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 التوسط يف النحو بني اجلواز واملنع

 أمحد حممد حسني حممد

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالرشقية، جامعة األزهر .         قسم اللغويات

 املدينة: فاقوس                  الدولة: مجهورية مرص العربية 

 ahmedhussein.sha.b@azhar.edu.egالربيد اإلليكرتوين: 

 ملخص البحث:

ن النحويني ذلك أالتوسط ظاهرة من الظواهر التي مل تلق اهتامما كبريا يف الدراسات النحوية؛ وسبب 

 أدخلوا مسائل التوسط مع مسائل التقديم .

 لذا كان هذا البحث )التوسط يف النحو بني اجلواز واملنع( .

 اهلدف من البحث:

التفريق بني التوسط والتقديم، ووضع كل منهام يف مكانه الصحيح؛ إذ الرتبة خمتلفة، وبينهام فرق كبري 

 يف تغيري املعنى .

 إىل فصل مسائل التوسط عن مسائل التقديم؛ إذ بينهام تداخل واضح.كذلك هيدف البحث 

 خطة البحث:

 يشتمل هذا البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، وفهارس فنية عامة .

أما املقدمة: فأرشت فيها إىل أمهية البحث، واهلدف منه، والصعوبات التي واجهتني، والدراسات     

 وعميل يف هذا البحث .السابقة، واملنهج املتبع، 

ند عويف التمهيد: تناولت فيه تعريف التوسط، واملقصود بالتوسط يف هذا البحث، وبينت التوسط    

 النحاة، ووضحت الفرق بني التوسط والتقديم والفصل .

 واملبحث األول: أرشت فيه إىل مواضع التوسط التي أجازها النحاة بال خالف .

 مسائل التوسط التي اختلف فيها النحاة .واملبحث الثاين: درست فيه 

 ويف اخلامتة أرشت إىل أهم نتائج هذا البحث .

 ثم أهنيت البحث بثبت للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات .

 املنع  –اجلواز  –النحو  –التوسط  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

إن احلمد هلل، نحمده سبحانه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، إنه      

 من هيده اهلل فهو املهتدي، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا .

 بإحسان إىل يوم الدين .وأصيل وأسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم 

 أما بعد:

تركيب اجلملة يف العربية له قوانني تنظمه، وضوابط حتكمه، وهناك مسميات ألركان تلك فإن     

أن  اةحفركن يقع يف االبتداء، وآخر يف النهاية، وثالث يف الوسط، ومن املتعارف عليه عند الناجلمل، 

ا، مراعاة حلال ه  ب  ت  ألغراض يريدها املتكلم، فيغري يف نظام اجلملة ورُ ، طوُيوس   رؤخ  م فيها ويُ د  اجلملة ُيق  

 .املخاطب

بعضها مكان بعض، ليس خمالفا لنظام اللغة العربية، بل هو أمر حممود،  قعوحتريك أركان اجلملة لي    

 .، وهذا يدل عىل مرونة اللغة العربية وحيويتها مطلوب أحيانا، ويصل إىل الوجوب أحيانا أخرى

أوجبوا التقديم، فعن تغيري البناء الرتكيبي للجملة بالتقديم والتأخري والتوسط،  اةوقد عرب  النح   

 كام أوجبوا التأخري، كذلك أجازوا التوسط ومنعوه .

قد وضعوا نظاما خاصا يف أصل ترتيب اجلملة، ويف اخلروج عن هذا  موهذا يدل عىل أهن    

مثال أن يتأخر عن الركنني األساسني يف اجلملة، ولكنه قد يتقدم أو  (املفعول به)األصل، فاألصل يف 

 يتوسط، وهذا األصل واخلروج عليه ال بد أن يكون خاضعا لضوابط جتيزه أو توجبه .

، كذلك ما خرج منها عىل األصل ،هذه األصول النحويةوقد حفل الدرس النحوي بدراسة    

ترتيب عنارص اجلملة، ثم عاجلوا القضايا التي تتعلق بالرتاكيب اللغوية، كاحلذف  ويونفوصف النح

 واإلثبات والوصل والفصل والتقديم والتأخري والتوسط، وغريها . 
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والتوسط هو موضع رئيس يف البناء الرتكيبي للجملة العربية، البد من ملئه بأحد أركاهنا؛      

 من الطرف إىل الوسط .ليؤدي وظيفته التي من أجلها ُحرك 

وملا كان النحويون يعربون عن هذا التغيري يف نظام اجلملة بالتقديم، وهم يعنون به التوسط،     

 رأيت أن أفرق بني املصطلحني أوال، ثم أمجع مواضع التوسط التي اختلف فيها النحاة .

 هدف البحث:

نحاة ن الأأثبت  أضع الضوابط التي حتكم التوسط يف النحو، وأن أردت من هذه الدراسة أن   

وأحيانا  نا أخرى،ويفرقون بينهام أحيا ،أحيانا فيقولون عىل )التوسط( تقدياميتوسعون يف املصطلحات 

أو "بقويل:  ونبهت"ابن مالك:  فمن تفرقتهم بينهام ما قاله، جييزون التقديم وال جييزون التوسط

ڈ   ژعىل أن توسيط اخلرب قد جيب، وذلك إذا كان االسم مقصودا بحرص، نحو قوله تعاىل:  "موجب

وقد حيمل املوجب عىل موجب تقديم أو توسيط عىل سبيل التخيري، وذلك  ،(1) ژڈ          ژ  ژ    ڑ  ڑ  

إذا اشتمل االسم عىل ضمري ما اشتمل عليه اخلرب نحو: كان رشيك  هند أخوها، وولي ها كان أبوها، 

 .(2) "فواجب يف هذه املسألة وشبهها تقديم اخلرب أو توسيطه 

يزون توسط التمييز بني الفعل ومرفوعه، ، أهنم جيومن منعهم التقديم وجوازهم التوسط     

نحو طاب  ،جيوز توسط التمييز بني الفعل ومرفوعه بال خالف "ويمنعون تقدمه، يقول السيوطي:

قديمه وأما ت ،فجرت عيونا األرض :نحو ،وكذا قياسه اجلواز بني الفعل ومنصوبه :قال ،نفسا زيد

 ،عىل الفعل فمنعه ابن عصفور جزما بناء عىل أن الناصب له ليس هو الفعل وإنام هو اجلملة بأرسها

يني فمنع سيبويه واألكثرون من البرص ،والقائلون بأن الناصب له ما فيها من فعل وشبهه اختلفوا

                                                           

 ( من سورة اجلاثية .22( من اآلية )1)

 . 1/023( رشح التسهيل 2)
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ملفرد وما ورد من قديم يف متييز اكام يمتنع الت ،نفسا طاب زيد :فال يقال ،والكوفيني واملغاربة تقديمه

 .(1) "ذلك فرضورة

ع الفعل ما قاله الشاطبي يف أحوال املفعول مومن تفرقتهم بينهام يف التقسيامت واحلكم النحوي    

والقسمة تقتيض سبعة أقسام: لزوم تأخريه عن الفاعل، ولزوم تقديمه عىل الفعل، ولزوم " والفاعل:

ه تأخريه فقط مع جواز تقديمه وتوسيطه، وامتناع تقديمه فقط مع جواز توسيطتوسيطه بينهام، وامتناع 

 سبعُة فاجلميعُ  ،وتأخريه، وامتناع توسيطه فقط مع جواز تقديمه وتأخريه، وجواز األوجه الثالثة

 (.2)"أقسام

ومن األهداف: حرص مسائل التوسط التي اختلف النحاة فيها، وبيان أدلتهم التي اعتمدوها، 

 ا عن مسائل التقديم .وفصله

 صعوبات البحث:

أال أحدد  وكان من املفرتض ،يف مراحله املختلفةالبحث العلمي شاقا صعبا يكون من الطبعي أن 

نني وجدت صعوبة بالغة أردت توضيحها للقارئ، هي أن إفهذا هو عميل، إال  ،صعوبات البحث

ابطا ، كان لزاما عيل  أن أضع ضتقديام توسط عندما توسعوا يف مصطلحاهتم فأطلقوا عىل كل اةالنح

ملسائل، ولكي أحدد مواضع التوسط من خالل هذه الضوابط، قمت اللتوسط من خالل استقراء 

سبي ، ثم فصلت من هذا العدد ما رأيته توسطا، وحالتي نص النحاة عىل أن فيها تقديامسائل املبحرص 

ني أن تكون الفكرة العامة للبحث مقبولة مفيدة للباحثأن أكون هبذا اجلهد قد ُوفِّقت فيام أصبو إليه، و

  والدارسني .

                                                           

 . 2/240( مهع اهلوامع 1)

 . 512/ 2( املقاصد الشافية 2)
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 الدراسات السابقة:

هناك دراسات تناول أصحاهبا الرأي الوسط يف النحو العريب، وقامت هذه الدراسات عىل      

أجد رتبة، لذا مل والالتوسط يف املوضع  درسبيان الوسطية يف الرأي، وهي بعيدة عن طبيعة بحثي، إذ أ

 أحدا تناول فكرة التوسط باملعنى الذي درسته .

 منهج البحث:

- العلمية وذلك باستقراء املادة يف هذا البحث، تحلييلالاالستقرائي الوصفي اعتمدت املنهج     

م ث ملحاولة وضع الضوابط التي حتكم مصطلح التوسط، من الرشوح واملطوالت، -موضوع البحث

وقوف عىل لحتليلها، واملقارنة بني اآلراء املختلفة يف املسألة الواحدة، لو حرص املسائل التي فيها توسط

 .الراجح منها رأي عىلال

 خطة البحث:

 يشتمل هذا البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، وفهارس فنية عامة .

 : فأرشت فيها إىل أمهية البحث، واهلدف منه، والصعوبات التي واجهتني،أما املقدمة    

 واملنهج املتبع، وعميل يف هذا البحث . والدراسات السابقة،

ويف التمهيد: تناولت فيه تعريف التوسط، واملقصود بالتوسط يف هذا البحث، وبينت التوسط    

 النحاة، ووضحت الفرق بني التوسط والتقديم والفصل .عند 

 ال خالف .واملبحث األول: أرشت فيه إىل مواضع التوسط التي أجازها النحاة ب

 توسط التي اختلف فيها النحاة .واملبحث الثاين: درست فيه مسائل ال

 ويف اخلامتة أرشت إىل أهم نتائج هذا البحث .

 ثم أهنيت البحث بثبت للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات .
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 عملي يف هذا البحث:

النحو، وركزت عىل قمت بجمع املسائل التي فيها توسط ألحد أركان اجلملة، من كتب      

 ك،مرتبة ترتيب األبواب النحوية يف ألفية ابن مال هذه املسائل التوسط املختلف فيه، ثم درست

را اخلالف ذاك وقد اجتهدت يف تتبع أقوال النحاة يف كل مسألة، واضعا لكل مسألة عنواهنا املناسب،

جه الرتجيح ترجح يل فيها، مع بيان و، ثم ختمت كل مسألة ببيان ما مبينا أدلتهم التي اعتمدوها بينهم،

 واالختيار .

هذا وقد اجتهدت يف ختريج الشواهد الواردة يف البحث، القرآنية منها والنثرية والشعرية، كذلك     

رتبت املصادر واملراجع الواردة يف احلوايش ترتيبا تارخييا، وجلأت إىل االختصار فذكرت املعلومات 

كامال، واسم املؤلف، والنارش، وتاريخ النرش( بثبت املصادر واملراجع الكاملة لكل مرجع )العنوان 

 يف آخر البحث.
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 التمهيد

 :تعريف التوسط

ط( وجذره وسط، والتوسط والوسط معنامها واحد، يقول ابن      س  ط يف اللغة: مصدر للفعل )ت و  الت وسُّ

طًة، أ ي ْسطاً وس  ُطهم و 
طُْت القوم  أ س  ْطتُهم منظور: وس  س  ط ه. ،ت و  ط ه صار يف وس  س  ط  اليشء  وت و  س   وو 

ط احلبْل، وكرست      ط بالتحريك: اسم ملا بني طريف اليشء وهو منه، كقولك ق ب ْضت وس  والوس 

ط الدار  . ط الرمح، وجلست وس   وس 

ط الدابة للركوب    ط املرعى خرٌي من طرفيه، وكوس  ري من خ وأ وسط اليشء أ فضله وخياره، كوس 

 طرفيها لتمكن الراكب .

وأ ما )الوْسط( بسكون السني فهو ظ ْرف، ال اسم، جاء عىل وزن نظريه يف املعنى وهو)ب نْي(     

 تقول جلست وْسط  القوم، أ ي بْين هم .

عاء خرج عن  ع  اآلخر، وقيل: إنه متى دخل عىل )وْسط( حرُف الو 
ْوق  ع م  وقيل: كل منهام ي ق 

ط   الظرفية ورجعوا ط القوم، ويف وس  ط( ويكون بمعنى )وْسط( كقولك: جلْسُت يف وس  فيه إ ىل )وس 

ه  كه كمعناه مع سكونه إ ذا قلت: جلْسُت وْسط  القوم، ووْسط  رْأس  ه ُدهن، واملعنى فيه مع حترُّ
رْأس 

ْسطًا( يلزم الظرفية وال يكون إ ال   ط القوم، بمعنى وْسط القوم، إ ال  أ ن )و  عري له اساًم فاست ُدهن، فوس 

ُط عىل جهة النيابة عنه، وهو يف غري هذا خمالف ملعناه  -إ ذا خرج عن الظرفية-  .(1)الوس 

ة، فهو أمر أن )الوسط، والتوسط( قد يقصد هبام املكان واملوضع والرتب مما سبق يتبني:

، أييراد هبا املعتقد والفكر والر التيحمسوس، وهذا خيتلف عن املعنى املعنوي لنفس مادة )وسط( 

 ال املعنوي. ،عىل التوسط احليس -إن شاء اهلل- الدراسة يف هذا البحث ستقوموق كبرية، ووبينهام فر

                                                           

 . 2/1301، واملعجم الوسيط 7/425، ولسان العرب 8/294( ينظر: املحكم واملحيط األعظم 1)
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 املقصود بالتوسط يف هذا البحث:

أعني بالتوسط: نقل لفظ عن رتبته يف نظام اجلملة إىل وسطها، بعد أن كان يف أحد أطرافها،     

عىل اإلطالق، بل هناك ضوابط لكي نقول إن اجلملة فيها توسط؛ إذ هناك فرق بني وليس األمر 

 التوسط والتقديم والفصل .

اجلملة،  يففمن الضوابط التي تنظم هذا املصطلح، أن ما يقع وسطا جيب أن يكون ركنا رئيسا     

 اليشء و اسم ملا بني طريفال يمكن االستغناء عنه، وهذا مستفاد من تعريفهم له يف اللغة حني قالوا: ه

 وهو منه.

كذلك جيب أن تكون اجلملة مكونة من ثالثة أركان أو أكثر، كأن تكون اجلملة مكونة من فعل     

وفاعل ومفعول، أو تكون مكونة من كان واسمها وخربها ومعمول اخلرب، أو العامل يف احلال 

 وصاحب احلال واحلال، فيجب أن يكون هناك أطراف ووسط .

ضا: جيب معرفة الرتتيب الطبعي للجملة، ثم يتوسط الركن الثالث، أو األول، فإذا كان غري أي

 ذلك فال يسمى توسطا، إذ ليس كل تغيري يف موضع أركان اجلملة ُيسمى توسطا .

