املوضـــ عِ دلَّ عـــىل أنَّ أصـــلَ اجلـــزاءِ أنْ يكـــونَ املوضـــعِ
(( ــلِ ــاىل:)٣(بالفع ــهِ تع ــكَ كقولِ ــلِلِ اهللا﴿؛ وذل ــنْ يُضْ ــهُ  مَ ــادِيَ لَ ــال ه فَ

ــــونَ  هُ مَ عْ ِمْ يَ ــــاهنِ ي غْ مْ يفِ طُ هُ رُ ــــذَ يَ ()٤(﴾وَ مْ ، بجزمِ هُ رْ ــــذَ يَ ــــراءةِ وَ ) يف ق
 .)٥(هـ) والكسائيّ ١٥٦محزةَ(ت

ــالمِ اإل ــنْ ك ) مِ هُ ــألُ ــعُ يف(وأس ــا الرف ــامِ وأمّ ،  Qم ــالمِ ــهُ الك فهو((وج
 ؛ فجـر ؛ ألنَّ الكـالمَ بعـدَ الفـاءِ جـر جمـراهُ يف غـريِ اجلـزاءِ وَ اجليِّـدُ وهُ

 .٤/١٩١ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )١(

 .٢/٥٨٠الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )٢(

 .٢/٣٠٦اإلغفال: )٣(

 .١٨٦سورة األعراف: اآلية  )٤(

 .٢١٦ينظر: املبسوط يف القراءات العرش: )٥(
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نا كـام كـانَ جيـري يف غـريِ اجلـزاءِ)) ، ومعنـى هـذا أنَّ املعطـوفَ )١(الفعلُ هُ
ـــنْ مجلـــةِ  ـــوَ مِ ، فهُ ) داخـــلٌ يف الكـــالمِ املربـــوطِ بالفـــاءِ هُ (أســـألُ بالواوِ

ــوابِ  ــظِ . ويف)٢(اجل ــىل لف ) ع هُ ــألُ (أس ــواوُ الفعلَ ــتِ ال طَفَ ــعِ عَ ــةِ الرف  حال
ــبِ يف  ــهُ التناسُ ــذا هــو وج ، وه َلِّــهِ ــىل حمَ ) ولــيسَ ع رُ ــتغفِ (اس اجلوابِ

.  اإلعرابِ
ــنيَ  - ــرُ أنَّ اإلمــامَ احلُسَ :((يا  Qواملوضــعُ اآلخَ أتــاهُ أُنــاسٌ فقــالوا لــهُ

ــلَ اهللاُ عَ ــذي جَ مُ ال ــلِكُ نا بفض ثْ ــدِّ ــدِ اهللاِ، حَ ــا عب ــم ال  أب : إنَّكُ ــالَ . فق ــمْ لَكُ
ــتُم صــادقنيَ  نْ : إنْ كُ ــالَ ــالوا: بــىل، نحتمــل. ق . فق ــهُ ــهُ وال تُطيقونَ حتتملونَ

م)) ثتُكُ دَّ ا، فإنِ احتملَهُ حَ ثُ واحدً دِّ يَتنَحَّ اثنانِ وأُحَ لْ  .)٣(فَ
َــلِّ جــوابِ  ــا عــىل حمَ : اجلــزمُ عطفً ) الوجهــانِ ثُ ــدِّ جيــوزُ يف الفعــلِ (أُحَ

يَتـالشــ لْ (فَ ْ رطِ ــهُ فـــ((حيَ فْعُ ــا رَ . وأمّ ــهُ يف موضــعِ جــزمٍ )؛ ألنَّ ــانِ لُ نَحَّ اثن تَمِ
ــتَأْنَف سْ ــتْ  اً أنْ يكــونَ مُ طَفَ ، وتكــونُ الــواوُ عَ ــنَ اإلعــرابِ ال موضــعَ لــهُ مِ

، وحيتمـلُ أنْ يكـونَ معطوفـ مجلةَ كالمٍ عىل مجلةِ  عـىل حمـلِّ مـا بعـدَ  اً كـالمٍ

اء):٣/٩٠الكتاب: )١(  .١/٨٦، وينظر: معاين القرآن(الفرّ

 .٤١١حاة العرب:ينظر: اجلملة الرشطية عند الن )٢(

 .٢٥/٣٧٨، بحار األنوار:٢/٧٩٥اخلرائج واجلرائح: )٣(
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ــ قَ ــو وَ ، إذْ ل ــاءِ ــانَ الف ها لك ــدَ ــارعٌ بع ــ عَ مض ــديثِ )١())اً مرفوع ــام يف ح ، ك
نيِ  ). Qاإلمامِ احلُسَ هُ :(فأستغفرُ اهللاَ وأسألُ  السابقِ

 : طِ كمُ االسمِ الواقِعِ بعدَ أداةِ الرشَّ  حُ
ــ ــقَّ أداةِ الشَّ ــلِ ـإنَّ حَ ــنْ عوام ــا مِ ه ــا كغريِ ــا إالّ معموهلُ رطِ أنْ ال يليَه

تِ ا ــا أشــبَهَ ــا ملّ ــنَ الشــذوذِ، لكنَّه ــىل الفعــلِ الســاملةِ مِ ا ع ــدخوهلِ ــلَ ب لفع
بٍ ومبنــيٍّ جــا عــرَ لَ عــىل االســمِ اختيــارمُ ) اً زَ أنْ تــدخُ (إنْ ــتْ صَّ ــدْ خُ ، وقَ

ــ ـــالشَّ ؛ ألصــالتِها يف الشَّ ــذلكَ ، بشـــرطيّةُ ب ــابِ ــا أُمَّ الب رطِ أنْ ـرطِ وكوهنِ
، نحــو: إنْ ز مها فعــلٌ ، وإنْ زيــديكــونَ بعــدَ أكرمــتُ  اً يــدٌ أَكرمنــي أَكرمتُــهُ

ني  .)٢(أكرمَ
ــقُّ  ) الشــ وحَ رطيّةَ أنْ ـالفعــلِ الــذي يكــونُ بعــدَ االســمِ الــذي يــيل(إنْ

،  اً أو منصــوب اً ، ســواءٌ كــانَ ذلــكَ االســمُ مرفوعــاً يكــونَ ماضــي ــلَ ثِّ كــام مُ
دْ يكونُ مضارع  .)٣(اً شذوذ اً وقَ

، وينظر: أسلوب الرشط عند أيب حيّان يف ٢/٣٣٩البحر املحيط: )١(

 .٢٢١تفسريهِ:

ل: )٢( ، رشح الريض ٣/١٥٩٩، رشح الكافية الشافية:٦/١٧ينظر: رشح املفصّ

 .٥/٩٩عىل كافية ابن احلاجب:

، رشح الريض عىل كافية ابن ٣/١٥٩٩فية:ينظر: رشح الكافية الشا )٣(

 .٥/١٠٠احلاجب:
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ضِ  ؛((ألَنَّ العربَ ختتارُ إذا أتى الفعـلُ ـوإنَّام اشرتطَ النحويّونَ مُ يَّ الفعلِ
)، بعــدَ االســمِ يف ا ــلَ ُ يف(فَعَ ــنيَّ تَبَ )؛ ألنَّ اجلــزمَ ال يَ ــلَ (فَعَ لوهُ جلــزاءِ أنْ جيعَ

(( مَ زَ ضَ يشءٌ بنيَ اجلزمِ وما جَ ِ رتَ عْ ـا )١(ويكرهونَ أنْ يَ ـبْحُ يف كوهنِ ؛ فيظهرُ القُ
ا بمعمولهِ  لَ بينها وبنيَ معموهلِ  .)٢(هلا تأثريٌ وفُصِ

ــعَ أربــعٍ  ــنْ ـالشــ بعــدَ أداةِ  اً ســمُ واقعــجــاءَ اال )٣(ويف مواضِ رطِ مِ
هام  :Lكالمِ

نِ  - ثَ بهِ إىل معاويةَ بعدَ استشـهادِ  Qمنها قولُ اإلمامِ احلَسَ نْ كتابٍ بَعَ مِ
لَ فيهِ الناسُ من Q أمريِ املؤمننيَ  لْ يف ما دَخَ عِ التامديَ يف الباطلِ وادخُ :((فَدَ

نْكَ عندَ اهللاِ  قُّ هبذا األَمرِ مِ لَمُ أينَّ أَحَ ، بيعتي؛ فإنَّكَ تَعْ فـيظٍ ابٍ حَ لِّ أوَّ وعندَ كُ
... وإنْ  ـنْ دمـاءَ املسـلمنيَ قِ ، واحْ ـيَ عِ البَغْ ، واتَّقِ اهللاَ ودَ نِيبٌ نْ لهُ قلبٌ مُ ومَ
تُـكَ حتـى  مْ اكَ ، فَحَ تُ إليـكَ باملسـلمنيَ دْ ـَ يِّكَ هنَ يْتَ إالّ التامديَ يف غَ أنتَ أَبَ

(( وَ خريُ احلاكمنيَ مَ اهللاُ بيننا وهُ ْكُ  .)٤(حيَ

 .١/٢٩٧معاين القرآن(الفراء): )١(

ــــل: )٢( ــــاح يف رشح املفص ــــر: اإليض ــــهيل(ناظر ٢/٢٤٥ينظ ، رشح التس

 .٩/٤٣٤٦اجليش):

 .٩١٢، ٥١٧: ٢، م١٢١: ١ينظر: م )٣(

لِّ حا٤/٢٨٦، الفتوح:٥٥مقاتل الطالبيني: )٤( تُ عىل كُ َضْ : هنَ تُ َدْ ل. لسان ، وهنَ

 (ن هـ د).٨/٧١٥العرب:
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) ــتْ لَ خَ ــدَ ) الش ــذي ـإنْ )، وال ــتَ (إنْ أن ــبِ ــمريِ املخاطَ ــىل ض رطيةُ ع
ــا  ، وهــذا م ــمريِ ) بعــدَ الض يْتَ ــلِ ماضــيًا(أَبَ ــيءُ الفع ِ ــوَ جمَ ــكَ هُ غَ ذل ــوَّ سَ

.  اشرتطَهُ النحويونَ
ــدَ أداةِ  ــمِ بع ــعِ االس فْ ــهِ رَ ــونَ يف توجي ــك النحويُّ ــفَ أولئ ــدِ اختل وق

)؛ فــذهبَ البصـــالشــ (إنْ ــهُ فاعـــرطِ رٍ ريُّونَ إىل أنَّ ــمَ ضْ لٌ مرفــوعٌ بفعــلٍ مُ
ــ سِّ فَ هُ ـيُ هُ الظــاهرُ بعــدَ ــ﴿، نحــوُ قولــهِ تعــاىل:)١(رُ ــنَ املُْشْ ــدٌ مِ كِنيَ ـوَ إِنْ أَحَ رِ

هُ  رْ ـــأَجِ كَ فَ ـــتَجارَ ـــ)٢(﴾اسْ ـــنَ املش ـــدٌ مِ كَ أَحَ ـــتجارَ ركنيَ ـ، أي: وإنْ اس
هُ. رْ كَ فأجِ  استجارَ

ـــنِ  ) يف كـــالمِ اإلمـــامِ احلَسَ (أنتَ إنْ أنـــتَ :(Q وعليـــهِ أنَّ الضـــمريَ
ـــ سَّ (أَبَى) املُفَ رِ ـــدَّ ) فاعـــلٌ للفعـــلِ املقَ ،((وال جيـــوزُ ـأبيـــتَ هُ رِ بـــام بعـــدَ

ـ سِّ ـعَ بـنيَ املُفَ ْمَ ؛ لـئَالّ جيُ هُ ــإظهارُ سَّ ـلُّ الشــرِ واملفَ حَ ، فَمَ ـتصٌ بـام ـرِ رطِ خمُ
ــ ــأداةِ الش رُ ب ــأثّ ا،ـيت ــديرً ــا أو تق ــديري)) رطِ لفظً ــلٌ للتق ــي أص . )٣(واللفظ

.والتقدير: إنْ أبي  تَ أبيتَ

ـــــاب: )١(  رةـ، التبصـــــ٢/٧٤، املقتضـــــب:١١٤-٣/١١٣ينظـــــر: الكت

ل:١/٤١٨والتذكرة:  .٩/١٩، رشح املُفصّ

 .٦سورة التوبة: من اآلية  )٢(

 .٢/٥٧٥الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )٣(
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هبِ البصــ ــذْ ) تأكيــد )١(ريّنيَ ـويمكــنُ عــىل مَ (أنــتَ للضــمريِ  اً أنْ يكونَ
: ــديرُ ــونُ التق ــذا يك ــىل ه ، وع ــذوفِ ) املح ــتَ :(أبي ــوعِ يف قولِكَ إنْ  املرف

ةِ  ــحَّ ــدٌ لِصِ سِ فْ ــى مُ ــنِ املعن ــدٌ عَ ((بعي ــوا إليهِ ــا ذهب . وم ــتَ ــتَ أبي ــتَ أن أبي
 ، ةٍ بالغـةٍ فيـهِ كَّ دٍّ إىل رِ ؤَ ؛ مُ ـنْ هـذا احلـذفِ والـذكرِ الكالمِ إذْ مـا الغـرضُ مِ

ــ ــعَ العلــمِ بــأَنَّ املفسِّ ـــمَ هُ إيضــاحرَ لفــظ ـرَ واملفسَّ ، ال يزيــدُ  اً واحــدٌ بعينِــهِ
ــ ــري اً وال بيان ــاً وال تفس ــانَ املفسِّ ــو ك ـــ؟ فل ــا معن ــد ىً رُ يُعطين ــىل  اً زائ ع

ـنْ فيـهِ لكـانَ مقبـوالً، ولكـنَّ الفعـلَ املـذكـاملفسَّ  ا ملْ يكُ ـوَ رِ وإيضـاحً ورَ هُ
؟)) نَ الذكرِ واحلذفِ نْ مِ ؛ فام الغرضُ إذَ  .)٢(نفسُ املحذوفِ

م يف املعنــى بــنيَ قــولِ اإلمــامِ  هُ ــهُ ال فــرقَ عنــدَ :(إنْ Q وذلــك يعنــي أنَّ
ــني  ) وب ــتَ ــتَ أبي ــلَ  -أن ــو قِي ــونُ -ل )، فيك ــتَ ــمريِ  :(إنْ أبي ــديمُ الض تق

هُ واحـد ؛ فـاملعنى يف مـنْ حيـثُ املعنـى، واحلـقُّ أَنَّـهُ لـيس كـذ اً وتأخريُ لكَ
ـــــلِ  ـــــىل فع ) ع (أنتَ ـــــمريِ ـــــديمُ الض ، فتق ـــــفٌ ـــــريينِ خمتل التعب

ــ ــذي ـالش ــتاممِ ال ــةِ وااله ــو للعناي )إنَّام ه (أبيتَ ــنَ رطِ ــرضُ مِ ــوَ الغ هُ
مومــ ــالزمُ )٣(اً التقــديمِ عُ ــوَ التخصــيصُ الــذي ي ــا هُ ن ، ووجــهُ االهــتاممِ هُ

ل: )١(  .٢/٢٥٨ينظر: اإليضاح يف رشح املفصّ

 .٤/٨٧معاين النحو: )٢(

 .٤/٨٧معاين النحو:ينظر:  )٣(
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ــاً  ــةَ )١(التقــديمَ غالب ــتامدي بمعاوي ــاءِ وال ــيصُ اإلب ــيمُ ، أي: ختص ــوَ زع ، فه
ــنْ  ، ويُســاملونَ مَ بَ ــنْ حــارَ ــاربونَ مَ ، حيُ ، وقُطْــبُ الفئــةِ الباغيــةِ القاســطنيَ
ــامِ  ــامِ لإلم ــلُ الش ــلَّمَ أه ــوالهُ لَسَ ــهُ ل ؛ ألنَّ ــذلكَ ــامُ ب ــهُ اإلم صَّ َ، فَخَ ــاملَ س

نِ  لَّموا ألمريِ املؤمننيَ Qاحلَسَ . Q، بَلْ لَسَ بْلُ نْ قَ  مِ
ــ ــمَّ تأمّ ــدثُ ــبَ  اً لْ جي ــفَ ناس ــنِ كي ــامِ احلَسَ ــتعاملُ اإلم ــامَ اس  Qاملق

ــا  ؟، إذ دَاللتُه ــميّةَ ــةَ االس ــبَقَ  -اجلمل ــام سَ ــبُ  -ك ــذا يناس ، وه ــوثُ الثب
ــ ، إذْ ك ــالَ معاويــةَ ــح ب رْ لَــكَ باغيًــا حَ  Qألمــريِ املــؤمننيَ  اً انَ إىل أنْ هَ

نْ قبلُ لرسولِ اهللاِ  يهِ ومِ  .  Nوولدَ
) الشــ ــنْ أجــلِ ذلــكَ رطيّةِ عــىل اجلملــةِ االســميّ ـفــدخولُ (إنِ ةِ كــانَ مِ

ـــبَ  هَ ؛ لـــذلكَ ذَ هُ ـــا أَفـــادَ رَ فعـــلٌ قبـــلَ الضـــمريِ ملََ ـــدِّ املعنـــى، ولـــو قُ
ــائيّ  ــ)٢(الكس ــدَ إنِ الش ــمِ بع ــعِ االس ــوازِ رف ــشُ إىل ج ــىلَ ـواألخف رطيّةِ عَ

(( لِيَتْهــــا األســــامءُ ــــنِها إذا وَ سْ نِها، وحُ كُّ ، قــــال )٣(االبتــــداءِ؛((لِتَمَ
ــةُ ا :((وتكونُ اجلمل ــائيّ ــةَ الكس ــام أنَّ اجلمل مٍ ك ــزْ ــعِ جَ ــةُ يف موض البتدائيَّ

((  .)٤(اجلزائيَّةَ إذا كانتْ اسميَّةً تكونُ كذلكَ

 .١٧٠ينظر: رشح املخترص: )١(

 .٤/١٨٧٠ينظر: ارتشاف الرضب: )٢(

 .٨٥، وينظر: معاين احلروف:١/٣٥٤معاين القرآن: )٣(

 .٩/٤٣٤٦رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٤(
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ــائيّ و ــهِ الكس ــبَ إلي هَ ــذي ذَ ــهُ ال ــذا الوج هُ وه ــرَ كَ ــدْ ذَ ــشُ قَ األخف
 .)١(طِ أنْ يكونَ اخلربُ فعالً سيبويه برشَ 

لْتَجأُ إليـهِ  ، وإنَّام يُ مُ التقديرِ دَ هِ  ثُمَّ إنَّ األصلَ عَ لفهـمِ املعنـى، كـام يف قولـِ
ـفّ وَ ﴿تعاىل: امللَـكُ صَ بُّـكَ وَ ـفّ  اً جاءَ رَ ْـلُ اآليـةِ عـىل ، فـال )٢(﴾اً صَ يمكـنُ محَ

ها ـيءٍ وال ظاهرِ ـفُ بمجِ ، وذلـكَ لفسـادِ املعنـى؛ ألنَّ اهللاَ سـبحانَهُ ال يُوصَ
فَ مضـافٍ كـي يسـتقيمَ املعنـى، فقـالوا:  ذْ رَ النحويونَ حَ دَّ ؛ لذلكَ قَ ذهابٍ

:الت )؛ لذا قالَ ابنُ مالكٍ بّكَ :(وجاءَ أمرُ رَ  قديرُ
ــ مَ لَفــوَ ــأْيتِ خَ ــافَ يَ ــيلِ املُضَ  اً ا يَ

 

ــــهُ يف اال  نْ ــــا عَ ابِ إذا م ــــرَ عْ

 

 

ــاهر ــى ظ ــانَ املعن ــا إذا ك ــذي  اً وأمّ ــنَّ ال ، ولك ــديرِ ــةَ إىل التق ــال حاج ف
) الشـ (إنْ النحويـةُ  رطيّةِ هـو الصـنعةُ ـأجلأَ النحـويّنيَ إىل تقـديرِ فعـلٍ بعـدَ

؛ لــذا كــانَ ينبغــي  اً قياســ ــيَ املعنــى ملََــا كــانَ ذلــكَ وعِ . ولــو رُ عــىل األكثــرِ
ــهُ يــيل الفعــلُ أداةَ الشــ للنحــاةِ أنْ يقولــوا: ،  اً رطِ كثــريـإنَّ يف كــالمِ العــربِ

، والفرقُ بني التعبريينِ كذا وكذا دْ يليها االسمُ ثُمَّ فعلُ الرشطِ  .)٤(وقَ

، رشح التسهيل(ناظر ٤/١٨٧٠، ارتشاف الرضب:٣/١١٢ينظر: الكتاب: )١(

 .٩/٤٣٤٧اجليش):

 .٢٢اآلية سورة الفجر: من  )٢(

 .١٢٠ألفية ابن مالك يف النحو والترصيف: )٣(

 .٤/٨٨ينظر: معاين النحو: )٤(
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مُ الثاين سْ  طُ غريُ اجلازم:: الرش)١(القِ
، ولكنَّهـا ال  ـلُ هبـا التعليـقُ ْصُ لَّـام. وهـذهِ حيَ ا، وكُ : إذا، وملـّ ـيَ هُ هِ وأدواتُ

مُ الفعلَ املضارعَ   .)٢(جتزِ

الً: إذا:  أوَّ
ــنيِ  ــىل رضب ــربِ ع ــالمِ الع ــي يف ك ــ؛ )٣(ه :ـالض لُ ــونَ  ربُ األوَّ أنْ تك

ــ ، والض ــتقبلٍ ــانٍ مس ــرفَ زم فَ مفاـظ ــرْ ــونَ حَ : أنْ تك ــرُ ــربُ اآلخَ أةٍ؛ ج
 ْ ـةٌ باجلمـلِ االسـميّةِ وال عمـلَ هلـا، نحـو فالتي هـي حـرفُ مفاجـأةٍ خمُ تَصَّ

وسـى﴿قولِهِ تعاىل: هـا يـا مُ ـعىقـالَ أَلْقِ يَّـةٌ تَسْ ـيَ حَ ـإِذا هِ أَلْقاهـا فَ ، )٤(﴾* فَ
 ْ مها: أنْ واالســتقباليةُ خمُ : أحــدُ ، وتــأيت عــىل وجهــنيِ ــةٌ باجلمــلِ الفعليّــةِ تَصَّ

ــى  ــنْ معن ــةً مِ ــونَ خالي ــتك ــاىل:ـالش ــهِ تع ــو قولِ ، نح ــلِ إِذا ﴿رطِ يْ وَ اللَّ
ىلَّ  َ  .)٥(﴾يَغْشى* وَ النَّهارِ إِذا جتَ

 من الرشط غري االمتناعي. )١(

، اجلنــى ٤/١٨٩٦رب:ـ، ارتشــاف الضــ١٨٢ينظــر: املســائل املنثــورة: )٢(

 .١/٣٢٢، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح:٣٦٧الداين:

، ٤/١٩٣٥التسهيل(ناظر اجليش): ، رشح٧١، ٢/٤٨ينظر: مغني اللبيب: )٣(

٤٣٥٩-٩/٤٣٥٨. 

 .٢٠-١٩سورة طه: )٤(

 .٢-١سورة الليل: )٥(
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ــرُ  ــهُ اآلخَ ــوالوج ــى الش نَةً معن ــمِّ ــونَ متضَ ــبُ ـ: أنْ تك ــو الغال ، وه رطِ

هِ تعـاىل: : قولـِ ا ﴿فيها، نحـوُ لَـوْ إِذا خَ نَّـا وَ نُـوا قـالُوا آمَ ينَ آمَ ـوا الَّـذِ وَ إِذا لَقُ

مْ  ياطِينِهِ مْ  إِىل شَ كُ عَ ا مَ  .)١(﴾قالُوا إِنَّ

نَتْ (إذا) الرشطيّةُ أحكاموقدْ تَ  مَّ  هي كاآليت: اً ضَ

ا:١  ـ األصلُ يف استعامهلِ

(إذا) الشــ ، قــالَ ـإنَّ األصــلَ يف اســتعاملِ لَّ عــىل يقــنيٍ رطيّةِ أنْ تَــدُ

: آتِيــكَ إذا  ــتَ لْ ــكَ لــو قُ  أنَّ ــرَ ــا، أال تَ ــا معلومً ســيبويه:((إذا: جتــيءُ وقتً

ــرَّ  َ ــ امحْ ـــالبُسْ ــرَّ البُسْ َ ــكَ إنِ امحْ : آتِي ــتَ لْ ــو قُ ــنًا، ول سَ ــانَ حَ ــانَ ـرُ ك رُ ك

ــ ) )٢())اً قبيح ــبَقَ -؛ ألنَّ (إنْ ــام سَ ــكوكِ  -ك ــلِ املش تَمَ ــاألمرِ املُحْ ــتصُّ ب خت

 فيهِ.

ــنْ  :((واألصــلُ يف اســتعاملِ (إذا)أنْ تكــونَ لزمــانٍ مِ وقــالَ الريضّ

ـنْ بينِهـا ب تَصٍّ مِ ـْ ـهِ يف أزمنةِ املسـتقبلِ خمُ ثٍ فيـهِ مقطـوعٍ بوقوعِ ـدَ وقـوعِ حَ

ــرِ يف  ــبِ األكث (إذا) يف األغل ــتعاملُ ــهِ اس ــدليلُ علي ... وال ــتكلمِ ــادِ امل اعتق

ــاىل: ــهِ تع ، وقولِ سُ ــمْ ــتِ الشَّ لَعَ ــو: إذا طَ ــى، نح ــذا املعن سُ ﴿ه ــمْ ا الشَّ إِذَ

تْ  رَ ــوِّ ـــالَّمِ ﴾كُ ؛ لقطـــعِ عَ هُ ثُـــرَ يف الكتـــابِ العزيــزِ اســـتعاملُ ، وهلـــذا كَ

 .١٤سورة البقرة: )١(

 .٣/٦٠الكتاب: )٢(
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))الغيو ةِ عَ قَّ  .)١(بِ سبحانَهُ باألمورِ املُتَوَ

ــنِ  - بيــدِ اهللاِ بــنِ العبــاسِ بــنِ عبــدِ  Qمــن ذلــك قــولُ اإلمــامِ احلَسَ لعُ

ــبِ  لِ ، إينِّ )٢(املطَّ ــمِّ ــنَ عَ :((يا ب ــةَ ــالِ معاوي ــيشِ لقت ــىل اجل هُ ع ــرَ ــدْ أَمَّ ، وق

ــ شَ ــي عَ ــكَ اثن عَ ــثٌ مَ ــ رـَباع ــ اً ألف اءِ املِصْ ــرَّ ، وقُ ــربِ ــانِ الع ــنْ فرس ، ـمِ رِ

ــ ــةَ فَسِ نُ الكتيب ــزِ م يَ ــنهُ ــلُ م ــطْ ـالرجُ ، وابسُ ــكَ ــم جانبَ ــنْ هلُ لِ ــم، وأَ ِ رْ هبِ

، فـإنْ  ...ثُمَّ امـضِ حتـى تسـتقبلَ معاويـةَ ـكَ ناحَ م جَ شْ هلـُ ، وافْـرِ كَ وجهَ

ــهُ حتــى  ــهُ فاحبسْ كَ وشــيكأنــتَ لقيتَ ، فــإينِّ يف أَثــرِ ــكَ ــتَ اً آتِيَ يْ قِ ... فــإذا لَ

))معاويةَ فال تُقاتِلْهُ حتّى  لَ فقاتلْ ، فإنْ فَعَ قاتِلَكَ  .)٣(يُ

ــ (إنْ ،وإذا) الش ــنْ ــلٍّ مِ ــتعاملُ كُ ــنصِّ اس ــذا ال ــعَ يف ه ، ـاجتم رطيتنيِ

 ، ــهِ ــكوكِ يف وقوعِ ، إالّ أنَّ األُوىل للمش ــتقبلِ ــقِ يف املس ــنهام للتعلي ــلٌّ م وكُ

.  واألُخر للمجزومِ بهِ

ــب: )١( ــن احلاج ــة اب ــىل كافي ــريض ع ــورة ١٢٧-٤/١٢٦رشح ال ــة: س . واآلي

 .١التكوير:

لَهُ اإلمامُ احلسنُ  )٢( عَ عىل مقدمتِهِ  Qعبْيدُ اهللا بنُ العبّاس بنِ عبد املطلب، جَ

، وبقِيَ العسكرُ  قَ بهِ لَحِ ؛ فَ يلُهُ تَمِ مٍ يسْ هَ ، فبعثَ إليهِ معاويةُ بامئةِ ألفِ دِرْ لقتالِ معاويةَ

. قاموس الرجال:  .٧/٧٠بال قائدٍ

 .٤٤/٥١، بحار األنوار:٦٢مقاتل الطالبيني: )٣(
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ــنُ  َ جــاءَ اإلمــامُ احلَسَ
، وتــارةً  Qولكــنْ ملِ ) تــارةً أُخــر بـــ(إذا)  بـــ(إنْ

ــتَ  :(إنْ أن ــهِ ) كــام يف قولِ ــيَ قِ ، وهــو (لَ مها واحــدٌ واحلــالُ أنَّ الفعــلَ بعــدَ

؟). يْتَ معاويةَ قِ ... فإذا لَ يْتَهُ قِ  لَ

 ( ـهُ بــ(إنْ عَ لُ فجـيءَ مَ ـا املوضـعُ األوّ : إنَّ لكـلِّ مقـامٍ مقـاالً، فأمّ أقولُ

ــهُ  ؛ ألنَّ ــبِ ــادِ املخاطَ ــ وذلــكَ باعتق ــنْ قاطع ــ اً ملْ يكُ ، بأنَّ ــةَ هُ ســيالقي معاوي

ـا املوضـعُ الثـاين فجـيءَ  . وأمّ ى بـهِ عنـهُ دُ هذا تقديمُ الضـمريِ املُكنـَّ ضُ ويَعُ

. ؛ ألنَّهُ جازمٌ بمالقاةِ معاويةَ  معهُ بـ(إذا) وذلكَ باعتقادِ املتكلِّمِ

ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــهُ ق ــهُ Q ومن ــنْ بينَ ــديُّ ملْ يكُ جَ امله ــرَ :((إذا خَ

))وبنيَ العربِ وقر يْفُ  .   )١(يشٍ إالّ السَّ

) ألنَّ خـــروجَ اإلمـــامِ املهـــديّ  ـــيءَ بــــ(إذا)دون(إنْ هُ  Q جِ وظهـــورَ

؛  ــارِ ــةِ النه ــمسِ يف رابع ــرُ كالش ــذا األم ؛ فه ــةَ ال ــهِ ال حمَ ــوعٌ ب ــيٌّ مقط تْمِ حَ

ــولُ اهللاِ  ــالَ رس ــذلكَ ق ــد Nل ــدنيا إالّ  اً مؤكِّ ــنَ ال ــقَ مِ بْ :((لو ملْ يَ ــهُ خروجَ

لَ اهللاُ ذ ــوَّ ــومٌ لطَ ــألُ األرضَ ي ــي... يم نِّ ــالً مِ جُ ــثَ رَ ــى يبعَ ــومَ حت ــكَ الي ل

لْامً قِسْ  لِئَتْ ظُ الً كام مُ دْ ر طًا وعَ وْ  .)٢())اً وجَ

ر ، إثبات اهلداة (حممد بن احلسن احل٢٢٨عقد الدرر(املقديس الشافعي): )١(

 .٧/٧٩العاميل):

 .٢/٣٠٩سنن أيب داوود: )٢(
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ا عىل الفعلِ املايض: -٢ بَةُ دخوهلِ لَ  غَ
(إذا) الش لُ عليهِ وَ الفعلُ املايض لفظــإنَّ أكثرَ ما تدخُ ، املسـتقبلُ اً رطيّةُ هُ

ئْتَنِي أَكرمْ  لُ عىل الفعلِ املضارعِ قليالً معنًى، نحو: إذا جِ . وتدخُ  .)١(تُكَ
(إذا) يف كــالمِ اإلمــامنيِ  ــهُ ماضــي Lوقــدْ جــاءَ الفعــلُ بعــدَ ، اً لفظــ اً كلُّ

. نْ كالمِ العربِ  وهذا تصديقٌ ملَِا استقراهُ النحويّونَ مِ
ــــنِ  - ــــ Qمــــن ذلــــكَ قــــولُ اإلمــــامِ احلَسَ لَّ ا ثُ ــــنَ ناصــــحً ةً مِ

ــامً  وا عل لَمُ :((واعْ ــاسِ ــ الن ــوا التُّ  اً يقين فُ رِ ــنْ تَعْ ــم لَ ــوا أَنَّكُ فُ رِ ــى تَعْ ــى حت ق
،ةَ اهلُــد ــفَ ، صِ هُ بَــذَ ــوا الــذي نَ فُ رِ وا بميثــاقِ الكتــابِ حتــى تَعْ ــكُ َسَّ ــنْ متَ  ولَ

، فـإذا عـرفتُم  فَـهُ رَّ فُـوا الـذي حَ رِ هِ حتـى تَعْ ـقَّ تالوتـِ تْلوا الكتـابَ حَ ولَنْ تَ
ــ تُم البِ فْ ــرَ ــكَ عَ ــتُمْ الذل ــفَ ورأي لُّ عَ والتكَ ــدَ ، فريَ ــفَ ــىل اهللاِ والتحري ةَ ع

(( مُ الذينَ ال يعلمونَ لَنَّكُ ْهَ نْ هيوي، وال جيَ  .)٢(ورأيتُم كيفَ هيوي مَ
نيِ  - لَـقَ Q ومنهُ قولُ اإلمامِ احلُسَ هُ مـا خَ لَّ ذكـرُ ، إنَّ اهللاَ جَ ا الناسُ :((أهيُّ

ـتَغْ  ، فإذا عبـدوه اسْ وهُ بَدُ فُوهُ عَ رَ ، فإذا عَ رفُوهُ ةِ مـا العبادَ إالّ لِيَعْ نَوا عـنْ عبـادَ
 : عرفـةُ اهللاِ؟ قـالَ ي فام مَ : يا بنَ رسولِ اهللاِ، بأيب أنتَ وأُمِّ . فقالَ لهُ رجلٌ واهُ سِ

(( ِبُ عليِهم طاعتُهُ م الذي جيَ هُ لِّ زمانٍ إمامَ ةُ أهلِ كُ فَ رِ عْ  .)٣(مَ

 .٤/١٩٣٥، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٢/٧٢ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٧٨/١٠٤، بحار األنوار:٢٢٧حتف العقول: )٢(

 .٥/٣١٢َ، بحار األنوار:٩علل الرشائع: )٣(
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لَــتْ عــىل الفعــلِ املــايض فأحالــتْ معنــاهُ  خَ نيِ دَ ــنيِ الســابقَ إذا: يف النصَّ
ــ ــإىل االس ــلَ الش ــي أنَّ فِعْ ــذا يعن ؛ وه ــونَ ـتقبالِ ــدَّ أنْ يك ها البُ ــدَ رطِ بع

هُ  ، إالّ مــا خــرجَ )١(مســتقبلَ املعنــى، ســواءٌ كــانَ مــايضَ اللفــظِ أو مضــارعَ
ا إنْ شاءَ اهللاُ. ، وسيأيت الحقً  عنْ ذلكَ بقرينةٍ

(إذا) والســـيّام يف كـــالمِ  ـــعَ ـــبَ الفعـــلُ املـــايض مَ لِّ ، ملـــاذا غُ وبعـــدُ
؟ اجلــ ــا اإلمــامنيِ ــهِ م لَ في مِ ، فاســتُعْ ــهِ ها جمــزومٌ ب ((ألنَّ الفعــلَ بعــدَ وابُ

تَى بـهِ بلفـظِ املـايض،  ـؤْ ـهُ يُ قُ قُّ َ ـدَ حتَ ؛ ألنَّ املسـتقبلَ َ إذا قُصِ ـهِ قِ نبِئُ عـنْ حتقُّ يُ
رُ اهللا﴿كقولِهِ تعاىل:  .)٢())﴾أَتى أَمْ

 داللةُ (إذا) عىل املايض: -٣
(إذا) أنْ تكــونَ ظر إنَّ األصــلَ  ،  اً فــيف اســتعاملِ ــنَ الزمــانِ بَلُ مِ ــتَقْ ملَِــا يُسْ

ــ ــا املُضِ ــرادُ هب ــدْ يُ )ـوقَ (إذْ ــعَ ــعُ موق ؛ فتق ــاىل:)٣(يُّ ــهِ تع ــام يف قولِ وَ إِذا ﴿، ك
ـــوكَ قـــائِامً  كُ تَرَ ـــوا إِلَيْهـــا وَ ضُّ ةً أَوْ هلـــواً انْفَ ـــارَ ا جتِ أَوْ ــهِ )٤(﴾رَ ، وقولـِ

يْنِ ﴿تعاىل: دَّ َ السَّ لَغَ بَنيْ تَّى إِذا بَ  .)٥(﴾حَ

 .١/٣٢٢ينظر: عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: )١(

 .١واآلية: سورة النحل: من اآلية  .١/٣٢٣املصدر نفسه: )٢(

، رشح التسهيل(ناظر ٤/١٢٦ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

 .٤/١٩٣٩اجليش):

 .١١سورة اجلمعة: من اآلية  )٤(

 .٩٣سورة الكهف: من اآلية  )٥(
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ــكَ  - ــن ذل ــ - م شَ ــي عَ ــاءَ يف اثن ــدْ ج ــعـوقَ ــامِ  -)١(اً رَ موض ــولُ اإلم ق
ــهِ  ــنِ ألبي (ت Lاحلَسَ ــراديّ ــمٍ امل لج ــنَ مُ ــأَنَّ اب هُ ب ــربَ ــنيَ أخ ـــ) ٤٠ح ه

ــ ــيقتلُهُ يف العش ــتَ ـس لِمْ ، إذا عَ ــاهُ :((يا أبت ــانَ ــهرِ رمض ــن ش ــرِ م رِ األواخ
ــدَ  ــاصُ إالّ بع ص ــوزُ القَ ، ال جي ــيَّ ــا بُن : ي ــالَ . ق ــهُ ــهُ فاقتُلْ ــكَ من ،  ذل ــةِ ناي اجلِ

(( لْ منهُ نايةُ ملْ حتْصُ  .)٢(واجلِ
ــد (إذا) هــيَ املُضِ لْـمَ أمــريِ املــؤمننيَ ـاللـةُ ؛ ألنَّ عِ بـأَنَّ ابــنَ ملجــمٍ  Qيُّ

 سيقتُلُهُ قدْ سبقَ يف ما مىض.
ــــنيِ  - شــــجاعةَ أمــــريِ  اً واصــــف Qومنهــــا قــــولُ اإلمــــامِ احلُسَ

تْ رايــةٌ قُوتِــلَ حتتهــا أمــريُ Qاملــؤمننيَ  مَ ــدِّ ــها  Qاملــؤمننيَ  :((مــا قُ سَ إالّ نَكَ
بَ  َ ــا رضَ ، وم ــاغرينَ ــوا ص ا، وانقلب ــحاهبُ ــبَ أص لِ ــاىل وغُ ــاركَ وتع اهللاُ تب

ــد Qأمــريُ املــؤمننيَ  ــلَ  اً بســيفهِ ذي الفقــارِ أحَ نَجــا، وكــانَ إذا قاتــلَ قات فَ
(( لَكُ املوتِ بنيَ يديهِ هِ، ومَ نْ يمينهِ وميكائيلُ عنْ يسارِ  .  )٣(جربائيلُ عَ

ــولُ  - ــا ق ــنِ  ومنه ــامِ احلَسَ ــولُ اهللاِ Q اإلم ــانَ رس هُ  N:((ك ــألَ إذا س
(( نَ القولِ هُ إالّ هبا وبميسورٍ مِ دَّ رُ دٌ حاجةً ملْ يَ  .)٤(أَحَ

 .٨٠٩، ٧٠٥، ٦٩٠، ٥٥٤: ٢، م٣٥٠، ٢٩١، ٢٨١، ٢٢٢: ١ينظر: م )١(

 .٤٢/٢٧٨بحار األنوار: )٢(

 .٤١/٧٦، بحار األنوار:٤١٤األمايل (الشيخ الصدوق): )٣(

 .٢/١٣٦تاريخ اليعقويب: )٤(
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ــ ) الش (إنْ ــبَقَ أنَّ ــدْ سَ ــتْ إىل اـقَ فَ ِ ها رطيّةَ إذا رصُ ــدَ ــاءَتْ بع ــايض ج مل
ــ ) غالب ــانَ ــانَ اً (ك ــاءَتْ (ك ــايض ج ــتْ إىل امل فَ ِ (إذاْ) إذا رصُ ــنيِ أنَّ ) ، يف ح

ــهِ  ــام يف قولِ ــا، ك )، Q قبلَه ــهِ ــنْ يمينِ ــلُ عَ ــلَ جربائي ــلَ قات ــانَ إذا قات :(وك
). Nو(كانَ رسولُ اهللاِ  دٌ حاجةً هُ أَحَ  إذا سألَ

اللةُ إذا عىل احلال: -٤  دَ
ـةً عـىل احلـالِ  لُ دالَّ مَ ـتَعْ جُ (إذا) عـنِ املسـتقبلِ ، فتُسْ فيـدُ )١(خترُ ا يُ ـَّ ،و((ممِ

))أُسلوبُ اإلهل اً احلالَ كثري  .)٢(ابِ والتهييجِ
ـــنِ  - ـــامِ احلَسَ ـــولُ اإلم ـــهُ ق ـــ Qومن ـــبَ  اً واعظ لَ ـــالً طَ ـــهُ  رج من

ـزّ  دْتَ عِ :((وإذا أَرَ لِّ  اً ذلكَ ـنْ ذُ جْ مِ ـلطانٍ فـاخرُ ال عشـريةٍ وهيبَـةً بـال سُ بـِ
(( لَّ زَّ وجَ زِّ طاعةِ اهللاِ عَ  .)٣(معصيةِ اهللاِ إىل عِ

ــزّ  دْتَ عِ :(وإذا أَرَ ــهِ ــريةٍ وه اً يف قولِ ــال عش ــلبِ ــال سُ ــةً ب ...)إثارةٌ يبَ طانٍ
ــبِ وهتييجــ ي هــذا أنَّ إذا  اً للمخاطَ ــوِّ قَ ، ومــا يُ لــهُ يف إرادةِ ذلــكَ يف احلــالِ

ةِ يف  ـا ال يرغــبُ يف تلــكَ اإلرادَ نـّ ــنْ مِ ؛ ومَ ــهِ نِ بوقوعِ تَــيَقَّ لُ للمُ مَ ــتَعْ تُسْ
نِ   ؟.Qاحلالِ إذا كانَ الواعظُ مثلَ اإلمامِ احلَسَ

 .٣/١٧٩، مهع اهلوامع:٢/٨٤ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٤/٥٨معاين النحو: )٢(

 .٤٤/١٣٨نوار:، بحار األ٢٢٦كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش: )٣(
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اللةُ (إذا) عىل األ -٥  زمنةِ الثالث:دَ
ــو ــانِ يف عل ــاءَ يف(الربه ــج لُ أيض مَ ــتَعْ ):((وتُسْ ،  اً مِ القرآنِ ــتمرارِ لالس

: ــهِ ــا﴿كقولِ نَّ ــالُوا آمَ ــوا ق نُ ينَ آمَ ــذِ ــوا الَّ :﴾وَ إِذا لَقُ ــهِ ــوا ﴿... وقولِ ونُ ال تَكُ
ضِ  ــوا يفِ األْ َرْ بُ َ ِمْ إِذا رضَ ــواهنِ ــالُوا إلِ ِخْ ق وا وَ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ الَّ ــذا يف .﴾كَ .. فه

لَـتْ (إذـما مض خَ ُم أَبـدى، لكـنْ دَ لَّ أنَّ هـذا شـأهنُ رٌ يف مـا  اً ا)لتـدُ سـتمِ ومُ
 .  )١(سيأيت))

ــدْ جــاءَ يف موضــعٍ واحــدٍ -ومنــهُ  - ــأَلَ اإلمــامَ  )٢(أنَّ أبــا ســعيدٍ  -وقَ سَ
ــنَ  ــدْ  Qاحلَسَ نْــتَ معاويــةَ وصــاحلتَهُ وقَ َ داهَ

قائالً:((يــا بــنَ رســولِ اهللاِ، ملِ
تَ أنَّ احلَقَّ لكَ  لِمْ ،  عَ ، وأنَّ معاويـةَ ضـالٌّ بـاغٍ؟ فقـال: يـا أبـا سـعيدٍ دونَـهُ

ــدَ أيب  م بع ــيهِ ــا عل ــهِ وإمامً ــىل خلقِ هُ ع ــرُ ــاىل ذك ــةَ اهللاِ تع جَّ ــتُ حُ ؟ Qألسْ

، وسورة آل ١٤: من اآلية ة البقرة، واآليتان عىل التوايل: سور٤/١٢٤ )١(

 .١٥٦من اآلية:عمران: 

هُ دينار التيمي الكويف وكنيتُهُ أبو سعيد،  )٢( قِّ اسمُ يصا)، وإنّام لُ قَ بَ هبذا ولقبُهُ (عُ

نِ واحلُسنيِ  : احلَسَ ، كانَ من أصحابِ أمريِ املؤمننيَ واإلمامنيِ هُ رٍ قالَ عْ دَ معَ Lلِشِ هِ ، شَ

فِّ  Qاإلمامِ عيلٍّ  ها هلُم يف الصحراء، صِ رَ ، وهو الذي رو عنهُ خربَ عنيِ املاءِ التي فَجَّ نيَ

، والتي قالَ عنها الراهبُ الذي كانَ  ا الكوفةَ فِّنيَ قاصدً نْ صِ وذلك بعد منرصفِهِ مِ

)). قاموس الرجال:  ، أو ويصّ ها إالّ نبيٌّ ا هناك:((ال يستخرجُ -٤/٢٩٧حارضً

٢٩٨. 
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لَّـةُ مصـاحلةِ  لَّـةُ مصـاحلتي ملعاويـةَ عِ ، عِ :... يـا أبـا سـعيدٍ : بـىل. قـالَ قلتُ
ــةَ  Nرسـولِ اهللاِ  كّ ، وألهـلِ مَ ةَ وبنـي أشــجعَ رَ ــمْ رفَ ـحـنيَ انصــلبنـي ضُ

ـــارٌ  فَّ هُ كُ ، ومعاويـــةُ وأصـــحابُ ـــارٌ بالتنزيـــلِ فَّ ، أُولئِـــكَ كُ بِيَّـــةِ يْ ـــنَ احلُدَ مِ
ــبْ أنْ  ِ ــاىل ملْ جيَ ــلِ اهللاِ تع ــنْ قِبَ ــا مِ ــتُ إمامً ــعيدٍ إذا كن ــا س ــا أب . ي ــلِ بالتأوي
ــهُ احلكمــةِ  جْ ، وإنْ كــانَ وَ ــةٍ اربَ ــةٍ أو حمُ نَ هادَ ــنْ مُ ــهُ مِ هُ رأيــي يف مــا أتيتُ ــفَّ يُسَ

ـا، أَال تـر اخلضـيف تَبِسً لْ قَ السـفينةَ وقتـلَ الغـالمَ  Qرَ ـ ما أتيتُهُ مُ ـرَ ا خَ ملـَّ
ــهِ احلكمــةِ عليــهِ حتــى  جْ ؛ الشــتباهِ وَ ــهُ لَ طَ موســى فِعْ ــخِ وأقــامَ اجلــدارَ سَ
ــةِ  ــهَ احلكم جْ ــم وَ لِكُ هْ ــيلَّ بِجَ طْتُم ع ــخِ ــا، سَ ــذا أن . هك َ

يضِ ــرَ هُ فَ َ ــربَ أخ
((  .)١(فيهِ

(إذا) يف قولـ تْ لـَّ أنْ  جيــبمامـا مـنْ قِبـلِ اهللاِ تعـاىل ملْ إذا كنـتُ إ(:هِ دَ
ــهُ ملْ تكــنْ  ؛ ألنَّ إمامتَ هَ رأيــي...)عىل املــايض واحلــالِ واالســتقبالِ فَّ ــ سَ يُ

.  مقصورةً عىل زمنِ التكلُّمِ أو قبلهُ أو بعدهُ

 دخولُ (حتى) عىل (إذا): -٦
ــ ــى كث ــدَ حت ــوعَ (إذا) بع ــإنَّ وق ع قَ ، وإذا وَ ــربِ ــالمِ الع تْ ريٌ يف ك

: أهنــ كــذلكَ ففيهــا لُ : األوّ جــتْ مــمــذهبانِ رَ تْ ـنَ الشــا خَ رطيّةِ فَجــرَّ
ـــــ(حتى)، وهــــ قــــ)٢(وَ مــــذهبُ األخفــــشِ ب ــــو عــــيلٍّ ، ووافَ هُ أب

 .٤٤/١بحار األنوار: )١(

 .٢٩١، ٢/٧٦ينظر: مغني اللبيب: )٢(
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ــاريسّ  ــ)١(الف ــكٍ )٢(ريّ ـ،والزخمش ــنُ مال ، واب ينِ ــزَ ي ــاين:)٣(جمُ ــ . والث ا أهن
ــةٌ عــ ــباقي جْ م ، ملْ ختــرُ ــهِ ــتْ علي ــا كان ــذهبُ ـنَ الشــىل م ، وهــو م رطيّةِ

ـــورِ اجلم :)٤(ه ـــريضّ ـــالَ ال ـــ، ق (حتى) كقول ـــدَ ـــاءَ (إذا)بع هِ ((وإذا ج
تُمْ ﴿تعاىل: لْ لَكَ قُ تَّى إِذا هَ لـ ﴾حَ هـوَ بـاقٍ عـىل مـا كـانَ عليـهِ مـنْ طَ بِ فَ

، رْ بأُخرامهــا...و(حتى) تكــونُ معهــا حــاجلملتــنيِ منتصــبٌ  فَ ابتــداءٍ
هُ يقـإذْ ليسَ معنـى كوهنـ نـَّ ها فقـا حـرفَ ابتـداءٍ أَ ط، بـلْ عُ املبتـدأُ بعـدَ

: ها الكــالمُ ســواءٌ  معنــاهُ ســتَأْنفُ بعــدَ ــهُ يُ نَّ كانــتِ اجلملــةُ اســميّةً أو  أَ
))فعليــ (حتى)رشطيــةٌ يف موضــعِ نَصــبٍ اتفــاقُ ،((ويؤيــدُ أهنــ)٥(ةً ا بعدَ

ــ ــبِ جواهب ل ــىل طَ ــوينيَ ع ــالنح ــاىل:ا يف قول ــا ﴿هِ تع ه ــى إِذا جاؤُ تَّ حَ
تْ  تِحَ فُ : اجلوابُ ﴾وَ ، وقيلَ : الواوُ زائدةٌ يلَ )) ، فقِ  .)٦(حمذوفٌ

ام  هِ دَ هذا الرتكيبُ يف كالمِ رَ دْ وَ  يف مخسةِ مواضعَ هي: Lوقَ

 .٤٦٢-٤٦١ينظر: خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها: )١(

 .١/٨٦، حاشية األمري عىل مغني اللبيب:٤/١٤٢ينظر: تفسري الكشاف: )٢(

 .٩٤ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: )٣(

 .٣/١٧٩، مهع اهلوامع:٢/٢٩٠ينظر: مغني اللبيب: )٤(

، واآلية: سورة غافر: من اآلية ٤/١٣٦ عىل كافية ابن احلاجب:رشح الريض )٥(

٣٤. 

 .٧٣، واآلية: سورة الزمر: من اآلية ٣٧٢اجلنى الداين: )٦(
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نيا  ؛Qنِ ضــعان منهــا يف قــولِ اإلمــامِ احلَســمو - ((مــنْ أَحــبَّ الــدُّ

ــ ص رْ ــنِ ازدادَ حُ ، وم ــهِ ــنْ قلب ــرةِ م ــوفُ اآلخ ــبَ خ ه ــذَ ــىل ال نيا ملْ ا ع دُّ

ضــا... غْ ا، وازدادَ مــنَ اهللاِ بُ عــدً دْ منهــا إالّ بُ :  يــزدَ والنــاسُ طالبــانِ

، وطالــبٌ يطلــ لــكَ هــا هَ نيا حتــى إذا أدركَ بُ طالــبٌ يطلــبُ الــدُّ

(( وَ ناجٍ فائزٌ ها فهُ  .)١(اآلخرةَ حتى إذا أدركَ

ــ ــةُ الش ـــمجل طِ يف ك ــالرْ ــا)، وجواب ه نيِ هي(أدركَ ــعَ ــيهام  املوض هُ ف

ــ ــاجٍ ف ــوَ ن ، وفه ــكَ ــوايل هو:(هل ــىل الت ــع س ــالكَ مُ )، أي: إنَّ اهل بَّبٌ ائزٌ

نْ إد نيا،عَ نْ إدراكِ اآلخرةِ. راكِ الدُّ بَّبَةٌ عَ سَ  والنجاةُ ُ مُ

ــ ــةٌ مل ــكَ غاي ــى) يف ذل ــا،و(حت ــنَ  ا قبلَه ةٌ م ــبِكَ نْس ــةُ مُ ــذهِ ِ الغاي وه

بــا عــىل الشــ رتَّ : طالــبٌ يطلــ ،)٢(رطِ ـاجلــوابِ مُ بُ أي: والنــاسُ طالبــانِ

نيا إىل أنْ أدر ــدُّ ــال ــبٌ يطل . وطال لــكَ ــا هَ ه ــإذا أدركَ ــا، ف ه ــرةَ كَ بُ اآلخ

.إ ها فهو ناجٍ ها، فإذا أدركَ  ىل أنْ أدركَ

نيا البـ كَ الـدُّ ؛ ألنَّ مــدرِ ام جـيءَ بـــ(إذا) يف كـال املوضـعنيِ دَّ لــهُ وإنـَّ

دَّ لهُ من النجاةِ والفوز. كَ اآلخرةِ البُ درِ  منَ اهلالكِ ومُ

 .٢٤إرشاد القلوب: )١(

 .٣٧٢ينظر: اجلنى الداين: )٢(
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ــ (حتى إذا)الب ــبُ ــذا الرتكي ــدَّ وه ق ــاهرٌ أو مُ ــالمٌ ظ ــهُ ك م رٌ أنْ يتقدَّ دَّ

ــةً  ــهُ  تكــونُ (حتــى) غاي ، Qنِ الظــاهرُ نحــو كــالمِ اإلمــامِ احلَســ؛ ف)١(ل

ــهِ  ــ ففي ــبٌ يطل نيا، وطال ــدُّ ــبُ ال ــبٌ يطل (طال نْ ــلٌّ مِ مَ ك ــدَّ ــد تق بُ ق

)عىل(حتى إذا).  اآلخرةَ
ــ ــو حي كــرَ أب ــذي ـانَ األندلســوذَ ــاجُ أنْ يكــونَ الفعــلُ ال ت ْ ــهُ حيُ يّ أنَّ

ــةُ  ــحَّ الغاي ــي تَص ــاوالً ك تط (حتى إذا)مُ ــلَ ــ)٢(قب ــذلكَ يف ك ــو ك المِ ، وه
قُ Q اإلمــامِ  رِ ســتَغْ ام يَ ــبَهُ )؛ ألنَّ طل نيا، ويطلــبُ اآلخــرةَ ــدّ :(يطلــبُ ال

 طويالً. اً زمن
ــ ه ــدْ ذَ ــويّنيَ وق ــضُ النح ــ-بَ بع ــام س ــبوقةَ إىل أنَّ (إ -بَقَ ك ذا) املس

، والصـوابُ أهنـ هــا ا باقيــةٌ عـىل باهبـبــ(حتى) غـريُ رشطيــةٍ ا يف احتياجِ
ــإىل ــرتانُ جواهب ــدليلُ اق ، وال ــوابٍ ــاءِ ا بال ج ــامِ )٣(ف ــولِ اإلم ــام يف ق ، ك

نِ  ).(:Q احلَسَ وَ ناجٍ فائزٌ ها فهُ  حتى إذا أدركَ
تْ يف كــالمِ اإلمـامِ احلُسـ رُ واملواضـعُ األُخـ - نْ دعــاءِ مـ Qنيِ جـاءَ

غــعَ  ، إينِّ أرْ مَّ هُ :((اللّ فَــةَ قــرّ بُ إليــرَ دُ بالربوبيــةِ لــكَ مُ نَّــكَ  اً كَ وأَشــهَ بأَ
ي، ابتَـــدَ  دِّ ، وأنَّ إليـــكَ مـــرَ ني بنعمتـــكَ قبـــلَ أنْ أكـــونَ شـــيئريبِّ تَ  اً أْ

 .١٠٣-٤/١٠٢ينظر: البحر املحيط: )١(

 .٥/١٤٥ينظر: املصدر نفسه:  )٢(

 .٤/٥٧ينظر: معاين النحو: )٣(
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ــ ... ث ــالبَ ــكنتَني األص ــمَّ أس ، ث ابِ ــرتُّ ــنَ ال ــي م ــذكورا، وخلقتَن مَّ م
... ثــأســكنتَني يف ظلــام ، بــنيَ حلــمٍ ودمٍ مَّ أخرجتَنــي إىل تٍ ثــالثٍ

ني ــدُّ ــويّ ال ــا س ــبيّ ، واً ا تام ــالً ص ــدِ طِف ــي يف امله ظتَن فِ ــنَ اً حَ ــي م ، ورزقتَن
يــ رِ طفــتَ عــيلَّ قلــوبَ احلواضــ، واً الغــذاءِ لبنــا مَ تَنــي عَ لْ فَّ ، وكَ نِ

ــاألمَّ  ، وس ــانِّ ــوارقِ اجل ــنْ ط ــي م ن ْتَ ألَ ، وكَ ــائِمِ ــاتِ الرح ــنَ ه لَّمتَني م
، حتـ ؛ فتعاليـتَ يـا رحـيمُ يـا رمحـنُ ى إذا اسـتهللتُ الزيادةِ والنقصـانِ

ــالكالمِ أمتمــ اً ناطقــ ، فربيتَنــي زائــد تَ عــيلَّ ب يف كــلِّ  اً ســوابغَ اإلنعــامِ
ــى  ، حت ــامٍ ــع ب يت أوجَ ــرَ ي ِ ــدلَتْ رسَ يت واعت ــرَ ــتْ فِط ل مُ ــيلَّ إذا كَ تَ ع

 َ هلْ ــأنْ أَ ــكَ ب تَ جَّ ــحُ ــي م ... ورزقتَن ــكَ ــي معرفتَ تَن ــاشِ مْ ــواعِ املع نْ أن
ــى إذا  ــديمِ إيلَّ حت ــانِكَ الق ــيمِ وإحس ــكَ العظ ــاشِ بمنِّ ي ــنوفِ الرِّ وص

 َ متْ مِ ورصفـأَ تَ عـيلَّ مجيـعَ الـنِّعَ ْ يمن تَ مْ مِ ملَ لَّ الـنِّقَ ي كـُ هـعنـّ يلِ عـكَ جَ
(( ني إليكَ بُ قرِّ تَني عىل ما يُ لْ لَ رأيت عليكَ أنْ دَ  .)١(وجُ

: ــةِ ــعِ الثالث ــ((إذا): يف املواض ــتهللتُ ناطق ــى إذا اس ،  اً حت ــالكالمِ ب
لــ مُ تْ طــتْ فِ حتــى إذا كَ )جــاءَ مِ ــعَ النِّعَ يت، حتــى إذا أمتمــتَ عــيلَّ مجي رَ

، وحتـى يف تلـك املواضـعِ يِّ وهـو خـالفُ األصــبمعنى املُضـِ  غايـةٌ  لِ
 ملَِا قبلَها، وهي عىل التوايل:

 

 .٢٥١البلد األمني: )١(
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ــ نيا تام ــدُّ ــي إىل ال ــمَّ أخرجتَن ــوث ــا س لْتُ ناطق ــتهلَ ا... إىل أنِ اس ا يًّ
. تَ عيلَّ سوابغَ اإلنعامِ ا بالكالمِ أمتمْ ، فإذا استهللتُ ناطقً  بالكالمِ

ــ ل مُ ــإذا كَ يت، ف ــرَ ــتْ فِط ل مُ ــامٍ إىل أنْ كَ ــلِّ ع ا يف ك ــدً ــي زائ يتَن بَّ رَ تْ فَ
يت رَ .فِطْ تَكَ جَّ بْتَ عيلَّ حُ جَ   واعتدلَتْ رسيريت أَوْ

ــ ــي م ــورزقتَن ــنْ أن َم متْ ...إىل أنْ أَ ــاشِ ــيلَّ واعِ املَع ،  تَ ع مِ ــنِّعَ ــعَ ال مجي
َمــ متْ هــيل وجــ تَ عــيلَّ فــإذا أَ تَنــي ذلــكَ ملْ يمنعــكَ جَ لْ لَ رأَيت عليــكَ أنْ دَ

