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دلّ على معىن مفرد، وذلك املعىن يكون  االسم ما): هــ 316ت ( و بكر ابن السرج قال أب

معىن غري مقترن بزمان حمصل،  ما دل على: وعرفه أيضا بأنه. شخصا وغري شخص
 .املاضي واحلاضر واملستقبل: ويعين باحملصل 

  

 فرد، وغريوهذا حد غري مانع؛ إذ يدخل فيه احلرف، فاحلرف يدلّ على معىن م :عماد قال
 كان أقعد يف تعريف االسم؛ إذ) هـ 479ت ( مقترن بزمان حمصل، واحلق أنّ ابن فضال 

  : زاد على تعريف ابن السراج ما يطّرد معه احلد فقال

: وعرفه بعض النحاة بأنه. نفسه غري مقترن بزمان حمصل ما دل على معىن يف: االسم
لإلعراب ، وهذا حد لدخول الفعل املضارع فيه ، وهذا عدم غري مانع أيضا؛  املستحق

  ).بفتح الراء( وال يوجد املعرف ) بكسر الراء ( اطراد؛ فإنه يوجد املعرف

: مفيصري حد االس) بالذات ( عبارة  فإن زدنا على التعريف السابق: صاحيب النحوي  قال
  املستحق لإلعراب بالذات، هل يكون مطردا منعكسا ؟

  

باستحقاق اإلعراب عن احلرف والفعل املاضي  ينعكس؛ ألنه احترزنعم، يطرد و :قال عماد
لكنه ال يسلم من ثلمة اخلفاء؛ فتعريف  وفعل األمر، وبالذات عن الفعل املضارع ،

واخلفاء هنا، أننا ما مل نعرف أن  احلد، الشيء مبا هو أخفى منه ممنوع، وتضييع لغرض
 .تبالذا الكلمة اسم، ال نعرف أا تستحق اإلعراب

يسند ما  كلمة: بقوله)  التسهيل( االسم يف ) هــ 672( وعرف اإلمام ابن مالك 
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 .هذا التعريف من باب الرسم: قلت . ملعناها إىل نفسها أو نظريها
 

 :  

  مل زعمتم أن الكالم ثالثة أقسام فقط ؟: صاحيب  قال

  

ختلو أن تكون ذاتا أو حدثا للذات لقد استقرى العلماء مجيع األشياء فوجدوها ال  : قلت
 واسطة بينهما، فاالسم عبارة عن الذات، والفعل عبارة عن احلدث، واحلرف عبارة عن أو

 .الواسطة
  . أن ال رابع هلا وجدنا أننا نعرب ذه الثالثة عن مجيع املعاين ، فقطعنا: ولك أن تقول

إما أن يقبل  :احلرف، واألول :، الثاينتصلح ركنا لإلسناد أو ال الكلمة إما أن : أو أن تقول 
  . الفعل :االسم ، والثاين: اإلسناد بطرفيه أو بطرف ، األول 

إن االسم يقبل اإلسناد بطرفيه ، أن من : لكن يرد على قولك : صاحيب النحوي  قال
ما ال يقبل اإلسناد أصال ، ومنها ما ال يقع إال مسندا ، ومنها ما ال يقع إال  األمساء

  . إليه دامسن

  
باعتبار الغالب ، وقد أمجع أصحابنا على هذه  والكالم. سلمنا ، ولكن هذا قليل : قلت

 . القسمة

  كيف تدعى اإلمجاع ، وهناك من خالف ؟: صاحيب  قال

  

  املخالف هو أبو جعفر بن صابر ؛ فإنه جعل اسم الفعل قسما مستقال : عماد قال
  . طّرح عند النحاة كما أفاده ابن الوردياخلالفة ؛ واحلق أن خالفه م ومساه

وما سبيل رد قالة أيب جعفر يف كون اسم الفعل خارجا عن : صاحيب النحوي  قال
الثالثة الثابتة ، فإا ليست أمساء ؛ ألا تدلّ على معىن وزمانه ، ويستقلّ  األقسام
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 صه ، والنجاءك ،:  يف قولك) ألـ ( بانفرادها ، وليست أفعاال ؛ لدخول التنوين و  كالم
  وليست حبروف بالدليلني ، فما جوابك ؟

  

ها تدلّ على معىن وزمانه ، فجوابه أا تدلّ على لفظ ، وذلك : أما قوله  : قال عماد إن
 يدلّ على املعىن والزمان ، واملنفي عن األمساء داللتها على املعىن والزمان من غري اللفظ

 :و أما قوله. على الزمان من حيث الصيغة ، وهذه كذلك  واسطة ، مثّ إنّ االسم ال يدلّ
 ويستقلّ كالم بانفردها ؛ فال ينفي امسيتها أيضا ؛ وذلك ألا تدلّ على األفعال

  ،، مفرد لفظا) اكتب ( فحسب، والفعل ملا مل خيل عن الفاعل ، انعقد الكالم ، فقولنا 
 لتفت النحاة إىل خالف أيب جعفر ،مركب تقديرا ، فكذلك أمساء األفعال ؛ وهلذا مل ي

  . فتأمــل

  ماذا تقصد بأقسام الكالم ؟: صاحيب  قال

  
 . أجزاء الكالم من جهة تركبه من جمموعها ال من مجيعها : قال عماد

 يقتضي ، أال يوجد الكالم إال إذا وجدت الثالثة ، وهذا) أجزاء ( لكن قولك : صاحيب  قال
  . غري حاصل

  

باألجزاء األجزاء احلقيقية ، اليت ال يصح تأليف  ذا اإليراد يسلم لو أريده : قال عماد
مرادنا ، إمنا نريد األجزاء االعتبارية العرفية يف اصطالح  املركب إال جبميعها ، وليس هذا

 . من عدم بعضها عدم وجود ما هي جزء له النحاة ، وهي ال يلزم

واسم وفعل مث حرف : ( قوله  مالك يف فكيف جتيب عن اإلمام ابن: صاحيب النحوي  قال
  وال معىن للتراخي بني األقسام ؟) مث  ( ؛ إذ استعمل حرف) مالكل

  
ذواا ، ويصح بني األقسام  هذا صحيح من جهة االنقسام ، ال من حيث :قال عماد 

  .بينها من حيث الذوات التراخي الرتيب من جهة الذوات ؛ فتكون مث للتراخي الرتيب
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حطاط درجة احلرف عن قسيميه ، سلمنا ، لكن أال يكفي يف اإلشعار بان: احيب ص قال

 الناظم هلا يف الذكر على حسب ترتيبها يف الشرف ووقوعه طرفا ؟ ترتيب

  

 :    جلواز تأخر األشرف يف الذكر ومثاله قوله تعاىل أدلّ على ذلك؛) مث ( احلق أن  : قال عماد
 )الن ابح وِي أَصت سارِال ي  ةنالْج اب حأَصوهذا اجلواب عن اإلمام) و ، . 

، ) كالمنا لفظ مفيد كاستقم : ( عندي إشكال آخر يف قوله : صاحيب النحوي  قال
التركيب والقصد يف حد الكالم ؛ ألن اإلفادة تستلزمهما ، لكن احلدود ال  فهو مل يذكر
  االلتزام ، فبماذا جتيب عنه ؟ تتم بداللة

والقصد داخالن يف مفهوم املفيد ؛ فتكون الداللة تضمنية ال  التركيب :عماد قال 
احلدود ، مث لو سلمنا أا داللة التزامية فهجرها  مهجورة يف التزامية ، والتضمنية غري

. احلقيقية اليت تكون بالذاتيات ، وهذا احلد ليس منها ، بل من الرسوم  يكون يف احلدود
اب عن اإلمام ال يتم إال إذا سلم مما استظهره شيخ اإلسالم يف هذا اجلو لكن احلق أن
إن األمور االصطالحية حصلت مفهوماا ووضعت : إيساغوجي بقوله  شرحه على

فليس هلا معان غري تلك املفهومات فتكون حدودا ؛ لذلك فهذا  أمساؤها بإزائها ؛
لك يف التسهيل صرح األلفية اليت يعسر برؤها ؛ وابن ما اإلشكال يعد من أمراض

  . بالتركيب والقصد
 

 : 

  ما معىن مضارع ؟: صاحيب  قال

  

شاه ، وأصلها إذا شرب الفصيل مع أخيه من ضرع الناقة ،  ضارعه أي :قال عماد 
 . والفعل املضارع شابه األمساء يف اإلعراب قالت العرب ضارع أخاه ،
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  املضارع على احلال واالستقبال ؟ على أية صفة تدل صيغة: صاحيب  قال

  

إما للقدر املشترك بينهما ؛  صيغة املضارع تدل على احلال واالستقبال :قال عماد 
حقيقة فيهما ؛ فيكون  فيكون اشتراكا معنويا ، وإما خلصوصيتهما ؛ فتكون إما

فممنوع؛ للقدر املشترك  أما كونه.اشتراكا لفظيا ، أو حقيقة يف أحدمها جمازا يف اآلخر 
الصيغة مطلق الزمان لكان  ألن املشترك بينهما مفهوم الزمان ، ولو كان مفهوم هذه

واللفظ إذا دار بني ااز  صوغها عبثا ؛ فإنه مستفاد من املصدر فبقي االحتماالن ،
  . واملشترك فااز أوىل

يف مفهوم السرب إال أمر واحد ، وهو منع إطالق الزمان  واحلق أنه ال يشغب على هذا
بغري املاضي ، وهذا األخري غري مستفاد من املصدر ،  صيغة املضارع ، فيصح تقييده
الزمان بقيد كونه غري ماض ال تستفاد من املصدر ،  أعين داللة صيغة املضارع على
 . املسألة واحلق أنين اآلن متوقف يف هذه

إا : ن صيغة املضارع ع) املقتصد ( اإلمام عبد القاهر قال يف : صاحيب النحوي  قال
وأوقعت على املستقبل لضرب من التوسع ، ) أي حقيقة يف احلال ( يف احلال ،  تكون

  كيف تكون حقيقة يف احلال: السؤال . الشيء مبا يؤول إليه  وتسمية
إنه ليكتب : عليه ؟ واحلقيقة ال حتتاج إىل قرينة ، فالعرب تقول  وهي تقرن بقرينة تدل

  . اإلمام ب عنوتكتب اآلن ، أج

  
: اإلشكال بعدها من املؤكدات ، كقول العرب  مع توقفي ، ميكن أن جياب عن :قال عماد 

  . أمس الدابر
  .لكن التأكيد خالف األصل: صاحيب  قال

  
  . سلمنا ، لكننا صرنا إليه بدليل : قال عماد

  . ليس ترك دليلي عمال بدليلك أوىل من العكس: صاحيب  قال
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الفائدة ، ولو عملنا بدليلنا جيوز محل  لو عملنا بدليلك ؛ يعرى دليلنا عن :د قال عما
الدليلني ، مصحح للترجيح ، هذا جواب اإليراد  دليلكم على التأكيد ، ويف هذا مجع بني