فمثال نقول: تتكون اجلملة من فعل وفاعل ومفعول، فإذا وقع املفعول بينهام فهذا يسمى توسط     

 لو تقدم املفعول عىل الفعل، فهذا يسمى تقديام . املفعول. أما 
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 التوسط عند النحاة

مصطلح التوسط مصطلح قديم عند النحاة، وكان ابن الرساج والسريايف والرماين من أوائل      

ظن وجيوز لك أن تلغي ال"النحاة الذين استخدموا هذا املصطلح، يقول ابن الرساج يف باب )ظن(: 

 .(1)إذا توسط الكالم أو تأخر وإن شئت أعملته تقول: زيٌد ظننت منطلق 

يستعمل مصطلح التوسط، فإذا تعرض ملسألة فيها توسط، فكان يستعمل أما سيبويه فلم      

، قال يف باب الفاعل الذي ي تعداه فعُله إىل مفعول، وذلك قولك: مصطلح التقديم، قاصدا به التوسط

ب  عبُد اهلل زيدًا، ف ْلت (ذ هب  )ارتفع ههنا كام ارتفع يف  (عبُد اهللـ)َض    شغلت  به به كام (َضب  )، وشغ 

بذ) رت  الفاعل (ه  ، وانتصب )زيٌد(؛ ألنه مفعول تعّدى إليه فعُل الفاعل، فإن قدمت  املفعول  وأخ 

ب  زيداً عبُد اهلل؛ ألّنك إن ام أردت به ُمؤّخرا ما أردت  جرى اللفُظ كام جرى يف األّول، وذلك قولك: َض  

ل  منه وإْن كان مؤخر ًما، ومل ُترد أن ت شغل  الفعل بأو   اً يف اللفظ، ف من ثم  كان حّد اللفظ أن يكونبه مقد 

ما، وهو عريبٌّ جي د كثري، كأهّنم إن ام يقّدمون الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أغنى، وإن كانا  فيه مقد 

ْعن ياهنم  م وي 
 .(2) "مجيعًا هُي اّمهن 

لكّن )ليس و "ويف توسط خرب )كان وليس( استعمل سيبويه فيه مصطلح التقديم فقال:      

ما مثل ه  وكان( جيوز فيهام النصُب وإن قّدمت اخلرب  ومل يكن ملتبسًا؛ ألّنك لو ذكرهتام كان اخلرُب فيهام مقد 

را، وذلك قولك: ما كان زيٌد ذاهبا، وال قائاًم عمروٌ   ( .0) "مؤخ 

يف كتب النحو نجد أن النحاة مل يكن عندهم حتديد دقيق ملصطلح التوسط، بل كان  وبالنظر     

مفهوم التوسط عندهم خيتلط مع مصطلح التقديم، فكانوا إذا أرادوا التعبري عن التوسط، يستعملون 

 التقديم أحيانا، وأحيانا أخرى يستعملون التوسط، فمثال:

                                                           

 . 814، 813/ 1، ورشح الرماين 1/424، ورشح السريايف 2/183، 1/181( ينظر: األصول يف النحو البن الرساج 1)

 . 1/04( الكتاب لسيبويه 2)

 . 1/51لسيبويه ( الكتاب 0)
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ول: وقوع املفعول قبل الفاعل يف اجلملة بالتوسط، فيقنجد ابن هشام يف باب الفاعل، يعرب عن     

وقولك: خاف ( 1) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ژ وأما توسط املفعول بني الفعل والفاعل جواًزا، فنحو: "

 مفعول، وأما وجوبه ففي مسألتني: "ربه"فاعل و "عمر"ربه عمر، فـ

.... والثانية: أن حيرص (2)ژۀ  ہ   ہ    ہ   ژ إحدامها: أن يتصل بالفاعل ضمري املفعول نحو: 

 (4).....(0) ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ إنام، نحو: ـ الفاعل ب

ل عىل وجيب تقديم املفعو "حني نجد املرادي يعرب عن نفس القاعدة )بالتقديم( فيقول:  يف 

 "مروزيدا إال عما َضب "إنام نحو: ـ إال أو بـ ب "الفاعل"األول: أن حيرص  ،الفاعل لثالثة أسباب

مك أكر"والثاين: أن يكون املفعول ضمريا متصال وفاعله ظاهر نحو:  ،"إنام َضب زيدا عمرو"و

 ."زيد

 .(2)عند األكثرين "َضب زيدا غالمه"الثالث: أن يعود عليه ضمري متصل بالفاعل نحو: 

لتوسط،  اأما الشاطبي فكان دقيقا، يستعمل كل مصطلح يف موضعه، فكان يفرق بني التقديم و

جيوُز  .. إىل آخره... فكأنه يقول: "وقد جُياُء بخالف األصل  "قوله:  "فقال يف تعليقه عىل ابن مالك:

 . يأن يتقّدم املفعوُل ويتوسط ويتأخر من غري موجب لفظ

إن  أحدها: موضع اللبس، يعنى أنه "وحينام ذكر املواضع التي جيب فيها تقديم الفاعل، قال:     

ر  يف  : يأ-ُحذ  االلتباُس بني الفاعل واملفعول، بحيث ال يتمي ُز واحٌد منهام عن صاحبه، وجب أن  -خ 

 يلزم كّل واحٍد منهام مرتبته، فيلزم الفاعل واملفعوُل موضعه، وال جيوز توسيُط املفعول وال تقديمه .

                                                           

 ( من سورة القمر.41( اآلية )1)

 ( من سورة البقرة.124( من اآلية )2)

 ( من سورة فاطر.28( من اآلية )0)

  1/412، والترصيح 125، 2/124( ينظر: أوضح املسالك 4)

 . 2/292( توضيح املقاصد للمرادي 2)
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فعول من ملونراه أكثر دقة يف حتديد املصطلحات، حينام اعرتض عىل ابن مالك يف تقسيامت ا    

د  عىل وإ "حيث التقديم والتأخري والتوسط، فنراه يفرق بني التقديم والتوسط فيقول:  ر  ذا ثبت و 

الناظم درٌك يف هذا الفصل من وجهني: أحدامها: أنه أتى يف تقديم املفعول عىل الفاعل أو عىل الفعل 

مه وجواز تأخريه وتقدي بثالثة أقسام خاصة؛ لزوم تأخري املفعول، ولزوم تقديمه عىل الفاعل،

وتوسيطه. والقسمة تقتيض سبعة أقسام: لزوم تأخريه عن الفاعل، ولزوم تقديمه عىل الفعل، ولزوم 

توسيطه بينهام، وامتناع تأخريه فقط مع جواز تقديمه وتوسيطه، وامتناع تقديمه فقط مع جواز توسيطه 

ُة أقسام واز األوجه الثالثة. فاجلميُع سبعوتأخريه، وامتناع توسيطه فقط مع جواز تقديمه وتأخريه، وج

"(1. ) 

هذا التقسيم الدقيق الفريد من الشاطبي هو الذي عنيته وقصدته يف هذا البحث، إذ جيوز     

التقديم ويمتنع التوسط أحيانا، وأحيانا أخرى جيوز التوسط ويمتنع التقديم، فإذا كان هناك تفرقة 

 ينهام تفرقة يف االستعامل والوضع.بينهام يف احلكم النحوي، فثبت أن ب

ثم نجد النحاة يف باب النواسخ يستعملون مصطلح التوسط، إذا تعرضوا لقضايا وقوع اخلرب     

بني الناسخ واسمه، فهذا اجلزويل يفرق بني التقديم والتوسط، فإذا وقع اخلرب بني العامل واسمه سامه 

ىل العامل فقسم جيوز أن يتقدم فيه اخلرب ع "، إذ يقول: توسطا، وإن تقدم اخلرب عىل العامل سامه تقديام

إن خال عن معنى االستفهام، وجيب إن كان فيه، وإن كان املبتدأ معه ضمري يعود عىل يشء يف اخلرب 

 .(2)"وجب تقديم اخلرب، أو توسطه بني العامل واالسم 

وحكى "دام( فقال: كذلك استعمل املرادي مصطلح التوسط يف حكم توسط خرب )ليس، وما     

القاطع ، و"ضعيف"تبعا للفاريس وفيه خالف  "ليس"املصنف اإلمجاع عىل جواز توسط خرب 

                                                           

 . 512، 598، 2/295( املقاصد الشافية 1)

 . 132يف النحو صـ ( املقدمة اجلزولية 2)
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ونسب إىل الوهم إذ مل يقل  "ما دام"ومنع ابن معط توسط خرب  (1) ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ باجلواز قراءة: 

 .(2)به غريه

 إن كان وال يلزُم تأخرُي اخلرب "وعىل هنجهام سار ابن عقيل، فقال يف توسط خرب كان إذا كان مجلة: 

بل جيوز تقديمه وتوسيطه، فتقول: كان أبوه قائٌم زيٌد، وكان يقوم زيٌد، وأبوه  -خالفًا لقوم -مجلة 

 .(0)"اله ابن الرساجمنطلٌق كان زيٌد، ويرضب أبوه كان زيد، ألن القياس جوازه وإْن مل يسمع. ق

وعىل هذا سار أكثر النحاة، ولعل الرس يف ذلك تأثرهم بابن مالك يف ألفيته، حني ضمنها لفظ 

 ويف مجيعها توسط اخلرب ... أجز وكل سبقه دام حظر      التوسط، فقال:

 فساروا مجيعا خلف هذا املصطلح، وخاصة يف باب النواسخ . 

ن دقيقا؛ إذ راعى الفرق بني التقديم والتوسط، فكان يستشهد عىل أن ابن مالك يف هذا الباب كا

واسمه، ويعرب  خلكل مصطلح بمثال خمالف اآلخر، فنجده يعرب بالتوسط حني توسط اخلرب بني الناس

ونبهت "بالتقديم حينام تقدم اخلرب عىل الناسخ نفسه، وهذا هو الفرق الدقيق بينهام، يقول ابن مالك: 

 أن توسيط اخلرب قد جيب، وذلك إذا كان االسم مقصودا بحرص، نحو قوله عىل "أو موجب"بقويل: 

وقد حيمل املوجب عىل موجب تقديم أو توسيط عىل سبيل ، (4) ژڈ  ڈ          ژ  ژ    ڑ  ڑ  ژ تعاىل: 

التخيري، وذلك إذا اشتمل االسم عىل ضمري ما اشتمل عليه اخلرب نحو: كان رشيك  هند أخوها، وولي ها 

 .(2) "كان أبوها، فواجب يف هذه املسألة وشبهها تقديم اخلرب أو توسيطه 

 النواسخ بني التقديم والتوسط، فلكل مواضعه.نستخلص من ذلك أن النحاة قد فرقوا يف باب 

                                                           

 ( من سورة البقرة .177( من اآلية )1)

 . 1/492( توضيح املقاصد للمرادي 2)

 . 1/052( املساعد عىل تسهيل الفوائد البن عقيل 0)

 ( من سورة اجلاثية .22( من اآلية )4)

 . 1/023( رشح التسهيل 2)
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هم عرب  بالتقديم، وبعضم بالتوسط، فهذا استعامل املصطلحني، فبعض ثم كان يف باب االستثناء

فيه مذهبان: إذا تقّدم املستثنى عىل صفة املستثنى منه، ف "ابن يعيش يستعمل مصطلح التقديم فيقول:

ل أحدمها مذهُب سيبويه، وهو اختياُر أيب له ممّا قبل ه؛ ألّن االعتبار بتقديم امُلبْد   العبّاس املرّبد، أّن ُتبْد 

ث للصفة؛ ألهّنا فضلٌة. والثاين أّن تنصبه عىل االستثناء، وهو اختياُر أيب  منه، وهو االسم، وال تكرت 

ينّ   .(1) "عثامن  املاز 

ثنى منه ستثنى بني املستوإذا توّسط امل "أما ابن مالك فقد استعمل مصطلح التوسط فقال:    

وصفته نحو: ما فيها أحد إال زيد خري من عمرو، فاإلتباع عند سيبويه واملربد أوىل من النصب، 

 . (2)"ومذهب املازين عكس ذلك، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه 

 وهكذا فعل النحاة يف كل أبواب النحو التي فيها تقديم وتغيري يف نظام اجلملة.

طالقهم عىل كل تغيري يف نظام اجلملة تقديام، ليس خطأ منهم، إال إنه حُيمل عىل عدم وإن كان إ      

الدقة يف التسمية، وإال فام الفرق بني نقل ما كان ثالثا يف ترتيب اجلملة إىل األول، وبني نقله إىل الثاين، 

كون معنى اجلملة ، يفال الشك أن املعنى خمتلف، فحينام ينتقل املفعول من الرتتيب الثالث إىل األول

خمتلفا عنه إذا كان يف الرتتيب الثاين، فالفرق واضح بني قولنا: أكرم حممد خالدا، و أكرم خالدا حممد، 

 و خالدا أكرم حممد .

 ة.لفاجلملة األوىل: أكرم حممد خالدا، يف ترتيبها الطبعي، واملخاطب خايل الذهن، فتخربه بمضمون اجلم

خالدا حممد، فيها توسط املفعول بني الفعل والفاعل، وذلك ألن املخاطب واجلملة الثانية أكرم 

 هيمه أمر خالد، فقدمه .

 واجلملة الثالثة: خالدا أكرم حممد، فيها تقديم املفعول، إلفادة احلرص، أي أن حممدا مل يكرم إال خالدا .

عبري عنهام بصيغ كان الت فاملعاين التي تكون يف التوسط، غري املعاين التي تكون يف التقديم، لذا

 بينهام.خمتلفة أوىل من التسوية 

                                                           

 . 2/92( رشح املفصل البن يعيش 1)

 .2/284( رشح التسهيل البن مالك 2)
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 :الفرق بني التوسط والتقديم والفصل

التوسط خيتلف عن التقديم، فإذا كان التوسط هو تغيري يف الرتكيب الطبعي بوضع األول أو      

 األخري يف الوسط .

ملة فمثال الرتتيب الطبعي للجيكون بوضع الثالث أوال، ، فهو وضع يشء أمام غريه فإن التقديم    

 الفعلية: الفعل ثم الفاعل ثم املفعول، فإذا تقدم املفعول عىل الفعل والفاعل معا، فهذا تقديم .

كذلك يف النواسخ: فاألصل أن يأيت الفعل الناسخ ثم االسم ثم اخلرب، نحو: كان حممد قائام،    

 حممد .وجيوز توسط احلرب بني كان واسمها فنقول: كان قائام 

 أما لو تقدم اخلرب عىل كان واسمها نحو: قائام كان حممد، فهذا يسمى تقديام وليس توسطا .

وال ُيشرتط يف التقديم أن تكون اجلملة من ثالثة أركان، بل يتحقق التقديم إذا كانت من ركنني، 

 كتقديم اخلرب عىل املبتدأ .

ها، قواعد اللغة تواليها، دون فصل بين أما الفصل: فيكون بني األشياء املتالزمة، التي حتتم

الزمة ، فإذا جاء يشء بني هذه األشياء املتكاملضاف واملضاف إليه، واجلار واملجرور، والتابع واملتبوع

 فإن النحاة يسمونه فصال .
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 ند النحاةعالتوسط املتفق عليه املبحث األول: 

 :توسط خرب كان وأخواتها

 وجوبا وجوازا .يتوسط خرب كان وأخواهتا 

 .(1) ژڈ  ڈ    ژ  ژ    ڑ  ڑ  ژ  فيجب  توسط اخلرب إذا كان االسم مقصودا بحرص، نحو قوله تعاىل:

  (.2)وجيب إذا اشتمل االسم عىل ضمري ما اشتمل عليه اخلرب نحو: كان رشيك  هند أخوها 

وجيوز أن يتوسط خرب األفعال الناسخة بينها وبني االسم ما مل يمنع مانع من توسيط اخلرب، نحو: 

 . (0)كان قائام زيٌد، وأصبح منطلقا أخوك، وما زال راشًدا أبوك 

 توسط خرب أفعال املقاربة:

لك أن يكون ذاتفق النحاة عىل جواز توسط أخبار أفعال املقاربة بينها وبني االسم، واشرتطوا يف 

ق وأجيز توسيطها تفضيال هلا عىل إن وأخواهتا، فيقال: طف "اخلرب غري مقرتن بـ )أن(ـ، قال ابن مالك: 

 يصليان الزيدان، وكاد يطريون املنهزمون.

ويتوسط بني الفعل واالسم إذا مل يقرتن ب أن اتفاقا نحو طفق  "تفاقهم فقال:اوحكى السيوطي 

 . (4)  "يصليان الزيدان 

 وسط املفعول:ت

األصُل ذْكُر مرتبة الفاعل ثم املفعول وهذا أصل قيايس، وجتوز املخالفة يف ذلك األصل، وهو    

أصل استعاميّل، فإن عرض لزوٌم يف تقديم الفاعل عىل املفعول، فهو عىل خالف األصل، وإن عرض 

 . (2)لزوم يف تقديم املفعول عىل الفاعل فهو عىل خالف األصل أيضا 

 

                                                           

 ( من سورة اجلاثية .22( من اآلية )1)

 . 1/023( رشح التسهيل 2)

 . 2/125( املقاصد الشافية 0)

 .1/479، و مهع اهلوامع 1/092( ينظر: رشح التسهيل 4)

 . 2/297( ينظر: املقاصد الشافية 2)
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 ويتوسط املفعول وجوبا يف ما يأتي:

، نحو        أكرم  "إذا اتصل  بالفاعل  ضمرٌي يعودُ إىل املفعول، فيجُب تأخرُي الفاعل وتقديُم املفعول 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ، وقولُه: (1) ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ژ ، ومنُه قولُه تعاىل: "غالُمهُ سعيدًا 

 .(2) ژ ڄ

مني عيل"متصالً، والفاعل اساًم ظاهرًا، نحو أ ن يكون املفعول ضمريًا   . "أكر 

 ."وإنام أ كرم  سعيدًا خالدٌ "أ ن يكون الفاعل حمصورًا ب إنام، فيجُب توسط املفعول، نحو 

أكرم  "اّتصل باملفعول ضمرٌي يعوُد عىل الفاعل، جاز  تقديمُه وتأخرُيُه فتقول إذا  :ويتوسط جوازا

ُه. وأ كرم  ت ُه األستاذُ األستاُذ تلميذ   ، ألن  الفاعل  رتبُتُه التقديُم، سواٌء أ تقّدم  أ م تأّخر."لميذ 

 :توسط املستثنى

األصل يف تركيب مجلة االستثناء أن يتقدم املستثنى منه، ويتأخر املستثنى، نحو: ما فيها أحد خري 

 زيد.من عمرو إال 

 من عمرو. ما فيها أحد إال زيد خريوأجاز النحاة توّسط املستثنى بني املستثنى منه وصفته نحو: 

 ولكنهم اختلفوا يف احلكم اإلعرايب للمستثنى، أيكون بدال من املستثنى منه أم يكون منصوبا عىل االستثناء.