. ني إليكَ بُ قرِّ  عىل ما يُ

 وقوعُ االسمِ بعدَ (إذا): -٧
نَ األحكــامِ  ا طيّةِ جــوازُ دخوهلــرـالرتكيبيــةِ لـــ(إذا) الظرفيــةِ الشــ مِــ

كنَّى بهِ عنهُ وهو الضمريُ   .)١(عىل االسمِ أو عىل ما يُ
ــ (إذا) الش دَتْ رَ ــدْ وَ ــةِ ـوق ــعِ يف أربع ــمريِ الرف ــىل ض ــةً ع رطيّةُ داخل

 .L من كالمِ اإلمامنيِ  )٢(مواضعَ 
نِ  - يًا أخاهُ اإلمامَ  Qمنها قولُ اإلمامِ احلَسَ وصِ نيَ  مُ :((فـإذا Q احلُسـَ

نـي إىل رسـولِ اهللاِ  هْ جّ مَّ وَ يِّئْني ثُ هَ تُّ فَ ا، ثـNأنا مُ ثَ بـهِ عهـدً مَّ ؛ ألُحـدِ
ي فاطمةَ  ني إىل أُمِّ ))Pارصفْ فِنِّي بالبقيعِ ين فادْ دَّ مَّ رُ  .)٣(، ثُ

 .٤/١٣٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٣٧٤، ٣٤١: ٢ينظر:م )٢(

 .١/٣٠٢الكايف: )٣(
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ــ - ــلِ العب ــهِ أيب الفض ــنيِ ألخي ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــا ق  Qاسِ ومنه
ــ هُ يف قت نَ ذَ ــتَأْ ــنيَ اس ــالِ ح تَ ي وْ دَ ــ ــت غَ :((إذا أن ــومِ ــا إىل الق ن ولُ مجعُ ؤُ

(( تاتِ  .)١(الشَّ

ــ ــف النحوي ــاختل ــدَ إذا الش ــعِ بع ــمريِ الرف ــهِ ض ، ـونَ يف توجي رطيّةِ

ــذهبا ــاكَ م ــانَ هن ــفك ــيبويه، وق ــذهبُ س ــو م لُ ه : األوّ ــطربَ نِ دِ اض

ةً قـالَ بجـو ؛ فمـرَّ عـىل االبتـداءِ  اً ازِ أنْ يكـونَ ذلـكَ االسـمُ مرفوعـفيهِ

)، و(إذا أنــتَ غــ إذا كــانَ  )، إالّ اخلــربُ فعــالً، كــام يف:(إذا أنــا مــتُّ تَ وْ دَ

ىل عنـدهُ تقـديمُ  ، واألَوْ فَ تقـديمَ االسـمِ عـىل الفعـلِ بـالقبيحِ صـَ هُ وَ أنَّ

(إذا ــدَ ــمريَ بع ، أي: إنَّ الض ــلِ ــلٍ الفع ع ــلٌ لِفِ ــهُ فاع ــىل أنَّ ــوعٌ ع ) مرف

ــ فس ــذوفٍ يُ ــذاـِحم ــىل ه ؛ فع هُ ــدَ ــذكورُ بع هُ امل ــد رُ ــونُ تق ــالمِ يك يرُ ك

، وإذا غــ : إذا مــتُّ مــتُّ . قــالَ ســيبويه يف اإلمــامنيِ هــوَ تَ غــدوتَ وْ دَ

مها إذا كــانَ  ):((ويقبُحُ إنِ ابتــدأتَ االســمَ بعــدَ (إذا، وحيــثُ شــأْنِ

 . هُ الفعلُ ، وإذا زيـدٌ جيلـسُ بعدَ لـسَ : اجلـسْ حيـثُ زيـدٌ جَ تَ لـْ ولـو قُ

، وحيــ ، وإذا جيلــسُ : إذا جلــسَ زيــدٌ ثُ جيلــسُ كــانَ أقــبحَ مــن قولــكَ

ــ ل ــثُ جَ . ووحي ــسَ ــكَ ق ؛ ألنَّ ــائزٌ مها ج ــدَ ــعُ بع مها الرف ــدَ ئُ بع ــدِ دْ تبت

ـــدُ اهللاِ  ، واجلـــسْ إذا عب : اجلـــسْ حيـــثُ عبـــدُ اهللاِ جـــالسٌ فتقـــولُ

 .٣٠٥املنتخب: )١(
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ـــــ ل ))جَ ـــــداءَ )١(سَ ـــــزُ االبت ي ـــــيبويه جيُ ـــــي أنَّ س ـــــذا يعن ؛ وه

(إذا)الشــ نْ كــالمِ ، كــام ســبَقَ مــ)٢(رطيّةِ إذا كــانَ اخلــربُ فعــالً ـبعدَ

 .L اإلمامنيِ 

هــبَ ســيبويه يف قولــ ازِ االبتــداءِ بعــدَ هِ اآلخــرِ إىل عــدمِ جــووقــد ذَ

ــ ــ(إذا) الظرفي ــذاـةِ الش ؛ وه ــ رطيّةِ ــنْ رأي لَ ع ــدَ ــهُ ع ن ــي أَ لِ يعن هِ األوّ

: ((إ يفَ إىل الفعــلِ وإىل االبتــداءِ أُضــ نَّ الزمــانَ إذا كــانَ ماضــياً فقــالَ

؛ ألنَّــهُ يف معنــى . وإذا "إذْ "ضــافُ إليــهِ يفَ إىل مــا يُ ، فأُضــ"إذْ " واخلــربِ

ـــهُ يف معنـــى (إذا)، ا ملْ يقـــعْ ملْ يُضـــكـــانَ ملـــ فْ إالّ إىل األفعـــال؛ ألنَّ

(( ــالِ ــافُ إالّ إىل األفع ــذهِ ال تُض ؛()٣(و(إذا)ه ةً رَ ــاهرةً أو مقــدَّ (فإذا ظ

ها مرفوعـ هُ ال يكـونُ  اً رأيتَ االسـمَ بعـدَ ؛ ألنـَّ فعـىل تقـديرِ فعـلٍ قبلـهُ

( ها االبتداءُ واخلربُ  .)٤()بعدَ

 .١/١٠٧الكتاب: )١(

 .٣٦٨ينظر: اجلنى الداين: )٢(

 .٣/١١٩الكتاب:  )٣(

ــريايف): )٤( ــاب سيبويه(الس ــاب١/١٤٢رشح كت ــىل كت ــة ع ــر: التعليق  ، وينظ

 .١٢٧، ١/١١٦سيبويه:
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ــ : ه ــرُ ــذهبُ اآلخ ــوفينيَ امل ــذهبُ الك ــشِ  )١(وَ م ــ)٢(واألخف نُصُّ ، وي

م عــىل هــذا ابــنُ  هُ عَ ، وتــابَ عــىل أنَّ االســمَ بعــدَ (إذا)مرفــوعٌ باالبتــداءِ

نَ املتأخرينَ ابنُ مالكٍ )٣(جنِّي  .)٤(، ومِ

ءٍ نجــدُ أنَّ عــىل بــ وعــوداً  (إذا) الشــ دْ رطيّةِ يف ـتوجيــهَ الضــمري بعــدَ

طِ عـىل ـرينيَ جيعـلُ مجلـةَ الشــعـىل مـذهبِ البصـ L كالمِ اإلمامنيِ  رْ

عـىل مجلـةِ  اً زائـد ىً ي إقحـامَ معنـأُسلوبِ التوكيدِ اللفظـي؛ وهـذا يعنـ

ــ ــ ـالش نَّ ــنيِ أَ ، يف ح ــرطِ ْم ــوفيّنيَ حيُ ــذهبِ الك ــىل م ــىل هُ ع ــالمُ ع لُ الك

ىل ــو أوْ ؛ وه ــديرٍ ــاهرهِ ِ دونَ تق ــظ ، ث ــديرِ ــدمُ التق ــلَ ع مَّ إنَّ ؛ ألنَّ األص

.  تقديرَ  المِ ب بفصاحةِ الكَ هَ ذْ  فعلٍ قبلَ الضمريِ يَ

 ملَّـا: ثانيًا:

: هٍ  تأيت(ملَّا) يف اللغةِ العربيةِ عىل ثالثةِ أوجُ

، اإلنصــــاف يف مســــائل ٢/٣٣٠ينظــــر: مشــــكل إعــــراب القــــرآن: )١(

 .٨٥م٢/٥٠٧اخلالف:

، رشح الــريض عــىل كافيــة ابـــن ٢/٨٢ينظــر: أمــايل ابــن الشـــجري: )٢(

 .٤/١٢٩احلاجب:

 .١/١٠٤ينظر: اخلصائص: )٣(

 .٢/٢١٣) ينظر: رشح التسهيل: ٤(
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ها ــدُ ــارعَ أح ــلَ املض مُ الفع ــزِ ــبٍ ، جت ــزمٍ وقل ــيٍ وج ــرفُ نف ــي ح : ه

 وتنفيهِ وتقلبُ معناهُ إىل الزمنِ املايض.
 : حرفُ استثناءٍ بمعنى(إالّ).ثانيها
 .)١(ملَّا)التعليقية، وتدلُّ عىل ربطِ مجلةٍ بأُخر ربطَ السببيّةِ : (ثالثها

ــارعٌ مــايض  ــةَ ال يليهــا إالّ مض ها أنَّ ((اجلازم ــنيَ أقســامِ ــرقُ ب والف
املعنــى، والتــي بمعنــى(إالّ) ال يليهــا إالّ مــايض اللفــظِ مســتقبلُ املعنــى، 

نـى، والتي هـي حـرفُ وجـوبٍ لوجـوبٍ ال يليهـا إالّ مـايضَ اللفـظِ واملع
ْ " أو مضارعٌ منفيٌّ بـ  .)٢())"ملَ

:  ويف(ملَّا) التعليقيَّةِ مذهبانِ
ا مهُ ــدُ بُ أح هَ ــذْ ــوَ مَ ــايض، وهُ ــوبٍ يف امل ــوبٍ لوج ــرفُ وج ــا ح : أَهنَّ

هِ، وإنَّـام  ـعَ لوقـوعِ غـريِ قَ ـدْ وَ يَ لألمـرِ الـذي قَ ا)فَهِ ا (ملـَّ :((وأمَّ سيبويه، قالَ
ــا )٣(جتـيءُ بمنزلـةِ لــو)) ، ؛ وهـذا يعنـي أَهنَّ ـا حــرفٌ ـنْ حيــثُ إِ َهنَّ كــ(لو) مِ

ا برشطِها متعلِّقٌ باملايض  .)٤(وأنَّ ارتباطَ جواهبِ

، أرتشاف ٣٥٣-٣٥١املباين:  ، رصف٣/١٦٤ينظر: رشح الكافية الشافية:  )١(

 .٤/١٨٩٦الرضب: 

 .٥٩٥اجلنى الداين: )٢(

 .٤/٢٣٤الكتاب: )٣(

 .٥٩٥ينظر: اجلنى الداين: )٤(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٣٩٠

وها حــرفَ وجــودٍ  ، فعــدُّ ثُــرٌ ســيبويه عــىل ذلــكَ ــونَ كُ ــدْ تــابَعَ نحويّ وقَ
 .)١(لوجودٍ، أو وجوبٍ لوجوبٍ 

ــرُ  ــذهبِ يف اآلخ ــذا امل ــحابُ ه ــفَ أص ــدِ اختل ، وق ــةٌ ــا) ظرفي : أنَّ (ملَّ
بَ  هَ ــذَ ــنُ الســ معناهــا، فَ اجِ ـاب ــيّ )٣(، وأبــو عــيلٍّ الفــاريسّ )٢(رّ  )٤(، وابــنُ جنّ

( ــى(إذْ ــا بمعن ــرونَ إىل أهنَّ ــبَ آخ هَ ). وذَ ــنيَ ــى (ح ــا بمعن ــذا )٥(إىل أهنّ . وه
، والـراجحُ  ـنْ بعـضِ النحـوينيَ ـعِّفَ مِ ـدْ ضُ ـا ظرفيَّـةً قَ ، أي: كوهنُ املذهبُ

فِيَّتُها رْ م حَ  .)٦(عندهُ
ــنيَ ا ــكٍ ب ــنُ مال ــعَ اب َ ــدْ مجَ ــةً وقَ ــةً وظرفيَّ ــا حرفيَّ : أي: كوهنِ ــذهبنيِ مل

 ،( ــا ومعنًــى فهــو ظــرفٌ بمعنــى(إذْ (ملَّا)فعــلٌ مــاضٍ لفظً َ يلِ :((إذا وَ بقولــهِ
)) اً ، أو حرفٌ يقتيض يف ما مىض وجوبفيهِ معنى الرشطِ   .)٧(لوجوبٍ

ــاين: )١( ــف املب ــر: رص ــب: ٣٥٤-٣٥٣ينظ ــاف الرض ــع ٤/١٨٩٧، ارتش ، مه

 .٣/٢١٩اهلوامع:

 .٢/١٥٧ينظر: األصول يف النحو: )٢(

 .٣١٥، ١١٦املسائل البغداديات: ينظر: )٣(

 .٣/٢٢٢، ٢/٢٥٣اخلصائص:ينظر: )٤(

 .٣/٤٨٦، مغني اللبيب:٢٤١ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: )٥(

 .٣/١٦٤٤، رشح الكافية الشافية:٩٨-٩٧ينظر: نتائج الفكر يف النحو: )٦(

 .٤/١٠١رشح التسهيل: )٧(
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 ، ــا تــؤدي وظيفــةَ التعليــقِ ــةً فإهنَّ ــةً أو ظرفيَّ ــا) ســواءٌ كانــتْ حرفيّ و(ملَّ
ـــي أداةُ  ـــازمٍ أي: ه ـــريُ ج ـــ)١(رشطٍ غ ـــى الشَّ ـــا معن ـــدـ،((فيه ال  اً رطِ أب

 .)٢(يفارقُها))
ـ (ملَّا)الشَّ ا بـآخرَ يف املـايض، لـذا ـوبام أنَّ ثً ـدَ فـإنَّ رشطَهـا رطيَّةَ تُعلِّـقُ حَ

ــي ــونُ إالّ ماض ــ اً ال يك ــ اً لفظ ــا، أو ىً ومعن ــرُ فيه ــبُ واألكث ــو الغال ، وه
ــوَ املضــارعُ املنفــي بـــ(مل) ــى فقــط، وهُ ــ)٣(معنً ــهُ يف .وقَ لُّ دْ جــاءَ رشطُهــا كُ

ــى، وذلــكَ يف عشــ Lكــالمِ اإلمــامنيِ  ــا ومعنً رينَ ـبالفعــلِ املــايض لفظً
 :)٤(اً موضع

ــنِ  - ــ Qمنهــا قــول اإلمــامِ احلَسَ ــنْ كتــابٍ ل ــةَ مِ ــهِ إىل معاوي ــثَ ب هُ بَعَ
ــ عرب ــولِ اهللاِ اً مُ ــاةِ رس ــدَ وف ــر بع ــامَّ ج َ N عَ ــويفِّ ــامّ تُ ــتْ  N:((فل تنازعَ

ــربُ  ــلطانَهُ الع ، وال س هُ ــاؤُ ــهُ وأولي تُ َ ــهُ وأُرسْ ــنُ قبيلتُ : نح يْشٌ ــرَ ــتْ قُ ، فقال
ــمْ أنْ تُ  ــلُّ لكُ ِ ــلطانَ حمُ حيَ ونــا سُ عُ بُ نازِ ــرَ أَتِ العَ ــرَ ؛ فَ ــهُ قَّ ــدٍ يف النَّــاسِ وحَ مَّ

م  هُ ـنْ نـازعَ م يف ذلـكَ عـىل مَ ـةَ هلـُ ، وأَنَّ احلُجَّ يْشٌ ـرَ لَ كـام قالـتْ قُ وْ أَنَّ القَ

 .٥٩٥، اجلنى الداين:٤/١٨٩٦ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

 .٣٥٤رصف املباين: )٢(

 .٤/١٨٩٧ظر: ارتشاف الرضب:ين )٣(

، ٤٦٣، ١٩٣، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٥: ٢، م٢٢٤، ١٩٤، ١٩٣: ١ينظر: م )٤(

٨٢٧، ٦٩٥، ٦٧٦، ٦٦٩. 
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ـدٍ  َمَّ رَ حمُ تْ ذفأنْعَ  Nأَمْ ـلَّمَ بُ وسَ ـرَ مُ العَ ـتْ هلـُ نـا نحـنُ مَ جْ ، ثُـمَّ حاجَ لـكَ
ــ ريْش ــافَ  اً قُ يْشٌ إنص ــرَ نا قُ ــفْ ــمْ تُنصِ لَ ، فَ ــربَ ــهِ الع ــتْ ب ــا حاجَّ ــلِ م ثْ بِمِ

وا هـــذا األمـــرَ دونَ العـــربِ باالنتصـــافِ  ـــذُ ـــم أَخَ ُ العـــربِ هلـــا، إهنَّ
هُ إىل  ـدٍ وأوليـاءَ َمَّ نـا أهـلَ بيـتِ حمُ ْ

، فلـامَّ رصِ تِهم وطَلَـبَ واالحتجاجِ حمـاجَّ
ــا،  تِن مَ راغَ ــا ومُ ن لْمِ ــاالجتامعِ عــىل ظُ لَوا ب ــتَوْ ونا، واسْ ــدُ م باعَ ــنْهُ ــفِ مِ النَّصَ

(( وَ الويلُّ النصريُ دُ اهللاُ، وهُ عِ م لنا، فاملَوْ نَتِ منهُ  .)١(والعَ
َ ـفعل ُالشَّ  نا أَهـلَ  Nرطِ يف(فلامَّ تُويفِّ ْ

... فلامَّ رصِ تْ سلطانَهُ العربُ تنازعَ
ونا) جاءَ ماضـياً  بيتِ  دُ م باعَ فِ منهُ تِهم وطَلَبِ النَّصَ هُ إىل حماجَّ دٍ وأولياءَ َمَّ  حمُ
ـنْ فعـلِ الشـىً ومعن اً لفظ ها مِ (ملَّا)مـا بعـدَ تِ األداةُ لَّقَ دْ عَ هِ ـ. وقَ رطِ وجوابـِ

عَ العربِ سلطانَ النبيّ  لِ أنَّ تنازُ كـانَ بسـببِ  Nباملايض؛ ففي املوضعِ األوّ
، والسلط .وفاتِهِ  انُ كِنايةٌ عنِ اخلالفةِ

ــتِ  ــريشٍ أهــلَ البي باعــدةَ ق ــاين أّنَّ مُ ــلطانِ  Kويف املوضــعِ الث ــنْ س عَ
بَّب Nحممدٍ  سَ م. اً كانَ مُ فِ منهُ م وطَلَبِ النَّصَ تِهِ نْ حماجَّ  عَ

ها الفـاءُ كـام يف كـالمِ اإلمـامِ ـو(ملَّا) إذا أفادتِ الشَّ  مُ ـدَّ تَقَ رطَ فغالبًـا مـا تَ
نِ  ضَ ، وه Qاحلَسَ ((تُفيدُ حتقيقَ ما مَ دُ اإلخبارِ هبا لبيـانِ أَنَّ ـذهِ الفاءُ ى، وقَصْ

مَ ملَّا))ـحتقيقَ فعلِ الشَّ   .)٢(رطِ وجوابِهِ كانَ نتيجةَ ما تقدَّ

 .٤/٢٨٦، الفتوح:٥٥مقاتل الطالبيني: )١(

 .٦٧النحو الكويف(مباحث يف معاين القرآن للفراء): )٢(
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ــــنيِ  - ــــبِضَ اإلمــــامُ  Qومنهــــا قــــولُ اإلمــــامِ احلُسَ بعــــدَ أنْ قُ
نِ  ))Qاحلَسَ نْتُ أنا اإلمامَ بِضَ كُ  .)١(:((فلامَّ أنْ قُ

) ب ــنيَ (أنْ ، أي: توكيــدَ أنَّ اإلمــامَ احلُسَ يــدُ التوكيــدَ فِ عد(ملَّا)زائــدةٌ تُ
 ( ا(أنْ ــيبويه:((وأمّ ــالَ س ، ق ــنِ ــامِ احلَسَ ــهِ اإلم ــاةِ أخي ــدَ وف ــامٌ بع ــوَ إم هُ

: ــهِ ــمِ يف قولِ سَ ــةِ المِ القَ ــو  فتكــونُ بمنزل ــا واهللاِ أنْ ل ... أمَ ــتُ علْ فَ فعلــتَ لَ
ــد ــونُ توكي ــ اً وتك : اً أيض ــكَ ــا أنْ  يف قولِ ــد ملّ ــتْ توكي ــام كان ، ك ــلَ يف  اً فع

(( مِ سَ  .)٢(القَ
ــاطِ بــنيَ رشطِهــا  ــى االرتب ــيَانةً ملعن (ملَّا) صِ ) بعــدَ تْ (أنْ ــدَ ي وكــذلكَ زِ
ـــاءَ  ـــا أنْ ج م:(ملَّ (ملَّا) يف قوهلِِ )بعدَ :((زادوا(أنْ ـــهييلّ ـــال السُّ ـــا، ق وجواهبِ

ـ (ملَّا)؛وذلكَ أنَّ (ملـَّ ــوَ زيــدوها بعــدَ ظــرفٍ سِ )وملْ يَ ا) زيــدٌ أكرمتُــكَ
لُّ عــىل ارتبــاطِ الفعــلِ الثــاين  ، ولكنَّــهُ يــدُ ليســتْ يف احلقيقــةِ ظــرفَ زمــانٍ
ــنَ الزمــانِ إذا  ، بخــالفِ الظــرفِ مِ ــرِ ــةِ لآلخَ لَّ العِ ا كَ مهُ ، وأنَّ أَحــدَ لِ بــاألوّ
ــرِ عــىل اتفــاقٍ ال  ــا لآلخَ ا وقتً مهُ ــتَ أحــدَ لْ عَ و)، فجَ :(حنيَ قــامَ عمــرٌ قلــتَ

 ( ؛ فلــذلكَ زادوا(أنْ ها صــيانةً هلــذا املعنــى وختليصــبعــىل ارتبــاطٍ لــهُ  اً عــدَ
نَ االحتاملِ العارضِ يف الظرف))  .)٣(مِ

 .٢/٨٧من ال حيرضه الفقيه(الشيخ الصدوق): )١(

 .١٢٢-١/١٢١، وينظر: معاين القرآن(األخفش):٤/٢٢٢الكتاب: )٢(

 .٩٨-٩٧نتائج الفكر يف النحو: )٣(
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ا  (ملَّا)فيـأيت فعـالً ماضـيوأمّ ـبَقَ  ىً ومعنـ اً لفظـ اً جوابُ مـن كـالمِ  كـام سَ
ــ ، أو منفيّ ِ نيْ ــامَ ــارع اً اإلم ـــ(ما)، أو مض ــ اً ب ـــ(ملْ) اً منفيّ ــأتِ )١(ب ــكَ ملْ ي ، وذل

ــةً  ــام، أو مجل ه ــهُ يف كالمِ ــةِ  يشءٌ من جائي ـــ(إذا) الفُ ــةً ب ــهُ )٢(مقرتن ــدْ -، من وق
ــهُ ابــنُ ملجــمٍ  Qأنَّ أمــريَ املــؤمننيَ  -جــاءَ يف موضــعٍ واحــدٍ  بعــدَ أنْ رضبَ

ـــنيِ  ـــنِ واحلُسَ ـــامنيِ احلَسَ ـــهِ اإلم ـــراديّ أوىص إىل ولدي ـــهُ إذا Lامل ، أنَّ
هُ  رَ خَّ ـؤَ ـهُ يشـيالنِ مُ مُ دَّ قَ ـلُ عليـهِ يُشـالُ مُ ْمَ ا الرسيرَ الذي حيُ دَ جَ ؛ لـذا قـالَ وَ

ــنيُ  ــامُ احلُسَ ــرةَ  Qاإلم ــاءِ اآلخ ــالةَ العِش ــينا ص :((فلامّ قَضَ ــكَ ا ذل ــفً واص
ــ مُ السَّ ــدَّ ق ــيلَ مُ ــدْ شِ ــري، ـإذا قَ ــا إىل الغ ن دْ رَ ــهُ إىل أنْ وَ تَّبِعُ لْ نَ ــزَ ، وملْ يَ ريرِ

ــفَ أمــريُ املــؤمننيَ  صَ ــا إىل قــربٍ عــىل مــا وَ يْنَ أَتَ ــقَ  ،Qفَ فْ عُ خَ ــمَ ونحــنُ نَسْ
ــ ــةٍ كث ــأجنح نا السَّ ــعْ ضَ ، فَوَ ــةً بَ لْ ةً وجَ ــجَّ ــريِ ـريةٍ، وضَ ــىل أم يْنا ع ــلَّ ريرَ وصَ

نا  Qاملــؤمننيَ  ــدْ هِ، ونَضَّ ْــدِ هُ فَأَضــجعناهُ يف حلَ َ ــربْ نــا قَ لْ ــفَ لنــا، ونَزَ صَ كــام وَ
((  .)٣(عليهِ اللّبَنَ
ــاءَ جو رج ــدَّ صَ ــةِ مُ ــا) التعليقيّ (ملَّ ــيلَ  اً ابُ ــدْ شِ ـــ(إذا)الفجائية(إذا قَ ب

مُ ا ــدَّ قَ ــمُ ،ـلسَّ ــربطِ ــيَ عــنِ الفــاءِ يف ال )، فيجــوزُ أنْ تُغن تِ  ريرِ ــام ســاغَ وإنّ
ــداءُ  ــحُّ االبت ــا ال يصِ ــاءَ يف كوهنِ تِ الف ــبَهَ ــا أَشْ ـــ(إذا)هذهِ؛ ألهنَّ ــازاةُ ب املُج

 .٤/١٨٩٧ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

 ينظر: املصدر نفسه. )٢(

 .٤٢/٢٣٥، بحار األنوار:٢/٣٤٨مناقب آل أيب طالب: )٣(
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ــةً عــىل كــالمٍ  ــتْ عــىل مجلــةٍ )١(هبــا، وال تكــونُ إالّ مبنيّ لَ خَ ــا دَ ن ــا هُ ؛ إالّ أَهنَّ
جائيــةَ ال تــدخلُ إالّ عــىل  (إذا) الفُ ، ومــا عليــهِ معظــمُ النحــوينيَ أنَّ ــةٍ فعليّ
ــا (إذا) فـــ...هي جتــري  ، قــالَ عبــد القــاهر اجلرجاين:((وأمّ مجلــةٍ اســميَّةٍ
لُ  ــدخُ ... وال ي ــزاءً ــا ج لِه عْ ــا، وجَ ــام قبلَه ــةِ ب ــطِ اجلمل ــاءِ يف رب ــر الف جمَ

))(إذا نَ املبتدإ واخلربِ  .)٢() إالّ عىل اجلملةِ مِ
جائيـةِ عـىل اجلملـةِ  ـبَ إىل عـدمِ جـوازِ دخـولِ (إذا) الفُ هَ ـنْ ذَ ةُ مَ جَّ وحُ

(( ةُ أنْ تلتبسَ بـ(إذا)التي للرشطِ ((كراهَ يَ  .)٣(الفعليةِ هِ
) كـام يف قــولِ  ـنَ اللـبسُ بــاقرتانِ اجلملـةِ الفعليـةِ بــ(قدْ : فـإذا أمِ أقـولُ

ــامِ ا ــنيِ اإلم ــQ حلُسَ مُ السَّ ــدَّ قَ ــيلَ مُ ــدْ شِ ــولُ ـ:(إذا قَ ــحُّ دخ ) أَال يَصِ ريرِ
؛ إذْ ال تقــرتنُ  ــلَ الفــرقُ بــذلكَ صَ جائيــة عليهــا؟؛ ألنَّــهُ ((حَ (إذا) الفُ

ا))  ، أي: بـ(قد).)٤(الرشطيّةُ هبِ

، رشح الترصيح ٣/١٥٩٨، رشح الكافية الشافية:٩/٧ينظر: رشح املفصل: )١(

 .٤/١٩٤عىل التوضيح:

، وينظر: التخمري(رشح املفصل يف صنعة ٢١٩رشح اجلمل يف النحو: )٢(

، ارتشاف ٢/٥٨٥، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:٢/٣٤٩اإلعراب):

 .٣/٢١٩، مهع اهلوامع:٩/٤٣٥٨، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٤/١٨٧١الرضب:

 .٢/٥٤٨، وينظر: مغني اللبيب:٢/٢٥٤اإليضاح يف رشح املفصل: )٣(

 .٢/٥٤٨غني اللبيب:م )٤(
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ــىل  ــةِ ع جائي ــولَ (إذا) الفُ ــشُ دخ ــنِ األخف ــو احلَسَ ــازَ أب ــذلكَ أج ل
ر ـا )١(ةِ بــ(قد)اجلملةِ الفعليـةِ املُصـدَّ ، يف حـنيَ أجـازَ الكسـائيّ ذلـكَ مطلقً

ا ـام ملْ يأتيـا بشـاهدٍ واحـدٍ )٢(بـ(قد) وبدوهنِ راهُ إالّ أهنَّ ـعَ هـذا الـذي قـرَّ . ومَ
. ثْبِتُ ذلكَ  يُ

: لَّامَ  ثالثا: كُ
ـــمَ أدواتِ  كْ ـــا حُ ه ـــانَ حكمُ ـــذلكَ ك ـــى؛ ل ـــي أداةُ رشطٍ يف املعن ه

ــ ــنيِ ـالشَّ ــةِ يف اقتضــاءِ مجلت ــررطِ اجلازم ا عــىل األُخ ــدامهُ ــبُ إح ، )٣(ترتتَّ
لُ عــىل الشــ ــا تــدخُ رطِ املقطــوعِ بحصــولِهِ غالبــاً كــام يف األداةِ(إذا)، ـوأهنَّ

ــمنةِ  ) واألدواتِ املتض ــام يف (إنْ ــيالً ك ــولِهِ قل ــوعِ بِحص ــريِ املقط ــىل غ وع
 .)٤(معناها

 ينظر: املصدر نفسه. )١(

سوقي عىل مغني اللبيب: )٢(  .١/٤٠٤ينظر: حاشية الدُّ

ــاف: )٣( ــري الكش ــر: تفس ــ١/٦٤٨ينظ ــاف الض ، رشح ٤/١٨٨٩رب:ـ، ارتش

، املنصـــف مـــن الكــالم عـــىل مغنـــي ابـــن ٩/٤٤٢٨التســهيل(ناظر اجلـــيش):

 .١/٤٤٣هشام:

 .١٤١-٤/١٤٠: ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب )٤(
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، و(مــا) املصــدريّة ) الظرفيــةِ ــلّ (كُ نْ ــةٌ مِ بَ )أداةٌ مركّ ــامَ لَّ اللتُهــا ، ودَ )١(و(كُ
)، ال  ـــلّ عـــىل العمـــومِ مســـتفادٌ مـــنَ الكلمـــةِ املوضـــوعةِ لـــهُ وهي(كُ

ةِ  (ما)املصدريّ نْ مَ الريضّ  )٢(مِ عَ  .)٤(، وأبو حيّانَ األندليسّ )٣(كام زَ
ــةِ  ــقِ يف أربع ــىل التعلي ــةً ع ــامنيِ دالّ ــالمِ اإلم ) يف ك ــامَ لَّ (كُ دَتْ رَ ــد وَ وق

 :)٥(مواضعَ 
ــنيِ  - ــولُ اإلمــامِ احلُسَ ــامَ :((Q منهــا ق لَّ ــامٌ كُ ــام أنــتَ أيّ ، إنَّ ــنَ آدمَ ــا ب ي

(( كَ بَ بعضُ هَ  .)٦(مىض يومٌ ذَ
ــومِ  ــى العم ــا معن ؛ ألنَّ فيه ــةِ ــةِ الفعليّ ــىل اجلمل ) إالّ ع لَّامَ (كُ ــدخلُ ال ت

ــ ــالزمُ أدواتَ الش ــذي ي ــتغراقِ ال ــهِ )٧( رطِ ـواالس لُ علي ــدخُ ــا ت ــرُ م ، وأكث

ـــــب:  )١( ـــــي اللبي ـــــر: مغن ـــــهيل(ناظر ١١٩-٣/١١٨ينظ ، رشح التس

 .٩/٤٤٣٢اجليش):

 .٩/٤٤٣٢ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٢(

 .٤/١٤٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٣(

 .٤/١٨٨٩، ارتشاف الرضب:١/٢٢٨ينظر: البحر املحيط: )٤(

 .٩٩٧: ٢، م١٢٢: ١ينظر: م )٥(

 .٤٠اد القلوب:إرش )٦(

 .٤/١٤٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٧(
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ــامَ مضــ ، كــام)٢(الــدالِّ عــىل املســتقبل )١(هــو الفعــلُ املــايض لَّ ى يــومٌ ـيف (كُ
؛  ) عــىل العمــومِ أفــادَتْ معنــى التكــرارِ ــامَ لَّ ). ولداللــةِ (كُ ــكَ ــبَ بعضُ هَ ذَ

((ال يمكـنُ أنْ يكـونَ فعـلُ الشـ ا يمكـنُ فيـهِ التكـرارُ إذا ـلذلكَ ـَّ رطِ إال ممِ
ــا)) ه لَّقِ عَ ) ومُ لَّامَ (كُ ــدَ ــانَ بع ــىل )٣(ك ــتْ ع ــدْ دلَّ ، فق ــامِ ــالمِ اإلم ــام يف ك ؛ ك

ــ ضِ ، ـتكــرارِ مُ ــهِ ــبُ عليــهِ ذهــابُ بعضِ ــنَ ابــنِ آدمَ الــذي يرتتَّ ــامِ مِ يِّ األيّ
. هِ، والبُدَّ منْ ذلكَ رِ مْ  أي: بعضِ عُ

* * 

 .٤/٣٨٣، مهع اهلوامع:٤/١٨٩٠ينظر: ارتشاف الرضب: )١(

 .٤/١٤٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٤/٣٨٢، وينظر: مهع اهلوامع:٤/١٨٨٩ارتشاف الرضب: )٣(
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 الفصل الثاين

- . طُ االمتناعيُّ  الرشَّ
- . طِ بالفاءِ الرابطةِ انُ جوابِ الرشَّ  اقْرتِ
- . طِ ْ فُ يف تَراكيبِ الرشَّ  احلَذْ
طِ  - ْ طِ عىل الرشَّ ْ  .اعرتاضُ الرشَّ
- . طِ ْ مِ و الرشَّ سَ  تَوايل القَ

: طُ االمتناعيّ  الرشَّ
ــعُ  ــهُ ممتن ، أي: إنَّ جوابَ ــاهُ ــىل معن لُّ ع ــدُ هُ ي ــمُ ــويٌّ اس ــطٌ نح ــو نم ه

، وأدواتُــهُ هــي: لــو، ولــوال، ولومــا ــدْ أتــى منهــا يف )١(الوقــوعِ . وقَ
هام  (لو)، ولوال؛ لذا سيقترصُ احلديثُ عليِهام. Lكالمِ

الً: لو:  أَوّ
ــةٌ بالفعــلِ إنّ (لــو) خم ــهٍ )٢(تصَّ ، وتــأيت يف كــالمِ العــربِ عــىل مخســةِ أوجُ

 هي:

يف معرفـــة كـــالم  ، جـــواهر األدب١٣٩، ١١٣ينظـــر: معـــاين احلـــروف: )١(

 .٤٨٣، ٣٢٤العرب(عالء الدين اإلربيل):

ومية يف علم العربية: ١٣٦ينظر: الالمات: )٢( رُّ  .١/٢٢٤، رشح اآلجُ
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ــرضِ  -١ ــونَ للع ــبيلِ )١(أنْ تك ــىل س ــولِ يشءٍ ع صُ ــبُ حُ لَ ــوَ طَ ، ((وهُ
، نحو: لو تنزلُ عندنا فتُصيبَ خرياً)) فقِ والتأَدُّبِ  .)٢(الرِّ

ــه  - ــدٍ  -ومن ــعٍ واح ــاءَ يف موض ــد ج ــني  -وق ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم  Qق
ـتْ بـهِ زوجتُـه ٦١(ت )٣(هاللٍ لنافِع بنِ  لَّقّ ـدْ تَعَ ، وقَ زَ للقتـالِ هــ) حـنيَ بَـرَ

، فلـو  لَـكَ ال يَطيـبُ هلـا فراقُـكَ ، إنَّ أهْ :((يا نـافعُ ل هبـا بعـدُ التي ملْ يـدخُ

، ٨٣ينظر: موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب(الشيخ خالد األزهري): )١(

 .٤/٤٦حاشية الصبّان عىل رشح األشموين:

ر: موصل الطالب إىل قواعد ، وينظ٤٢٤رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٢(

 .٨٣اإلعراب:

دْ أقبلوا منَ الكوفةِ عىل  )٣( دَ أربعةِ نفرٍ قَ ، كانَ أَحَ نافعُ بن هالل اجلميلُّ اليمنيّ

، فالتقوا باإلمامِ احلسنيِ  يٍّ دِ احُ بنُ عَ مّ م دليلُهم الطرِ م، ومعهُ يف منزلٍ  Qرواحلِهِ

يْبَ اهلجانات). كان نافعٌ يُدع ذَ ماةِ املاهرين، قتلَ يف يومِ عاشوراءَ اثني من الرُّ  ى (عُ

مَ عىل  جَ هِ هَ ، وجرحَ آخرين، وبعد نفادِ سهامِ رَ بنِ سعدٍ مَ عرش رجالً من عسكر عُ

 صفوفِ العدوِّ بسيفهِ وهو يقول: [الرجز]

المُ اليمنيُّ اجلميلّ   أنا الغُ

 

سنيٍ وعيلّ    ديني عىل دينِ حُ

هُ ف  دُ تْ سواعِ مَ شِّ ذَ فقاتلَ إىل أنْ هُ ، وبعد أنْ أُخِ َ
ىل إ -والدمُ جيري عىل حليتِهِ  -أُرسِ

ر مْ دٍ أمرَ شِ عْ رَ بنِ سَ مَ . تاريخ الطربي:  اً عُ هُ ، مقتل احلسني: ٤٤١-٥/٤٤٠بقتلِهِ فقتلَ

٢/٢٠. 
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از)) ها عىل الربَ  .)١(رأيتَ أنْ ختتارَ رسورَ
، أي: ــى العــرضِ ــو: بمعن ــارَ  ل ــافِعٍ أنْ خيت ــبَ مــنْ ن لَ ــدْ طَ ــامَ قَ إنَّ اإلم

.رس ازِ  ورَ أهلِهِ عىل الربَ
ـقِّ N ، نحوُ قولِ رسولِ اهللاِ)٢(أنْ تكونَ للتقليل -٢ :((اتَّقوا النّارَ ولو بِشِ

قِّ مترةٍ؛ واملعنى أعطُوا صـدقاتٍ )٣(مترةٍ)) قِ شِ دُّ لَ االتِّقاءُ بتَصَ صَ ، أي: ولو حَ
هام)٤(ولو كانت قليلةً   .L ، وهذا املعنى ملْ يأتِ يف كالمِ

ــونَ  -٣ ــي أنْ تك ــى التمن ــىل )٥(بمعن ــولِ يشءٍ ع ــبُ حص لَ ــو طَ ،((وه
ــكَ  ــاً من ــا إتيان ــتَ لن ثَنا، أي: لي ــدِّ ــا فتُح ــو تأتين ــو: ل ، نح ــةِ ــبيلِ املحبّ س

 .L . ومل يأتِ يشءٌ منهُ يف كالمهام)٦(فتحدثَنا))
ــ -٤ ــونَ حرف ــدريّ  اً أنْ تك ــى اً مص ا بمعن ــدخوهلِ ــى م ــلُ معن ، أي: جتع

ام. وملْ يأتِ يشءٌ منهُ يف)٧(املصدرِ  هِ  .  L  كالمِ

 .٢١٠أدب احلسني ومحاسته(أمحد الصابري اهلمداين): )١(

 .١٣٩، رشح قواعد اإلعراب(القوجوي):٣/٣٦ينظر: الكتاب: )٢(

 .٨/١١صحيح البخاري:  )٣(

 .٤٢٧ينظر: رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٤(

 .٣/٣٦ينظر: الكتاب: )٥(

 .٤١٩رشح قواعد اإلعراب(الكافيجي): )٦(

اء): )٧(  .١/١٥٧ينظر: معاين القرآن (الفرّ
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ــرُ  -٥ ــا واألكث ــبُ فيه ــو الغال ــى ه ــذا املعن ، وه ــةً ــونَ رشطي أنْ تك
: ـةٌ باملـايض، ورشطيـةٌ  استعامالً، و(لـو) هـذه عـىل رضبـنيِ رشطيـةٌ متَعلِّقَ

طية ) الرشَّ ةٌ باملستقبل، أي: بمعنى (إنْ  .)١(متَعلِّقَ

ةُ باملايض: قَ طيةُ املُتَعلِّ :(لو) الرشَّ لُ  الرضبُ األوَّ
 :)٢((لو) مع املايض تُفيدُ إنَّ 

دَ السببيَّةِ واملُسبَّبِيَّةِ بني اجلملتنيِ بعدها. -أ قْ ، يعني عَ طيةَ  الرشَّ
)؛  -ب (إنْ تفيــدُ التعليــقَ بــالزمنِ املــايض، وهبــذا الوجــهِ فارقَــتْ

) لعقدِ السببيَّةِ واملُسبَّبِيَّةِ يف املستقبل. (إنْ  ألنَّ
ـــ -ت ـــدِ اختلف ، وق ـــاعَ (لو) االمتن ـــدُ ـــويّنيَ يف تُفي ـــاراتُ النح تْ عب

ــا هــذا املعنــى ــتكم فيــهِ إىل الرتكيــبِ الــذي )٣(إفادهتِ ، واحلــقُّ أنَّ معناهــا حيُ
 ، ــةً ــأيتَ امتناعي ــا أنْ ت ــبُ فيه ؛ والغال ــياقِ ــةِ الس ــدةِ قرين ــهِ بمعاض دُ في ــرِ تَ

ـ ، نحـوُ قولـهِ تعـاىل:ـوهذا االمتناعُ تـارةً يكـونُ يف الشَّ لَـوْ ﴿رطِ واجلـزاءِ وَ

وميــة يف علــم العربيــة: ٣٨٧، ٣/٣٦٧ينظــر: مغنــي اللبيــب: )١( رُّ ، رشح اآلجُ

٢٢٥-١/٢٢٤. 

 .٤/٢١٤الترصيح عىل التوضيح:ينظر: رشح  )٢(

ــيش): )٣( ــهيل(ناظر اجل ــر: رشح التس ــ٩/٤٤٣٩ينظ ــىل ـ، رشح التص ريح ع

 .٤/٢١٦التوضيح:
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ــ ظًّ ــتَ فَ نْ ــكَ كُ لِ وْ ــنْ حَ ــوا مِ ضُّ ــبِ الَنْفَ لْ ــيظَ الْقَ لِ ــونُ )١(﴾ا غَ ــارةً يك ، وت
:(لو كــانَ هــذا إنســاناً لكــانَ  مها، نحــو قولِــكَ يف طــائرٍ االمتنــاعُ يف أحــدِ
، أي: إنَّ  ــةِ ــاءُ احليوانيّ ــانيةِ انتف ــاءِ اإلنس ــن انتف ــزمُ م ــهُ ال يل ــا)، فإنَّ حيوانً

ها، وحيوانيتَهُ   .)٢(ثابتةٌ  إنسانيتَهُ حمكومٌ بامتناعِ
ـ دْ تأيت (لو) الشَّ رطيّةُ املتعلِّقـةُ باملـايض دالـةً عـىل الـربطِ فقـط مـنْ ـوقَ

ــاعٍ  لَّ عــىل امتن ا ﴿، نحــو قولــهِ تعــاىل:)٣(غــريِ أنْ تــدُ ــوْ لَّ مْ لَتَوَ هُ عَ ــمَ ــوْ أَسْ لَ وَ
ـــونَ  ضُ رِ عْ ـــمْ مُ هُ ـــاعِ )٤(﴾وَ م المتن يْهِ لِّ ـــوَ ـــعَ تَ : امتن ـــحُّ القـــولُ ، إذْ ال يَصِ

م،  هِ امعِ مإسْ هُ عْ مِ م أم ملْ يُسْ هُ عَ مَ لُّونَ عىل كلِّ حالٍ أسْ تَوَ  .)٥(بلْ هم مُ
: ـــويّنيَ ـــمِ النح ـــولَ معظ ـــإنِّ ق ـــذلكَ ف ـــاعِ  ل ـــرفُ امتن ـــو) ح إنِّ (ل

؛ ألنَّهُ ليسَ عىل إطالقهِ )٦(المتناعٍ  دٌ  .)٧(فاسِ

 .١٥٩آل عمران: من اآلية سورة  )١(

 .٢٧٣، اجلنى الداين:٩٥-٤/٩٤ينظر: رشح التسهيل(ابن مالك): )٢(

 .٤/٥٢ينظر: حاشية الصبّان عىل رشح األشموين: )٣(

 .٢٣: من اآلية سورة األنفال )٤(

 .٤/٧٦ينظر: معاين النحو: )٥(

 .٢٧٣-٢٧٢، اجلنى لداين:٣٥٨، رصف املباين:١٣٦ينظر: الالمات: )٦(

ـــب: )٧( ـــي اللبي ـــر: مغن ـــىل رشح ٣٨٠، ٣/٣٧١ينظ ـــبّان ع ـــية الص ، حاش

 .٤/٥٢األشموين:
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ا ماضيو(لو) املتعلقةُ با ، أو يـأيت ومعنىً  لفظاً  اً ملايض يأيت رشطُها وجواهبُ
ا مهُ ـرُ ماضـيىً لفظاً ومعنـ اً ماضي أحدُ .وبـام أنَّ الغالـبَ يف )١(ىً معنـ اً ، واآلخَ

(لو) هذهِ من كالمِ اإلمامنيِ  ثبتـ L رشطِ اجلـوابَ تـارةً يـأيت  ، وأنَّ اً كونُـهُ مُ
ثبت لُ عليها يف الرتكيبِ الشَّ اً وتارةً يأيت منفيّ  اً مُ ؛ لذلك ـ، وهو الغايةُ املعوَّ رطيّ

(لو) باعتب دُ تراكيبُ ِ رتَ ا منْ حيثُ اإلثباتِ والنفي.سَ  ارِ جواهبِ

: (لو) املُثبتُ  جوابُ
دَ يف كالمِ اإلمامني دْ ورَ  :)٢(اً يف ثالثنيَ موضع L وقَ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــةَ  Qمنهــا ق هِ اخلالف ــا عــن ســببِ تســليمِ معربً
ــرَ إ تُ األمْ ــلَّمْ ــا س :((واهللاِ م ــةَ ــارملعاوي ــدْ أنص ــهِ إالّ أينّ ملْ أَجِ ــو اً لي ، ول

ــاروَ  تُ أنص ــدْ ،  اً جَ ــهُ ــي وبينَ ــمَ اهللاُ بين ــى حيكُ تَّ ــاري حَ ــييل وهن ــهُ ل تُ لْ اَتَ قَ لَ
ُم، وال يَ  هتُ ــوْ لَ ــةِ وبَ ــلَ الكوف ــتُ أه فْ رَ ــي عَ ــانَ ولكنّ ــنْ ك م مَ ــنهُ ــلُحُ يل م صْ

ـــد ـــم اً فاس ، إهنّ ـــلٍ ـــولٍ وال فِعْ ـــةَ يف قَ ـــم وال ذِمّ ـــاءَ هلُ ـــم ال وف ؛ إهنَّ
((  .)٣(ملَُختلفونَ

 .٤/١٩٠١، ارتشاف الرضب:٣/١٦٣٩ينظر: رشح الكافية الشافية: )١(

، ٢٦١، ٢٢٩، ٢١١-٢١٠، ١٨٨، ١٥٧، ١٤٨ ،١١٠، ٩٨: ١ينظر: م )٢(

،، ٧٨٦، ٧٣٩، ٧٣٨، ٦٦٧، ٤٨١، ٤٠٧، ٣٩٩، ٣٣٧، ٣١٣: ٢، م٣٠٩، ٢٨٤

٩٢٠، ٨٤٧، ٨٠٢، ٧٩٢، ٧٨٧. 

 .٤٤/١٤٧، بحار األنوار:٧٢-٢/٧١االحتجاج:  )٣(
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ـــا أنَّ أعر - ـــاومنه ـــنَ بيّ ـــامَ احلَسَ ـــدَ اإلم ـــالَ  Qاً قَصَ ـــةٍ فق يف حاج
ــ ــا عش ــدَ فيه جِ ، فَوُ ــةِ ــا يف اخلزانَ :((أعطُوهُ م ــامُ ــارٍ ـاإلم ــفَ دين رونَ أل

 ، ــواليْ ــا م : ي ــرايبُّ ــالَ األع ، فق ــرايبّ ها إىل األع فَعَ ــدَ ــوحُ  الأفَ ــي أب تركتن
نُ  تِي. فأنشأَ احلَسَ حَ دْ ُ مِ  :Q بحاجتي وأنرشُ

ــلُ  ضْ ـا خَ  نحــنُ أُنــاسٌ نوالنـُ
 

ـــلُ   ـــاءُ واألمَ جَ ـــهِ الرَّ ـــعُ في تَ رْ  يَ
ــنا  سُ ــؤالِ أنفُ ــودُ قبــلَ السُّ ُ  جتَ

 
ــلُ   ــنْ يَسَ ــهِ مَ جْ ــا عــىل مــاءِ وَ  خوفً
ــرُ فَ   ــمَ البَحْ لِ ــوْ عَ ــالَ ــلَ نائِلِن  ضْ

 
))لَ   ـلُ جِ ـهِ خَ ـنْ بعـدِ فيضِ اضَ مِ  )١(غَ

ــ  ــاعِ الشَّ ــىل امتن نيِ ع ــعَ ــال املوضِ ــو) يف كِ ــتْ (ل لَّ ــعِ ـدَ ــي املوض ؛ فف رطِ
ـــنِ ا قاتلـــةُ اإلمـــامِ احلَسَ ـــتْ مُ لِ امتَنَعَ معاويـــةَ المتنـــاعِ وجـــودِ  Qألوّ

.  األنصارِ
ــالً  جَ ــهِ خَ ــعَ أنْ يغــيضَ البحــرُ مــنْ بعــدِ فيضِ ــاين امتن ويف املوضــعِ الث

ــتِ  ــلِ البي ــلِ أه ــلَ نائِ ــهِ فَضْ ــاعِ علمِ ــوعةٌ Kالمتن ((فلو: موض ــذلكَ ؛ ل
هِ  هُ يف املايض، مقطوعٍ بعدمِ )) لرشطٍ مفروضٍ وجودُ  .)٢(فيهِ

ـ قاتلتُــهُ  اً طِ يف كِــال املوضـعنيِ جـاءَ مقرتنــرـوجـوابُ الشَّ بــ(الالم): (لَ
وَ األكثـرُ فيـهِ إذا كـانَ مثبتـاً  )وهُ ، وهـذهِ الـالّمُ إنّـام لييل وهناري، ولَغـاضَ

، واألبيات من بحر ٤٣/٣٤١، بحار األنوار:٤/١٦مناقب آل أيب طالب:  )١(

 املنرسح.

 .٢/١١٣، وينظر: الطراز: ٤/١٢٧كافية ابن احلاجب: رشح الريض عىل )٢(
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ــد ــتْ تأكي عَ ــ اً وقَ ــوابِ بالشَّ ــاطِ اجل ــكَ أنَّ )١(رطِ ـالرتب ــىل ذل لُّ ع ــدُ ، ((وي
ــعُ يف اإلثبــاالــالّمَ التــي تُفيــدُ الت قَ ، وال تقــعُ يف النفــي إالّ نــادروكيــدَ تَ ؛ اً تِ

ــالّمِ  )، وال (إنَّ ــعَ ها أم مَ ــدَ حْ ــتْ وَ ــواءٌ كان ــداءِ س ــو: المِ االبت ــكَ نح وذل
لُ عــىل املنفــي. وهــذهِ كــذلكَ  ، وهــيَ ال تــدخُ ــمِ سَ الواقعــةِ يف جــوابِ القَ

لُ عىل املنفي إالّ قليالً)) ، وال تدخُ لُ يف اإلثباتِ  .)٢(تدخُ
ــو ــوابُ الشَّ ــا ج ــو منه ــام خيل لَّ ــتُ ـقَ ــامِ )٣(رطِ املثب ــولُ اإلم ــهُ ق ، ومن

ــنِ  ــنِ  Qاحلَسَ ــبِ ب ــحلبي طيع ــانَ مُ ، وك ــريّ ةَ الفه ــلَمَ سْ لَو  اً مَ :((فَ ــةَ ملعاوي
: ـزَّ وجـلَّ تَ كـام قـالَ اهللاُ عَ نـْ ا كُ لْـتَ خـريً ا قُ لْـتَ رشًّ نْتَ إذْ فَعَ لَطُـوا ﴿كُ خَ

ـيِّئاً  رَ سَ آخَ اً وَ الً صاحلِ مَ :ولك﴾عَ ك كـام قـالَ ِمْ ﴿نـَّ لُـوهبِ ـىل قُ ـالَّ بَـلْ رانَ عَ كَ
بُونَ  سِ  .)٤())﴾ما كانُوا يَكْ

 ، ــالمِ ــنَ ال ا مِ ــوًّ لُ ــاءَ خُ ...)ج جلَّ ــزَّ وَ ــالَ اهللاُ عَ ــام ق ــتَ ك نْ (كُ فاجلوابُ

ــام  بَّ ــائالً: ((ورُ ــاجيّ ق مُ الزج ــنهُ ــوينيَ م ــضِ النح ــد بع ةٌ عن رَ ــدَّ قّ ــذهِ مُ وه

 .٩/٤٢، رشح املفصل:١/٣٩٥ينظر: رس صناعة اإلعراب:  )١(

 .٤/٨٠معاين النحو: )٢(

 .٣/١٦٣٩ينظر: رشح الكافية الشافية: )٣(

، املطففني: من ١٠٢، واآليتان: التوبة: من اآلية٤/٢٤مناقب آل أيب طالب: )٤(

 .١٤اآلية
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ــدْ  ــهُ قَ ؛ ألنَّ تِ الــالّمُ رَ ــمِ هــا)) أُضْ فَ موقِعُ ــرِ ؛ ألنَّ هــذهِ )١(عُ ، ولــيسَ كــذلكَ

لْ ع خَ ـا، وإالّ ملْ تُـدْ ـيءَ هبِ ، فـإذا أُريـدَ تأْكيـدُ يشءٍ مـا جِ ـدةٌ ليـه، الالمَ مؤكِّ

عَ  ؛ ويَ ــرآينّ ــتعاملُ الق ــكَ االس ــدُ ذل ــدضُ ــلُّ توكي ــالّمِ أَقَ ــاملنزوعُ ال ــنَ  اً ف مِ

 .)٢(املذكورةِ فيهِ 

ــنيِ ومنهــا قــولُ  - ــةٌ أل:Q اإلمــامِ احلُسَ ائَ لِــدَ يل مِ ــتُ أنْ ال ((لــو وُ بَبْ حْ

د يَ أَحَ م إالّ عليّ  اً أُسمِّ  .)٣())اً منهُ

ــ (لو) عــىل امتنــاعِ الشَّ ــتْ لَّ ؛ ألنَّ ـدَ لَّ عــىل امتنــاعِ اجلــوابِ ــدُ ، وملْ تَ رطِ

ـــلٌ عـــىل أنَّ هـــذهِ  ؛ وهـــذا دلي ) موجـــودةٌ ـــةَ التســـميَّةِ باســـم(عيلٍّ َبَّ حمَ

:(لو: حرفُ امتناعٍ المتن .املقولةَ ةٍ لَقَ طْ ) غريُ مُ  اعٍ

ــنيِ  - ــاً أصــحابَهُ يف صــبيحةِ اليــومِ  Qومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ خماطب

؛  رٍ ـذَ نيا عـىل حَ ـنَ الـدُّ ونُـوا مِ ـوا اهللاَ وكُ قُ :((عبادَ اهللاِ، اتَّ دَ فيـهِ ـهِ الذي استُشْ

ــقَّ  ــتِ األنبيــاءُ أحَ ــدٌ كانَ ــيَ عليهــا أَحَ قِ ــتْ ألحــدٍ أو بَ يَ قِ نيا لــو بَ فــإنَّ الــدُّ

 .)٤(البقاءِ))ب

 .١٣٦الالمات: )١(

 .٨١-٤/٨٠ينظر: معاين النحو: )٢(

 .٦/١٩الكايف: )٣(

 .٢١٥تاريخ ابن عساكر (ترمجة اإلمام احلُسني): )٤(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٤٠٨

ــىل  لَّ ع ــدُ ــا ملْ تَ ــاع؛ ولكنّه ــاعٍ المتن ــىل امتن ــةً ع ــا دالَّ ــو) هن ــاءتْ (ل ج

ـ لَّـتْ عـىل  -كـام هـو الغالـبُ فيهـا-رطِ ـامتناعِ اجلوابِ المتناعِ الشَّ بَـلْ دَ

ــ ــاعِ الشَّ ــدٍ أو ـامتن نيا ألَحَ ــدُّ ــعَ أَنْ تبقــى ال ، أي: امتَنَ ــاعِ اجلــوابِ رطِ المتن

ــ ــى فيهــا أَحَ بْقَ ؛ أنْ يَ ــقُّ بــذلكَ ُــم أَحَ ــا باقيــةً لألنبيــاءِ؛ ألهنَّ دٌ المتنــاعِ كوهنِ

ــاءِ  ــقَ لألنبي بْ ــدنيا ملْ تَ عْ ف K فال ــذا يَ ؟!؛ وه ــوامِّ ــى للع ــفَ تبق ــا كي ــدُ م ضُ

ــاعِ  لِ المتن ــاعِ األوّ ــىل امتن (لو) ع ــةِ ــن دالل ــب م ــنُ احلاجِ ــهِ اب ــبَ إلي هَ ذَ

مَ فيهِ )١(الثاين هَ  .)٢(ابنُ احلاجب ، إالّ أنّهُ ليسَ عىل إطالقِهِ كام وَ
(لــو) إذا كانــتْ امتناعــلــذلكَ يمكــنُ ال : إنَّ المتنــاعٍ فتــارةً تــأيت  اً قــولُ

ــ ـةً عــىل امتنـاعِ اجلــوابِ المتنـاعِ الشَّ وتــارةً  -وهـو األكثــرُ فيهـا-رطِ ـدالَّ
. طِ المتناع اجلوابِ ةً عىل امتناعِ الرشَّ  تأيت دالَّ

ـنِ بـنِ عـيلٍّ  - ((ادّعى رجلٌ عـىل احلَسَ ب Q ومنها أنَّهُ ـذِ ، اً ألـفَ دينـارٍ كَ

يــحٍ فقــال للحســنِ  َ ، فــذهبا إىل رشُ ــهِ ــنْ لــهُ علي ؟ قــال:Q وملْ يكُ ــفُ لِ ْ  :أحتَ

: قـل: بـاهللاِ الـذي ال إلـهَ  ـلِ يـحٌ للرجُ َ مي أُعطيـه. فقـالَ رشُ صْ لَفَ خَ إنْ حَ

: ال أُريــدُ مثــلَ هــذا، لكــنْ  ــنُ ــاملِ الغيــب والشــهادةِ. فقــال احلَسَ إالّ هــوَ عَ

 .٢٤٢-٢/٢٤١ينظر: أمايل ابنِ احلاجب: )١(

)٢( :( -٦٠ينظر: رسالةٌ نحوية يف لو الرشطية(الشيخ الطيب عبد املجيد الفايسّ

٦١. 
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ــلْ بــاهللاِ إ .قُ ــفَ ــذِ األلْ ــيلَّ هــذا، وخُ ــذَ  نَّ لــكَ عَ فقــالَ الرجــلُ ذلــكَ وأَخَ

ــنُ  ــئِلَ احلَسَ . فَسُ ــرَّ لــألرض ومــاتَ ، فلــامّ قــامَ خَ عــن ذلــك  Qالــدنانريَ

ــرُ لـهُ يمينُــهُ بربكـةِ التوحيــد،  فَ غْ ــمَ بالتوحيـدِ يُ ــه لـو تكلّ نَّ ـيتُ أَ شِ : خَ فقـالَ

(( ةُ يمينِهِ بُ عنهُ عقوبَ ْجَ  .)١(وحيُ

) ــرُ  اً مثبتــ اً لــو) جــاءَ فعــالً مضــارعإنَّ جوابَ فَ غْ ــمَ بالتوحيــدِ يُ (لــو تكلَّ