  .على اختيار اإلمام عبد القاهر
  


  
امتناع المتناع ، مع  تفيد) لو ( إن : كيف يستقيم قول النحاة : صاحيب النحوي  قال 

خف اهللا مل يعصه) : " رضي اهللا عنه ( سيدنا عمر  قول صهيب لو مل ي نعم العبد "  

  
فيها األقوال، وحاصل ما ذكروه أن  ، وتشعبت)لو(اختلف العلماء يف داللة :  قال عماد

شرط؛ حبصول أمر مفروض فيه ، وهو ال لتعليق حصول أمر ماضٍ ، وهو اجلزاء،) لو(كلمة 
الشرط، داللتها على انتفائه قطعاً، أما  ملا بينهما من الدوران ، ومن قضية مفروضية

وبني الشرط من دوران، فإنْ كان ما بينهما من  داللتها على انتفاء اجلزاء، فبحسب ما بينه
على اعتباره، فهي دالة على انتفاء اجلزاء، ألن اجلزاء  دوران كلياً أو جزئياً قد بين احلكم

ق املعلولت ق بالشرط تعلُّ بالعلة، ويلزم من انتفاء العلة انتفاء املعلول، ومثال الدوران  علَّ
جمعني ( :الكلي قوله تعاىل م أَ اء لَهداكُ ش فإنّ وجود املشيئة علة لوجود )َ فَلَو ،

اء هنا لتعليل انتفاء اجلزاء بانتف) لو ( انتفت العلة فانتفى املعلول، فـ  اهلداية، وقد
لو طلعت : هي المتناع الثاين المتناع األول، ومثال الدوران اجلزئي: ولذلك قيل الشرط،
جد الضوء، فاجلزاء املتعلق بالشرط ليس وجود أي ضوء كان ، كضوء القمر  الشمس لو

لعدم الطلوع، بل وجود ضوء خاص ناشئ من طلوع الشمس ، وال ريب يف انتفائه  اامع
  . الطلوع بانتفاء

ة األول ،وه ببي ة الثاين يف سببيسوهذا يلزم منه امتناع  ذا الدوران ، يشري إىل حصر م
بني الشرط واجلزاء، مبعىن عدم  الثاين المتناع األول ، أما إذا بين احلكم على عدم الدوران

ة األول ، فال ببية الثاين يف سببي سيلزم فيه من امتناع األول امتناع الثاين احنصار م  .
خف اهللا ): اهللا عنه رضي(ومثاله قول سيدنا عمر بن اخلطاب  صهيب لو مل ي نعم العبد

ه ، فإن للجواب سبباً آخر غري عصالشرط ، وعليه فال يلزم من انتفاء الشرط انتفاء  مل ي
  . قد خاف وعصى أنه: اجلواب، ضرورة أال يكون املعىن
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ظاهراً أو مسلماً، على انتفاء  فاء الثاين لكونهلالستدالل بانت) لو ( وقد يساق الشرط بــ 
ا  لَو: ( األول لكونه متنازعا فيه، ومثاله قوله تعاىل  تدفَس ه لَ ا آلهةٌ إال اللَّ يهِم انَ ف ، ) كَ

فالشرط ملزوم واجلزاء الزم ، وال ريب يف انتفاء الالزم ؛  فإن الفساد الزم لتعدد اآلهلة،
ال تفيد االمتناع ) لو(ويف هذا رد لقالة من ناطح النحاة وادعى أن  ،فيتعني انتفاء امللزوم 

  . من يقول إا تفيد امتناع الشرط وال تقتضي امتناع اجلواب مطلقاً ، ورد على
، وهو أن يقصد ا بيان استمرار شيء، فيربطُ ذلك الشيء ) لو( ومثة استعمال آخر لـ

 ألكرمته، هذا لبيان استمرار وجود اإلكرام، فإنه لو أهانين: ومثاله بأبعد النقيضني عنه،
 . اإلكرام اإلهانة ، فكيف ال يستلزم اإلكرام اإلكرام إذا استلزم

  
واآلن ، فقد تعبت يا صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف ليلة قادمة ، إن شاء اهللا  :قال عماد

  . تعاىل

  
    

 
 

  

  مىت يكون اسم الفاعل حقيقة ، ومىت يكون جمازا يف داللته؟: صاحيب النحوي  قال

  
، جماز باعتبار املستقبل قطعا ،  اسم الفاعل حقيقة باعتبار احلال اتفاقا :قال عماد 

إذا كان حمكوما ، أما إذا كان  وهذا كله وباعتبار املاضي فيه اختالف الفحول من األئمة ،
المتنع االستدالل بالنصوص املستقبلة ،  حمكوما عليه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ؛ وإال

  . االستدالل ، واألصل عدم التجوز باعتبار زمان اخلطاب ، وال قائل بامتناع
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  ضربه؟زيد ا: كيف نفهم اخلرب إذا كان مجلة إنشائية كقوهلم : صاحيب النحوي  قال

  

املبتدأ ، وأن تتقرر نسبة اخلرب إىل مبتدئه ،  جيب أن يكون اخلرب حاال من أحوال :قال عماد 
اخلرب ههنا بأنه مطلوب ضربه ، أو مقول يف حقه  وأن يرتبط به بوجه ؛ لذلك تؤول مجلة

  .استحقاقه أن يقال فيه ذلك ال على وجه احلكاية ، بل على معىن
 

 

ي : (يف قوله تعاىل) يصلي(كيف تعرب :  النحويصاحيب قال صلِّ ي م ائ   ؟) وهو قَ

  
يف أحد الوجوه، عند من يرى تعدده  خرباً ثانياً،) يصلي(جعل بعض العلماء  :قال عماد 

  . عند كون الثاين مجلة
األول تعدد يف اللفظ واملعىن، وهذا الضرب جيوز : العلماء على ضربني وتعدد اخلرب عند

وضابط األول صحة االقتصار . تعدد يف اللفظ دون املعىن: والثاين فيه العطف وتركه،
صدق اإلخبار ببعضه : حنو على واحد من اخلربين، شاعر، وضابط الثاين أنه ال ي زيد كاتب

هذا حلو حامض، وإمنا املصحح لتعدد اخلرب كونه حكماً، وجيوز احلكم  :عن املبتدأ، حنو
وقد منع ابن عصفور يف املقرب تعدد اخلرب من غري . حبكمني فأكثر على الشيء الواحد

  . الثاين، وخالفه العلماء يف ذلك عطف إال يف الضرب
اجلنس، فال جيوز مثالً أن يكون أحدمها مفرداً  واشترط بعض العلماء يف تعدد اخلرب احتاد

ي حيةٌ تسع) :واآلخر مجلة، واعترض بقوله تعاىل ذَا ه إِ خرباً ) تسعى(إذ جوزوا كون ) ى فَ
 سلّم؛ جلواز كون  وهذا: ثانياً، قلتوالدليل ) حية(مجلة صفة لـ ) تسعى(االعتراض ال ي ،

  . االحتمال ، سقط به االستدالل إذا دخله
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  هل يشترط يف البدل جواز طرح املبدل منه مطلقا ؟: صديقي النحوي قال

  
أنه ليس من شروط البدل : بعضهم  لماء يف هذه املسألة ، فقرراختلف الع :قال عماد 

طَّرح؛ ألنّ الثاين مسي  جواز طرح املبدل منه مطلقاً، ومنهم من ذهب إىل أنّ املبدل منه م
 .غري مطرح بدالً لقيامه مقامه، ومنهم من قال إنه مراد

: زيد أخوك، فالتقدير امق: ودليل الفريق األول أن البدل على نية استئناف عامل، فإذا قلت
  .على الثاين قام أخوك، فترك األول، واستئناف كالم آخر، طَرح له، واعتماد

  :ودليل الفريق الثاين قول الشاعر
ــيوف إنّ ــدوها الســـ ــ ــا غـُ   ورواحهـــ

ن مثـــلَ فـــزارة تركـــت    ــر ــب قـَ ضـ ع   األَ

    
  رحاً؟السيوف، فكيف يكون مط تركت، ألنه عىن املبدل منه، وهو: فقوله

يف البيت على ) غدوها(العلماء  ويرد على دليل الفريق الثاين، نصب بعض: قال عماد 
يسقط البيت عن رتبة الدليل يف  وقت غدوها ، وهو احتمال وجيه: الظرف، فيصري املعىن

  .املسألة
  :الشاعر ومن أدلة الفريق الثاين أيضاً، قول

ـــق  وكأنــــه ـــراة  لَهـِ كأنــــه  السـ  

ــا    ــه مــ اجبيــ ح نــي ــواد معــ ـ بسـ .  

    
 

) معين(، ولو أَهدر الضمري ما جعل لفظ )كأنه( حاجبيه، بدل من الضمري يف: فقوله
  . معينان: مفرداً، ولقيل

 وهذا ال يستقيم االستدالل به أيضاً؛ ألنّ من عادة العرب إفراد اخلرب عن: عماد  قال
  :الشاعر زم من األشياء، ومنه قولالتثنية لفظاً، واملراد به التثنية، ال سيما فيما تال

نّ ــنني يف فكــــأَ ــب العيــ ـ ـــل حـ فـُ ن قٌر  

ــنبالً أو    ـ سـ ــت حلــ ــه كُ ــت بــ ـ   فالـّ

    
د لتالزم: فالظاهر فر حلتا، ولكنه أَ   . العينني كُ

املفعول، وهو املبدل  زيد أكرمت أباه عمراً، فلو طرح: وكذلك يرد على الفريق األول قوهلم
رد هذا الدليل بتخريج  وقد حاول بعض العلماء. راجع، وهو ممتنع منه، بقيت اجلملة بال

ال يظهر ملعاوق  املانع اتصال الضمري وهو عارض، ومقتضى الطبيعة قد: غريب فقال
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م، فهو. انتهى. كاحلروف املكفوفة مصحح لنفي إطالق  وهذا القياس املنطقي، إن سلِّ
  .اطّراح املبدل منه، ، وأنا أميل إىل هذا الرأي

  
 

 
جك: ( كيف تعرب كلمة زوج يف قوله تعاىل : صاحيب النحوي  قال وزو نت  اسكُن أَ

  ؟) الْجنةَ

  
: األمر يف غري ضمري املخاطب كما يف قوله تعاىل هذه مسألة يف عمل فعل :قال عماد 

)كج و زو نت ل اسكن، يعين أن معطوفة على فاع) زوجك(، فجعل ) الْجنةَ اسكُن أَ
العامل يف املعطوف عليه، وقد اختلف العلماء يف عمل فعل  العامل يف املعطوف هو

مرفوعة بفعل حمذوف دلّ ) زوجك(فمنعه بعضهم، وجعل  األمر يف غري ضمري املخاطب،
، وأجاز بعضهم عمل فعل األمر يف غري ضمري )زوجك ولتسكن: (عليه املوجود ، مبعىن

  .إىل الرأي األول ف دائر ، وأنا أميلاملخاطب ، واخلال
 
 