واختار سيبويه البدل، فإن قلت: ما أتاين أحٌد إال أبوك خرٌي من زيد، وما مررُت بأحٍد إال عمرو 

مرو خرٍي من زيٍد، كان الرفع واجلر جائزين، وحُسن البدل ألنك خرٍي من زيد وما مررُت بأحد إال ع

قد شغلت الرافع  واجلار، ثم أبدلت ه من املرفوع واملجرور، ثم وصفت  بعد ذلك. وكذلك: م ن يل إال 

 أبوك صديقا؛ ألنك أخليت م ن لألب ومل ُتفرده ألن يعمل كام يعمل املبتدأ.

ًا، وما يل أحٌد يدا خرٍي منه، وكذلك م ن يل إال زيدًا صديقما مررُت بأحٍد إال ز وقد قال بعضهم:

م قبل االسم  إال زيدا صديٌق؛ كرهوا أن يقدموا ويف أنفسهم يشء من صفته إال نصبا، كام كرهوا أن يقد 

 . (0). و وافقه املربد، وابن مالك "إال نصبا 

                                                           

 ( من سورة البقرة .124( من اآلية )1)

 ( من سورة غافر.22( من اآلية )2)

 .2/284، ورشح التسهيل البن مالك 433، 4/099، وينظر: املقتضب  007، 2/005ب لسيبويه ( الكتا0)
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حو: ما جاء أحد بأن الصفة فضلة فال اعتداد باملقدم عليها، وألن املستثنى يف ن وعللوا لذلك:

إال زيد، إنام رجح اتباعه عىل نصبه، ألنه إذا أتبع تشاكل ما قبله لفظا ومل خيتلف املعنى، فإذا أتبع وبعده 

 .(1)صفة متبعة شاكل ما قبله ما بعده، فكان إتباعه متوسطا أوىل من إتباعه غري متوسط

وأ جاز  "وضعف ابن عصفور هذا الرأي؛ إذ فيه فصل بني الصفة واملوصوف بالبدل، فقال: 

يونس وغريه البدل؛ ألن  الصفة النية هبا أ ن تكون إىل جانب املبدل، وليس يلزم يف ذلك ما يلزم يف 

هو مع وتقديمه عىل املستثنى منه من تقديم التابع عىل املتبوع، وال من وضع العام موضع اخلاص، 

ذلك ضعيف، ألّنه يؤدي إىل الفصل بني الصفة واملوصوف بالبدل، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة 

ة عىل البدل، هذا هو األكثر من كالمهم م   . (2) "أن تكون الصفة مقد 

كان سيبويه خيتار ما مررت بأحد  "فقد أجاز نصب املستثنى إذا توسط، يقول املربد:  أما املازني

 خري منك؛ ألن البدل إنام هو من االسم ال من نعته والنعت فضلة جيوز حذفها. إال زيد

وكان املازين خيتار النصب ويقول: إذا أبدلت من اليشء فقد اطرحته من لفظي وإن كان يف املعنى 

يف حني   (0)موجودا، فكيف أنعت ما قد سقط، والقياس عندي قول سيبويه؛ ألن الكالم إنام يراد ملعناه

 ( .4)نسب له ابن عصفور وأيب حيان القول بوجوب النصب 

ديُمه بأّن الصفة واملوصوف كاليشء الواحد، وإذا كانا كاليشء الواحد، كان تق" واحتج لذلك:

عىل الصفة بمنزلة  تقديمه عىل املوصوف. فكام يلزم النصُب بتقديمه عىل املستثنى منه، كذلك يلزم 

 .(2) "فة. وممّا يدّل أّن الصفة واملوصوف كاليشء الواحد النصُب بتقديمه عىل الص

                                                           

 .2/284( رشح التسهيل البن مالك 1)

 . 2/254( رشح اجلمل البن عصفور 2)

 . 282، 2/284، وينظر رشح التسهيل البن مالك 433، 4/099( املقتضب 0)

 . 0/1239واالرتشاف ، 2/254( ينظر: رشح اجلمل البن عصفور 4)

 . 2/92( رشح املفصل البن يعيش 2)
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 "كذلك ضعف ابن عصفور هذا الرأي؛ إذ فيه فصل بني الصفة واملوصوف باالستثناء، فقال: 

والنصب أضعف؛ ألن ه يلزم فيه الفصل بني الصفة واملوصوف باالستثناء، والفصل بني الصفة 

 . (1) "واملوصوف ال جيوز إ ال  يف َضورة 

ثنى وإن قدمت املست "أما الزخمرشي فقد أجاز الوجهني دون تفضيل ألحدمها عىل اآلخر، فقال: 

عىل صفة املستثنى منه ففيه طريقان: أحدمها وهو اختيار سيبويه أن ال تكرتث للصفة، وحتمله عىل 

تاين أحد إال أ البدل، والثاين أن تنزل تقديمه عىل الصفة منزلة تقديمه عىل املوصوف، وذلك قولك: ما

. ووافقه (2)"أبوك خري من زيد، و ما مررت بأحد إال عمرو خرٍي من زيد، أو تقول: إال أباك وإال عمًرا 

 .(0)ابن يعيش، والسيوطي 

د خري من أرى أنه إذا توسط املستثنى بني املستثنى منه وصفته نحو: ما فيها أحد إال زي الرتجيح:

عمرو، فإنه جيوز يف املستثنى أن يكون بدال من املستثنى منه، وجيوز أن ينتصب عىل االستثناء، وهذا 

رجيح نه تهو اختيار الزخمرشي ومن وافقه؛ إذ قد حكى سيبويه الوجهني معا، وإن كان كالمه ُيفهم م

البدل، إال إن الوجه اآلخر موجود وثابت، وحكاه بعضهم، كذلك مل ينقلوا مسموعا عن العرب جاء 

 فيه البدل ، وال نصبه عىل االستثناء، فكان الوجهان جائزين . 

 توسط احلال:

أجاز النحاة بال خالف توسط احلال بني العامل وصاحبها، وذلك إذا كان صاحب احلال مرفوعا، 

 كان أو مضمرا، نحو جاء راكبًا زيد . ظاهرا

 .(4)كذلك إن كانت من مرفوع مضمر جاز توسيطها، نحو: يف الدار قائاًم أنت  

  

                                                           

 . 2/254( رشح اجلمل البن عصفور 1)

 . 72، 71( املفصل للزخمرشي صـ 2)

 . 228/ 2، ومهع اهلوامع 2/92( ينظر: رشح املفصل البن يعيش 0)

 . 2/2289، ومتهيد القواعد 9/87( ينظر: التذييل والتكميل 4)
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 :توسط التمييز

جيوز توسط التمييز بني الفعل ومرفوعه بال خالف، نحو: طاب نفسا زيد، وبني الفعل ومنصوبه، 

 نحو: فجرت عيونا األرض .

ل ومل يتعرض املصنف لتوسط التمييز بني الفع "وقد نقل أبو حيان إمجاع النحاة يف هذا فقال:

ومرفوعة، نحو: طاب نفسا زيد وكرم أصال عمرو، وحسن وجها عمرو، وَضب ظهرا وبطنا بكر، 

 وال نعلم خالفا يف جواز ذلك يف نحو هذا الفعل . 

واتفق اجلميع عىل جواز تقديم  "امل فقال: وحكى الشيخ خالد األزهري إمجاعهم إذا تقدم الع

  . (1) "طاب نفسا زيد"التمييز عىل املميز إذا كان العامل متقدًما نحو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 1/529، والترصيح 040/ 2، ومهع اهلوامع 4/1500، وينظر: االرتشاف 9/229( التذييل والتكميل 1)
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 املبحث الثاني: التوسط املختلف فيه

 توسط خرب )كان( إذا كان اخلرب مجلةحكم 

ا، واألصل املبتدأ اسام هلا، واخلرب خربا هلتدخل )كان( وأخوهتا عىل املبتدأ واخلرب، وحينئٍذ يكون      

أن ييل كان اسمها ثم يأيت خربها، وذلك مثل: كان حممد قائام، شأن الفعل والفاعل واملفعول به، فإذا 

جاء عىل غري هذا التأليف كان ذلك لسبب يقتضيه املقام وذلك كأن تقول: )حممد كان قائاًم( فهذا من 

الفعيل لالختصاص واالهتامم، وذلك كأن يظن املخاطب أن زيدا كان باب تقديم املبتدأ عىل اخلرب 

القائم ال حممدا فرتد عليه بقولك )حممد كان قائام(  أو )كان قائاًم حممد( فهذا من باب توسط اخلرب عىل 

تقدم اخلرب ثم قام ف ،وذلك كأن يكون حممد مريًضا ال يقوي عىل القيام ملدة ،االسم للعناية به واالهتامم

د( أو )قائاًم كان حمم ،ألن اخلرب ههنا أوىل باالهتامم من االسم ؛عىل االسم، وتقول: )كان قائاًم حممد(

فهذا من باب تقديم اخلرب عىل )كان(؛ للتخصيص، وذلك إذا كان املخاطب يظن أن حممًدا كان قائاًم 

  ال قاعًدا.ال قائاًم، فتصحح له هذا الوهم وتقول أنه كان قائاًم 

أما إذا كان اخلرب مجلة، مثل: كان أبوه قائم زيد، وكان يقوم زيد، ففي توسط اخلرب بني )كان(      

 واسمها عىل أن يكون )أبوه قائم( و )يقوم( يف موضع اخلرب، خالف بني النحاة .

 كان ة بنيفأجاز بعض النحاة كابن الرساج وابن مالك وابن عقيل توسط اخلرب إذا كان مجل     

وال جييزون أيًضا: كان أبوه قائم زيد، وكان  "واسمها، ومثل ابن الرساج للجملة االسمية، فقال: 

أبوه زيد أخوك، وكان أبوه يقوم أخوك، هذا خطأ عندهم؛ لتقديم املكنى عىل الظاهر، وهذا جائز 

غري موضعه  أنه إذا كان يفعندنا؛ ألنك تقدم املكنى عىل الظاهر يف احلقيقة، وقد مىض تفسري املكنى: 

 .(1) "وتقدم جاز تقدمه؛ ألن النية فيه أن يكون متأخًرا 

ج أن قوما من ذكر ابن الرسا "ووافقه ابن مالك يف ذلك، مقويا رأيه بالقياس عىل املبتدأ واخلرب، فقال:  

از أن يقال: مع، فأجالنحويني ال جييزون تقديم اخلرب وال توسيطه إذا كان مجلة، والقياس جوازه وإن مل يس

                                                           

 . 89، 88/ 1( األصول يف النحو البن الرساج 1)



- 5052 - 

أبوه قائٌم كان زيد، فهذا مثال التقديم، وأجاز أيضا أن يقال: كان أبوه قائٌم زيد، وما ذهب إليه من اجلواز هو 

 ألنه وإن مل يسمع مع )كان( فقد سمع مع االبتداء، كقول الفرزدق: ؛الصحيح

ه من حمارب ... أبوه وال كانت كليٌب أقاربه  (1)إىل ملٍك ما أمُّ

أراد: أبوه ما أمه من حمارب، فأبوه مبتدأ، وأمه مبتدأ ثان، ومن حمارب خربه، ومها خرب املبتدأ 

األول، فقدم اخلرب وهو مجلة، فلو دخلت كان لساغ التقديم أيضا، كقولك: ما أمه من حمارب كان 

 .(2) "أبوه. والتوسيط أوىل باجلواز كقولك: ما كان أمه من حمارب أبوه 

أن ابن عقيل قد مثل جلواز توسطه باجلملتني االسمية والفعلية، ناسبا ذلك البن  يف حني      

تقول: بل جيوز تقديمه وتوسيطه، ف -خالفًا لقوم -وال يلزُم تأخرُي اخلرب إن كان مجلة  "الرساج فقال:

جوازه  قياسكان أبوه قائٌم زيٌد، وكان يقوم زيٌد، وأبوه منطلٌق كان زيٌد، ويرضب أبوه كان زيد، ألن ال

 .(0) "وإْن مل يسمع. قاله ابن الرساج 

واستدل أصحاب هذا القول بالسامع، فقد جاء يف القرآن الكريم توسط اخلرب وهو مجلة فعلية   

، حيث توسط اخلرب (4) ژىئ  ی         ی             ی  ی  ژ  فعلها رافع ضمريا مسترتا، منه قوله تعاىل:

ەئ  ەئ  وئ          وئ  ژ  كان واسمها )إعراضهم(، ومنه قوله تعاىل: )كرب( وهو مجلة فعلية، بني

 توسط اخلرب )يصنع( وهو مجلة فعلية، بني كان واسمها )فرعون( . ، حيث(2) ژ ۇئ  ۇئ

                                                           

 ( البيت من الطويل، وهو من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح هبا الوليد بن عبد امللك .1)

  باب االبتداء فال مانع من جوازه يف باب كان .والشاهد فيه: تقدم اخلرب وهو مجلة اسمية عىل املبتدأ، وإذا جاز هذا يف

 .1/401، ومهع اهلوامع 2/18، واملقاصد الشافية0/1127، ومتهيد القواعد4/182، والتذييل1/022والبيت يف رشح التسهيل

 . 1/022( رشح التسهيل البن مالك 2)

 . 1/052( املساعد عىل تسهيل الفوائد البن عقيل 0)

 من سورة األنعام . (02( من اآلية )4)

 من سورة األعراف . (107( من اآلية )2)
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بني )كان( واسمها، من غري تفصيل  لةونسب إىل بعض النحويني منع توسط اخلرب اجلم      

يف اجلملة، فسواء أكانت اجلملة أسمية أم فعلية، رافعة ضمري املبتدأ أو غري رافعة، مثال ذلك: كان زيد 

أبوه قائم، وكان زيد يقوم، وكان زيد يمر به عمرو، فال جيوز: أبوه قائم كان زيد، وال: يقوم كان 

 .(1)ن يقوم زيد زيد، وال: كان أبوه قائم زيد، وال: كا

منعوا التوسط إذا كان اخلرب مجلة فعلية فعلها رافع ضمريا مسترتا، ف وذهب بعض النحاة إىل تقييد اجلملة،

 . (2)كان  يقوُم زيٌد، عىل أن يكون يقوم يف موضع اخلرب، وأجازوا التوسط يف غري ذلك  نحو:

ن واخلرب، فكام ال جيوز أن يقال: يقوُم زيٌد، عىل أقياساً عىل املبتدأ  "وهم قد منعوا التوسط هنا      

مًا فكذلك هنا؛ ألن  أفعال هذا الباب داخلة عىل املبتدأ واخلرب .  يكون )يقوم( خربًا مقد 

املانع من ذلك يف باب املبتدأ واخلرب كون الفعل املتقدم عامالً لفظيًا واالبتداء عامل معنوي، "و   

 . (0) "عامل املعنويوالعامل اللفظي أقوى من ال

 إذا كان اخلرب مجلة فعلية فعلها رافع ضمريا مسترتا،وكان أبو حيان من املناعني توسط اخلرب     

ح بذلك عند تفسري قوله تعاىل:  وأما  "فقال:  ،(4)ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ژ رص 

حيح كان يقوم زيد، وفيه خالف، والص :توسيط اخلرب فهو مبني عىل جواز مثل هذا الرتكيب يف مثل

 . (2) "املنع 

أما املانعون قد خرجوا ما استدل به املجيزون من توسط اخلرب يف اآليتني السابقتني والشاهد     

فاسم ، (5) ژىئ  ی         ی             ی  ی  ژ فقوله تعاىل: الشعري: بأن ما استدلوا به ليس فيه توسط، 

                                                           

 .182/ 4، والتذييل والتكميل 1/022، ورشح التسهيل 1/88( األصول يف النحو البن الرساج 1)