ـا ال ((جواهبِ ـنْ كونِ حَ بــهِ النحويّـونَ مِ َّ )، وهـذا خـالفُ مـا رصَ  يكــونُ لـهُ

 .)٢(بـ ملْ)) اً جمزوم اً أو مضارع اً إالّ فعالً ماضي

 ، ــةِ ــا جــاءَ كــذلكَ للداللــةِ عــىل رسعــةِ املغفــرةِ املفرتضَ وأر أنَّ جواهبَ

، أي: أي: إ ــدِ يف احلــالِ ــقِ الكــالمِ بالتوحي ــقُ بتحقُّ قَّ تَحَ نَّ مغفــرةَ اليمــنيِ تَ

. مِ سَ  يف حالِ إنشاءِ القَ

، أي: امتنــاعَ مغفــرةِ اليمــنيِ  نــا معنــى االمتنــاعِ وأفــادتْ (لــو) هُ

ــ ) هــيَ املُضِ ــهُ رُ لَ فَ غْ (يُ ــةَ ؛ لــذلكَ فــإنَّ دَالل ــدِ ــاعِ الكــالمِ بالتوحي ؛ ـالمتن يّ

فَـتِ الفعـلَ املضـارعَ إىل ألنَّ (لو) متى مـا ك َ ـةً عـىل االمتنـاعِ رصَ انـتْ دالَّ

 .)٣(املايض

 .٤/٧مناقب آل أيب طالب: )١(

 .٣/١٦٣٩لشافية:رشح الكافية ا )٢(

 .٤٤٢٩-٩/٤٤٢٨ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٣(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٤١٠

 جوابُ (لو) املنفي:
ا ال يكونُ منفي  .)١(إالّ بـ(ما) أو (مل) اً جواهبُ

 جواب لو املنفي بـ(ما):
اً  Lوقَدْ جاء يف كالمِ اإلمامنيِ  َ موضعَ رشَ دَ عَ  :)٣()٢(يف  أَحَ

ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــذا ملعا Qمنهــا ق :((إنَّ ه ــةِ ــأنِ اخلالف ــةَ يف ش وي
ــلِ  مــةٌ عليــكَ وعــىل أَهْ رَّ ــا ملَُحَ ــي، وإهنّ يْتِ ــةَ يل وألهــلِ بَ األمــرَ يل، واخلالفَ

ـمَ  ، سِ ـنْ بيتِكَ تُهُ مِ ـي N رسـولِ اهللاِ عْ قِّ تُ صـابرينَ عـارفنيَ بِحَ ـدْ جَ ، لـو وَ
(( تُ لكَ وال أعطيتُكَ ما تُريدُ لَّمْ يْنَ ما سَ نْكِرِ  .)٤(غريَ مُ

، إالّ أنَّ اخلُلُـوَّ منهـا  اً كانَ جـوابُ (لـو) منفيّـإذا  ـهُ الـالمُ جـازَ أنْ تلحقَ

تُ صــابرينَ عــارفنيَ بحقــي غــريَ منكــرينَ مــا  ــدْ جَ ، كــام يف (لــو وَ أجــودُ

تُ لك)، وبـذلكَ نـزلَ القـرآنُ الكـريمُ  لَّمْ هِ )٥(سَ لَـوْ شـاءَ ﴿تعـاىل:، كقولـِ وَ

، رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن ٣/١٦٣٩ينظر: رشح الكافية الشافية: )١(

 .٥٠٧مالك:

 .٨٢٨، ٤٩٧، ٣٠٩: ٢، م٢٤١، ١٩٦، ١٧٠، ١٤٩، ١٢٤: ١ينظر: م )٢(

لِّ إمامٍ؟))، )٣( مْ مرةً يف كالمِ كُ أقولُ ال فائدةَ يف اإلجابةِ  قالَ د. عيلّ مجيل: ((كَ

. عن هذا  السؤالِ

 .٤٤/٤٤، بحار األنوار:٢/٥٧٥اخلرائج واجلرائح:  )٤(

 .٤/٢٢٥، رشح الترصيح عىل التوضيح:٣/١٦٤٠ينظر: رشح الكافية الشافية: )٥(
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ــوا اهللا تَتَلُ ــا اقْ ــأتِ )٢(وابِ املنفــي هبــا. ويقــلُّ اقــرتانُ اجلــ)١(﴾مَ ــذلكَ ملْ ي ؛ ل

ــنيِ  ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــو ق ، وه ــدٍ ــعٍ واح ــذا إالّ يف موض ــاءِ  Qه ع ــنْ دُ مِ

ــنَ  ــاملنيَ مِ ــعُ الع َّ مجي ــيلَ ــكَ عَ مِ ــرِ نِعَ رِ ذِكْ ــدْ ــىل قَ ين ع ــدَ فَ :((ولو رَ ــةَ عرف

(( تُ رْ لنيَ واآلخرينَ ملََا قَدَ  .)٣(األوّ

ــامِ احلُ  - ــولُ اإلم ــعِ ق ــكَ املواض ــنْ تل ــنيِ ومِ :  Qس ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع مِ

ــتَ عليــهِ منــي إذاً مــا أنظــروين،  لَعْ ــوا يــا مــواليَ عــىل مــا اطّ لَعُ ((ولــوِ اطّ

فَضوين وقَطَعُوين)) رَ  )٤(ولَ

ـــ ـــوابِ الشَّ ـــت(إذاً) بج ـــا ـاقرتن (م ـــقُ اجلوابِ ـــا حتقي ، ووظيفتُه رطِ

طِ   .)٥(أنظروين) وتوكيدُ ارتباطِهِ بالرشَّ

:(ْ  جوابُ (لو) املنفي بـ (ملَ

 :)٦(اءَ يف ثالثةِ مواضعَ وج

 .٢٥٣البقرة: من اآلية: )١(

 .٤/٢٢٥ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )٢(

 .٢٥١البلد األمني: )٣(

 .٢٥١البلد األمني:  )٤(

)٥( :(  .٣٧١ينظر: من نحو املباين إىل نحو املعاين(د. حممد طاهر احلميصّ

 .٥٣٤: ٢، م١٤٧: ١ينظر: م )٦(
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ـنِ  - مـن خطبـةٍ لـهُ يف جـامعِ الكوفـةِ وذلـكَ  Q منها قولُ اإلمامِ احلَسَ

ـوِ التمسـتُم يف مـا بـنيَ املشـ ـم لَ ، إنَّكُ ا الناسُ : ((أهيُّ نْ معاويةَ عٍ مِ مَ سْ رقِ ـبِمَ

هُ نبيٌّ غريي وأخي دَ لَ )) )١(واملغربِ أنْ جتدوا رجالً وَ  .)٢(ملْ جتدوهُ
) الرابطــةِ إذا كــانَ جــ ــهُ بـــ(الالمِ ــا بـــ(ملْ) امتنــعَ اقرتانُ ، )٣(وابُ لــو منفيًّ

). و(لــو) هنــا جــاءتْ للــربطِ فقــط، ولــيسَ فيهــا داللــةٌ  كــام يف (ملْ جتــدوهُ
ــوهُ ملْ  ــكَ أم ملْ يلتمس ــوا ذل ــواءٌ التمس ــاطبنيَ س ؛ ألنَّ املخ ــاعِ ــىل االمتن ع

نِ وأخيهِ احلُس هُ نبيٌّ غريَ احلَسَ دَ لَ  .Q نيِ جيدوا رجالً وَ
ـــ(مل) دون  ــا ب ــا منفيًّ ــو) هن دَ جــوابُ (ل رَ َ وَ

: ملِ بَّ ســائلٍ يســألُ مــا؟ ورُ
دْ  جَ : ما وَ الّ قالَ فيهِ .وهَ  متوهُ

ــهِ  ــنِ وأخي ــيٌّ غــريَ احلَسَ هُ نب ــدَ لَ م رجــالً وَ ــودِهِ اجلــوابُ ألنَّ نفــيَ وج
ـا تـدلُّ  ـيءَ بــ(ملْ)؛ ألهنّ ـلٌّ مـنهام حيًّـا؛ لـذلك جِ نيِ مسـتمرٌّ مـا دامَ كُ  احلُسَ

ا أفـادَ هـذا املعنـى؛ )٤(عىل النفي املسـتمرِّ  . ولـو جـاءَ فيـهِ بــ(ما) النافيـةِ ملَـَ

طَفَ االسمَ الظاهر(أخي) عىل الضمري املجرورِ حمالً يف (غـريي) مـن دون  )١( عَ

ــه مجهــورُ البصــ إعــادةِ اجلــارِّ  ه الكوفيــون، ـ(غــري)؛ وهــذا منعَ ويــونس ريني وأجــازَ

 .١/٦٢٢واألخفش. رشح األلفية البن مالك(احلسن بن قاسم املرادي):

 .٥٩٩األمايل(الشيخ الطويس): )٢(

 .٣/١٦٤٠ينظر: رشح الكافية الشافية: )٣(

 .٤/١٦٢ينظر: معاين النحو: )٤(
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لُّ عىل النفي املنقطعِ  ا تَدُ  .)١(ألهنّ

طيّةُ املتعلِّقةُ باملستقبل:  الرضبُ الثاين: (لو) الرشَّ

لُّ عىل تعليقِ فعلٍ بفعلٍ آخرَ يف ما  فٌ يدُ رْ رَ مجهورُ النحوينيَ أنَّ (لو) حَ كَ ذَ

ـ)٢(ىضم ) الشَّ ؛ فتكونُ بمعنـى (إنْ لُ للتعليقِ يف املستقبلِ مَ ، ـ، وقد تُستَعْ رطيةِ

دُ )٣(وهو مذهبُ الفراء هُ املربِّ ـهُ )٦(، وابنُ مالكٍ )٥(، وابنُ عصفورٍ )٤(، وتبعَ ، ومنَعَ

ـــاجّ  ـــنُ احل ـــاظمِ ٦٤٧(ت)٧(اب ـــنُ الن ــــ)، واب ـــالَ ٦٨٦(ت)٨(ه ــــ). ق ه

 .٤/٦٤، معاين النحو:٨/٢٠١ينظر: رشح املفصل: )١(

):  ينظر: الكامل (تح: د. )٢( ، ٨/٨٤، رشح املفصل:١/٤٦٥حممد أمحد الدايلّ

 .٦/٢٢٤رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:

 .١٧٥، ١٤٣، ١/٨٤ينظر: معاين القرآن:  )٣(

 .١/٤٦٥ينظر: الكامل: )٤(

ب: ٢/٤٥٤ينظر: رشح مجل الزجاجي: )٥( ب:٩٧، املقرّ ثُل املقرّ  .١٥٢، مُ

 .٣/١٦٣١ينظر: رشح الكافية الشافية: )٦(

، وابن احلاج هو: ٣/٣٩١، مغني اللبيب:٤/١٨٩٨ينظر: ارتشاف الرضب:  )٧(

. لهُ  أمحد بن حممد بن أمحد األزدي أبو العباس األشبييل، قرأ عىل الشلوبني وأمثالِهِ

إمالءٌ عىل كتاب سيبويه، وحواشٍ عىل (رس صناعة اإلعراب) ، و(اإليضاح)، ونقدٌ 

ب)، وغري ذلك. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  .٣٦٠-١/٣٥٩:عىل (املقرّ

 .٥٠٥ينظر: رشح ابن الناظم عىل ألفيةِ ابن مالك: )٨(
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اءِ أنَّ (لو) تُست ـعَ الريض:((ومذهبُ الفرّ )، وذلـكَ مَ لُ يف املستقبَلِ كـ(إنْ عمَ

(( رُ نكَ رَ أبو حيّانَ األندلس)١(قلَّةٍ ال يُ كَ عنـدَ  اً يُّ أنَّ (لـو) ال تكـونُ رشطــ. وذَ

ا إنْ كا )، وأمّ نت تعليقاً يف املـايض فليسـتْ أصحابِنا إالّ إنْ كانت بمعنى(إنْ

) وليَهـا املسـتقبلُ لفظـ؛ فـإذا كانـت )٢(اً رشط  ىً أو معنـ ىً عنـوم اً بمعنـى(إنْ

ـعافاً ﴿، نحو قولِهِ تعاىل:)٣(فقط ةً ضِ يَّ رِّ مْ ذُ هِ فِ لْ نْ خَ وا مِ كُ ينَ لَوْ تَرَ شَ الَّذِ وَ لْيَخْ

مْ  يْهِ لَ وا عَ  .)٤(﴾خافُ

ــهُ  - ــعَ  -ومن ــبعةِ مواض ــاءَ يف س ــد ج ــنيِ  -)٥(وق ــامِ احلُس ــولُ اإلم  Qق

هُ النـQ يف شأنِ اإلمـامِ املهـدي َنكـرَ )): ((لـو قـامَ املهـديُّ ألَ ـهُ  )٦(اسُ وقولُ

امَ حيايت))اً يف شأنِهِ أيض تُهُ أيّ مْ َدَ  .)٧(: ((لو أدركتُهُ خلَ

 .٦/٢٢٤رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

، رشح األلفية، ابن مالك(احلسن بن ٤/١٧٨٢ينظر: ارتشاف الرضب:  )٢(

:(  .٢/١٧٥قاسم املراديّ

ب: )٣(  .٤/٢١٣، رشح الترصيح عىل التوضيح:٩٧ينظر: املقرّ

 .٩اء: من اآليةسورة النس )٤(

 .٤٨١: ٢، م١٧٨، ١٧٢: ١ينظر: م )٥(

 .٤١عقد الدرر: )٦(

 .١٦٠املصدر نفسه: )٧(
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) الشَّ  ـنْ ـمعنى (لو) يف كِال املوضعنيِ هو(إنْ ؛ ألنَّ الكـالمَ إخبـارٌ عَ رطيةُ
؛ ألنَّ قيامَ املهديّ  ، إالّ أنَّ وقوعَ الشَّ  Qمستقبلٍ رطِ ـال يكونُ إالّ يف املستقبلِ

 ( ـهُ (قيامَ املهديّ ، ووقوعَ ؛ لداللةِ قرينةِ احلالِ عليـهِ لِ حتميٌّ يف املوضعِ األوّ
ـ عَ الشَّ ؛ فلامّ امتَنـَ ْتَنِعٌ ، أي: إنَّ خدمـةَ ـيف املوضعِ الثاين ممُ رطُ امتنـعَ اجلـوابُ

؛ وعليه  اه يف املستقبلِ اإلمامِ احلُسنيِ اإلمامَ املهديَّ امتنعتْ المتناعِ إدراكِهِ إيّ
، وهـذا فـ(لو) يف املوضعِ ا ـدٍ لَّتْ عىل االستقبالِ واالمتناعِ يف آنٍ واحِ لثاين دَ

لَّتْ عىل االسـتقبالِ  م إذا دَ (لو) عندهُ ؛ ألنَّ نَ النحوينيَ دٌ مِ هُ أحَ األمرُ ملْ يذكرْ
نْ دالةً عىل االمتناعِ   .)١(ملْ تكُ

بيديّ  - اج الزُّ رو بنَ احلجّ مَ ضَ أهـلَ الكوفـةِ  )٢(ومنها أنَّ عَ رَّ  يف كربالءَ حَ
م  Qعــىل قتــلِ اإلمــامِ احلُســنيِ  ، الزمــوا طــاعتَكُ قائالً:((يــا أهــلَ الكوفــةِ

!!! فقـالَ  ينِ وخالفَ اإلمـامَ نَ الدِّ ق مِ رَ نْ مَ تْلِ مَ م، وال ترتابوا يف قَ ومجاعتَكُ

 .٣٣١ينظر: جواهر األدب يف معرفةِ كالمِ العرب:  )١(

، كانَ أحدَ شهودِ زيادِ بن أبيهِ عىل حجر بن )٢( اج الزبيديّ الكويفّ و بن احلجّ رُ مْ عَ

دٍ عىل مخ عْ رُ بنُ سَ مَ هُ عُ سِ مائةِ فارسٍ فنزلوا عىل الرشيعةِ وحالوا بنيَ عدي. أرسلَ

هُ  Qاإلمامِ احلُسنيِ  عَ ضَ ، وملّا كانتِ املعركةُ وَ امٍ واملاء، وذلكَ قبل استشهادِهِ بثالثةِ أيّ

دٍ عىل ميمنتِهِ وحنيَ هلكَ يزيدُ بنُ معاويةَ انتقلَ  عْ رُ بنُ سَ مَ اجُ إىل عمرو بن عُ احلجّ

فِّ عبد اهللاِ بنِ الزبري، قَ بهِ  صَ نَ العطش، فلَحِ طَ مِ قَ بَ وسَ رَ تْ ثورةُ املختار هَ وملّا قامَ

. أنساب األرشاف:  هُ وا رأسَ ، تاريخ ٦/٤١٠أصحابُ املختار وبه رمقٌ فقتلوهُ واحتزُّ

 .١٦٩-٢/١٦٨، الثوية بقيع الكوفة: ٢٨٧-٢٨٦، ٣/٢٢٦الطربي: 
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نيُ  نـا  :ياQ لهُ احلُسَ قْ رَ ـنُ مَ ؟! أنَحْ ضُ النـاسَ ـرِّ ، أعـيلَّ حتُ ـاجِ و بن احلجّ رَ مْ عَ
، أَ  بَتُّمْ نـا وأنتُم ثَ م أَيُّ تُّم عىل أعاملِكُ م ومُ كُ تْ أرواحُ بِضَ دْ قُ نَّ لو قَ لَمُ تَعْ ا واهللاِ لَ مَ

؟)) يلِ النارِ وَ أوىل بِصَ نْ هُ ، ومَ ينِ نَ الدِّ قَ مِ رَ  .)١(مَ
ــاطبنيَ  ــكَ املخ ــبْضَ أرواحِ أولئِ ؛ ألنَّ قَ ــتقبالُ ــي االس ــو) ه ــةُ (ل دَالل

، إالّ أنَّ  ــــتقبلِ ــــونُ إالّ يف املس ُم ال يك ــــوهتَ ــــو) يف وم (ل ــــوعَ رشطِ وق
ــ ) الشَّ ــع (إنْ ــالُ م ــو احل ــام ه ــاً ك ــيسَ احتامليّ ــيٌّ ول تْم ــتقبلِ حَ ؛ ـاملس رطيةِ

ــةِ احلــالِ عل ــةِ قرين الً، وثانيــوذلــكَ لدالل ــهِ هــذا أوّ ــي  اً ي ) الت ــدْ (قَ لدخولِ
ـ ـا إذا ـتُفيدُ التحقيقَ عـىل فعـلِ الشَّ ـم)، وأهنّ كُ ـتْ أرواحُ بِضَ ـدْ قُ رطِ (لـو قَ

ــلِ  ــىل الفع ــتْ ع لَ خَ ــ دَ ــايض املص ــعَ ـامل طْ ــادتِ القَ ــتقبلِ أف روفِ إىل املس
فَ بالغريبِ والنادرِ  صِ ) وُ . وهذا الرتكيب (لو قَدْ هِ  .)٢(بوقوعِ

مْ وإنْ أُريـــدَ هبـــا  (لـــو) عـــىل الفعـــلِ املـــايض ملْ جتـــزِ لغلبــةِ دخولِ وَ
) الشـــ ؛ ألنَّ اجلـــزمَ مـــن خـــواصِّ املعـــربِ واملـــايضَ ـمعنـــى(إنْ رطيةِ

رَ ب)٣(مبنيٌّ  كَ ا جتزمُ يف بعضِ اللغاتِ ويف الرضورةِ . وذَ هم أهنّ  .)٤(عضُ

 .٤٥/١٩، بحار األنوار:٣/٣٢٤تاريخ الطربي: )١(

، حاشية ٨٤٩-٢/٨٤٨فة الغريب يف الكالمِ عىل مغني اللبيب: ينظر: حت )٢(

 .٤/٦١الصبّان عىل رشح األشموين:

 .٣/٤٣٣، مغني اللبيب:٦/٢٢٥ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣(

، رشح الريض عىل كافية ابن ١/٢٨٧ينظر: أمايل ابن الشجري: )٤(

 .٢٢٦-٦/٢٢٥احلاجب:
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 ثانيًا: لوال:

ــونَ  : أنْ تك لُ : األوّ ــنيِ ــىل وجه ــربِ ع ــالمِ الع ــأيت يف ك ــرفٌ ي ــي ح ه

ــام  ه ــا يف كالمِ ــأتِ يشءٌ منه ، وملْ ي ــيضٍ ــرفَ حتض :  Lح ــرُ ــهُ اآلخَ والوجْ

؛ـأنْ تكــونَ حــرفَ امتنــاعٍ لوجــودٍ، أي: امتنــاعِ اجلــوابِ لوجــودِ الشــ  رطِ

ا لُ عــىل مجلتــنيِ فـرتبُطُ إحــدامهُ  اً بــاألُخر، وجتعـلُ الثانيــةَ جوابــ إذْ تـدخُ

 : دُ ، قـالَ املـربِّ ، والثانيـةُ فعـلٌ وفاعـلٌ لألُوىل؛ فـاألُوىل مـنهام مبتـدأٌ وخـربٌ

: (لــوال زيــدٌ  ــبُ امتنـاعَ الفعــلِ لوقــوعِ االسـم، تقــولُ هـي ((حــرفٌ يُوجِ

: لَكـانَ كـذا وكـذا  ـنْ ـإنّـام هـو لشـلكانَ كـذا وكـذا) فقولـهُ يءٍ ملْ يكـنْ مِ

((  .)١(أجلِ ما قبلَهُ

ــ ــأيت مثبت ــوال) ي ــوابُ (ل ــ اً وج ــالً اً ومنفيّ ــونَ فع ــوَ أنْ يك ــتُ هُ ؛ فاملثب

ـوَ أنْ يكـونَ فعـالً ماضـي، واىً ومعنـ اً لفظ اً يماض بــ(ما) أو  اً منفيّـ اً ملنفـي هُ

 .)٢(بـ(ملْ) اً منفيّ  اً مضارع

ــا ــالمِ اإلم ــوال) يف ك ــوابُ (ل ــاءَ ج ــد ج ــ L منيوق ــ اً مثبت ، اً ومنفيّ

 وذلك عىل النحو اآليت:

 .٣٦١، رصف املباين:١٣٩-١٣٨اين احلروف:، وينظر: مع٣/٧٦املقتضب: )١(

 .٥٩٨، اجلنى الداين:٣/١٦٥٠ينظر: رشح الكافية الشافية: )٢(
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 جواب (لوال) املثبت:
دَ يف ستةِ مواضعَ  رَ  :)١(وَ

ــنيِ  - ــام احلُس ــولُ اإلم ــا ق ــكَ  Qمنه :((ولوال رمحتُ ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع مِ
نَ املغلوبني)) نْتُ مِ ك يل لَكُ ... ولَوال نرصُ نَ املفضوحنيَ نْتُ مِ  .)٢(لَكُ

ـن املفضـوحني (لوال) يف كِال املوضعنيِ ام ، أي: امتنعَ أنْ يكـونَ مِ تناعيّةٌ
. هُ ِ اهللاِ سبحانَهُ لَ نَ املغلوبنيَ لوجودِ نَرصْ  لوجودِ رمحةِ اهللاِ، وامتنعَ أنْ يكونَ مِ

لِ  واملبتــدأُ يف كِــال املوضــعنيِ اســمٌ ظــاهرٌ إالّ أنَّ اخلــربَ يف املوضــعِ األوّ
ــهُ عــىل مــذهبِ اجلمهــورِ  )، وحذفُ (لوال رمحتُــكَ واجــبٌ مطلقــاً؛  حمــذوفٌ

م إالّ كونــأل ؛ ألنّــهُ يف )٣(اً مطلقــ اً نَّــهُ ال يكــونُ عنــدهُ ، ولــيسَ كــذلكَ
ــــ ــــاءَ مــــذكوراً(لوال نص ــــاين ج ــــن ـاملوضــــعِ الث ــــالَ اب كَ يل)، ق رُ

 َ ــربَ : إنَّ خَ :((وأقولُ ــجريّ ــدأالش ــهِ  املبت ــرَ يف قولِ ــدْ ظَهَ ــوال) قَ ــدَ (ل بع
ــلُ اهللا﴿تعــاىل: ــوْ ال فَضْ لَ رَ  وَ مْ وَ ــيْكُ لَ ــيْطانَ عَ ــتُمُ الشَّ بَعْ ــهُ الَتَّ تُ َ ؛ لــذا )٤())﴾محْ

 ..٧٤٩، ٦٧٠، ٣٩٦: ٢ينظر:م )١(

 .٢٥١البلد األمني:  )٢(

ــاين:  )٣( ــروف املع ــداين يف ح ــى ال ــر: اجلن ــ٥٩٩ينظ ــىل ـ، رشح التص ريح ع

 .٤/٢٣٥التوضيح:

 .٨٣النساء: من اآلية:  ة، وسور٢/٥١٠أمايل ابن الشجري: )٤(
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ـــاين ـــبَ الرم هَ ـــجريّ ٣٨٤(ت )١(ذَ ـــنُ الش ــــ)، واب ــــ)، ٥٤٢(ت )٢(ه ه
ف عـــىل  )٣(والشـــلوبني ـــبِ احلـــذِ (لوال) لـــيسَ بواجِ َ بعـــدَ إىل أنَّ اخلَـــربَ

 االطالق.
ــنَ  نْتُ مِ (لكُ ــةِ ــالالمِ الرابط ــعنيِ ب ــال املوض ــوابُ يف كِ ــرتنَ اجل ــدِ اق وقَ

)، وهــو املفضــوحنيَ  ــنَ املغلــوبنيَ ــرُ يف جواهبــا إذا كــانَ ، ولكنــتُ مِ األكث
نحـو قـولِ اإلمـام  -وقـد جـاءَ يف موضـعٍ واحـدٍ -، وقَدْ خيلو منهـا )٤(اً مثبت

ــنيِ  :((ودينُ عــيلٍّ هــو ديــنُ ابــنِ  Qاحلُسَ ــثَ بــهِ إىل معاويــةَ مــن كتــابٍ بَعَ
ــهِ  مِّ ، ولــوال N عَ ــهِ ــتَ في ــذي أن ــكَ ال ْلِسَ ــكَ جمَ لَسَ ــذي أَجْ ــانَ  ال ــكَ ك ذل

 ، ـــتاءِ ـــةِ الش لَ حْ : رَ ـــرحلَتَنيِ ـــمَ ال شُّ َ ـــكَ جتَ ـــكَ ورشفِ آبائِ ـــلُ رشفِ أفض
م)) نَّةً عليكُ م بنا مِ ها اهللاُ عنكُ عَ ضَ ، فَوَ  .)٥(والصيفِ

، وهــذا قليــلٌ  ــالالّمِ ...) مل يقــرتنْ ب ــكَ جــوابُ لوال(كــانَ أفضــلُ رشفِ
 .)٦(يف كالمِ العرب

 .٦٠٠ينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين: )١(

 .٢/٥١٠ينظر: أمايل ابن الشجري: )٢(

 .٣/٤٤٧ينظر: مغني اللبيب: )٣(

 .٣/١٦٥٠ينظر: رشح الكافية الشافية: )٤(

 .١/١٨٠اإلمامة والسياسة: )٥(

 .٤/٣٥٢، مهع اهلوامع:٤/١٩٠٥ينظر: ارتشاف الرضب: )٦(
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 جوابُ (لوال) املنفي:
ــ L إلمــامنيوجــاءَ يف كــالمِ ا ـــ(ما) و(ملْ) اً منفيّ ـــ(ما)  ؛ب ــا املنفــي ب أمّ

؛ لذلكَ جاءَ يف ستةِ مواضعَ   :)١(فهو األكثرُ يف كالمِ العربِ
ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــنُ آدمَ Q منه ــعَ اب ضَ ــا وَ ــةٌ م ــوال ثالث :((ل

(( تُ ضُ واملَوْ رُ واملَرَ قْ : الفَ هُ ليشءٍ  .)٢(رأسَ
، ــرةٌ ــلُهُ نك ــدأٌ، وأص : مبت ــةٌ ــذي  ثالث ــالنكرةِ، وال ــداءُ ب ــوزُ االبت وال جي

غَ االبتــداء هبــا ظهــورُ الفائــدةِ فيهـا بمجيئِهــا بعــد لــوال ـوَّ لُّ )٣(سَ ــدُ ، ومــا يَ
 ، : (الفقــرُ ) قــد أفــادَتْ هــو اإلبــدالُ منهــا باملعرفــةِ عـىل أنَّ النكــرةَ (ثالثــةً
: لـوال الفقـرُ واملـرضُ واملـوتُ مـا  ـحُّ القـولُ ) أي: يصِ ، واملـوتُ واملرضُ

.وَ  هُ ليشءٍ عَ ابنُ آدمَ رأسَ  ضَ
ــ ــهُ لشـــوملْ يقــرتنْ جــوابُ الشَّ ــعَ ابــنُ آدمَ رأسَ ضَ (ما وَ ) بــالالّمِ ـرطِ يءٍ

ـدْ يقـرتنُ هبـا قلـيالً  ، وقَ وَ الكثـريُ فيـهِ ؛ ألنَّهُ منفيٌّ وهُ ، نحـو قـولِ )٤(الرابطةِ
ــنِ  ــرِ  Qاإلمــام احلَسَ يْــتُ ملََــا تُ :((ولوال مــا أَتَ كَ يف شــأنِ مصــاحلتِهِ معاويــةَ

(( تِلَ دٌ إالّ قُ هِ األرضِ أَحَ جْ نْ شيعتِنا عىل وَ  .)٥(مِ

 .٨٥١: ٢، م٢٥٧، ٢١٠، ١٧٢: ١ينظر:م )١(

 .١/١١٣اخلصال(الشيخ الصدوق): )٢(

 .٨٧ينظر: ألفية ابن مالك يف النحو والترصيف(اخلالصة): )٣(

 .٩/٤٤٨٥ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٤(

 .٤٤/١بحار األنوار: )٥(
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ـــانَ األندلســـ ـــو حيّ ـــالّمِ عـــىل ـقـــال أب ـــظُ دخـــولُ ال ْفَ :((وال حيُ يّ
((  املنفي بـ(ما). أي: )١(اجلوابِ

ــو  ، وه ــدٍ ــعٍ واح ــاءَ يف موض ـــ(ملْ) فج ــي ب ــوال) املنف ــوابُ (ل ــا ج وأمّ
ــنِ  ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم :((إهلي Qق ــهُ ــاءٍ ل ــنْ دع ــكَ مِ ، وب ــكَ ــكَ عرفتُ ، ب

(( ، ولوال أنتَ ملْ أدرِ ما أنتَ كَ  .)٢(اهتديتُ إىل أمرِ
ــهُ أنْ  رٌ فحقُّ ــمَ ضْ ــوال) مُ َ (ل يلِ ـــ((إذا وَ ــدأٌ، ف ــعٍ مبت ــمريُ رف ): ض ــتَ (أن

هِ تعـاىل: ، نحـو قولـِ نِنيَ ﴿يكونَ ضـمريَ رفـعٍ مِ ـؤْ نَّـا مُ ـتُمْ لَكُ ، )٣())﴾لَـوْ ال أَنْ
ــ يَّــدٌ جــازَ حذفُ قَ ؛ والتقــدير:(لوال )٤(هُ لداللــةِ الكــالمِ عليــهِ واخلــربُ كــونٌ مُ

.( كَ ملْ أدرِ ما أنتَ فتني نفسَ رَّ  أنتَ عَ

) بعد (لو، ولوال):  وقوع (أنَّ
، قـالَ  (لـو) فكثـريٌ عَ ـا مَ ) ومعموالهـا بعـدَ (لـو)، و(لـوال)؛ أمّ تقعُ (أنَّ

بْ  ــحَ ــا ملْ تَصْ ــو) ملَّ :((إنَّ (ل ــكٍ ــنُ مال ــ -اب ــ اً إالّ فعــالً ماضــي -اً غالب و وه
 ( ــا ســبيلُ (إنْ . وملّــا ملْ تكــنْ عاملــةً ملْ يُســلَكْ هبِ الزمُ البنــاءِ ملْ تكــنْ عاملــةً
 ( ـــا(أنَّ ـــكَ بمبارشهتِ ـــىل ذل ـــهَ ع نُبِّ ـــداً. فَ ـــلِ أب ـــاصِ بالفع يف االختص

 .٤/١٩٠٦ارتشاف الرضب: )١(

 .١٤٤مهج الدعوات: )٢(

 .٣١سورة سبأ: من اآلية  ، واآلية:٣/٤٥٠مغني اللبيب:  )٣(

 .٤٤٧-٣/٤٤٦ينظر: املصدر نفسه: )٤(
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ــرياً)) ــاىل:)١(كث ــهِ تع ــوُ قولِ ــوا﴿، نح نُ ــمْ آمَ ُ ــوْ أَهنَّ ــمْ ﴿،)٢(﴾وَ لَ ُ ــوْ أَهنَّ وَ لَ
وا ُ ربَ  .)٣(﴾صَ

ـ -ومنهُ  - ـنِ  -)٤(دْ جـاءَ يف موضـعنيِ وقَ يف شـأنِ  Qقـولُ اإلمـامِ احلَسَ
دْتُ  : ((ولو أينِّ أَرَ لحِ لْـتُ -معاويةَ بعد الصُّ ام فَعَ ـنْ معاويـةُ  -بـِ نيا ملْ يكُ الـدُّ

(( ى، وال أَقو عىل املُحاربةِ غَ بَتَ عندَ الوَ ، وال أَثْ نِّي عىل اللِّقاءِ  .)٥(بأصربَ مِ
(لو ) بعــدَ ــا وقــوعُ (أَنَّ ــةٍ وال بكثــرةٍ وأَمّ ــفْ بقلَّ . وجــاءَ )٦(ال) فلــمْ يُوصَ

 :اً أيض )٧(يف موضعنيِ 
ا أنَّ اإلمــامَ احلُســنيَ  - مهُ ــمْ عــىل  Qأحــدُ ــرَّ ذاتَ يــومٍ بمســاكنيَ وهُ مَ

ــسَ  لَ ِم فَجَ ــدهتِ ــوهُ إىل مائ عَ م دَ ــيهِ ــلَّمَ عل ــدَ أنْ سَ ؛ فبع لونَ ــأْكُ م ي هِ ــامِ طع
ةٌ ألَكل قَ دَ :((لوال أَنَّهُ صَ م وقالَ هُ عَ م))مَ كُ عَ  .)٨(تُ مَ

 .٤٣٣، ٣/٤٢٥، وينظر: مغني اللبيب:٣/١٦٣٦رشح الكافية الشافية:  )١(

 .١٠٣سورة البقرة: من اآلية: )٢(

 .٥سورة احلجرات: من اآلية )٣(

 .٨٨٧: ٢ينظر:م )٤(

 .٣/٢٩٥الفتوح: )٥(

 .٣/٤٢٥ينظر: مغني اللبيب: )٦(

 .١٥٢: ١مينظر:  )٧(

 .٤٤/١٩١، بحار األنوار:٤/٦٦مناقب آل أيب طالب: )٨(
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(لو،  ــدَ ــعنيِ بع ــال املوض ــا يف كِ ) ومعموليه ــنْ (أنَّ لُ مِ ــؤوّ ــدرُ امل املص
؛  ــرايبّ ــهِ اإلع َلِّ ــوا يف حمَ م اختلف ــنَّهُ ، ولك ــوينيَ ــد النح ــوعٌ عن ــوال) مرف ول

ــيبويه بَ س هَ ــذَ ــ )١(فَ ــرُ البص ــىل  )٢(رينيَ ـوأكث ــعٍ ع ــعِ رف ــهُ يف موض إىل أنّ
ــعِ األ ــديرُ يف املوض ، والتق ــداءِ نيا االبت ــدُّ م:(لو إراديت ال ــذهبِهِ ــىل م لِ ع وّ

ـرَ نحويــونَ أنَّ  كَ ). وذَ ـنْ معاويـةُ بأصـربَ منـي عـىل اللقـاءِ بـام فعلـتُ ملْ يكُ
ــدأَ  ــ-املبت ــرِ البص ــيبويه وأَكث ــذهبِ س ــىل م ؛  -رينيَ ـع ٍ ــربَ ــاجُ إىل خَ ال حيت

ــهِ  ــندِ إلي ــندِ واملس ــىل املس ) ع ــلةِ (أنَّ ــتاملِ ص ــامٍ )٣(الش ش ــنُ هِ ــرَ اب . وذك
هــــ) أنّ اخلـــربَ عـــىل مـــذهبِ ســـيبويه وأكثـــرِ ٦٤٦(ت)٤(راويّ ـاخلضـــ

 .)٥(البرصينيَ حمذوفٌ 

 .٣/١٢١ينظر: الكتاب: )١(

 .٢/١٧٠ينظر: مهع اهلوامع:  )٢(

 .٤٢٦-٣/٤٢٥، مغني اللبيب:١٩٠١-٤/١٩٠٠ينظر: ارتشاف الرضب: )٣(

هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن هشام اخلرضاوي األنصاري اخلزرجي  )٤(

يف العربية، أخذ النحو عن ابن خروف  اً جلزيرة اخلرضاء، كان رأسمن أهل ا األندليس،

هـ). بغية ٦٤٦وغريه، والقراءات عن أبيه وأخذ عنه الشلوبني. مات بتونس سنة (

 .١٦٨-١/١٦٧الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: 

 .٢/١٧٠، مهع اهلوامع:٤/١٩٠١ينظر: ارتشاف الرضب:  )٥(
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ـــــونَ  ـــــبَ الكوفي ـــــنيَ ذه دُ )١(يف ح ـــــربِّ ـــــاجُ )٢(، وامل ، )٣(، والزج

ــ ــىل الفاعليــةِ بفعــلٍ )٤(ريّ ـوالزخمش لَ مرفــوعٌ ع ــؤوّ ، إىل أنَّ املصــدرَ امل

)، أي: (لـــو ثبتَـــتْ إراديت بـــام فعلتُـــهُ  بَتَ :(ثَ هُ الـــدنيا مل  حمـــذوفٍ تقـــديرُ

ــذهبِ  ــىل م ــاين، فع ــعِ الث ــنَ املوض ــوال مِ ــالُ يف ل ــذلكَ احل ...)، وك ــنْ يكُ

ــم)، وعــىل مــذهبِ  كُ عَ ةُ الطعــامِ ألكلــتُ مَ قَ ــدَ :(لوال صَ ســيبويه التقــديرُ

م). كُ عَ لتُ مَ تُهُ ألَكَ قَ دَ بَتَتْ صَ :(لوال ثَ  الكوفينيَ

رُ مــا بعــد (لــو) و(لــوال) مجلــةً  ــدَّ قَ ا فعــىل مــذهبِ ســيبويه يُ ،  إذً اســميَّةً

، والفعليّـةُ بخـالفِ  رُ مـا بعـدمها مجلـةً فعليـةً ـدَّ قَ وعىل مذهبِ الكـوفينيَ يُ

ــهِ يف  ــتْ علي لَ خَ ــا دَ ــدَ م ــادَتْ توكي ) أف ــا أنَّ (أنَّ الً، وثانيً ــذا أوّ ــميّةِ ه االس

ــرَ لــيسَ كــذلكَ عنــد التقــديرِ عــىل كِــال  ، يف حــنيِ أنَّ األمْ كِــال املوضــعنيِ

ـــالكوفيونَ ذ ، ف ـــذهبنيِ ، امل ـــةِ ـــميّةِ إىل الفعليّ ـــنَ االس ـــةِ مِ ـــوا باجلمل هب

. هِ مِ دَ نَ التأكيدِ إىل عَ بَ هبا مِ هَ  وسيبويه ذَ

، رشح التسهيل (ناظر اجليش): ٤٤٥، ٣/٤٢٨ينظر: مغني اللبيب:  )١(

 .٥٨-٤/٥٧، حاشية الصبّان عىل رشح األشموين:٩/٤٤٩٠

 .٣/٧٧ينظر: املقتضب: )٢(

 .٣/٤٢٨، مغني اللبيب: ٤/١٩٠١ينظر: ارتشاف الرضب: )٣(

 .٤/٣٤٩ينظر: تفسري الكشاف: )٤(
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، وال  لذلكَ أر أنَّ الكالمَ بعـد (لـو، ولـوال) يبقـى عـىل مـا هـو عليـهِ

، كـام رَ  حاجةَ إىل التأويلِ ـرَّ ـةِ التـي قَ ـوَ احلـالُ يف بعـضِ املواضـعِ النحويّ هُ

ــونَ والبال ــونَ إبالنحوي ــغي ــلِها حفاظ ــىل أص ــا ع ه ــى؛ ألنَّ  اً قاءَ ــىل املعن ع

 األصلَ عدمُ التقدير.

: طِ بالفاءِ الرابطةِ  اقرتانُ جوابِ الرشَّ

ــ ــرُ أنَّ الشَّ ــبَقَ ذِكْ ـــسَ : مجلــةِ الشَّ ــبُ مــن مجلتــنيِ ــةِ ـرطَ يرتكَّ ، ومجل رطِ

تِّـبٌ  اً مفروضـ اً طِ (اجلـزاءِ)، واجلـزاءُ لـيسَ شـيئرْ ـجوابِ الشَّ  رتَ بـلْ هـو مُ

هِ عـن أداةِ  عىل ، ولبُعـدِ ـةً وطلبيَّـةً ـهُ مجلـةً خربيَّ ، فجـازَ وقوعُ أمرٍ مفـروضٍ

ـهُ مجلـةً اسـميّةً وفعليّـةً  طِ جازَ وقوعُ ا يصـلُحُ ؛ فـإنْ كـانَ اجلـزا)١(الرشَّ ـَّ ءُ ممِ

ــ ــعَ رشط قَ ــ اً أنْ يَ ــنيَ الشَّ ــهُ وب ــةٍ بينَ ــةَ إىل رابط ــال حاج ــنهام ـف ؛ ألنَّ بي رطِ

ـنْ حيـثُ صـ ، وإنْ ملْ يصـلُحْ لـهُ فـال مناسبةٌ لفظيّةٌ مِ ـهُ ـهِ موقعَ الحيّةِ وقوعِ

ــهِ الفــاءُ  ــنهام وأوىل األشــياءِ ب ــنْ رابــطٍ بي ــدَّ مِ ــاروا الفــاءَ )٢(ب ــام ((اخت ، وإنّ

ــ ــبَ الشَّ ــونَ عقي ــوابِ أنْ يك ــقَّ اجل ؛ ألنَّ حَ ــمَّ ــواو ودونَ ثُ رطِ ـدونَ ال

، رشح التسهيل (ناظر ٥/١٢٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٩/٤٣٣٩ش):اجلي

، رشح الترصيح عىل ٥/١٢٠ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٤/١٩٠التوضيح:
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ـ ؛ ألنَّـهُ بالشَّ ـالً بـهِ تَّصِ ـنْ أجـلِ وـمُ ، ومِ بُ ـتَوجَ ، والفــاءُ رطِ يُسْ ـهِ يقـعُ قوعِ

، وتركــوا  ــلٌ بــهِ تَّصِ ، مُ ــهُ ــا يف العطــفِ بعــد الــذي قبلَ ؛ ألهنَّ ــبُ ذلــكَ تُوجِ

؛ ألَنَّ بينهـا وبـنيَ مـا  ـنْ ثُـمَّ ، وعـدلوا عَ لُّ عـىل الرتتيـبِ ا ال تـدُ ؛ ألهنّ الواوَ

لةِ الفاءِ)) هْ نْ مُ  .)١(قبلها أكثرَ مِ

داخلـةً عـىل اجلملـةِ  Lوقَدْ جـاءتِ الفـاءُ الرابطـةُ يف كـالمِ اإلمـامني 

، وذلكَ عىل النحو اآليت: ، واجلملةِ اإلنشائيةِ ةِ  اخلربيّ

: ةِ الً: اتصالُ الفاءِ باجلملةِ اخلربيّ  أوّ

ــةُ  ــةُ اخلربيَّ بُ اجلمل ــذِ قُ أوِ الكَ ــدْ ــا الصِّ ــحَّ فيه ــي مــا صَ ــمُّ )٢(: ه ، وتَضُ

.  اجلملةَ االسميّةَ والفعليّةَ

ـ : إذا كـانَ جـوابُ اجلملـةُ االسـميّةُ ـ ١ لَـتْ  اً رطِ مبتـدأً وخـربـالشَّ خَ دَ

ــ)٣(عليــهِ الفــاءُ الرابطــةُ  دَ جــوابُ الشَّ ــدْ ورَ رطِ مجلــةً اســميَّةً مرتبطــةً ـ، وقَ

َ موضع Lبالفاءِ منْ كالمِ اإلمامنيِ  رشَ  :)٤(اً يف سبعة عَ

 .٣٧٩، وينظر: توجيه اللمع:١٠/٧٧رشح كتاب سيبويه(السريايف):  )١(

، كشف املشكل يف ١/٢٠٤ينظر: تفسري الرشيف املرتىض(نفائس التأويل):  )٢(

 .٤/٤٧٧النحو:

 .٢/٥٢٤، رشح املقدمة اجلزولية الكبري:٢/٤٦٢ينظر: اإلغفال:  )٣(

 .٥٤٦، ٣٥٤: ٢، م٣٢٨، ٣٢٥، ٢٨٠، ٢٢٩، ١٦٣، ١٢١، ١١٩: ١ينظر:م )٤(
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ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ا Q منه ــدً َمَّ ــنيَ اهللاِ يف  N:((إنَّ حمُ ــانَ أم ك

، فلــامّ أنْ  ــهِ ــدٌ  أرضِ َمَّ ــبِضَ حمُ ــهِ  - Nقُ ــا أهــلَ بيتِ نّ ــاءُ اهللاِ يف  -وكُ نَ نُ أُمَ ــنَحْ فَ

(( هِ  .)١(أرضِ
ــ ـا) الشَّ رطيّةِ مجلــةً اســميّةً (فــنحنُ أمنــاءُ اهللاِ يف ـجــاءَ جــوابُ (ملـَّ

ـــالُ  ـــيَ احل ـــا ه ـــإنَّ داللتَه ـــميَّةً ف ـــا اس ـــنْ كوهنِ ـــالً عَ )، وفض ـــهِ أرض
ــ ــةَ الشَّ ، ودالل ــتقبالُ (فلامَّ أنْ ـواالس ــدٌ رطِ َمَّ ــبِضَ حمُ ــN قُ ــيَ املُضِ ؛ ـ) ه يّ

ا بالفاءِ الرابطةِ  بَ اتصاهلُ جَ  .)٢(لذلكَ وَ
رَ أبو حيـانَ األندلسـ كَ دْ ذَ ا عـىل ابـن مالـكٍ إجازتَـهُ وقـوعَ  -يّ ـوقَ رادًّ

ـمْ دليـلٌ واضـحٌ  -اجلملةِ االسميّةِ املرتبطـةِ بالفـاءِ جوابًـا لــ(ملّا) قُ أنَّـهُ ملْ يَ
ــاه ع ــا ادّ ــىل م دُّ )٣(ع رَ ــ، وَ ــيسَ بش ــذا ل ــامِ ـهُ ه ــالمِ اإلم ــهِ يف ك يئِ ؛ ملجِ يءٍ

نِ   .Qاحلَسَ
ةُ بحرفٍ ناسخٍ  رَ قُ باجلملةِ االسميّةِ االسميّةُ املصدَّ لْحَ  :)٤(ويُ

عَ  -أ ): وجاءتْ يف ستة مواضِ ةُ بـ(إنَّ  :)٥(اجلملةُ االسميّةُ املنسوخَ

 .٢٢٤: ١م )١(

 .٥٩٦، اجلنى الداين:٢٤١ينظر: تسهيل الفوائد، وتكميل املقاصد:  )٢(

 .٤/١٨٩٧ينظر: ارتشاف الرضب: )٣(

 .٥/١٢١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٤(

 .٦٩٧، ٥٠٧،  ٣٤٠، ٣١٤، ٣٢٨: ١ينظر: م )٥(
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ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ــكَ  Qمنه ــمْ أنّ ــا: ((واعلَ ــبُ كِ ال تَ واعظً س
ــنَ املــالِ شــيئ نْــتَ فيــهِ خازنــ فــوقَ  اً مِ تِــكَ إالّ كُ وْ ، و اً قُ كَ ِ ــريْ ــمْ أنَّ يف لِغَ لَ اعْ

ــاب سَ ــا حِ الهلِ ــ اً حَ ه امِ رَ ــويف حَ قاب ــ اً ا عِ اتِ عتاب ــبُهَ ــانَ اً ويف الشُّ ... وإنْ ك
((  .)١(العتابُ فإنَّ العقابَ يسريٌ

ــ ) اتّصــلتْ بالفـــمجلــةُ جــوابِ الشَّ (فإنَّ العقــابَ يســريٌ ؛ رطِ اءِ الرابطــةِ
.( ا مجلةٌ اسميَّةٌ منسوخةٌ بـ(إنَّ  ألهنّ

) -ب عَ )٢(االسميّة املنسوخةُ بـ(ليسَ  :)٣(: وجاءَتْ يف مخسةِ مواضِ
ــنِ  - ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم ــا ق ــؤمننيَ  Qمنه ــريِ امل ــهِ أم ــاةِ أبي : Q يف حي

ا نـّ ـبَ عَ غِ ـنْ رَ نِ اقتـد بِنـا، ومَ  ملِـَ ـدً نـا، وهُ بِعَ نْ تَ فلـيسَ  ((نحنُ نـورٌ ملِـَ
نَ اإلسالمِ يف يشءٍ)) نّا فليسَ مِ نْ ملْ يكنْ مِ نّا، ومَ  .)٤(مِ

ــ ــةُ الشَّ رِ هبــا مجل ) املصــدَّ ـــ(ليسَ ــال ـاقرتنــتِ الفــاءُ الرابطــةُ ب رطِ يف كِ
هـوا  رِ ، ((وإذا كَ ، وهذا ينايف حـرفَ االسـتقبالِ ؛ ألنَّ ليسَ للحالِ املوضعنيِ

 .٤٤/١٣٨، بحار األنوار:٢٢٦كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش:  )١(

يف (ليس) خالفٌ بني النحويني، فمنهم من قالَ بفعليتها، ومنهم من قال  )٢(

ين: . اجلنى الدا٩-١/٧بحرفيتها كتاب الشعر أو رشح األبيات املشكلة اإلعراب: 

تُ الرأي األخري.٤٩٤-٤٩٣ حْ جَّ  . وأنا رَ

 .٩٩٤: ٢، م٢٦٢، ٢١٠: ١ينظر: م )٣(

 .٢٢٥: ١م )٤(
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)) اجلمعَ بنيَ حرفنيِ ملعنى واحدٍ فاجلمعُ بنيَ   .)١(حرفنيِ خمتلفنيِ أبعدُ
ــدْ وردتْ يف  -ت : وقَ االســميّةُ املنســوخةُ بـــ(ال) النافيــةِ للجــنسِ

ــوَ أنَّ اإلمــامَ احلُســنيَ  ، وهُ ــلَ العــراقَ قاصــد Qموضــعٍ واحــدٍ خَ  اً حــنيَ دَ
ـهِ فسـطاط دَ يف طريقِ جَ ـلٍ ـمضـ اً الكوفةَ وَ يـل: إنَّـهُ لرجُ روباً فسـألَ عنـهُ فقِ

ــدُ اهللاِ بي ــه: عُ ــالُ ل ق ــييُ ــرِّ اجلعف ــنُ احلُ ــامُ ٦٨(ت )٢( ب هُ اإلم ــدَ صَ ـــ)، فَقَ ه
،  راً ـاحلُسنيُ مستنصِ  ، فـامتنعَ الرجـلُ ـنْ أهـلِ بيتـهِ وأصـحابِهِ ـعَ مجاعـةٍ مِ مَ

، فقـالَ لـهُ اإلمـامُ احلُسـنيُ  ـهُ هُ وفرسَ ضَ عىل اإلمامِ سـيفَ رَ عَ :((يـا بـنَ Q وَ
يْنـَ ، إنّـام أَتَ كَ ـكَ وسـيفِ سِ رَ ، مـا جئنـاكَ لِفَ رِّ ـاحلـُ ؛ فــإنْ ـاكَ لنسـألَكَ النُّصْ ةَ رَ

ل:  )١(  .٢/٢٥١اإليضاح يف رشح املفصّ

دَ القادسية  )٢( هِ ، شَ جي: شاعر فارسٌ حَ ي املِذْ فِ رو اجلُعْ مْ عبيد اهللا بنُ احلُرِّ بنِ عَ

تِلَ عثامنُ انحازَ  ، وأقامَ عندهُ إىل وكان عثامين اهلو، فلامّ قُ فّنيَ دَ معهُ صِ إىل معاوية، فشهِ

دَ أمريُ املؤمنني  هُ اإلمامُ احلُسنيُ  Qأن استُشهِ َ قُربَ  Qفرحلَ إىل الكوفة، استنرصَ

، ويف ثورة املختار  ْعٌ هُ مجَ . سكنَ عىل شاطئ الفرات والتفَّ حولَ هُ كربالءَ فلم ينرصْ

هُ  Qمامِ احلسنيِ كتبَ إليهِ أن خيرجَ معهُ للطلبِ بثأرِ اإل ؛ لذا قصدَ املختارُ دارَ فلم يفعلْ

ها، وصار مع مصعب بن الزبري ضد امل هُ مصعب خوففهدمَ ، حبَسَ منهُ ثم  اً ختار فقتالهُ

ها عليه، والتحق بعبد امللك هُ فحقدَ ند أطلق رساحَ هْ معي جُ جِّ : لِتُوَ أُقاتلْ بهِ  اً فقال لهُ

هُ وخااً مصعب قَ عنهُ مجعُ َ أ، فلام تفرّ هِ يف الفرات فهلك غريقفَ األرسْ يف سنةِ  اً لقى بنفسِ

 .٦٣-٧/٦٢هـ.قاموس الرجال: ٦٨
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(( نْ مالكَ كَ فال حاجةَ لنا يف يشءٍ مِ لْتَ علينا بنفسِ دْ بَخِ نْتَ قَ  .)١(كُ
ــ ـــداللــةُ الشَّ ) هــي املُضِ ــكَ ــتَ علينــا بنفسِ لْ ــدْ بخِ ، ـرطِ (إنْ كنــتَ قَ يُّ

، وفضـالً  ) هـيَ احلـالُ كَ (فال حاجـةَ لنـا يف يشءٍ مـنْ مالـِ وداللةُ اجلـوابِ
ــنِ اخــتال ــبَ عَ جَ ؛ لــذلكَ وَ فِ زمــنِ اجلملتــنيِ فــإنَّ مجلــةَ اجلــزاءِ اســميَّةٌ

 اتِّصالُ الفاءِ الرابطةِ هبا.
ــرفٍ  -٢ رةً بح ــدَّ صَ ــةً مُ ــةً فعليّ ــزاءُ مجل ــانَ اجل : إذا ك ــةُ ــةُ الفعلي اجلمل

بَ أنْ تتصلَ بالفاءِ الرابطةِ  جَ  .)٢(وَ
راً بـــ(قد): وجــاءتْ يف أربعــةَ  اً إذا كــانَ فعلُهــا ماضــي -أ ــ مصــدّ شَ رَ ـعَ

 :)٣(اً موضع
ــنِ  - ــ Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ ْتَجّ ــريةِ بــنِ شــعبةَ حــنيَ  اً حمُ عــىل املُغِ

ــؤمننيَ  ــريَ امل ــبَّ أم لْ يل Qسَ :((فقُ ــةَ ــسِ معاوي ــالِ يف جمل ــىل أيِّ اخلص  ع
ــ ــبُّ عليّ هِ مــنْ رســولِ اهللاِ اً تَسُ ــدِ ــهِ ، N؟ لِبُعْ ــوءِ بالئِ اإلســالم، أمْ  يف أمْ لِسُ

بَتِهِ  غْ نَّ فقـد لِرَ لْـتَ بواحـدةٍ مـنهُ ؟ فـإنْ قُ هِ يف األحكـامِ رِ وْ ـَ نيا، أم جلِ يف الـدُّ
هُ)) بَكَ اهللاُ ورسولُ ذَّ  .)٤(كَ

 .٥/٨٣الفتوح:  )١(

 .٥/١٢٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

ـــــر:م )٣( ، ٣٤٠،٤١٣،٤٥٨،٦٥١،٨٣٧ :٢،م٢٣٧،٣١٥، ٢١٣، ١٦٣،٢١٠: ١ينظ

٩١١.  