  عندك ؟) أشياء ( ما وزن كلمة : صاحيب  قال

  
هو اسم مجع على رأي اخلليل وسيبويه ومجهور البصريني، أصله ) : أشياء ( :قال عماد

بينهما ألف، فقلبت الكلمة بتقدمي المها على فائها، فصار وزا  شيئاء، مزتني
فْعاء، وم يء، على أنه خمفف من . أللف التأنيث املمدودة نعت الصرفلَ وقيل هو مجع ش

ين خمفف من ء، كهي ن، واألصل أشيئاء، بزنة أفعالء، فاجتمعت مهزتان، الم  شهي
األلف كاهلمزة، فخففت الكلمة بأن قلبت اهلمزة األوىل ياء  الكلمة واليت للتأنيث، إذ

فاجتمعت ياءان، أوالمها عني الكلمة، فحذفت أشيياء،  النكسار ما قبلها، فصارت
وقيل إمنا حذفت من . أفالء، ومنعت الصرف أللف التأنيث ختفيفاً، فصارت أشياء، ووزا

اهلمزة، اليت هي الم الكلمة، وفتحت الياء املكسورة لتسلم  أشيياء، الياء املنقلبة من
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  . ألف اجلمع، فوزا أفعاء
 واألصل أفعالء فمذهب الكوفية، ومذهب بعض البصريني إنّ وزا أفعاء،: أما القول

ومل  إنّ أصل شيء شيء، دعوى بال دليل،: وهو قول مرجوح ؛ ألن قوهلم : أيضاً، قال عماد 
 جيىء هذا يف كالم العرب، كما جتده يف هين وسيد، فقد شاع استخدام التشديد ألنه

  . األصل
؛ إذ ليس )فَعاىل( صح هذا المتنع مجعها علىوقوهلم إنّ أشياء يف األصل أفعالء، فلو 

اوى( يف كالم العرب أفعالء جمع على فَعاىل، وقد مجعتها العرب على فجواز هذا )أَش ،
القول، أم صغروا  اجلمع يدل على بطالن مذهب الكوفية، ومن األدلة على بطالن هذا

اء، وأفعالء ال يصغر على: أشياء على لفظها فقالوا ي إىل الواحد وجيمع  أَُش لفظه، إمنا يرد
يئات: (باأللف والتاء فيقال ي أفعالء من أبنية الكثرة، والتصغري قلة  ، وذلك ألن)ش

  . فتناقضا
مجع شيء، كأبيات مجع بيت، فهي على وزن أفعال،  وذهب بعض العلماء إىل أن أشياء

لماء هذا الرأي؛ ألنه كأمساء، وقد استبعد الع منع صرفه تومهاً أنه كحمراء، مع أنه
حمل  ليس من دأب العرب منع الصرف بال سبب، وألن احلمل على التوهم مع وجود م

  . البصريني صحيح ممنوع ؛ لذلك فأنا أميل إىل رأي مجهور




 
 من) عِ (      :ملاذا اشترط النحاة هاء السكت يف فعل األمر يف مثل: صاحيب النحوي قال

  ؟ وعى

  
ذلك يف الوقف حسب ، وأجازوا ذلك ) عليهم  رضوان اهللا( إمنا اشترط النحاة  :قال عماد 

وحرف يوقف عليه ، والعرب إمنا تبتدئ باملتحرك ،  يف غريه ؛ ألنه ال بد من حرف يبتدأ به
ألدى ذلك إىل أن يكون حرف واحد ساكنا متحركا ،  وتقف على الساكن ، فلو مل تزد اهلاء

  . ال خيفى أنه حمالو
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 واآلن ، فقد تعبت يا صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف ليلة قادمة ، إن شاء اهللا :عماد  قال
 . تعاىل

  
  

 


 


 

  به مذكر ، هل جيوز تأنيث فعله عندك؟االسم املؤنث إذا مسي : صاحيب النحوي  قال

  
قالت اخلليفة، والرأي : ، فجاز عندهم حنو مل جيز البصريون ذلك ، وأجازه الكوفيون :قال عماد 

 . املعىن عندي ما قاله البصريون ؛ صيانة جلناب
  

 
 

ه من ع: ( قرئ قوله تعاىل : صاحيب النحوي  قال خشى اللَّ ا ي من اء  بادهإِ لَم ع برفع اهلاء ) الْ
  ونصب اهلمزة ، ما ختريج هذه القراءة ؟

  
: ، وقال يف النشر ) رضي اهللا عنه ( أيب حنيفة  اإلمام نسب اخلزاعي هذه القراءة إىل :قال عماد 

 رويت هذه القراءة عن سيدنا: وقال أبو حيان يف البحر . الدر  إن أبا حنيفة لربيء منها ، كذا يف
يتكلف خترجيها يف إعراب ) رمحه اهللا(، وراح العكربي ) رضي اهللا عنه  ( عمر بن عبد العزيز

 . إمنا يعظم اهللا من عباده العلماء: اخلشية مبعىن التعظيم ، فيكون املعىن  الشواذ ، فجعل
 ختريج من حيث الدراية ، حبمل اخلشية على الغاية ؛ ألن اخلشية ال تصح إضافتها إىل وهذا

 . هللا تعاىل باعتبار املبدأا
اخلشية ال تستلزم التعظيم ، ال عقال وال  واحلق عندي أن هذا تكلف غري سائغ ؛ ألن :قال عماد 

اخلشية تكون من توقع شر من املخشي منه ، وهذا ال  عرفا ، أما عقال فظاهر ، وأما عرفا ؛ فألن
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ـرحة يستلزم تعظيما ، واجلواب أا   . رواية مطـّ


  

 

 لــم جاز حذف الالم من املفعول له ، ومل جيز حذف الواو من املفعول: صاحيب النحوي  قال
  معه ؟

  
اليت ما نازعهم فيها منازع ؛ إال ت وجهه ، جاز  متعن يا صاح يف حكمة النحاة ، :قال عماد 

يقع ألمر ، وليس ؛ إذ كل فعل مقصود ، فال بد من أن  ذلك من قبل أن الفعل إمنا يقع لغرض
؛ إذ إن الفعل املقصود ال يقتضي مصاحبة كما  كذلك سبيل الفعل مع املفعول معه

 . يقتضي غرضا
، فال حتتمل النقل واحلذف ؛ ألنه ) مع ( معه نقلت من العطف إىل باب  واو املفعول: جواب ثان 

  . فتأمـــل. الالم  إجحاف ؛ ففارقت
 


 

ز أن يعرى جواب القسم عن قد أو الالم مع كونه فعال ماضيا يف حديث كيف جا: صاحيب قال
  اهللا رسول

  ؟ "... والذي نفسي بيده وددت ) : " صلى اهللا عليه وسلم (

  
عن ) رمحه اهللا ( شيوخنا عن اإلمام البخاري  روينا هذا احلديث فيما أجزنا به عن:  قال عماد

: " قال ) صلى اهللا عليه وسلم( أن رسولنا ) عنه  رضي اهللا( شيوخه عن سيدنا أيب هريرة 
  . احلديث ... والذي نفسه بيده وددت أين ألقاتل

أو الالم ، وال يعرى ) قد ( بــ  وهذا مشكل ؛ ألنّ جواب القسم إذا كان فعال ماضيا ، لزم اقترانه
ن استطالة ، هنا عري عن قد والالم دو عن قد والالم إال يف معرض استطالة ، والفعل املاضي

  أئمتنا ابن مالك ،  وهذا ال يوجد إال يف ضرورة ، كما أفاده شيخ
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  :ومنه قول الشاعر
  

  دهيت   ما  السالني على  هان  تاهللا
 دينـا   اهلوى إال أبت  نفوس به                                  

 
والسماء ذات الربوج ، ( مستطال ، قول الباري جل ذكره  ومن أمثلة ما جاء من ذلك يف كالم

 . ) ، قتل أصحاب األخدود واليوم املوعود ، وشاهد ومشهود
اجلهة النحوية ، وخمالفة صرحية للقياس  وال شك يف أن احلديث ، ذه الرواية ، فيه غرابة من

 . واهللا أجل وأعلم النحوي ، وهذا من جرا الرواية باملعىن ،
 
 

 
 

  : ما معىن قول ليلى األخيلية يف صاحبها توبة: النحوي صاحيب  قال
     

  هالكا  توبة بعد أبكي  أقسمت
 الدوائر عليه  دارت من وأحفل                                                    

 

  
جاج الز ال أبكي ، كما أفاده إمامنا اهلمام أبو القاسم: أي ) أقسمت أبكي ( قوهلا  :عماد  قال

  . يف أماليه
الفعل مضارعا ، وكونه جواب  كون: يف القسم بثالثة شروط ) ال ( فمن عادة العرب أن تضمر 

ف  ( ، ومن ذلك قول الباري جل ذكره) ال ( قسم ، وكون النايف  وسي ذْكُرأُ ت فْت وأصلها ) تاهللا ت ، :
 :اجلاهلية امرئ القيس ال تفتأ ، ومنه قول شيخ شعراء

  

  قاعـدا  أبـرح  اهللا مييـن قلتف
 . وأوصايل  لديك  رأسي  قطعوا ولو                                   
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 ) إنّ( أن اهلمزة املكسورة يف : هذا البيت ليوسف بن أمحد الصقلي ، وخترجيه  :عماد  قال

  ههنا فعل أمر من الفعل
منادى بين على ما يرفع به ، : وهند  مبعىن وعد ، والنون املشددة بعدها نون توكيد ،) وأى  (

 . نعت هلا على احملل: واجلميلة 
 

 
  

  من بني سائر أخواا ؟) إنّ ( مل أدخلت الالم على خرب : يب النحوي صاح قال

  
غريته أخواا ، وهذه الالم يف األصل الم ابتداء  مل تغري معىن االبتداء كما) إنّ ( ألن  :قال عماد 

التوكيد ، فكرهوا اجتماع مؤكِّدين يف حمل واحد ، فزحلقوا الالم  تفيد) إن ( تفيد التوكيد ، و 
  . اجلملة) إنّ ( كما وكدت   اخلرب لتؤكدهإىل
 

  وملاذا كانت الالم أوىل بالتأخري ؟: صاحيب النحوي  قال

  
 . وتقدمي العامل أوىل. ألا غري عاملة  :قال عماد 




 
ا لَبِثُوا أَمداً: (يف قوله تعاىل ) أمدا ( كيف تعرب : صاحيب النحوي قال مى لص ؟) أَح  

   :يف قول الشاعر) هند ( على أي شيء ترفعون كلمة : صاحيب النحوي  قال
  احلسنـاءَ   اجلميلةَ هند إنّ

 وفاء  خللّ أضمرت  من  وأي                                   
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منصوب : تكون من باب التفضيل ، وأمدا  أحصى ههنا فعل ماض ، وال جيوز أن :قال عماد 
أفعل ؛ كونه فاعال يف املعىن ، واألمد ههنا  على املفعولية ؛ ألن شرط التمييز املنصوب بعد