 . 0/1172( ينظر: االرتشاف 2)

 . 092، 091/ 1( رشح اجلمل البن عصفور 0)

 من سورة التوبة . (117( من اآلية )4)

 . 2/112املحيط ( البحر 2)

 من سورة األنعام . (02( من اآلية )5)
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ٌة له يف حمل نصب عىل اخلرب، و )إعراُضهم( مرفوٌع  )كان( ضمري  األمر والشأن، واجلملة الفعلية مفرسِّ

رُب(   .( 1)بـ )ك 

، فاسم )كان( ضمرٌي (2)ژەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ژ قوله تعاىل: وكذلك يف     

، واجلملُة خرٌب  عن كان، والعائُد حمذوف أيضًا، عائد عىل )ما( املوصولة و)يصنع( مسنٌد لفرعون 

ْرنا الذي كان هو يصنعه فرعون  .(0)والتقدير: ودم 

 الرتجيح:

أرى أنه ال مانع من توسط اخلرب بني )كان( واسمها، وذلك إذا كان اخلرب مجلة اسمية؛ إذ ال       

يقول ابن مالك:  ،لبس يف هذا الرتكيب، فيجوز أن نقول: كان أبوه قائم زيد، قياسا عىل املبتدأ واخلرب

 .(4) "ألنه وإن مل يسمع مع كان فقد سمع مع االبتداء  ؛وما ذهب إليه من اجلواز هو الصحيح"

ْن قال بمنامسترت اأما إذا كان اخلرب مجلة فعلية فاعلها ضمري ع ، نحو: )كان يقوم زيد( فأتفق مع م 

ان، يف املثال السابق، هل هو فاعل لـ )يقوم( أم اسم لك (زيدـ)التوسط؛ لئال يلتبس  بباب الفاعل؛ ف

بتدأ، فكذلك يمتنع عىل امل -إذا كان مجلة فعلية-وذلك قياس عىل املبتدأ واخلرب، فكام يمتنع تقديم اخلرب 

 يف باب )كان( وأخواهتا . تقديمه عىل االسم

 

 

 

  

                                                           

 . 538/ 4( الدر املصون 1)

 من سورة األعراف . (107( من اآلية )2)

 . 443/ 2( الدر املصون 0)

 .  1/022( رشح التسهيل 4)
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 توسط خرب )ليس( بينها وبني امسهاحكم 

األصل أن يأيت اسم )ليس( بعدها ثم يأيت اخلرب، إال إذا كان هناك موجب لتقديم اخلرب عىل       

 االسم بأن يكون ظرفا أو جمرورا .

وقد ذهب أكثر النحاة إىل جواز أن يتوسط خرب )ليس( بينها وبني اسمها، كام جيوز يف باب      

 بعد قول الشاعر:الفاعل أن يتقدم املفعول عىل الفاعل، قال سيبويه 

و بن  ُحنجود    ب نو عمر 
فاظ   أليس  أكرم  خلق  اهلل  قد عل موا ... عند احل 

( ههنا بمنزلة: َضب قوم ك بنو فالن؛ ألن )ليس( فعٌل   .(1) "صار )ل يْس 

، وابن جني، والصيمري، وأبو البقاء العكربي، وابن معط، ، واملربدُ ووافق سيبويه يف هذا الفراءُ 

 .(2)وابن يعيش، وابن أيب الربيع، واملرادي، وابن عقيل، والشيخ خالد األزهري 

 (0)ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژوحفص واستشهدوا لذلك بقراءة محزة 

 وقول الشاعر: ،بنصب )الرب(

 (4)سواء عامل وجهولسيل إن جهلت الناس عنا وعنهم ...  فليس 

                                                           

 . 2/07( الكتاب لسيبويه 1)

، والتبيان يف 1/187والتبرصة والتذكرة ، 07، واللمع 4/194، واملقتضب 1/130( ينظر: معاين القرآن للفراء 2)

، 7/110، ورشح املفصل 2/852، ورشح ألفية ابن معط 181، والفصول اخلمسون 1/140إعراب القرآن 

 . 1/242، ورشح الترصيح 1/270، ورشح ابن عقيل 1/494وتوضيح املقاصد 

 ( من سورة البقرة .177( من اآلية )0)

ر لفخر للسموأل، واملعنى: يقول: إن كنت جتهلني قدرنا بني الناس، فتقيص األخبا( البيت من الطويل من قصيدة يف ا4)

 عنا وعنهم لتتبيني احلقيقة، ومتيزي بني احلق والباطل، ألن العامل واجلهول ال يستويان.

 والشاهد يف البيت قوله: )فليس سواء عامل وجهول( حيث توسط خرب ليس بينها وبني اسمها.

، واملقاصد الشافية 0/1113، ومتهيد القواعد 1/494، وتوضيح املقاصد 1/049سهيل والبيت يف: رشح الت

 1/428، ومهع اهلوامع 2/125
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ا يف جواز تقديم ومل خيتلفو"وذكر أبو عيل الفاريس أهنم ال خيتلفون يف توسط خرب )ليس( فقال: 

... ألن توسيط "، وونقل ابن مالك إمجاع النحاة فقال: (1)"خربها عىل اسمها نحو: ليس منطلقا زيد

 .(2)"خرب ليس جائز بإمجاع 

عنه باإلمجاع؛ إذ األمر ليس فيه إمجاع، لذلك اعرتض عىل ابن مالك وقد رد  أبو حيان ما عربوا       

ْهٌم، فقال:  وقد وهم املصنف يف الرشح، فزعم أن خرب )ليس( جائز توسيطه  "ووصف قوله بأنه و 

. "مهامل خيتلفوا يف جواز تقديم خربها عىل اس"باإلمجاع، واتبع يف ذلك أبا عيل الفاريس، فإنه قال: 

 ، وكذلك قال ابن عصفور: مل خيتلفوا "جواز تقديم خربها عىل اسمها إمجاع"الدهان: وكذلك قال ابن 

 .  (0) "يف جواز تقديم خربها عىل اسمها 

أما ابن درستويه فقد ُنقل عنه خمالفته اإلمجاع؛ إذ منع أن يتوسط خرب )ليس( بينها وبني اسمها، 

ى، وتشبه )ليت( لفظا؛ وألن وسطها ياء وذلك لعدم ترصفها؛ وألن )ليس( تشبه )ما( النافية معن

 .(4)ساكنة ساملة، ومثل ذلك مفقود يف األفعال 

قد وقع و "هذا وقد ذكر ابن مالك أن ابن معط قد منع يف ألفيته أن يتوسط خرب )ليس(، فقال: 

 .(2) "يف ذلك ابن معط رمحه اهلل فضمن ألفيته منع توسيط خرب )ليس، وما دام( 

واحلق أن ابن معط مل يرصح بذلك، فهو قد منع التوسط مع )ما دام( وأجازه مع )ليس(، وقد 

ح بذلك فقال:  الفصول ". وقال يف "وال جيوز أن يتقدم اخلرب عىل اسم )ما دام( وجاز يف األخر  "رص 

 .(5) "وأما )ليس( فيجوز تقدم خربها عىل اسمها  ": "اخلمسون 

                                                           

 . 117( اإليضاح صـ 1)

 . 1/149( رشح التسهيل 2)

 . 171/ 4( التذييل والتكميل 0)

 . 0/1112، ومتهيد القواعد 173/ 4( التذييل والتكميل 4)

 . 1/149( رشح التسهيل 2)

 . 181، والفصول اخلمسون صـ  852/ 2رشح ألفية ابن معط ( 5)
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 املسألة هو ما أمجع عليه مجهور النحاة من جواز تقديم خرب ليس عليها؛الرتجيح:الراجح يف هذه 

ْن خالفهم" قرآن اليف ، ويؤيد ذلك أنه قد ُسمع توسط اخلرب مع )ليس( فجاء (1)"وإمجاعهم حجة عىل م 

بنصب  (2) ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ ويف أشعار العرب، كام يف قوله تعاىل:

 إن جهلت الناس عنا وعنهم ...  فليس سواء عامل وجهول)الرب( وقول الشاعر:سيل 

وألن أخبار هذا الباب مشبهة باملفعول، وأسامؤه مشبهة بالفاعل، واملفعول جيوز تقديمه عىل  

 .(0)الفاعل، فكذلك ما كان مشبها به  

احكم  ه  رب   ا وخ  ه 
رب   )ما دام( ب نْي  اْسم  ط  خ  سُّ  ت و 

)دام( من أخوات )كان( وُيشرتط لعملها أن ُتسبق بـ )ما( املصدرية الظرفية، نحو قوله تعاىل:     

 . (4)ژڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

واألصل يف ترتيب اجلملة مع )دام( وغريها من النواسخ، أْن يقع  االسُم بعد الفعل الناسخ     

 مبارشة، ثم يليه اخلرُب.

حاة أْن يتوسط خرب )ما دام( بينها وبني مرفوعها، فيقولون: أزورك ما دام وقد أجاز مجهور الن 

 .(2)حاَضا أخوك

ى سيبويه بني )ما دام( وغريها من األفعال غري الناسخة يف جواز التقديم والتأخري      وقد سو 

تعّدى اسم  الفاعل إىل اسم املفعول، واسُم الفاعل واملفعول  فيه  فيها، فقال يف باب )الفعل الذي ي 

: )كان أخاك عبُد اهلل(، فقّدمت  وأّخرت  كام فع لت  ذلك يف ليشء واحٍد(:.... وإْن شئت  قلت 

                                                           

 . 2/170( املقتضب للمربد 1)

 ( من سورة البقرة .177( من اآلية )2)

 . بترصف يسري . 102( ينظر: أرسار العربية صـ 0)

 ( من سورة مريم .01( من اآلية: )4)

 . 171/ 4لتكميل: ، والتذييل وا049/ 1، ورشح التسهيل: 7/114( ينظر رشح املفصل: 2)
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(، إالّ أّن اسم  الفاعل واملفعول  ب  (؛ ألن ه ف ْعٌل مثُله، وحاُل التقديم والتأخري فيه كحال ه يف )َض  ب  )َض 

 واحد
ٍ
 .(1) فيه ليشء

وعللوا لذلك بأن  )ما دام( أقوى من )ليس( وإذا كان اخلرب يقدم عىل االسم مع )ليس( فأوىل      

دل عىل أن  )ما دام( ليست بأضعف من )ليس(، أن مجودها عارض أن يتقدم مع )ما دام(، ومما ي

بسبب الرتكيب مع )ما(، كام أهنا ال تستعمل إال بلفظ املايض، وال يتقّدمها إال فعٌل مضارع، نحُو: ال 

 .(2) ُأكلِّمك ما دام زيٌد قائاًم، أما مجود )ليس( فهو لفظا ووضعا

  اسمها، ورود ذلك شعرا، كام يف قول الشاعر:وي ُدلُّ عىل جواز تقديم خرب )ما دام( عىل

ٌ ... وما طاف  ف وق  األ رض  حاٍف وناعٌل 
يت  عارص   .(0) وأ ْحب ُسها ما دام  للز 

م  خرب )ما دام( عىل اسمها، رصح بذلك يف     د  ت ق  ن ع  أْن ي  ق  إمجاع النحاة، ف م  ر  أما ابُن معط فقد خ 

 ألفيته فقال:

 خلرب ... عىل اسم )ما دام( وجاز يف األخروال جيوز أن تقدم ا

 .(4) "وأما )ما دام( فال جيوز تقدم خربها عليها، وال عىل اسمها  "وقال يف الفصول: 

 "وله حجته عىل رأيه هذا، نقل لنا هذه احلجة تلميذه وشارح ألفيته )ابن مجعة املوصيل( فقال:  

م ْت طريقة  ا مل ا ل ز  ز  له: بأهن 
واحدة وهي املايض جرت جمرى األفعال، واألفعال ال تغري، وقد اْعتُذ 

ا مل ا مل  وألن  )ما( معها مصدرية، وهي و ما يف حيزها صلتها، وكأنه يرى الرتتيب يف آخر الصلة، وألهن 

ف فيها بالتقديم، كام ترصف يف املصدر، وقيل: مل  تكن مصدرا رصحيا كانت فرعا عليه، فلم ُيت رص  

                                                           

 . 1/42( الكتاب لسيبويه: 1)

 . 049/ 1، ورشح التسهيل:  114/ 7( رشح املفصل البن يعيش: 2)

خ . واللغة فيه: )أ ْحب ُسها(: يعني فرسه، وحيبسها أبدا عنده، وال يبيعها 0)  ام  د، أخي الش  رِّ ( البيت من الطويل، وهو للُمز 

( حيث قدم خرب ما دام )للزيت( عىل اسمها )عارص(.أو هيبها ألحد . والشاهد فيه قوله ٌ
يت  عارص   : )ما دام  للز 

 .2/852، ورشح ألفية ابن معط: 98والبيت يف: املفضليات: صـ  

 . 181، والفصول اخلمسون البن معط: صـ 2/852(  رشح ألفية ابن معط 4)
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ْع خرب يْب  أيضا عن البيت: بأن ه جيوز أْن يكون  خربها ُيْسم 
ها مقدما رصحيا يف نظم وال نثر، وُأج 

حمذوفا، والتقدير: )ما دام للزيت عارص يف الوجود(، وهذا أبلغ، و)للزيت( متلعق بـ )عارص(، 

 . (1) "والتقدير: ما دام إنسان عارص للزيت مستقرا يف الوجود 

 واعرتضوا عليه بأنه قد خالف السامع والقياس واإلمجاع. عط ،هذا وقد رد النحاة عىل ابن م

 فقد جاء التقديم يف الشعر، منه قول الشاعر: أما السماع: 

م  واهل ر 
ار امل وت  اُتُه بادِّك  ذ  ام ْت ُمنّغصًة .... ل  يْش ما د  ْلع 

يب  ل 
 (2)ال ط 

 .(0)فكام جاز توسيط أخبار أخواهتا، كذلك جيوُز مع )ما دام(  وأما القياس:

 الرتجيح:

أرى أن  الراجح يف هذه املسألة هو جواز تقديم خرب )دام( عىل اسمها، وهو قول مجهور البرصيني 

 ومن وافقهم؛ لُوُرود  السامع به يف شعر العرب، ومنه:

 ت واهلرمال طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار املو

                                                           

 .2/850( رشح ألفية ابن معط البن مجعة املوصيل: 1)

البسيط، ومل أجد قائله . واللغة فيه: )منغصة(: اسم مفعول من التنغيص، وهو التكدير. و)بادِّكار(:  (  البيت من2)

بتذكر، وأصله: اذتكار، قلبت تاء االفتعال داال، ثم قلبت الذال داال، وأدغمتا. و)اهلرم(: الكرب والضعف. واملعنى: 

التفكر للموت، والتفكر بالشيخوخة، فإن ذلك ينغص إن اإلنسان ال يطيب له عيش إذا كان كثري التذكر للموت، و

 حياته ويبعث يف نفسه اليأس واملرارة.

والشاهد: يف قوله: )ما دامت منغصة لذاته( حيث تقدم خرب )دام( عىل اسمها، وعىل هذا الوجه الذي أراده املؤلف  

وقع الفصل بني العامل وهو )منغصة( ومتعلقه )بادكار( بأجنبي عنهام، وهو لذاته ولذا، فقد أعرب بعضهم البيت 

، واسم )دام( مسترت فيها، و)منغصة( خربها، وعىل هذا كاآليت: )لذاته(: نائب فاعل لـ )منغصة( ألن اسم مفعول

 الوجه خيلو البيت من الشاهد، وبالتايل، فليس فيه رد عىل ابن معط . 