 .١/١١٤مقتل احلُسني: )٤(
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ــنيِ  - ــكَ Q ومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ ــدْ أَعانَ قَ كَ فَ طــاءَ ــلَ عَ بِ ــنْ قَ :((مَ
م)) رَ  .)١(عىل الكَ

ــ بَكَ اهللاُ ورســوـجــاءَ جــوابُ الشَّ : (فقــد كــذّ ، رطِ يف كِــال املوضــعنيِ هُ لُ
ـحُّ أنْ  ) ال يَصِ ـدْ ؛ ألنَّ (قَ ) متّصـالً بالفـاءِ الرابطـةِ فقد أعانـكَ عـىل الكـرمِ

ــ ــد أداةِ الشَّ ــعَ بع قَ الً،ـتَ ــذا أوّ ــ رطِ ه ــ اً وثاني ــوابَ الشَّ ــال ـأنَّ ج رطِ يف كِ
 .)٢(ىً ومعن اً املوضعنيِ ماضٍ لفظ

م اً إذا كــانَ فعلُهــا ماضــي -ب قــدَّ ــهُ (اجلــارُّ و اً مُ لِّقُ تعَ ): عليــهِ مُ املجــرورُ
ـنِ  ، وهـو قـولُ اإلمـامِ احلَسَ ـنْ خطبـةٍ لـهُ يف  Qوجاء يف موضـعٍ واحـدٍ مِ

ــؤمننيَ  ــريِ امل ــنْ أم ــأمرٍ مِ ــكَ ب ، وذل ــةِ ــلِ الكوف ــنُ  Qأه : ((نح عٍ ــمَ سْ ومَ
ــاللةُ  ، والسُّ ــنْ إبــراهيمَ ةُ مِ وَ ــفْ ، والصَّ ــنْ نــوحٍ ةُ مِ َ ، واألُرسْ ــنْ آدمَ ــةُ مِ يّ رِّ الذُّ

ــنْ  ، وآلٌ مِ ــنْ إســامعيلَ ــدٍ  مِ َمَّ ــامءِ املرفوعــةِ Nحمُ م كالسَّ ، نحــنُ فــيكُ
ـــةِ ال  ةِ الزيتون رَ ـــجَ ، وكالش ـــاحيةِ سِ الضَّ ـــمْ ةِ، والشَّ ـــدحوَّ واألرضِ امل
هـا ونحـنُ  كَ زيتُهـا، النبـيُّ أصـلُها وعـيلٌّ فرعُ رشقيةً وال غربيـةً التـي بُـورِ

ا ــنْ أغصــاهنِ ــنٍ مِ صْ ــقَ بغُ لَّ ــنْ تَعَ رةِ؛ فَمَ ــجَ ــنْ  واهللاِ ثمـرةُ تلــكَ الشَّ نجــا، ومَ
(( وَ َلَّف عنها فإىل النارِ هَ  .)٣(ختَ

 .٨٣نبيه اخلاطر:نزهة الناظر وت )١(

 .٩/٤٤١٧، رشح التسهيل (ناظر اجليش):٢١٨ينظر: رشح اجلمل يف النحو: )٢(

 .٤٣/٣٥٨بحار األنوار:  )٣(
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حُّ أنْ يقعَ  : إنْ إىل النـارِ اً اجلزاءُ (فإىل النارِ هو) رشط ال يَصِ ؛ فـال يُقـالُ
حُّ أنْ يُقالَ يف اجلزاءِ:(هو إىل  ، وكانَ يَصِ لَ بالفاءِ الرابطةِ ؛ لذلكَ اتَّصَ وَ هَ

، إالّ  ) وال حاجةَ إىل الفاءِ الرابطةِ ـوَ النارِ هِ هُ لِّقِ تَعَ بْهِ اجلملةِ عىل مُ  أنَّ تقديمَ شِ
ـوَ  لُ معنـويٌّ وهُ : األوّ ها جـاءَ ألمـرينِ . وتقـديمُ غَ دخـولَ الفـاءِ ـوَّ الذي سَ
 . م إىل النارِ هُ نْ أهلِ البيتِ بأنَّ مصريَ نيَ عَ لِّفِ االهتاممُ ببيان مصريِ أولئِكَ املُتَخَ

:(نجا، هو). واآلخرُ صويتٌّ وهو تناسبُ الفواصلِ بصوتِ   األلفِ
، )١(بـ(لن) اً مسبوق اً إذا كانَ فعلُها مضارع -ت : وجـاءَ يف موضـعٍ واحـدٍ

نِ  بَث:((اعلموQ وهو قولُ اإلمامِ احلَسَ م عَ كُ م اً ا أنَّ اهللاَ ملْ خيلقْ كِكُ ، وليسَ بتارِ
د لُّ ذي لُبٍّ منزً سُ فَ كُ رِ م؛ لِيَعْ كُ م معائِشَ مَ بينكُ م، وقاسَ تَبَ آجالَكُ ، ، كَ لتَـهُ

(( يبَهُ لَنْ يُصِ فَ عنهُ فَ ِ ، وما رصُ هُ رَ لهُ أصابَ دِّ  .)٢(وأنَّ ما قُ
) ـمجلةُ جوابِ الشَّ  ةً بحـرفِ النفـي (لَـنْ رَ دَّ صَ ) جاءتْ مُ لَنْ يُصيبَهُ رطِ (فَ

ـ ) ال تـيل أداةَ الشَّ ؛ ألنَّ (لـنْ ) ـاملتصلِ بالفاء الرابطـةِ ـا ، أي:(لَـنْ ؛ ألهنَّ رطِ
َلِّصُ الفعلَ لالست ، وأداةَ الشَّ ختُ ـا؛ لـذلكَ ال ـقبالِ َلِّـصُ لـهُ أيضً رطِ (مـا) ختُ

ـعَ بعـد  قَ ـحُّ أنْ تَ ) ال يَصِ ، وهذا  يعني أنَّ (لَـنْ عُ بنيَ حرفنيِ ملعنى واحدٍ ْمَ جيُ
) الشَّ  ؛ لذلكّ اقرتنتْ هبا الفاءُ الرابطةُ ـ(إنْ  .)٣(رطيةِ

 .٣٥٠، ١/٣٤٨ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ: )١(

 .٧٨/١١٠، بحار األنوار:٢٣٢حتف العقول:  )٢(

 .٢/٢٥١ رشح املفصل:، اإليضاح يف٢/٥٢٦ينظر: رشح املقدمة اجلزولية الكبري:  )٣(
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ــارع -ث ــا مض ــانَ فعلُه ــبوق اً إذا ك ــاءتْ  اً مس : وج ــةِ ـــ(ال) النافي يف  ب
ــنيِ  ، هــو قــولُ اإلمــامِ احلُسَ يف شــأنِ بنــي أُميَّــةَ وهــو يف  Qموضــعٍ واحــدٍ

ـــابوين، وإنْ ملْ  ـــوين وإنْ أص كُ ُ ـــومَ ال يَرتْ : ((إنَّ الق ـــراقَ ـــدُ الع ـــةَ يري مكّ
، أو يقتلوين))  .)١(يُصيبوين فال يزالونَ حتى أُبايعَ وأنا كارهٌ

ــ ؛ اً للوقــوعِ رشطــ اً رطِ أنْ يكــونَ فعــالً صــاحلـاألصــلُ يف جــوابِ الشَّ
ْـتَجْ إىل فـاءٍ يقـرتنُ هبـا؛ فـإنِ اقـرتنَ هبـا كـام يف (فـال  فإذا كانَ كـذلكَ ملْ حيَ

ــذلكَ  ؛ ل ــلِ ــالفِ األص ــىل خ ) فع ــارهٌ ــا ك ــايعَ وأن ــى أُب ــونَ حت رَ  يزال ــدَّ قَ
، أي:  اً نُ الفعـلُ املضـارعُ املرفـوعُ خـرب، يكـواً النحويونَ مبتـدأً حمـذوف لـهُ

ــا ــم ال يزالــون حتــى أُب ) وهــو مــذهبُ ســيبويه(فهُ ، ((ولــوال ذلــكَ )٢(يعَ
ــاءِ  ــادةِ الف ــمَ بزي ُكِ ــارعحلَ ــانَ مض ــلُ إنْ ك مَ الفع ــزِ ــىل اً ، وجُ ــاءَ ع ؛ ألنَّ الف

ــعَ  فْ ــتْ رَ ــربَ التزم ــنَّ الع . لك ــقوطِ ــديرِ السُّ ــدةٌ يف تق ــديرِ زائ ــكَ التق ذل
قـدَّ  ـا داخلـةٌ عـىل مبتـدإٍ مُ ا غـريُ زائـدةٍ، وأهنّ لِمَ أهنّ رٍ كـام املضارعِ بعدها فَعُ

ــ صَ لُ عــىل مبتــدإٍ مُ ــهُ تعــاىل:ـتــدخُ ... مــنْ ذلــكَ قولُ حٍ بــهِ نْ ﴿رَّ مِ ــؤْ ــنْ يُ مَ فَ
قاً  هَ ال رَ ساً وَ افُ بَخْ هِ فَال خيَ بِّ  .)٣())﴾بِرَ

 .٥/٢٦الفتوح: )١(

 .٣/٦٩ينظر: الكتاب:  )٢(

، وينظر: ١٣، واآلية: سورة اجلن: من اآلية ٣/١٥٩٥رشح الكافية الشافية: )٣(

 . ٤/١٩٠رشح الترصيح عىل التوضيح:
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رِ بـــ(ال) اتصــالُ الفــاءِ بــهِ  ــهُ جيــوزُ يف الفعــلِ املضــارعِ املصــدَّ واحلــقُّ أنَّ

هــا ــفِ اإلضــامرِ )١(وتركُ لُّ ــال )٢(، وال حاجــةَ إىل تَكَ ــهِ يف (ف ا ب ــا اتصــاهلُ . وأمّ

ــ ــلَ أداةِ الشَّ ــهُ كــانَ قب ) فألنَّ ــارهٌ ــا ك ــايعَ وأن ــى أُب ــونَ حت ــاحلـيزال  اً رطِ ص

ــ ) الشَّ ــهِ (إنْ رُ في ثِّ ــؤَ ــال تُ ، ف ــتقبالِ ــاهراً ـلالس ــأثرياً ظ : )٣(رطيةُ ت ــاهُ . إذ معن

ــدِ لإلمــامِ احلُســنيِ  ُــم سيســتمرونَ يف الكي ــايعَ  Qأَهنَّ  يف املســتقبلِ إىل أنْ يب

. قــالَ تعــاىل: تَّــى ﴿وهــو كــارهٌ أو يقتلــوهُ مْ حَ زالُــونَ يُقــاتِلُونَكُ ال يَ وَ

وا ــتَطاعُ مْ إِنِ اسْ ــنِكُ ــنْ دِي مْ عَ وكُ دُّ ــرُ ــكَ إىل أنْ )٤(﴾يَ ، ((أي: يبقــونَ عــىل ذل

(( كنْ م إن أَمْ هُ دَ  .)٥(يبلغوا قَصْ

عَ  اً إذا كانَ فعلُها مضارعا منفيّ  -ج  :)٦(بـ(مل): وجاءَ يف ثالثةِ مواضِ

 .٥/١٢٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

ــــ )٢( ــــاف الض ــــر: ارتش ــــهيل٤/١٨٧٧رب:ـينظ (نــــاظر  ، رشح التس

 .٩/٤٣٥٤اجليش):

ومية يف ٥/١٢٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٣( رُّ ، رشح اآلجُ

 .١/٢٢٣علم العربية:

 .٢١٧سورة البقرة: من اآلية )٤(

 .١/٢٢١معاين النحو: )٥(

 .١٩٨، ١٧٢: ١ينظر: م )٦(
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ــنيِ  - ــامِ احلُسَ ــولُ اإلم ــا ق ــدٌ  Qمنه ــةَ قاص ــنْ مكَّ ــارجٌ مِ ــو خ وه
 ، ــهِ ــدُ اهللاَ عــىل نعامئِ مَ نَحْ ىضَ فَ ــرْ ــبُّ ونَ : ((إنْ نــزلَ القضــاءُ بــام نُحِ العــراقَ
ــمْ  لَ ، وإنْ حــالَ القضــاءُ دونَ الرجــاءِ فَ رِ ــكْ ـــتَعانُ عــىل أداءِ الشُ ــوَ املُسْ وهُ

نْ كانَ احلَقُّ نِيَّتَهُ  دْ مَ بْعُ )) يَ  رسيرتَهُ وَ  .)١(والتَّقْ
ــهُ إذا كــانَ جــوابُ الشــ نَّ  اً رطِ فعــالً مضــارعـذكــرَ بعــضُ النحــوينيَ أَ

 اً ؛ ألنَّ لـهُ مـعَ مناسـبتِهِ لفظـمنفيًّا بـ(ملْ) فال تتصلُ بهِ الفـاءُ الرابطـةُ أصـالً 
ــ ـــللش ــ اً رطِ تعلُّق ــةِ الشَّ ـــبكلم ــتقبلِ اً رطِ معنويّ ــهِ إىل املس ــكَ بانقالبِ ؛ وذل

تَجْ إىل العالمةِ  بكلمةِ  طِ فلَمْ حيَ  .)٢(الرشَّ
ــع (ملْ) ــا م ه كُ رْ ــاءِ وتَ ــولُ الف ــوزُ دخ ــهُ جي ــرونَ أنَّ ــر آخ ، إالّ أنَّ )٣(وذك

ــلٌ  ــا قلي ، وإثباهتَ ــبُ ــو الغال ــا ه ه ــ)٤(تركَ ــوابُ الشَّ ــهُ ج ــالمِ ـ؛ ومن رطِ يف ك
).Q اإلمامِ  نْ كانَ احلقُّ نيّتَهُ دْ مَ  :(فلَمْ يبعُ

ـوَّ  ـوَ واحلقُّ أنَّ الذي سَ رِ بــ(ملْ) هُ ـدَّ غَ دخـولَ الفـاءِ عـىل املضـارعِ املُصَ
ــ ) الشَّ ــتقبالِ ـأنَّ (إنْ ــهُ إىل االس نَ مَ لْ زَ ــوِّ َ ــا ملْ حتُ ، أي: إهن ــهِ رْ في ثِّ ــؤَ رطيَّةَ ملْ تُ

ـ ؛ فـدخـبلْ هو بـاقٍ دالٌّ عـىل املُضِ ـنِ اعتباطـيّ بـلْ ال  اً ولُ الفـاءِ هنـا ملْ يكُ
، وإنَّ النح غٍ وِّ سَ نْ مُ .بُدَّ مِ لُوهُ لِّ عَ م ملْ يُ ، إالّ أهنّ  ويني ذكروا جوازَ ذلكَ

 .٢١٨اإلرشاد:  )١(

 .٥/١٢٢ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .٥/١٢٣ينظر: املصدر نفسه :  )٣(

 .٢/٥٨٤ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  )٤(
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ــ اً إذا كــانَ فعلُهــا مضــارع -ح ،  اً منفيّ بـــ(ما): وجــاءَ يف موضــعٍ واحــدٍ

ــنِ  وصــيًا أخــاهُ اإلمــامَ احلُســنيَ  Qوهــو قــولُ اإلمــام احلَسَ ــئِنْ Q مُ : ((لَ

هُ  نـْ ، وإنْ ملْ يكُ ـةً مَ ـدُّ لـهُ نِقْ ـبُّ أنْ فـامكانْ صاحبي الـذي أظُـنُّ فـاهللاُ أَشَ  أُحِ

تُلَ يبَ بريئ قْ  .)١())اً تَ

ــزاءِ ( ــاءِ يف اجل ــولَ الف ــبَ دخ ــذي أوج ــلَ يبَ إنَّ ال ــبُّ أنْ تقتُ ــام أُحِ ف

ــ ــتقيمُ اً بريئ ــال يس ؛ ف ــتقبالُ ) االس ــى (إنْ ، ومعن ــالُ ــا) احل وَ أَنَّ معنى(م )هُ

ها امعَ ما يناقضُ .)٢(أنْ جتُ بُّ : إنْ ما أُحِ  ؛ فال يُقالُ

:ثانيًا: اتِّصالُ ال  فاءِ الرابطةِ باجلملةِ اإلنشائيةِ

قْتَ وال  ـــدَ : صَ ـــهِ ـــالُ في ق ـــالمٌ ((ال يُ ـــي ك : ه ـــائيةُ ـــةُ اإلنش اجلمل

(( بْتَ ذَ .)٣(كَ ، وغريُ طلبيَّةٍ : طلبيّةٌ  ، واجلملةُ اإلنشائيةُ قسامنِ

ــةُ  -١ ــةُ الطلبيّ ــتَ اجلمل قْ ــا غــريَ حاصــلٍ وَ ــا تســتدعي مطلوبً : هــي م

؛ ألنَّ احلاصـــلَ ال  ، الطلـــبِ ليحصـــلَ ؛ كاالســـتفهام، واألمـــرِ يُطلـــبُ

 .٢٠٧تاريخ ابن عساكر (ترمجة اإلمام احلسن):  )١(

، رشح الريض عىل كافية ابن ٢/٢٥٢ينظر: اإليضاح يف رشح املفصل: )٢(

 .٥/١٢٢احلاجب: 

 .٤٢، وينظر: التعريفات:١/٧٢األصول يف النحو: )٣(
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ــدعاء ــي، وال ــهُ )١(والنه ــبَ اقرتانُ جَ ــةً وَ ــةً طلبيّ ــزاءُ مجل ــانَ اجل ــإذا ك ، ف

) الرابطةِ   .)٢(بـ(الفاءِ
ــتفهامية -أ ــة االس ــبعةِ اجلمل ــةِ يف س ــاءِ الرابط ــلةً بالف ــاءتْ متص : وج

 :)٣(مواضعَ 
ـنيِ  - ـا عـىل أهـلِ الكوفـةِ  Qمنها قـولُ اإلمـامِ احلُسَ ْتَجًّ : حمُ يف كـربالءَ

ـــولَ اهللاِ  م: أَنَّ رس ـــيكُ ـــتفيضٌ ف سْ ـــولٌ مُ م ق كُ ـــبْلُغْ ْ يَ ملَ ـــالَ يل  N((أَوَ ق
تُم يف شـكٍّ مـنْ  نـْ ؟... فـإنْ كُ ةِ هـذا وألخي: هذانِ سيِّدا شـبابِ أهـلِ اجلنـَّ

ــر ونَ أَثَ ــكُّ تَشُ اهللاِ مــا بــنيَ املشــ اً القــولِ أَفَ ــوَ م؟ فَ ــنُ بِنْــتِ نبــيِّكُ رقِ ـمــا أينِّ ابْ
ــنُ بنــتِ واملغــربِ  ــا اب م، أن كُ ــنْ غــريِ م وال مِ ــنُ بنــتِ نبــيٍّ غــريي مــنكُ اب

(( ةً م خاصَّ  .)٤(نبيِّكُ
قَعَ جـوابُ  ونَ أَثَـر وَ ـكُّ تَشُ (أَفَ طِ رمـا أينِّ  اً الرشَّ ـدَّ صَ م) مُ  اً  ابـنُ بنـتِ نبـيِّكُ

حَ بــهِ  ؛ وهــذا خــالفُ مــا رصَّ هبمــزةِ االســتفهام ومتصــالً بالفــاءِ الرابطــةِ
ــه((إ ــنْ أَنَّ ــالــريضّ مِ رـذا كــانَ جــوابُ الشَّ ،  اً رطِ مصــدّ هبمــزةِ االســتفهامِ

 .١/٤٢٠عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح:ينظر:  )١(

، رشح التسهيل (ناظر ٥/١٢١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )٢(

 .٩/٤٣٤٨اجليش): 

 .٣٦٥، ٣٤٥: ٢، م٣٥٠: ١ينظر: م )٣(

 .٣/٣١٨تاريخ الطربي: )٤(
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لِ الفــاء)) غَ )١(سـواءٌ كانـتِ اجلملــةُ فعليّـةً أو اســميّةً مل تـدخُ ــوَّ ؛ والـذي سَ
ـــ ــــوَ أنَّ أداةَ الشَّ نـــا هُ ـــا هُ ــــصِ الفعـــلَ املضــــارعَ ـدخوهلَ لِّ رطِ ملْ ختُ

ــريضّ  ــالَ ال ، ق ــالُ ــي احل ــهُ ه ــتقبالِ ِ؛ إذْ دَاللتُ ؟)لالس ونَ ــام (أفتشكُّ : ((إن
ـى،  رِ األداةُ مــن حيــثُ املعنــى يف اجلــزاءِ معنـً ثِّ لُ الفــاءُ إذا ملْ تُــؤَ تــدخُ

نَــى بالتــأثري ختل عْ ــهُ لالســتقبالِ إنْ كــانَ مضــارعويُ ــتْهُ )٢())اً يصُ لَّصَ ، فــإنْ خَ
ـــنيِ  ـــامِ احلُس ـــولِ اإلم ـــو ق ، نح ـــاءُ ـــهِ الف ـــلْ ب ـــتقبالِ ملْ تتص  Qلالس

قُ  ــدُ تُكَ تَصْ قْ ــدَ :((إنْ أنــا صَ ــوَ الفيصــلُ )٣(ني؟))لرجـلٍ ؛ لــذا فــإنَّ املعنــى هُ
ةِ باهلمزة. رَ عَ مجلة اجلوابِ املصدَّ هِ مَ  يف استعاملِ الفاءِ الرابطةِ أو عدمِ

ـةَ واجتمـعَ  - كَّ ـدَ مَ ـذَ معاويـةُ البيعـةَ البنـهِ يزيـدَ قَصَ ا أَخَ ومنها أَنَّـهُ ملـَّ
ــنيِ  ــامِ احلُس ــتُ أنَّ ألُ  Qباإلم لِمْ ــو عَ : ((... ول ــهُ ــالَ ل ــدٍ فق َمَّ ــةِ حمُ  Nمَّ

ــنيُ  ــهُ احلُسَ ، فقــالَ ل ــهُ ــتُ لَ ثْ ــا بَعَ ــدَ ملََ ي يزي ــدِ لَ ــنْ وَ ــا Q خــرياً مِ ــالً ي هْ : مَ
رَ  ــدْ تَ ــكَ قَ ــلْ هكــذا؛ فإنَّ قُ ، ال تَ ــمعاويــةُ ــهُ أمّ نْ ــوَ خــريٌ مِ ــنْ هُ ــتَ مَ  اً وأبــ اً كْ

ــالَ  ــدِ اهللاِ. فق ــا عب ــكَ أب سَ ــذلكَ نَفْ ــدُ ب ــكَ تُري : كأَنّ ــةُ ــالَ معاوي ــا. فق تً ونَعْ
دْتُ نَفْيسِ فكانَ ماذا؟))Q احلُسنيُ   .)٤(: فإنْ أَرَ

 .٥/١٢٤رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 املصدر نفسه. )٢(

 .٤٤/١٨١، بحار األنوار: ١/٢٤٦رائح: اخلرائج واجل )٣(

 .٤/٣٤٣الفتوح: )٤(
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ـ ةٌ بالفـاءِ ـمجلةُ جوابِ الشَّ رَ ـدَّ صَ رطِ (فكـان مـاذا؟) مجلـةٌ اسـتفهاميّةٌ مُ
ـلَ  مِ ؛ لذلكَ عَ دْ فارقَتْ (ماذا) االستفهاميةُ هنا وجوبَ التصديرِ ، وقَ الرابطةِ

) الت ـلَ فيها ما قبلها؛ فكانتْ يف حملِّ رفعِ فاعلٍ لـ(كانَ صَ ؛ ألَنَّ املعنـى: حَ ةِ امَّ
:((ويف (أقولُ ماذا؟) شاهدٌ عـىل أنَّ (مـا) االسـتفهاميَّةَ  ماذا؟ قالَ ابن مالكٍ

(ذا) تفـارقُ وجـوبَ التصـ عَ بَتْ مَ كِّ ، فيعمـلُ فيهـا مـا قبلَهـا رفعـإذا رُ  اً ديرِ
م: كانَ ماذا؟))اً ونصب  .)١(، فالرفعُ كقوهلِِ
ــنيِ  - ــامِ احلُس ــولُ اإلم ــا ق ــاريّ لِ  Qومنه ــادةَ األنص ن ــنِ جُ و ب ــرِ مْ  )٢(عَ
ــ٦١(ت شْ ، ـهـــ) وهــو ابــنُ إحــد عَ ــلَ أبــوهُ يف املعركــةِ تِ ــدْ قُ ، قَ ــنَةً ةَ سَ رَ

ـنْ  تِلْـتَ فـإىل مَ ، ولـو قُ لَ أبـوكَ تـِ : ((يـا فتـى، قُ هُ حارضةً هنالكَ وكانَتْ أُمُّ
؟)) رِ فْ ئ أُمُّكَ يف هذا القَ لْتَجِ  .)٣(تَ

، وينظر: حتفة ٢٦١شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:  )١(

 .٢/٦٤٦الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب، قسم األدوات:

نا )٢( َ  اً دةَ بنِ كعب األنصاري: كانَ غالمعمرو بن جُ مل يبلُغ احلُلُمَ حني حرضَ

قاتلَ  الطفَّ  جَ ويُ ةُ بنتُ مسعود اخلزرجيّ أن خيرُ ريَّ هُ بَحْ هُ أُمُّ تِلَ أبوهُ أمرتْ مع أبويه، وملّا قُ

هِ نحو عسكرِ Qبني يدي اإلمام احلسني  يَ برأسِ مِ ، فرُ تِلَ مَ وارجتزَ وقاتَلَ حتى قُ ، فتقدَّ

نْتَ يا بنيَّ يا  رسورَ قلبي ويا سَ : أحْ هُ وقالتْ ، فحملتْهُ أُمُّ ةَ  اإلمامِ رَّ عيني. قاموس  قُ

 .٨/٧٣الرجال: 

 .١/٣٨٠معايل السبطني:  )٣(
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تْ مجلةُ االستفهامِ (فإىل  قَعَ ؟)جوابمَ وَ ئُ أمُّكَ ـ اً نْ تلتجِ (لو) الشَّ ، ـلـِ رطيةِ
ـوَ أنَّ  : هُ لُّ ما قالوهُ ، وكُ تُبِ النحويّنيَ دْ يف كُ وإنَّ وقوعَ االستفهامِ كذلكَ ملْ يرِ

(لو) ال يأيت إالّ مجلةً فعليَّ  ا أنْ يكونَ ماضـيجوابَ ، فعلُها إمَّ ،  اً ةً وهـو األكثـرُ
ا منفيًّ   .)١(ا بـ(مل)أو منفيًّا بـ(ما)، أو مضارعً

؛ ألنَّ  ــتقبالِ ــىل االس ــةً ع ــو) دال (ل يءِ ِ ــىل جمَ ــلٌ ع ــامِ دلي ــالمِ اإلم ويف ك
؟!؛ لــذا إنَّ  ــعَ مقتــولٍ ــحُّ الكــالمُ مَ ــى يَصِ املخاطــبَ ملْ يكــنْ مقتــوالً؛ وأنّ

.  القتلَ متعلقٌ باملستقبلِ
ــمُّ مجلــةُ األمــرِ  -ب دَ يف كالمهــام-: وتَضُ رَ )،  -كــام وَ لْ (افْعَ صــيغةَ

ــيغةَ (لِ  ــد وص ) فق ــيغة(افعلْ ــا ص ــرب. أمّ ــلوبِ اخل ــرَ بأُس )، واألمْ ــلْ عَ يَفْ
 :)٢(اً الرابطةِ يف تسعةٍ وعرشين موضع جاءت متصلةً بالفاءِ 

ــنِ  - ــنْ Q منهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ لُبُوهــا مِ ــتُمُ احلــوائجَ فَاطْ بْ لَ :((إذا طَ
ــصَّ  ــذينَ قَ : ال ــالَ ــا؟ ق ــنْ أهلُه ــولِ اهللاِ، ومَ ــنَ رس ــا ب : ي ــلَ ــا، قِي اهللاُ أهلِه

: م فقـالَ هُ ـرَ كَ رُ أُولُـوا األْ َلْبـابِ ﴿تعاىل يف كتابهِ وذَ كَّ تَـذَ ـمْ ﴾إِنَّـام يَ . قـال: هُ
 .)٣(أُولوا العقول))

 .٣/١٦٣٩ينظر: رشح الكافية الشافية: )١(

، ٣٤١، ٣٣١، ٣٢٤: ٢، م١٩٩، ١٩٧، ١٩٤، ١٢١، ١١٧، ٨٠: ١ينظر:م )٢(

٩١٩، ٨٩٤، ٨٤٣، ٥٦٧، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٥٤، ٥٤٨، ٤١٢، ٣٩٦، ٣٨٠، ٣٤٤. 

 .٩: من اآلية:، واآلية: سورة الزمرُ ١/١٩الكايف:  )٣(
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طِ فعلَ أمرٍ متصالً بالفاء الرابطة(فاطلبوها).  جاءَ جوابُ الرشَّ
دَ يف  رَ ــالً بالفــاءِ الرابطــةِ فقــد وَ تَّصِ ) مُ (ليفعلْ ــا األمــرُ بصــيغةِ وأمّ

 :)١(عرشةِ مواضعَ 
ــنِ  - ــي  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ ــيَّ وبَن نِ ــا بَ : ((ي ــهِ ــهِ وبنــي أخي لبني

؛  ــرينَ ــومٍ آخ ــارَ ق ــوا كب ونَ أنْ تكون ــكُ ، وتُوشَ ــومٍ ــغارُ ق ــم ص ــي، إنَّكُ أخ
ــهُ  تُبْ لْيَكْ ــهُ فَ ظَ ْفَ ــهُ أو حيَ يَ وِ رْ م أنْ يَ ــنكُ ــتطِعْ م ــنْ ملْ يس ، فَمَ ــمَ ــوا العل لَّمُ تَعَ فَ

لْهُ يف بيتِهِ  عَ يَجْ  .)٢())ولْ
ــ ) ـجــاءَ جــوابُ الشَّ ــا بـــ(المِ ا جمزومً ) فعــالً مضــارعً تُبْهُ لْيَكْ رط(فَ

) األمــرِ فــال تقــدرُ عــىل  ــدِ انجــزمَ بـــ(المِ ؛ و((ألجــلِ أنَّ الفعــلَ قَ األمــرِ
ـــالٍ  ـــامالنِ عـــىل لفـــظٍ واحـــدٍ يف ح )؛ إذْ ال جيتمـــعُ ع ــــ(إنْ ـــهِ ب جزمِ

ــدةٍ)) ــتق)٣(واح ــىل االس ــوابِ ع ــةَ اجل ــمَّ إنَّ دَالل ـــ(الم) . ثُ ــتْ ب بالِ كان
لَتْ هبا الفاءُ الرابطةُ  ؛ لذلكَ اتَّصَ طيّةِ ) الرشَّ ، ال بـ(إنْ  .)٤(األمرِ

، وهـو أنَّ اإلمـامَ  ، فجـاءَ يف موضـعٍ واحـدٍ ا األمـرُ بأُسـلوبِ اخلـربِ وأمّ
، ثـم  اً أعتقَ ذاتَ يومٍ عبد Qاحلُسنيَ  مُ فيـهِ لهُ وأعطاهُ بستانَهُ الذي كانَ خيـدُ

 .٩١٩، ٦٩٣، ٥٩٦، ٤٩٧، ٤٨٥، ٤٢٣، ٣٧٩، ٣٢٤: ٢ينظر:م )١(

 .٢/٢٢٧تاريخ اليعقويب: )٢(

 .٢/١١٠٠املقتصد يف رشح االيضاح: )٣(

 .٥/١٢٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٤(
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: ((إنَّ  )) قال لهُ قَ بالفعلِ دِّ يَنْبَغِي أنْ يُصَ لَ إذا تكلَّمَ بكالمٍ فَ  .)١(الرجُ
(( :((قـد جيـيءُ األمـرُ عـىل لفـظِ اخلـربِ ، ومنـهُ )٢(قالَ أبـو عـيلٍّ الفاريسّ

ــ ظُهــا إخبــارٌ ـمجلــةُ جــوابِ الشَّ لَفْ )؛ فَ قَ بالفعــلِ (فينبغي أنْ يُصــدِّ رطِ
؛  ؛ لـذا اتَّصـلَتْ بالفـاءِ الرابطـةِ لُ عليـهِ هـو املعنـى ومعناها طَلَبٌ ـوَّ إذِ املُعَ

. لُ الكالمَ بالفعلِ قِ الرجُ دِّ : لِيُصَ وَ ، واملعنى هُ  دونَ اللفظِ
ــي -ت ــةُ النه ــمجل ــوابِ الشَّ ــةُ ج ــت مجل ـــ: إذا كان ْي ــبَ  اً رطِ هنَ جَ وَ

ا بالفاءِ الرابطةِ   :)٤(. وجاءتْ يف أربعةِ مواضعَ )٣(اتصاهلُ
ــنِ  - ــالً قــالَ لإلمــامِ احلَسَ م. فقــالَ Q منهــا أنَّ رجُ ــنْ شــيعتِكُ : ((أنــا مِ

ــدَ اهللاِ، ــا عب : ي ــيلٍّ ــنُ ع ــنُ ب ــ احلَسَ طيع ــا مُ ن ــا يف أوامرِ ــتَ لن ــدْ  اً إنْ كن قَ فَ
نُوبِــكَ بــدعواكَ مرتبــةً  دْ يف ذُ ــزِ نْــتَ بخــالفِ ذلــكَ فــال تَ ، وإنْ كُ قْتَ ــدَ صَ
: أنـا  م، ولكـنْ قُـلْ ـنْ شـيعتِكُ ـلْ لنـا: أنـا مِ قُ ـنْ أهلِهـا. ال تَ تَ مِ رشيفةً لَسْ
ـــريٍ وإىل  ـــتَ يف خ ـــدائِكم، وأن ـــادي أع ع م ومُ ـــيكُ بِّ ِ م وحمُ ـــواليكُ ـــنْ مَ مِ

(( ٍ ريْ  .)٥(خَ

 .١/١٥٣مقتل احلُسني:  )١(

 .٢/٢٩٧اإلغفال: )٢(

ب:  )٣(  .٣٠١ينظر: املقرّ

 .٣٤٦، ١٢١: ١ينظر:م )٤(

 .٦٨/١٥٦بحار األنوار:  )٥(
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ــ تْ مجلــةُ جـوابِ الشَّ رَ ـدِّ ؛ :رطِ ـصُ )بـــ(ال) الناهيــةِ نُوبِكَ دْ يف ذُ (فــال تـزِ
ــا ملْ  ــهُ ملّ نَّ ــدإ يف أَ ــلُ املبت ؛ ألنَّ ((النهــيَ مث ــاءُ الرابطــةُ ــلَتْ هبــا الف ــذا اتَّصَ ل

طِ منْ  ـيرتبطْ بالرشَّ ا ال يتعلَّـقُ بالشَّ ـّ هِ غـريَ خـربٍ ـحيـثُ كـانَ ممِ ؛ لكونـِ رطِ
 ، ـلَ بغـريِ الفـاءِ ـلَ بالفـاءِ أنْ يتَّصِ ـنْ حيـثُ اتَّصَ ، فال جيـوزُ مِ اتّصلَ بهِ الفاءُ
ــاهلُام  ــثُ اتّص ــنْ حي ــاءِ مِ ــريِ الف ــربُ بغ ــدأُ واخل ــلَ املبت ــوزُ أنْ يتَّصِ ــام ال جي ك

 .)١(بالفاءِ))
عَ  : وجاءتْ مجلةُ الدعاءِ  -ث  :)٢(يف ثالثةِ مواضِ
مَ اإلمـامُ احلُسـنيُ  - لـِ ا عَ ـهِ إىل العـراقِ أَنَّ  Qمنها أنَّـهُ ملـّ وهـو يف طريقِ

ـبُّ  ام نُحِ ـاءُ بـِ ضَ لَ القَ :((إنْ نَـزَ ـعَ ابـنِ زيـادٍ قـالَ أهلَ الكوفةِ قَدْ صـاروا مَ
(( ئِهِ امَ دُ اهللاَ عىل نَعْ مَ نَحْ ىضَ فَ  .)٣(ونَرْ

ــ ــوابِ الشَّ ــةُ ج نَ ـمجل (فَ ــا رطِ ــةٌ فعلُه ــةٌ خربيّ ) مجل ــهِ ــىل نَعامئِ دُ اهللاَ ع مَ حْ
ــلَ  ؛ ألنَّ الفع ــةِ ــاءِ الرابط ــلَ بالف ــا أالّ تتص ه قُّ ــانَ حَ ، وك ــارعٌ ــلٌ مض فع
تْ هبــا؛  رَ ــدِّ ــا صُ )، إالّ أهنّ ــا لـــ(إنْ ــعَ رشطً قَ ) يمكــنُ أنْ يَ ــدُ مَ املضــارعَ (نَحْ

، طَلَبٌ يف ٌ يف اللفظِ ربَ ا خَ ، أي: إهنَّ  .)٤(املعنى ألنَّ معناها الدعاءُ

 .٢/٢٩٩اإلغفال: )١(

 .٤٠٤، ٣١٤: ٢ينظر: م )٢(

 .٢١٨اإلرشاد: )٣(

 .٤/١٩١ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )٤(
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٢-  :  اجلملةُ اإلنشائيَّةُ غريُ الطلبيّةِ
؛ ومنهـا مجلـةُ  هي مـاال تسـتدعي مطلوبًـا غـريَ حاصـلٍ وقـتَ الطَلَـبِ

ــب ــة التعجُّ ، ومجل ــذمِّ ــدحِ وال ــةِ امل ؛ ومجل ــمِ سَ ــزاءُ )١(القَ ــانَ اجل ــإذا ك . ف
بَ اقرتانُهُ بالفاءِ الرابطةِ  جَ  .)٢(كذلكَ وَ

: -أ مِ  مجلةُ القَسَ
ــ ــرَ بع كَ ــا ذَ ــمُ جوابً سَ ــعَ القَ قَ ــوزُ أنْ يَ ــهُ جي رينَ أنَّ ـــتأَخِّ ــوينيَ املُ ضُ النح

ــ ــوابِ ـللش ــةِ جل ــاءِ الرابط ــلَ بالف ــذلكَ اتَّصَ ــانَ ك ــا ك ــى م ــهُ مت ، وأنَّ رطِ
ــ ــمِ ـالشَّ سَ ؛ ألنَّ مجلــةَ القَ ــبَقَ -رطِ ، فضــالً عــن أنْ  -كــام سَ مجلــةٌ إنشــائيّةٌ

، قــالَ ا ــميّةً ــعِ مجلــةً اس ــونَ يف بعــضِ املواض مَ يك ــدَّ قَ :((وإذا تَ ــريضُّ ل
ــ ــهِ يف ـالشَّ ــعَ كونِ رِ مَ ــدُّ ــهِ بالتَصَ ي ؛ لِتَقوِّ هُ ــارُ ــبَ اعتب جَ ، وَ ــمِ سَ ــىل القَ رطُ ع

ــمِ أيضــاً  سَ ، وجيــوزُ لــكَ بعــدَ هــذا اعتبــارُ القَ ــمِ سَ ــنَ القَ ــلِ أقــو مِ األصْ
ــوابُ  ــهُ ج ــمُ وجوابُ سَ ؛ فالقَ ــكَ ــواهللاِ آلتينَّ ــي ف ــو: إنْ أتيتن ، نح ــهِ إلمكانِ

طِ   .)٣())الرشَّ
 

 .١/٢٢٧ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: )١(

 .٥/١٢١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

، وينظــر: ارتشــاف ٦/٢٣٤احلاجــب:رشح الــريض عــىل كافيــة ابــن  )٣(

 .٥/٢٥٣، رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك:٤/١٧٨٤الرضب:
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ـ ا ابـنُ مالـكٍ فـري أنَّ جـوابَ الشَّ : إنْ أتيتنـي فـواهللاِ ـوأمّ ـوِ رطِ يف نَحْ
ـهُ وجوبــا؛ ألنَّ الفــاءَ  نـْ ــمِ عَ سَ ـكَ حمــذوفٌ اســتُغنِيَ بجــوابِ القَ آلتينـَّ

نُ ـتقتض ها بـام قبلهـا، قال:((وقـدْ يُقـرَ رِ مـا بعـدَ مَ تَـأثُّ ـدَ ، وعَ ي االستئنافَ
ــبُ  ــاءٍ فيج رُ بف ــؤخَّ ــمُ امل سَ )) القَ ــهِ ــتغناءُ بجوابِ ــانَ )١(االس ــو حيّ ــالَ أب .ق

ـــ ـــ اً يّ رادّ ـاألندلس ـــىل أنَّ للش لّ ع ـــدُ ... يَ ـــنِّفِ :((قولُ املُص ـــهِ رطِ ـعلي
، بــلِ اجلملــةُ  اً جوابــ ، ولــيسَ كــذلكَ ــمِ سَ حمــذوفاً أغنــى عنــهُ جــوابُ القَ

ــ ــوابِ الشَّ ــسُ ج ــي نف ــميّةُ ه ))ـالقس ــاءُ ــتِ الف لَ خَ ــذلكَ دَ ؛ ول ؛ )٢(رطِ
.وليسَ للرشطِ ج مِ سَ  وابٌ حمذوفٌ أغنى عنهُ جوابُ القَ

ــانَ األندلســ ــبَ إليــهِ أبــو حيّ هَ بَ نــاظرُ اجلــيشِ مــا ذَ ــوَّ ــدْ صَ ، إذ ـوقَ يّ
ــدْ كنــتُ أيــامَ االشــتغالِ  ةَ فيــه. وقَ ــبْهَ هُ الشــيخُ حــقٌّ ال شُ ــرَ كَ :((مــا ذَ قالَ

تُـ ؛ فرأيْ ـهُ اهللاُ تعـاىل يف رشحِ الكافيـةِ محِ تُ عـىل كـالمِ املُصـنِّفِ رَ فْ ـرَ وقَ كَ هُ ذَ
ــهُ  ــمَ وجوابَ سَ ــلَ يف خــاطري أنَّ القَ صَ نا...فَحَ هــا هُ رَ كَ ــامَ ذَ هــذهِ املســألةَ كَ

ــ ، ولكــنْ ملَّــا ـهــو جــوابُ الشَّ مــتُ بــذلكَ زَ جَ فَ أصــالً وَ ــذْ ، وأنْ ال حَ رطِ

-٢/٨٩١، وينظر: رشح الكافية الشافية:٣/٢١٧رشح التسهيل(ابن مالك): )١(

 .٤/٢٥٢، مهع اهلوامع:٨٩٢

، وينظر: رشح األلفيـة ابـن مالك(احلسـن بـن ١١/٤٠٠التذييل والتكميل: )٢(

ـــرادي): ـــم امل ـــد:٢/١٧٤قاس ـــهيل الفوائ ـــىل تس ـــاعد ع ـــع ٢/٣٢٥، املس ، مه

 .٤/٢٥٣اهلوامع:
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(( هِ اقترصتُ عىل نسبتِهِ إليهِ رَ ذلكَ يف رشحِ كَ  .)١(رأيتُ الشيخَ ذَ
مِ جوا سَ دَ وقوعُ القَ رَ دْ وَ قَ ام ـللش باً وَ هِ  :  )٢(يف مخسةِ مواضعَ  Lرطِ يف كالمِ

رَ بنَ اخلطّابِ كانَ  - مَ نـْ اً يومـ منها أنَّ عُ ْطُـبُ النـاسَ عـىل مِ ِ رسـولِ خيَ ربَ
م؛ فقـالَ لـهُ اإلمـامُ Nاهللاِ ـهِ سِ ـنْ أَنفُ ىل بـاملؤمننيَ مِ مَ يف خطبتِهِ أنَّـهُ أَوْ عَ زَ ؛ فَ

نيُ  ِ ِ أيب رسQ احلُسَ نْربَ لْ عنْ مِ . فقا:((انْزِ ِ أبيكَ نْربَ ُ ولِ اهللاِ ال مِ ربَ نـْ : فمِ ـرُ مَ لَ َ عُ
عَ  ـكَ هـذا؟ أبـوكَ عـيلُّ بـنُ أيب أبيكَ لَ لَّمَ ـنْ عَ ُ أيب، مَ ربَ نـْ نيُ ال مِ سَ ري يا حُ مْ

نيُ  ؟ فقالَ لهُ احلُسَ هتدٍ Q طالبٍ ادٍ وأنا مُ ري إنَّهُ هلَ مْ لَعَ ين فَ :إنْ أُطِعْ أيب فيام أمرَ
قَابِ الناسِ  ، ولهُ يف رِ نْ عنـدِ  بهِ ئِيلُ مِ َ ربْ لَ هبا جَ دِ رسولِ اهللاِ، نَزَ هْ ةُ عىل عَ البَيْعَ

(( دٌ بالكتابِ ها إالّ جاحِ نكِرُ  .)٣(اهللاِ تعاىل، ال يُ
ــ ــلُ الشَّ ) فع ــعْ ،ـ(أُطِ ــادٍ)  رطِ ــهُ هلَ ــةُ (إنَّ ، ومجل ــةٌ ــةٌ رابط ــاءُ جوابي والف

ــ ، وجــوابُ الشَّ ــمِ سَ ــهُ بــدليلِ ـجــوابُ القَ ــمُ وجوابُ سَ ــوَ القَ ــهِ  رطِ هُ اقرتان
ــ ــمِ والشَّ سَ ــارُ القَ ــنَ اعتب ــا أَمكَ ن ــهُ هلادٍ)؛((فهُ ري إنَّ مْ لَعَ (فَ ــاءِ ـــبالف  اً رطِ مع

(( لَ بهِ مِ ام فَعَ لٍّ منهُ  .)٤(وتوفريُ مقتىض كُ

 .٦/٣١٣٢رشح التسهيل: )١(

 .٥٠٧، ٤٥٨: ٢ينظر:م )٢(

 .٢/٧٧االحتجاج: )٣(

، وينظر: حاشية الدسوقي عىل مغني ٢/٥٤٦املنهل الصايف يف رشح الوايف: )٤(

 .١/٢٢٦اللبيب:
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ـعَ عـىل معنـ وكالمُ اإلمامِ بعدَ  قَ يَ بـهِ مـا  ىً الفـاءِ الرابطـةِ وَ نـِ ، وعُ كـانَ
ــرين فَ  ــيام أَم ــعْ أيب ف ، أي: إنْ أُطِ ــنْ ــيَ ملْ يكُ نِ ــام عُ نِّي. وإنَّ يَ ــدِ يَهْ ــري لَ مْ لَعَ

ــ ) الشَّ (إنْ ؛ ألنَّ . قــالَ أبــو ـذلــكَ ــنَ الزمــانِ بَلُ مِ ــا يُســتَقْ رطيةَ موضــوعةٌ ملَِ
: ها عىل معنينيِ :((الفاءُ يف اجلزاءِ يقعُ الكالمُ بعدَ  عثامنَ املازينُّ

، نحـو قولـكَ  ـنْ ا ملْ يكُ ـعُ ملِـَ ا فيَقَ مهُ ا أحـدُ ، أي: إنْ تـأتِني فأنـا آ :أمّ تيـكَ
 آتيكَ فيام يُستقبلُ إنْ أتيتني.

لَ فيهـا هـذا املعنـى  خَ ، فَـدَ ـنْ ؛ ويُعنـى بـهِ مـا ملْ يكُ ا كـانَ عُ ملِـَ قَ رُ يَ واآلخَ
: ــكَ ــو قولِ ــاين، نح ــاءِ يف املع ــاعِ الف ــرةِ اتِّس ــيٌّ ال  لكث ــاهللاُ ح ــي ف ن إنْ حترمْ

؛ فاملعنى: ني اهللاُ)) يموتُ عَ ني نَفَ  .)١(إنْ حترمْ
ـوَ هـاوأَصلُ كالمِ  عْ أيب فـيام أمـرين فهُ دٍ. فلـامَّ كـانَ اإلمـامِ هـو: إنْ أُطـِ

ـوَ اهلـادي بعـدَ رسـولِ اهللاِ Qعـىل أنَّ أمـريَ املـؤمننيَ  اً االهتاممُ منصـبّ   N هُ
لَـتْ  ا نَزَ :((ملـَّ ـنِ ابـنِ عبـاس قالَ ا لـذلك املعنـى، فَعَ ـمِ توكيـدً سَ ـيءَ بالقَ جِ

ــتَ ﴿تعــاىل:هــذهِ اآليــةُ يف قولِــهِ  ــام أَنْ مٍ هــادٍ  إِنَّ ــوْ ــلِّ قَ لِكُ رٌ وَ نْــذِ ــعَ ﴾مُ ضَ ، وَ
: Nرسولُ اهللاِ  ـأ إىل عـيلٍّ وقـالَ مَ . وأَوْ : أنـا املنـذرُ هِ وقـالَ رِ ـدْ هُ عـىل صَ ـدَ  يَ

 .)٢(أنْتَ اهلادي، بكَ هيتدي املهتدونَ بعدي))

 .١٢٦خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها: )١(

)٢( :( .  ٨/٢٢٦فــتح البــاري يف رشح صــحيح البخــاري(ابن حجــر العســقالينّ

 .٧واآلية: سورة الرعد: من اآلية 
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ــنِ  - ــةِ  Qومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ يْلَ رَ بالنُخَ ــكَ سْ ــا عَ ألهــلِ الكوفــةِ ملّ
ــةَ  ــالِ معاوي ــرَ لقت ــةَ األَمْ اوي عَ تُ إىل مُ ــلَّمْ ــو سَ :((ول ْ يُوافوهُ ــأيمُ اهللاِ ال  وملَ فَ

ج نَ فَرَ وْ رَ )) اً أبد اً تَ نِي أُميَّةَ عَ بَ  .)١(مَ
ــ (لو) الشَّ ــاءَتْ ، ـجَ ) يف دَاللتِهــا عــىل االســتقبالِ ــا بمعنــى(إنْ رطيَّةُ هن

وَ  بَقَ - وهُ ا كذلكَ قري -كام سَ لُّ عىل أهنَّ اء، وما يَدُ  نتان: مذهبُ الفرَّ
:األُوىل:  : وفيها أمرانِ  سياقيّةٌ

ــةِ  ــاءِ الرابط ــةً بالف ــميّةً مقرون ــةً اس ــو) مجل ــوابِ (ل ــيءُ ج ا: جم مهُ ــدُ أح
ــ ــوابِ الشَّ ــرُ النحــوينيَ أنْ يكــونَ ـجل ـعَ أكث نـَ ــدْ مَ (فأيمُ اهللاِ...)، وقَ رطِ

ــا كــذلكَ  ــابَ بجملــةٍ اســميَّةٍ مقرونــةٍ بالفــاءِ )٢(جواهبُ ((جازَ أنْ جتُ ــهُ  ؛ إالّ أنَّ
((( ـــ(إنْ ا ب ــبيهً ــرَ )٣(تش كَ ــدْ ذَ ، وقَ يَّةٌ ــمِ ــةٌ قَسَ ــا مجل ن ــميّةُ هُ ــةُ االس ، واجلمل

ميّةً  حُّ أنْ يكونَ مجلةً قَسَ  .)٤(الريض أنَّ جوابَ (لو) ال يَصِ
ــ ــىل املُضِ ــةً ع ــو) دالَّ ــتْ (ل ــذا إذا كان : إنَّ ه ــولُ ــتْ ـأق ــا إذا كان ، أمّ يّ

ــنِ  ــامِ احلَسَ ــولِ اإلم ــام يف ق ــتقبالِ ك ــا في Qلالس ــونَ جواهبُ ــوزُ أنْ يك ج

 .١٤/٤٤، بحار األنوار:٢/٥٧٥اخلرائج واجلرائح: )١(

، ارتشـــاف ٦/٢٣٤ينظـــر: رشح الـــريض عـــىل كافيـــة ابـــن احلاجـــب: )٢(

 .٤/١٩٠٢الرضب:

 .٦/٤٤٤٥رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٣(

 .٦/٢٣٤ح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ينظر: رش )٤(

 

                                                 



طِ  ْ   ٤٤٩ ................................................................ البَابُ الثاين: تراكيبُ الرشَّ

ــ ) الشَّ ــىل (إنْ ــةً ع ــا حممول ؛ ألَهنَّ يَّةً ــمِ ــةً قَسَ ــوزُ ـمجل ــام جي ؛ فك ــعَ  رطيّةِ قَ أنْ تَ
مِ جواب سَ ِلَ عليها. اً مجلةُ القَ ) فكذلكَ ما محُ  لـ(إنْ

ــيءُ  : جم ــرُ ــواآلخَ نَ فرج وْ ــرَ ــمِ (ال تَ سَ ــوابِ القَ ــداً  اً ج ــتقبالً، أب ) مس
. مُ جوابٌ للرشطِ سَ  والقَ

: الثانيــ ــنَ ةُ : هــيَ أنَّ اإلمــامَ احلَسَ ــةٌ ذلــكَ الكــالمَ ملْ  حــنيَ قــالَ  Qحاليَّ
نْ مسلِّامً  . يكُ ، وإنّام كان التسليمُ فيام بعدُ رَ ملعاويةَ  األمْ

ــ ــلِ الشَّ ــيءَ بفع ــيـوجِ ــدِ يف  اً رطِ ماض صْ ــىل القَ ــةِ ع ) للدالل تُ ــلَّمْ (سَ
ــا ملــاذا)١(حتقيــقِ األمــرِ يف املســتقبلِ  . أمّ اســتعملَ  ؛ وقــد كــانَ ذلــكَ

ــامُ  ــكَ  Qاإلم ؟ وذل ــتقبالِ ــيهام لالس ــعَ أنَّ كل ــهِ م ) يف كالمِ ــو) دونَ (إنْ (ل
 : ــةَ ــهُ ملعاوي ، والــدليلُ قولُ ــةَ ا ملعاوي ــنُّ باخلالفــةِ أنْ يُســلِّمهَ ــهُ كــانَ يَضِ ألنّ

(( ونَ ما بايعتُكَ ْلُصُ تُ عليكَ أَعوانًا خيَ دْ جَ  .)٢(((ولو وَ
ــبِ  -ب ، وهــو قــولُ اإلمــامِ : وجــاءت يف موضــعٍ ومجلــةُ التعجُّ احــدٍ

نيِ  ـكَ  Qاحلُسَ ٍّ وقِيامُ
ـيلِ تُـكَ يف عَ ي وقِيْعَ نـِ لَغَ دْ بَ قَ : ((ولَ ا يف احلَجِّ ملعاويةَ ومهُ

عْ إىل  لْـتَ ذلـكَ فـارجِ ، فـإذا فَعَ يوبِ كَ بني هاشـمٍ بـالعُ نا، واعرتاضُ ضِ بِبُغْ
ها أعظمَ  ِدْ لَيْها وهلا؛ فإنْ ملْ جتَ لْها احلَقَّ عَ كَ ثُمَّ سَ رَ عيبَـكَ نفسِ ـغَ يْبًا فـام أَصْ عَ

((!  .)٣(فيكَ

 .٦/١٢٩ينظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصةِ الكافية:  )١(

 من األطروحة.١٨١، وينظر: ص٥٦١األمايل (الشيخ الطويس):  )٢(

 .٢/٨٩االحتجاج:  )٣(
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ــبِ ( ــتْ مجلــةُ التعجُّ عَ !) جوابــوقَ ــكَ فيــكَ يْبَ رَ عَ ؛ ـا للشــفــام أصــغَ رطِ
ــنَ النحــوينيَ بشــاهدٍ  ــأتِ أحــدٌ مِ . وملْ ي ــاءُ الرابطــةُ ــلتْ هبــا الف ــذا اتصَ ل

 .)١(يُثبتُ ذلكَ إالّ األمثلةَ املصنوعةَ 

: طِ  احلذفُ يف تراكيبِ الرشَّ

الً: حذفُ  : أوّ طِ  فعلِ الرشَّ
ــ ــلِ الشَّ ــذفُ فع ــرَ ح ثُ ــرـكَ ــهِ واقع ، وكونِ ــهِ ــةِ علي ــد (ال)  اً طِ للدالل بع

مْ  ــدَ نْ ــقِ اهللاَ تَ تَّ ، أي: وإنْ ال تَ مْ ــدَ نْ ــقِ اهللاَ وإالّ تَ : اتَّ ــكَ ــو قول ، نح ــةِ ، )٢(النافي
 ومنهُ قولُ الشاعر: [الوافر]

ءٍ  ــفْ ــتَ هلــا بكُ لَسْ هــا فَ  فطلِّقْ
 

ـــ  قَ رِ فْ ـــلُ مَ عْ  )٣(احلُســـامُ  كَ وإالّ يَ
 . ها يعلُ مفرقَكَ احلسامُ  أي: وإنْ ال تُطلقْ

عَ  -ومنهُ  - ـنِ  -)٤(وقد جاءَ يف مخسةِ مواضِ :  Qقولُ اإلمامِ احلَسَ ملعاويـةَ
م آمنـونَ إالّ  لُّهُ : الناسُ كُ . فقالَ معاويةُ م آمنونَ لَّهُ ىلَ أنَّ النَّاسَ كُ ((أُبايِعُكَ عَ

، ارتشاف الرضب: ٥/١٢١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٩/٤٣٤٨اظر اجليش): ، رشح التسهيل (ن٤/١٨٧٤

، رشح الترصيح عىل ١/٦٨ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ:  )٢(

 .٤/٢٠٠التوضيح:

 .١٨٤ديوان األحوص األنصاري:  )٣(

 .٣١٨: ٢، م٨٥: ١ينظر:م )٤(
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، فإنَّهُ ال أم دٍ عْ بَاِيعـانَ لهُ عندي. فأرسلَ احلَسَ قيسَ بنَ سَ ـتُ مُ : إينِّ لَسْ  اً نُ إليهِ
نَ الناسَ مجيع مِّ )) اً أو تُؤَ ْ أُبايعْكَ  .)١(، وإالّ ملَ

فَ فعلُ الشَّ  ذِ ) لداللـةِ الكـالم السـابقِ عليـهِ ـحُ ـكَ رطِ يف (وإالّ ملْ أُبايعْ
نِ الناسَ  مِّ : وإنْ ال تُؤَ ، والتقديرُ . اً مجيع وملجيئِهِ بعد (ال) النافيةِ  مل أبايعْكَ

ــنيَ  - ــامَ احلُس ــا أنَّ اإلم ــوهُ  Qومنه ــاءٍ إال اتّبع ــلِ م ــرُّ بأه ــانْ ال يم ك
طَ إليــهِ خــربُ مقتــلِ مســلمِ بــنِ عقيــل  ــقَ ــةَ سَ الَ بَ ، Qحتــى إذا انتهــى إىل زُ

ــنْ  ريض اهللا عنــهوهــانئ بــنِ عــروةَ  ، فَمَ ــا النّــاسُ ــا فقال:((أهيُّ فقــامَ خطيبً
ُ عــىل ــربِ م يَصْ ــا، وإالّ كــانْ مــنكُ ن عَ مْ مَ ــيَقُ لْ ــنَّةِ فَ ــنِ األسِ ــيْفِ وطَعْ ــدِّ السَّ  حَ

فْ عنّا)) ِ يَنْرصَ لْ  .)٢(فَ
ـ يَنْصَ لْ نَّةِ فَ نِ األسِ دِّ السيفِ وطَعْ م عىل حَ دٌ منكُ ْ أحَ ربِ فْ ـأي: وإنْ ال يَصْ رِ

يّانَ األندلسـ رَ أبو حَ كَ دْ ذَ نّا. وقَ ــعَ فَ فعـلِ الشَّ ـذْ  رطِ ال يكـونُ إالّ ـيّ أنَّ حَ
) الشَّ  (إنْ عَ ــمَ فُ فعـلِ الشَّ ـذْ :((وحَ ا، إذْ قالَ رطِ ال ـرطيَّةِ دونَ سائرِ أخواهتِ

ها)) ــدَ ) وح ــهُ إالّ يف (إنْ ظُ فَ ــعَ )٣(أحْ ــهُ مَ ــوينيَ حذفَ ــضُ النح ــاز بع . وأج
( (إنْ هام.)٤(غريِ  ، ومل يأتِ يشءٌ منهُ يف كالمِ

 .٣/٢٩٤الفتوح:  )١(

 .٤٠٦ينابيع املودة: )٢(

 .٣٣٧-٤/٣٣٦، وينظر: مهع اهلوامع: ٤/١٨٨٣ارتشاف الرضب:  )٣(

 .٩/٤٣٨٣ينظر: رشح التسهيل(ناظر اجليش): )٤(
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: طِ  ثانيًا: حذفُ جوابِ الرشَّ
ــ فُ جــوابِ الشَّ ــذْ ثُــرَ حَ ــ رطِ ـكَ ــدِ ـواالســتغناءُ عنــهُ بالشَّ ، وقَ رطِ

ــ فِ جــوابِ الشَّ ـذْ ـَ ا: أنْ رطِ أمرـاشــرتطَ ابــنُ هشــامٍ حلِ مهُ :((أحــدُ ينِ
ــاً يكــونَ معلومــ : أنــتَ اً رطِ ماضــيـ، والثــاين: أنْ يكــونَ فعــلُ الشَّ ، تقــولُ

(( ؛ لوجودِ األمرينِ لْتَ :)١(ظاملٌ إنْ فَعَ طِ فُ جوابُ الرشَّ ْذَ  ؛ لذلكَ حيُ
لُّ عليهِ لفظ إذا تقدمَ  -١  :ىً أو معن اً ما يدُ
َ موضعاً ما يدلُّ عليهِ لفظ -أ رشَ دَ عَ  :)٢(اً : وجاءَ يف أَحَ

ــنِ  - ــفِ أخٍ لــهُ يف اهللاِ  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ صْ تعاىل:((كــانَ يف وَ
ـام  هُ أمـرانِ ال يـدري أهيُّ ، كـانَ إذا ابتَـزَّ ، ويفعـلُ مـاال يقـولُ يفعلُ ما يقـولُ

ـا إالّ عنـد أفضلُ نَظَـرَ إىل عً جَ ، كـانَ ال يشـكو وَ ـهُ  فخالفَ وَ ام إىل اهلـَ  أقـرهبِ
 ، ــيحةَ ــدهُ النص ــو عن ــنْ يرج ــريُ إالّ مَ ، وال يستش ءَ ْ ــربُ ــدهُ ال ــو عن ــنْ يرج مَ
مُ وال  ى وال ينــتقِ ى وال يتشــهَّ طُ وال يتشــكّ ــخَّ مُ وال يتسَ وكــانَ ال يتــربَّ

ـــالقِ  ـــذهِ األخ ـــلِ ه م بمث ـــيْكُ لَ ؛ فَعَ ـــدوِّ ـــنِ الع ـــلُ عَ ـــةِ إنْ يغفُ الكريم
كِ  ـــرْ ـــنْ تَ ـــذُ القليـــلِ خـــريٌ مِ أَخْ لَّهـــا فَ وهـــا كُ وهـــا، فـــإنْ ملْ تُطِيقُ تُمُ أَطَقْ

 .)٣(الكثري))

 .٣٥٨رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب (ابن هشام): )١(

 .٩١٣، ٨٩٧، ٥٢٤، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٤٠: ٢، م١٥٧، ١٥٤، ١٥٠: ١ينظر:م )٢(

 .٢/٢٣٧الكايف:  )٣(
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ــ ــوابُ الشَّ فَ ج ــذِ ــدمَ ـحُ ــا تق ــةِ م ــا) لدالل تُموه :(إنْ أطَقْ ــهِ رطِ يف قولِ

)، أي:  :(فعليكم بمثــلِ هــذهِ األخــالقِ الكريمــةِ ــهُ ــا، وهــو قولُ عليــهِ لفظً

ــذهِ ا ــتُمْ ه ــا إنْ أطق ــقَ م ــد حتقَّ ــا)؛ وق م بمثلِه ــيكُ ــةَ فعل ــالقَ الكريم ألخ

ــ ــوابِ الشَّ ــذفِ ج ــونَ حل ــهُ النحوي ــا دـرشطَ مُ م ــدُّ ــوَ تق ، وهُ ــىل رطِ لَّ ع

ـــ ، وثاني ـــذوفِ ـــوابِ املح ـــ اً اجل ـــلُ الشَّ ـــاءَ فع ـــدْ ج ـــيـقَ (إنْ اً رطِ ماض

وهـــا)؛ هـــذا عـــىل رأي مجهـــورِ البصـــ ـــا عـــىل رأي )١(رينيَ ـأطقتمُ ، وأمّ

دِ )٤(، واألخفــش)٣(زيــدٍ ، وأيب )٢(الكــوفيني م  )٥(، واملــربِّ ــيْكُ لَ مَ (فَعَ فــإنَّ املتقــدِّ

ــ ــوابُ الشَّ ــو ج ) ه ــةِ ــالقِ الكريم ــذهِ األخ ــلِ ه ، ـبمث ــا أراهُ ــو م ، وه رطِ

ــنِ  ــام احلَسَ ــتاممِ اإلم ــعُ اه ــهُ موضِ ؛ ألنَّ مَ ــدِّ ــام قُ ــثِّ  Qوإنّ ــلِ حَ ــنْ أجْ مِ

. كِ بتلكَ األخالقِ الكريمةِ  خماطَبيهِ عىل التمسُّ

، ارتشـــاف ٥/١٠٦ينظـــر: رشح الـــريض عـــىل كافيـــة ابـــن احلاجـــب:  )١(

 .٤/١٨٧٩الرضب:

 ملصدرانِ نفسامها.ينظر: ا )٢(

 .٢٨٣(تح: حممد عبد القادر أمحد): ينظر: النوادر يف اللغة )٣(

 .٣/١٦٣، املساعد عىل تسهيل الفوائد:٤/١٨٧٩ينظر: ارتشاف الرضب: )٤(

 .٥/١٠٦، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:٢/٦٦ينظر: املقتضب:  )٥(
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ــ -ب فُ جــوابُ الشَّ ــذَ ــى: وجــاءَ ـحيُ لُّ عليــهِ معنً ــدُ مَ مــا ي ــدَّ قَ رط إذا تَ

:  يف موضعنيِ

ــنِ  - ا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ مهُ للنــاسِ املجتمعــنيَ عــىل بــابِ دارِ  Qأحــدُ

ــؤمننيَ  ــريِ امل ، إنَّ أيب  Qأم ــاسِ َ الن
ــارشِ عَ :((مَ لجمٍ ــنُ مُ ــهُ اب بَ ــدَ أنْ رضَ بع

هُ إىل ـرَ كَ أَمْ ـاِين أنْ أَتْـرُ صَ ــوَ يف أَوْ ، وإالّ نَظَـرَ هُ ، فـإنْ كـانَ لــهُ الوفـاةُ  وفاتِــهِ

م اهللاُ)) ْكُ محَ رْ فوا يَ ِ ، فانْرصَ هِ قِّ  .)١(حَ

ـ فَ جوابُ الشَّ ذِ )؛ـحُ ـنْ قولـه: (فـإنْ كـانَ لـهُ الوفـاةُ لداللـةِ مـا  رطِ مِ

مَ عليهِ معن دَّ قَ .ىً تَ لْتُ ما أوصاين بهِ : فإنْ كانَ لهُ الوفاةُ فَعَ  ، والتقديرُ

ــنيِ وامل - ــرُ قــولُ اإلمــامِ احلُسَ ــ Qوضــعُ اآلخَ يَ هُ يف دِ ــدَ ةٍ ألعــرايبٍّ قَصَ

ــدِ  ــريٌ للعب لهــا: ((أيُّ يشءٍ خَ ةٍ إىل أهِ ــلَّمَ سَ يَ مُ زَ ــلٌ يُ قْ : عَ ؟ قــالَ ــهِ ــهُ يف حياتِ نُ

 : . فقــالَ ةٌ ــعَ ــخاءٌ وسَ نُــهُ سَ يِّ زَ : مــالٌ يُ ؟ قــالَ ــهُ ذلــكَ : فــإنْ خانَ . فقــالَ ــمٌ لْ حِ

؟ قالَ  أَهُ ذلكَ طَ نَ احلياة والبقاء))فإنْ أخْ  .)٢(: املوتُ والفناءُ خريٌ لهُ مِ

ـ تْ مجلـةُ الشَّ رَ دَّ طَـأَهُ ـتَصَ : (فـإنْ خانَـهُ ذلـك؟ فـإنْ أخْ ـنْ ـلٍّ مِ رطِ يف كُ

ــأَهُ  ــإنْ أخطَ ــك؟، أف ــهُ ذل ــإنْ خانَ ، أي: أف رِ ــدَّ ــتفهامِ املق ؟) باالس ــكَ ذل

لَ  عــىل كلــامتِ   ذلــك؟، ((وكــانَ قيــاسُ مهــزةِ االســتفهامِ أالّ تــدخُ

 .٤٠/٤٤بحار األنوار:  )١(

 .١/٣٥مقتل احلُسني: )٢(
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، ـالشَّ  ـا عـىل الـواوِ ، أالَ تـر إىل دخوهلِ ةً ـعَ ، لكـنَّ هلـا يف االسـتعاملِ سَ رطِ

تَهُ؟)) تَمْ يْتَهُ شَ قِ نْ لَ بْهُ؟ وأمَ ِ بْكَ تَرضْ نْ يَرضْ : أَمَ ؛ فجازَ ، وثُمَّ  .)١(والفاءِ

ــلُ اجلــوابُ  Qوقــدِ اجتمــعَ يف كــالمِ اإلمــام  ْعَ ــلْ جيُ ، فَهَ اســتفهامٌ ورشطٌ

ـــتفهامِ  ـــذوفُ لالس ـــ )٢( أمْ  املح ـــوابُ ـللش ـــيبويه اجل ـــذهبُ س ؟ م رطِ

 .٢٠٣-٢/٢٠٢، وينظر: رشح مجل الزجاجي:٣/٨٣الكتاب:  )١(

) بل (أو)، وأم مع اهلمزة)).  قالت د. )٢( أسيل((ال تأيت (أم) املعادلةُ مع (هلْ

: بَلْ  ، وقد جاءَ هذا الرتكيبُ عىل لسانِ  أقولُ هُ قليلٌ لْ إالّ أنَّ ) املتصلةُ مع هَ تأيت (أمْ

ل ، إذْ قالَ جلاNأفصحِ الفصحاء رسولِ اهللاِ  ربر: ((هَ تَ بِكْ جْ وّ زَ يِّب اً تَ ؟))قالَ ابنُ اً أم ثَ

رمالكٍ  تَ بِكْ جْ وَّ زَ لْ تَ يِّب اً : ((يف (هَ ) قدْ تقعُ موقعَ اهلمزةِ اً أمْ ثَ لْ ؟) شاهدٌ عىل أنَّ (هَ

؛ ألنَّ استفهامَ النبيّ  ؛ فيكونُ (أم) بعدها متصلةً غريَ منقطعةٍ نِ التعينيِ مِ هبا عَ هَ تَفْ  Nاملُسْ

نْ  ا بِكرإالّ بعد  ملْ يكُ هِ إمّ جِ هِ بتزوِّ ا ثيِّب اً علمِ ، كام كان اً وإمّ ، فَطَلَبَ منهُ اإلعالمَ بالتعينيِ

))). شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح:  ، ٢٦٥يطلبُهُ بـ(أيّ

. وجاءَ ٤/٣٩٤: ، مهع اهلوامع٦/١٧٤وينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: 

يني منكَ  Qيف كالمِ اإلمامِ زينِ العابدين  اً هذا الرتكيبُ أيض نْجِ لْ يُ : ((وهَ إذْ قالَ

مني يف  زِ ؟ أم لَ طَكَ خْ بْتَ يل يف مقامي هذا سُ ؟ أم أوجَ اعرتايف لكَ بقبيحِ ما ارتكبْتُ

ادية: ؟)) الصحيفة السجّ تُكَ قْ يعلمُ أنَّ بعضَ ذلكَ  Q. فاإلمامُ ٤٨-٤٧وقتِ دعائي مَ

لَ ولكنّهُ يطلُبُ  صَ ؟ ويف حقيقةِ األمر أنَّ اإلمامَ  قد حَ لَ صَ ا حَ ، أي: أهيُّ ملْ  Qالتعينيَ

رتكبا قبيح ؛ وهذا أبلغُ يفاً يكنْ مُ ِ رصِّ هُ منْ بابِ تنزيلِ النفسِ منزلةَ املُقَ  ، إذْ دعاؤُ
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ــهُ؟، أفــإنْ أخطــأَهُ )١(رطِ ـللشــ ؟ فــأيُّ يشءٍ ل ــهُ ذلــكَ : (أفــإنْ خانَ هُ ، تقــديرُ

؟ فأيُّ يشءٍ لهُ؟).  ذلكَ
(ت ــونُسَ ــذهبُ ي ــذا ١٨٢وم ، وه ــهِ مِ ؛ لتقدُّ ــتفهامِ ــوابُ لالس ـــ) اجل ه

ــ ؛ ألنَّ االســتفهامَ ال يكــونُ جوابً ــامَّ يف كــالمِ اإلمــامِ ا لالســتفهام؛ بعيــدٌ عَ
ــاىل: ــهِ تع ــدليلِ قولِ ــيبويه ب ــذهبُ س ــحيحُ م ــمُ ﴿((والص هُ ــتَّ فَ ــإِنْ مِ أَ فَ

ونَ  ــدُ الِ ــإنْ ﴾اخلْ ــدونَ ف ــمُ اخلال : أفَهُ ــديرُ ــونَ التق ــوزُ أن يك ــه ال جي ؛ ألنَّ
اللــةِ  فُ اجلــوابَ لِدَ ــذِ يَحْ ــتَ فَ لْ : أنــتَ ظــاملٌ إنْ فَعَ ؛ ألنَّ الــذي يقــولُ ــتَّ مُ

ــهِ ال يقو مَ علي ــدَّ ــا تق فُ م ــرْ ــاءَ حَ ــإنَّ الف )؛ ف ــتَ لْ ــإنْ فَعَ ــاملٌ ف ــتَ ظ :(أن لُ
هُ ما بعدها)) َ  .)٢(استئنافٍ متنعُ ما قبلها أنْ يُفرسِّ

ــ -٢ ــوابُ الشَّ فُ ج ــذَ ْ ــهِ ـحيُ لُّ علي ــدُ ــا ي ــهُ م ــاءَ يف )٣(رطِ إذا اكتنفَ ، وج
 :)٤(موضعنيِ 

ثِّها . وأنا أعلمُ  حَ ، ومن بابِ تعليمِ املسلمنيَ أدبَ الدعاءِ عىل االجتهاد يف الطاعةِ

ا أنَّ األ لْتُ جيدً عَ ) املعادلة يكونُ معَ مهزة االستفهام، إالّ أينّ فَ غلبَ يف استعاملِ (أمْ

رَ منْ خاللِ اعرتاضِ د. ا ألمرٍ قَدْ ظَهَ دً مْ  أسيل. ذلكَ عَ

 .١٦١٨-٣/١٦١٧، رشح الكافية الشافية: ٣/٨٣ينظر: الكتاب:  )١(

 .٣٤، واآلية: سورة األنبياء : من اآلية ٢/٢٠٣رشح مجل الزجاجي:  )٢(

 .٦/٥٢٣ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٥٤٩: ٢ينظر:م )٤(
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ـنِ  - مها قولُ اإلمـامِ احلَسَ ـثَ بـهِ إىل معاويـ Qأحدُ ـنْ كتـابٍ لـهُ بَعَ : مِ ةَ
ــا  ــ Q((إنَّ عليًّ ضَ ـا مَ ــنَّ اهللاُ عليــهِ ـملـّ ــومَ مَ ، وي ــبِضَ ــبيلِهِ يــومَ قُ  ى لس

ــ يّ ــثُ حَ بْعَ ، فأَســألُ اهللاَ أنْ  اً باإلســالمِ ويــومَ يُ هُ ين املســلمونَ األمــرَ بعــدَ الَّ وَ
نيا الزائلـةِ شـيئال يَ  نا يف الـدُّ َلَنـي عـىل  اً زيدَ ، وإنّـام محَ هِ ـنْ كرامتـِ ا عنـدهُ مِ ـّ ممِ

، الكتــابِ  كَ ــرِ إليــكَ اإلعــذارُ يف مــا بينــي وبــنيَ اهللاِ ســبحانَهُ وتعــاىل يف أمْ
(( ، وللمسلمنيَ فيهِ صالحٌ لْتَ احلظُّ اجلسيمِ  .)١(ولكَ يف ذلكَ إنْ فَعَ

 وأر . ــيمُ ــظُّ اجلس ــكَ احل ــكَ فل ــتَ ذل لْ ــو: وإنْ فَعَ ــوابِ ه ــديرُ اجل تق
ــ ــوابَ الشَّ ــذوفـأنَّ ج ــنْ حم ــوَ اجلماً رطِ ملْ يكُ ــام هُ ــي ، وإنّ ــميَّةُ الت ــةُ االس ل

ــ ــتْ مجلــةَ الشَّ مَ ـاكتنفَ ــدِّ )، وقُ ــتَ احلــظُّ اجلســيمِ لْ (ولكَ يف ذلــكَ إنْ فَعَ رطِ
ها عىل مجلةِ الشَّ  ثّــخربُ هِ  اً رطِ حَ ملعاويـةَ وإغـراءً لـهُ عـىل طاعـةِ إمـامِ زمانـِ

ــنِ بــنِ عــيلِّ بــنِ أيب طالــبٍ  ــة؛ Qاحلَسَ ؛ ألنَّ يف تلــكَ الطاعــةِ صــالحَ األُمّ
ــ ــذا قال ــا نظامــ: P تِ الســيدةُ الزهــراءُ ل ــلَ اهللاُ... طاعتَن عَ ،  اً ((فجَ ــةِ لَّ للمِ

)) اً وإمامتَنا أمان نَ الفرقةِ  .)٢(مِ
ـ فِ مجلـةِ جـوابِ الشَّ ـذْ قُ بحَ لْحَ دَ ـويُ رَ ـدْ وَ رطِ حـذفُ املبتـدإِ منهـا، وقَ

 :)٣(يف تسعةِ مواضعَ 

 .٥٥مقاتل الطالبيني:  )١(

 .١/٢٥٨االحتجاج: )٢(

 .٣٥٤، ٣١٨: ١ينظر: م )٣(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٤٥٨

ــنِ  - ــنْ صــومِ يــومِ  Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلَسَ هُ عَ ــلٍ ســألَ  لرجُ
(( مْ فجائزٌ ْ تَصُ ، وإنْ ملَ نٌ سَ تَ فَحَ مْ :((إنْ صُ فَةَ رَ  .)١(عَ

ـ ـنْ جـوابِ الشَّ فُ املبتـدإ مِ ـذْ ثُرَ حَ ، كـام يف )٢(رطِ بعـد الفـاءِ الرابطـةِ ـكَ
ــمْ  ، وإنْ ملْ تَصُ ــنٌ سَ تَ فصــيامُكَ حَ ــمْ : إنْ صُ ، والتقــديرُ قــولِ اإلمــامِ

؛ ((ألَ  ــهُ فُ ذْ ــرَ حَ ثُ ــام كَ . وإنّ كَ جــائزٌ ــدمُ صــيامِ ــعَ فَعَ هُ مَ ــرُ ــر ذِكْ ــدْ جَ ــهُ قَ نَّ
(( نْ إعادتِهِ نِيَ بذلكَ عَ ، فاستُغْ طِ  .)٣(الرشَّ

طِ واألداةِ  ثالثًا: فُ مجلةِ الرشَّ ذْ  .حَ
ـــا  مُ الفعـــلِ املضـــارعِ الواقـــعِ جوابً ـــزْ دُ يف كـــالمِ العـــربِ جَ ـــرِ طَّ يَ

مُ اهللا﴿. نحوُ قولِهِ تعاىل:)٤(للطلبِ  بِبْكُ ْ بِعُوينِ حيُ اتَّ  .)٥(﴾فَ
ــهُ وم - ــعَ -ن ــةِ مواض ــاءَ يف ثامني ــد ج ــنِ  -)٦(وق ــامِ احلَسَ ــولُ اإلم  Qق
ــمَ اً واعظ ــنْ عابــداً، وارضَ بــام قَسَ َــارمِ اهللاِ تَكُ ــنْ حمَ ــفَّ عَ ، عِ :((يــا بــنَ آدمَ

نْ ال حيرضهُ الفقيه: )١(  .٢/٨٧مَ

 .٩/١٥، رشح املفصل: ١٠/٧٧ينظر: رشح كتاب سيبويه (السريايف):  )٢(

 .٩/١٥رشح املفصل:  )٣(

رةُ امل )٤( ، الفاخر يف رشح ١٥٩-١/١٥٨خفية يف رشح الدرة األلفية: ينظر: الغُ

 .٢/٥٩١مجل عبد القاهر: 

 .٣١سورة آل عمران: من اآلية: )٥(

 .٩٩٤، ٥٨٩، ٤٥١: ٢ينظر:م )٦(
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ــ نِيّ ــنْ غَ ــبحانَهُ تَكُ ــاً اهللاُ س ــنْ جِ سِ ــلِامً ، وأحْ سْ ــنْ مُ كَ تكُ ــاورَ ــنْ ج ، وارَ مَ
ِبُّ أنْ يُ  احبِ الناسَ بمثلِ ما حتُ الً))وصَ دْ نْ عَ بُوكَ بهِ تكُ  .)١(صاحِ

هُ أيضـ - لَـمْ أينِّ  اً وقولُ قَّ تَعْ بِعِ احلـَ :((اتَّ ـثَ بـهِ إىل معاويـةَ ـنْ كتـابٍ بَعَ مِ
(( نْ أهلِهِ  .)٢(مِ

ـنيِ  - َاطِبـ Qومنها قـولُ اإلمـامِ احلُسَ ، حـنيَ  اً خمُ معاويـةَ يف شـأْنِ يزيـدَ
لَّ  ـدْ دَ قَ : ((وَ ـنَ النـاسِ ذَ البيعةَ  لهُ مِ ،  أَخَ أْيِـهِ قِـعِ رَ وْ ـنْ نفسـهِ عـىل مَ يزيـدُ مِ

ــدَ  ــةَ عن ش ــالبَ املُهارِ ــتقرائِهِ الك ــنْ اس ــهِ مِ ــذَ ب ــا أَخَ ــدَ يف م ــذْ ليزي فَخُ
ـــازفِ  ـــانَ ذواتَ املع ، والقيّ ِنَّ ـــراهبِ ـــبَّقَ ألَتْ ـــاممَ السُّ ، واحل شِ ـــارُ ، التح

هُ بارص ِدْ بَ املالهي جتَ ْ ))اً ورضَ اولُ عْ عنكَ ما حتُ دَ  .)٣(، وَ
ــفَ ا ــزْ اختل ــلِ جَ ــديرِ عام ــونَ يف تق ــعِ لنحويّ ــارعِ الواق ــلِ املض مِ الفع

، كــام يف كــالمِ اإلمــامنيِ  اً جوابــ ــنْ عاL للطلــبِ ــا، : (تَكُ ــنْ غنيًّ ا، تكُ بــدً
ــنْ مســلامً  ــمْ أتَكُ لَ الً، تَعْ ــدْ ــنْ عَ هُ بــارص، تكُ ــدْ ِ ، جتَ ــنْ أهلِــهِ )؛ فمــذهبُ اً ينِّ مِ

ـام أنَّـهُ جمـزومٌ  هُ ـنْ وافقَ ـهِ  اخلليـلِ وسـيبويه ومَ ، وعـىل هــذا )٤(بالطلـبِ نفسِ

 .٧٨/١١٢،  بحار األنوار: ٢/٣٩٦كشف الغمة يف معرفة األئمة:  )١(

 .١٦/٣٦، رشح هنج البالغة:٥٩مقاتل الطالبني:  )٢(

 .١/١٨٤والسياسة: اإلمامة  )٣(

، رشح الريض عىل كافية ابن ٢/١٣٥، املقتضب: ٣/١٠٨ينظر: الكتاب:  )٤(

 .٥/١٢٩احلاجب: 
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فَ وال رشَ  ـــذْ ـــال حَ ـــف ـــهُ  جمزوم ـــورُ جيعلونَ ـــأداةِ رشطٍ  اً ط، واجلمه ب
ةٍ  رَ قـدَّ لِ والثـاين عليهـا، إذ لـو ملْ يكــن )١(مُ فَتْ مـع فعلِهـا لداللــةِ األوّ ـذِ ،حُ

ــاً  ــونَ جمزوم ــزْ أنْ يك ــاين مل جيُ ــودِ الث ــبباً يف وج لُ س ــو )٢(األوَّ ــذا ه ، و((ه
 .  )٣())املذهبُ الصحيحُ 

ــ فُ الشَّ ــذَ ْ ــد حيُ :((وق ــيلٍّ الفاريسّ ــو ع ــالَ أب ــال ـق ــعَ ف ــنْ مواضِ رطُ مِ
ــيُ  ــرُ والنه : األَمْ ــعُ ــكَ املواض ، وتل ــهِ ــرَ علي كِ ــا ذُ ــةِ م ــهِ لدالل تى ب ــؤْ يُ
 : ــلُ ، والتأوي ــكَ مْ رِ ــي أُكْ ن مْ رِ : أَكْ ــولُ ، تق ــرضُ ــي والع ــتفهامُ والتمن واالس

ــ مْ رِ ــي أُكْ ن مْ رِ ــكَ إنْ تُكْ ــي، فإِنَّ ن مْ رِ ))أَكْ ــ)٤(كَ رُ جيــبُ ـ؛ ففعــلُ الشَّ رطِ املقــدَّ
رِ  نْ جنسِ املُظْهَ  .)٥(أنْ يكونَ مِ

ـــة:  )١( ـــدرة األلفي ـــة يف رشح ال ـــرة املخفي ـــر: الغ ـــل ١/١٥٩ينظ ، رشح مج

، الفاخر يف رشح مجل عبد ٢/٦٤٢، املحصول يف رشح الفصول: ٢/١٩٥الزجاجي:

، ٣٦٠، رشح شذور الـذهب(ابن هشـام): ٦/٥١٩، مغني اللبيب: ٢/٥٩١القاهر: 

:ا للخليل.١٠١إالّ أنَّهُ يف رشح قطر الند  ، كان موافقً

، الغرة املخفية يف رشح الدرة ١٩٣ينظر: ترشيح العلل يف رشح اجلمل:  )٢(

 .١/١٥٩األلفية:

 .٣٦٠رشح شذور الذهب(ابن هشام):  )٣(

 .٢/٢٩٦، وينظر: اإلغفال: ٢٥٣اإليضاح:  )٤(

 .٦/٣٧٩، مغني اللبيب: ٢/٦٤٢: املحصول يف رشح الفصول: ينظر )٥(
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ــنِ  ــامِ احلَسَ ــالمِ اإلم ــلَ يف ك ــإنَّ التأوي ــذا ف ، إنْ  Qل ــنَ آدمَ ــا ب : ي ــوَ هُ
ـنْ  ـمَ اهللاُ سـبحانَهُ تَكُ ضَ بـام قَسَ ا، وإنْ تَـرْ ـنْ عابـدً ـنْ حمـارمِ اهللاِ تكُ تَعِفَّ عَ

ـنْ جـوا ْسِ ـنْ مسـلامً  رَ غنيًّا، وإنْ حتُ كَ تكُ ـنْ جـاورَ ، وإنْ تُصـاحبِ النـاسَ مَ
الً. دْ نْ عَ ِبُّ أنْ يُصاحبوكَ بهِ تكُ  بمثلِ ما حتُ

. لِهِ نْ أهْ لَمْ أينِّ مِ تَّبِعِ احلَقَّ تَعْ : إنْ تَ  ومثلُهُ تأْويلُ قولِهِ ملعاويةَ
ــدَ يف مــا Q ومثــلُ ذلــكَ تأويــلُ قــولِ اإلمــامِ احلُســنيِ  ــذْ ليزي تَّخِ : إنْ تَ

هُ بارصخَ أَ  ِدْ ... جتَ  .اً ذَ بهِ
ــام  اً إذ ــالُ يف كالمهِ ــكَ األفع ؛ Lفتل ــتْ مَ زِ ــوابُ رشطٍ  جُ ــا ج ((ألَهنَّ

ــ ــىل الشَّ ــه ع ــهُ دَاللِتِ جْ وَ ، وَ مُ ــدِّ ــالمُ املتق ــهِ الك لَّ علي ــذوفٍ دَ رطِ أَنَّ ـحم
(( لُ ــبَبُهُ األوّ ــكَ عابــد)١(الفعــلَ الثــاينَ ضــامنٌ سَ ِــبُ بــأَنْ  اً ، أي: كونُ ــام جيَ إنّ

ــمَ اهللاُ تَ  ىضَ بــام قَسَ ــرْ ِــبُ بــأنْ تَ ــام جيَ ــا إنّ ــكَ غنيًّ ــنْ حمــارمِ اهللاِ، وكونُ ــفَّ عَ عِ
ـنَ  لْـمَ معاويـةَ بـأنَّ اإلمـامَ احلَسَ ... وأنَّ عِ ـنْ أهـلِ احلـقِّ إنّـام  Qسبحانَهُ مِ

... تَّبِعَ معاويةُ احلقَّ ِبُ بأنْ يَ  جيَ

ــ ــلُ الشَّ فَ فع ــذِ ــدْ حُ ــعِ ـوقَ ــكَ املواض ــهُ يف تل ــالمِ  رطِ وأداتُ ــنْ ك مِ

ــ ؛Lاإلمــامنيِ  فُ الشَّ ــذْ ام، فصــارَ حَ ــيهِ ــةِ اجلــزاءِ عل فِ ـلدالل ــذْ حَ رطِ كَ

؛ ألنَّ  فُــهُ مــع فعــلِ األمــرِ ذْ ــنَ حَ سُ ، وحَ املبتــدإ لداللــةِ اخلــربِ عليــهِ

 ، ِ بَنيْ ــوجَ ــام غــريُ مُ ُ ــثُ اجتمعــا، وأَهنَّ ــنْ حي ــبِ مِ ــدْ صــارَ كاملُعاقِ ((قَ رَ األمْ

 .١/١٥٩، وينظر: الغرة املخفية يف رشح الدرة األلفية: ٣٧٩توجيه اللمع:  )١(
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(( يْنِ َ ــربَ ــ)١(وغــريُ خَ ــ، وإنّ ــابِ الشَّ ــعَ املســتقبلُ بلفــظِ األمــرِ يف ب قَ رطِ ـام وَ

ــام ه ــاءَ يف كالمِ ــا ج ــوُ م ا...) L نح ــدً ــنْ عاب ــارمِ اهللاِ تكُ ــن حم ــفَّ ع : (عِ

ــاءَ  ــهُ اقتض ــيًا ل تَضِ قْ ــوابِ ومُ ــرِ ســببًا للج ا جعــلُ األم ــدامهُ : إح ــدتنيِ لفائ

ــزَّ وجــلَّ  ــكَ عــن حمــارمِ اهللاِ ع تَ فّ ا، أي: إنَّ عِ ــبباهتِ ــببٌ يف  األســبابِ ملسِّ س

ا. لِكَ عابدً عْ  جَ

، وهـذهِ الفائـدةُ ال  ا لـهُ ـرادً واألُخر: كـونُ اجلـوابِ مطلوبًـا لألمـرِ مُ

ا لهُ  لَ عنهُ إىل لفظِ األمرِ حتقيقً دِ ؛ فعُ لُّ عليها الفعلُ املستقبلُ  .)٢(يَدُ

ــبِ  لَ ــدَ الطَ ــارعِ بع ــلِ املض ــعُ الفع ــوزُ رف ــامِ )٣(وجي ــولِ اإلم ــوُ ق ، نح

ــنِ ألمحــدَ  Qاحلُســنيِ  ــ Qبــنِ اإلمــامِ احلَسَ شْ رَ ســنةً ـوهــو ابــنُ ســبعةَ عَ

ا املصــطفى  ــدً َمَّ كَ حمُ ــدَّ ـى جَ لْقَ ، اصــربْ قلــيالً تَ يَّ نـَ : ((يــا بُ ، Nيـومَ كــربالءَ

ا)) ها أبدً دَ أُ بَعْ ةً ال تَظْمَ بَ ْ يكَ رشُ قِ يَسْ  .)٤(فَ

 .٢/٢٩٦اإلغفال: )١(

 .١١٨-١/١١٧ينظر: بدائع الفوائد:  )٢(

 .١/١٥٨، الغرة املخفية يف رشح الدرة األلفية: ٣٨٠ينظر: توجيه اللمع:  )٣(

 .٤١٥ابيع املودة: ين )٤(
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ـا؛ (اصربْ قلـيالً) مرفوعً (تلقى) الواقعُ جواباً للطلبِ  جاءَ الفعلُ املضارعُ

رِ الشَّ  لِ الطلبِ ـألنَّهُ ملْ يُضمَ لْقَ )١(رطُ بعدَ فِعْ ربْ تَ دْ بهِ معنى: إنْ تَصْ صَ قْ . فلمْ يُ

. ِ ربْ نِ الصَّ ببًّا عَ سَ نْ مُ هُ مل يكُ دَّ ؛ ألنَّ لِقاءَ املخاطَبِ جَ كَ دَّ  جَ
؛ ألنَّـهُ إذا كـانَ اجلـوابُ  ـابُ بـاجلزمِ إالّ النفـيَ ـابُ بالفـاءِ جيُ لُّ ما جيُ وكُ

، فـإذا  بالفاءِ  ا بعـدَ الفـاءِ كانَ املعنى عـىل أنَّ وجـودَ الفعـلِ يكـونُ سـببًا ملِـَ
ــ تُس ــصِ اهللاَ فَ : ال تع ــتَ لْ ــيْتَ اهللاَ ـقُ صَ ــى: إنْ عَ ــانَ املعن ، ك ــكَ يءَ إىل نفسِ

كَ   .)٢(أسأتَ إىل نفسِ
ــنِ  - ــمَ Q ومنــهُ قــولُ اإلمــامِ احلَسَ لْ ــمْ عِ لَّ ــكَ وتَعَ لْمَ ــمِ النَّــاسَ عِ لّ :((عَ

؛ فت كَ ))غريِ لَمْ تَ ماملْ تَعْ لِمْ ، وعَ كَ نْتَ علمَ قَ دْ أَتْ  .)٣(كونَ قَ
 ( ــكَ ــتَ علمَ نْ قَ ــدْ أتْ جيــوزُ يف جــوابِ الطلــبِ املقــرتنِ بالفــاءِ(فتكونَ قَ

( نْ (تكُ كَ يكـونُ سـببًا يف  ؛اجلزمُ لُّـمِ علـمِ غـريِ ، وتَعَ ألنَّ األمرَ بتعليمِ الناسِ
؛ لـذلكَ  لَـمْ عْ ، ويف علـمِ مـاملْ يُ لِّـمِ النـاسَ  إتقانِ العلمِ يكـونُ املعنـى: إنْ تُعَ

. تَ ماملْ تعلمْ لِمْ ، وعَ كَ لمَ نْتَ عِ قَ دْ أتْ نْ  قَ كَ تكُ لْمَ غريِ لَّمْ عِ تَعَ ، وتَ كَ لْمَ  عِ

، ترشيح العلل يف رشح اجلمل: ٢/١١٢٥ينظر: املقتصد يف رشح اإليضاح:  )١(

١٩٣. 

، ٢/٦٤٢، املحصول يف رشح الفصول:٢١٩ينظر: رشح اجلمل يف النحو:  )٢(

 .٢/٢١٩الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:

 .٢/٣٩٤كشف الغمة يف معرفةِ األئمة:  )٣(
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ــنيَ  - ــامَ احلُسَ ــهُ أنَّ اإلم ــبَ  Qومن ــيِّدة زين ــربَ الس ــا أخ ــا يف  Pملَّ ومه

يْبَتَ  :((واخَ تْ ـــتْ وصـــاحَ ، بَكَ ـــهُ مقتـــولٌ ال شـــكَّ اه. فقـــالَ كـــربالءَ بأنَّ

))Q احلُسنيُ  تَ بِنَا األعداءُ مُ تَشْ ي؛ فَ يْحِ تي وال تَصِ كُ الً، اسْ هْ  .)١(: مَ

ــيْ  ــي (ال تَصِ ــوابُ النه ) ج ــداءُ ــا األع تَ بن ــمُ ــوابُ (فتش ي)، وال اجل حِ

ــ ــونَ جواب ــنُ أنْ يك ك : إنْ  اً يمِ ــالَ ق ــحُّ أَنْ يُ ــهُ ال يَصِ تي)؛ ألنّ ــكُ ــرِ (اس لألم

ــال ؛ ف ــداءُ ــا األع تْ بن ــمُ تي تش ــكُ ــداءِ  تس ــامتةُ األع ــونَ ش ــنُ أنْ تك يمك

 . نِ السكوتِ بَّبَةٌ عَ سَ  مُ

ــحَّ  مَ جــوابِ النهــي إالَّ إذا صَ ــزْ يــزونَ جَ ومجهــورُ النحــويّنيَ ال جيُ

ــ (إن) الشَّ م )٢(رطيّة داخلــةً عــىل (ال) النافيــةـاملعنــى بتقــديرِ ، فعــىل مــذهبِهِ

ــقوطِ الفــاءِ لفســادِ امل ) بعــدَ س تَ ــمُ تَشْ ــعُ اجلــزمُ يف (فَ عنــى؛ ألنَّ يمتن

. ــداءُ ــا األع تْ بن ــمُ ــيحي تَشْ : إنْ ال تص ــديرَ ــنْ  التق ــياحِ ملْ يكُ مُ الص ــدَ فَعَ

 لشامتِة األعداء. اً سبب

 .٥/١٠٩الفتوح:  )١(

، ٢/٥٩١، الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ٣٨٠ر: توجيه اللمع: ينظ )٢(

 :١/١٧٠حاشية يس عىل رشح الفاكهي لقطر الند. 
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 ( ــديرِ (إنْ ــى بتق ــي، واكتف ــوابِ النه مَ ج ــزْ ــازَ جَ ــائيّ فأَج ــا الكس وأمّ

ــة (ال) النافي ــلِ دونَ ــىل الفع ــةً ع ــالمِ )١(داخل ــديرُ يف ك ــونُ التق ــهِ يك ؛ وعلي

. هو: Qاإلمامِ  تْ بنا األعداءُ  إنْ تصيحي تشمُ
ــبَ إليـهِ الكســائي هَ ـدُ مـا ذَ ضُ : )٢(ويَعْ ـهُ ســبحانَهُ ــ﴿قولُ بِّ وَ قـالَ نُ وحٌ رَ

ــىلَ األر رْ عَ ــذَ ــلُّوا ال تَ مْ يُضِ هُ رْ ــذَ ــكَ إِنْ تَ ــاراً * إِنَّ يَّ ينَ دَ ــافِرِ ــنَ الْك ضِ مِ
بادَكَ   .  )٣(﴾عِ

هُ  ــدُ ضُ ــولِ اهللا )٤(ويَعْ ــولُ رس ــاً ق ــاراً : ((ال ترجِ N أيض فَّ ــدي كُ ــوا بع عُ
))ـيضــ ــكم رقــابَ بعــضٍ ، وقــولُ الصــحايبّ أيب طلحــةَ )٥( ربْ بعضُ

ــNللرسـولِ  ــي، ال تُشْ بِــيَّ اهللاِ، بــأيب أنـتَ وأُمِّ مٌ ـ: ((يــا نَ ــهْ ــبْكَ سَ فْ يُصِ رِ
(( هامِ القومِ  .)٦(منْ سِ

، حاشية يس عىل رشح ٢/٥٩٢الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر:  ينظر: )١(

 :١/١٧٠الفاكهي لقطر الند. 

 .٦٤٣-٢/٦٤٢ينظر: املحصول يف رشح الفصول:  )٢(

 .٢٧-٢٦سورة نوح:  )٣(

)٤( :١/١٧٠ينظر: حاشية يس عىل رشح الفاكهي لقطر الند. 

 .١/٣٥صحيح البخاري: )٥(

، عمدة القاري رشح صحيح البخاري(بدر الدين ٧/٢٤مسند أيب يعىل:  )٦(

 .١٦/٢٧٣العيني): 
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ــورُ  ((لفظيٌّ إذِ اجلمه ــورِ ــائيّ واجلمه ــنيَ الكس ــالفَ ب ــرُ أنَّ اخل واألظه
ـ وا صِ ـهِ بعـدَ النهـي، والكسـائيّ أثبتَهـا نَفَ دِ وقوعِ ةَ تقـديرِ املثبـتِ بمجـرَّ حَّ

، وكيــفَ  ةِ ــحَّ ، وال نــزاعَ للجمهــورِ يف هــذهِ الصِّ عنــدَ قرينــةِ تقــديرِ املثبــتِ
ــ عُ يف حــذفِ الشَّ نــازِ ــبْقَ النهــي ال ـيُ ؟، كــام ال نــزاعَ لــهُ يف أنَّ سَ رطِ بقرينــةٍ

((  .)١(يستدعي تقديرَ املُثْبَتِ
ــو - ــنِ وق ــامِ احلَسَ ــ Qلُ اإلم ــاسِ اً أيض ــوائجَ الن ــوا أنَّ ح لَمُ : ((واعْ

م، فال  مِ اهللاِ عليكُ نْ نِعَ م مِ مَ فتحورَ نِقامً إليكُ َلُّوا النِّعَ  .)٢())متَ
 َ : فـال متَ ـامً جيوزُ أنْ يُقـالَ ـرْ نِقَ ُ مَ حتَ مَ ؛ ألنَّ املعنـى: إنْ لُّـوا الـنِّعَ َلُّـوا الـنِّعَ متَ

تْ نِقامً   .حارَ

: اعرتاضُ  طِ طِ عىل الرشَّ  الرشَّ
ــوايل  ، وت ــدٌ ــوابُ واح ــانِ واجل ــواىل رشط ــدْ يت ــهُ قَ نَّ ــونَ أَ ــرَ النحوي كَ ذَ

ــ ، أو بغــريِ ذلــكَ ـالشَّ طْــفٍ ــا أنْ يكــونَ بحــرفِ عَ ــا بحــرفِ )٣(رطنيِ إمّ ؛ فأمّ
هــام  ــنْ يشٌ منــهُ يف كالمِ ــمْ يكُ لَ ــا بغــريِ ذلــكَ فقــد جــاءَ Lالعطــفِ فَ ، وأمّ

)١(  :١/١٧٠حاشية يس عىل رشح الفاكهي لقطر الند. 

ة:  )٢( تْ ٢/٢٩كشف الغمة يف معرفة األئمّ . لسان العرب: ): ، و(حارَ تْ عَ جَ رَ

 (ح و ر).، ٢/٦٥٠

، رشح ٣٧، ٣١ينظر: اعرتاض الرشط عىل الرشط(ابن هشام األنصاري): )٣(

 .٤/٢٠٦، رشح الترصيح عىل التوضيح: ٩/٤٣٨٧التسهيل(ناظر اجليش): 
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ــدٍ  ــعٍ واح ــ)١(يف موض ــو ق ــنيِ ، وه ــامِ احلُس :  Qولُ اإلم ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع م
ــا أنْ  هتُ رْ مِّ ــو عُ ــابِ ل ــارِ واألحق ص  األَعْ ــدَ تُ مَ ــدْ ــتُ واجتهَ لْ ــو حاوَ ((ل

(( تُ ذلكَ إالّ بمنِّكَ كَ ما استطعْ مِ نْ أنعُ رَ واحدةٍ مِ كْ دِّيَ شُ  .)٢(أُؤَ
ــو  ، ل ــتُ ــو حاول ــفٍ (ل ــانِ دونَ عط ــواىل رشط ــدْ ت ــامِ قَ ــالمِ اإلم يف ك

ــا هتُ رْ مِّ ...)؛ فــإذا كــانَ كــذلكَ فـــ((إنَّهُ عُ تُ )، واجلــوابُ هــو (مــا اســتَطَعْ
ــ هام... ومقتض ــابقِ ــوابِ س نَى بج ــتَغْ ـــيُسْ ــذا أنَّ الشَّ ــهُ ـى ه ــاينَ ل رطَ الث

(( رٌ ــدَّ قَ  األعصــارِ واألحقــابِ مــا )٣(جــوابٌ مُ ــدَ تُ مَ ــرْ مِّ : لــو عُ هُ ، تقــديرُ
. كَ مِ رَ واحدةٍ منْ أنعُ كْ تُ أَنْ أُؤدِّيَ شُ  استطعْ

ــ ــلُ الشَّ ــونَ فع ــونَ أنْ يك ــرتط النحوي ــدِ اش ــيـوقَ رِ ماض ــأخِّ ؛ اً رطِ املت

ــ ــمِ والشَّ سَ ، مشــبِّهنيَ ذلــكَ بــاجتامعِ القَ ــهُ حمــذوفُ اجلــوابِ ، قــالَ ـألنَّ رطِ

ــ :((اجتامعُ الشَّ ــفورٍ صْ ــمِ ـابــنُ عُ سَ ا بمنزلــةِ اجــتامعِ القَ رطنيِ فصــاعدً

لْ يستحقُّ موضعٌ واحدٌ وقفةً يف أُطروحةِ  )١( قالَ د. عيلّ مجيل: ((وهَ

: كأنَّ  دكتوراه؟)). )، ولو هُ يريدُ حأقولُ فَ هذا العنوانَ (اعرتاض الرشطِ عىل الرشطِ ذْ

هُ يُؤدّي  ؛ ألنّ عُ حديثَ اإلمامِ؟، فام دعا إليهِ خالفُ الصوابِ حذفتُهُ ففي أيِّ مبحثٍ أَضَ

مِ والرشط. سَ ، إذْ دراستي هي تراكيبُ القَ  إىل اخلللِ يف املنهجِ

 .٢٥١البلد األمني:  )٢(

 .٩/٤٣٨٧اجليش): رشح التسهيل (ناظر  )٣(
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، مِ طِ يف أنّكَ تبنـي اجلـوابَ عـىل املتقـدِّ عـلُ جـوابَ الـذي يليـهِ  والرشَّ وجتَ

ــاً حمــذوف ــةِ الشَّ ــنْ أنْ ـ؛ لدالل ــدَّ إذْ ذاكَ مِ ، وال بُ ــهِ ــهِ علي مِ وجواب رطِ املتقــدِّ

ــ ))ـيكــونَ فعــلُ الشَّ ــهُ حمــذوفُ اجلــوابِ رِ ماضــيًا؛ ألنَّ ، وهــو )١(رطِ املتــأخِّ

ا). Q كذلكَ يف كالمِ اإلمام هتُ رْ مِّ  : (لو عُ

ـ ، فـال يكـونُ لـهُ  مسـتغنيًا عـنِ اجلـرطُ الثـاينـوجيوزُ أنْ يكونَ الشَّ وابِ

ــيءَ بــهِ تقييــداً للشــاً جــوابٌ تقــدير ــام جِ هِ بحــالٍ ـ، وإنّ ، كتقييــدِ لِ رطِ األَوَّ

ــهُ  ــةٍ موقعَ ــ)٢(واقع تُ مَ ــدْ ــتُ واجته ــو حاول : ل ــديرُ ــارِ ، والتق  األعص دَ

ــر مَّ عَ ــابِ مُ تُ  اً واألحق ــتَطَعْ ــا اس ــكَ م مِ ــنْ أنعُ ــدةٍ مِ رَ واح ــكْ دِّيَ شُ أنْ أُؤَ

يِّـــدَ ذ ـــام قُ ؛ وإنَّ لِ ــنَ األوّ ـــهَ أقـــو مِ جْ . وأر هــذا الوَ لــكَ إالّ بمنِّـــكَ

ــ ـــالشَّ ــلوبِ الشَّ ــاءَتْ بأُس ــالٍ ج لُ بح ــائمٌ ـرطُ األَوّ ــالمَ ق ؛ ألَنَّ الك رطِ

. طُ ، وال يناسبُ هذا املعنى إالّ الرشَّ  عىل االفرتاضِ

هُ يف رشح مجل الزجاجي، ٩/٤٣٨٨رشح التسهيل (ناظر اجليش):  )١( ، ومل أجدْ

ب. ثُل املقرّ ب، وال مُ  وال يف املقرّ

ــــة الشــــافية:  )٢( ريح عــــىل ـ، رشح التصــــ٣/١٦١٤ينظــــر: رشح الكافي

 .٢٠٧-٤/٢٠٦التوضيح:
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: طِ مِ والرشَّ  توايل القَسَ

ــرةُ اقــرتانِ  ــةِ كث ــنَنِ العربي ــنْ سُ ــ مِ ــمِ بالشَّ سَ ـــالقَ القــرآن يف  اً رطِ متوالي

ـــر اً الكـــريم وكـــالمِ العـــربِ شـــعر ثْ ـــاً ونَ ـــمُ مثـــلُ الشَّ سَ ، ـ، ((والقَ رطِ

ــرَ مــعَ اجلــزاءِ مــا يكــون مشــاهبإذا ذُ -فالواجــبُ  ــ اً كِ ــهُ غــريُ ـللشَّ نَّ رطِ يف أَ

، وأنْ يتعاقبا يف اللفظ)) -موجبٍ وأَنَّهُ مجلةٌ  هُ عَ رَ مَ كَ ذْ  .)١(أنْ ال يُ

ا عـــنِ فـــ مهِ نِيَ بجـــوابِ أحـــدِ ـــتُغْ طٌ اسْ ْ ـــمٌ ورشَ إذا مـــا اجتمـــعَ قَسَ

ـــرِ  ـــ)٢(اآلخَ ـــوابِ الشَّ نَى بج ـــتَغْ ىل أنْ يُسْ ـــانَ األَوْ ــــ، وك ؛ ألَنَّ اً رطِ مطلق

وطِ  ــقُ ــديرُ سُ ــا، وتق ــو منه ــي ه ــةِ الت ــى اجلمل ــلٌّ بمعن ِ ــقوطِهِ خمُ ــديرَ سُ تق

دِ الت ـوقٌ ملجـرَّ سُ ؛ ألَنَّـهُ مَ ـلٍّ ِ مِ غريُ خمُ سَ ، واالسـتغناءُ عـنِ التوكيـدِ القَ وكيـدِ

 .)٣(سائغٌ 

ــ ــمِ بالشَّ سَ ــرتانَ القَ ـــوإنَّ اق ــوعِ الشَّ ــبِ ن ــمُ بحس سَ قْ ــىل ـرطِ يُ رطِ ع

:  قسمنيِ

 .٤٣٨خمتار تذكرة أيب عيلٍّ الفاريسّ وهتذيبها:  )١(

:ينظر: أ )٢(  .٩/٤٣٨٤، رشح التسهيل(ناظر اجليش):٢/١١٨مايل ابنِ الشجريّ

، ٣/٢١٥، رشح التسهيل(ابن مالك): ٢/٨٨٨ينظر: رشح الكافية الشافية: )٣(

 .١٧٤-٦/١٧٣املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية: 
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طِ غريِ االمتناعي: مِ بالرشَّ : اقرتانُ القَسَ لُ مُ األَوَّ سْ  القِ
ــا ذا  ــدٍ وملْ يكون ــالمٍ واح ــاعيٍّ يف ك ــريُ امتن طٌ غ ْ ــمٌ ورشَ ــواىل قَسَ إذا ت

 ٍ ــربَ ــمِ دونَ خَ سَ ــارُ القَ ــرُ اعتب ىل واألَكث ــاألَوْ ــمَ ف سَ مُ القَ ــدِّ ــانَ املتق ــإنْ ك ، ف
ــ ـــالشَّ ــوابِ الشَّ ــنْ ج نى عَ ــتَغْ ، ويُسْ ــمِ سَ ــوابُ للقَ ــلُ اجل عَ ، فيُجْ ؛ ـرطِ رطِ

ـ مَ الشَّ ـدَّ قَ . وإنْ تَ ـهُ امَ قَ ـمِ مَ سَ ، فالواجـبُ ـلقيامِ جـوابِ القَ ـمِ سَ رطُ عـىل القَ
ــ ــارُ الشَّ ــ؛ وتع)٢()١(رطـاعتب ــمِ والشَّ سَ ((أَنَّ أَدايت القَ ــوَ ــكَ هُ ــلُ ذل رطِ ـلي

، كاالســتفهامِ  رُ ــا يف الكــالمِ معنــأصــلُهام التصــدُّ مهِ ــالًّ ىً ؛ لِتَأْثريِ ــمَّ إنَّ كُ ، ثُ

 .٦/٢٣٣ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

، مجلة قالَ د. أسعد: ((مثالُ اجلوابِ  )٢( نَّكَ مَ رِ ئْتَ واهللاِ ألُكْ : إنْ جِ  للرشطِ

، وهذا بعيدٌ عنِ  )جوابُ الرشطِ نَّكَ مَ رِ : رأ د. أسعد أنَّ مجلةَ (ألُكْ )). أقولُ نَّكَ مَ رِ ألُكْ

؛ ألنَّ الالّمَ والنونَ املشددةَ ال يدخالنِ  مِ سَ )جوابٌ للقَ نَّكَ مَ رِ ، بلْ مجلةُ (ألُكْ الصوابِ

، وإنّ  ئْتَ واهللاِ عىل جوابِ الرشطِ . ولو قالَ د. أسعد: إنْ جِ مِ سَ ام عىل جوابِ القَ

مْكَ  رِ )جوابأُكْ مْكَ رِ  للرشط. اً ، لكانتْ مجلةُ (أُكْ

نِ الرشطِ وكانَ مقرتنًا بالفاءِ فاجلوابُ للقسمِ  مُ عَ سَ رَ القَ ا: ((إذا تأخّ وقالَ د. أسعد أيضً

َ الفائزُ فواهللاِ ألُكْ  رضَ : إنْ حَ نْ جوابُ وجوابُ الرشطِ حمذوفٌ : مل يكُ نَّهُ)). أقولُ مَ رِ

: ((إنْ  ؛ لذلك اتّصل بالفاء الرابطة، قالَ الريضّ هُ مُ وجوابُ سَ الرشطِ حمذوفاً، بلْ هو القَ

هُ جوابُ الرشط)) ؛ فالقسمُ وجوابُ يْتَني فواهللاِ آلتِيَنَّكَ تَ ، ٦/٢٣٤رشح الريض:  أَ

 .٦/٣١٣٢اجليش): ، رشح التسهيل (ناظر ١١/٤٠٠وينظر: التذييل والتكميل: 
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ــدْ  ِام قَ ، أي: جــواهبِ ثِّرانِ فيــهِ ــؤَ ــامَّ يُ ا عَ مهِ ــدِ ــهُ وبُعْ م لَ مــنهام لكثــرةِ اســتعامهلِِ
هِ عــىل جوابِــ رِ ــدُّ ــنْ درجــةِ تَصَ طُ عَ هِ، أي: ال يكــونُ يســقُ ــى باعتبــارِ يُلْغَ ، فَ هِ

ــ ــا الشَّ ــا، أَمَّ ِ عالمتامهُ ــوابَنيْ ــا ـيف اجل ــأْتِني، وأمَّ ــكَ إنْ ت : آتي ــوُ رطُ فنح
، وزيــدٌ قــائِمٌ واهللاِ، فيضــعُفُ أمرُ  ــمُ فنحــو: زيــدٌ واهللاِ قــائمٌ سَ ــا، فــال القَ مهُ

ــدَّ اً يكــونُ هلُــام جــوابٌ لفظــ تَقَ ــا مــنْ حيــثُ املعنــى، فالــذي يَ مُ عــىل ؛ وأمّ
ــ ، لكــنَّ ـالشَّ ــمُ سَ ــهُ القَ لُ ــمِ أو يتخلَّ سَ مُ عــىل القَ ، وكــذا مــا يتقــدَّ ــهُ رطِ جوابُ

ـ ـنَ الشَّ مَ أكثرُ إلغاءً مِ سَ فـعَ ـالقَ ، حتـى رَ ؛ ألنَّـهُ أَكثـرُ دورانًـا يف الكـالمِ رطِ
ا فقــالَ  هُ لغــوً ــامَّ ، وسَ نِ ألســنتِهم عليــهِ ــرُّ ؛ لِتَمَ اهللاُ املؤاخــذةَ بــال نِيَّــةٍ

مْ ﴿تعاىل: امنِكُ وِ يفِ أَيْ غْ مُ اهللاَُّ بِاللَّ كُ ذُ  .)١())﴾ال يُؤاخِ
لِ يف  ــاملَ األوَّ ــإنَّ إع ــمٌ ورشطٌ ف ــواىل قَسَ ــهُ إذا ت نَّ ــوفينيَ أَ ــذهبُ الك وم
ــدَ  ــانَ أبع لَ وإنْ ك ؛ ألنَّ األوّ ــهِ ــم في ــتداللَ هلُ ــازع أوىل، وال اس ــابِ التن ب

 بالتصدّ  وَّ قَ دَ تَ نَ الثاين إالّ أنّ هذا البُعْ هُ وأصلُهُ مِ قُّ  .)٢(رِ الذي هو حَ
ــام  ه ــمُ يف كالمِ سَ ــاءَ القَ ــ Lوج ــ اً مقرتن ـــبالشَّ ــاعي يف رطِ غ ريِ االمتن

 :)٣(اً اثني عرشَ موضع

، واآلية: سورة املائدة: ٢٣٤-٦/٢٣٣رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب:  )١(

 .٨٩من اآلية

 .٦/٢٣٤ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٢(

 .٣٥٦: ٢ينظر:م )٣(
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ــنيِ  - اِطبــ Qمنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ ا  اً خمُ :((أَمَ دٍ ــعْ ــرَ بــنِ سَ مَ جــيشَ عُ
م)) ةَ اهللاِ عليكُ جَّ تُلُنَّ حُ تَقْ ئِنْ قتلتموين لَ  .)١(واهللاِ لَ

ــوين...) ا ــئِنْ قتلتم ــالّمُ يف (لَ ــبقَ -ل ــام سَ ــ  -)٢(ك ى المَ الش ــمَّ ؛ ـتُسَ رطِ
ــ ــرفِ الش ــىل ح ا ع ــدخوهلِ ، والمَ  رط،ـل ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةَ جل ئَ ــالّمَ املوطِّ وال

ــلَ  ــمَ قب سَ ــأَنَّ القَ ــةَ ب ــالّمَ املؤذن ، وال ــةً لُ توطِئَ ــدخُ ــمِ ت سَ ، والمَ القَ ــنيِ اليم
ــ ــدها جــواـالشَّ ــوابَ بع ، و((أنَّ اجل ــوابُ رشطٍ رطِ ــا، ال ج ــمٍ قبله بُ قَسَ

.)٣(بعدها)) مِ جلوابهِ سَ دُ هبا طلبُ القَ كَّ ؤَ  . وهيَ المٌ مفتوحةٌ يُ
ـــئِنْ  ـــام يف (لَ ـــيًا ك ـــونُ ماض ـــا يك ـــرُ م ) أكث ـــئِنْ ـــدَ (لَ ـــلُ بع والفع
ثَتْ عـــىل اجلـــزاءِ هـــذهِ الـــالّمَ  ـــدَ قتلتمـــوين...)؛ ((ألنَّ العـــربَ إذا أحْ

ــ ــهُ عــىل جهــةِ فَعَ لَ وا فِعْ ــريَّ . وال يكــادونَ جيعلونــهُ عــىل يفعــل كراهــةَ صَ لَ
ـلْ  : سَ م يقولـونَ ـُ ؛ أَالَ تـر أَهنَّ ثَ عىل اجلـزاءِ حـادثٌ وهـو جمـزومٌ أنْ حيدُ
ــش؛ ألَنَّ  : مــا تَعِ ، وال يقولــونَ ــتَ شْ : ال آتيــكَ مــا عِ ، وتقــولُ ــئْتَ ــامَّ شِ عَ

ــعَ مــا قبلهــا عليهــا، فصــ قَ ــدْ وَ ، وقَ  رفوا الفعــلَ إىلـ(مــا) يف تأويــلِ جــزاءٍ
ــالَّمِ  وثَ ال ــدُ وا حُ ــريَّ )، فَصَ ــلَ ــتَبنيُ يف (فَعَ مَ ال يس ــزْ ؛ ألنَّ اجل ــلَ وإنْ  -فَعَ

بُ شــيئ ــرِّ ــتْ ال تُعَ وا جــوابَ اجلــزاءِ بــام  -اً كانَ ــريَّ ، ثــمَّ صَ بُ ــرِّ عَ كالــذي يُ
ــى بــهِ اليمــنيُ  لَقَّ بلُ بــهِ  -تُ ــتَقْ ريــدُ تُسْ ــا  -يُ ــا بـــ(ال)، وإمّ )، وإمّ ــا بـــ(المٍ إمّ

 .١/١٦٦روضة الواعظني(الفتّال النيسابوري):  )١(

 من األطروحة. ١٦٦ ينظر: ص )٢(

 .٤/٢٥٤، وينظر: مهع اهلوامع: ٣٥٤راب(الكافيجي):رشح قواعد اإلع )٣(
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)، وإمّ  ، بـ(إنَّ يتَنـي مـا ذلـكَ لـكَ بضـائعٍ ـئِنْ أتَ ا بـ(ما)؛ فتقـولُ يف (مـا): لَ
(( يتَني إنَّ ذلكَ ملَشكورٌ لَكَ ئِنْ أتَ ): لَ  .)١(ويف (إنَّ

ــايض  ــلِ امل ــتعاملِ الفع ــنِ اس اءُ مِ ــرّ ــهِ الف ــاءَ ب ــا ج ــلُ م ــنُ تعلي ويمك
ــنَ الفعــلِ املضــارعِ بــأَنَّ الفعــلَ املــايضَ مبنــيٌّ ال ) أكثــرَ مِ ئِنْ (لَ ــدَ يظهــرُ  بَعْ

ــرابُ  ــهِ اإلع ــ)٢(في ــنَ الشَّ ــامعِ مِ فَ الس ْ ــي رصَ ــتكلِّمَ يبغ رطِ إىل ـ، وأنَّ امل
رُ  ها يتــأثَّ ، وجمــيءُ الفعــلِ املضــارعِ بعــدَ ــةٌ جازمــةٌ ) رشطيّ (إنْ ؛ ألنَّ ــمِ سَ القَ

ا، وهذا ال يُعطي معنبأنْ ي مِ  ىً كونَ جمزومً سَ  .)٣(للقَ
تَ  ـــوين...) اجْ تَلتُمُ ـــئِنْ قَ ـــا واهللاِ لَ مويف (أَمَ ـــدَّ قَ ـــمُ مُ سَ ـــعَ القَ ـــعَ  اً مَ مَ

ـــ ؛ ـالشَّ ـــمِ سَ م) مجلـــةُ جـــوابِ القَ ـــةَ اهللاِ علـــيكُ جَّ تُلُنَّ حُ تَقْ (لَ ، ومجلـــةُ رطِ
ــ ــىل الشَّ ــمِ ال ع سَ ــوابِ القَ ــىل ج ــدٌ ع تَمِ عْ ــالمَ مُ ــنَ ـ((ألنَّ الك سُ رطِ فَحَ

(( ــاءُ ــعُفَ )٤(اإللغ ، وضَ ــلُهُ ــوَ أص ــذي هُ رِ ال ــدُّ ــمِ بالتص سَ ي القَ ــوِّ ، و((لِتَقَ
ـــال ))ـشَّ ـــطِ )))٥(رطُ بالتوسُّ مِ ةِ االعتنـــاءِ باملتقـــدِّ . وجـــوابُ )٦(، و((لِشـــدَّ

. مِ سَ طِ حمذوفٌ أغنى عنهُ جوابُ القَ  الرشَّ

 .٦٦-١/٦٥معاين القرآن(الفراء):  )١(

 .١١٥ينظر: نتائج الفكر يف النحو: )٢(

اء):  )٣(  .١١٤ينظر: النحو الكويف(مباحث يف معاين القرآن للفرّ

 .١١٥نتائج الفكر يف النحو: )٤(

 .٦/٢٣٤رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )٥(

 .٤/٢٠٤الترصيح عىل التوضيح:  رشح )٦(
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((إذا أَغنــى  ــهُ ؛ ألنّ ــمِ فهــي االســتقبالُ سَ ــةُ مجلــةِ جــوابِ القَ ــا دَالل وأَمَّ

ــ ــوابِ الشَّ ــنْ ج ــمِ عَ سَ ــوابُ القَ ــمِ ـج سَ ــوابُ القَ ــونَ ج مَ أنْ يك ــزِ رطِ لَ

ــت ــلُ مس ــونَ فع مَ أنْ يك ــزِ ، ولَ ــهِ ــتقبلٍ ودالٌّ علي ــنْ مس ــنٍ عَ غ ــهُ مُ قبَالً؛ ألنّ

، أو معنـ اً . لفظـ)١(رطِ بصـيغةِ املـايض))ـالشَّ  ـبَقَ كاملضـارعِ املنفـي  ىً كـام سَ

(ْ ـــ(ملَ ــنيِ )٢(ب ــامِ احلُس ــولِ اإلم ــام يف ق ــأنِ  Q، ك ــزبريِ يف ش ــنِ ال ــدِ اهللاِ ب لعب

نْصِ  ْ يُ ئِنْ ملَ :((واهللاِ لَ ))معاويةَ ولِ ضُ لْفِ الفُ نَّ بِحِ تِفَ َهْ ني ألَ  .)٣(فْ

 .٤/٢٥٣، وينظر: مهع اهلوامع: ٤/١٧٨٣ارتشاف الرضب:  )١(

، مهع ٢/١٧٥ينظر: رشح األلفية البن مالك(احلسن بن قاسم املرادي): )٢(

ة يف رشح الفوائد الصمديّة:٤/٢٥٣اهلوامع:  .٧٩٤، احلدائق النديّ

ول: هو حلفٌ بنيَ حِ . و١٥/٢٢٧، رشح هنج البالغة:١٧/٢١٢األغاين:  )٣( ضُ لْفُ الفُ

هم مجيعأشخاصٍ من جُ  ، وأسامؤُ مَ وقطوراءَ ؛ فاجتمعَ هؤالءِ وأقسموا  اً رهُ نَ الفضلِ مشتقةٌ مِ

لْامً  ة ظُ وا يف مكَّ رُّ قِ ،  أنْ ال يُ مَّ اضمحلَّ هذا احللفُ ومل يبقَ منهُ يف قريشٍ إالّ االسمُ . ثُ وهُ ريَّ إال غَ

نْ قريشٍ  تْ قبائلُ مِ عَ ةَ  ثُمَّ دَ رَ هْ ؛ فاجتمعَ بنو هاشمٍ وبنو أسدٍ وبنو زُ لْفِ ا هلذا احلِ ها بعضً بعضَ

، فتحالفوا دعانَ التيميّ ة يف بيتِ عبد اهللاِ بن جُ رَّ يِّمِ بنِ مُ عىل أنْ ال يرتكوا يف  بنِ كالب وبنو تَ

. وقَ  اً مكيّ  اً مكة مظلوم هِ ها إالّ نرصوهُ عىل ظاملِهِ وأخذوا لهُ بحقِّ دَ هذا كانَ أم من غريِ هِ دْ شَ

: ((لقد  Nاحللفَ النبيُّ  ، وكانَ يقولُ بعد رسالتِهِ رِ مخسٌ وعرشون سنةً مْ نَ العُ قبلَ بعثتهِ ولهُ مِ

ى إليهِ يف  عَ ، ولو أُدْ مِ ْرَ النِّعَ بُّ أنَّ يل بهِ محُ ا ما أُحِ فً لْ دعانَ حِ تُ يف دارِ عبد اهللاِ بنِ جُ دْ هِ شَ

)). األغاين:  بْتُ َجَ  .٢١١-١٧/٢٠٨اإلسالمِ ألَ
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) أغنـــى عـــن جـــوابِ  نَّ بحلـــفِ الفضـــولِ تِفَ َهْ (ألَ ـــمِ سَ جـــوابُ القَ

ــ ــلِ ـالشَّ ، وملِجــيءِ فِعْ ــمِ عــىل االســتقبالِ سَ ؛ لداللــةِ جــوابِ القَ رطِ

ـــ ـــرـالشَّ ـــيا معن ني) ماض ـــفْ نْصِ ْ يُ ئِنْ ملَ (لَ ـــوعُ (ملْ) طِ ـــد((جازَ وق ى، وق

 ( ــا جازمتــان، وال جيتمــعُ جازمــانِ كــام ال جيتمــعُ يف اجلازمــةِ بعــدَ (إنْ ومهُ

 ، ــبٍ ــضٍ وال نَصْ فْ ــنْ خَ ــدٍ مِ ــولٍ واح ــامالنِ يف معم ــالمِ ع ــنَ الك يشءٍ مِ

يف املعنـى، وكانَـتْ متصـلةً بـهِ حتـى  اً كنْ ملّا كـانَ الفعـلُ بعـدها ماضـيول

ـهُ  ةِ الداللـةِ عليـهِ بــ(مل) جـازَ وقوعُ أَنّ صيغتَهُ صـيغةُ املـايض؛ لقـوّ ـدَ  كَ بَعْ

ـــهُ أقـــربُ إىل الفعـــلِ  )، فكـــانَ العمـــلُ واجلـــزمُ بحـــرفِ (ملْ)؛ ألنّ (إنْ

ىل  ـــا أَوْ )؛ ألهنّ ، وكـــانَ املعنـــى يف االســـتقبالِ بحـــرفِ (إنْ وألصـــقُ

(( بَقُ  .)١(وأَسْ

ــ ــازِ فــإنَّ جــوابَ الشَّ ــا عــىل مــذهبِ ابــنِ اخلبّ ، ـوأمّ رطِ غــريُ حمــذوفٍ

ــ ــهُ جــوابُ الشَّ ــمُ وجوابُ سَ ــام القَ ــتَ رطِ ـوإنّ مْ ــئِنْ قُ : واهللاِ لَ ، قــال:((تقولُ

 ، ــمِ سَ ــوابُ القَ ــةُ ج ــالالّمُ الثاني ؛ ف ــكَ نّ َ ُكرمَ ــتَ ألَ مْ ، واهللاِ إنْ قُ ــكَ نَّ ألُكرمَ

(( طِ مُ وجوابُهُ جوابُ الرشَّ سَ  .)٢(والقَ

، وينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: ١١٦-١١٥نتائج الفكر يف النحو: )١(

٢/٥٨٦. 