يف كتابه خبالف ذلك ، فمن الشاذ ) رمحه اهللا ( البقاء  ليس حمصيا بل حمصى ، وما ذكره أبو
 . لغري السائغ ، فتأم

 
 

ا لَم يذْكَرِ اسم: (يف قوله تعاىل : صاحيب النحوي  قال ملُواْ م أْكُ الَ ت و  قس لَف ه ن ه وإِ لَي ع اللّه (
  ؟) وإنه لفسق ( ما نوع الواو يف 

  
تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ، يف حال  ال: هذه الواو للحال ، فيصري املعىن  :قال عماد 

وصف لصاحبها ، فيكون حترمي أكل حلم متروك  ونه فسقا ؛ فإن احلال قيد يف عاملها ،ك
مبعىن أن النهى يف اآلية مقيد ال مطلق ،  . التسمية عند الذبح ، مقيدا وليس مطلقا

هلَّ لغيرِ : ( والفسق مفسر بقوله تعاىل ومفهومه جواز األكل إذا مل يكن فسقاً، سقاً أُ ف أَو
اللّه وهو مذهب . وعليه؛ فتحمل اآلية على جواز أكل ما مل يسم عليه غري اهللا ، ) بِه

هذا رد على من قال حبرمة أكل متروك التسمية مطلقا ، أو حبرمة أكل متروك  ويف. الشافعية
   .عمدا ، وهو مذهب احلنفية التسمية

 
  مذهب احلنفية فيها ؟ وملاذا مل جتعل الواو يف اآلية عاطفة ؛ فيصح: صاحيب النحوي  قال

  
   .واخلرب مينع من ذلك ختالف اجلملتني باإلنشاء :قال عماد 

  
  وملاذا ال تعدها من باب االستئناف ؟: صاحيب النحوي  قال

  
  . تربط ما بعدها مبا قبلها هذا خالف األصل ؛ ألن األصل بالواو أن :قال عماد 

 
د على كوا حاال، ا: صاحيب النحوي  قال ) وإنه لفسق  ( والالم يف قوله تعاىل) إنّ(لتوكيد بـ يرِ

صد اإلعالم بتحققه البتة، واحلال ههنا   واقعة يف النهي،  ؛ ألن هذه املؤكدات حتسن فيما قُ
  فوقع التنايف ، وقد تقرر أن احلال الواقعة يف األمر والنهي مبناها على التقدير،
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  فما جوابك عن الشافعية ؟ 

  

 عن هذا االعتراض، بأن جهة التأكيد غري جهة التقدير؛ فال يقع التنايف، وذلك جياب : قال عماد
هلّ لغري اهللا  أن التحقق الناتج عن التأكيد منصب على حكم هذا النوع من الفسق، وهو ما أُ

قد حتقق  به، وهذا مناسب للحكم، أما التقدير فمنصب على كون املأكول من هذا النوع الذي
احلكم فيه  ال تأكلوا منه إذا كان من هذا النوع من الفسق الذي: قيل حكمه أو ال، فكأنه

 . متحقق ، واحلق أنّ احلنفية مضطرون يف هذه اآلية
 

   

هل يسلم ألهل السنة احتجاجهم على املعتزلة يف مسألة الكالم : صاحيب النحوي  قال
ليماً( تعاىل  بقوله كْ ى توسم اللّه لَّم   من اجلهة اللغوية ؟)  وكَ

  
عليهم ال ينهض من اجلهة اللغوية ، فمن رد  احلق عندي أن االحتجاج ذه اآلية :قال عماد 

الحتمال ااز ؛ ليثبت بذلك أن اهللا تعاىل كلم  مصدرا مؤكدا رافعا) تكليما ( عليهم جعل 
 . التأكيد احلقيقة ؛ ألنه ال يقع ااز مع على) عليه السالم ( سيدنا موسى 

  :ورد ذلك من وجهني
هذه املصادر املؤكدة بدالً ) هـ180ت(املصدر لتأكيد الفعل، لذلك جعل سيبويه  أنّ هذا األول 

عف قول من قال. بالفعل من اللفظ از عن الفاعل ،: ومن هنا ضإنّ فائدة هذه املصادر، رفع ا 
لّم هذا، فقوله تعاىل  الوحي، أو  إطالق الكالم على: ن أحدمهاحيتمل جمازي) كلّم اهللا(فإذا س

أمره، مبعىن أنّ اهللا  على) اهللا(إطالق لفظ اجلاللة : على أي صورة غري الكالم احلقيقي، والثاين
، وإذا أريد رفع ااز )تكليماً(باملصدر  تعاىل أمر أن يكلّم موسى، فإذا أريد رفع ااز عن األول جيء

أنه يدل على وقوع الفعل ) تكليماً(يف قوله تعاىل  وي، فمبلغ ماعن الثاين جيء بالتوكيد املعن
ض لتأكيد الفاعل ، واملعتزلة تقول بوقوع الفعل على احلقيقة يف  حقيقة، ولكن ليس مثة تعر

ذلك ، وإمنا تتم احلجة عليهم برفع ااز عن اإلسناد ال عن  هذه اآلية، فال تشاجر معهم يف
  . احلدث املطلق
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لكي يتم استدالل أهل السنة باآلية، فيجب على اخلصم أن يسلّم له بأنه ال  :ينالثا الوجه
ااز  ااز مع التوكيد، وهذا أمر ال يسلّم باإلطالق، فقد عقد بعض العلماء فصوالً يف يصح

ومنه  .الذي وكدته العرب كما وكدت احلقيقة، واحتج هؤالء بنصوص القرآن وأشعار العرب
كْراً و: ( قوله تعاىل ا م نكَر أهلكناكم : أي .إذ محل أهل السنة املكر ههنا على اهلالك) م

وعندنا ، معاشر أهل السنة،  . إهالكاً غري معهود ، وهذا جماز قد أُكّد يف اآلية الكرمية باملصدر
إنصاف أهل السنة ، وحتريهم احلق والعدل  واحلمد هللا على .من األدلة يف هذه املسألة ، ما يغين

 . حلكمة يف كل أقواهلموا
 

 . واآلن ، فقد تعبت يا صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف ليلة قادمة ، إن شاء اهللا تعاىل : قال عماد

  

  
    

 
   

  


 
الرامحون : " يف احلديث الشريف ) م يرمحك( كيف تقرأ كلمة : صاحيب النحوي  قال

  احلديث ؟.... الرمحن  يرمحهم

  
 : احلديث الشريف رويناه مسلسال ذا السند هذا :قال عماد أبو املنذر 

املؤرخ األديب األريب أبو مصعب حممد سعيد بن  حدثنا شيخنا العالمة احملدث الفقيه
احلليب الندوي الشافعي من لفظه احلسيين  جنيب بن حميي الدين البادجنكي النبهاين

حدثين األستاذ العالمة ، املسند املعمر ،  : ، قال) وهو أول حديث مسعته منه ( وثبته 
حممد الطاهر النيفر التونسي املالكي ،  الشيخ حممد الشاذيل بن حممد الصادق بن

مر بن حدثين الشيخ أبو حفص ع: قال  ) وهو أول حديث مسعته منه( من لفظه وثبته 
: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه  ( محدان بن عمر احملرسي التنوسي املدين املالكي
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حدثين : ، قال ) حديث مسعته منه  وهو أول( حدثين أبو اليسر فاحل بن حممد املدين 
الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن علي اخلطايب املستفاغي  وهو أول حديث ( السنوسي

بن عبد الرسول  دثين الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الكرميح: قال ) مسعته منه
احلسن علي  حدثين أبو: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه ( العطار املكي الشافعي 

) مسعته منه  وهو أول حديث( بن عبد الرب بن إبراهيم الونائي املصري املكي الشافعي 
حديث  وهو أول( املصري  حدثين الشيخ إبراهيم بن حممد النمرسي املغريب: قال 

الشافعي  حدثين الشيخ عيد بن علي األزهري النمرسي الربلّسي: ، قال ) مسعته منه 
 حدثين الشيخ عبد اهللا بن سامل بن حممد: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه ( 

حدثين الشيخ أبو عبد اهللا : قال ) وهو أول حديث مسعته منه(البصري املكي الشافعي
: ، قال )وهو أول حديث مسعته منه ( عالء الدين البابلي املصري الشافعي  بن حممد
الشيخ الشهاب أمحد بن حممد بن أمحد السعودي املصري احلنفي الشهري  حدثين

حدثين الشيخ اجلمال يوسف بن : ، قال ) أول حديث مسعته منه  وهو( بابن الشليب 
: ، قال ) أول حديث مسعته منه  وهو( املصري الشافعي  زكريا بن حممد األنصاري

      بن علي بن أمحد القرشي القلقشندي الشافعي  حدثين الشيخ أبو الفتح إبراهيم
حدثين الشيخ أبو العباس أمحد بن حممد بن  : ، قال) وهو أول حديث مسعته منه ( 

  وهو أول حديث مسعته ( املعروف الواسطي  أيب بكر بن حممد املقدسي مث القاهري
حممد بن حممد بن إبراهيم اخلطيب  حدثين الشيخ الصدر أبو الفتح: ، قال ) ه من

حدثين الشيخ املسند : ، قال  ) وهو أول حديث مسعته منه( البكري امليدومي املصري 
وهو أول حديث ( احلنبلي  أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم بن علي بن الصيقل

الرمحن بن علي بن حممد  م احلافظ أبو الفرج عبدحدثين اإلما: ، قال ) مسعته منه 
ثنا أبو سعد : ، قال ) منه  وهو أول حديث مسعته( الشهري بابن اجلوزي البغدادي احلنبلي 

وهو أول حديث ( وكتابه  إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك النيسابوري ، من لفظه
( بن علي احلافظ املؤذن  أنا والدي أبو صاحل أمحد بن عبد امللك: ، قال ) مسعته منه 

حممد بن حممد بن حممش  ثنا األستاذ أبو طاهر: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه 
 أمحد بن حممد بن حيىي بن  ثنا أبو حامد: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه ( الزيادي

( م الرمحن بن بشر بن احلك ثنا عبد: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه ( بالل البزاز 
وهو أول حديث مسعته  ( ثنا سفيان بن عيينة: ، قال ) وهو أول حديث مسعته منه 

بن العاص ، عن عبد  ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب قابوس موىل عبد اهللا بن عمرو) منه 
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الرامحون ) : " وسلم  صلى اهللا عليه( قال النيب :اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ، قال 
من يف ) بسكون امليم  ( يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل ، ارمحوا من يف األرض ، يرمحكم

  اهـــ" السماء 
واحلفاظ ، وتضعيفه من التشدد  هذا احلديث صححه مجاعة من النقدة :قلت 

  البغيض ، وللحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي
العجالة : ث الدراية والرواية ، وينظر لذلك أيضا حبث شائق فيه ، من حي) اهللا  رمحه (

 األحاديث املسلسلة ،واإلمتاع باألربعني املتباينة السماع ، واألربعون العشارية ، يف
 .وغريها
اجلملة ذا دعائية ،  فمن رواه على الرفع فعلى سبيل االستئناف البياين ، فتكون :أقول 