/ 1، والترصيح: 1/201، ورشح األشموين: 171/ 4، والتذييل والتكميل: 1/049والبيت يف: رشح التسهيل: 

 . 1/072، ومهع اهلوامع: 240

 . 171/ 4، والتذييل والتكميل: 049/ 1: ( ينظر رشح التسهيل0) 
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 وقول الشاعر

ٌ ... وما طاف  ف وق  األ رض  حاٍف وناعُل 
يت  عارص   وأ ْحب ُسها ما دام  للز 

 وقوله:

بًا أب داً 
اغ  قُت به ... فُهو  الذي ل سُت عنه ر 

ث  ْن و  ي م  ِّ
اف ظ  رس  ام  ح  ا د   (1)م 

وإنام اختصت )ليس، ودام( باالستشهاد "كام أن  إمجاعهم حجٌة عىل ابن معط، يقول ابن مالك:      

ام ضعيفتان لعدم ترصفهام يف أنفسهام، فربام اعتقد عدم ترصفهام يف العمل  عىل توسيط خربمها؛ ألهن 

ا دام(، وليس وم فضمن ألفيته منع توسيط خرب )ليس -رمحه اهلل-مطلقا. وقد وقع يف ذلك ابن معط 

له يف ذلك متبوع، بل هو خمالف املقيس واملسموع، وأما خمالفته املقيس فبيِّنة، ألن توسيط خرب )ليس( 

 . (2) "جائز بإمجاع 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

( البيت من البسيط وقائله غري معروف. واملعنى: إن من حيفظ رسي فهو صديق محيم، فال جيوز أن أتركه وأزهد 1) 

ث قُت به( حيث تقدم خرب دام )حافظ( عىل اسمها )من وثقت به( . ْن و  ي م  ِّ
اف ظ  رس  ا د ام  ح   فيه . والشاهد يف قوله: )م 

 . 1/240، والترصيح بمضمون التوضيح: 2/111، ومتهيد القواعد: 171/ 4والبيت يف التذييل والتكميل:  

 . 171/ 4، والتذييل والتكميل: 049/ 1( ينظر رشح التسهيل: 2)
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 حكم توسط خرب )ما( بينها وبني امسها

ا االسم، هب أحلق أهل احلجاز )ما( النافية بـ )ليس( يف العمل، إذا كانت مثلها يف املعنى، فرفعوا  

 ،(2)ژڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ژ  وقوله تعاىل: ،(1) ژڤ  ڤ  ڤ  ژ : قوله تعاىل ونصبوا اخلرب، نحو

 لعدم اختصاصها باألسامء . ؛ونيوأمهلها التميم

 ومن أعملها فرشط عملها عنده: فقد )إن( الزائدة، وبقاء النفي، وتأخري اخلرب.

عملها عند مجهور النحاة، نحو: ما قائم زيٌد؛ ألن )ما( فإذا توسط خربها بينها وبني اسمها؛ بطل    

 .(0)عامل ضعيف، ال قوة هلا عىل يشء من الترصف، فلذلك مل تعمل حال تقدم خربها عىل االسم

، وال جيوز أن يكون  "قال سيبويه:      ، رفعت  ْن أْعت ب  يٌئ م 
فإذا قلت: ما منطلٌق عبُد اهلل، أو ما ُمس 

ر ا مقّدما مثل ه مؤخ  ا، كام أن ه ال جيوز أن تقول: إن  أخوك عبد  اهلل، عىل حّد قولك: إن  عبد  اهلل  أخوك؛ ألهن 

( كالفعل ،ليست بفعل، وإن ام ُجعلْت بمنزلته ف )إن  ُْز فيها كلُّ ما ،فكام مل تترص  ومل  ،جيوز فيه كذلك مل جي 

 .(4) "ت ْقو  قّوت ه فكذلك )ما(

ىل جواز نصب خرب )ما( إذا تقدم عىل اسمها، فأجاز أن نقول: ما قائام وذهب بعض النحويني إ   

ومن العرب من ينصب خرب ما متوسطا بينها  "زيٌد، وقد نسب ابن مالك هذا الرأي لسيبويه، فقال: 

وبني اسمها، أشار إىل ذلك سيبويه، وسوى بينه وبني قول من قال: ملحفة جديدة، بالتاء، وبني من 

مناص، بالرفع. فإن املشهور: ملحفة جديد، بال تاء، والت حني  مناص، بالنصب.  قال: والت حنيُ 

 وأنشد سيبويه عىل نصب اخلرب متوسطا قول الفرزدق:

                                                           

 ( من سورة يوسف .01( من اآلية )1)

 ( من سورة املجادلة .2( من اآلية )2)

 . 2/220د الشافية ، واملقاص1/029( ينظر: رشح السريايف 0)

 . 1/29( الكتاب لسيبويه 4)
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 .(2)برُش (1)فأصبحوا قد أعاد اهللُ نعمت هم ... إذ هم قريش وإذا ما مثل هم 

 إنكاره هذا الوجه .وما ذكره ابن مالك خمالف لرأي سيبويه يف كتابه؛ فرأيه رصيح يف 

 وإذا قّدمت الفعل"كذلك ُنسب هذا الرأي للفراء، وهو أيضا خمالف لرأيه يف كتابه إذ يقول: 

 . (0) "قبل االسم رفعت الفعل واسمه فقلت: ما سامٌع هذا وما قائٌم أخوك 

 واحتجوا لذلك بقول الفرزدق: 

 ل هم برُش فأصبحوا قد أعاد اهللُ نعمت هم ... إذ هم قريش وإذا ما مث

 وبام حكاه اجلرمي: ما مسيئا من أعتب .

 ما استدلوا به، فقالوا يف بيت الفرزدق:  -لتوسط خرب )ما( مع بقاء عملها-ورد املانعون     

حال، وهو يف األصل نعت  "بأنه ال يكاد يعرف، وهذا ما ذكره سيبويه، وعند املربد: مثلهم

 عىل احلال. ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب "برش"لـ

هو الضمري، ووقيل برش: خرب، ومثلهم: مبتدأ، ولكن بني عىل الفتح إلهبامه مع إضافته للمبني،  

ڭ     ۓ   ڭ   ڭ  ڭژ واملبهم املضاف املبني جيوز بناؤه وإعرابه، ونظريه يف البناء عىل الفتح: 

مع أهنام يستحقان الرفع عىل التبعية  "، يف قراءة من فتحهام(2) ژمب  ىب  يب  ژ  ،(4)ژۇ

                                                           

( البيت من البسيط، وهو للفرزدق، واملعنى: إهنم قد أعيدوا إىل كرمهم املعهود، وهم من قريش أرشف بني البرش. 1)

والشاهد يف البيت قوله: )وإذ ما مثلهم برش(. استشهد به سيبويه وبعض النحاة عىل ما ذهب إليه ابن مالك من جواز 

 ب خربها إذا توسط بينها وبني اسمها .نص

، ورشح الريض 1/070، ورشح التسهيل 4/191، واملقتضب 1/53والبيت يف: الكتاب لسيبويه 

 .1/254،والترصيح 2/188

 . 1/070( رشح التسهيل البن مالك 2)

 . 2/40( معاين القرآن للفراء 0)

 ( من سورة الذاريات .20( من اآلية )4)

 من سورة األنعام . (94( من اآلية )2)
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 "مثل"يف األول. والفاعلية يف الثاين، وأتى بنظريين لئال يتوهم أن ذلك خاص بلفظة  "حق"لـ

 ورجح ابن عصفور هذا الوجه.

 ظرف زمان تقديره: وإذ هم يف زمان ما يف مثل حاهلم برش. "مثلهم"وقيل: 

 .ويف مثل مكاهنم من الرفعة ،يف مثل حاهلم :وجوز الكوفيون انتصابه عىل أنه ظرف مكان، أي 

ومنهم من قال: البيت للفرزدق فاستعمل لغة غريه فغلط؛ ألّنه قاس النصب مع التقديم عىل  

 . (1)النصب مع التأخري 

 الرتجيح:

 يتوسط بينها وبني اسمها مع أرى أن الراجح هو قول سيبويه ومن وافقه، وهو أن خرب )ما( ال

بقائه منصوبا، فال يقال: ما قائام زيد، وما ورد من ذلك فهو حممول عىل الندرة والقلة، وأن الفرزدق مل 

يغلط يف روايته، وإنام قصدها عىل لغة من ينصب اخلرب مع )ما( مقدما، وهي اللغة نفسها التي حكاها 

عىل هذا ما وصفه السيوطي بأهنا لغية؛ ليدل عىل قلتها اجلرمي يف قوله: ما مسيئا من أعتب، ويدل 

 وندرهتا، كذلك قلة الشواهد يف هذا األمر، ولو كانت لغة مشهورة لكثرت شواهدها .

 

 

 

 

 

  

                                                           

، ورشح اجلمل البن عصفور 1/029، ورشح السريايف 4/192، واملقتضب 1/53( ينظر: الكتاب لسيبويه 1)

 ، 1/252، والترصيح 2/188، ورشح الكافية للريض 1/294
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 حكم توسط معمول خرب كان بينها وبني امسها

جارا  ظرفا أوأمجع النحاة عىل جواز توسط معمول اخلرب بني الفعل الناقص واسمه، إذا كان هذا املعمول 

 .(1)وجمرورا؛ وذلك التساع العرب فيهام، نحو: كان يف الدار زيد مقيام، وكان عندك زيد مقيام

 أما إذا كان املعمول غري ظرف أو جار وجمرور، فقد اختلف النحاة يف حكم توسطه بني كان واسمها. 

فذهب سيبويه ومجهور البرصيني إىل منع توسط معمول خرب )كان( بينها وبني اسمها، إذا كان غري 

ظرف أو جار وجمرور، وذلك لكون الفعل الناقص عامال ضعيفا، فال يفصل بينه وبني معموله، من 

 .( 2)األجنبيات إال بالظرف، ومل  ا يف ذلك من الفصل بني )كان( وبني اسمها بأجنبي منهام 

ى، مل جيز،  "وقد وصفه سيبويه بالقبح فقال:   ْأُخُذ، أو ت أخذ احلُم  : كانْت زيدًا احلُمى  ت  لو قلت 

 .(0)"وكان قبيحًا 

وكان وجه قبحه عند سيبويه والبرصيني: أنه قد جاء بعد )كان( ما ليس باسم وال خرب هلا، بني  

عىل وجه  وتقول: كان غالمه زيد ضاربا، فهو "ذلك املربد يف تعليقه عىل كالم سيبويه السابق، فقال: 

م( ل )الغالخطأ، وعىل وجه صواب، فأما الوجه الفاسد: فأن جتعل )زيدا( مرتفعا بـ)كان(، وجتع

منتصبا بـ)ضارب(، فتكون قد فصلت بني كان وبني اسمها وخربها بـ)الغالم( وليس هو هلا باسم 

 .(4) "وال خرب، إنام هو مفعول مفعوهلا، وكذلك لو قلت: كانت زيدا احلمى تأخذ 

أما الكوفيون فقد أجازوا الفصل بني كان واسمها بغري الظرف، نحو: كان زيدا عمرو ضاربا؛ 

 . واحتجوا لذلك بقول الشاعر:(2)ك ألن معمول معموهلا يف معنى معموهلا، فهو ليس أجنبيا منهام وذل

                                                           

 . 1/247، والترصيح 1/058( ينظر: رشح التسهيل 1)

 . 1/247والترصيح ، 4/235، ورشح الريض 1/057( ينظر: رشح التسهيل 2)

 . 1/73( الكتاب لسيبويه 0)

 . 133، 99/ 4( املقتضب للمربد 4)

 . 1/247، والترصيح 4/235، ورشح الريض 1/057( ينظر: رشح التسهيل 2)
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ا  د  و  ي ُة ع 
ط  اُهْم ع  ان  إ ي  ْم ... ب ام  ك 

ْول  ُبيُوهت  داُجون  ح  ُذ ه 
ن اف   (1)ق 

ط يُة( اسمها . د (، وهو خرب )كان( و )ع  و   اآلخر: وقوُل  فـ )إياهم( منصوب عندهم بقوله: )ع 

ى يلقى املساكنُي  هْم ... وليس  كل  النو  س  ر  ى عايل ُمع   (2)فأ ْصبُحوا والنو 

 فـ )ُكل  الن وى( معمول اخلرب)ُيلقي( وقد تقدم املعمول عىل االسم . 

لوا قوله )بام كان(  كان( عىل أن  يف ) -يف البيت األول-وقد رد  املانعون الشواهد السابقة، فأو 

، مل ا تقدم عىل ضمري  ا د  و  د : فعل ماٍض يف موضع اخلرب، وإياهم: مفعول بع  و  لشأن، وعطية: مبتدأ، وع 

 العامل انفصل .

، واملساكنُي:  وكذلك يف قوله: )وليس ُكل  النوى( يف )وليس( ضمري األمر، وُيلقي املساكنُي: خرب لكان 

( معموُل خربهافاعل بيُلقي، وُكل  النوى: مفعول بيُلقي، فلم يل  )ل  إذ فيها ضمري الشأن. ؛يس 

 .(0)وجيوز جعل )كان( يف البيت األول زائدة، وجيوز جعل )ما( بمعنى )الذي(

                                                           

( البيت من الطويل للفرزدق هيجو جريرا . و قنافذ: مجع قنفذ، دويبة شوكية، يرضب هبا املثل يف السري ليال. 1)

دج وهو السري الرسيع. عطية: والد جرير. يريد أن قوم جرير قد عودهم أبوهم عىل السري يف الليل هّداجون: من اهل

 متخفني لفعل ما يالم عليه الناس.

الشاهد يف: )كان إياهم عطية عّود( ف )عطية( اسم كان و )عود( خربها، وقد جاء معمول خربها )إياهم( بني كان 

 وجمرور. واسمها )عطية( وهو غري ظرف وال جار

وهبذا البيت احتج الكوفيون عىل جواز ذلك. أما اجلمهور فخرجوه عىل أن اسم كان ضمري يعود إىل ما املوصولة، أو أن 

 اسمها ضمري الشأن، ومجلة )عطية عّود( خرب. أو أن )كان( زائدة.

 ن نزوهلم.( البيت من البسيط، حلميد بن ثور األرقط التميمي. والنوى: نوى التمر. معرسهم: مكا2)

الشاهد يف: )ليس كّل ... املساكني( عىل أن )املساكني( اسم ليس و )كل( مفعول اخلرب )تلقي( برواية التاء، وجاء 

معمول خربها بني ليس واسمها، وبه احتج الكوفيون عىل جواز ذلك، وخرجه البرصيون عىل أن الرواية )يلقي( بالياء، 

فاعل يلقي؛ إذ لو كان )املساكني( اسم ليس، وخربها )يلقي( لقال: يلقون، وأن اسم )ليس( ضمري الشأن، واملساكني 

 أو تلقي كام رواه الكوفيون ومن احتج هلم.

 . 0/1179، ومتهيد القواعد 242/ 4، والتذييل والتكميل 4/235، ورشح الكافية للريض 1/058( ينظر: رشح التسهيل 0)
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دُّ هذه األبيات من باب الرضورة الشعرية،  فإذا جاء من ذلك يشء يف الشعر كان َضورة  "أو ع 

 .(1)"حيفظ وال يقاس عليه 

عصفور، فأجازوه إن تقدم اخلرب معه، نحو: كان طعامك وفصل ابن الرساج، والفاريس، وابن 

آكاًل زيد؛ ألن املعمول من كامل اخلرب، وكاجلزء منه، ومنعوه إن تقدم وحده، نحو: كان طعامك زيد 

 . (2)، إذ ال يفصل بني الفعل ومرفوعه بأجنبي"آكاًل 

 .(0)"بان زيًدا، جازز، فإن قدمت: يرضكان زيًدا أخواك يرضبان، هذا ال جيو"قال ابن الرساج: 

وقد بني ابن عصفور حجته، فذكر أن املعمول كاجلزء من اخلرب، فإذا تقدم معه فكأنك قدمت اخلرب، 

مته مع اخلرب امتنع عند بعض النحويني إليالئك الفعل ما ليس باسم له وال خرب وذلك  "فقال:  وإن قد 

 نحو قولك: كان طعام ك  آكالً زيٌد. 

ام أوليتها اخلرب، وهو أن  املعمول من كامل اخلرب وكاجلزء منه فأنت إذًا إنّ والذي جييز حجته 

 .(4)"الصحيح

 الرتجيح:

أرى أن الراجح جواز توسط معمول خرب )كان( بينها وبني اسمها؛ لألدلة املسموعة من الشعر 

التي ذكرها الكوفيون، وألن اللغة مبنية عىل السامع، وهذا املذهب أسهل وفيه بعد عن التكلف 

  والتقدير.والتأويل 

 

  

                                                           

 . 1/090( رشح اجلمل البن عصفور 1)

، 1/090، ورشح اجلمل البن عصفور 1/404، واملسائل البرصيات 1/88األصول يف النحو البن الرساج ( ينظر 2)

 . 1/247والترصيح 

 . 1/88( األصول يف النحو البن الرساج 0)

 . 1/090( رشح اجلمل البن عصفور 4)



- 5022 - 

 بـ أن حكم توسط خرب أفعال املقاربة إذا كان مقرتنا

أفعال هذا الباب ثالثة أنواع: أحدها: ما وضع للدالل عىل قرب اخلرب للمسمى باسمها، وهو  

 ثالثة: كاد، وكرب، وأوشك.

والثاين: ما وضع للداللة عىل رجائه، أي: رجاء املتكلم اخلرب يف االستقبال، وهو ثالثة أيًضا:  

 عسى، وحرى، واخلولق .