 .٤٨٢توجيه اللمع:  )٢(
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ـنيِ  - بْتَني  Qومنها قـولُ اإلمـامِ احلُسَ ـئِنْ طـالَ :((إهلي، لَ ـنْ دعـاءٍ لـهُ مِ

ــك  نُويبِ ألُطالبَنَّ ــذُ ُم بِ هنَّ َ ــربِ ُخ ــاطئِنيَ ألَ ــعَ اخل ــتَني مَ بَسْ ــئِنْ حَ ، ولَ ــكَ بكرمِ

(( بي لكَ  .)١(بحُ

ـنِ  - يج Qومنها قـولُ اإلمـام احلَسَ ـدَ :((أَنْـتَ )٢(خماطبًـا معاويـةَ بـنَ حُ

دْتَ عليـهِ احلـوضَ  اً السبّابُ عليّ  رَ ـئِنْ وَ ا لَ ومـا  -عندَ ابنِ آكلةِ األَكبادِ؟، أَمَ

هُ  دُ رِ نَّ  -أراكَ تَ دَ تَجِ رلَ مِّ شَ ـنْ  اً حـارسِ  اً هُ مُ ـارَ واملنـافقنيَ عَ فَّ ، يـذودُ الكُ يْـهِ ذِراعَ

لُ الصـادقِ  ـوْ ـنْ صـاحبِها، قَ لِ عَ حوضِ رسـولِ اهللاِ كـام تُـذادُ غريبـةُ اإلبـِ

(( مِ دوقِ أيب القاسِ  .)٣(املَصُ
كَ ـمذهبُ أَكثرِ البص ُطالبَنـَّ دةٌ والالمَ يف (ألَ ) مؤكِّ ئِنْ ، ريّنيَ أنَّ الالمَ يف (لَ

 .١/١٥٢مقتل احلسني: )١(

نيَ  )٢( فِّ دَ صِ هِ ، شَ َ رصْ دُّ يف أهلِ مِ عَ ، يُ كوين الكنديّ نةَ السَّ فْ يْجٍ بنِ جَ دَ معاويةُ بنُ حُ

و الذي قتلَ  ، وهُ دَ بنَ أيب بكرٍ معَ معاويةَ َمَّ  Qوهو والٍ ألمريِ املؤمنني  ريض اهللا عنه حمُ

لَكَ قبلَ  . هَ َ يجٍ بعد هالكِ معاويةَ عامالً ليزيدَ عىل مِرصْ دَ . وصارَ ابنُ حُ َ عىل مِرصْ

و بن العاص(ت ، أُسدُ الغابة يف ٤٥٥هـ). وقعة صفني: ٦٣هالكِ عبدِ اهللا بن عمرِ

 .٢١٨-٥/٢١٧معرفة الصحابة: 

: املايض يف األُمور. لسان العرب:٣/٨١عجم الكبري:امل )٣( رُ مِّ (ش ٥/١٨٣. املُشَ

فَ عنها. لسان العرب: شَ : كَ َ ذراعيهِ رسَ : يطردُ. ٢/٤٣٩م ر). وحَ (ح س ر). يذودُ

 (ذ و د).٣/٥٣٥لسان العرب:
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ــنَ  ، ومــذهبُ الكــوفينيَ وكثــريٍ مِ ــمِ سَ ) جــوابُ القَ ــهُ نَّ دَ تَجِ ُم، ولَ هنَّ َ وألُخــربِ
مِ ـالبص سَ ، والثانيةُ المُ القَ مِ سَ نَ القَ لَفٌ مِ : األُوىل خَ  .)١(رينيَ
ــنيِ  - ــا دعــا األخــريُ  Qومنهــا قــولُ اإلمــامِ احلُسَ ريِ بــنِ القــني ملَّ هَ لــزُ

ــ دٍ إىل نُصْ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ ــيشَ عُ ةِ ـج ــولِ اهللاِ رَ ــتِ رس ــنِ بن ، N اب ــلْ بِ :((أَقْ
ـدْ  قَ ـهِ وأبلـغَ يف الـدعاءِ لَ ـحَ لقومِ ـونَ نَصَ نُ آلِ فِرعَ ئِنْ كـانَ مـؤمِ ري لَ مْ لَعَ فَ

(( حُ واإلبالغُ عَ النُّصْ ، لو نَفَ تَ لَغْ تَ هلؤالءِ وأبْ حْ  .)٢(نَصَ
ــغَ Q يف قولِــهِ  لَ بْ ــهِ وأَ ــحَ لقومِ ــونَ نَصَ عَ نُ آل فِرْ مِ ــؤْ ــئِنْ كــانَ مُ ...) ال :(لَ

ــدُ هــذا أنَّ جــوابَ  ضُ ، ويَعْ ) عــىل االســتقبالِ لَّ (كــانَ يمكــنُ أنْ تَــدُ
ــ ــيَ عــنْ جــوابِ الشَّ ) املُغن ــتَ لَغْ تَ هلــؤالءِ وأبْ ــحْ دْ نَصَ قَ (لَ ــمِ سَ رطِ ملْ ـالقَ

ــتقبالِ  ــىل االس ــنْ داالًّ ع ــونَ -يكُ ــرتطَهُ النحوي ــام اش ــىل  -ك ــلْ داالًّ ع بَ
ــ ) ـاملُضِ (كانَ ــةَ ــق دالل ــذا يواف ، وه ــيّ ) الشَّ ــدَ (إنْ ـــبع ــىل املُضِ يّ ـرطيّةِ ع

ــ ــا؛ ألنَّ اجلــزاءَ الزمُ الشَّ ـــأيضً ، والزمُ الشَّ ـهِ ـرطِ ، )٣(رطِ واقِــعٌ يف زمانـِ
ــ ــىل املُضِ ــا ع ةِ دَاللتِه ــوَّ ــانَ لق ــكَ يف ك ــاغَ ذل ــام س ــلُ ـو((إنَّ ــا أَصْ ، وأَهنَّ يّ

ـــةِ  الل ـــبَ يف الدّ لِ ـــذلكَ أنْ تَغْ ـــازَ ل ـــا؛ فج هتُ ـــالِ وعبارَ ؛ )٤())"إنْ " األفع

 .٢/٦٧٧ينظر: الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر: )١(

)٢( :  .٣/٣٢٠تاريخ الطربيّ

 .٥/٢٦ريض عىل كافية ابن احلاجب:ينظر: رشح ال )٣(

 .٨/٢٨٣، وينظر: رشح املفصل:٢/١٩٠األصول يف النحو: )٤(
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ــ ــوابِ الشَّ ــديرَ ج ــإنَّ تق ــذلكَ ف ــوـل عَ نُ آلِ فِرْ مِ ــؤْ ــانَ مُ ــو: إنْ ك نَ رطِ ه
ــغَ فَ  لَ بْ ــه وأَ مِ وْ ــحَ لِقَ نــا نَصَ ) هُ (إنْ ــنْ ْ تكُ . وملَ ــتَ لَغْ تَ هلــؤالءِ وأبْ ــحْ ــدْ نَصَ قَ

، أي: إنَّ  ــربِ ــمونِ اخل ــولِ مض ــزاءِ بحص ــمونِ اجل ــولِ مض ــقِ حص لتعلي
ريِ بـنِ القـنيِ جـيشَ عُ  هَ حَ زُ لَّقـنُصْ عَ دٍ لـيسَ مُ ـعْ ـرَ بـنِ سَ نِ  اً مَ مِ ـؤْ ـحِ مُ بِنُصْ

ــهم: ــولُ بعضِ ــكَ ق نَّ رَّ غُ ــريض:((فال يَ ــالَ ال ــذا ق ؛ ل ــهُ ــونَ قومَ عَ إنَّ  آلِ فِرْ
ــ ــبَبُ اجلــزاءِ))ـالشَّ ــ)١(رطَ سَ ) اجلــزاءَ بالشَّ ــمٌ ـ، أي: إنَّ تعليــقَ (إنْ كْ رطِ حُ

ــ)٢(أغلبــيٌّ  ــدْ نَصَ قَ ــري لَ مْ عَ : لَ قــالَ .؛ لــذا جيــوزُ أنْ يُ تَ هلــؤالءِ وأبلغــتَ  حْ
ـ ـمَ الشَّ هِ تشـبيهرـوإنَّام أُقْحِ ـمِ وجوابـِ سَ ـريِ بـنِ القـنيِ  اً طُ بـنيَ القَ هَ حلـالِ زُ

 ، ـونَ عَ دٍ بقـومِ فِرْ ـعْ ـرَ بـنِ سَ مَ ، وتشـبيهَ جـيشِ عُ ـونَ عَ ن آلِ فِرْ مِ ـؤْ بحـالِ مُ
. بِيْهِ ريٍ والذمِّ ملُخاطَ نَ الثناءِ عىل زهَ  وهذا فيهِ ما فيهِ مَ

ــنِ ومنهــا  - :((إينِّ  Qقــولُ اإلمــامِ احلَسَ هُ ــتَمَ ــا شَ ــمِ ملَّ ملــروانَ بــنِ احلَكَ
ا  ـتَ صــادقً نـْ كَ اهللاُ؛ فلَــئِنْ كُ ــدُ ـو عنــكَ شــيئًا، ولكــنْ موعِ ـُ واهللاِ ال أَحمْ

، بِكَ ــذِ ــا فجــزاكَ اهللاُ بِكَ بً ــتَ كاذِ نْ ، وإنْ كُ قِكَ ــدْ واهللاُ أَشــدُّ  فجــزاكَ اهللاُ بِصِ
نِّي)) ةً مِ مَ  .)٣(نِقْ

، وينظر: املنصف من الكالم ١/٢٦٤رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .١/٦٠٣عىل مغني ابن هشام:

 .٤/٥٩ينظر: معاين النحو: )٢(

 .٤٣/٣٥٢، بحار األنوار:١/١٣١مقتل احلسني: )٣(
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ــ Qقــولُ اإلمــامِ احلُســني ومنهــا  - :((فأَبْشِ ــئِنْ ـألصحابِهِ اهللاِ لَ ــوَ وا، فَ رُ
دُ عىل نبيِّنا)) تَلُونا فإِنَّا نَرِ  .)١(قَ

ــ ــعنيِ للش ــال املوض ــوابُ يف كِ ؛ ـاجل ــهِ مٌ علي ــدَّ قَ ــمَ مُ سَ ــعَ أَنَّ القَ رطِ مَ
) الرابطــةِ جلــوابِ  ام بـــ(الفاءِ ــلٍّ مــنهُ والــدليلُ عــىل ذلــكَ اقــرتانُ كُ

ــ .ـالشَّ :((وأنشــدين  رطِ ، إذْ قالَ اءُ ــنَ النحــوينيَ الفــرَّ والــذي أجــازَ هــذا مِ
قيل:  بعضُ بني عُ

تُهُ اليومَ صـادق ئنْ لِ  ثْ دّ  اً كانَ ما حُ

 

سِ  بَاديا  مْ يْظِ  للشَّ ارِ  القَ مْ يف هنَ  أَصُ

ةٍ   وَ ـرْ جٍ وفَ ْ ا بنيَ رسَ ارً بْ محِ كَ  وَ َأَرْ

 

ِليا  ـامَ  شِ رَ غْ نَ اخلاتامِ صُ رِ مِ  وأُعْ

: فأَ   ـهُ يف الكـالمِ أنْ يقـولَ ، وكـانَ الوجْ عـلِ ـنَ الفِ لقى جـوابَ اليمـنيِ مِ
(( مَ إلغاءَ الالّمِ هَّ ، وتَوَ تِيَنَّكَ ئِنْ كانَ كذا آلَ . )٢(لَ ئِنْ  يف لَ

: ـلَ اجلـوابِ للشـ أَقولُ عْ ـمِ ـإنَّ جَ سَ مٌ -رطِ دونَ القَ ـدَّ قَ ـمَ مُ سَ مـعَ أنَّ القَ
ـنِ  -عليهِ  (فجزاكَ اهللاُ Q واجبٌ يف كـالمِ اإلمـامِ احلَسَ ؛ ألنَّ مجلـةَ اجلـوابِ

نْ دعائيَّةً ملََا اقرتنتْ بالفاءِ. ، ولو ملْ تكُ )دعائيةٌ قِكَ دْ  بِصِ
)؛  قِكَ ــدْ ــزاكَ اهللاُ بِصِ ــدْ جَ قَ :(لَ يلَ قِ ــمِ لَ سَ ــو كــانَ اجلــوابُ للقَ ــهُ ل ــمَّ إنَّ ثُ

رادٍ. ا وهو غريُ مُ  فصارَ الكالمُ إخبارً

 .٤٥/٨٠، بحار األنوار:٢/٨٤٨ج واجلرائح:اخلرائ )١(

، رشح ٤/١٧٨٣رب:ـ، وينظـــر: ارتشـــاف الضـــ١/٦٧معـــاين القـــرآن: )٢(

 .٤/٢٥٢، مهع اهلوامع:٣١٣١-٦/٣١٣٠التسهيل(ناظر اجليش):
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ــمِ يف  ــوابَ القسَ ــذلكَ أر أنَّ ج ــنِ ل ــامِ احلَسَ ــولِ اإلم ــلِ ق ثْ ملْ  Qمِ
ــ ــوابُ الشَّ ــهِ ج لَّ علي ا دَ ــذوفً ــنْ حم ـــيكُ ــو الشَّ ــهُ ه ــلْ جوابُ ، بَ رطُ ـرطِ

ــالّمِ يف  ــدَ ال ــوابَ بع ــأنَّ اجل ــوينيَ ب ــض النح ــولَ بع ــإنَّ ق ــذا ف ، ل ــهُ وجوابُ
. مٍ قبلها ال جوابُ رشطٍ بعدها غريُ دقيقٍ  (لئَن) جوابُ قَسَ

ــامِ احلُ  ــولِ اإلم ــنيِ وكــذلكَ يف ق ــQسَ ــلَ للشَّ عِ ــوابَ جُ ــإنَّ اجل رطِ ِ ـ، ف
ــيِّ  ــىل النب ــم ع هُ ؛ ألنَّ ورودَ ــمِ سَ ــ Nدونَ القَ ــكَ ـمش ــلِ يف ذل تْ روطٌ بالقَ

. مِ مبالغةً يف توكيدِ اخلربِ سَ . وإنَّام جيءَ بالقَ  املقامِ
ـنِ  - ـهِ أمـريَ  Qومنها قـولُ اإلمـامِ احلَسَ امِ بة بعـد اهتِّ ـعْ غِـريةِ بـن شُ للمُ

اهللاِ مـا ب Qاملؤمنني ـا فَـوَ ثامنَ مظلومً تَلَ عُ ي إنْ كانَ عيلٌّ قَ رِ مْ عَ : ((لَ قتلِ عثامنَ
، فام نَصَ  هُ حَ ـأنتَ يف ذلكَ منْ يشءٍ تَ يِّتـرْ ـبْتَ لـهُ مَ صَّ ، ومـا زالـتِ اً يًّـا وال تَعَ

(( ِيتُ اإلسالمَ ، ومتُ رَ اجلاهليةِ يِي أمْ ْ اَيا، وحتُ تَّبِعُ البَغَ كَ تَ  .)١(الطائفُ دارَ
ــ اجلــوابُ  ) هــو جــوابُ الشَّ ــنْ يشءٍ ، ـ(فــواهللاِ مــا أنــتَ يف ذلــكَ مِ رطِ

ــ ــىل الشَّ مٌ ع ــدَّ ق ــمَ مُ سَ ــالُ أنَّ القَ ...)، ـواحل ــيلٌّ ــانَ ع ــري إنْ ك رطِ (لعم
الً، وثانيـوالدليلُ عىل ذلـكَ اتِّصـالُ اجلـوابِ با : أنَّ اً لفـاء الرابطـةِ هـذا أوّ

مَ ال يكونُ جواب سَ مِ  اً القَ سَ  .)٢(للقَ

 .٢/٤١االحتجاج:  )١(

، الكايف يف اإلفصاح عن ٢٣٧، املسائل املشكلة: ٧٦-٧٥ينظر: الالمات:  )٢(

 .٨٧٠-٣/٨٦٩مسائل كتاب اإليضاح: 
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ــنُ أنْ  ــ وال يمك ــوابُ الشَّ ــونَ ج ــونَ -رطِ ـيك رَ النحويّ ــدَّ ــام قَ ــد  -ك ق

ــا  ــمُ جوابً سَ ــانَ القَ ــك لك ــانَ ذل ــو ك ــهُ ل ــم ألنَّ سَ ــوابِ القَ ــنْ ج ــى ع أغن

. مِ سَ هُ هو جوابُ القَ طَ وجوابَ ْ ؛ لذا أر أنَّ الرشَّ مِ سَ  للقَ

ــ ــوابِ للش ــلِ اجل عْ اءِ يف جَ ــرّ ــذهبَ الف ــإنَّ م ــذلكَ ف ـــل ــعَ  اً رطِ أحيان م

ــ سَ مِ القَ ــتقــدُّ مِ مــنَ الشَّ ، وإنَّ تــرجيحَ املتقــدِّ رطِ أو ـمِ هــو عــنيُ الصــوابِ

مِ  سَ  .)١(اً ليسَ مطلق -كام هو مذهبُ اجلمهورِ -القَ

ــ ــرَ الشَّ اءَ قــائالً:((وإنْ أُخِّ ــعَ ابــنُ مالــكٍ ٍ الفــرَّ بِ نِيَ يف ـوقــدْ تَ رطُ اســتُغْ

هِ تعـاىل: ـمِ كقولـِ سَ هِ بجـوابِ القَ ـوَ ﴿أكثرِ الكـالمِ عـنْ جوابـِ سَ اهللاأَقْ وا بـِ  مُ

نَّ  جُ ــرُ ُمْ لَيَخْ هتَ ــرْ ــئِنْ أَمَ ــمْ لَ ِ ــدَ أَيْامهنِ هْ ــوابِ ﴾جَ ــتغناءُ بج ــعُ االس ، وال يمتن

هِ)) رِ طِ معَ تأَخُّ  . نحو قولِ األعشى: [البسيط])٢(الرشَّ

ـبِّ معركـةٍ  نْ غِ نِيتَ بِنا عَ ئِنْ مُ  لَ

 

ـلُ   نْتَقِ نْ دماءِ القـوم نَ نا عَ لْفِ  )٣( التُ

ــ  ــدْ قَصَ هُ )٤(رورةِ الشــعريةِ ـمالــكٍ ذلــكَ عــىل الضــ رَ ابــنـوقَ ــدَ ضَّ ، وعَ

 .٦/١٧٥ينظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية: )١(

 .٥٣، واآلية: سورة النور: من اآلية ٢/٨٨٩رشح الكافية الشافية: )٢(

 .١٤٩ديوان األعشى: )٣(

، املقاصـد الشـافية يف رشح ١/٣٦٧ينظر: رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ: )٤(

ــة: ــة الكافي ــىل األ٦/١٧٤اخلالص ــت ع ــذور ، النك ــافية والش ــة والش ــة والكافي لفي

 .٢/٢٣١والنزهة:
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ــ ــهُ جيــوزُ قلــيالً يف الشــعرِ اعتبــارُ الشَّ نَّ ا أَ ــمِ ـالـريضّ ذاكــرً سَ رطِ وإلغــاءُ القَ
هِ  رِ ــمِ )١(مــعَ تَصــدُّ سَ فَ جــوابِ القَ ــذْ ، يف حــنيَ أجــازَ بعــضُ النحــوينيَ حَ

هِ يف غــريِ الضــ رِ ــرطِ أنْ يكــونَ فعــلُ اـرورةِ بشـــمــعَ تَصــدُّ  اً رطِ ماضــيـلشَّ
 .L ، كام يف كالمِ اإلمامنيِ )٢(ىً أو معن اً لفظ

ــ ــدَّ البص ــدْ عَ ـــوقَ ــنَ الض ــكَ مِ ) ـريونَ ذل ــئِنْ (لَ نْ ــالمَ مِ رورةِ أو أنَّ ال

ــلُ جــوابٍ للشــ عْ ــهُ ال جيــوزُ جَ ــمِ أي: إنَّ سَ ــةٌ  للقَ ــدةٌ ال موطِّئ رطِ مــعَ ـزائِ

ــمِ عليــهِ  سَ مِ القَ لغــى إذا كــانَ ، قــالَ أبــو عــيلٍّ الفاريسِّ )٣(تقــدُّ ــمُ ال يُ سَ :((القَ

ـــمَ  ؛ ألنَّ املُقسَ ـــكَ ـــأتِني آتِ ـــئِنْ ت : واهللاِ لَ ـــولَ ـــوزُ أنْ تق ـــدأً... ال جي مبت

ــأتِني)  (إنْ ت ) يف اجلــزاء؛ ألنَّ (إنْ ــلِ ــىل مث ــمُ ال يقــعُ ع سَ )، والقَ (آتِكَ ــهِ علي

) املشــ ـــرشطٌ و(آتِــكَ ، وال يقــعُ عــىل الشَّ روطِ ـرطِ دونَ املشـــروطُ عليــهِ

 .)٤()عليهِ)

 .٦/٢٣١ينظر: رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: )١(

 .٤/٢٠٦ينظر: رشح الترصيح عىل التوضيح: )٢(

، النكت ٢/١٧٤، رشح األلفية البن مالك(املرادي):٣/٨٤ينظر: الكتاب: )٣(

 .٢/٢٣١عىل األلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة:

، وينظر: التعليقة عىل كتاب ٩٩خمتار تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبُها: )٤(

 .٢/١٩٧سيبويه:
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ا القولُ بالض ا عنِ اإلمامنيِ ـرورةِ فليسَ بشـأَمّ ثْرً دَ نَ رَ ، Lيءٍ يف قبالِ ما وَ
حيًا قبلها يف قـولِ  ِ مِ رصَ سَ ؛ لظهورِ القَ ) فمرودٌ ئِنْ ُم بزيادةِ الالمِ يف(لَ ا قوهلُ وأمَّ

نيِ  دُ عىل نبيِّنا).(:Q اإلمامِ احلُسَ تَلُونا فإِنَّا نَرِ ئِنْ قَ  فواهللاِ لَ
نِ ومنه - تَـالِ النـا Qا قولُ اإلمامِ احلَسَ كثنيَ يف يسـتنفرُ أهـلَ الكوفـةِ لقِ
عَ  م، وقْ روا إىل إخـوانِكُ م، فـانْفِ كُ ةَ أمـريِ ـوَ عْ ، أَجيبـوا دَ ا الناسُ :((أهيُّ ةِ اجلملِ

م  ، وخريٌ لكُ لِ واآلجلِ ثَلٌ يف العاجِ ي، فإنَّهُ مَ رَ أولو النَّهْ ئِنْ يلِ هذا األمْ واهللاِ لَ
تُليتُم))يف العاقبةِ   .)١(، فأجيبوا دعوتَنا عىل ما ابتُلينا بهِ وابْ

) للشـ لِ واآلجلِ ثَلٌ يف العاجِ عِلَ اجلوابُ (فإنَّهُ مَ ـعَ ـجُ ـمِ مَ سَ رطِ دونَ القَ
، بَلْ جيبُ  رِ األخريِ دُّ ؛ لكـونِ فعـلِ  اً ذلكَ وال جيوزُ أنْ يكونَ جواب تَصَ مِ سَ للقَ

ا غريَ ـالشَّ  ...) مضارعً ئِنْ يَلِ ْ)، جـاء يف رشح التصـرطِ يف(لَ ريح ـ منفيٍّ بـ(ملَ
؛ لِكونِ الشّ  نَّ مْ ألَقُومَ قُ ... واهللاِ إنْ تَ ا ـَعىل التوضيح:((فال جيوزُ رطِ مضـارعً

ْ) عند البص ـا، ـغريَ منفيٍّ بـ(ملَ هُ بقيـةُ الكـوفينيَ قياسً ، والفـراء. وأجـازَ رينيَ
 ، : يف غري الرضورةِ عامّ جاء يف الشعرِ زْ بقولِهِ : واحرتِ  كقولِهِ

ئِنْ تَكُ قَدْ ضاقَتْ  م لَ يُـوتُكُ م بُ لَيكُ  عَ

 

))لَ   عُ لَمُ ريبِّ أنَّ بيتيَ واسِ  )٢(يَعْ

 

): الفصول املهمة )١( . لسان ٧١(ابن الصبّاغ املالكيّ : اخلريُ والرشفُ ، واملَثَلُ

 (م ث ل).٨/٢٠١العرب:

ميت بن معروف، خزانة األدب: ٤/٢٠٦: )٢( . والبيت من الطويل، وهو للكُ

١٠/٧٠. 
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ــامِ  ــالمِ اإلم ــوابُ يف ك ــلَ اجل ْعَ ــوزُ أنْ جيُ ــهُ جي : إنَّ ــولُ ،  Qأق ــمِ سَ للقَ
ــذا  ــةَ ه الي : (واهللاِ إنَّ وِ ــالَ ق ــحُّ أنْ يُ ــهُ يَصِ ــى؛ ألنّ ــتقامةِ املعن ــك الس وذل

)، األمــرِ أولــو ا ــم يف العاقبــةِ ، وخــريٌ لكُ ــلِ واآلجــلِ ــلٌ يف العاجِ ثَ ــيِ مَ لنَّهْ
ــ ــلوبِ الشَّ ــاءَ بأُس ــهُ ج فَ ـإالّ أنَّ َ ــانِ أنَّ رشَ ــهُ لبي ــوابَ ل ــاعالً اجل رطِ ج

ـ شْ م مَ هُ ،  Qروطٌ بـأنْ يـيلَ أمـريُ املـؤمننيَ ـأولئكَ املخـاطَبنيَ وخـريَ األمـرَ
ــ م عــىل النُّصْ ــثِّهِ ــيـوهــذا أَبلــغُ يف حَ ةِ. وجِ ا للشــرَ ــمِ توكيــدً سَ ، ـءَ بالقَ رطِ

ــولُ اهللاِ  ــالَ رس ــذلك ق ــايت Nل َ ــوتَ ممَ ــايت ويم ــى حي ْيَ هُ أنْ حيَ َّ ــنْ رسَ :((مَ
نٍ  دْ نّةَ عَ نَ جَ كُ لْيُوالِ عليّ ويَسْ يبِّ فَ ها رَ سَ رَ نْ بعدي)) اً غَ  .)١(مِ

ــ ــوَ الشَّ ــمِ هُ سَ ، ولــيسَ األمــرُ كــام ـلــذا أر أنَّ جــوابَ القَ ــهُ رطُ وجوابُ
رَ ال دَّ لِ الصناعةِ دونَ املعنى))قَ ؛((ألجْ  .)٢(نحاةُ

ــ ــا سَ َّ ــممِ ــدُ أنَّ أداةَ الشَّ ــمِ ـبَقَ نج سَ ــةَ بالقَ ــاعيِّ املقرتن ــريِ االمتن رطِ غ
ــربِ إالّ  ــالمِ الع ــريمِ وك ــرآنِ الك ــذلكَ يف الق ــي ك ــط، وه ) فق ــي(إنْ ه

هــا، ومنــهُ  ــعَ غريِ ــدْ جــاءَ يف موضــعٍ واحــدٍ فقــط-قلــيالً مَ أنَّ رجــالً  -وقَ
ــفَ  قَ ــنِ وَ ــامِ احلَسَ ــىل اإلم ــذي Qع ، بال ــؤمننيَ ــريِ امل ــنَ أم ــا ب :((ي ، فقالَ

مَ علي ةِ التـي مـا تَ أنعَ مَ ـا كَ هبذهِ النِّعْ ، بـلْ إنعامً لِيْهـا منـهُ بشـفيعٍ منـكَ إليـهِ
رُ  قِّ ــوَ ، ال يُ ــومٌ لُ ــومٌ ظَ شُ ــهُ غَ ــمي؛ فإنَّ صْ تَني مــن خَ ــفْ منــهُ عليــكَ إالّ مــا أَنْصَ

 .١/٨٦حلية األولياء وطبقات األصفياء(أبو نعيم األصفهاين): )١(

 .٣/٢٤٨مغني اللبيب: )٢(
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ــ ــرحمُ الطف ــريَ وال ي ــيخَ الكب كَ الش ــمُ صْ ــنْ خَ : مَ ــهُ ــالَ ل ... ق ــغريَ لَ الص
قَ  . فــأطرَ ــرُ قْ : الفَ ؟ فقــالَ لــهُ ــفَ لــكَ منــهُ ــعَ  Qحتــى أنتصِ فَ ــمَّ رَ ســاعةً ثُ

ــ ضِ : أحْ ــهِ وقــالَ لــهُ ــهُ إىل خادِمِ ــنْ موجــودٍ، فأحضـــرأسَ رَ ـرْ مــا عنــدكَ مِ
: بحـقِّ هـذه األقسـ ، ثُـمَّ قـالَ لـهُ هـا إليـهِ : ادفَعْ ، فقالَ مٍ هَ امِ مخسةَ آالفِ دِرْ

كَ جــائرً  ــمُ صْ ــاكَ خَ َّ متــى أت ــيلَ تَ هبــا عَ ــمْ ــهُ التــي أَقْسَ ا إالّ مــا أتيتَنــي من
ــتظلِّامً  تَ هبــا )١())مُ ــمْ ــي أَقْسَ (بحقِّ هــذه األقســامِ الت ــمُ سَ ــدْ اقــرتنَ القَ قَ . فَ

ــ ) بــأداةِ الشَّ َّ ــيلَ (متى)؛ فكــانَ اجلــوابُ ـعَ )  رطِ ــتظلِّامً (إالّ مــا أتيتَنــي منــهُ مُ
ــدُّ  ــمِ لِتَصَ سَ ــللقَ هِ، وجــوابُ الشَّ ، ـرِ ــمِ سَ رطِ حمــذوفٌ دلَّ عليــهِ جــوابُ القَ

كَ جــائروال ــمُ صْ : متــى أتــاكَ خَ شــامٍ  اً تقــديرُ تِني؛ لــذلكَ قــالَ ابــنُ هِ ــائْ فَ
ــدْ  )، وقَ ــىل(إنْ لُ ع ــدخُ ــا ت ــرُ م : ((وأكث ــةِ ئَ ــالمِ املوطِّ ــنِ ال ــاريّ ع األنص

ها)) لُ عىل غريِ  .)٢(تدخُ
: ــولُ ــوَ ال أق ــودَ هُ ــى املقص ــذهِ األداةِ أو إنَّ املعن ــتعاملِ ه ــلُ يف اس فيص

 .  تلكَ

 .٤٣/٣٥٠بحار األنوار: )١(

 .٣/٢٧٣مغني اللبيب: )٢(
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مُ الثاين: اقرتانُ القَ  سْ طِ االمتناعيّ القِ م بالرشَّ  .سَ
ــ ــمِ والشَّ سَ ــنَ القَ ــلٍّ مِ ــوابِ لِكُ ــهِ اجل ــونَ يف توجي ــفَ النحويّ رطِ ـاختل

ــهُ إذا  ــدِ قوليــهِ إىل أنَّ صــفورٍ يف أحَ بَ ابــنُ عُ هَ ــذَ (لو، ولــوال)؛ فَ االمتنــاعيّ
مَ القَ  ــدَّ قَ ــو) تَ ــوابُ (ل ، وج ــمِ سَ ــاجلوابُ للقَ ــوال) ف ــو) أو (ل ــمُ عىل(ل سَ

ــهِ  ، جــاءَ يف كتاب ــمِ عليــهِ سَ و(لــوال) حمــذوفٌ اســتغناءً بداللــةِ جــوابِ القَ
ــنيَ  ــوال) ب (لو) أو (ل ــطَتْ ):((وإذا توسَّ ــاحِ ــودِ(رشح اإليض ــمِ  املفق سَ القَ

مَ  اً والفعــلِ الواقــعِ جوابــ ــزِ ؛ اً ماضــي أنْ يكــونَ الفعــلُ الواقــعُ جوابــاً  لــهُ لَ
ــوابُ  ، وج ــهِ ــوال) املحــذوفِ ودالٌّ علي ــنْ جــوابِ (لو)و(ل ــنٍ عَ غْ ــهُ مُ ألنَّ
(لو)و(لـــوال) ال يكـــونُ إالّ ماضـــيًا؛ فوجـــبَ أنْ يكـــونَ الـــدالُّ عليـــهِ 
و، وواهللاِ لـو قـامَ بَكـرٌ مـا قـامَ  ـرٌ مْ ـامَ عَ قَ : واهللاِ لو قامَ زيـدٌ لَ ، فتقولُ كذلكَ

، قـامَ عَ  خالدٌ ))وواهللاِ لـوال زيـدٌ لَ ـرٌ و، وواهللاِ لـوال زيـدٌ مـا قـامَ بَكْ ـرٌ ، )١(مْ
ـ لَ إىل أنَّ الشَّ ـرِ الـذي نـاقضَ فيـهِ األوّ هِ اآلخَ ـبَ يف قولـِ هَ رطَ وجوابَـهُ ـوذَ

: لـــو  ـــمِ سَ :((إالّ أنْ يكـــونَ جـــوابُ القَ ، إذ قـــالَ ـــمِ سَ جـــوابُ القَ
ا)) ـهُ عـىل املـذهبِ الثـاين ابـنُ مالـكٍ يف أحـد قوليـ)٢(وجواهبَ قَ ـدْ وافَ هِ . وقَ

ـــ رُ يف الشَّ ـــدَّ ...تُصَ مِ سَ ةٌ بالقَ ـــدَ ؤكَّ ـــةٌ مُ ـــهِ مجل ـــمُ علي سَ ا:((واملُقْ رطِ ـأيضً

 .٦/٣١٢٤رشح التسهيل (ناظر اجليش): )١(

ــــاجي: )٢( ــــل الزج ــــاظر ١/٥٤٠رشح مج ــــهيل (ن ــــر: رشح التس ، وينظ

 .٦/٣١٢٦اجليش):
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ـرِ الـذي )١(االمتناعيّ بـ(لو)، ولـوال)) هِ اآلخَ ـبَ ابـنُ مالـكٍ يف قولـِ هَ ذَ . وَ
 َ ـــنيَّ ـــاعيٌّ تَعَ ـــمٌ ورشطٌ امتن ـــهُ إذا اجتمـــعَ قَسَ لَ إىل أنَّ ـــهِ األوّ نـــاقَضَ في

ــ ــوابِ الشَّ ــتغناءُ بج ــ رطِ ـاالس مَ الشَّ ــدَّ قَ ــواءٌ تَ ــا، س ، ـمطلقً رَ ــأخَّ رطُ أمْ ت
ــ ــتْ أداةُ الشَّ ــال:((فلو كانَ ِ ـق ــواهبِ نِيَ بج ــتُغْ ــوال) اس (لو) أو (ل ــنْ رطِ ام عَ

لَق طْ مِ مُ سَ  .)٢())اً جوابِ القَ
ــ ــونِ الشَّ ــايضَ بك ــذهبَ الق ــيشِ امل ــاظرُ اجل رَ ن ــرَّ ــدْ قَ ــهِ ـوقَ رطِ وجوابِ

ــدُ أَ  بْعُ :((يَ ، قالَ ــمِ سَ : جــوابَ القَ رٌ يف نحــوِ ــدَّ قَ ــمِ جــوابٌ مُ سَ نْ يكــونَ للقَ
و، ـرٌ مْ ـامَ عَ قَ و، ولـوال زيـدٌ لَ ـرٌ مْ قامَ عَ بَّـام يسـتحيلُ  واهللاِ لو قامَ زيدٌ لَ بَـلْ رُ

ــقُ عــىل قيــامِ زيــدٍ أو عــىل  و املعلَّ ــرٍ مْ ــام قيــامُ عَ ــمَ عليــهِ إنَّ سَ ؛ ألنَّ املُقْ ذلــكَ
رَ جــوابٌ غــريُ ذلــكَ لَكــا ــدِّ ــقٍ عــىل وجــودِهِ... إذْ لــو قُ لَّ عَ نَ شــيئًا غــريَ مُ

ــقٌ عــىل يشءٍ ال أمــرٌ  لَّ عَ ــوَ أمــرٌ مُ ــام هُ ــمَ عليــهِ إنّ سَ ضُ أنَّ املُقْ ــرَ هِ، والغَ غــريِ
ــهِ  ــقٌ بنفسِ لَّ عَ ــ.مُ ــنْ أنَّ الشَّ ــهُ مِ تُ رْ رّ ــذي قَ ــذا ال ــمَّ ه ــاعيَّ ـ..ثُ طَ االمتن رْ

هُ يكـونُ جـوابَ  ، وأنْ لـيسَ شـيئٌ حمـذوف وجوابَ ـمِ سَ ـدْ حَ )٣())اً القَ ـقَ .وقَ قَّ

، رشح ٢/٣١٣ينظر: املساعد عىل تسهيل الفوائد:، و٣/٢٠٥رشح التسهيل: )١(

 .١/١٩٣مغني اللبيب(رشح املزج):

، ارتشاف ٢/٨٩٣،وينظر: رشح الكافية الشافية:٣/٢١٦رشح التسهيل: )٢(

 .٤/١٧٨٢الرضب:

 .٣١٢٦-٦/٣١٢٥رشح التسهيل: )٣(
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، إذْ قــال يف قــولِ ٨٢٨الــدماميني(ت ــاظرُ اجلــيشِ هُ ن رَ ــرَّ ــا مــا قَ هـــ) أيضً
ةِ(ت احَ وَ  هـ):[الرجز]٨عبدِ اهللاِ بنِ رَ

نا يْ ـــدَ تَ  واهللا لـــوال اهللاُ مـــا اهْ
 

يْنا  ــــلَّ نا وال صَ قْ ــــدَّ  )١(وال تَصَ
 ، ـــمِ سَ ـــا جـــوابُ القَ ـــنِ يشءٌ عـــن  ((واحلـــقُّ أنَّ لـــوال وجواهبَ غْ ْ يُ وملَ

، و تَضــيشءٍ قْ ))ـهــو مُ ــمِ سَ ــمُ )٢(ى كــالمِ التســهيلِ يف بــابِ القَ سَ .وجــاءَ القَ
ــ ــا بالشَّ ِ ـمقرتنً ــنيْ ــنِ واحلُسَ : احلَسَ ــامنيِ ــالمِ اإلم ــاعيّ يف ك  Lرطِ االمتن

ا  :  )٣(يف ثالثةٍ وعرشينَ موضعً
ـنِ  - بـ Qمنها قولُ اإلمـامِ احلَسَ رِ عْ ِ مُ ربَ عـنْ حـقِّ أمـريِ  اً وهـو عـىل املِنـْ

ــؤمننيَ  ــاخلالفةب Qامل ــامً تالي ــاهللاِ قَسَ ــمُ ب وا  اً :((أُقْسِ عُ ــمِ ــاسَ سَ ــو أنَّ الن ل
هـــا، واألرضُ  مُ الســـامءُ قَطْرَ ـــتْهُ طَ َعْ جـــلَّ َ ورســـولِهِ ألَ ـــزَّ وَ قـــولَ اهللاِ عَ

ــ ضْ َكلوهــا خَ ، وألَ ــةِ ســيفانِ ـا اختلــفَ يف هــذهِ األُمَّ تَهــا، وملَـَ كَ رَ راءَ ـبَ
ــ ضِ ــتَ فـخَ عْ ــا طَمِ ، وم ــةِ ــومِ القيام ةً إىل ي ،رَ ــةُ ــا معاوي ــا ي ــا  يه ــا ملََّ ولكنَّه

ــالف ــتْ س جَ ــا  اً أُخرِ تْه ها، تنازعَ ــدِ ــنْ قواع ــتْ عَ حَ زِ حْ ا، وزُ هنِ ــدِ عْ ــنْ مَ مِ
ــتَ أنــتَ يــا معاويــةُ  عْ ةِ حتــى طَمِ ــرَ تْهــا كرتامــيِّ الكُ قــريشٌ بينهــا، وترامَ

 .١٠٧ديوان عبد اهللا بن رواحة: )١(

 .٢/٢٨٨حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل: )٢(

، ٣٩٣، ٢٩٨، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٠٤: ٢، م١٧٠، ١٥٤، ١٥٢، ١٢٩: ١ينظر:م )٣(

٦٧٠. 
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ــدْ قــالَ رســولُ اهللاِ ، وقَ كَ ــنْ بعــدِ هــا N وأصــحابُكَ مِ ــةٌ أَمرَ ــتْ أمَّ لَّ :مــا وَ
ــالً  جُ ــفاالً  رَ م يــذهبُ سَ هُ ــرُ لْ أَمْ ــزَ ْ يَ نْــهُ إالّ ملَ ــمُ مِ لَ ــوَ أعْ ــنْ هُ م مَ ــطّ وفــيهِ قَ

وا)) كُ رَ وا إىل ما تَ عُ جِ رْ  .  )١(حتى يَ
ــمُ  سَ دَ القَ رَ ــوّ وَ ) متل ــمُ ــهِ (أُقْسِ ــارِ فعلِ ــامً  اً بإظه هِ (قَسَ ــدرِ ــمِ مص ) باس

(اً )، أي: متتاليــاً املوصــوفِ بـــ(تالي ــمُ بــهِ لفــظُ  اجلاللــةِ سَ باهللاِ)؛ ومــا ، واملقْ
هِ. طَرِ مِ عليهِ وعظيمِ خَ سَ لِ املبالغةِ يف التوكيدِ ألمهيَّةِ املقْ  ذلكَ إالّ ألجْ

ــاءَ  ــدْ ج ــامً وقَ ــاهللاِ قَسَ ــمُ ب ــمُ (أُقْسِ سَ ــ القَ ماً تالي ــدَّ قَ ــ اً ) مُ ــىل الشَّ رطِ ـع
ــا و  ه ــامءُ قَطْرَ مُ الس ــتْهُ طَ َعْ ــوابَ (ألَ ــكَ أنَّ اجل ــعَ ذل ــاعي(لو)، ومَ االمتن

ــوابُ األرضُ بَ  ــوَ ج ....) هُ ــيفانِ ــةِ س ــذهِ األُمَّ ــفَ يف ه ــا اختلَ ــا، وملََ تَه كَ رَ
ــ ـــالشَّ ــر ـرط، والشَّ ــامَ تَ ــالمَ كَ ؛ ألنَّ الك ــمِ سَ ــوابُ القَ ــهُ ج رطُ وجوابُ

ــ ــمٌ عــىل الشَّ ـــقَسَ ، وهــذا املــذهبُ ـرط، فالشَّ ــوَ املقصــودُ بــالكالمِ -رطُ هُ
هُ  رُ بَقَ ذِكْ هُ نـاظرُ اجلـي -كام سَ رَ ـرَّ ـوَ مـا قَ ـنْ أحـدِ هُ ـهُ الـدمامينيّ مِ قَ قَّ ش وحَ

.  قويل ابنِ عصفور وابنِ مالكٍ
هُ  ـوَ جـوابُ Q وال يُمكِنُ أنْ يكونَ قولُ هـا...) هُ مُ السامءُ قَطْرَ تْهُ طَ َعْ :(ألَ
ر قـدَّ ، أوْ أنْ يكـونَ مُ مِ سَ ـ اً القَ ؛ ألنَّ ـأغنـى عنـهُ جـوابُ الشَّ رطِ االمتنـاعيّ

امً تا مُ باهللاِ قَسَ : أُقْسِ هـا واألرضُ بركتَهـا التقديرَ مُ السـامءُ قَطْرَ طَـتْهُ دْ أعْ قَ ليًا لَ
َنَّ  ؛ ألِ الٌ ـَ ، وذلـكَ حمُ عَ فيها معاويةُ ، وما طَمِ ةِ سيفانِ وما اختلفَ يف هذهِ األُمَّ

 .١٠/١٣٨، بحار األنوار:٥٦١األمايل(الشيخ الطويس): )١(
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تْ بعـدَ نبيِّهـا  تَلَفَ دِ اخْ ةَ قَ م Nاألُمَّ ـهُ ـا، وبعضُ ـرُ بعضً فِّ م يُكَ ـهُ ؛ فصـارَ بعضُ
ُ ـيض دْ قالَ هلَ ، وقَ ـوا  Nم رسـولُ اهللاِ ربُ رقابَ بعضٍ عُ جِ : ((ال تَرْ ـنْ قبـلُ مِ

ا، يض ارً فَّ ))ـبعدي كُ م  رقابَ بعـضٍ كُ ـعَ يف اخلالفـةِ )١(ربْ بعضُ ـدْ طَمِ قَ . ولَ
هُ  . Nبعدَ هُ نْ كانَ بعدَ نْ كانَ قبلَهُ ومَ  الطليقُ معاويةُ ومَ

تَ  كَ رَ هــا واألرضُ بَ ــمْ قَطْرَ طِهِ ْ تُعْ هــا؛ فــإذا كــانَ األمــرُ كــذلكَ فالســامءُ ملَ
كــاتٍ ﴿تعــاىل:قـالَ  مْ بَرَ ــيْهِ لَ نــا عَ تَحْ ا لَفَ ـوْ قَ اتَّ نُــوا وَ ــر آمَ ـلَ الْقُ وَ لَــوْ أَنَّ أَهْ

بُونَ  سِ مْ بِام كانُوا يَكْ ناهُ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لكِنْ كَ ضِ وَ األْ َرْ امءِ وَ نَ السَّ  .)٢(﴾مِ
، أي: امتنـاعَ وقـوعِ اجلـ ـنْ معانيهـا أنْ تكـونَ امتناعيّـةً (لـو) مِ زاءِ ثُمَّ إنَّ

هـا واألرضِ بركتَهـا، )٣(رطِ ـالمتناعِ الشَّ  ؛ فامتناعُ إعطاءِ السـامءِ النـاسَ قَطْرَ
ـعِ معاويـةَ يف  مِ طَمَ ـدَ ، وامتنـاعُ عَ ةِ مِ اختالفِ سيفنيِ يف هذهِ األُمَّ دَ وامتناعُ عَ

نْ طاعةِ اهللاِ عز وجلَّ ورسـولِهِ  ـقِّ  Nاخلالفةِ إنّام كانَ المتناعِ الناسِ عَ يف حَ
، ذلكَ احلقُّ الذي أفصحَ عنـهُ رسـولُ اهللاِ Qاملؤمننيَ عيلِّ بنِ أيب طالبٍ  أمريِ 

(( نْتُ موالهُ فهذا عيلٌّ موالهُ نْ كُ :((مَ ا بقولِهِ رارً ا ومِ  .)٤(كِرارً

بقَ خترجيُهُ يف ص: )١(  من األطروحة. ٤٦١ سَ

 .٩٦سورة األعراف: )٢(

، معــاين ٣٦٩-٣/٣٦٨، مغنــي اللبيــب: ٣٥٨ينظــر: رصــف املبــاين:  )٣(

 .٤/٧٦النحو:

 .١/٤٥ابن ماجة:  سنن )٤(
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ــاريّ (ذو  ــتٍ األنص ــنُ ثاب ــةُ ب يم زَ ــنهم خُ ، م ــحابةُ ــهُ الص ــحَ عن وأفص

)(ت  هـ) قائالً:[الطويل]٣٧الشهادتنيِ

افأنتَ الذي أعطيْ  نْتَ راكعً  تَ إذْ كُ

 

تْكَ الـنَّفْسُ يـا خـريَ راكِـعِ  عيلٌّ    فَـدَ

ـــةٍ   اليَ َ وِ ـــريْ ـــكَ اهللاُ خَ ـــأَنزلَ في  فَ

 

ـــامتِ الشـــ  ْكَ بيّنَهـــا يف حمُ  )١(رائعِ ـوَ

دٍ األنصاريّ قائالً:[اخلفيف]  عْ م قيسُ بنُ سَ  ومنهُ

ـــــواهُ  نـــــا ال سِ  وعـــــيلٌّ إمامُ

 

ـــلُ   ـــهِ التنزي ـــى ب ـــابٍ أَت  يف كت

نْ كنـتُ مـوال حنيَ قالَ   : مَ  النبيُّ

 

ـــلُ   لِي ـــذا دَ ، ه ـــوالهُ ـــيلٌّ م  هُ ع

ـــ  ــهُ النبــيُّ عــىل األُمَّ ــام قالَ  أَيُّ

 

، ولـيسَ قـالٌ وقِيـلُ   ضٌ  )٢(ـةِ فَـرْ

(ت  ميتُ األسديّ : [الوافر]١٢٦وقالَ الكُ  هـ) وهو من التابعنيَ

ــمٍّ  يرِ خُ ــدِ حِ غَ وْ حِ دَ وْ مَ الــدَّ ــوْ يَ  وَ

 

ــةَ لــو   اليَ ــاأَبــانَ لــهُ الوِ  أُطِيعَ

وهــــا  عُ بَايَ جــــالَ تَ  ولكِــــنَّ الرِّ

 

ـــر  طَ ثْلَهـــا خَ ـــمْ أَرَ مِ لَ ـــا اً فَ بِيْعَ  مَ

مِ   ــــوْ ــــكَ اليَ ــــلَ ذل ثْ ْ أَرَ مِ ملَ  وَ

 

ــاً  اً يومــ  قّ ــهُ حَ ثْلَ ا ومل أرَ مِ ــيعَ  )٣(أُضِ

 
)١( : زيمةَ بن ثابت األنصاريّ  .٤٥ديوان خُ

)٢(  :  .٩٣ديوان قيس بن سعد األنصاريّ

، ١٩رشح هاشميات الكميت:  )٣( ةٌ حَ وْ ها دَ ، مفردُ رُ العِظامُ جَ : الشَّ حُ وْ ، والدَّ

 (د وح) ٣/٢٨٠كتاب العني: 
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ــنِ  ــامُ احلَسَ ــاءَ اإلم ــام ج ــد Qوإنَّ ــمِ توكي سَ ــ اً بالقَ ــو أنَّ ـللش ؛ وه رطِ

تْ قــو عَ ــمِ ــةَ لــو سَ  Qيف أمــريِ املــؤمننيَ  Nلَ اهللاِ عــزَّ وجــلَّ ورســولِهِ األمَّ

ــادِ  ــةِ األكب ــنُ آكل ــةِ اب ــعَ يف اخلالف ــا طَمِ ــنهم، وملََ ــلمونَ بي ــلَ املس ــا اقتت ملََ

(ت بِلٌ اخلزاعيّ ؛ لذا قالَ دِعْ  هـ):[الطويل]٢٤٦معاويةُ
هـا مامَ لَّدوا املُوىصَ إليهِ زِ وْ قَ  ولَ

 
ثـراتِ ِ  ـنَ العَ تْ بمـأمونٍ ٍ مِ مَّ  )١(لزُ
نيِ  -  ـلٍ  -وهو يف الثعلبيّةِ يريـدُ كـربالءَ - Qومنها قولُ اإلمامِ احلُسَ لرجُ

تُـكَ  يْ َرَ يتُـكَ باملدينـةِ ألَ قِ وْ لَ ا واهللاِ لَ ، أَمَ لِ الكوفةِ :((يا أخا أهْ لِ الكوفةِ نْ أهْ مِ
ي بالوحي)) دِّ هُ عىل جَ نا، ونزولَ نْ دارِ رَ جربائيلَ مِ  .)٢(أَثَ

نـا) مجلـةَ جـوابِ ال يمكنُ أنْ تكونَ مج ـنْ دارِ رَ جربائيلَ مِ َريتُكَ أَثَ لةُ (ألَ
نْ  رَ جربائيلَ مِ لِ أَثَ ةَ الرجُ يَ ؤْ دَ املعنى؛ ألَنَّ رُ سَ فَ ؛ ألَنَّهُ لو كانَتْ كذلكَ لَ مِ سَ القَ

ا مش  K دارِ أهلِ البيتِ  َهنَّ ؛ ألِ قْ قَّ تَحَ ْ تَ نيِ ـملَ ـلِ  روطةٌ بلقاءِ اإلمامِ احلُسَ بالرجُ
َريتُـكَ يف املدينةِ  ا واهللاِ ألَ : أَمَ ؛ فال يمكنُ أنْ يُقالَ قْ هناكَ ، وهذا اللقاءُ ملْ يتحقَّ

نـا)هيَ  ـنْ دارِ رَ جربائيـلَ مِ َ َريتُكَ أَثَ نا؛ لذلكَ إنَّ مجلةَ (ألَ نْ دارِ رَ جربائيلَ مِ أَثَ
ــمجلةُ جوابِ الشَّ  ـمِ ـرطِ االمتناعي (لـو)، والشَّ سَ رطُ وجوابُـهُ جـوابُ القَ

. اً هِ توكيدبالذي جيءَ   للرشطِ

)١(  :  .٣٩ديوان دعبل اخلزاعيّ

ار): ، بصائر الدرجا١/٣٩٨الكايف:  )٢( وخ الصفّ  .١١ت(ابن فرّ
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ـنيِ  - ـنِ  Qومنهـا قـولُ اإلمــامِ احلُسَ ، يف شــأنِ  Qألَخيـهِ اإلمــامِ احلَسَ
ا عـىل أنْ ال يكـونَ الـذي  ـعَ اخلَلْـقُ طُـرًّ تَمَ ـوِ اجْ : ((واهللاِ لَ مصاحلَتِهِ معاويةَ

ا ما استطاعوا))  .)١(كانَ إذً
ــىل ــلٌ ع ــتطاعوا) دلي ــا اس (م ــةِ اجلوابِ ــىل مجل ا) ع ــولَ (إذً  أنَّ إنَّ دخ

ــ ــوابَ للش ــمِ ـاجل سَ ـــ(إذ؛ ألَ )٢(رطِ ال للقَ ــى ب تلَقَّ ــمَ ال يُ سَ ــام )٣()اً نَّ القَ . و إنّ
يءَ بـ(إذ طِ (ما استطاعوا)اً جِ  .)٤() مبالغةً يف توكيدِ جوابِ الرشَّ

نيِ  - ـدَ   Qومنها قولُ اإلمامِ احلُسَ ، وذلكَ بَعْ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ يْشَ عُ اطبًا جَ خمُ
لُ ب تِلَ أَهْ م أنْ قُ ـكُ دْ أَلقـى اهللاُ بأْسَ قَ وين لَ تَلْتُمُ دْ قَ وْ قَ ا واهللاِ لَ :((أَمَ هُ يتِهِ وأصحابُ

ـمُ العـذابَ  ـم حتّـى يُضـاعِفَ لكُ ىضَ لكُ م، ثُمَّ ال يَـرْ كُ فَكَ دماءَ م، وسَ بينكُ
((  .)٥(األليمَ

 .٤/٢٩٥الفتوح:  )١(

اء):  )٢( ، رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب: ١/٢٧٢ينظر: معاين القرآن(الفرّ

، رشح ١/١١٢، مغني اللبيب:١٩٠٢-٤/١٩٠١، ارتشاف الرضب: ٤٠-٥/٣٩

 .٩/٤٤٤٨التسهيل (ناظر اجليش): 

 .٤/٢٥١ينظر: مهع اهلوامع: )٣(

-٣٦٤، اجلنى الداين: ٥/٤١ىل كافية ابن احلاجب: ينظر: رشح الريض ع )٤(

، حاشية الصبّان عىل رشح ٦/٣٠٩٧، رشح التسهيل (ناظر اجليش): ٣٦٥

 .٣/٤٢٥األشموين: 

 .٣/٣٣٤تاريخ الطربي: )٥(
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ــدْ  قَ ــةُ (لَ ــونَ مجل ــحُّ أنْ تك ــال يَصِ م) جواب ــنكُ ــكم بي ــى اهللاُ بأْسَ  اً ألق
ــاذ ، مل ــمِ سَ ــللقَ م مش ــنَهُ م بي ــهُ ــبحانَهُ بأسَ ــاءَ اهللاِ س مُ ـا؟ ألنَّ إلق ــتلِهِ روطٌ بق

ــنيَ  ؛ لــذلكَ  Qاإلمــامَ احلُسَ ؛ إذْ داللــةُ (لــو) هــي االســتقبالُ يف املســتقبلِ
ــ ــوابُ الشَّ ــوَ ج ــاجلوابُ هُ ـــف ، والشَّ ــوابُ ـرطِ ــهُ ج ــمِ  رطُ وجوابُ سَ القَ

ــهِ تأكيــد ــيءَ ب ــ اً الــذي جِ . إالّ أنَّ وقــوعَ فعــلِ ـللشَّ ــ رطِ رطِ هنــا مــع ـالشَّ
)؛ وذلـــكَ  ـــا كـــام هـــو احلـــالُ مـــع (إنْ تْمـــيٌّ ولـــيسَ احتامليًّ (لـــو) حَ
؛ لــذلكَ ال يمكــنُ أنْ تكــونَ (لــو) يف  فيــدةً التحقيــقَ ) عليــهِ مُ ــدْ (قَ لدخولِ

ــــامِ  ــــالمِ اإلم ــــلِ  Qك ــــقُ فع قُّ َ ــــو حتَ ــــودَ ه ؛ ألنَّ املقص ــــةً امتناعيّ
ـــ ـــهُ ـالشَّ ) ال امتناعُ (القتلِ ـــ)١(رطِ قَّ َ ـــى حتَ ـــ، ومت ـــقَ ـقَ فعـــلُ الشَّ رطِ حتقَّ

ــهُ  ا بـــ(الالّمِ .. (لَ )٢(جوابُ رً م بيــنكم) الــذي جــاءَ مصــدّ ــكُ ــدْ ألقــى اهللاُ بأْسَ قَ
ــ ــانَ األندلس ــو حيّ ــالَ أب ــد)، ق ــوال): ـوق ــو، ول ــوابِ (ل ــنيَ ج ــا ب قً رِّ فَ يّ مُ

ــوال) إالّ أنَّ  ــواب (ل ــو) وج ــوابُ (ل ــهِ ج ــفُ في ــا خيتل ــدي م ــيسَ عن ((ل
ناهُ يف ـــدْ (لـــوال) وجَ ..وال . لســـانِ العـــربِ قـــد يقـــرتنُ بــــ(قد)جوابَ

، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: ٣/٤٠١ينظر: مغني اللبيب:  )١(

١/٣٥٥. 