سائغان من جهة القياس  ألمر ، والوجهان عنديومن رواه باجلزم ؛ فألنه وقع يف جواب ا
ـما مسعته من  النحوي ، وقد نص غري واحد على أن الرفع أقوى من اجلزم رواية ، وإنـ

 . واهللا أجلّ وأعلــم. شيخي باجلزم والوجهان سائغان كما أسلفت 
 


  

 :  قول الشاعر، يف) مـطر ( ما وجه الرفع بالتنوين يف كلمة : صاحيب النحوي  قال
 السالم مطر يا عليك عليهـا               وليس  مطـر يا  اهللا سالم

 

  
  .منادى مفرد ، ونونه ضرورة: هذا البيت لألحوص بن حممد ، ومطر  :عماد  قال

أن ينونوه مرفوعا ، ) رمحهم اهللا تعاىل ( اختار اخلليل وسيبويه واملازين  : وههنا حبث
ـ وحجتهم ا اضطررنا إىل تنوينه نوناه على لفظـه ، وإىل هذا يذهب الفراء أنـ  رمحه( ا ملـّ

 ، واختار أبو عمرو بن العالء ، ويونس بن حبيب ، وعيسى بن عمر ، واجلرمــي) اهللا 
 بالنصب والتنوين ،.... سالم اهللا يا مطرا عليها: ؛ فينشدونه ) رمحهم اهللا تعاىل(

 .  أصله ، وأصله النصبوجيعلون التنوين رادا له إىل
: مذهب اخلليل يف هذه املسألة ، وتلخيص ذلك ) اهللا تعاىل  رمحه( وذهب اإلمام الزجاج 

العلم مبين على الضم ؛ ملضارعته عند اخلليل لألصوات ، وعند  أن االسم املنادى املفرد
 من أجلها ، فإذا حلقه التنوين يف ضرورة الشعر ، فالعلة اليت غريه لوقوعه موقع املضمر

  . كذا يف األمايل. فينــون على لفظه  بين قائمة بعد ؛
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إنّ بقاء الضم ) : مرقده ويف جنات الفردوس أرقده  نور اهللا( وقال إمام فننا ابن مالك 
مرجوح يف اسم اجلنس لضعف شبهه بالضمري  راجح يف العلم لشدة شبهه بالضمري ،

  . رحم اهللا هؤالء األئمة األعالم م ،ويف تلخيص اإلمام ابن مالك غاية املرا. 
 

 

 

  ما اجلبني عند العرب ؟: صاحيب النحوي  قال

  
اجلبني ، ملا يسجد : والعامة تقول : قال ابن أيبك الصفدي يف التصحيح   :قال عماد

 . والصواب أنه اجلبهة ، واجلبينان ما يكتنفاا عليه اإلنسان ،
 

 

 

  كيت وكيت ؟: مىت تقول العرب : نحوي صاحيب ال قال

  
 عن األفعال ،) كيت وكيت ( هذه خيطئ فيها أكابر اخلواص ، فالعرب تكين بــ  :عماد  قال

قال  : عن املقال ، فيقولون) ذيت وذيت ( كان من األمر كيت وكيت ، وتكين بــ : فيقولون 
فالن من  قال: عدتــه ، فيقولون عن مقدار الشيء و) كذا وكذا ( ذيت وذيت ، ويكنون بــ : 

 . الشعر كذا وكذا بيتا ، واشتريت كذا وكذا كتابا
لفالن علي كذا كذا دينارا ؛ : إذا قال من له معرفة بكالم العرب  عند الفقهاء ، :نكتة 

 له علي كذا وكذا دينارا ، ألزم: دينارا ؛ ألنه أقل األعداد املركبة ، وإن قال  ألزم له أحد عشر
ال يلزم  حدا وعشرين دينارا ؛ لكونه أول مراتب األعداد املعطوفة ، فاملقر بالشيء املبهموا

  . فتأمــل. إال أقلّ ما حيتمله إقراره 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  ما الفرق بني عند و لدن ؟: صاحيب النحوي  قال

  
الذوات ، إن لدن يف األصل ظرف مبعىن أول غاية زمان أو مكان أو غريمها من  : قال عماد

فضلة، وبعضهم خيصها بظرف املكان ، ) لدن(إذ قد تكون ) عند(مرادفة لـ  وهي ليست
) أن(إىل صريح الزمان، وأكثر ما تضاف إىل املفردات، وقد تضاف إىل  وتضاف: وقالوا 

  . )من(إىل اجلملة االمسية، وإىل اجلملة الفعلية، وقلما ختلو من  وصلتها، وقد تضاف
  معربة ولدن مبنية عند األكثر،) عند(، أن ) عند(ها وبني بين ومن الفروق

  
وال تقطع عن اإلضافة حبال، فليس كذلك، إذ قد : املفسرين  وأما قول بعض :قال عماد  

، كما يف قول )غُدوة(ومعىن إذا انتصبت بعدها كلمة  تقطع عن اإلضافة لفظاً
  :الشاعر

ت  حتـى غُدوةً لدن              منهم  الكلب مزجر  مهري زال  فما نـ روب د لغـ 

 
 

 

  إذا أعيدت النكرة ، مىت تكون عني األوىل ؟: صاحيب النحوي  قال

  
ا كَ: (األوىل ومثاله قوله تعاىل إذا أعيدت النكرة معرفة؛ فالثانية عني:  قال عماد ن ا أَرسلْ م

نَ رسوالً ، وع رى ف لَ ى إِ ص ولَ  فَعسنُ الر وع رفالرسول واحد ، وإذا أعيدت النكرة ) ف ،
واملعرفة إذا أعيدت . سلمت على رجل وأكرمت رجال : غري األوىل كقولك  بلفظها فهي

نَّ مع الْعسرِ يسراً: ( األوىل ؛ داللة على املعهود ، ومنه قوله تعاىل  بلفظها فهي عني ،  فَإِ
رِ يسالْع عنَّ م  . " لن يغلب عسر يسرين: " ؛ لذلك جاء يف احلديث) سراً إِ
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  هل جتري االستعارة يف األعالم ؟: صاحيب النحوي  قال

  
األعالم إال نادرا ؛ ألا تقتضي إدخال  ال جتري االستعارة ، عند العلماء ، يف :قال عماد 

أجاب بعض املتأخرين مبا حاصله أن و. اجلنسية  املشبه يف جنس املشبه به ؛ والعلم ينايف
إدخال املشبه يف جنس املشبه به ، ادعاء ال  االستعارة ال تقتضي تأويل اجلنس ، بل

عني املشبه به ؛ إذا كانت يف العلم ، فإذا  حقيقة ؛ إذا كانت يف اسم جنس ، أو جعله
لم بإزاء ذات تلك يف العلم ، وذلك بادعاء وضع الع سلّم ؛ فإنه ميكن ادعاء اجلنس والتأويل

، غاية األمر أن اسم اجلنس له جنسية يف الواقع  الصفة ، املطلوبة مطلقا ، ال بشخصه
العلم فإنه شخص ، ويدعى له جنسية ، وهذا  ؛ فيدعى له جنسية أخرى فوقها ، خبالف

  . ال يقتضي فسادا
لحكم يف العلم ذا االستظهار يعرى عن التشخص ، وهو املقتضي ل لكن :قال عماد 

 . فتأمــل. رأس املسألة 
 

 

 

 إذا أطلق لفظ العام على اخلاص ، ال باعتبار خصوصه ، بل باعتبار: صاحيب النحوي  قال
  عمومه ، فهل هذا من باب احلقيقة أو ااز ؟

  
الصحيح أنه ليس مبجاز عند احملققني ؛ ألنه استعمل فيما وضع له، وهذا  :عماد  قال
 يشتبه على الكثريين ؛ إذ يتومهون أنه جماز باعتبار ذكر العام وإرادة اخلاص ، دقيق حبث

ومنشأ الوهم ، عدم التفريق بني ما يقصد باللفظ من اإلطالق واالستعمال ، وبني ما 
  .عليه باعتبار اخلارج أفاده السعد وهو غاية يف الدقة يقع
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ما دلّ على معىن : عىن قول السادة النحاة يف تعريف احلرف ما م: صاحيب النحوي  قال
  غريه ؟ يف

  
إذا كان احلرف إمنا يدلّ على معىن  : اعترض بعض الفضالء ذلك بقوهلم :قال عماد 

احلرف ما دلّ على معىن يف : قوهلم  بغريه ال بنفسه ؛ فيخرج عن كونه موضوعا ؛ ألن
  . اإلفرادي بذكر متعلقه على معناهغريه ، يفهم منه أنه مشروط يف داللته 

  
) احلرف ما دلّ على معىن يف غريه  ( : وهذا ال يسلّم ، ألن معىن قول النحاة :قال عماد 

الشريف الرضي بأن املراد بثبوت  أنه يدل بنفسه على معىن ثابت يف لفظ غريه ، وصرح
وأن يكون ذلك اللفظ  لفظ غريه ، معىن احلرف يف لفظ غريه ، كون احلرف موجدا ملعناه يف

: داللته على املعىن األصلي ، فرجل  متضمنا للمعىن املدلول الذي أحدثه فيه احلرف مع
أضرب زيد؟ متضمن : املقترنة به ، وكذا  متضمن ملعىن التعريف الذي أحدثته به الالم

. ، ويف هذا رد اعتراض السيد أيضا  مستفهم عنه) ضرب زيد ( ملعىن االستفهام؛ ألن 
  . تأمـلف
 

صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف ليلة قادمة ، إن شاء اهللا  واآلن ، فقد تعبت يا:  قال عماد
  . تعاىل
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ه أَفْئدةُ: (ما نوع الالم يف قوله تعاىل : صاحيب النحوي  قال لَي ى إِ غص ت لونَ  ون مؤالَ ي ين الَّذ
 ةراآلخ   ؟ وما موقف املعتزلة من هذه اآلية؟)بِ

  
ى( جعل بعض علماء أهل السنة قوله تعاىل :قال عماد  غص تعلة لفعل حمذوف يدل ) ل

) غروراً(فة على أخرى لإلحياء، معطو ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا، أو علة: عليه املقام، أي
ا لكُلِّ: ( يف قوله تعاىل ن ك جعلْ ل ى  وكَذَ م إِلَ هض عي ب وحي الْجِننسِ و اطني اإلِ ي اً شو دع ي نِبِ

وراً  بعضٍ لِ غُر قَو خرف الْ املعتزلة ؛  مفعول له، وخطّأ هؤالء العلماء) غروراً(، على أنّ )ز
وهذا الوجه  .الم العاقبة، أو الم القسم، أو الم األمر) لتصغى(ألم جعلوا الالم يف 

الكافر غري خارج  الذي قرره بعض علماء أهل السنة ، سبيل إىل إثبات املعتقد يف أن كفر
وكذلك جعلنا : "اآلية عن إرادة اهللا تعاىل، وأن اهللا تعاىل يريد الكفر من الكافر، وتقدير