رشوع فيه، أي: عىل رشوع املسمى باسمها يف خربها، وهو والنوع الثالث: ما وضع للداللة عىل ال

كثري، وأهناه بعضهم إىل نيف وعرشين فعاًل، ومنه: أنشأ، وطفق، وعلق، وأخذ، وقام، ومجيع أفعال 

هذا الباب تعمل عمل )كان( من رفع االسم ونصب اخلرب، إال أن خربهن جيب كونه مجلة؛ ليتوجه 

 احلكم إىل مضموهنا .

وط خرب هذه األفعال: أن يكون الفعل مضارًعا، ليدل عىل احلال أو االستقبال، وأن ومن رش     

يكون املضارع مقروًنا بـ)أن( املصدرية وجوبا، إن كان الفعل الدال عىل الرتجي: عسى، وحرى، 

واخلولق؛ ألن الفعل املرجى وقوعه قد يرتاخى حصوله، فاحتيج إىل )أن( املشعرة باالستقبال. نحو: 

 .(1)زيد أن يقوم، وحرى زيد أن يأيت، واخلولقت السامء أن متطرعسى 

 واألصل أن يتقدم الفعل الناسخ، ثم يأيت االسم، ويأيت اخلرب يف موضعه متأخرا.

 في جواز توسيطه خالف:فوإذا كان خرب عسى وأخواهتا مما فيه )أن( نحو: عسى زيد أن يقوم، 

، هذا الباب، فال جيوز أن يقال: إن )زيد( اسم عسىفمنع أبو عيل الشلوبني أن يتوسط اخلرب يف 

ط اخلرب .  و)أن يقوم( يف موضع نصب عىل اخلربية؛ وذلك لضعف هذه األفعال عن توسُّ

ـ )عسى( "أن والفعل"وعىل هذا فعسى تامة، فرتفع هبا  ، ويكون زيد مرفوًعا بالفعل الذي يف صلة )أن( ال ب

كل حال؛ ألنه ال ضمري فيه كقولك: عسى أن يقوم زيد، وعسى أن يقوم فيكون الفعل يف هذا الوجه موحًدا عىل 

 .(2)الزيدون، وعسى أن تقوم هند، وعسى أن تقوم اهلندان، وعسى أن تقوم اهلندات

                                                           

 . 1/277، والترصيح 7/115( ينظر: رشح املفصل 1)

، 0/1272، ومتهيد القواعد 4/021، والتذييل والتكميل 101ن اخلشاب صـ ( ينظر: املرجتل يف رشح اجلمل الب2)

 1/479، ومهع اهلوامع 1/291والترصيح 
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أما املربد والسريايف وأبو عيل الفاريس، وصححه ابن عصفور فقد أجازوا توسط خرب هذه       

ى(، و)أن يقواألفعال، فيجيزون: عسى أن يقوم زيد،  س  ع  م( يف موضعىل أن يكون )زيٌد( اسم )ع 

 .نصب بأّنه خرب مقّدم

ويكون يف الفعل عىل هذا التقدير ضمرٌي من )زيد( يظهر يف التثنية واجلمع، نحو قولك: عسى    

عسى الزيدان أن يقوما، وعسى "أن يقوما الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون؛ ألّن التقدير: 

 .(1)الزيدون أن يقوموا 

 الرتجيح: 

امع سط اخلرب املقرتن بأن؛ إذ مل يرد سأرى أن الراجح هو ما ذهب إليه أبو عيل الشلوبني من منع تو

جواز  واحلق أنه حيتاج يف "عن العرب يف جواز التوسط، لذلك اختار أبو حيان منع التوسط فقال: 

توسيط اخلرب عىل سامع من العرب، وال يظهر ذلك إال بأن يسمع مثل: عسى أن يقوما الزيدان، وال 

 .(2) "يكون خمتًصا بلغة: أكلوين الرباغيث 

وعىل هذا تكون عسى يف نحو: عسى أن يقوم زيد، تامة، و)أن وصلتها( يف موضع الفاعل هبا،     

 .(0)واالسم الواقع بعد الفعل الذي هو الصلة فاعل الفعل

ألنه أسند إىل االسم  "يقوم"كذلك يف هذا الرأي مراعاة للفصحى؛ إذ فيه توحيد للفعل      

اسم ظاهر، وجب يف اللغة الفصحى أال تلحقه عالمة تثنية، وال الظاهر التايل له، وكل فعل أسند إىل 

 عالمة مجع.

 

  

                                                           

ـ 1) ، ورشح اجلمل البن 7/118، ورشح املفصل البن يعيش 79، 77( ينظر:اإليضاح العضدي أليب عيل الفاريس ص

 .  1/479، ومهع اهلوامع 4/021، والتذييل والتكميل 2/178عصفور 

 . 4/022( التذييل والتكميل 2)

 . 0/1275، ومتهيد القواعد 4/022( التذييل والتكميل 0)
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 ومرفوعةتوسط )ظن( بني الفعل حكم 

 :ومرفوعةاختلف النحاة يف حكم إعامل )ظن( وأخواهتا إذا توسطت بني الفعل 

يجوز: ، فومرفوعةفذهب مجهور البرصيني إىل جواز إلغاء وإعامل )ظن( إذا توسطت بني الفعل 

 قام أظن زيد، وقام أظن زيدا .

 واستند البرصيون إىل السامع استدالاًل بقول الشاعر:

ْعبأ بعذل العاذلينا ْبُع الظاعنينا ... ومل ت   (1)شجاك أظنُّ ر 

اين، وفيه مفعوله الث "شجاك"عىل الفاعلية، وبنصبه عىل أنه مفعول أول، و "ربع"يروى برفع 

 .(2) "ربع"ضمري مسترت راجع إىل 

 "ما الكوفيون فقد أوجبوا إلغاء عمل )ظن( إذا توسطت بني الفعل ومرفوعه، يقول ابن مالك:أ

وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بني فعل ومرفوعه واجب، فال جيوز عندهم 

 . "نصب زيد يف قولك: قام أظن زيٌد، ويقوم أظن زيدٌ 

 .(0)"لقياس أنه ال جيوز إال اإللغاءوالذي يقتضيه ا"أبو حيان يف وجوب اإللغاء فقال:ووافقهم 

وعللوا لذلك بأن اإلعامل مرتتب عىل كون اجلزأين كانا مبتدأ وخرًبا، واجلزآن هنا ليس كذلك، 

وإال ألدي إىل تقديم اخلرب الفعل عىل املبتدأ، وهذا ال جيوز؛ ألن النحويني منعوا من تقديم اخلرب إذا 

 .(4)أ املستكن أو البارز املتصل عىل املبتدأ كان رافًعا ضمري املبتد

                                                           

( البيت من الوافر لقائل جمهول، الشاهد قوله: )شجاك أظن ربع الظاعنينا( حيث روى بنصب )ربع( عىل أنه املفعول 1)

عىل أنه فاعل )شجاك( و )أظن( لغو  األول ألظن ومجلة )شجاك( املفعول الثاين وقدم عىل أظن، وروي برفع )ربع(

. 

، ومهع 1/073، والترصيح 4/154، تعليق الفرائد 5/73، والتذييل والتكميل 2/87والبيت يف: رشح التسهيل 

 . 1/224اهلوامع 

، تعليق 0/1498، ومتهيد القواعد 1/055، واملساعد 5/73، والتذييل والتكميل 2/87( ينظر: رشح التسهيل 2)

 . 1/224، ومهع اهلوامع 1/073، والترصيح 4/154الفرائد 

 . 5/73، والتذييل والتكميل 2/87( رشح التسهيل 0)

 . 1/224، ومهع اهلوامع 5/73( التذييل والتكميل 4)
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 الرتجيح:

أرى أن الراجح يف هذه املسألة: هو منع إعامل )ظن( وأخواهتا إذا توسطت بني الفعل ومرفوعه؛ 

وذلك لقلة الشواهد املسموعة التي يكون فيها اإلعامل مع التوسط، إذ مل يستشهدوا إال بشاهد واحد. 

وهلم من قيضاف إىل ذلك أن الشاهد الوحيد الذي استشهد به املجيزون ليس رصحيا يف داللته عىل 

ليس فعال ومفعوال، بل مضاف  "شجاك"جواز اإلعامل مع التوسط؛ إذ يمكن أن خُيرج عىل أن 

 .(1)خرب عنه عىل تقدير رفعه  "ربع الظاعنني"ومضاف إليه، فيكون مبتدأ، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 1/073، والترصيح 4/154( ينظر: تعليق الفرائد 1)
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 لفعل وفاعلهحكم توسط املفعول به احملصور بـ )إال( بني ا

أوجب النحويون تأخري املفعول به إذا كان حمصورا بـ )إنام(، نحو: إنام َضب زيٌد عمرا؛ ألنه لو 

أخر انقلب املعنى؛ وذلك ألن معنى: إنام َضب زيد عمًرا انحصار َضب زيد يف عمرو، مع جواز أن 

رًبا يكون عمرو مرضوًبا لشخص آخر، فإذا أخر وقيل إنام َضب عمًرا زيد جاز أن يكون زيد ضا

 . (1) "لشخص آخر، ومل جيز أن يكون عمرو مرضوًبا لشخص آخر

أما إذا كان املفعول به حمصورا بـ )إال( نحو: ما َضب زيٌد إال عمرا، فقد اختلف النحاة يف حكم 

 توسطه بني الفعل وفاعله .

 فأجاز البرصيون والكسائي والفراء وأبو بكر بن األنباري من الكوفيني تقديم املفعول به

لزم  فلو كان احلرص يف غري املرفوع "املحصور بـ )إال( و وافقهم ابن مالك وأبو حيان. قال ابن مالك: 

، فلو  أيضا تأخري املحصور، إال عند الكسائي وأيب بكر بن األنباري، نحو: ال يرحم اهللُ إال الرمحاء 

 .(2)"قلت: ال يرحم الرمحاء إال اهللُ، مل جيز إال عندمها 

 لذلك بقول الشاعر:واستدلوا 

راما كالُمها  ّودُت من ليىل بت كليم ساعٍة ... فام زادين إال  غ   (0)ت ز 

حيث توسط املفعول به املحصور بـ )إال( وهو )غراما( بني الفعل )زادين( وفاعله )كالُمها( . 

 وقول اآلخر:

                                                           

 .1/281، ومهع اهلوامع: 1/410( ينظر: الترصيح 1)

، ومهع 1/410، والترصيح1/435، واملساعد4/272وتعليق الفرائد للدماميني، 2/140ينظر: رشح التسهيل (2)

 .1/281اهلوامع

 ."ها فام زاد إال ضعف ما يب كالم "( البيت من الطويل، وهو منسوب لقيس بن امللوح . ويروى يف شطره الثاين: 0)

  "بإال"مع كون املفعول منحرصا  "غرامها"عىل الفاعل، وهو قوله  "ضعف"وجه االستشهاد تقديم املفعول به، وهو قوله 

ضمريا  "زاد  "وهذا جائز عند الكسائي وأكثر البرصيني، أما بقية البرصيني فيتأولون هذا البيت  ونحوه بأن يف 

 فاعل بفعل حمذوف، والتقدير: زاده كالمها . "كالمها  "مسترتا يعود عىل تكليم ساعة، وهو فاعله، وقوله 

 1/414، والترصيح 1/435، واملساعد 4/270، وتغليق الفرائد 5/288، والتذييل 2/104والبيت يف: رشح التسهيل 



- 5022 - 

ٍل وال  أ ْهل   ْن ل يىل  ب ام  اُدُه ... ومل ي سُل ع   اًحا ُفؤ 
مل  ا أ ب ى إال مج   (1)و 

اُدُه( .   حيث توسط املفعول به املحصور بـ )إال( وهو )مج  اًحا( بني الفعل )أ ب ى( وفاعله )ُفؤ 

 وقول اآلخر:

ُس إاّل يف منابتها ا  (2)لنخُل وهْل ينبُت اخلّطي  إاّل وشيُجُه ... وُتْغر 

ـ )إال( وهو )يف منابتها( وهو بمثابة املفعول به، بني الفعل  حيث توسط اجلار واملجرور املحصور ب

ُس( ونائب الفاعل )النخُل( .  )ُتْغر 

وذهب بعض النحاة إىل منع توسط املفعول به املحصور بـ )إال( وأوجبوا تأخريه، وممن قال 

 . (0)أبو حيانو بذلك: اجلزويل والشلوبني، وابن عصفور،

وحجتهم يف ذلك محل احلرص بـ )إال( عىل احلرص بـ )إنام(، وذلك أن االسمني بعد )إنام( ال يعرف 

متعلق احلرص منهام إال بتأخره، كقولك قاصدا حلرص املفعولية يف زيد: إنام يرضب عمرو زيدا، فاملراد 

بتأخري )زيد( فامتنع تقديمه، كون الرضب الصادر من عمرو خمصوصا به زيد، وال ُيعل م هذا إال 

 سنن ليجري احلرص عىل -وإن كان ال خيفى كونه حمصورا لو مل يتأخر-وجعل املقرون بـ )إال( متأخرا 

 .  (4)"واحد 

                                                           

ـ  ."أبى إال مجاحا فؤاده"الشاهد يف قوله: ، و( البيت من الطويل1)   "إال"وجه االستشهاد: تقديم املفعول املحصور ب

 .الفراء، وابن األنباري، والكسائي؛ وهذا التقديم جائز عند مجهور البرصيني، و"فؤاده"عىل الفاعل  "مجاحا"وهو 

 . 435/ 1، ورشح األشموين 1/281،  واهلمع 1/414، والترصيح 5/288والبيت يف: التذييل 

طي: الرمح املنسوب إىل اخلط وهي جزيرة بالبحرين، وشيجه: مجع وشيجة وهي عروق ( البيت من الطويل . واخل2)

 شجر الرماح.

ـ )إال( وهو بمثابة املفعول، عىل "وتغرس إال يف منابتها النخل"والشاهد قوله:  ؛ حيث قدم اجلار واملجرور املحصور ب

، 2/532، واملقاصد الشافية 5/288التذييل ، و2/102نائب الفاعل وهو بمثابة الفاعل. والبيت يف: رشح التسهيل 

 . 1/414والترصيح 

 . 0/1023، وارتشاف الرضب 1/154، ورشح اجلمل البن عصفور 2/293( ينظر: رشح املقدمة اجلزولية 0)

 . 2/104( رشح التسهيل 4)
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كذلك ال يعمل ما قبل )إال( فيام بعدها إال إن كان مستثنًى نحو: ما قام إال زيد، أو مستثنًى منه 

بعًا له نحو: ما قام أحد إال زيدًا فاضل، فلو ُقدم املفعول وُأخر الفاعل  نحو: ما قام إال زيدًا أحد، أو تا

يف مثال األصل؛ للزم خالف ذلك، وهو عمل الفعل يف الفاعل املتأخر، وبينهام )إال( التي ال يعمل ما 

 .( 1) "قبلها فيام بعدها 

 .(2)هذا وقد خرج املانعون النصوص السابقة عىل تقدير عامل للمرفوع املتأخر

 الرتجيح:

أرى أن الراجح قول من أجاز توسط املفعول املحصور بـ )إال( بني الفعل وفاعله؛ وذلك لألدلة 

 املسموعة السابقة التي ذكرها املجيزون .

ان بـ ألن االقرت"ولوضوح معنى احلرص مع توسط املفعول املحصور بـ )إال(، يقول ابن مالك: 

 .(0)وضوح املعنى أوىل من التضييق بمنع أحد االستعاملني )إال(، يدل عىل املعنى، والتوسع عند

وألن املرفوع يف هذه األبيات ليس واقًعا يف مركزه األصيل؛ ألنه مؤخر من تقديم فهو واقع قبل 

 .(4) "تقديًرا  "إال"

 

 

  

                                                           

 . 1/414، والترصيح 4/272( ينظر: تعليق الفرائد 1)

 . 1/414( الترصيح 2)

 . 2/104هيل التس ( ينظر: رشح0)

 . 1/414( الترصيح 4)
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 ازعتوسط املعمول بني العاملني يف باب التنحكم 

فعلني أو ما يشبههام يف العمل، وكالمها يريد اشرتط النحاة يف التنازع أمرين: أوهلام: تقدم 

 املعمول. ثانيهام: تأخري املعمول عنهام، نحو: َضبت وأكرمت زيدا .

 أما إذا توسط املعمول بني العاملني نحو: َضبت زيدا وأكرمت .

فغالب النحاة متفقون عىل أن هذا ليس من التنازع؛ إذ تأخري املعمول رشط يف هذا الباب، فال 

تنازع إذا كان املعمول متوسطا نحو: َضبت زيًدا وأكرمت؛ ألن األول استقل به قبل جميء يقع ال

حتى إن ناظر اجليش ظن أن النحاة جممعون عىل تأخري املعمول عن العاملني فقال يف رشوط  الثاين.