 .٢٧٤ينظر: اجلنى الداين:  )٢(
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ــكَ فيهــا)) عَ ذل ــمَ ــدٍ أنْ يُسْ ــيسَ ببعي ــو) ذلــك، ول ــظُ يف (ل فَ ، كــام يف )١(أَحْ
ادِ  Qكـــالمِ اإلمـــام  هُ قـــولُ اإلمـــامِ الســـجّ ـــدُ ضُ هــــ): ٩٤(ت Qويَعْ

، فلــو ملْ  ـنْ فضـلِهِ ها إالّ مِ ــدْ نـا عــىل التوبـةِ التـي ملْ نُفِ لَّ ((احلمـدُ هللاِ الّـذي دَ
ـلَّ إحسـانُهُ إلينـا، نَعْ  هُ عنـدنا، وجَ ـنَ بَـالؤُ سُ ـدْ حَ قَ نْ فضـلِهِ إالّ هبـا لَ دْ مِ تَدِ

ــا)) ــلُهُ علَين ــمَ فض سُ ــو) )٢( وجَ ــوابِ (ل ــرتان ج ــذكروا اق ــالنحويّون ملْ ي . ف
هُ ابــنُ  ــفَ صَ ــهُ بـــ(قد) فقــط؛ ووَ ــلْ ذكــروا اقرتانَ املــايض بـــ(الالّم وقــد)، بَ

شامٍ بالغريب  .)٣(هِ
ــنيِ ومنهــا قــولُ اإل - ــرَ بــنَ اخلطّــابِ يف  اً خماطبــ Qمــامِ احلُسَ مَ عُ

ــهُ  ينُ عِ ــالً يُ هُ وفِعْ يقُ ــدِ ــولُ تَصْ ــاالً يط ق ــانِ مَ ــوْ أَنَّ لِلِّسَ ا واهللاِ لَ ــهِ ِ:((أَمَ واليتِ
تَ احلــاكِمَ  ْ

، ورصِ مْ هُ َ ــربَ نْ ــى مِ قَ رْ ، تَ ــدٍ َمَّ قــابَ آلِ حمُ ــأْتَ رِ َطَّ ــا  ختَ املؤمنــونَ ملََ
ــيهِ  لَ ف ــزَ ــابٍ نَ م بكت ــيهِ ــهُ إالّ عل ي تأْويلَ رِ ــدْ ، وال تَ ــهُ مَ جَ عْ فُ مُ ــرِ م، ال تع

 ، كَ ــزاءَ اكَ اهللاُ ج ــزَ ؛ فجَ اءٌ ــوَ ــدكَ سَ ــيبُ عن ــئُ واملُصِ طِ ، املُخْ عَ اآلذانِ ــامَ سَ
يًّا)) فِ ؤاالً حَ ثْتَ سُ دَ امَّ أَحْ أَلَكَ عَ  .)٤(وسَ

نقالً عن التذييل والتكميل  ٤٤٩١-٩/٤٤٩٠التسهيل (ناظر اجليش): رشح  )١(

 .٤/١٢٠من اجلزء غري املطبوع. وينظر: األشباه والنظائر:

 .٢٧الصحيفة السجاّدية:  )٢(

 .٤/٦١، حاشية الصبّان عىل رشح األشموين: ٣/٤٤٠ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٢/٧٨االحتجاج:  )٤(
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:(ملََا  ـهِ إنَّ دخــولَ الــالّمِ عــىل مجلــةِ اجلــوابِ املنفــي بـــ(ما) يف قولـِ
ــ َطَّ ) دليــلٌ عــىل أنّ اجلــوابَ للشــختَ ــدٍ َمَّ ؛ ـأْتَ رقــابَ آلِ حمُ ــمِ سَ رطِ دونَ القَ

 : ، كقولــكَ لَ عليــهِ الــالّمُ ــمِ أالّ يــدخُ سَ ــمَ النفــي يف جــوابِ القَ كْ ((ألَنَّ حُ
(( أيتُــهُ : ملََــا رَ ، وال جيــوزُ . )١(واهللاِ مــا رأيتُــهُ ؛ ويف هــذا تقييــدٌ ملحــلِّ اخلــالفِ

ــهُ  ــا قولُ ــملحمــدِ  Qومنــهُ أيضً ــةِ ملِّ جَ إىل بــن احلنفيّ ا أشــارَ عليــهِ أنْ ال خيــرُ
ــا  ــأْو ملََ ــأٌ وال مَ لْجَ نيا مَ ــدُّ ــنْ يف ال ــوْ ملْ يَكُ ــي، واهللاِ لَ ــا أخ : ((ي ــراقِ الع

تُ يزيدَ بنَ معاويةَ أبدا))  .)٢(بايَعْ
ــتُ يزيــدَ بــنَ معاويــةَ أبــداً  عْ ــا بايَ ــا كــانَ اجلــوابُ املنفــي (ملََ ــالً ملّ تّصِ ) مُ

) عُ  .بـ(الالّمِ مِ سَ  لِمَ أنَّهُ جوابٌ للرشطِ دونَ القَ
ــ ــلَ بش ــهُ إذا اتَّصَ نَّ ــوينيَ أَ ــضُ النح ــرَ بع كَ ــدْ ذَ ــا ـوقَ ــو) وجزائِه رطِ (ل

ــةً عــىل وجــودِ الشــ : ـحــرفُ النفــي كانَــتْ دالَّ يءِ لوجــودِ غــريهِ، كقولــكَ
ــةَ  َال ــودانِ ال حمَ ــانِ موج ، فالقيام ــمْ ــمْ ملْ أَقُ قُ ــو ملْ تَ ــ)٣(ل ــكَ رُّ يف ذـ؛ ((والسِّ ل

ـلَ عليهـا ـا للنفـي، فـإذا دَخَ ها عـىل أهنّ ـيُ  هوَ أنَّ (لو) وضعُ النفـيُ كـانَ نَفْ
 .)٤())اً النفي إثبات

 .٤/٢٥١، وينظر: مهع اهلوامع: ٤/٢٤٦: التعليقة عىل كتاب سيبويه )١(

 .١/١٨٨، مقتل احلسني: ٥/٢٣الفتوح:  )٢(

 .٣٥٨ينظر: رصف املباين:  )٣(

 .١/١٨٢اإلجياز ألرسار كتاب الطراز:  )٤(
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لُّ عىل وجـودِ  ؛ فـ(لو) يف كالمِ اإلمامِ ال تدُ م هذا ليسَ عىل إطالقِهِ هُ كالمُ
ينِ ـالش هِ؛ ألنّـهُ إذا كـانَ امللجـأُ واملـأو يف الـدنيا موجـودَ يءِ لوجودِ غـريِ

نيِ فمبايعَ  . Qةُ اإلمامِ احلُسَ نْ موجودةً  يزيدَ بنَ معاويةَ ملْ تكُ
ــم(ت ــنُ قاس ــنُ ب ــرَ احلَسَ كَ ــىل ٧٤٩وذَ ــتْ ع لَ ــو) إذا دخَ ـــ) أنَّ (ل ه

و، فهـي ليسـتْ حـرفَ وجـودٍ  ـمْ عمـرٌ قُ ـمْ زيـدٌ ملْ يَ ، نحو: لـو ملْ يقُ منفينيِ
لَّـتْ عـىل امتنـا ، أي: دَ عِ عـدمِ لوجودٍ، وإنّـام هـيَ حـرفُ امتنـاعٍ  المتنـاعٍ

و المتناعِ عدمِ قيامِ زيدٍ   .)١(قيامِ عمرٍ
؛ ألَنَّ معنــى (لــو) حينئــذٍ هــو:  ــا ال يســتقيمُ وكــالمَ اإلمــامِ وهــذا أَيضً
ــإٍ  لْجَ مِ مبايعــةِ اإلمــامِ يزيــدَ بــنَ معاويــةَ المتنــاع عــدمِ كــونِ مَ ــدَ امتنــاعُ عَ

 َ ــنيَ ــامَ احلُس ــوَ أنَّ اإلم ــاملعنى هُ ــدنيا. ف ــأو يف ال ــ Qوم ــايعَ يزي ــنَ ب دَ ب
. ، فالواقِع بخالفِهِ ؛ وهذا فاسدٌ  معاويةَ

ــنيِ  ــيَ يف كــالمِ اإلمــامِ احلُسَ ــهِ دونَ  Qلــذلكَ فــإنَّ النفْ ــاقٍ عــىل حال ب
دُ املعنى ؛ ألنَّ التأويلَ يُفسِ  .)٢(تأويلٍ

 ةِ تـارةً أُخـر بَتَ منْ حيثُ الداللةِ تارةً والصناعةِ النحويّ دْ ثَ يف مـا -وقَ
نَ املواضـعِ كُ  بَقَ مِ ـمٌ ورشطٌ امتنـاعيٌّ فـاجلوابُ  -لِّهـاسَ أنَّـهُ إذا اجتمـعَ قَسَ

هُ نـاظرُ  رَ ـرَّ ي مـا قَ ؛ وهـذا يقـوِّ مِ سَ هُ هو جوابُ القَ طُ وجوابُ ْ ، والرشَّ طِ للرشّ
. مامينيّ هُ الدَّ قَ قَّ  اجليشِ وحَ

 .٢٧٨-٢٧٧ينظر: اجلنى الداين:  )١(

 .٢/١١٤ينظر: الطراز: )٢(
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  ٥٠١ ...................................................................................... اخلامتة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــ ن قَ فَّ َّ أنْ وَ ــيلَ ــهُ عَ ــمَّ نعمتَ ــذي أَتَ ــدُ هللاِ ال ، احلم ــثِ ــذا البح ــازِ ه ي إلنج

ـــنِ  ـــرو ب ـــولِ أيب عم ـــداقاً لق ـــها مص ـــانَ بعضُ ـــائِجَ ك ـــروجِ بنت واخلُ
، ولـو ١٥٤العالءِ(ت لُّـهُ ا قالـتِ العـربُ إال أَقَ ـَّ م ممِ هــ):((ما انتهـى إلـيكُ

(( ... كثــريٌ ــمٌ م علْ كُ ا جلــاءَ م وافــرً كُ هــام)١(جــاءَ دَ يف كالمِ رَ بعــضُ  L ؛ إذْ وَ
 ْ ــةِ التــي ملَ ــلَ  الرتاكيــبِ النحويّ ، وأُخــر كانَــتْ فَصْ رْ عنــدَ النحــوينيَ ــذكَ تُ

: ثِ م. وإليكَ نتائجَ البَحْ  اخلطابِ يف نزعِ اخلالفِ بينهُ
ــالِ  -١ ــىل احل ـــ(ال) داالًّ ع ــا ب ا منفيًّ ــارعً ــمِ مض سَ ــوابِ القَ ــوعُ ج وق

هــام  ــهُ Lواالســتقبالِ يف كالمِ نَّ ــرِ النحــوينيَ الــذينَ ذكــروا أَ ، بخــالفِ أكثَ
نْ وقو .البُدَّ مِ ةً  عِ املضارعِ املنفي الدالِّ عىل احلالِ منفيًّا بـ(ما) خاصَّ

ــدٍ  -٢ ــع واح ــالنون يف موض ا ب ــدً ــي مؤكَّ ــمِ املنف سَ ــوابِ القَ ــوعُ ج وق
؛ وهــذا قليــلُ االســتعاملِ يف كــالم العــرب، Qمــن كــالم اإلمــام احلســن 

. دَ  واألكثَرُ أنْ ال يؤكَّ
ــ -٣ ــمِ يف موضــعني مِ سَ ــا للقَ ) جوابً ، ومــا Lنْ كالمهــا وقــوعُ (كــأَنَّ

. رَ هذا إال أبو حيّانَ األندليسّ كَ  ذَ
ــمُ عــىل احلــالِ يف كالمهــام  -٤ سَ ــعَ القَ قَ ــضُ Lوَ هُ بَعْ ، وهــو مــا أجــازَ

م. هُ هُ أكثَرُ نَعَ  النحوينيَ ومَ

 .١/٣٨٦اخلصائص: )١(
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ــام  -٥ ــةِ يف كالمه ويَّ ــةِ النحْ الل ــثُ الدَّ يْ ــنْ حَ ــتَ مِ بَ ــمَ إذا  Lثَ سَ أنَّ القَ

ــا اك ــهُ م ــا فجوابُ ــعَ معرتضً قَ ــذهبُ وَ ــو م ــام ه ــوابِ ك ــلُ اجل ، ال دلي ــهُ تَنَفَ

. بَ إليهِ عبدُ القاهر اجلرجاينُّ هَ ؛ ويف ذلك تعضيدٌ ملَِا ذَ  النحوينيَ

ـــن -٦ ـــام احلس ـــول اإلم ـــل Q إنَّ ق نَّ أه لَمَ ـــيَعْ ـــري واهللاِ لَ : ((لعم

ـمٍ عـىل جـوابٍ  ـنْ قَسَ ثَـرَ مِ البرصةِ...)) شاهدٌ قوي عـىل جـواز اجـتامع أَكْ

ــدِ قوليــهِ  واحــدٍ مبالغــةً يف ــبَ إليــهِ األخفــشُ يف أَحَ هَ ــوَ مــا ذَ هِ؛ وهُ توكيــدِ

ا للخليلِ وسيبويه.  خالفً

ــام  -٧ ه ــدإ يف كالمِ ا للمبت ــربً ــمِ خ سَ ــوعُ القَ ــهُ Lوق نَعَ ــا مَ ــذا م ؛ وه

. يَّةٌ مِ وَ مجلةٌ قَسَ نْ دخولِ الفاءِ يف اخلرب وهُ ، فضالً عَ اءُ وثعلبٌ  الفرّ

٨- ( ــدَ (أنْ (ال) النافيــةِ بَعْ فُ ــذْ ــمِ يف  حَ سَ رِ هبــا جــوابُ القَ ــدَّ املُصَ

، وهـــو مـــذهب الكســـائيّ  Lكالمهـــام  وهـــو لغـــةٌ لـــبعضِ العـــربِ

اء.  والفرّ

ــام  -٩ ــعَ يف كالمه قَ ــ Lوَ ــلُ الشَّ ــارعـفع ــ اً رطِ مض ــدَ أداةِ الشَّ طِ رـبع

ــ ــيًا لفظ ــهُ ماض ــةِ وجوابُ ــار اً اجلازم ــوازهِ يف االختي حَ بج ــا رصَّ ــذا م ، وه

اء.  الفرّ

ــ -١٠ ــعَ الشَّ قَ ــهُ Lرطُ داالًّ عــىل احلــالِ يف كالمهــام ـوَ نَعَ ، وهــو مــا مَ

 بعضُ النحويني.
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ـــــ -١١ ـــــاءَتْ أدواتُ الشَّ ) يف رطِ اجلازـج ـــــيَّام (إنْ ـــــةُ والسِ م

ــام (كــان)  Lكالمه قَعَتْ ــقِ يف املــايض؛ وذلــكَ إذا وَ ــةً عــىل التعلي دالَّ

لُّ عليـهِ  ، أو كانَـتْ هنـاكَ قرينـةٌ تَـدُ طِ بعـدها فعـلٌ مـاضٍ . بـلْ فعالً للرشَّ

) يف كالمهـام  ـ Lقد جـاءَ الفعـلُ املـايض التـامُّ بعـد (إنْ يّ ـداالًّ عـىل املُضِ

. لَّهُ نَعَ اجلمهورُ ذلكَ كُ دْ مَ . وقَ  إال أنَّهُ قليلٌ
) يف كــالم اإلمــام احلُســني  -١٢ (إذْ دَتْ رَ ــ Qوَ ــنْ ـدالــةً عــىل الشّ رطِ مِ

ــ ــلَ الشَّ ــى؛ ألنَّ فع ــاةً للمعن ــا) مراع ــقُ ـدونِ (م ــو  رطِ متحقّ ، ول ــوعِ الوق
(ما). لَتْ بهِ  كانَ عىل اإلهبامِ التّصَ

ــــةِ يف كــــالم اإلمــــام احلســــني  -١٣ (ملَّــــا) التعليقيَّ دَ جوابُ رَ  Qوَ
جائيـةِ داخلـةً عـىل مجلـةٍ فعليّـةٍ مقرتنـةٍ بــ(قد)، وهـذا  ا بــ(إذا) الفَ رً دَّ صَ مُ
؛ ألنَّ إذا ــهُ معظــمُ النحـــويّنيَ نَعَ ، ومَ هُ الكســائيّ واألخفــشُ  مــا أجــازَ

.  الفجائية عندهم ال تدخلُ إال عىل مجلةٍ اسميَّةٍ
ــ -١٤ ــو) الشّ (ل دَتْ رَ ــام ـوَ ــقِ يف  Lرطيّةُ يف كالمه ــىل التعلي ــةً ع دالَّ

. اءِ وَ مذهبُ الفرّ ، وهُ  املستقبلِ
ــ -١٥ (لو) الشَّ ــةً عــىل االســتقبالِ ـجــاءَتْ ) دالَّ رطيّةُ التــي بمعنــى(إنْ

ــاعِ يف آنٍ واحــدٍ مــن كــالم اإلمــام احل ــد النحــويّنيَ Qســني واالمتن ، وعن
.  إذا جاءتَ بمعنى االستقبالِ ملْ تكنْ امتناعيّةً

ــني  -١٦ ــام احلس ــالم اإلم ــتفهامِ يف ك ــةُ االس ــتْ مجل عَ ــ Qوقَ  اً جواب
. نَ النحوينيَ رْ عند أحدٍ مِ كَ ذْ ، وهذا األمرُ ملْ يُ  لـ(لو) االمتناعيةِ
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ــن  -١٧ ــام احلس ــالم اإلم ــو) يف ك ــوابُ (ل ــاءَ ج ــميَّ  Qج ــةً اس ةً مجل
ــ ــوابِ الشّ ــةِ جل ــاءِ الرابط ــلةً بالف ــميَّةً متص ــرُ ـقَسَ ــهُ أكث ــذا منع رطِ وه

.  النحوينيَ
ــ -١٨ ــمِ ـاســتُغنِيَ عــن جــوابِ الشَّ سَ رط غــري االمتنــاعي بجــوابِ القَ

ــني  ــام احلس ــالم اإلم مِ يف ك ــدَّ ــىل Qاملق ــمِ داالًّ ع سَ ــوابُ القَ ــنْ ج ، وملْ يكُ
 االًّ عىل املايض.بلْ د -كام اشرتطَ النحويّون-االستقبالِ 

م -١٩ ــدَّ قَ ــمُ مُ سَ ــ اً اقــرتنَ القَ رطِ غــريِ االمتنــاعيّ واجلــوابُ ـبالشَّ
ــ ــدْ قَصَ ، وقَ اءِ رِ وهــو مــذهبُ الفــرَّ رَ النحويّــونَ هــذا عــىل ـللمتــأخِّ

ــ ــيسَ ـالض ــذا ل ــم ه هُ ــدة؛ كالمُ ) زائ ــئِنَ ــالّمَ يف (لَ ــىل أنَّ ال رورةِ، أو ع
ــمَ يف كــالمِ اإلمــامـبشــ سَ )  L نيِ يءٍ؛ ألنَّ القَ ئِنْ (لَ ــعَ ــا مَ ــيءَ بــهِ ملفوظً جِ

. رِ  واحلالُ أنَّ اجلوابَ للمتأخِّ
ـنْ  -٢٠ بَتَ مِ ـةِ يف كـالمِ اإلمـامنيِ ثَ اللـةِ النحويَّ أَنَّـهُ إذا  Lحيـثُ الدَّ

طٌ امتنــاعيٌّ فــاجلوابُ للشــ ــمٌ ورشْ ــوَ ـاجتمــعَ قَسَ ــمِ هُ سَ ، وجــوابُ القَ رطِ
طُ وجوابُهُ.  الرشَّ

* * * 
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  ٥٠٧ .............................................................................. روافد البحث

 ن الكريم.القرآ* 

 أوالً: املصادر واملراجع:
 ......(أ)......

  اإلبانـــة يف اللغـــة العربيـــة، ســـلمة بـــن مســـلم العـــوتبي
ــحاري(ت ق  ــة، د.٦الص ــريم خليف ــد الك ــح: د. عب ـــ)، ت ــ ه رت ـنص

ــرمحن، د. ــد ال ــرار، د. عب ــالح ج اد، د. ص ــوّ ــن ع ــد حس ــارس أيب  حمم ج
ن، مســقط ر واإلعــالـصــفية، مؤسســة عــامن للصــحافة واألنبــاء  والنشــ

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ـ سلطنة عامن، ط
  اإلتقـــــــان يف علـــــــوم القـــــــرآن، جـــــــالل الـــــــدين

ـــيوطي(ت هــــ)، تـــح: حممـــد أيب الفضـــل إبـــراهيم، املكتبـــة ٩١١السَّ
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩العرصيَّة، صيدا ـ بريوت، 

 هـــ)، ١١٠٢إثبــات اهلــداة، حممــد بــن احلســن احلــر العــاميل(ت
 هـ.١٣٩٩دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

  ـــب ـــو منصـــور أمحـــد بـــن عـــيلِّ بـــن أيب طال االحتجـــاج، أب
هـــ)، تــح: الشــيخ إبــراهيم البهــادري، والشــيخ حممــد ٥٢٠الطـربيس(ت

هـــادي، إرشاف: الشـــيخ جعفـــر الســـبحاين، دار األســـوة، طهـــران ـ 
 هـ.١٤٢٥، ٦إيران، ط
 ــــ ــــيني املرعش ــــور اهللا احلُس ــــيد ن ــــق، الس ــــاق احل ي ـإحق

 لنجفي، قم.هـ)، مكتبة آية اهللا ا١٠١٩التسرتي(ت
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 ت) ـــدينوريّ ـــن داوود ال ـــد ب ـــوال، أمح ـــار الط ق)، ٢٨٢األخب

 هـ.١٤٠٩تح: عبد املنعم عامر، الرشيف الريض ـ قم، 

  (ــويس ــيخ الط ــن احلسن(الش ــد ب ــال، حمم ــة الرج ــار معرف اختي

ــت ٤٦٠(ت ــة آلِ البي ــائي، مؤسس ــدي الرج ــيد مه ــح: الس ـــ)، ت ، Kه

 هـ.١٤٠٤

 أمحــد الصــابري اهلمــ ، ــح: مجاعــة أدب احلســني ومحاســتُهُ داين، ت

 هـ.١٤٠٧املدرسني، قم ـ 

  األذكيـــاء، مجــــال الـــدين أيب الفــــرج عبـــد الــــرمحن بــــن

هــ)، وضـع حواشـيهُ حممـد عبـد الكـريم النمــري، دار ٥٩٧اجلـوزي(ت

 الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان.

 ــان األندلســـارتشــاف الضــ هـــ)، تــح: ٧٤٥ي(تـرب، أبــو حيَّ

ــة: د. د. ــد، مراجع ــثامن حممَّ ــب ع ــان رج ــارش:  رمض ــواب، الن ــد الت عب

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١مكتبة اخلانجي، مط املدين، القاهرة، ط

  ــــيخ ــــنعامن (الش ــــن ال ــــد ب ــــن حمم ــــد ب ــــاد، حمم اإلرش

 هـ)، مكتبة بصرييت، قُم.٤١٣املفيد)(ت

  ـــديلمي(ت ق ـــن ال ـــن أيب احلس ـــن ب ـــوب، احلس ـــاد القل إرش

 د.ت. هـ)دار األسوة، قُم،٨
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 ـــــن حممـــــ ـــــيل ب ـــــروف، ع ـــــمِ احل ـــــة يف عل د األُزهي

ــروي(ت ــع ٤١٥اهل ــات جمم ، مطبوع ــوحيِّ ــني امللُّ ــد املع ــح: عب ـــ)، ت ه

 م.١٩٧١-هـ١٣٩١اللغة العربية ـ دمشق، 
  ـــــر ـــــن عم ـــــود ب ـــــار اهللا حمم ـــــة، ج ـــــاس البالغ أس

هـــ)، تــح: حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب ٥٣٨ري(تـالزخمشــ
 م.١٩٩٨-هـ١،١٤١٩العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 ــو ــائيَّة يف النح ــاليب اإلنش ــالم حممــد  األس ــد الس العــريب، عب
 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ٢هارون، دار اجليل، بريوت، ط

  ــر ــب، دار الفك ــاس دي ــة، إلي ــة العربيَّ ــد يف اللغ ــاليب التأكي أس
 م.١٩٩٣العريب، بريوت ـ لبنان، 

 .ــة، د ــة العربيَّ ــم يف اللغ ــاليب القس ــراوي،  أس ــي ال ــاظم فتح ك
 م.١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ١مط اجلامعة، بغداد، ط

 ـــدُ الغا بـــة يف معرفـــةِ الصـــحابة، عـــز الـــدين بـــن األثـــري أُسْ
(ت ــزريّ ، دار ٦٣٧اجل ــاعيّ ــد الرف ــادل أمح ــيخ: ع ــحيح الش ـــ)، تص ه

 م.١٩٩٦هـ ـ١٤١٧، ١إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط
 هــــ)، تـــح: ٤٧١أرسار البالغـــة، عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين(ت

ة، ط دّ  م.١٩٩١-هـ١٤١٢، ١حممود حممد شاكر، مط املدين، جَ
 هــــ)، تـــح: ٥٧٧العربيَّـــة، أبـــو الربكـــات األنبـــاري(ت أرسار

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١، دار اجليل، بريوت، طةد.فخر صالح قدار
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 .ـــريم، د ـــرآن الك ـــذف يف الق ـــلوب احل ـــاهر  أس ـــطفى ش مص
ن، ط  م.٢٠٠٩، ١خلوف، دار الفكر، األردن ـ عامّ

 ــ ــلوب الشَّ ــد أيبـأس ــيط)  رط عن ــريه(البحر املح ــان يف تفس حيّ
، إسـالم أيب النصـدراسةٌ نحويـةٌ د  ةعبـد ر عـيل حسـيبة، تقـديم: د.ـالليـةٌ

، دار ومكتبة اإلرساء، مرص ـ طنطا، ط  م.٢٠١٠، ١الراجحيّ
  م األشباه والنظائر يف النحو، جالل الدين السـيوطي، راجعـه وقـدَّ
 م.١٩٨٤، ١فايز ترحيني، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، ط له: د.
 ـــــــز الصـــــــحابة، ا ـــــــن اإلصـــــــابة يف متيي جـــــــر حب

هــــ)، ومعـــه االســـتيعاب يف أســـامء األصـــحاب، ٨٥٢العســـقالين(ت
 هـ)، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان.٤٦٣للقرطبي املالكي،(ت

 اج(ت عبـد احلسـني  هـ)، تح: د.٣١٦األُصول يف النحو، ابن الرسَّ
سة الرسالة، بريوت ـ لبنان، ط  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٤الفتيل، مؤسّ

 ـــــ ـــــرتاض الشَّ ـــــىل الـاع ـــــرط ع ـــــام ـشَّ ـــــن هش رط، اب
ن، ٧٦١األنصاري(ت هــ)، تـح: د.عبـد الفتـاح احلمـوز، دار عـامر، عـامّ

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط
  إعــراب ثالثــني ســورة مــن القــرآن الكريم،أبــو عبــد اهللا احلســني

ــه(ت ــابن خالوي ــروف ب ــد املع ــن أمح ــداد، ٣٧٣ب ــة، بغ ـــ)، دار الرتبي ه
 شارع املتنبي.
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 .ــل، د ــراب اجلمــل وأشــباه اجلم دين قبــاوة، دار فخــر الــ إع
 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٥القلم العريب، حلب، ط

  ــامعيل ــن إس ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــرآن، أب ــراب القُ إع
ــاس(ت ــح: د.٣٣٨النح ـــ)، ت ــب،  ه ــامل الكت ــد، ع ــازي زاه ــري غ زه

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١بريوت ـ لبنان، ط
  ت ق) ــديلميّ ــد ال ــن حمم ــن ب ــد احلس ــو حمم ين، أب ــدِّ ــالمُ ال أع

 هـ.١٤٠٩، بريوت، هـ)، مؤسسة آل البيت٨
 الشـــيخ أمـــني الـــدين الفضـــل بـــن احلســـن إ ،عـــالمُ الـــور

هــــ)، مؤسســـة آل البيـــت إلحيـــاء الـــرتاث، قـــم، ٦الطـــربيس(ت ق 
 هـ.١٤١٧
 إحســان  هـــ)، تــح: د.٣٥٦األغــاين، أبــو الفــرج األصــفهاين(ت

ــريوت،  ــادر، ب ــاس، دار ص ــر عب ــعافني، أ. بك ــراهيم السّ ــاس، د. إب عبّ
 م. ٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩، ٣ط

 تاإل) هــ)، تـح ٣٧٧غفال، أبـو عـيلّ احلسـن بـن أمحـد الفـاريسّ
عبد اهللا بـن عمـر احلـاج إبـراهيم، املجمـع الثقـايف، أبـو ظبـي  وتعليق: د.

 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٤ـ اإلمارات  العربية املتحدة، 
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  ،(ــو ــة يف النح ــو والترصيف(اخلالص ــك يف النح ــن مال ــة اب ألفي
، تـح: سـليامن بـن هــ)٦٧٢ي(تـأبو عبد اهللا حممـد ابـن مالـك األندلسـ

ــاض، ط ــاج، الري ــة دار املنه ــوين، مكتب ــد اهللا العي ــن عب ــز ب ــد العزي ، ١عب
 هـ.١٤٣٢
  ــــن ــــن احلس ــــد ب ــــر حممّ ــــو جعف ــــيخ أب ــــايل، الش األم

ــويس(ت ــم، ط٤٦٠الط ــالميّة، ق ــات اإلس ــم الدراس ــح: قس ـــ)، ت ، ١ه
 هـ.١٤١٤
  ــنعامن ــن ال ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب ــيخ أب ــايل، الش األم

ــربي البغدادي( ــيل العك ــتادويل، وع ــني األس ــح: حس ــد)، ت ــيخ املفي الش
سة النرش اإلسالمي، قم، ط  هـ.١٤١٢، ٢أكرب الغفاري، مؤسَّ

  ــــن ــــيل ب ــــن ع ــــد ب ــــدوق حمم ــــيخ الص ــــايل، الش األم
سة األعلمي ـ بريوت.٣٨١بابويه(ت  هـ)، مؤسَّ
  أمـــــايل ابـــــن احلاجـــــب، أبـــــو عمـــــرو عـــــثامن بـــــن

ــح: د.٦٤٦احلاجــب(ت ــة وت ـــ)، دراس ــ ه ــليامن ق ــالح س ــر ص داره، فخ
 دار اجليل، بريوت.

  ـد بـن محـزة احلسـني أمايل ابن الشجري، هبةُ اهللا بن عـيل بـن حممّ
د الطناحي، النارش: مكتبة  هـ)، تح ودراسة: د.٥٤٢العلوي(ت حممود حممّ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٢اخلانجي، القاهرة، ط
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  ـــاجي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرمحن بـــن إســـحاق أمـــايل الزجَّ
ــاجي(ت ح: عبــد الســالم هــارون، دار اجليــل، هـــ)، تــح ورش٣٣٨الزجَّ

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢بريوت، ط
  أمــايل الســهييل يف النحــو واللغــة واحلــديث والفقــه، أبــو القاســم

هـــ)، تــح: حممــد إبــراهيم ٥٨١ي(تـعبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا األندلســ
ة للرتاث، القاهرة،   م.٢٠٠٢البنّا، املكتبة األزهريّ

 ــد ــة ال تيب ــن قُ ــة، اب ــة والسياس ــق ٢٧٦ينوري(تاإلمام ـــ)، علّ ه
ـــاهرة،  ـــة ، الق ـــة التوفيقي ـــعيد، املكتب ـــريي س ـــه: خ ــــ١٤٢٠علي -ه

 م.٢٠٠٠
   إنبـــاه الــــرواة عـــىل أنبــــاه النحـــاة،  أبــــو احلســـن عــــيل

(ت ــيّ ــح:٦٤٦القفط ـــ)، ت ــة دار  ه ــراهيم، مطبع ــل إب ــد أيب الفض حمم
 م.١٩٥٢،هـ ١٣٧١الكتب املرصية، القاهرة، 

 د، أليب العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن  االنتصار لسـيبويه عـىل املـربِّ
(ت زهــري عبــد املحســن ســلطان،  هـــ)، تــح: د.٣٣٢والّد التميمــيّ

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
  ـــــابر ـــــن ج ـــــى ب ـــــن حيي ـــــد ب ـــــاب األرشاف، أمح أنس

ــبالذري(ت ــح: د.٢٧٩ال ـــ)، ت ــار، د. ه ــهيل زكّ ــيل، دار  س ــاض زرك ري
 م.١٩٩٦، ١الفكر، بريوت، ط
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 ــال ــائل اخل ــاف يف مس ــد اإلنص ــاري، حممّ ــات األنب ــو الربك ف، أب

 حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.

  ،اإلجيـــاز ألرسار كتـــاب الطـــراز يف علـــوم حقـــائق اإلعجـــاز

(ت بــن عيســى باطــاهر، دار  هـــ)، تــح: د.٧٤٩حييــى بــن محــزة العلــويّ

 م.٢٠٠٧، ١املدار اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، ط

 ــيلِّ ال ــو ع ــاح، أب ــان، اإليض ــر املرج ــاظم بح ــح: د. ك ، ت ــاريسّ ف

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١عامل الكتب، بريوت ـ لبنان، ط

  ،ــوي ــب النح ــن احلاج ــيخ اب ــل، الش ــاح يف رشح املفصّ اإليض

ــديم: د. ــح وتق ــالمي،  ت ــرتاث اإلس ــاء ال ــييل، إحي ــاي العل ــى بنّ موس

ة العراق، د.  ط، د.ت. مجهوريّ

 ــي(ت ــب القزوين ــة، اخلطي ــوم البالغ ــاح يف عل ـــ)، ٧٣٩اإليض ه

ـــق: د. ـــ رشح وتعلي ـــاجي، الش ـــنعم خف ـــد امل ـــد عب ـــة ـحمم ركة العامليّ

 م.١٩٨٩للكتاب، بريوت ـ لبنان، 
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 ــ ــاقر املجلس ــد ب ــيخ حمم ــوار، الش ــار األن ـــ)، ١١١١ي(تـبح ه

سة الوفاء، بريوت، ط  هـ.١٤٠٣، ٢مؤسَّ

 ــان األندلســ ــو حيّ ــق: ـالبحــر املحــيط، أب ي، دراســة وتــح وتعلي

ض، شـارك  أمحـد عبـد املوجـود، والشـيخ الشيخ عـادل ـد معـوّ عـيل حممَّ

: د.يف حتقي ــهِ ــويت، د. ق ــد الن ــد املجي ــا عب ــل،  زكريَّ ــويل اجلم ــد النج أمح

: د. ــهُ ظَ رَّ ، دار الكتــب العلميَّــة، بــريوت ـ لبنــان،  قَ عبــد احلــي الفرمــاويّ

 م.٢٠٠١، ٢ط

  ــن أيب بكــر الدمشــقي ــو عبــد اهللا حممــد ب ــدائع الفوائــد، أب ب

ــة(تاملعــروف بــ هـــ)، تصــحيح ومراجعــة وتعليــق ٧٥١ابن قــيم اجلوزيّ

حممــود غــانم غيــث، النــارش مكتبــة القــاهرة، مطبعــة الفجالــة اجلديــدة، 

 م.١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، ٢القاهرة، ط

  ــــري ــــن كث ــــامعيل ب ــــداء إس ــــو الف ــــة، أب ــــة والنهاي البداي

 هـ.١٤٠٨هـ)، إحياء الرتاث، بريوت، ٧٧٤الدمشقي(ت

 ــرآن، بــدر ــد بــن عبــد اهللا  الربهــان يف علــوم القُ الــدين حممّ

هـــ)، تــح: حممــد أيب الفضــل إبــراهيم، املكتبــة ٧٤٩ي(تـالزركشــ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧العرصية، صيدا ـ بريوت، 
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  البســـيط يف رشح مجـــل الزجـــاجي، ابـــن أيب الربيـــع األشـــبييل

ــبتي(ت ــة: د.٦٨٨السَّ ــح ودراس ـــ)، ت ــي، دار  ه ــد الثبيت ــن عي ــاد ب عيّ

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١طالغرب اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، 

  وخ ــرّ ــن ف ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدرجات، أب ــائر ال بص

(ت ــيّ ار القم ــفّ ــ٢٩٠الص ــة اهللا املرعش ــة آي ـــ)، مكتب ــم، ـه ــي، ق ي النجف

 هـ.١٤٠٤

  :ــح ، ت ــيوطيّ ــاة، الس ــويني والنح ــات اللغ ــاة يف طبق ــة الوع بغي

 حممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، لبنان.

 صــــطفى آل اعــــتامد، مؤسســــة بالغــــة احلُســــني، الســــيد م

 هـ.١٤٠٦مطبوعات إسامعيليان، قم، 

  البلـد األمـني، الشــيخ تقـي الــدين إيـراهيم بـن عــيل بـن احلســن

ــي(ت ــان، ٩٠٠العــاميل الكفعم ــريوت ـ لبن ــة األعلمــي، ب هـــ)، مؤسس

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢ط

  ،البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن، أبــو الربكــات بــن األنبــاري

ا، د.ط، د.ت.طه عبد احلميد  تح: د.  طه، مراجعة: مصطفى السقّ

 



  ٥١٧ .............................................................................. روافد البحث

 ......(ت)......

  تيبــة الــدينوري، تــح: الســيِّد أمحــد ــرآن، ابــن قُ تأويــل مشــكل القُ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١صقر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط
 ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الســيِّد حممــد مرتضــ ى ـت

ــدي(ت ــيني الزبي ــد١٢٠٥احلس ــالم حممّ ــد الس ــح: عب ـــ)، ت ــارون  ه ه
 وآخرين، الكويت، د.ت.

  ـنَ (أبـو القاسـم عـيل بـن تاريخ ابن عسـاكر، ترمجـة اإلمـام احلَسَ
ــافعي  ــة اهللا الش ــن هب ــن ب ـــ٥٧١ت"احلس ، "ه ــوديّ ــة املحم )، مؤسس

 هـ.١٣٨٩بريوت، 
  أبو القاسم عيل بن احلسن (تاريخ ابن عساكر، ترمجة اإلمام احلسني

 هـ.١٣٨٩ريوت، بن هبة اهللا الشافعي)، مؤسسة املحمودي، ب
 هــ)، ٤٦٣تاريخ بغداد أو مدينة السـالم، اخلطيـب البغـدادي(ت

: أبـو هـاجر حممـد األبيـاين، القـاهرة، دار الكتـب العلميـة،  هُ كتب فهارسَ
 بريوت ـ لبنان، د.ت.

  تـــاريخ الطـــربي، تـــاريخ األمـــم وامللـــوك، ابـــن جريـــر
 هـ)،مؤسسة األعلمي، بريوت، د.ت.٣١٠الطربي(ت
  ،أمحـد بـن أيب يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن تاريخ اليعقويب

 هـ)، نرش فرهنك أهل البيت، قم.٣٠٠واضح(ت
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 ــ ــحاق ـالتبص ــيل إس ــن ع ــد اهللا ب ــد عب ــو حمم ــذكرة، أب رة والت
(ت ق  ــيمريّ ــح: د.٤الص ـــ)، ت ــدين،  ه ــيلّ ال ــطفى ع ــد مص ــي أمح فتح

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١طبع دار الفكر، دمشق، ط
 ــ ــاء عب ــو البق ــرآن، أب ــراب الق ــان يف إع ــني التبي ــن احلُس د اهللا ب

ـــربي(ت ـــات، دار ٦١٦العك ـــوث والدراس ـــة البح ـــح: مكتب ــــ)، ت ه
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لبنان، -الفكر، بريوت

  التبيـــان يف تفســـري القـــرآن، أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن احلســـن
ر اإلســالمي التابعــة ـر: مؤسســة النشـــهـــ) تــح ونشــ٤٦٠الطــويس(ت

 هـ.١٤٢٤، ١جلامعة املدرسني بقم املرشفة ، قم ، ط
 ـــــن التحر ـــــاهر ب ـــــد الط ـــــيخ حمم ـــــوير، الش ـــــر والتن ي

 م.١٩٨٤هـ)، الدار التونسية للنرش، تونس، ١٣٩٣عاشور(ت
  حتفــة اإلخــوان يف رشح العوامــل املائــة للربكــوي، مصــطفى بــن

ــويل(ت ــراهيم الغليب ــبالن، دار ١١٧٦إب ــاس ق ــق: إلي ــح وتعلي ـــ)، ت ه
 م.٢٠١٠، ١الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 عـىل مغنـي اللبيـب، حممـد بـن أيب بكـر  حتفة الغريـب يف الكـالم
هـ)، (قسم األدوات واحلـروف) حتقيـق: د. حممـد بـن ٨٢٧الدماميني(ت

حممد عبد اهللا غنضـور،  خمتار اللوحي. و(قسم الرتكيب) دراسة وحتقيق: د.
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١عامل الكتب احلديث، إربد ـ األردن، ط
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 ــراين(ت ــعبة احل ــن ش ــن ب ــد احلس ــو حمم ــول، أب ــف العق ق  حت
 هـ.١٣٨٠هـ)، منشورات الرشيف الريض، قم، ٤

  التخمـــري(رشح املفصـــل يف صـــنعة اإلعـــراب)، القاســـم بـــن
هـــ)، تــح: حممــد الســيّد عــثامن، ٦١٧احلُســني بــن أمحــد اخلــوارزمي(ت

 م.٢٠١١، ١دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط
  ــف ــة، يوس ــائص األئم ــذكر خص ــة ب ــن األُمّ ــواص م ــذكرة اخل ت

هــ)، تـح: حسـني تقـي ٦٥٤دي سـبط بـن اجلـوزي(تبن قرغيل البغـدا
 هـ.١٤٣٣، ٢زادة، املجمع العاملي ألهل البيت، بريوت ـ لبنان، ط

  َـــان ـــو حيّ ـــهيل، أب ـــاب التس ـــل يف رشح كت ـــذييل والتكمي الت
حســـن هنـــداوي، دار كنـــوز إشـــبيليا، اململكـــة  ي، تـــح: د.ـاألندلســـ

 م.٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤، ١العربية السعودية ـ الرياض، ط
 ـــب ـــارس  ترتي ـــن ف ـــد ب ـــني أمح ـــو احلس ـــة، أب ـــاييس اللغ مق

ــيل ٣٩٥(ت ــيح ع ــب وتنق ــارون، ترتي ــد ه ــالم حمم ــد الس ـــ)تح: عب ه
العسـكري، وحيــدر املســجدي، مركــز دراسـات احلــوزة واجلامعــة، قــم، 

 هـ.١٣٨٧
  ــن ــم ب ــل القاس ــدر األفاض ــل، ص ــل يف رشح اجلم ــيح العل ترش

ــريي، جام ــامل العم ــن س ــادل حمس ــداد: ع ــوارزمي، إع ــني اخل ــة أم احلس ع
 هـ.١٤١٨، ١القر، مكة املكرمة، ط
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  ــد ــح: حمم ــك، ت ــن مال ــد، اب ــل املقاص ــد وتكمي ــهيل الفوائ تس
ــة ـ ـكامــل بركــات، دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنشــ ر، وزارة الثقاف

 م.١٩٦٧-هـ١٣٨٧مرص، 
 ــ ــز النش ــون، مرك ــب بيض ــة، لبي ــج البالغ ــنيف هن ــة ـتص ر: مكتب

 هـ.١٤٠٨، ٢اإلعالم اإلسالمي، طهران، ط
 ــيد الشــ ــن ـالتعريفــات، الس ــد ب ــن حمم ــيل ب ــو احلســن ع ريف أب

هــ)، تـح: حممـد باسـل عيـون السـود، ٨١٦عيل احلسيني، اجلرجـاين(ت
 م. ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 .تـح: د ، عـوض بـن  التعليقة عىل كتاب سيبويه، أبو عيلٍّ الفـاريسّ
 م.١٩٩٤، هـ١٤١٤، ١، طمحد القوزي، جامعة امللك سعود، الرياض

  ــد ــة عب ــاطئ عائش ــت الش ــريم، بن ــرآن الك ــاين للقُ ــري البي التفس
 م.١٩٦٦، ٢الرمحن، دار املعارف، مرص، ط

 ى بـ(نفائس التأويل)، مجعـه جلنـةٌ ـريف املرتضـتفسري الش ى املُسمّ
ســة  قــني، إرشاف: الســيد جمتبــى أمحــد املوســوي، مؤسّ مــن العلــامء واملُحقِّ

 م.٢٠٠١-هـ١٤٣١، ١لبنان، طاألعلمي ـ بريوت ـ 
 ــ ــو النص ــايش، أب ــري العي ــاش ـتفس ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ر حمم

ــلَمي الســمرقندي(ت ســة األعلمــي، بــريوت ـ ٣٢٠السَّ هـــ)، تــح: مؤسَّ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢لبنان، ط
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  ـــون ـــل وعي ـــائق غـــوامض التنزي ـــاف عـــن حق تفســـري الكشّ
مــر بــن األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أبــو القاســم جــار اهللا حممــود بــن ع

ــد الزخمشــ ل: االنتصــاف لإلمــام ـحممّ ري، وبحواشــيه أربعــة كتــب: األوَّ
أمحــد بــن منــري اإلســكندري، الثــاين: الكــايف الشــايف يف ختــريج أحاديــث 
ــان  ــد علي ــيخ حمم ــية الش ــث: حاش ــر، الثال ــن حج ــافظ اب ــاف للح الكشّ
املرزوقــي عــىل تفســري الكشــاف، الرابــع: مشــاهد اإلنصــاف عــىل 

ـاف للشـي ـد شواهد الكشّ : حممَّ حهُ خ حممـد عليـان، رتّبـه وضـبطه وصـحَّ
ــد الســالم شــاهني، دار الكتــب العلميّــة، بــريوت ـ لبنــان، ط ، ٤عب

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
  :ــتانبول ــة اس ــريج جامع ــني، خ ــد أم ــالم، أمح ــل يف اإلس التكام

الرياضـــيات العامـــة والفيزيـــاء الرياضـــية العاليـــة، مطبعـــة الـــنعامن، 
 .٥النجف األرشف، ط

 ــه الطلبــة امــي  تنبي ــة، ســعيد بــن ســليامن الكرَّ عــىل معــاين األلفيَّ
(ت ــماليل الســويسّ هـــ)، تــح: د. خالــد بــن ســعود بــن فــارس ٨٨٢السِّ

ة، الرياض، ط  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١العُصيمي، دار التدمريَّ
  ــرمحن ــد ال ــن عب ــف ب ــال، يوس ــامء الرج ــامل يف أس ــذيب الك هت

ــح: د. ــزي، ت ــريوت  امل ــالة، ب ــة الرس ــروف، مؤسس ــواد مع ــار ع ـ بش
 م.١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠لبنان، 
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 هـــ)، تــح: ٦٣٧توجيـه اللمــع، أمحـد بــن احلسـني بــن اخلبّـاز(ت
ــاهرة، ط د. ــالم، الق ــاب، دار الس ــد دي ــي حممّ ــايز زك ـــ١٤٢٨، ٢ف -ه

 م.٢٠٠٧
 هــــ)، دراســة وتـــح: ٦٤٥التوطئــة، أبــو عـــيل الشــلوبني(ت

ع، مط: سجل العرب،   م.١٩٨١-هـ١٤٠١د.يوسف أمحد املطوّ
 ......(ث)......

 ــ ــيل الثاق ــن ع ــد ب ــر حمم ــدين أيب جعف ــامد ال ــب، ع ب يف املناق
 هـ)، مؤسسة أنصاريان، قم.٦املعروف بابن محزة(ت ق 

 .ــة، د ــعُ الكوف ــة بقي ــدار  الثويّ ــويس، إص ــدي الفرط ــالح مه ص
 م.٢٠١٣، ١وزارة الثقافة العراقية، ط

 ......(ج)......
  ــؤمتر ــد)، امل ــيخ املفي ــن النعامن(الش ــد ب ــن حمم ــد ب ــل، حمم اجلَمَ

 هـ.١٤١٣ملي للشيخ املفيد، قم، العا
 ــدي(ت ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــو، اخللي ــل يف النح ـــ)، ١٧٥اجلم ه

-هـــ١٤٣٠، ٦فخــر الــدين قبــاوة، دار الفكــر، دمشــق، ط تــح: د.
 م.٢٠٠٩
  ،ــة ــة العلمي مجهــرة خطــب العــرب، أمحــد زكــي صــفوت، املكتب

 .١بريوت ـ لبنان، ط
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 ،احلســن بــن قاســم  اجلنــى الــداين يف رشح حــروف املعــاين
فخــر الــدين قبــاوة، واألســتاذ حممــد نــديم فاضــل، دار  ملــرادي، تــح: د.ا

 م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط
  جـــواهر األدب يف معرفـــة كـــالمِ العـــرب، عـــالء الـــدين

(ت  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤هـ)، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ٧٤١اإلربيلّ
 ......(ح)......

 ــي ال ــىل مغن ــري ع ــية األم ــري، دار حاش ــد األم ــيخ حمم ــب، الش لبي
. د.ط، د.ت. هُ  إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاؤُ

  حاشـــية جـــامع الفوائـــد، مـــالّ حســـن بـــن مـــالّ عبـــد
رح مـتن القواعـد يف اإلعـراب ـهـ)، عـىل حـلّ املعاقـد بشـ١٣٨٢اهللا(ت

ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــدين اآلم ــن العاب ــحيح: زي ، تص ــازاينّ للتفت
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١ـ لبنان،  بريوت
 ـــد ـحاشـــية اخلُضـــ ـــل، الشـــيخ حممّ ـــن عقي ري عـــىل رشح اب
هـ)، رشحها وعلَّق عليها: تركـي فرحـان املصـطفى، ١٢٧٨ري(تـاخلُض

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢دار الكتب العلميَّة، بريوت ـ لبنان، ط
  ــة فَ رَ ــد عَ ــيخ حمم ــب، الش ــي اللبي ــىل مغن ــوقيّ ع ــية الدس حاش

ســـوقي(ت ـــالم، القـــاهر هــــ)، دار١٢٣٠الدُّ ، ٣ر، طـمصـــ -ةالسّ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١
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  ــد ــن أمح ــد ب ــد، أمح ــر الن ــىل رشح قط ــجاعي ع ــية الس حاش
ــ ــجاعي املص ــق ١١٩٧ري(تـالس ــادي بتحقي ــبيل اهل ــا: س ـــ)، ومعه ه

رشح قطــر النــد، الشــيخ حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، دار إحيــاء 
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان، ط

 ــية ال ــك، حاش ــن مال ــة اب ــىل ألفيَّ ــموين ع ــىل رشح األش ــبّان ع ص
د بـن عـيل الصـبَّان(ت هــ)، تـح: حممـود بـن اجلميـل، مكتبـة ١٢٠٦حممّ

 م.٢٠٠٢هـ١٤٢٣، ١الصفا، ط
 ــ ــىل رشح التص ــس ع ــية ي ــن ـحاش ــس ب ــيح، ي ــىل التوض ريح ع

هـــ)، راجعــه: إســامعيل عبــد ١٠٦١ي(تـزيــن الــدين العليمــيّ احلمصــ
ــه ورشح ــي، حقق ــد الغن ــواد عب ــد،  اجل ــيّد أمح ــيد س ــد الس ــواهده: أمح ش

 املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ط، د.ت.
  يـس زيـن الـدين ،حاشية يـس عـىل رشح الفـاكهي لقطـر النـد

 م.١٩٧١-هـ١٣٩٠، ٢احلميص، ط
  ــان ــيل خ ــيّد ع ة، الس ــمديّ ــد الص ــة يف رشح الفوائ ــدائق النديّ احل

ــدين(ت ــح: د.١١٢٠امل ـــ)، ت ــورات ذوي  ه ــجادي، منش ــل س أيب الفض
 هـ.١٤٣١، ١قربى، قم، طال

 .ــريب، د ــو الع ــدير يف النح ــذف والتق ــارم، دار  احل ــو املك ــيل أب ع
 ، د.ت.١غريب، القاهرة، ط
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  حـــروف املعـــاين، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرمحن بـــن إســـحاق
ــح: د. ــاجي، ت ــد ـ  الزجّ ــالة، إرب ــة الرس ــد، مؤسس ــق احلم ــيل توفي ع

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١األردن، ط
 ب اجلمـل، أبـو حممـد عبـد اهللا احللل يف إصـالح اخللـل مـن كتـا

ــويس(ت ــيد البطلي ــن الس ــد ب ــن حممّ ــح: د.٥٢١ب ـــ)، ت ــد  ه ــعيد عب س
ـــ ـــيد للنش ودي، دار الرش ـــعّ ـــريم س ـــالم، ـالك ـــة واإلع ر، وزارة الثقاف

 م.١٩٨٠مجهورية العراق، 
  ــــدين ــــعد ال ــــد، س ــــاب القواع ــــد يف رشح كت ــــلُّ املعاق حَ

ــازاين(ت ــح:٧٩٢التفت ـــ)، ت ــ ه ــاهر احلمص ــد ط ــعد ي، دار ـد. حمم س
 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١الدين، دمشق، ط

  حليـــــة األوليـــــاء وطبقـــــات األصـــــفياء، أبـــــو نعـــــيم
 هـ.١٤٠٩هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ٤٣٠األصفهاين(ت

 ......(خ)......
 هـــ)، وهــي ضــمن (أربــع ٣٩٢اخلاطريــات، ابــن جنــي(ت

ـــح: د. ـــو)، ت ـــائل يف النح ـــة اآلداب،  رس ـــليم، مكتب ـــاح س ـــد الفت عب
 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ٢، طالقاهرة
  ــة اخلــرائج واجلــرائح، قطــب الــدين أبــو احلُســني ســعيد بــن هب

، دار Q هــــ)، تـــح: مؤسســـة اإلمـــام املهـــدي٥٧٣اهللا الراونـــدي(ت
 هـ.١٤٠٩، ١الكتاب اإلسالمي، قم، ط
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  خزانة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر
ــ ــارون، مكتب ــد ه ــالم حمم ــد الس ــح ورشح: عب ــدادي، ت ــانجي، البغ ة اخل

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٤القاهرة، ط
 :ــح ــي، ت ــن جن ــثامن ب ــتح ع ــو الف ــائص، أب ــيل  اخلص ــد ع حمم

ار، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان،   م.١٩٥٢-هـ١٣٧١النجّ
  :ـدوق، تـح د بـن عـيل بـن احلسـني بـن بابويـه الصَّ اخلصال، حممّ

عــيل أكــرب الغفــاري، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــريوت ـ لبنــان، 
 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

 ......(د)......
  ـــد ـــوب إىل عب ـــيم، املنس ـــرآن العظ ـــري الق رر يف تفس ـــدُ جُ ال رْ دُ

ـــت ٤٧٤هــــ أو٤٧١القـــاهر اجلرجـــاين(ت لْعَ هــــ)، دراســـة وتـــح: طَ
حممــد أديــب شــكور، دار الفكــر، بــريوت ـ لبنــان،  صــالح الفرحــان، د.

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١ط
 ــ ن أمحــد بــن دعــائم اإلســالم، الــنعامن بــن حممــد بــن منصــور ب

ــــــريب(ت ــــــون التميمــــــي املغ ــــــارف، ٣٦٣حيّ هـــــــ)، دار املع
 م.١٩٦٣-هـ١٣٨٣القاهرة،
  ــد ــود حمم ــح: حمم ــاين، ت ــاهر اجلرج ــد الق ــاز، عب ــل اإلعج دالئ

ة، ط  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣شاكر، دار املدين، جدَّ
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  دالئل اإلمامة، أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي، منشـورات
 م.١٩٦٣-هـ١٣٨٣، ٣ط املطبعة احليدريَّة، النجف األرشف،

 .ـــح: د ـــوص، ت ـــوان األح ـــة  دي ـــامرائي، مطبع ـــراهيم الس إب
 هـ.١٣٨٨النعامن، النجف األرشف، 

  ديــوان األعشــى الكبري(ميمــون بــن قــيس)، تعليــق حممــد حممــد
 م.١٩٦٨حسني، بريوت، 

  ،ديـــــوان احلطيئـــــة، رشح ابـــــن الســـــكيت، والســـــكري
ــة نعــامن أمــني طــه، طبعــة احللبــي واملؤس والسجســتاين، تــح: ســة العربي

 هـ.١٣٧٨، ١للطباعة والنرش، بريوت، ط
  ــــــاري (ذي ــــــت األنص ــــــن ثاب ــــــة ب زيم ــــــوان خُ دي

ــل، ٣٧الشــهادتني)(ت ــورات دلي ــار، منش ــيس العطَّ ــح: ق ـــ)، مجــع وت ه
 هـ.١٤٢١، ٢مط عرتت، قم ، ط

 ــي(ت ــل اخلُزاع ــوان دعب ــراد، دار ٢٤٦دي ــد ط ـــ)، رشح جمي ه
 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١اجليل، بريوت ـ لبنان، ط

  هـــ)، مجــع أيب هفــان ٣شــيخ األبــاطح أبــو طالــب(ت ق ديــوان
هـــ)، روايــة عفيــف بــن أســعد عــن ٢٥٧عبــد اهللا بــن أمحــد املهزمــي(ت

ي املوصـيل البغـدادي، تـح واسـتدراك: الشـيخ حممـد بـاقر  عثامن بـن جنـّ
 ، د.ت.١املحمودي، جممع إحياء الثقافة اإلسالميَّة، قم، ط
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 ــع و ، مج ــاريّ ــة األنص ــن رواح ــد اهللا ب ــوان عب ــن دي ــح: حس ت
نَّة املحمديّة،   م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢باجودة، مطبعة السُّ

 ــيَيْمٍ التغلبــي (ت ــري بــن شُ مَ هـــ)، ١٠١ديــوان القطــامي، عُ
 حممود الربيعي، اهليئة املرصية العامة للكتاب.  دراسة وتح: د.

 هــ)، مجـع وتـح:٦٠هــ أو٥٩ديوان قيس بن سعد األنصاري(ت 
 هـ.١٤٢١، ٢م، طرات دليل، مط عرتت، ققيس العطّار، منشو

  ديــوان النابغــة الــذبياين، تــح: حممــد أيب الفضــل إبــراهيم، طبعــة
 م.١٩٧٧دار املعارف، مرص، 
 ......(ر)......