بعضهم إىل بعض زخرف  ، ومن صفته أنه يوحيلكل نيب عدواً من شياطني اإلنس واجلن
إمنا أوجدنا العداوة : يؤمنون، أي القول غروراً، وإمنا فعلنا ذلك لتصغى إليه أفئدة الذين ال
كالمهم املزخرف مقبوالً عند  يف قلوب الشياطني الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون

م ال جييزون نسبة خلق القبائح أ وملا اضطر املعتزلة يف هذه اآلية ؛ ذلك. هؤالء الكفار 
إنّ الالم للعاقبة أو للقسم أو : تعاىل، قالوا إىل اهللا تعاىل، ومن مث فال يعللون ا أفعاله

  .ذهبت إليه املعتزلة لألمر ، ، وسأذكر وجوه الضعف فيما
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هذه ستؤول عاقبة أمرهم إىل : أي الم العاقبة ،) لتصغى(إنّ الالم يف : قالوا :الوجه األول
اإلمام الزخمشري نفسه، وهو املعتزيل،  األحوال املذكورة يف اآلية، وجواب هذا الوجه أن

فيها وارد على طريق ااز دون احلقيقة ،  جعل الم العاقبة الم العلة، إال أنّ التعليل
 . محل على احلقيقة، وهذا األخري أوىل) كي) فاحلمل عليها محل على ااز، واحلمل على

 
د بأنّ النون  إنّ الالم: قالوا :الثاين الوجه للقسم، كسرت ملّا مل يؤكد الفعل بالنون، ور

  :على فتحها، كما يف قول الشاعر حذفت والم القسم باقية

يعلَمَ             بيوتكم عليكم ضاقت قد تك لئن  واسـع  بيتـي أنَ ربـي لََ

 
 املضارع الواقع جواباً للقسم؛ اختلف العلماء يف بالالم يف واالكتفاء) . ليعلم(بفتح الم 

 . جوازه، وقد منعه البصريون
  

الالم لألمر، ما ثبت  إن الالم الم األمر، ورده بعض العلماء بأنْ لو كانت: قالوا :الوجه الثالث
) . إنه من يتقي ويصرب( :حرف العلة معها، وهذا الرد فيه نظر، وتدفعه القراءة املتواترة

) ولتصغى(إنّ الواو يف :  يف الوصل والوقف ، ولكن قد يدفع هذا القول بأن يقالبياء 
هذا السرب الوجهان  فيبقى بعد. تقتضي تعلّقه مبا قبله، فحمله على االبتداء بعيد 

معطوفة على  علة أخرى لإلحياء) ولتصغى(اللذان سبق عرضهما ، ومها أن تكون 
  . ه املقام، كما سبق، أو علة لفعل حمذوف يدل علي)غروراً(

  : األول جتاول ونقاش ويف الوجه
  

اإلحياء هو التغرير، كما يف  قد يرد على من اختار الوجه األول، أنّ الغرض من :قال عماد 
معىن التغرير، فإذا عطف على  عني التغرير ال... ) ولتصغى إليه: (اآلية، وقوله تعاىل

وهو ممتنع ؛ ولذلك قد يكون الوجه  عطوف عليه،غروراً، كان املعطوف عني امل: األول، أعين
  . الثاين أرجح من غريه
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م أَنَّ: ( يف قوله تعاىل: صاحيب النحوي  قال لع و م نكُ ع اللّه فَّف فاً  اآلنَ خ عض م يكُ ف . (
العلم التخفيف، كان  ، وكان العلم معطوفاً على)اآلن(ملا كان التخفيف مقيداً بالظرف 

مصري إىل اعتقاد  بضعفهم مقيداً بالظرف أيضاً كما قيد التخفيف ، والتسليم ذا
كونه وحدوثه، فما  نفي أزلية العلم حبق اهللا تعاىل، وأنه يستفيد العلم بالشيء عند

  اجلواب عن ذلك ؟

  
ند اعتقاد نفي أزلية العلم حبق اهللا تعاىل، وأنه يستفيد العلم بالشيء ع : قال عماد

أمر نعتقد فساده ؛ وأهل السنة يعتقدون أن علم اهللا تعاىل صفة أزلية  كونه وحدوثه،
تتعلق بالواجبات واملمكنات واملستحيالت تعلّق إحاطة وانكشاف ، وألنّ  قائمة بذاته،

وإذا سلّمنا بتعلّق . ليس ناشئاً عن نظر واستدالل، فال يوصف بالتجدد  علمه سبحانه
ل العطف، فال نسلّم بالالزم الذي استظهره اخلصم من هذا من خال العلم بالظرف

ق بالفعل،  التعلّق ؛ ألنّ املراد بعلمه تعاىل بضعفهم، علمه تعاىل به من حيث هو متحقِّ
مطلقاً، كيف ال وهو ثابت يف األزل ، فهذا التأويل من باب محل العلم  ال علمه تعاىل به

قه، ن باعتبار تعلّقه ، مبعىن أن العلم هنا حيمل فيكون تقييد علم اهللا باآل على متعلَّ
ق  على املعلوم، وال ضري من تقييد حتقق املعلوم بالظرف، وإمنا ميتنع تقييد العلم أو تعلّّ

 . بالظرف ؛ ضرورة منع اعتقاد تكمل اهللا بعلم حادث متجدد العلم
 

  

 

نَّ: ( يف قوله تعاىل) رمحه اهللا ( ف ترد على اإلمام الزخمشري كي: صاحيب النحوي  قال  إِ
اءُ شن يمل ك ونَ ذَل ا د م رف غي و ه ن يشرك بِ فر أَ غالَ ي ـق اجلار  .) اللّه بالفعلني ، ) ملن ( إذ علـّ

شرك، على يشاء الشرك، ويغفر ملن يشاء ما دون ال إنّ اهللا ال يغفر ملن: فصار املعىن عنده
  وبالثاين من تاب؟ أن املراد باألول من مل يتب،
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ال يغفر، ويغفر، : بالفعلني) ملن(أبو السعود تعلّق اجلار يف  نفى املفسر النحرير :قال عماد 
املشيئة بكال الفعلني، وجعل املوصول األول عبارة عمن مل يتب، والثاين  ومن علّق: "وقال

، وهو بنفي هذا التعلّق يرد ما استظهره اإلمام "ضل سواء الصواب عمن تاب، فقد
بالفعلني، ) ملن(بعقائد املعتزلة، فاإلمام الزخمشري علق اجلار  الزخمشري الذي ينطق

إنّ اهللا ال يغفر ملن يشاء الشرك، ويغفر ملن يشاء ما دون الشرك،  :فصار املعىن عنده
فقطّع اآلية وأنزهلا على وفق معتقده،  باألول من مل يتب، وبالثاين من تاب ، على أن املراد

إذا خرج العبد من الدنيا من غري توبة عن كبرية ارتكبها، استحق اخللود : املعتزلة إذ تقول
وهو ذا التعليق وتقدير التوبة، . النار، ولكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار  يف

عتقد أن الشرك، مع عدم وأما أبو السعود في.قد أحال املغفرة مع نفي التوبة  يكون
غري مغفور البتة، وما دونه من الكبائر والصغائر مغفور ملن يشاء اهللا تعاىل أن  التوبة
 إنّ اختصاص مغفرة املعاصي من: "له، وأنّ اآلية إمنا وردت فيمن مل يتب ؛ لذلك قال يغفر

 ك نفى هذا؛ ولذل" غري توبة بأهل اإلميان، من متممات الترغيب فيه، والزجر عن الكفر
 )ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء: (التعلق الذي ذكره اإلمام الزخمشري، وجعل قوله تعاىل

 . معطوفاً على خرب إنّ
) ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء  ( : رد أيب السعود على اإلمام جبعل قوله تعاىل: قال عماد 

واألقرب أن تكون ! ؟ إال يف هذا فيه نظر؛ ألنه ذا العطف يصري منفياً، وهل التشاجر
التعلق الذي ذكره اإلمام  هذه اجلملة من باب االستئناف، فيتم له مراده من نفي

 . الزخمشري
  

لو كنا يف زمانه ، ما كان ليجالسنا ، وهو  رحم اهللا اإلمام الزخمشري ، الذي :قال عماد 
توقف ، وجبل علم إمام يف فننا هذا بال ريب وال  ، (غفر اهللا له( على ما فيه من اعتزال 

  . تعاىل وما شاء فعل تتطامن دونه اآلذيات ، ولكن قدر اهللا
  

 

 

  هذا نقد الذع ؟: ما قوهلم : صاحيب النحوي  قال
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فيقولون  لسع ، ملا له إبرة ،: هذا مما ال تفرق العامة بني دالالته ، فالعرب تقول  :عماد  قال
لذع ، للنار  : لدغ األفاعي ، وتقول: ، فيقولون  لدغ ، ملا يعض : لسع النحل ، وتقول: 

  . والتساهل نقد الذع ، واخللط بينها ممكن على التوسع: وحرقها ، ومنه قوهلم 
 

 
 

  قبول ؟: كيف أقول : صاحيب النحوي  قال

  
  مما جاء مفتوحا والعامة تضمه ، كما نص عليه العلماء ،  هذا :قال عماد 

ـخوم: ومنه  ـصوصية ، وتـ ـت يده خـ ـلـّ األرض ، وشـ . 

  

 

  دابة ال تردف ؟: هي يصح قوهلم : صاحيب النحوي  قال

  
  . دابة ال ترادف: بل الصواب  :قال عماد 

  
 

 

  تيامن ؟: هل يصح قول إمام املسجد للمصلي : صاحيب النحوي  قال

  
  . يامن: األعلى أن يقول  :قال عماد 
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  ضربته باألرض ، فهل يصح هذا التعبري ؟: أمسع العوام يقولون : صاحيب النحوي  قال

  
  . ، كذا فتأمــل ضربت األرض به: إمنا الصواب أن يقولوا  :قال عماد 


 

 

  هذا أخوه بلنب أمه ؟: هل يصح قول بعض طلبة الفقه : صاحيب النحوي قال

  
واللنب ما يشرب من ناقة أو شاة ، أو غريمها  هذا أخوه بلبان أمه ،: ا يقال إمن :قال عماد 

  . من البهائم

 

 

  هو مين مــد البصر ؟: هل يصح قوهلم : صاحيب النحوي  قال

  
 . غايته هو مين مدى البصر ، أي: بل الصواب  :قال عماد 



 

 

  ن ما بينهما ؟شتا: هل يصح قوهلم : صاحيب النحوي  قال
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 . ما مها شتان: هذا خيطئ فيه األكابر ، والصواب  :قال عماد 


 

 

  احملسوسات ؟: هل يصــح قول املتكلميــن : صاحيب النحوي  قال

  
العلماء على أنه حلن ، ومنهم  هذا االستعمال للمتكلمــن نــص بعض :قال عماد 

ـات ؛ ألنه من أحسست  والصواب: صيــح ، قال املوفق البغدادي يف ذيل الف احملسـ
ذاتية من اللحن املخالف لألوضاع  ذايت ، وصفات: الشيء ، أدركتــه ، وكذا عــد قوهلم 

 فيه حبث وهذا األخري. العربية ؛ ألن النسبة إىل ذات ذووي .  
 