ه وهذا طمنها: أن املعمول يكون مؤخرا عن العاملني، أو العوامل، فال جيوز تقدمه وال توس "التنازع: 

 .(1)هو املشهور املعروف، وعليه إطباق النحاة، ولعله إمجاع 

 وقد خالف أبو عيل الفاريس إمجاعهم فأجاز توسط املعمول بني العاملني، واستشهد بقول الشاعر:

م   ٍق ت ش  ْن ب ار 
ْب ُأُفًقا م  ْهام ُتص  يٌة ... م 

اد   ف ْهى  ص 
ٍ
ب يْت ُكل  ماء  (2)ق ْد ُأو 

حمذوف، وهو  "تصب"، ومفعول "تشم"يف موضع نصب بـ "بارق"و زائدة، "من"فـ

 .(0)ضمري عائد عىل بارق

 ومال املرادي يف رشح"ونقل الشيخ خالد األزهري موافقة املرادي أليب عيل الفاريس فقال: 

التسهيل إىل جواز التنازع يف املتوسط واملتقدم، فقال: وأقول الذي يظهر أن تأخري املعمول ليس برشط 

 . (4) "التنازع، بل حيث تقدم املعمول، أو توسط، جاز عمل كل من العاملني فيه  يف

                                                           

 . 1/479، وينظر الترصيح 4/1775( متهيد القواعد 1)

 ( البيت من البسيط، والبارق: السحاب ذو الربق. تشم: من شام الربق يشيمه، أي: نظر إليه ليعرف أين يمطر.2)

 وقد استشهد الفاريس هبذا البيت عىل جواز توسط املعمول بني العاملني .

 . 7/59، والتذييل والتكميل 170يف اإليضاح العضدي للفاريس صـ والبيت 

 . 1/479، الترصيح 4/1775، ومتهيد القواعد 2/502، وتوضيح املقاصد للمرادي 7/59( ينظر: التذييل والتكميل 0)

 . 1/479( الترصيح 4)
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وذكر أبو حيان أن تقديم املعمول وتوسطه ليس رشطا يف التنازع، بل الغالب أن يتأخرـ فقال: 

وقد ذكر بعض أصحابنا كون املعمول يتقدم عىل العاملني، نحو: أي رجل َضبت أو شتمت؟ فعىل "

أجازه أبو عيل ال يكون تقديم العاملني وتأخري املعمول رشًطا، بل يكون ذكره عىل أنه  وعىل ما ،هذا

 .(1) "األكثر واألغلب يف لسان العرب

وال معول عىل هذا،  "هذا وقد اعرتض ناظر اجليش عىل ما ذهب إليه أبو عيل الفاريس، فقال: 

 . (2)"وال ينبغي التشاغل به، ويكفي أنه قول خمالف لإلمجاع 

الرتجيح: أرى أن الراجح أنه ال يشرتط يف التنازع تأخر املعمول، بل جيوز أن يتوسط أو يتقدم، 

م  الرتكيب كان من باب التنازع، وإال فال، فإذا قلنا يف: زيد ضارب مكرم عمرا: 
ل  فإذا صح املعنى وس 

يف املعمول وهو زيد ضارب عمرا مكرم، صح أن يكون من باب التنازع؛ إذ العامالن صاحلان للعمل 

متوسط، وال يوجد ما يمنع من قواعد النحو، أما إذا قلنا: قام زيد وقعد، فهذا ليس من التنازع، ألن 

الفاعل ال يتقدم عىل فعله، فالقاعدة إذا مرتبطة بالرتكيب النحوي، إن صح الرتكيب محل عىل التنازع، 

 وإن مل يصح فال حيمل عليه .

وقد رأيت لبعض الفضالء "ونسبه لبعض الفضالء، فقال:  وهذا الرأي ذكره ناظر اجليش،

الشارحني هلذا الكتاب بحثا يف هذا املوضع، وهو أنه قال: الذي يظهر أن تأخري املعمول ليس برشط 

يف جواز التنازع؛ بل حيث يقّدم املعمول أو يوسط، وجاز عمل كل من العاملني مع تقدمه أو توسطه، 

ع عملهام، أو عمل أحدمها فيه فليس من باب التنازع؛ فإذا قلت: زيد جاز فيه التنازع، وحيث امتن

ضارب مكرم عمرا فـ )ضارب ومكرم( صاحلان للعمل يف )عمرو( إذا تقدم أو توسط فال مانع من 

التنازع إذا تقدم أو توسط، نحو: زيد عمرا ضارب مكرم، وزيد ضارب عمرا مكرم، و)ضارب 

أو عمل أحدمها ملانع؛ مل يكن من باب التنازع، كقولك: زيد قام  ومكرم( خربان؛ فإن امتنع عملهام،

ـ )زيد( فاعل )قام( وال جيوز أن يرتفع  وقعد؛ ألن الفاعل ال يتقدم عىل رافعه، وكذلك قام زيد وقعد ف

                                                           

 . 1/479( الترصيح 1)

 . 4/1777( متهيد القواعد 2)
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ـ )قعد( ملا ذكر، وكذلك لو قلت: زيدا َضبت وأكرمت، مل جيز التنازع؛ وإن كان املفعول جيوز تقديمه  ب

ه؛ بل يتعني نصب زيد برضب؛ ألن أكرمت ال يعمل فيه لكونه تابعا، ومعمول التابع ال عىل عامل

 ( .1) "يتقدم عىل املتبوع عىل الصحيح

ا ُعط ف  عليه ل  وم 
ام  ه ب ني  الع  ع   م 

ط  امل ْفُعول  سُّ  ُحْكُم ت و 

اختلفوا يف توسطه ب ني  ، ولكنهم (2)اتفق النحاة عىل أن ه ال جيوز تقديم املفعول معه عىل عامله    

 العامل، وما ُعطف عليه، وذلك نحو: استوى واخلشبة املاء .

فمنع مجهور النحاة أْن يتوسط املفعول معه بني العامل، وما ُعط ف عليه، وهؤالء ال جُي يُزون أْن     

: استوى واخلشبة  املاُء، وممن قال هبذا: ابن مالك، والريض، وأبو حيان، واملراد قيل، ي، وابن عُيقال 

 . (0)والشيخ خالد األزهري، والسيوطي، واألشموين

: )الواو( أصلها أْن تكون عاطفة، فكام ال جيوز تقديم املعطوف، وال      وأصحاب هذا املذهب جيمعون عىل أن 

 .(4)توسطه بني العامل واملعطوف عليه، فكذلك ال جيوز تقديم املفعول معه عىل املعطوف عليه 

بن جني يف ذلك فأجاز أْن يتوسط املفعول معه بني العامل، واملعطوف عليه، فأجاز: وخالفهم ا

... لكنه جيوز: جاء والطيالسة  الربُد؛ كام تقول: "استوى واخلشبة املاء، وقد نص  عىل هذا قائال: 

 .(2) "َضبت وزيًدا عمًرا 

                                                           

 . 4/1777( متهيد القواعد 1)

وال جيوز تقديم املفعول معه عىل الفعل, نحو قولك: والطيالسة جاء الربد, من حيث كانت صورة  "يقول ابن جني:  (2)

هذه الواو صورة العاطفة, أال تراك ال تستعملها إاّل يف املوضع الذي لو شئت الستعملت العاطفة فيه, نحو: جاء الربد 

، ومهع 1/218، ورشح الريض عىل الكافية: 2/222سهيل: . وينظر: رشح الت080/ 2اخلصائص:  "والطيالسة

 . 2/178اهلوامع: 

، وتوضيح 110، 8/112، والتذييل والتكميل:  1/218، ورشح الريض: 220/ 2ينظر: رشح التسهيل  (0)

، ورشح 2/178، ومهع اهلوامع: 1/202، والترصيح: 2/234، ورشح ابن عقيل: 2/554املقاصد للمرادي: 

 . 2/430األشموين: 

 . 1/202ينظر الترصيح:  (4)

 . 2/082اخلصائص:  (2)
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وقد استشهد ابن جني لذلك بأمرين: أحدمها: أنه قد أجاز ذلك يف العاطفة فْلي ُجْز فيها، ألهنا  

 حممولة عليها. 

 ، ومما ورد قول الشاعر: (1)فينبغي أن حُيكم بذلك  ،واآلخر: أن ذلك قد ورد يف كالمهم

نْه   اٍل ل ْست  ع  ص 
ُث خ  ًة ... ث ال  يم 

ن م  يب ًة و 
يمج  ْعت  وُفْحًشا غ  و   (2) ا ب ُمْرع 

 وبقول الشاعر:   واملراد: مجعت غيبة ونميمة مع فحش.

 (0)ُأْكن يْه  حني أناديه ألكرمه ... وال ألقبه والسوءة اللقبا

 .(4)واملراد: وال ألقبه اللقب مع السوءة 

ن  أل "قياس ابن جني واو املفعول معه، عىل الواو العاطفة؛ وذلك هذا وقد أبطل ابُن مالك       

 ، العاطفة أقوى وأوسع جماال، فجعل هلا مزية بتجويز التقديم، ففيه إبداء مزية األقوى عىل األ ْضع ف 

ي ْت املزية، وألن  واو )مع( وإْن أشبهت العاطفة، فلها شبه هبمزة التعدية، 
ك  بينهام يف اجلواز ُخف  فلو أ رْش 

 .(2)واحًدامقتٍض هلا لزوم مكان واحد كام لزمت اهلمزة مكاًنا 

                                                           

 .  220، 222/ 2رشح التسهيل:  (1)

البيت من الطويل، وهو ليزيد بن احلكم. و)الفحش(: القول القبيح. و)الغيبة(: االغتياب. و)النميمة(: الوشاية  (2)

)مجعت وفحشا غيبة( حيث تقدم املفعول معه واإلفساد. و)ارعوى عن اجلهل(: امتنع عنه وانرصف. والشاهد: قوله: 

، أي: املعطوف عليه )غيبة(، وهذا جائز عند ابن جني. ب ه   )فحشا( عىل مصاح 

، ورشح الريض: 2/220، ورشح التسهيل:213، وَضائر الشعر البن عصفور صـ: 2/082والبيت يف: اخلصائص: 

، 1/179، ومهع اهلوامع: 1/202والترصيح: ،0/025، واملقاصد الشافية:8/110، والتذييل والتكميل:1/218

 . 103/ 0وخزانةاألدب: 

وال ألقبه "البيت من البسيط، وهو لبعض الفزاريني. و)أكنيه(: أدعوه بالكنية. و)السوءة(: الفعلة القبيحة. والشاهد: قوله:  (0)

 عند أيب الفتح. ، وهذا جائز "اللقبا"عىل مصاحبه  "السوءة"حيث تقدم املفعول معه  "والسوءة اللقبا

، واملقاصد الشافية: 2322/ 4، ومتهيد القواعد: 8/110، والتذييل والتكميل: 2/220والبيت يف: رشح التسهيل: 

 .9/142، ، خزانة األدب: 0/025

 .  220، 222/ 2رشح التسهيل: ، و2/082ينظر اخلصائص:  (4)

 . 8/110، والتذييل والتكميل: 2/220ينظر رشح التسهيل:  (2)
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ُفوا أْن يكون هذان       ع  ض  وقد رد  النحاة ما استشهد به ابن جني من الشواهد الشعرية، و 

ة  أن ه  ال فقوله الشاهدان من باب املفعول معه، ه ابن مالك ب ُحج  د  ًة( قد ر  يم 
ن م  يب ًة و 

: )مج  ْعت  وُفْحًشا غ 

؛ ألن  القول يتعنّي جعل ما فيهام من املنصوبني من باب  ْعُلُه من باب العطف أ وىل  املفعول معه، بل ج 

بتقديم املعطوف يف الرضورة جممع عليه، وليس كذلك القول بتقديم املفعول معه، والعطف هنا 

 ظاهر، ألن  تقديره: )مجعت غيبة ونميمة وفحشا( .

ب  والُعيونا( ف ن ْصُب فهو من باب: )وزّججن احل (: )وال ألقبه والسوءة اللقباوأما قوله      
واج 

ْت َضورة إىل التقديم مل خيتلف  (، فلو د ع  )العني( داّل عليه )زّججن(، تقديره: و)كّحْلن  العيون 

التقدير، فكذلك أصل )وال ألقبه والّسوأة اللقبا(: و)ال ألقبه اللقب، وال أسوؤه السوأة(، فحذف 

 . (1)ا، وبقي التقدير عىل ما كان عليه )أسوؤه( لداللة )الّلقبا( عليه، ثم قّدم ُمْضط رّ 

 الرتجيح:

أرى أن ه ال جيوز توسط املفعول معه بني العامل، واملعطوف عليه، فال جيوز أْن نقول: استوى      

 اخلشبة  واملاء، وهذا هو مذهب اجلمهور .

ألن  )الواو( التي بمعنى )مع( تشبه )الواو( العاطفة لفظا ومعنى، فكام ال جيوز تقديم املعطوف، وال     

 .(2)املفعول معه بني العامل، ومعمولهتوسطه بني العامل واملعطوف عليه، فكذلك ال جيوز توسط 

م ، مل  ا فيها من تقديوألن  الشواهد التي ذكرها ابن جني، يمكن محلها عىل الرضورة الشعرية     

ومما جيوز له: تقديم )واو( العطف عىل  " (0))واو( العطف عىل املعطوف عليه، يقول القرياواين

 املعطوف عليه، كام قال الشاعر:

ًة ... ...... يب ًة ون ميم 
 مج  ْعت  وُفْحشًا غ 

                                                           

 . 8/112، والتذييل: 224، 220/ 2رشح التسهيل:  (1)

 .  202/ 1، والترصيح: 222/ 2ينظر: رشح التسهيل:  (2)

بي ة، (0) ر  ة، قياًم بعلوم اْلع  الم  اًما ع  ان  إ م   املْغرب، وك 
ة يف  زاز القريواين، كان شيخ  اللُّغ  ر اْلق  ْعف  د بن ج  ن مؤلفاته: م هو: حُم م 

ع يف    .1/71هـ . ينظر بغية الوعاة للسيوطي:  412 اللُّغ ة، َضائر الّشْعر، ُتويف سنة صنف اجْل ام 
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وإن ام جيوز هذا عند أكثرهم يف املنصوب، وال جيوز يف املجرور عند مجيعهم، وال جيوز أْن تقول: مررُت   

 . (1)وعمرٍو بزيٍد، وذاك ألن الفعل ال يدّل عليه، ويقبح عندهم يف املرفوع، إذا قلت: قام وزيٌد عمرو

ا صاحب الترصيح عىل الرضورة فقال:       ج عىل أن )فحشا( معطوف وهذا خمر "كذلك مح  ل ه 

 . (2)"عىل )غيبة( وقدم عليه للرضورة 

 

  

                                                           

 .213، وينظر َضائر الشعر البن عصفور صـ: 028ما جيوز للشاعر يف الرضورة للقرياواين صـ  (1)

 . 202/ 1الترصيح:  (2)
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 جر توسط احلال بني العامل وصاحبها اجملرور حبرف

صل: أن تتأخر عنه، وأن وهي األ احلالة األوىل:للحال املؤسسة مع صاحبها ثالث حاالت:   

نحو: )جاء زيد ضاحكا، تتقدم عليه، فاعاًل كان أو مفعواًل؛ وذلك إذا كان صاحبها اسام ظاهرا، 

وَضبت اللص مكتوًفا(، فلك يف )ضاحًكا، ومكتوًفا( أْن تقدمهام عىل املرفوع يف األول وهو )زيد(، 

 وعىل املنصوب يف الثاين وهو)اللص( فتقول: )جاء ضاحًكا زيد، وَضبت مكتوًفا اللص(.

وًرا فيه، نحو: )ما أْن تتقدم احلال عىل صاحبها وجوًبا، كام إذا كان صاحبها حمص احلالة الثانية:

ڌ   ژ صورة نحو: أْن تتأخر عنه وجوًبا، وذلك كأن تكون حم احلالة الثالثة: جاء راكبًا إال زيد(.

فـ)مبرشين ومنذرين(، حاالن من )املرسلني(، وال جيوز  (1) ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

تقديمهام عىل )املرسلني( لكوهنا حمصورة، واملحصور جيب تأخريه، أو يكون صاحبها جمروًرا باإلضافة 

كـ: أعجبني وجه هنٍد مسفرة, وهذا شارب السويق ملتوتا, فال جيوز تقديم احلال عىل صاحبها؛ لئال 

 .(2)املضاف إليهيلزم الفصل بني املضاف و

أما إذا كان صاحبها جمروًرا بحرف جر غري زائد كـ: )مررت هبند جالسة(، فقد اختلفوا يف حكم   

 توسط احلال بني العامل وصاحب احلال .