  ربيـــع األبـــرار ونصـــوص األخبـــار، حممـــود بـــن عمـــر
ـــ ـــع وزارة ٥٣٨ري(تـالزخمش ـــي، طب ـــليم النعيم ـــح: د. س ــــ)، ت ه

 األوقاف، مطبعة العاين، بغداد.
  يف اإليضــاح، ابــن  اخلطــأجــاء مــن رســالة اإلفصــاح بــبعض مــا

ــراوة(ت ــح: د.٥٢٨الط ـــ)، ت ــب،  ه ــامل الكت ــامن، ع ــالح الض ــاتم ص ح
 م).١٩٩٦-هـ١٤١٦، (٢بريوت ـ لبنان، ط

 ـ رطية، الشـيخ الطيِّـب عبـد املجيـد بـن ـرسالةٌ نحويـة يف لـو الشَّ
ــالح فــايزة، دار ١٢٢٧كــريان الفــايس(ت هـــ)، دراســة وتــح: بوصَ

 م.٢٠١٠، ١ان، طالكتب العلمية، بريوت ـ لبن
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  ـــد بـــن عـــيل الرشـــاد يف رشح اإلرشـــاد، شـــمس الـــدين حممّ
رضغــام حممــود  هـــ)، دراســة وتــح: د.٨٣٨الرشــيف احلســيني(ت

ــوان  ــة دي ــالميَّة، رئاس ــات اإلس ــوث والدراس ــز البح ة، مرك ــدرّ ــود ال عبّ
نِّي، مجهورية العراق، ط  ، د.ت.١الوقف السُ

 لنـــور رصـــف املبـــاين يف رشح حـــروف املعـــاين، أمحـــد عبـــد ا
اط، دار القلــم، دمشــق،  هـــ)، تــح: د.٧٠٣املــالقي(ت أمحــد حممــد اخلــرّ

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٣ط
  ــال ــن الفتّ ــد ب ثني حممّ ــدِّ ــن املُح ــيخ زي ــواعظني، الش ــة ال روض

ــابوري(ت ــي، ٥٠٨النيس ــني األعلم ــيخ حس ــق: الش ـــ)،تصحيح وتعلي ه
سة األعلمي، بريوت ـ لبنان، ط  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١مؤسَّ

 ......(ز)......
 .د.ط، د.ت ،  زاد املعاد، حممد باقر املجليسّ

 ......(س)......
 ،دراسـة وتـح:  رس صناعة اإلعراب، أبـو الفـتح عـثامن بـن جنـي

 م.١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، طد.
  ـــد بـــن يزيـــد ـــنن ابـــن ماجـــة، احلـــافظ أبـــو عبـــد اهللا حممّ سُ

الفكــر، د.ط،  هـــ)، تح:حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار٢٧٥القزوينــي(ت
 د.ت.
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 ــتاين(ت ــعت السجس ــن األش ــنن أيب داوود، اب ــح ٢٧٥س ـــ) ت ه
ــع  ــهُ ووض ع ــهُ وراجَ ــر، أخرجَ ــام، دار الفك ــد اللحّ ــعد حمم ــق: س وتعلي

ــر، ط ــوث يف دار الفك ــات والبح ــب الدراس : مكت ــهُ ـــ ١٤١٠، ١فهارسَ ه
 م.١٩٩٠ـ

 هـــ)، تــح: ٧٤٨ســري أعــالمِ النــبالء، شــمس الــدين الــذهبي(ت
، ١عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت ـ لبنـان، طمصـطفى عبـد القـادر 

 م.٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥
 ـــقي(ت ـــري الدمش ـــن كث ـــة، اب ـــرية النبويّ ـــح: ٧٤٤الس ــــ) ت ه

 مصطفى عبد الواحد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان.
 ......(ش)......

 ى عــيلّ بــن احلســني ـريف املرتضـــالشــايف يف اإلمامــة، الشــ
سـيني اخلطيـب، مراجعـة السـيد فاضـل عبـد الزهـراء احلُ  املوسوي، تـح:

ســة الصــادق للطباعــة والنشــ ر، مــط رشيعــت، طهــران، ـاملــيالين، مؤسّ
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، ٢ط

  ــيل ــن ع ــد اهللا ب ــنِ عب ــيلّ ب ــة، ع ــم العربي ــة يف عل ومي رُّ رشح اآلجُ
(ت ــنهوريّ ــدين السّ ــور ال ــح: د.٨٨٩ن ــة وت ـــ)، دراس ــل  ه ــد خلي حمم

ـــز الشـــ ـــد العزي ـــالم للطبـعب ـــع، ـاعـــة والنشـــرف، دار السّ ر والتوزي
 .٢القاهرة، ط
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 هـــ)، ٧٦٩رشح ابــن عقيــل، هبــاء الــدين عبــد اهللا بــن عقيــل(ت
ــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، منشــورات نــارص خســ ، ٧رو، طـتــح: حممّ

 هـ.١٤٢٤
  رشح ابــن النــاظم عــىل ألفيَّــة ابــن مالــك، بــدر الــدين حممــد بــن

ــك(ت ــن مال ــد ب ــود، د٦٨٦حممّ ــون الس ــل عي ــد باس ــح: حمم ـــ)، ت ار ه
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الكتب العلميَّة، بريوت ـ لبنان، ط

  ــالك إىل ــنهج الس ــك (م ــن مال ــة اب ــىل ألفي ــموين ع رشح األش
ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك)، عـــــيل بـــــن حممـــــد أيب احلســـــن 

ــموين(ت ــنهج ٩٠٠األش ــق م ــالك لتحقي ــح املس ـــ)ومعهُ كتاب(واض ه
: عـا دل السالك)، حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد، قـدم لـه وأتَـمَّ حتقيقـهُ

 م.٢٠١٤عبد املنعم أبو العبّاس، دار الطالئع، مرص ـ القاهرة، 
  ـــــن قاســـــم ـــــك، احلســـــنِ ب ـــــن مال ـــــة الب رشح األلفي

ــرادي(ت ــ٧٤٩امل ــة والنش ــارف للطباع ــة املَع ـــ)، مكتب ــريوت ـ ـه ر، ب
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط
  رشح التسهيل(تسهيل الفوائـد وتكميـل املقاصـد)، مجـال الـدين

د بن عبد اهللا اب هـ)، تح: عبـد ٦٧٢ن مالك الطائي اجلياين األندليس(تحممّ
ريّة، دار هجـر، ـالرمحن السيد، وحممد بدوي املختون، مكتبة األنجلو املصـ

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط
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 ريف، ـرشح تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد، القســم الصــ

رادي، تـح: د. نـارص حسـني عـيل، دار سـعد الـدين،  احلسن بن قاسـم املـُ

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ١دمشق، ط

  ،ــرادي ــم املُ ــن قاس ــن ب ــوي، احلس ــم النح ــهيل، القس رشح التس

ــامن،  ــة اإلي ــد، مكتب ــد عبي ــد أمح ــي حممّ ــد النب ــد عب ــة: حممُ ــح ودراس ت

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١املنصورة ـ مرص، ط

 ـــ ـــد بش ـــد القواع ى متهي ـــمَّ ـــهيل املُس ـــهيل ـرشح التس رح تس

ــ ــروف بن ــد املع ــن أمح ــف ب ــن يوس ــد ب ــدين حممّ ــبّ ال ــد، حم اظر الفوائ

ــد فــاخر، ود. هـــ)، دراســة وحتقيــق: د.٧٧٨اجلــيش(ت جــابر  عــيل حممّ

اجــة، ود. ــد الربّ جــابر الســيّد مبــارك،  إبــراهيم مجعــة العجمــي، ود. حممّ

ـــد، ود. ود. ال، دار الســـالم،  عـــيل الســـنويس حممّ ـــزّ ـــد راغـــب ن حممّ

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١القاهرة، ط

 ــ ــد اهللاـرشح التص ــن عب ــد ب ــيخ خال ــيح، الش ــىل التوض  ريح ع

هـــ)، وهبامشــه حاشــية الشــيخ يــس بــن زيــن الــدين ٩٠٥األزهــري (ت

قــه ـالعليمــي احلمصــ ي، راجعــه: إســامعيل عبــد اجلــواد عبــد الغنــي، حقَّ

ــاهرة،  ــة، الق ــة التوفيقيَّ ــد، املكتب ــيّد أمح ــيّد س ــد الس ــواهده: أمح ورشح ش

 د.ط، د.ت.
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 اجي(الشــــ ــــن عصــــفور ـرشح مجــــل الزجّ ــــري)، اب رح الكب

صــاحب أيب جنــاح، عــامل الكتــب،  د. :هـــ)، تــح٦٦٩اإلشــبييل(ت

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١بريوت ـ لبنان، ط
  :ــة ــح ودراس ــاين، ت ــاهر اجلرج ــد الق ــو، عب ــل يف النح رشح اجلم

ــان، ط د. ــريوت ـ لبن ــزم، ب ــن ح ــى، دار اب ــادر عيس ــد الق ــل عب  ١٠خلي
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢،

  أبــو احلجــاج يوســف ، ينّ ــزَ ى املُ ــلْمَ رشح ديــوان زهــري بــن أيب سُ
بـــــن عيســـــى املعـــــروف بـــــاألعلم النحـــــوي بـــــن ســـــليامن 

 هـ.١٣٢٣، ١هـ)، املطبعة احلميدية املرصية، ط٤٧٦الشنتمري(ت
  ــدين ــيخ ريض ال ــب، الش ــن احلاج ــةِ اب ــىل كافي ــريض ع رشح ال

عبــد  هـــ)، رشح وتــح: د.٦٨٦حممــد بــن احلســن اإلســرتاباذي(ت
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١العال سامل مكرم، عامل الكتب، القاهرة، ط

 ب يف معرفــة كــالم العــرب، ابــن هشــام رشح شــذور الــذه
األنصاري، تـح: حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد، دار الطـائع، القـاهرة، 

 د.ط، د.ت.
  ــد ــن عب ــد ب ــة كــالم العــرب، حممّ رشح شــذور الــذهب يف معرف

ــوجري(ت ــنعم اجل ــح: د.٨٨٩امل ــة وت ـــ)، دراس ــزاء  ه ــن ج اف ب ــوّ ن
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢احلارثي، مكتبة امللك فهد، السعوديَّة، ط
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  ــن ــد ب ــدين حمم ــامل ال ــظ، جل ة الالف ــدَّ ــافظ وعُ ــدة احل رشح عم
-هـــ١٣٩٧مالــك، تــح: عــدنان عبــد الــرمحن الــدوري، مطبعــة العــاين، 

 م.١٩٧٧
  :ابــن هشــام األنصــاري، تــح ،وبــلّ الصــد رشح قطــر النــد

د حميي الدين عبد احلميد، ذوي القربى، قُم، ط  هـ.١٤٢٦، ٣حممّ
 ،ـــد بـــن مصـــطفى  رشح قواعـــد اإلعـــراب البـــن هشـــام حممّ

ــوي(ت ــروة، دار ٩٥٠القوج ــامعيل مَ ــامعيل إس ــح: إس ــة وت ـــ)، دراس ه
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٣الفكر، دمشق، ط

  ــــدين ــــي ال ــــام، حمي ــــن هش ــــراب الب ــــد اإلع رشح قواع
هــ)، تـح: فخـر الـدين قبـاوة، ربيـع الـدار، سـورية، ٨٧٩الكافيجي(ت

 م.١٩٩٦، ٣دمشق، ط
 حــاجي  رشح كافيّــة ابــن احلاجــب، يعقــوب بــن أمحــد بــن

ض(ت ــوَ ــد عبــد الــرزاق أيب  هـــ)،تح ودراســة: د.٨٤٥عَ ســعد حممّ
املتــويلّ عــيل املُتــويلِّ األرشم، مكتبــة اإليــامن، املنصــورة  نــور، مراجعــة: د.

 ـ مرص، د.ت.
  ــن ــك ب ــن مال ــد ب ــن حممّ ــدين ب ــال ال ــافية، مج ــة الش رشح الكافي

عبـــد املـــنعم أمحـــد هريـــدي، دار املـــأمون  عبـــد اهللا الطـــائي، تـــح: د.
 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١رتاث، مكة املكرمة، طلل
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  ـــد اهللا ـــن عب ـــن ب ـــعيد احلس ـــو س ـــيبويه، أب ـــاب س رشح كت
حممــود فهمــي  رمضــان عبـد التــواب، د. هـــ)، تــح: د.٣٦٨السـريايف(ت
حممــد عــوين عبــد الــرؤوف،  حممــد هاشــم عبــد الــدايم، د. حجــازي، د.

اي، د. د. ــالح روّ ــ ص ــوم خض ــا مظل ــردي،  ر، د.ـمه ــرحيم الك ــد ال عب
هــد قراعــة، مطبعــة الوثــائق القوميــة  ر، د.ـالــرمحن حممــد عصــ د.عبــد

 م.٢٠١١-هـ١٤٣١بالقاهرة، 
  ، ــة يف علــم العربيــة، ابــن هشــام األنصــاريّ رشح اللمحــة البدريّ

ـــب: د. ـــق وتبوي ـــح ورشح وتعلي ـــان،  ت ـــة حسّ ـــالح رواي، مطبع ص
 م.١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ٢القاهرة، ط
  ـــن ـــدٍ ب ـــنِ حمم ـــمِ ب ـــة، القاس ـــع يف العربي ـــارش رشح اللم مب

رجـب عــثامن  هــ) تــح: د.٤٦٩رير(كانَ حيًّــا قبـل ســنة ـالواسـطيّ الضـ
ــدير: د. ــد، تص ــاهرة،  حمم ــانجي، الق ــة اخل ــواب، مكتب ــد التّ ــان عب رمض

 م.٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ط
 ـــ ـــب ـرشح املختص ـــاح للخطي ـــيص املفت ـــاب (تلخ ـــىل كت ر ع

ــح: ــازاين، ت ــدين التفت ــعد ال ــديع، س ــان والب ــاين والبي ــي) يف املع  القزوين
 هـ.١٤٣٤، ١د احلميد هنداوي، دار املجتبى، قم، طد.عب
 ر املعاين للتفتازاين، دروس يف البالغـة، الشـيخ حممـد ـرشح خمتص

 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ٢البامياين، مؤسسة البالغ، بريوت ـ لبنان، ط
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  رشح مغنـــي اللبيـــب(رشح املـــزج)، حممـــد بـــن أيب بكـــر
، مكتبـة عبـد احلـافظ حسـن مصـطفى العسـييل الدماميني، دراسـة وتـح:

 م.٢٠٠٧، ١اآلداب، القاهرة، ط
 إبـــراهيم  هــــ)، تـــح: د.٦٤٣رشح املفصـــل، ابـــن يعـــيش(ت

 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١حممد عبد اهللا، دار سعد الدين، دمشق، ط
  ُــه ــلوبني، درس ــيلّ الش ــو ع ــري، أب ــة الكب ــة اجلزولي رشح املقدم

: د. -هـــ١٤١٣، ١تركــي الغنيبــي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط وحققــهُ
 م.١٩٩٣
 ــد رش ــن حممّ ــن عــيل ب ــو حممــد القاســم ب ح ملحــة اإلعــراب، أب

ــود، ٥١٦احلريــري البرصــي(ت هـــ)، تــح وتعليــق: بركــات يوســف هبُ
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦املكتبة العرصيَّة، صيدا ـ بريوت، 

 هــــ)، ٦٥٦رشح هنــج البالغـــة، ابـــن أيب احلديــد املعتـــزيل(ت
ــة للنشــ ، ١ت، طر، بــريوـتــح: حممــد أيب الفضــل إبــراهيم، الــدار اللبنانيَّ

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
  ــاش أمحــد يَ ميــت بــن زيــد األســدي، أبــو رَ رشح هاشــميّات الكُ

ــ ــراهيم القيس ــن إب ــح: د.٣٣٩ي(تـب ـــ)، ت ــلُّوم، ود. ه د س ــوري  داوُ ن
ــ ــودي القيس ــان، طـمحُّ ــريوت ـ لبن ــب، ب ــامل الكت ـــ١٤٠٤، ١ي، ع -ه

 م.١٩٨٤
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  ،ــحيح ــامع الص ــكالت اجل ــحيح ملش ــيح والتص ــواهد التوض ش

ــ ــن مال ــدين ب ــال ال ــمج ــح: د.ـك األندلس ــة  ي، ت ــن، مجهوري ــه حمس ط

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥العراق، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 

 ......(ص)......

  ــــن ــــارس ب ــــن ف ــــد ب ــــني أمح ــــو احلُس ــــاحبي، أب الص

ــا(ت هـــ)، تــح: الســيِّد أمحــد صــقر، دار إحيــاء الــرتاث ٣٩٥زكريّ

 العريب، القاهرة، د.ت.

 ــ ــة)، إس ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــاد الصــحاح (ت ــن محّ امعيل ب

، دار العلـم ٤هــ)، تـح: أمحـد عبـد الغفـور عطـار، ط٣٩٣اجلوهري(ت

 م.١٩٩٠للماليني، بريوت، 

  ـــــــن إســـــــامعيل ـــــــد ب صـــــــحيح البخـــــــاري، حممّ

هــ)، تـح:  حممـد زهـري بـن نـارص النـارص، دار طـوق ٢٥٦البخاري(ت

 هـ.١٤٢٢، ١النجاة، ط

  ُّـــام عـــيل ـــجادية، اإلم ـــحيفة الس ـــني زيـــنُ  الص ـــن احلُس ب

ــد ــني، ٩٤ين(تالعاب ــدر، دار املتق ــاقر الصّ ــيّد حممــد ب ــديم: الس ـــ)، تق ه

 م.٢٠١٢هـ/ ١،١٤٣٣بريوت ـ لبنان، ط
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 ......(ط)......

 ــعد(ت ــن س ــرب، اب ــات الك ــان ٢٣٠الطبق ــديم: إحس ـــ)، تق ه

 م.١٩٩٧عباس، دار صادر، بريوت، 

 ترمجـــة اإلمـــام احلســـن)الطبقـــات الكرب Q ،ـــن ســـعد )، اب

ــز ــد العزي ــح: الســيد عب ــت  هتــذيب وت ــة آل البي ــائي، مؤسس  Kالطباطب

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١إلحياء الرتاث، بريوت، ط

  ــن ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو بك ــويني، أب ــويّني واللغ ــات النح طبق

ـــدي(ت ـــح:٣٧٩الزبي ــــ)، ت ـــة  ه ـــراهيم، مكتب ـــل إب ـــد أيب الفض حمم

 م.١٩٥٤هـ ـ١٣٧٣، ١اخلانجي، مرص، ط

  ،ــى ــورات ذوي القرب ــوي، منش ــزة العل ــن مح ــى ب ــراز، حيي الط

 هـ.١٤٣٣، ١د. عبد احلميد هنداوي، قم، ط تح:

 ......(ع)......

  ـــدين ـــاء ال ـــاح، هب ـــيص املفت ـــراح يف رشح تلخ ـــروس األف ع

ـــبكي(ت ـــة ٧٧٣الس ـــداوي، املكتب ـــد هن ـــد احلمي ـــح: د. عب ــــ)، ت ه

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١العرصيَّة، صيدا ـ بريوت، ط

  عقــد الــدرر، يوســف بــن حييــى بــن عــيل املقــديس الشــافعي(ت

 هـ.١٣٩٩عامل الفكر، القاهرة، هـ)، مكتبة ٧ق 
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  العقـــد املنظـــوم يف اخلصـــوص والعمـــوم، شـــهاب الـــدين أيب

ري املعــــروف ـالعبــــاس أمحــــد بــــن إدريــــس الصــــنهاجي املصــــ

هــ)، تـح: الشـيخ عـيل حممـد معـوض، والشـيخ عـادل ٦٨٤بالقرايف(ت

-هـــ١٤٢١أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت ـ لبنــان،

 م. ٢٠٠١

 ،أبو جعفر الصدوق حممد بـن عـيل بـن احلسـني بـن  علل الرشائع

سة األعلمي، بريوت، ط ي، مؤسّ مِّ  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بابويه القُ

  ــــد بــــن عبــــد اهللا علــــل النحــــو، أبــــو احلســــن حممّ

اق(ت ــورّ ــب ٣٨١ال ــار، دار الكت ــود نصّ ــد حمم ــود حممّ ــح: حمم ـــ)، ت ه

، بريوت ـ لبنان، ط  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١العلميةَّ

 حيح البخــــاري، بــــدر الــــدين عمــــدة القــــاري رشح صــــ

 هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.٨٥٥العيني(ت

  ــار الرضــا ــون أخب ــه Qعي ــن بابوي ــن عــيل ب ــد ب ــدوق حممّ ، الصَّ

ي، تح: السيد مهدي احلُسيني، النارش: رضا مشهدي، د.ت. مِّ  القُ

 ......(غ)......

  الغــدير يف الكتــاب والســنة واألدب، الشــيخ عبــد احلســني أمحــد

ــان، األم ــريوت ـ لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــي، مؤسس ــي النجف ين

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط
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  الغـــرة يف رشح اللمـــع، أبـــو حممـــد ســـعيد بـــن املبـــارك بـــن
ان(ت ــليم،  هـــ)، دراســة وتــح: د.٥٦٩الــدهّ فريــد بــن عبــد العزيــز السُّ

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١دار التدمرية، الرياض، ط
 ــــــ ــــــة، اب ــــــدرة األلفي ــــــة يف رشح ال ــــــرة املخفي ن الغ

هـــ)، تــح: حامــد حممــد العبــديل، مطبعــة العــاين، بغــداد، ٦٣٩اخلبّـاز(ت
 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

  ــزي ــطفى رم ــب، مص ــي اللبي ــن رشوح مغن ــب ع ــة األري غني
هـــ)، دراســة وتــح: حســني صــالح الــدبوس، أبــو ١١٠٠األنطــاكي(ت

ــة،  ــد غويل ــد حمم ــادق، خال ــالح الص ــري ص ــوييل، بش ــان ع ــة رمض عجيل
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١اإلردن، ط عامل الكتب احلديث، إربد ـ

 ......(ف)......
 هـــ)، ٧٠٩الفــاخر يف رشح مجــل عبــد القــاهر، حممــد الــبعيل(ت
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٠٣، ١ممدوح حممد خسارة، الكويت، ط تح: د.
  فــــتح البــــاري يف رشح صــــحيح البخــــاري، ابــــن حجــــر

هـــ)، تــح: عبــد العزيــز بــن بــاز، وحممــد فــؤاد عبــد ٨٥٢العســقالين(ت
 ، د.تالباقي، الرياض

 ــويف(ت ــثم الك ــن أع ــد ب ــد أمح ــو حمم ــوح، أب ـــ)، دار ٣١٤الفت ه
 هـ.١٤٠٦الكتب اإلسالمية، بريوت، 
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  الســيد ــنَ العيــونِ واملحاســن، علــمُ اهلــد الفصــول املختــارة مِ
ــ ــى الش ــني موس ــن احلس ــيل ب ـــع ــة ٤٣٦ى(تـريف املرتض ـــ)، مؤسس ه

 م.٢٠١٢هـ ـ١٤٣٣، ١التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، ط
 ــن أمحــد املــالكي املكــي(ابن الفصــول امله ــن حممــد ب ــة، عــيل ب مّ

 هـ.١٤٠١هـ)، دار األضواء، بريوت، ٨٥٥الصبّاغ) (ت
  ـــن ـــد ب ـــب، أمح ـــن أيب طال ـــيل ب ـــؤمنني ع ـــري امل ـــائل أم فض

ــل(ت ــة ٢٤١حنب ــائي، مؤسس ــز الطباطب ــد العزي ــيد عب ــح: الس ـــ)، ت ه
 هـ.١٤٣٣املحقق الطباطبائي، دار التفسري، قم، 

 ــ ــيّة يف رشح الش ــة املض ــن الفض ــد ب ــن حمم ــد ب ــة، أمح ذرة الذهبي
ــاتكي(ت ــد الع ــن زي ــد ب ــح: د.٨٧٠أمح ـــ)، ت ــد،  ه ــعد املرش اع س ــزّ ه

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الكويت، ط
 ــالبي(ت ــور الثع ــو منص ــة، أب ــة ورسّ العربيَّ ــه اللغ ـــ)، ٤٢٩فق ه
اب، مكتبــة اخلـــانجي،  خالــد فهمـــي، ود. تــح: رمضــان عبــد التـــوّ

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١القاهرة، ط
 ........(ق)....

  ي، تــح: مؤسســة قــاموس الرجــال، الشــيخ حممــد تقــي التُســرتُ
 هـ.١٤٢٥، ٣النرش اإلسالمي، قم، ط
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 .ضــياء الــدين عبــد الغنــي القــالش،  القــرائن يف علــم املعــاين، د
 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١دار النوادر سوريّة، ط

  ـــالمي، دار ـــرآن، حممـــد املختـــار السَّ القســـم يف اللغـــة ويف القُ
 م.١٩٩٩، ١ت، طالغرب اإلسالمي، بريو

 ــاز البغــدادي(ت ــن إي هـــ)، ٦٨١قواعــد املطارحــة يف النحــو، اب
ــح: ــاء، د. د. ت ــس أيب اهليج ــار، د. ي ــريم النج ــد الك ــف عب ــيل  رشي ع

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١توفيق احلمد، دار األمل، إربد ـ األردن، ط
 ......(ك)......

  ــــوب ــــن يعق ــــد ب ــــر حمم ــــو جعف ــــيخ أب ــــايف، الش الك
لينــي(ت : عــيلّ أكــرب الغفــاري، دار الكتــب هـــ)، تصــحيح٣٢٨الكُ

 هـ.١٣٨٩، ٢اإلسالمية، طهران، ط
  ــن أيب ــاح، اب ــاب اإليض ــائل كت ــن مس ــاح ع ــايف يف اإلفص الك

ــ ــبتي األندلس ــع الس ــة: د.ـالربي ــح ودراس ــة  ي، ت ــان، مكتب ــل احلفي فيص
شد، الرياض، ط  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١الرُّ

  ـــن ـــد ب ـــن حمم ـــر ب ـــم جعف ـــو القاس ـــارات، أب ـــل الزي كام
 هـ.١٣٥٦هـ)، املكتبة املرتضوية، النجف، ٣٦٧قولويه(ت
 د بن يزيد املربِّد(ت حممد  هـ)، تح: د.٢٨٥الكامل، أبو العبّاس حممّ

ايل، مؤسسة الرسالة، دمشق ،ط  م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ٢أمحد الدّ
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 ـــو بشـــ ـــاب، ســـيبويه أب ـــن عـــثامن بـــن ـالكت ر عمـــرو ب
ــرب(ت ــة ١٨٠قن ــارون، مكتب ــد ه ــالم حممّ ــد الس ــح ورشح: عب ـــ)، ت ه

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣جي، القاهرة، طاخلان
 ــليم بــن قــيس اهلــاليل(ت هـــ)، تــح: الشــيخ حممــد ٧٦كتــاب سُ

 هـ.١٤٢٨، ٥باقر األنصاري، منشورات دليل، قم، ط
  ــيل ــو ع ــراب، أب ــكلةِ اإلع ــات املش ــعر أو رشح األبي ــابُ الش كت

ـــاحي، النـــارش مكتبـــة  الفـــاريس، تـــح ورشح: د. حممـــود حممـــد الطنّ
 م.١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨، ١املدين، ط اخلانجي، القاهرة، مطبعة

 .ــح: د ــدي، ت ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــني، اخللي ــاب الع ــدي  كت مه
ــي، ود. ــات،  املخزوم ــي للمطبوع ــة األعلم ــامرائي، مؤسس ــراهيم الس إب

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بريوت ـ لبنان، ط
  ـة، أبـو احلسـن عـيل بـن عيسـى بـن ة يف معرفـة األئمَّ مَّ كشف الغُ

ــيل(ت ربُ ــتح اإلِ ــ٦٩٣أيب الف ـــ)، ت ــز ه ــارش مرك ــوثر، الن ــيل آل ك ح: ع
ر للمجمـــع العـــاملي ألهـــل البيـــت، دار التعـــارف، ـالطباعـــة والنشـــ

 م.٢٠١٢هـ ـ١٤٣٣بريوت، 
  ـــدرة ـــليامن احلي ـــن س ـــيلّ ب ـــو، ع ـــكل يف النح ـــف املش كش

ــي(ت ــح: د.٥٩٩اليمن ـــ)، ت ر،  ه ــامَّ ــاليل، دار ع ــر اهل ــة مط ــادي عطيَّ ه
ن، ط  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١عامَّ
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  ِّــة االثنــي عشــ كفايــة األثــر يف الــنص ر، أبــو القاســم ـعــىل األئمَّ

ـي(ت ق  مِّ ار القُ ـد بـن عـيل اخلـزّ هــ)، تـح: عبـد اللطيـف ٤عيلّ بـن حممّ

 هـ.١٤٠١احلُسيني، مط اخليام، قم، 

  ـــة، أبـــو لِّيـــات (معجـــمٌ يف املصـــطلحات والفـــروق اللغويَّ الكُ

ــوي  ــيني الكف ــى احلس ــن موس ــوب ب ــاء أي ـــ١٠٩٤ت"البق ــه "ه )،  قابل

: د.عــىل نســخةٍ خطيــ ــهُ عــدنان درويــش، وحممــد  ة ووضــع فهارسَ

 م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٢املرصي، دمشق،ط

  ــيل ــدين ع ــالء ال ــوال، ع ــال واألق ــنن األفع ل يف س ــامّ ــز العُ كن

هـــ)، ضــبطه: بكــري حيــاين، ٩٧٥املُتّقــي بــن حســام الــدين اهلنــدي(ت

سة الرسالة، بريوت، ط ا، مؤسّ  م.١٩٨٥، ٥وصفوت السقّ

 ......(ل)......

 ــات، أ ــح: د.الالم ــاجي، ت ــم الزجَّ ــو القاس ــارك، دار  ب ــازن املب م

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢صادر، بريوت، ط

  :ــو البقــاء العكــربي، تــح ــاء واإلعــراب، أب اللبــاب يف علــل البن

ــيامت، ود. د. ــار طل ــازي خمت ــارص،  غ ــر املع ــان، دار الفك ــه نبه ــد االل عب

ــورية، ط ــق ـ س ــر، دمش ــان، دار الفك ــريوت ـ لبن ــادة ١٩٩٥ -١ب ، إع

 م.٢٠٠١ـ هـ١٤٢٢
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  لســان العــرب، أبــو الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم بــن

هــ)، مراجعـة وتصـحيح نخبـة مـن ٧١١ري(تـمنظور األفريقـي املصـ

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣األساتيذ املتخصصني، دار احلديث، القاهرة،

  ــم ــد القاس بي ــو عُ ــريم، أب ــرآن الك ــواردة يف الق ــل ال ــات القبائ لغ

ــن ســالم(ت ــدين هـــ)، عــىل هــامش تفســري اجل٢٢٤ب اللــني: جــالل ال

ــيل(ت ــد املح ــن أمح ــد ب ــرمحن ٨٦٤حمم ــد ال ــدين عب ــالل ال ـــ)، وج ه

هــــ ١٤٢٤الســـيوطي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت ـ لبنـــان، 

 م.٢٠٠٣ـ

  لغــات القــرآن املرويــة عــن ابــن عبــاس، حممــد بــن عــيل املظفــر

ان احلنفــي (ت. ق  د. عبــد الــرمحن مطلــك  هـــ)، تــح: ٥املعــروف بــالوزّ

ــ اجلبــوري، ود. ــود الســامرائي، دار املســرية، عــامن ـ األردن، إب راهيم عب

 م.٢٠١٠هـ ـ١٤٣٠، ١ط

  ــــــن ــــــن احلس ــــــد ب ــــــة، حمم ــــــة يف رشح امللح اللمح

ــايغ(ت ــاعدي، ٧٢٠الص ــامل الص ــن س ــراهيم ب ــح: إب ــة وت ـــ)، دراس ه

رة،   هـ.١٤٣١اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنوّ

  ــد ــح: حام ــي، ت ــن جنِّ ــثامن ب ــتح ع ــو الف ــة، أب ــع يف العربي اللم

 م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، ٢املؤمن، عامل الكتب، بريوت، ط
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 ......(م)......
 ــــ ــــراءاتِ العش ــــوط يف الق ــــني ـاملبس ــــن احلس ــــد ب ر، أمح

ــع  ــات جمم ــاكمي، مطبوع ــزة احل ــبيع مح ــح: س ـــ)، ت (ت  ه ــبهاينّ األص
 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٧اللغة العربية، دمشق، 

  ــائب ــن الس ــد ب ــن حمم ــام ب ــذر هش ــو املن ــرب، أب ــب الع مثال
(ت ، هـ٢٠٤الكلبيّ ـ)، تـح: الشـيخ حممـد حسـن احلـاج مسـلم الـدجييلّ

، ١مطبوعــات دار األنــدلس، النجــف األرشف، بــريوت ـ لبنــان، ط
 م.٢٠٠٩هـ ـ١٤٣٠
 ت) نجــاح  د. هـــ)، تــح:٢٠٩املثالــب، اهليــثم بــن عــدي الطــائيّ

ــان،  ، مطبوعــات دار األنــدلس، النجــف األرشف، بــريوت ـ لبن الطــائيّ
 م.٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، ١ط

 ــرب ــلُ املق ثُ ــالح مُ ــتاذ ص ــح: األس ــبييل، ت ــفور اإلش ــن عص ، اب
ــاهرة، ط ــة، الق ــاق العربي ــي، دار اآلف ــد املليط ــعد حمم ـــ١٤٢٧، ١س -ه

 م.٢٠٠٦
  ،ـــد الســـالم هـــارون ـــح: عب ـــامء، الزجـــاجي، ت جمـــالس العل

 م.١٩٦٢الكويت، 
  جممــــع الزوائــــد، نــــور الــــدين عــــيل بــــن أيب بكــــر

 هـ.١٤٠٨هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، ٨٠٧اهليثمي(ت
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 ــا، ا ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي ملحتس
ــيف، ود. ــدي ناص ــيل النج ــح: ع ــي، ت ــن جنِّ ــار،  اب ــيم النجّ ــد احلل عب

ــة  ــالمية، جلن ــؤون اإلس ــىل للش ــس األع ــلبي، املجل ــاح ش ــد الفتّ ود.عب
 م.١٩٦٩-هـ١٣٨٩إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 

  ـــطٍ يف ـــن مع ـــول اب ـــول(رشح فص ـــول يف رشح الفص املحص
رشيـف عبـد الكـريم  هــ)، تـح: د.٦٨١نحو)، ابـن إيـاز البغـدادي(تال

ن، ط ر، عامَّ ار، دار عامّ  م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ١النجّ
  خمتــار تــذكرة أيب عــيلٍّ الفــاريس وهتــذيبُها، أبــو الفــتح عــثامن بــن

، تــح: د. نِّــيّ عبــاس، مركــز امللــك فيصــل للبحــوث  حســني أمحــد بــو جِ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣٢، ١والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط

  ـــراين(ت ق ـــم البح ـــيد هاش ـــاجز، الس ـــة املع ــــ)، ١٢مدين ه
 هـ.١٤١٤مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم، 

 ـاب(ت هـــ)، تــح: عـيل حيــدر، دمشــق، ٥٦٧املرجتـل، ابــن اخلشّ
 م.١٩٧٢
  مــروج الـــذهب، أبـــو احلســن عـــيل بـــن احلســني بـــن عـــيل

(ت  هـ.١٤٠٩هـ)، دار الفكر، بريوت، ٣٤٦املسعوديّ
 ــا حســن  ت، أبــو عــيل الفــاريس، تقــديم وتــح: د.املســائل احللبيَّ

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط
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 :د. حســـن  املســـائل الشـــريازيات، أبـــو عـــيل الفـــاريس، تـــح
ــــ ــــبيليا للنش ــــوز إش ــــداوي، كن ــــاض، طـهن ــــع، الري ، ١ر والتوزي

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
  املسائل العسكريات يف النحو العـريب، أبـو عـيلٍّ الفـاريس، دراسـة

 م. ١٩٨٢، ٢عيل جابر املنصوري، مطبعة جامعة بغداد، ط : د.وتح
 .ــح: د ــاريس، ت ــيلِّ الف ــو ع ــديات، أب ــائل العض ــابر  املس ــيل ج ع

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١املنصوري، عامل الكتب، بريوت، ط
  دراســـة ، املســـائل املشـــكلة(البغداديات)، أبـــو عـــيلٍّ الفـــاريسّ

 ، بغداد، د.ت.وتح: صالح الدين عبد اهللا السنكاوي، مطبعة العاين
 .ــح: د ــاريس، ت ــيلٍّ الف ــو ع ــورة، أب ــائل املنث ــد  املس ــف عب رشي

ر، األردن، ط  م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١الكريم النجار، دار عامّ
  ــل ــد كام ــح: حمم ــل، ت ــن عقي ــد، اب ــهيل الفوائ ــىل تس ــاعد ع املس

 بركات، جامعة أمِّ القر، السعوديَّة، د.ت.
 د بن عبـد اهللا ا حلـاكم النيسـابوري املستدرك عىل الصحيحني، حممّ

 هـ.١٤١١، ١هـ)، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط٤٠٥(ت
 هــ)، تـح: ٣٠٧مسند أيب يعىل، أبو يعىل أمحد بن عـيل املوصـيل(ت

 م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ١حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط
 هـ)، دار الفكر، بريوت، د.ت.٢٤١مسند أمحد بن حنبل(ت 
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 ـــي بـــن أيب طالـــب  مشـــكل إعـــراب القـــرآن، أبـــو ـــد مكِّ حممَّ
ــ ــح:٤٣٧ي(تـالقيس ـــ)، ت ــائر،  د. ه ــامن، دار البش ــالح الض ــاتم ص ح

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دمشق، ط
  ــول ــب آلِ الرس ول يف مناق ــؤُ ــب السَّ ــامل Nمطال ــو س ــيخ أب ، الش

كــامل الــدين حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القــريش العــدويّ 
ــافعي(ت ــيبي الش ــيد٦٥٢النص ــإرشاف الس ــع ب ـــ)، طب ــز  ه ــد العزي عب

هـــ ـ ١٤١٩، ١الطباطبــائي، مؤسســة الــبالغ، بــريوت ـ لبنــان، ط
 م.١٩٩٩
  ــروة عكاشــة، وزارة ــح: ث ــدينوري، ت ــة ال ــن قتيب ــارف، اب املع

ـــ هُ باألوفســـت املكتبـــة احليدريـــة، ـالثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي، نَشَ رتْ
 هـ.١٤٢٧
  ــورات ــائري، منش ــدي احل ــد مه ــيخ حمم ــبطني، الش ــايل السّ مع

 هـ.١٤٠٩، قم، الرشيف الريض
 .ـــة، د ـــة يف العربي ـــاين األبني ـــامرائي،  مع ـــالح الس ـــل ص فاض

 م.١٩٨١هـ١٤٠١، ١جامعة الكويت، كلية اآلداب، ط
  ــــى ــــن عيس ــــيلّ ب ــــن ع ــــو احلس ــــروف، أب ــــاين احل مع

ـــاح إســـامعيل شـــلبي، دار  هــــ)، تـــح: د.٣٨٤الرمـــاين(ت ـــد الفتّ عب
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ومكتبة اهلالل، بريوت، 
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 اء(تمعــاين القــرآن، أبــو زكر ــا حييــى بــن زيــاد الفــرّ هـــ)، ٢٠٧يَّ
ار، دار الرسور، د.ت د عيل النجّ  تح: أمحد يوسف نجايت، وحممّ

 ٢١٥معاين القرآن، سعيد بن مسعدة األخفش(ت هـ)، تح:  هـد
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢حممود قراعة، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

 ــائي(ت ــزة الكس ــن مح ــيل ب ــرآن، ع ــاين الق ــاد ١٨٩مع ـــ)، أع ه
هُ  ــاءَ ــه: د.بن م ل ــدَّ ــ وق ــع والنش ــاء للطب ــى، دار قب ــحاته عيس ــى ش ر، ـعيس

 م.١٩٩٨القاهرة، 
 ــ ــن الس ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــه، أب ــرآن وإعراب ــاين الق ري ـمع

ــاج(ت ج  هــــ)، تــح: د.٣١١الزجّ عبـــد اجلليـــل عبــده شـــلبي، خـــرَّ
ــاهرة،  ــديث، الق ــد، دار احل ــدين حممَّ ــال ال ــيل مج ــتاذ: ع ــه: األس أحاديث

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
 ــو، د.معــاين ا ــاريخ  لنح ــة الت ــامرائي، مؤسس ــل صــالح الس فاض

 م.٢٠٠٧هـ١٤٢٨، ١العريب، بريوت ـ لبنان، ط
  ــوي ــد اهللا احلم ــن عب ــاقوت ب ــد اهللا ي ــو عب ــدان، أب ــم البل معج

هـــ)، تــح:  فريــد عبــد العزيــز اجلُنــدي، دار ٦٢٦الرومــي البغــدادي(ت
 الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان.

 تـــح: محـــدي عبـــد هــــ)٣٦٠املعجـــم الكبـــري، الطـــرباين(ت ،
 م.١٩٨٥، ٢املجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، ط
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  بيد عبد اهللا بـن م من أسامءِ البالدِ واملواضع، أبو عُ معجم ما استُعجِ
، دار الكتب  هـ)، تح: د.٤٨٧ي(تـعبد العزيز البكري األندلس مجال طلْبةَ
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

 رس أللفــاظ القــرآن الكــريم، وضــعه: حممــد فــؤاد املعجــم املفهــ
 عبد الباقي، رتَّبه: حمسن بيدارفر، انتشارات بيدار، قم.

  ،ــاري ــام األنص ــن هش ــب، اب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن
، ١عبـــد اللطيـــف حممـــد اخلطيـــب، الكويـــت، ط تـــح ورشح: د.

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
  ـــة، أبـــو القاســـم حممـــود بـــن عمـــر ـــل يف علـــم العربيَّ املفصّ

ر، طـلزخمشـــا ، ١ري، دراســـة وتـــح: فخـــر صـــالح قـــدارة، دار عـــامَّ
 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
  ــد ــاكر، وعب ــد ش ــد حمم ــح: أمح ــبي، ت ــل الض ــليات، املفض املفض

الم هارون، دار املعارف، ط  م.١٩٦٤، مرص، ٣السّ
 أبــو الفــرج األصــفهاين(ت ، هـــ)، دار ٣٥٦مقاتــل الطــالبينيَ

 املعرفة، بريوت.
 صة الكافية، أبو إسحاق إبراهيم بـن املقاصد الشافية يف رشح اخلال

هـ)، تح: جمموعة من األساتيذ، مكتبة امللك فهد، ٧٩٠موسى الشاطبي(ت
مة، ط ة املُكرَّ  م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١مكَّ
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  ــدين ــدر ال ــة، ب ــواهد رشوح األلفي ــة يف رشح ش ــد النحوي املقاص
أمحـــد حممـــد  عـــيل حممـــد فـــاخر، د. هــــ)، تـــح: د.٨٥٥العينـــي(ت

ــوداين، د. ــد ال السّ ــاهرة، طعب ــالم، الق ــاخر، دار الس ــد ف ــز حمم ، ١عزي
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١
  :ـــح ـــد القـــاهر اجلرجـــاين، ت املقتصـــد يف رشح اإليضـــاح، عب

ة العراق،   م.١٩٨٢كاظم بحر املرجان، دار الرشيد للنرش، مجهوريَّ
  د، تــح: حممــد عبــد املقتضـب، أبــو العبَّــاس حممـد بــن يزيــد املـربِّ

ضيمة، عامل الكتب، بريوت   م.٢٠١٠-هـ١٤٣١ـ لبنان، اخلالق عُ
  ــــني ــــل احلس ــــي Qمقت ــــد املكِّ ــــن أمح ــــد ب ــــو املؤيّ ، أب

 هـ.١٤٢٣، ٢هـ)، منشورات أنوار اهلد، قم، ط٦٥٨اخلوارزمي(ت
 هـــ)، ٦٠٧املقدمــة اجلزوليــة يف النحــو، أبــو موســى اجلــزويل(ت

 تح: شعبان عبد الوهاب حممد، مطبعة أمّ القر، مكة املكرمة.
 ــن مــؤمن ا ب، عــيل ب ــد املُقــرَّ ــح: أمح ــفور، ت ــابن عص ــروف ب ملع

 عبد الستار اجلواري، وعبد اهللا اجلبوري، مط العاين، بغداد، د.ت.
 هـــ)،  ٦مكــارم األخــالق، احلســن بــن الفضــل الطــربيس(ت ق

 مط أنوار اهلد، قم، د.ت.
 هــ)، تـح: ٦٦٤امللهوف عـىل قـتىل الطفـوف، ابـن طـاووس(ت

 .هـ١٤٢٥الشيخ فارس تربيزيان، دار األُسوة، قم ، 
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  ـــن ـــيل ب ـــن ع ـــد ب ـــر حممّ ـــو جعف ـــب، أب ـــب آل أيب طال مناق
 هـ)، قم، د.ت.٥٨٨شهراشوب املازندراين(ت

 هــــ)، ١٠٨٥املنتخـــب، فخـــر الـــدين الطرحيـــي النجفـــي(ت
 هـ.١٤١٣منشورات الرشيف الريض، قم، 

 ــراهيم ـاملنصــف يف رشح كتــاب التصــ ريف، ابــن جنــي، تــح: إب
قـديم بــوزارة املعــارف مصـطفى، وعبــد اهللا أمـني، إدارة إحيــاء الــرتاث ال
 هـ.١٣٧٣ر، ـ، مص١العمومية، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، ط

  املنصف من الكالم عىل مغني ابن هشام، تقي الدين أمحد بن حممـد
ني(ت مُ  .١هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط٨٧٢الشُّ
 نْ ال حيضـ ـدوق، أبـو جعفـر حممـد بـن ـمَ رهُ الفقيـه، الشـيخ الصَّ

 يل بن احلسني بن بابويه القمي، مؤسسة األعلمي، بريوت ،د.تع
 ــ ــاهر احلمص ــد ط ــاين، د. حمم ــو املع ــاين إىل نح ــو املب ــن نح ي، ـم

 م.٢٠٠٣،  ١دار سعد الدين، دمشق، ط
  ،ــن محــزة العلــوي ــاجي، حييــى ب ــاج يف رشح مجــل الزجّ املنه

حــاتم صـــالح  هــادي عبــد اهللا نــاجي، إرشاف: د. دراســة وتــح: د.
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١كتبة الرشيد، الرياض، طالضامن، م
  ــان ــو حيّ ــك، أب ــنِ مال ــةِ اب ــىل ألفي ــالمِ ع ــالك يف الك ــنهج الس م

، تح: د.ـاألندلس عبـد  عيلّ حممد فـاخر، ود. أمحـد حممـد السـوداين، ود. يّ
 هـ.١٤٣٥، ١العزيز حممد فاخر، دار الطباعة املحمديّة، األزهر، ط

 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٥٥٤

  ــد ــوايف، حمم ــايف يف رشح ال ــل الص ــدماميني، املنه ــر ال ــن أيب بك ب
فـاخر جـرب مطـر، دار الكتـب العلميـة، بـريوت ـ لبنـان،  دراسة وتح: د.

 م.٢٠٠٨، ١ط
  ،هـ.١٤١١مهج الدعوات، ابن طاووس، دار الذخائر، قم 
  ــن ــام احلس ــامت اإلم ــوعة كل ــديث: Qموس ــة احل ــداد جلن ، إع

 هـ.١٤٢٣، قم، ١معهد حتقيقات باقر العلوم، دار املعروف، ط
 ــ ــوعة كل ــني موس ــام احلُس ــديث: Qامت اإلم ــة احل ــداد جلن ، إع

 هـ.١٤٢٥، قم، ١معهد حتقيقات باقر العلوم، دار األُسوة، ط
  ــح ــري، ت ــد األزه ــراب، خال ــد اإلع ــالب إىل قواع ــل الط موص

 م.٢٠١٢وتعليق: حممد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 
 ......(ن)......

  نتائج الفكر يف النحو، أبو القاسم عبد ، ـهييلّ الرمحن بن عبد اهللا السُّ
ض، دار  وّ تح وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيلّ حممد معَ

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط
 .كـاظم إبـراهيم  النحو الكويف(مباحث يف معاين القرآن للفراء)، د

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١كاظم، عامل الكتب، بريوت ـ لبنان، ط
  ــريوت ـ ــدي، ب ــة املحمَّ ــن، مكتب ــاس حس ــوايف، عبّ ــو ال النح

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط
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  نزهـة النـاظر وتنبيــه اخلـاطر، احلُســني بـن حممـد بــن احلسـن بــن
(ت ق  هـ.١٤٠٨هـ)، موسوعة اإلمام املهدي، قم، ٥نرص احللواينّ

 هـــ)، تــح: ٢١٥النــوادر يف اللغــة، أبــو زيــد األنصــاري(ت
 م.١٩٨١-هـ١٤٠١د، دار الرشوق، بريوت، حممد عبد القادر أمح

  النكت عىل األلفية والكافية والشـافية والشـذور والنزهـة، جـالل
فاخر جرب مطـر، دار الكتـب  هـ)، دراسة وتح: د.٩١١الدين السيوطي(ت

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١العلمية، بريوت ـ لبنان، ط
 ت) هــ)، ٤٧٦النكت يف تفسري كتاب سيبويه، األعلـم املشـنتمريّ
ة وتح: أ. رشيد بلحبيب، اململكة املغربية، وزارة األوقـاف والشـؤون دراس

 م.١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠اإلسالمية، 
 هـــ)، ٦٠٦هنايــة اإلجيــاز يف درايــة اإلعجــاز، الفخــر الــرازي(ت

ــح: د. ــ ت ــريوت، طـنص ــادر، ب ــيل، دار ص ــي أوغ ــاجي مفت ، ١ر اهللا ح
 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
  َهنج البالغة (املختار من كالمِ أمري املـؤمنني Q ريف ـجلامعِـهِ الشـ

هـ)، تح: السـيّد هاشـم املـيالين، النـارش: العتبـة العلويّـة ٤٠٦الريض(ت
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣املقدسة، مطبعة التعارف، بريوت، ط

  ـــارف ، دار التع ـــهِ ـــرس أللفاظ ـــم املفه ـــة واملعج ـــج البالغ هن
 م.١٩٩٠هـ ـ١٤١٠، ١اإلسالمية، بريوت ـ لبنان، ط
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 ......(هـ)......
 ــيوطي، مهــع اهلو امــع يف رشح مجــع اجلوامــع، جــالل الــدين السَّ

عبـــد العـــال ســـامل مكـــرم، عـــامل الكتـــب، القـــاهرة،  رشح وتـــح: د.
 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١

 ......(و)......
 ــ ــائل الش ــيل مس ــيعة إىل حتص ــائل الش ــد ـوس ــيخ حمم ريعة، الش

ــاميل(ت ــرّ الع ــن احل ــن احلس ــت ١١٠٤ب ــة آل البي ــح: مؤسس ـــ)، ت  Kه
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٣لبنان، ط إلحياء الرتاث، بريوت ـ

 ــ ــفّني، نص ــة ص ــزاحم(تـوقع ــن م ــد ٢١٢ر ب ــح: عب ـــ)، ت ه

 هـ.١٤١٨، نرش مكتبة املرعيش، قم، ٣السالم حممد هارون، ط

 ......(ي)......

  ـــدوزي ـــراهيم القن ـــن إب ـــليامن ب ـــيخ س ة، الش ـــودَّ ـــابيع امل ين

 هـ.١٤٢٢، ٢هـ)، دار األسوة، قم، ط١٢٩٤احلنفي(ت
 ية:ثانيًا: الرسائل اجلامع

ــ .١ ــة الش ــو ـاجلمل ــتري)، أب ــالة ماجس ــاة العرب(رس ــد النح رطيّة عن
مسان، كلية اآلداب، جامعة القاهرة،   م.١٩٧٩أوس إبراهيم الشّ

* * * 
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مِ وجوابِهِ يف كالمِ اإلمامنيِ  ْلتا القَسَ : مجُ لُ  ٤٤ ............ L الفَصلُ األَوَّ

. ةٌ ، ومجلةُ جوابِهِ خربيَّ مِ اسميَّةٌ سَ : مجلةُ القَ لُ  ٤٤ ............ النمطُ األوّ

، و مِ االسميّةُ الرصحيةُ سَ : مجلةُ القَ لُ .القسمُ األوّ ةٌ  ٤٤ . مجلةُ جوابهِ خربيّ

: -أ مِ االسميّةُ املثبتةُ سَ  ٤٥ ............................ مجلةُ جوابِ القَ

: -ب مِ االسميَّةُ املنفيَّةُ سَ  ٥٦ .......................... مجلةُ جوابِ القَ

: مِ الفعليَّةُ سَ  ٦٢ ....................... الرضبُ الثاين: مجلةُ جوابِ القَ

: -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ سَ  ٦٨ ...................... مجلةُ جوابِ القَ
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: ةٌ ، ومجلةُ جوابِهِ خربيَّ مِ االسميّةُ غريُ الصـرحيةِ سَ مُ الثاين: مجلةُ القَ سْ القِ

 ................................................................. ٨٢ 

مُ  قسَ : يُ ةٌ وطلبيّةٌ ، ومجلةُ جوابِهِ خربيّ مِ فعليةٌ سَ  النمطُ الثاين: مجلةُ القَ

: مِ عىل قسمنيِ سَ  ٨٤ ............... هذا الرتكيبُ بحسبِ نوعِ فعلِ القَ

، ومجلةُ جوابِهِ  مِ سَ مِ التي فعلُها رصيحٌ يف القَ سَ : مجلةُ القَ لُ مُ األوّ سْ القِ

. بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ يّ ربَ  ٨٤ ................................................... خَ

: -ب مِ االسميّةُ املنفيّةُ سَ  ١٠٤ ........................ مجلةُ جوابِ القَ

٢: مِ الفعليّةُ سَ  ١٠٩ ................................. ـ مجلةُ جوابِ القَ

: أ ـ مجلةُ  مِ التي فعلُها ماضٍ سَ  ١٠٩ ........................ جوابِ القَ

: -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ سَ  ١١٧ .................... مجلةُ جوابِ القَ

مِ طلبيَّ  سَ :الرضبُ الثاين: مجلةُ جوابِ القَ  ١٣١ ...................... ةٌ

، ومجلةُ  القسمُ الثاين: مجلةُ القسم التي فعلُها غريُ رصيحٍ يف القسمِ

. ةٌ وطلبيَّةٌ  ١٣٣ .......................................... جوابهِ خربيّ

 



  ٥٥٩ .................................................................................... الفهرس

لُ الثَاين صْ  ١٥٤ ..................................................... الفَ

: مِ سَ  ١٥٤ ..................................... احلذفُ يف تراكيبِ القَ

: مِ سَ  ١٥٥ .................................... مواضعُ حذفِ مجلةِ القَ

: مِ سَ فِ مجلةِ جوابِ القَ ذْ  ١٩١ ............................. مواضعُ حَ

: مِ سَ لِ القَ فُ فِعْ ذْ  ٢١٠ ....................................... ثانيًا: حَ

ف:  ٢١٥ ...................................... ثالثا: احلذفُ يف األحرُ

: مِ بهِ سَ فُ املُقْ ذْ ا: حَ  ٢٢٩ ........................................ رابعً

: مِ سَ نْ مجلةِ جوابِ القَ فُ املبتدإ مِ ذْ ا: حَ  ٢٣٠ ................... خامسً

مِ بأَحرفِ اجلواب: سَ  ٢٣٢ ................................. اقرتانُ القَ

: الً:(ال) النافيةُ  ٢٣٢ .............................................. أوّ

: مْ  ٢٤١ ..................................................... ثانيًا: نَعَ

:  ٢٤٣ ...................................................... ثالثًا: إِيْ

: لْ ا: أَجَ  ٢٤٥ ................................................... رابعً

 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٥٦٠

ا: بىل:  ٢٤٧ ................................................... خامسً

الّ: ا: كَ  ٢٥٢ .................................................. سادسً

ا: ً ربَ مِ خَ سَ مُ يف وقُوعِ القَ  ٢٥٦ ................................... احلُكْ

: مٍ عىل جوابٍ واحدٍ نَ قَسَ مُ يف اجتامعِ أكثرَ مِ  ٢٦٥ ...............احلُكْ

: مِ سِ مِ املُقْ نْ قَسَ  ٢٧٠ ...................................... اإلخبارُ عَ

طِ  ْ  ٢٧٦ ....................................... البابُ الثاين: تراكيبُ الرشّ

 ٢٧٨ ............................................................ متهيد

طِ لغةً  ْ ا:مفهوم الرشَّ  ٢٧٨ ................................... واصطالحً

يِّ  طُ غريُ االمتناعِ ْ : الرشَّ لُ لُ األَوَّ صْ  ٢٨٢ ............................. الفَ

: طُ اجلازمُ : الرشَّ لُ مُ األوّ سْ  ٢٨٢ .................................. القِ

: طيَّةِ ) الرشَّ  ٢٩٣ ................................دخولُ الواو عىل (إنْ

ط واجلواب:  ٣٣٤ ................................... صور فعيل الرشَّ

الً: أنْ ي :أَوّ طِ واجلوابُ مضارعنيِ  ٣٣٥ ............... كونَ فعلُ الرشَّ

 



  ٥٦١ .................................................................................... الفهرس

: هُ ماضينيِ طِ وجوابُ  ٣٣٨ ................... ثانيًا: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ

طِ  ا:ثالثاً: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ هُ مضارعً  ٣٥٠ ............ ماضيًا وجوابُ

هُ ماضيًا: ا وجوابُ طِ مضارعً ا: أنْ يكونَ فعلُ الرشَّ  ٣٥٦ ........... رابعً

:  ٣٦٠ .............................. العطفُ عىل فعلِ الرشطِ وجوابهِ

: الً: العطفُ عىل فعلِ الرشطِ  ٣٦٠ ................................ أوّ

:  ٣٦٦ .............................. ثانيًا: العطفُ عىل جوابِ الرشطِ

: -أ  ٣٦٦ ............................ العطفُ عىل فعلِ جوابِ الرشطِ

: لِ بالفاءِ الرابطةِ  ٣٦٩ ......... ب ـ العطفُ عىل جوابِ الرشطِ املتَّصِ

كمُ االسمِ الواقِعِ ب :حُ طِ  ٣٧٢ ........................... عدَ أداةِ الرشَّ

مُ الثاين: الرشطُ غريُ اجلازم: سْ  ٣٧٨ ............................... القِ

الً: إذا:  ٣٧٨ ...................................................... أوَّ

ا:١  ٣٧٩ ........................................ ـ األصلُ يف استعامهلِ

 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٥٦٢

ا عىل الفعلِ املايض: -٢ بَةُ دخوهلِ لَ  ٣٨٢ ............................ غَ

 ٣٨٣ .................................... داللةُ (إذا) عىل املايض: -٣

 ٣٨٥ ....................................... دَاللةُ إذا عىل احلال: -٤

 ٣٨٦ ............................ دَاللةُ (إذا) عىل األزمنةِ الثالث: -٥

 ٣٨٨ .................................. دخولُ (حتى) عىل (إذا): -٦

 ٣٩٣ .................................... وقوعُ االسمِ بعدَ (إذا): -٧

ا:  ٣٩٦ ...................................................... ثانيًا: ملـَّ

: لَّامَ  ٤٠٤ ..................................................... ثالثا: كُ

 ٤٠٧ ..................................................... الفصل الثاين

: طُ االمتناعيّ  ٤٠٧ ............................................. الرشَّ

الً: لو:  ٤٠٧ ...................................................... أَوّ

ةُ باملايض: قَ طيةُ املُتَعلِّ :(لو) الرشَّ لُ  ٤١٠ ................. الرضبُ األوَّ

: (لو) املُثبتُ  ٤١٢ ............................................ جوابُ

 



  ٥٦٣ .................................................................................... الفهرس

 ٤١٨ ............................................ جوابُ (لو) املنفي:

طيّةُ املتعلِّقةُ باملستقبل:  ٤٢١ ................ الرضبُ الثاين: (لو) الرشَّ

 ٤٢٥ .................................................... ثانيًا: لوال:

 ٤٢٦ .......................................... جواب (لوال) املثبت:

 ٤٢٨ .......................................... جوابُ (لوال) املنفي:

) بعد (لو، ولوال):  ٤٢٩ ................................... وقوع (أنَّ

: طِ بالفاءِ الرابطةِ  ٤٣٣ ........................... اقرتانُ جوابِ الرشَّ

الً: اتصالُ الفاءِ باجلملةِ اخلرب :أوّ ةِ  ٤٣٤ ............................. يّ

:  ٤٤٥ .................... ثانيًا: اتِّصالُ الفاءِ الرابطةِ باجلملةِ اإلنشائيةِ

: طِ  ٤٥٩ ..................................... احلذفُ يف تراكيبِ الرشَّ

: طِ الً: حذفُ فعلِ الرشَّ  ٤٥٩ ...................................... أوّ

: طِ  ٤٦٠ ....................................ثانيًا: حذفُ جوابِ الرشَّ

 



 Lتراكيب القسم والرشط يف كالم اإلمامني احلسن واحلسني  ............................... ٥٦٤

فُ مجلةِ الرشَّ  ذْ  ٤٦٧ .............................. طِ واألداةِ.ثالثًا: حَ

: طِ طِ عىل الرشَّ  ٤٧٥ .................................. اعرتاضُ الرشَّ

: طِ مِ والرشَّ سَ  ٤٧٨ .......................................... توايل القَ

طِ غريِ االمتناعي: مِ بالرشَّ سَ : اقرتانُ القَ لُ مُ األَوَّ سْ  ٤٧٩ ............ القِ

. طِ االمتناعيّ م بالرشَّ سَ مُ الثاين: اقرتانُ القَ سْ  ٤٩٥ ................. القِ

 ٥٠٩ ............................................................. اخلامتة

 ٥١٥ ..................................................... روافد البحث

 ٥١٧ .............................................. * القرآن الكريم.

 ٥١٧ ....................................... أوالً: املصادر واملراجع:

 ٥٦٧ .......................................................... الفهرس
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