 

 

  قوله العامــة؟هل يصح مجع حاجة على حوائج ، كما ت: صاحيب النحوي  قال

على أن ) مرقده ، ويف جنات الفردوس أرقـده  نور اهللا( نص إمامنا ومالذنا املربد :  قال عماد
وأما مجعها على حوائج فليس من كالم العرب ،  حاجة جتمع على حاج ، وتقديره فعلة ،

 . كذا يف الكامــل
   :  بن فارس اللغويالقلة على حاجات ، وقد أنشدوا أليب احلسني وجتمع يف :قلت 

 
 حاج   وتفوت حاجة  تقضى            خري  فقلت أنت  كيف  وقالوا

 
 

يا صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف ليلة قادمة ، إن شاء اهللا  واآلن ، فقد تعبت :قال عماد 
  . تعاىل
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صلى اهللا عليه ( ملاذا منع النحاة حذف الواو من مثل قوله : صاحيب النحوي  قال
  ؟" إياكم وخضراء الدمــن "  : )وسلم

  
أما عن سبب منع حذف الواو ؛ فألا لعطف فعل . ضعفوه  هذا احلديث :قال عماد 

بنصحي ، وأحذركم  إياكم أخص :إجحاف ، والتقدير  مقدر على فعل مقدر ؛ فحذفها
  :هيف ضرورة شعر كقول خضراء الدمـن ؛ فال جيوز حذفها إال

 وإيـاك احملاين أن حتينا
 

 
 

أفال أربعة ) : " صلى اهللا عليه وسلم ( كيف نفهم قول النيب : صاحيب النحوي  قال
  ؟" وعشرا  أشهر

  

. عن شيوخنا عن اإلمام مسلم عن شيوخه  إلجازةهذا احلديث رويناه با :قال عماد 
 . وعشرا أال تربصيـن ومتكثيـن أربعة أشهر: والتقدير 

  وملاذا قدر النحاة ههنا الفعل املضمر مستقبال ؟: صاحيب النحوي  قال
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ينفى به املستقبل ، وقلما ) ال ( حرف  النّ سياق احلديث يدل عليه ، وألنّ :قال عمـاد 
 .  )رمحه اهللا(كما أفاده اإلمام السهيلي  . ) مل(ضي ، إال أن تقدر مبعىن ينفى به املا

 
 

 

أن العامل يف املنادى فعل واجب ) رمحه اهللا ( مذهب سيبويه : صاحيب النحوي  قال
 ،قولنا يا أدعو زيدا : السؤال . يا أدعو زيدا ، أو أنادي أو أنبه : فتقدير يا زيـد  اإلضمار ،

  حيتمل التصديق والتكذيب ، ويا زيد ال حيتملها ، فكيف يصح تقديره؟

  
حيتملهما ؛ فإن اجلمل اخلربية قد تعرى عن  ) يا أدعو زيدا( ال نسلم أن  :قال عمــاد 

وأنكحت ، وغريها من ألفاظ إنشاء العقود  بعت ،: اإلخبار وتكسى اإلنشاء ، وذلك حنو 
املتكلم حصل منه دعاء ماض ، بل هي تنشئ   تفيد أنوالفسوخ ، فاجلملة الندائية ال
  . دعاء وتنبيها ، كما قال علماؤنا

 

بني حرف النداء والفعل عند ) رمحه اهللا ( فكيف مجع سيبويه : صاحيب النحوي  قال
  . وهذا ال جيوز ؛ ألنــه مجع بني العوض واملعوض التقدير ؟

  
( ذلك ؛ ليجعل ) رضي اهللا عنه ( سيبويه  أمريهاإمنا فعل إمام العربية و :قــال عمــاد 

 .، كما أفاده اإلمام عبد القاهر دليال على كون املتكلم يف حالة دعــاء) يـا 
لتكون قرينة لصريورة اجلملة  ) يا( لب هذا الكالم أن فائدة : وقال بعض العلماء 

: عوض ، قلنا ) يا : ( لهعنه ، وقو إنشائية، فتدل على أن املتكلم يف حالة دعاء ، ال خمرب
مقام اخلرب ؛ ألما يدالن عليه ، ولو أظهر  مبعىن أنه دال عليه ، كما أقيم الظرف واحلال

  . حرف حبرف مث جيمع بينهما كما ذكر يف اإلبدال اخلرب معهما جلاز ، واملمنوع أن يعوض

  فلم أوجبت اإلضمــار ؟: صاحيب النحوي  قال
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ضمار أشد إفضاء إىل املطلوب ؛ فإن جواز اإلظهار يفتح باب توهم إجياب اإل : قال عماد
  . اإلخبار

 
 

 

: السؤال . اشترط السادة النحاة يف مجلة الصلة كوا خربية : صاحيب النحوي  قال
هذا االشتراط ؟ وكيف يستقيم هذا االشتراط مع ما أفاده السيد يف شرح  ما وجه

  اخلربية قصد نسبتها بالذات ، ومجلة الصلة ليست كذلك ؟شرط  املفتاح ، من أن

  
خربية ؛ ألنه جيب أن يكون مضموا  أما عن األول ، فقد اشترطوا كوا :قال عــماد 

اخلطاب ، واإلنشائية ليست كذلك ؛  معلوم االنتساب عند املخاطب إىل املوصول قبل
  . ألا مضموا ال يعلم إال بعد إيراد صيغها

موافقة  فتسميتها خربية باعتبار األصل قبل جعلها صلة ، وجبواز عدم: ا عن الثاين أم
  . النحاة على هذا االشتراط

  

 

  ما أصل كلمة ماء ؟ وكيف تصرفــت ؟: صاحيب النحوي  قال

  
وقلبوا ) ماه(ما قبلها فقلبوها ألفا فصار  حتركت الواو وانفتح) موه ( أصلها  :قال عماد 

  . اهلاء مهزة فصار ماء


 

 

  كم مواضع الفصل يف اللغة العربية ؟: صاحيب النحوي  قال
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كان : زيد هو القائم ، وكان وأخواا حنو : حنو  املبتدأ واخلرب: املعتمد أربعــة  :قال عمــاد 
: أخواا حنو إنّ زيدا هو القائم ، وأفعال الظن و : زيـد هو القائم ، وإنّ وأخواا حنو

  . ظننت زيدا هو القائم
 

 

 

  بعد القسم يف لغتنا ؟) إنّ ( ما حكم : صاحيب النحوي  قال

  
من يفتح ، ومنهم من يكسر ،  اختلف السادة النحاة يف ذلك ، فمنهم :قال عمــاد 

لة مبتدأة ، أال بعد القسم مج والكسر أكثر وأقيس ؛ ألنـه يرجع إىل معىن االبتداء ، فما
  . إنّ زيدا عامل واهللا: واهللا لزيد عامل ، وكذا تقول : ترى أنك تقول 


 

 

  بؤساء ؟: ما معىن قوهلم : صاحيب النحوي  قال

  
خيطئ النــاس فيجمعون بائس على بؤساء ، وهذا خمالف لقانون العربية  :عمــاد  قــال

 : ، قال تأبط شرا) بؤس أو بائسون ( جيمع على  ، فبائس

 املساكني  البؤس من  عددت  حىت          يضيقنـي ما حبها  من ضقت  قد

 
أمــا البؤساء ؛ فجمع بئيس ، وهو الشجاع القوي ،  . ) بائسون( وكذا جيمع بائس على 

 : اهلذيل ويف ديوان اهلذليني قول أيب كبري
  
  
  

 جمفل  نعاج يذ جببهة  روق         كأنـه   للبئيس لبوس ومعي
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خذْنا: ( ويف القرآن الكرمي  يسٍ  وأَ ئذَابٍ بواْ بِعظَلَم ين أي شديد ، وأنت خبري بعد ذلك ) الَّذ ،
والصواب أن يسميها . بالبؤساء ) فكتور هوجو ( إبراهيم عندما وسم رواية  خبطأ حافظ

  . ) البائسون( 
 

 

 

  قصود بغرة الشهر ؟ما امل: صاحيب النحوي  قال

  
غرة الشهر تطلق على انقضاء ثالثة أيام من أوله ، خبالف املفتتح فإنه إىل : قال عماد
اليوم األول ، والصحيح يف اهلالل أنه أول يوم ، فإن خفي فالثاين ، وسلخ الشهر  انقضاء

 األخري منه ، والليلة األخرية تسمى دأداء ، وجتمع على دآدي ، اليوم
، غرة الشهر الليلة األوىل منه ، السلخ عبارة عن األيام الثالثة من  كتب الفقهويف بعض 

كذا يف الصحاح ، و القاموس ، و التاج ، وأدب الكاتب ، و . خمالفة  آخر الشهر ، وال
  . والدر وغريمها الكوكب الدري ،

  
إن شاء اهللا  ليلة قادمة ، واآلن ، فقد تعبت يا صاحيب ، فنكمل اإلمالء يف :قال عماد 

  . تعاىل
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ـهد : صاحيب النحوي  قال ـهد ) بالفتح ( ما الفرق بني اجلـَ   ؟)بالضم ( ، واجلـُ

  
) بالفتح حسب ( وجهد والطاقة ،  مبعىن الوسع) بفتح أو ضم ( اجلهد :  قال عمــاد

 . جاهد ، فحافظ على هذا جهد جهيد ، والصواب جهد: املشقة والغاية ، ويقولون 
 

 

 
  هل مثة فرق بني الثمن والقيمة ؟: صاحيب النحوي  قال

  
أهل اللغة فرقوا بني القيمة والثمن ،  نـص اإلمام احلريري يف الدرة على أن :قال عمــاد 

مما يكون  ، والثمـن ما يقع به التراضي القيمة ما يوافق مقدار الشيء ويعادله :فقالوا 
  :وأمـا قول الشاعر وفقا له ، أو أزيد عليه، أو أنقص منه،

 

 ثَمينهـا إال القَسم  يف  يل صار فما      أوخشوا حني وسطهم سهمي  ألقيت

  
ــمن  . نصف نصيف ، ويف العشر عشري ، كما يقال يف ال) الثاء  بضم( فإنه أراد به الثـُ

 . انتهى من الدرة
  هذا البيت الذي ذكره اإلمام احلريري ليزيد بــن الطثرية ،  : أقول

 : وجاء قبله
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ا  عنـد لـه            كلهم ، للوصل يسعون سبعة أرى ينـة ريـ يستدينهـا د 

 
 يهاصار يل يف القسم إال مثن وألقيت سهمي وسطهم حني أوخشوا فما

أي مل أكن ) يف القسم إال مثنيها  فما صار يل: ( وشرح اإلمام هلذا البيت غريب ؛ فمعىن 
  . بني املتسابقني على حب ريا إال ثامن مثانية

  
 

 

  قال أثناء خطابه ؟: هل يصح عندك قوهلم : صاحيب النحوي  قال

  
هنا ليست ظرفا ، وال مضافة )  أثناء ( قال يف أثناء خطابه ؛ ألن: بل الصواب  :قال عماد 

كان ) : التاج ( قال يف . املفيد للظرفية  إىل ما يكسبها الظرفية ؛لستغين عن حرف اجلر
أنفذت كذا يف ) : لنسخة املعتمدةا(الصحاح  ذلك يف أثناء كذا ، أي يف غضونه ، وقال يف

ر يف هذا املوضع وجود إشكال يف لسان ابن منظو ثين كتايب ، أي يف طيه ، وهذا يدل على
 . تضاعيفه ، وجاؤوا يف أثناء األمر ، أي يف خالله : أثناء الشيء: ، وقال يف املصباح 

اللغة العربية يف القاهرة مثل هذا االستخدام املخالف  وال أدري كيف أجاز جممع: قلت 
كانون الثاين  206، الصفحة  25جملة امع ، اجلزء  لقانون العربية ، كما جاء يف

األصل عندي ، عقد وأحيانا مراعاة للشائع ،  م ، واحلق أم قد يتساهلون 1969
( فهذا االستعمال . صيانة جلناب الفصيحة  ألسنة الكتاب عما خيالف قانون العربية ؛

  .لساين ال جيري على قلمي وال على) أثناء : أعين 


 
 

؟ فكان الناقصة ) قائمــا ( مبا ينتصب ، ) كونه قائما : ( قوهلم : صاحيب النحوي  قال
 مصدر هلا ، والتامة ال عمل هلا يف اخلبــر ، بل يرفع ما بعدها على الفاعليــة ؛ فهي ال

  . مبعىن احلدوث
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عن هذا السؤال يف آماليه النحوية ، ) هـ 643ت ( يعيش أجاب اإلمام ابن :قال عمــاد 

دمشق على يد الشيخ الفقيه العامل اإلمام من  وهي أجوبة عن أسئلة وردت على
( خمطوط نادر ، عندي منه نسخة وهو بعنوان  احلافظ أيب نصر الدمشقي ، وهو جمموع

  ، ) مسائل وأجوبتها يف النحو 
 : كما هو يف املخطوط وسأنقل جوابه
لغريها من األفعال  اعلم أن كان الناقصة خمالفة) : " رمحه اهللا ( قال ابن يعيش 

وجود ذلك احلدث؛  إذ كل فعل دالّ على احلدث الذي أخذ منه ، وعلى زمناحلقيقية ، 
ضربا ، وقعد خالد  )طكذا يف املخطو( .ضرب زيد عمروا: ولذلك تؤكده باملصدر فتقول 

من احلدث ، صار اخلرب  قعودا ، وهذا الفعل ، أعين كان ، إذا كان داال على الزمان جمردا
خربها ، ومل يسمع  دث ؛ ولذلك كانت ناقصة ولزمبعده مغنيا عما اختزل منه من احل

 : حذفه ، مع أنّ فيه أمرين كل واحد منهما يسوغ احلذف
مفعوال ، واملفعول جيوز حذفه وسقوطه من اللفظ ، واآلخر كونه خربا للمبتدأ يف  كونه

 ، وخرب املبتدأ جيوز سقوطه أيضا ؛ إذا كان يف اللفظ ما يدلّ عليه ، ومع ذلك ال األصل
سقوطه مع كان ؛ ألنه قد صار عوضا من احلدث ، وألجل أن كان ال يفيد احلدث ال  جيوز

 قام زيد قياما ؛ ألنّ: كان زيـد قائما كونا ، كما يقال: يؤكد باملصدر ، فال يقال  جيوز أن
 . التأكيد متكني ما أفاده اللفظ األول ، فإذا مل يفد اللفظ حدثا ال يصح تأكيده حبدث

وذلك  كونه قائما ، وحنو ذلك ، فإمنا هو كالم حممول على معناه دون لفظه،: م فأما قوهل
املصدر ههنا  وأن كان قائما ، فانتصاب: والفعل ؛ فكان التقدير ) أن ( أنّ املصدر يقدر بــ 

 " باعتبار الفعل املقدر ، ال باعتبار املصدر امللفوظ به
  . اإلمام من املخطوط انتهى جواب

  
ال تعرى متاما عن احلدث ؛  قطعت جهيزة قول كلّ خطيب ، ولكنين أرى أن كان : قال عماد

  . وهذا يصحح املصدر وتعلق احلروف ا
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من أبوك ؟ جعل سيبويه من مبتدأ لتضمنه : يف قولنا : صاحيب النحوي  قال
  راجح ؟نكرة وخربه معرفة ، وذهبت طائفة إىل العكس ، فما ال االستفهام ، وهو

  
؛ ألن اخلرب وإن ) رضي اهللا عنه  ( الراجح عندي مذهب إمام النحاة سيبويه :قال عماد 

، إال أن املبتدأ يف املعىن مجلة من  كان معرفة معلوما يف اجلملة دون املبتدأ يف الظاهر
 ، ..... عمرو ، وزيد ، وحممد: اخلصوصيات ، فهو مبرتلة 

تعرب ) من  ( ، فـ) من ( أنه عرب عنها إمجاال بكلمة  وهذه معينة غاية التعيني ، إال
ب التكثر يف األفراد نات متكثرة األفراد ، وال يشغاملتعينة على تعني كل  باملعىن عن متعي

فتحصل الفائدة املصححة ،  فرد منها ، وبه على تعين املعرب عن هذه األفراد املتعينة ؛
  . فتأمل

 
 

 

  هل جيوز عود الضمري املفرد إىل اجلمع ؟: حوي صاحيب الن قال

  
يف ) رمحه اهللا (، صرح به ابن احلاجب  هذا جائز وشائع ، ويكون بتأويل املذكور :قال عماد 
  . اإليضاح


...  

 
يم: ( يف قوله تعاىل : صاحيب النحوي  قال راهب ا إِ ي ي تهآل نع نت ، ذهب ابن  ) أَراغب أَ

بأجنيب وهو  فاعل ؛ لئال يلزم الفصل بني الصفة ومعموهلا) أنت ( الك وغريه ،إىل أن م
سيما  املبتدأ ، واعترضه بعض املتأخرين ؛ بأن املبتدأ ليس أجنبيا من كل وجه ،
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  اجلميع ؟ واملفصول ظرف ، واملقدم يف نية التأخري ، فما جوابك عن ابن مالك رحم اهللا

  
 : االعتراض وحاصله جواب عن هذاالح يل  :قال عمــاد 

الصفة ملعموهلا ليس  ليس املبتدأ أجنبيا من كل وجه ؛ سلمنا ، ولكن طلب: قوله 
على الذات  كطلب الفعل ، إذ إن احلدث املصحح لتعلق الظرف يف الصفة ، حممول

فيتقرر  بأصل الوضع ؛ فيضعف االلتفات إىل معىن احلدث يف الصفة عنه يف الفعل ؛
النسبة  دث يف الصفة حال تقرر النسبة بالفاعلية ، أكثر منه إذا عري عن هذهمعىن احل

مقرر لكونه  على االبتداء ، فصال خمال بالتعلق ، وهذا االستظهار) أنت ( ؛ فيصري اعتبار 
  . واهللا أعلم وأجـل ّ. أجنبيا ، فتأمل 

 

:   
 

  عل من املصدر ؟ما الدليل على اشتقاق الف: صاحيب النحوي  قال

  
البصريني ، وهو احلق عندي ، وأنا لن  اشتقاق الفعل من املصدر مذهب :قال عمــاد 

اخلالف ؛ فالرجوع إليها سهل ، ولكنين  أعرض هنا األدلة الواضحة املنشورة يف كتب
املسألة ، وهي ما استظهره اإلمام النحوي  سأدعم رأي البصرية بأجود حجة قرأا يف

الفعل من املصدر ، أن املصدر اسم كسائر  فائدة اشتقاق: قال ) رمحه اهللا  (السهيلي 
ذكر املصدر وأخرب عنه ؛ كان االسم الذي هو  األمساء ، خيرب عنه كما خيرب عنها ، فإذا
 تابع للمضاف ، فاعل جمرورا باإلضافة ، واملضاف إليه

عنه ، وهو خمفوض تابع  إلخبارفإذا أرادوا أن خيربوا عن االسم الفاعل للمصدر ، مل يكن ا
فلم يبق إال أن يدخلوا  يف اللفظ لغريه ، وحق املخرب عنه أن يكون مرفوعا مبدوءا به ؛

يف األمساء ، وهذا لو  عليه حرفا يدل على أنه خمرب عنه ، كما تدل احلروف على معان
ه ؛ ألنه يستحيل انفصال فعلوه لكان احلرف حاجزا بينه وبني احلدث يف اللفظ، واحلدث

كاحلرف يف النيابة عنه  تابع للمعىن ، فلم يبق إال أن يشتق من لفظ احلدث لفظ يكون
إليه ، وهو الفعل  داال على معىن يف غريه ، ويكون متصال اتصال املضاف باملضاف

االسم خمربا عنه ،  املشتق من لفظ احلدث ، فإنه يدل على احلدث بالتضمن ، ويدل على
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إضافة احلرف ؛  ذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إىل االسم كاستحالةال مضافا إليه ؛ إ
على معىن يف  ألن املضاف هو الشيء بعينه ، والفعل ليس هو الشيء بعينه ، وال يدل

 . نفسه ، وإمنا يدل على معىن يف الفاعل ، وهو كونه خمربا عنه
 

 ؟دثكيف ال يدل على معىن يف نفسه وهو يدل على احل: صاحيب النحوي  قال

 
إمنا يدل على احلدث بالتضمن، والدال  : ) رمحه اهللا( قال اإلمام السهيلي :  قال عمــاد

أال يضاف وال يعرف بشيء من آالت التعريف ؛ إذ  عليه باملطابقة هو املصدر ، ومن مث وجب
 يدل على معىن يف غريه، التعريف يتعلق بالشيء بعينه ، ال بلفظ

البناء ، وأن يكون عامال يف االسم  مع كاحلرف ، وأن يتأصل فيهومن مث وجب أال يثىن وال جي
 . كاحلرف

حوي ، ما قرأت هذا السرب الفريد يف كتاب ن: نفسي  هللا دره ، كنت أقول يف :قال عماد 
يقول يف ) رمحه اهللا تعاىل ( واللغة ، مث رأيت ابن القيم  على كثرة ما طالعت كتب النحو

وهذا الفصل من أعجب كالمه ، وال أعرف أن أحدا من : الفصل  اعن هذ) بدائع الفوائد ( 
  . ) رمحه اهللا تعاىل( يف بعض مؤلفات اإلمام السيوطي  النحويني سبقه إليه ، وكذا

 
  فقد تعبت يا صاحيب ،  واآلن ، :قال عماد 

  

 
 .
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