فذهب أكثر النحاة إىل منع توسط احلال إذا كان صاحبها جمرورا بحرف جر غري زائد، فمنعوا أْن 

 . (0))مررت جالسًة هبند(، وُنسب هذا املذهب للجمهورُيقال  يف: مررت هبند جالسًة: 

واعلم أنه ال يقال: قائام فيها رجٌل، فإن قال قائل: أجعله  "وهذا هو مذهب سيبويه إذ يقول: 

(، ولكنهم  ر  ر  زيٌد، وراكبا مر الرجُل، قيل له: فإنه مثله يف القياس؛ ألن  )فيها( بمنزلة )م  بمنزلة راكبا م 

يام مل يكن من الفعل؛ ألن فيها وأخواهتا ال يترصفن ترصف الفعل، وليس بفعل، ولكنهن كرهوا ذلك ف

ْتُه العرُب واستحسنْت. ه كام أ ْجر   أنزلن منزلة ما يستغنى به االسم من الفعل. فأجر 

                                                           

 ( من سورة األنعام .48( من اآلية: )1)

 .293، 289/ 1ينظر الترصيح:  ( 2)

 . 289/ 1ينظر الترصيح:  ( 0)



- 5022 - 

ومن ث م  صار )مررُت قائاًم برجٍل( ال جيوز؛ ألن ه صار قبل العامل يف االسم، وليس بفعل، 

:)قائاًم هذا رجٌل(والعامل ) ُسن  هذا حل  ُسن   .(1) "الباء(، ولو ح 

وإىل هذا ذهب أكثر النحاة، منهم: املربد، وابن الرساج، ابن جني، والزخمرشي، وابن الشجري،  

 .(2)والعكربي، وابن أيب الربيع، وابن هشام، والسيوطي 

وا عوًضا عن االشرتاك يف لأن  الفعل ال يتعدى بحرف واحد إىل شيئني، فجعب وعللوا ملنع ذلك

 الواسطة التزام التأخري.

وأن  حال املجرور بحرف، شبيٌه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى االستقرار نحو: زيد يف 

 الدار متكئا، فكام ال جيوز تقديم احلال عىل حرف اجلر يف مثل هذا، ال يقدم عليه هنا.

 .(0)اجلر هنا قياسا عىل حال املجرور باإلضافة كذلك يمنع تقديم احلال عىل صاحبه املجرور بحرف

وأن  السامع الوارد يف املسألة قليل، فال جيوز القياس عليه، وألن  العامل يف احلال هو العامل يف 

صاحب احلال، ومل يعمل الفعل يف صاحب احلال إال بواسطة )الباء(، فكأن حلرف اجلر حظا من العمل 

 .( 4) "ىل املعنى، فكيف تتقدم عىل احلرف يف احلال، واحلال ال تتقدم ع

، وابن (7)، وأبو عيل الفاريس(5)، وأبو احلسن ابن كيسان(2)ذهب بعض الكوفيني القول الثاني:

                                                           

 . 124/ 2( الكتاب لسيبويه: 1)

، والكشاف: 50اللمع البن جني صـ: ، 015، 012/ 1، واألصول يف النحو: 171/ 4املقتضب للمربد: ( ينظر 2)

، وأوضح 1/229، والبسيط البن أيب الربيع: 1/291، واللباب: 15، 12/ 0، واألمايل البن الشجري: 120/ 2

 . 202/ 2، ومهع اهلوامع: 024/ 2 املسالك:

 .205/ 2، ومهع اهلوامع: 1/289، والترصيح: 005/ 2( ينظر رشح التسهيل: 0)

 . 229/ 1( البسيط يف رشح مجل الزجاجي البن أيب الربيع: 4)

 . 293/ 1( نُسب لبعض الكوفيني يف الترصيح: 2)

/ 2، ورشح ابن عقيل: 2/29املفصل البن يعيش: ، ورشح 0/12( ينظر رأي ابن كيسان يف أمايل ابن الشجري: 5)

 . 0/43، ورشح األشموين: 255

/ 2، ورشح الكافية للريض: 007/ 2، ورشح التسهيل البن مالك: 744/ 2( نُسب له يف رشح الكافية الشافية: 7)

 .43/ 0، ورشح األشموين: 289/ 1، والترصيح: 03
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، إىل جواز توسط احلال بني العامل وصاحبها املجرور (1)برهان العكربي، وابن مالك، وأبو حيان

بحرف جر مطلقا، نحو: مررت ضاحكة هبند، ومررت ضاحكة هبا؛ لوروده يف الفصيح كقوله تعايل: 

فـ )كافة( حال من الناس، وقد تقدم عىل املجرور بالالم،   (2) ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ژ 

 . (0) "وما استعملت العرب )كافة( قط إال حاال

قوله: )عىل قميصه( حال من )دم( . وكثرة  ، فـ ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇژ وقوله تعاىل: 

 ما جاء ذلك يف أشعار العرب، من ذلك قوهلم:

بْن  ونسوٌة ... فلن يذهبوا ف ْرًغا بقتل حبال  
 (4)فإْن تُك أْذواٌد ُأص 

 ر:أراد: )فلن يذهبوا بدم حبال فرغا(، و)حبال( اسم رجل. ومن ذلك قول الشاع

ياْمن  صادًيا ... إيل  حبيبًا إهّنا حل بيُب   ه 
 
ْرُد املاء ْن كان ب 

 (2)لئ 

 أراد: )لئن كان برد املاء حبيبا إيّل هيامن صاديا(. ومن ذلك قول اآلخر:

                                                           

 .259/ 7، والبحر املحيط: 2/005، ورشح التسهيل: 1/104( ينظر رشح اللمع البن برهان العكربي: 1)

 ( من سورة سبأ .28من اآلية: ) (2)

 . 2/007( رشح التسهيل: 0)

ْيلٍد األسدّي . و )أذواد( مجع ذود، وهو من االبل ما بني الثالث إىل 4) ة  بن  ُخو  ( البيت من الطويل، وهو لُطل يح 

 وهو ابن الشاعر، وقيل: ابن أخيه. العرش،و)فرغا( أي: هدرا مل يطلب به، و)حبال(

واملعنى: إنكم ذهبتم ببعض إبل أصبتموها وبجامعة من النساء سبيتموهن، لكنكم مل تذهبوا بقتل حبال كام ذهبتم 

 باإلبل والنساء. والشاهد فيه: قوله: )فرغا( حيث وقع حاال من )قتل( املجرور بالباء وتقدم عليه.

، ومتهيد القواعد 9/72، والتذييل والتكميل 2/742ورشح الكافية الشافية ، 2/008والبيت يف: رشح التسهيل 

 (حبل –، ولسان العرب، وتاج العروس )فرغ 2/252، ورشح ابن عقيل 2/2287

( البيت من الطويل، وهو لقيس بن امللوح )جمنون ليىل( . واللغة فيه: )اهليامن(: الشديد العطش. و)صاديا(: ظمآن. 2)

 لئن كان رشب املاء البارد حبيبا إيل يف حالة الظمأ الشديد، فهي كذلك حبيبة إيل.واملعنى: يقول: 

 وقد تقدما عليها. "إيل"حيث وردا حالني من الياء املجرورة يف  "هيامن صاديا"والشاهد فيه قوله: 

التذييل ، و2/03، ورشح الريض عىل الكافية 2/742، ورشح الكافية الشافية 2/008والبيت يف: رشح التسهيل 

 .0/44، ورشح األشموين 2/252، ورشح ابن عقيل 2/2287، ومتهيد القواعد 9/70والتكميل 
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ْكراُكم حتّى كأنكُم عندي ا عنكم بعد  بينكم ... بذ  ّليت ُطرًّ  (1)تس 

 أراد: )تسليت عنكم طرا( .

 الرتجيح:

الراجح يف هذ املسألة، هو القول بجواز توسط احلال بني صاحبها املجرور بحرف جر، أرى أن  

 وعاملها مطلقا، وذلك لألدلة املسموعة السابقة، التي توسط فيها احلال .

وألن ما استدل به املانعون من أدلة قياسية غري مسلم هبا؛ فمن ذلك ادعاء أن حق احلال إذا ُعدي 

ن ُيعّدى إليه بتلك الواسطة، فيقال بل حق احلال لشبهه بالظرف أن يستغنى العامل لصاحبه بواسطة أ

عن واسطة، عىل أن احلال أشد استغناء عن الواسطة، ولذلك يعمل فيها ما ال يعدى بحرف اجلر كاسم 

 اإلشارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمني . 

ب ه التزام التأخري إجراء حلال املجرور بحرف جمرى  حال املجرور بإضافة فيقال: إن ومن الشُّ

املجرور بحرف كاألصل للمجرور باإلضافة، فال يصلح أن حيمل املجرور بحرف عليه، لئال يكون 

 .(2)األصل تابعا والفرع متبوعا 

 

 

 

  

                                                           

( البيت من الطويل، ومل أجد قائله . و)طرا(: مجيعا. و)البني(: الفراق. واملعنى: يقول: لقد كنت أتسىل بعد فراقكم 1)

، وصاحبه "يعامج"، فإنه حال بمعنى: "طرأ"قوله:  يل بذكراكم املستمرة حتى تومهت بأنكم ما زلتم بقريب. والشاهد:

، 2/2287، ومتهيد القواعد 9/70، والتذييل والتكميل 2/008. والبيت يف: رشح التسهيل "عنكم"الضمري يف 

 .1/293والترصيح 

 . 2/037، ومهع اهلوامع 0/422، واملقاصد الشافية 009/ 2( ينظر رشح التسهيل: 2)
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 واملنصوب توسط احلال بني العامل وصاحبها املرفوعحكم 

احب عليه كام جيوز فيه، وإذا كان صاألصل يف احلال التأخري عن صاحبها كاخلرب، وجيوز تقديمها 

 احلال مرفوعا أو منصوبا، ففي توسط احلال بني العامل وصاحبها خالف بني البرصيني والكوفيني .

فجمهور البرصيني جممعون عىل جواز توسط احلال بني العامل وصاحبها، مرفوعا كان أو منصوبا، نحو: 

 .(1)فعولة، فكانت كغريها مما ينتصب بالفعللقيت راكبة هندا، وجاء مرسعا زيد؛ وذلك ألهنا م

هذا باب ما ينتصب ألنه قبيح أن يوصف بام بعده ويبنى عىل ما قبله، وذلك  "يقول سيبويه: 

قولك: هذا قائام رجل، وفيها قائام رجٌل، ملا مل جيز أن توصف الصفة باالسم وُقبح أن تقول: فيها قائٌم، 

ملبني عىل ن افتضع الصفة موضع االسم، كام قبح مررت بقائم وأتاين قائم، جعلت القائم حاال وكا

 .(2)"الكالم األول ما بعده 

 ومن شواهد تقديم حال املنصوب قول الشاعر:

الئيا يئني  أرْسيت ... وأْعت ْبتُهم حتى ُيالقوا و 
م ُمس   (0)وصلُت ومل أ رْص 

 وصلت أرسيت مسيئني.  :أراد

 ومن شواهد تقديم حال املرفوع الظاهر والفعل متقّدم، قول الشاعر:

ب   اج  اُش احل و  نُْهْم ف ر 
تْب ُعها م  يْن ُهْم ُكلُّ ق ْون ٍس ... وي  رُي ُفضاًضا ب 

 (4)ي ط 

                                                           

، 2/27، ورشح املفصل البن يعيش 1/217، واألصول يف النحو 4/158واملقتضب ، 2/122( ينظر: الكتاب 1)

 .9/79، والتذييل والتكميل 2/043ورشح التسهيل 

 . 2/122( الكتاب لسيبويه 2)

(0 ) يئني 
يئني  أرْسيت، حيث توسط احلال )ُمس 

م ُمس  ( البيت من الطويل، ومل ُيعرف قائله. والشاهد فيه: وصلُت ومل أ رْص 

، 9/78، والتذييل والتكميل  2/043العامل )وصلت( وصاحبه املنصوب )أرسيت( والبيت يف: رشح التسهيل  بني

 . 2/037، ومهع اهلوامع 0/473، واملقاصد الشافية 2/2293ومتهيد القواعد 

يطري "القونس: أعىل البيضة، والفراش: بالفتح: العظام الرقيقة، وروي:  البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياين( 4)

يْن ُهْم ُكلُّ ق ْون ٍس، حيث توسط احلال)ُفضاًضا( بني العامل "فضاًضا حتتها رُي ُفضاًضا ب 
، أي حتت السيوف. والشاهد ي ط 
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لئال يتوهم كون احلال مفعوال وكون صاحبه  ؛وأّما الكوفيون فمنعوا توسط حال املنصوب إذا كان ظاهرا

 .(1)توهم املفعولية والبدلية  ومل يمنع بعضهم تقديمه لزوال املحذور، وه ،بدال. فإن كان احلال فعال

أما إذا كان صاحب احلال مرفوعا ظاهرا، فاختلف النقل عن الكوفيني، فنُسب هلم املنع، وُنسب 

فإن كان املرفوع ظاهرا مل جيز عند الكوفيني تقديم حاله. وبعض العلامء  "هلم اجلواز، يقول ابن مالك: 

عا قام مرس :نحو ،الظاهر إذا كان الفعل متقدما يزعم أن الكوفيني ال يمنعون تقديم حال املرفوع

 .(2) "مرسعا قام زيد  :نحو ،زيد، وإنام يمنعون تقديم حال املرفوع إذا كان الفعل متأخرا

 الرتجيح:

أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه البرصيون لورود السامع بذلك، ولضعف العلة التي أبداها  

فت إىل عارض  يلتيتبادر الذهن إىل حاليته، فال (لقيت راكبة هندا)الكوفيون، فإن )راكبة( من قولنا: 

 .توهم املفعولية

وما ذهبوا إليه من اعتبار اللبس ال يلتفت إليه؛ ألن الذي يتبادر إليه الذهن إنام هو النصب عيل 

 (احكةض)احلال، ولو كان مثل هذا التوهم ملفتا إليه مل جيز: رأيت هندا ضاحكة؛ الحتامل أن تكون 

، وليس كذلك؛ ألن هذا االحتامل ضعيف من جهة إبدال املشتق من اجلامد، وقد تقدم (هند)بدال من 

 . (0)ذكر السامع يف االسم، نحو: مسيئني أرسيت، ويف الفعل، نحو: يشيب الغرابا

 

 

  

                                                           

، ومتهيد القواعد 9/78ييل والتكميل ، والتذ2/272)ي ط رُي( وصاحبه املرفوع )ُكلُّ ق ْون ٍس(. والبيت يف اخلصائص 

2/2293 . 

 . 2/2289، ومتهيد القواعد 9/79، والتذييل والتكميل 2/043( ينظر: رشح التسهيل 1)

 . 2/041( رشح التسهيل 2)

 . 0/473، واملقاصد الشافية 2/2293، ومتهيد القواعد 9/79( ينظر: التذييل 0)
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 توسط احلال بني عامله الظريف واملبتدأحكم 

يعمل الظرف واجلار واملجرور يف احلال إذا ضمنا معنى االستقرار، نحو زيد يف الدار قائام، وقد     

يتوسط احلال بني املبتدأ وعامله الظريف، وله صورتان: األوىل: أن تكون بني اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر 

ؤخر، نحو: ملبتدأ املقدم واخلرب املنحو: يف الدار قائام زيد، وال خالف يف جوازها. الثانية: أن تكون بني ا

 .(1)زيد قائام يف الدار، ويف توسط احلال يف هذا الرتكيب خالف بني النحاة 

فمذهب مجهور البرصيني إىل منع توسط احلال بني املبتدأ وعاملها الظريف مطلقا، وما ورد من ذلك 

 . (2)فمسموع حيفظ وال يقاس عليه؛ نظرًا لضعف العامل بعدم ترصفه

واعلم أنه ال يقال قائام فيها رجٌل، فإن قال قائل: أجعله بمنزلة راكبا مر زيٌد،  "ال سيبويه: ق

وراكبا مر الرجُل، قيل له: فإنه مثله يف القياس؛ ألن فيها بمنزلة مر، ولكنهم كرهوا ذلك فيام مل يكن 

لة ما يستغنى زلن منزمن الفعل، ألن فيها وأخواهتا ال يترصفن ترصف الفعل، وليس بفعل، ولكنهن أن

ه كام أجرته العرب واستحسنْت. ومن ثم صار: مررت قائام برجل، ال  به االسم من الفعل. فأجر 

جيوز؛ ألنه صار قبل العامل يف االسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسن هذا حلسن: قائام هذا 

 .(0) "رجل 

 .(4)تدأ وعامله الظريف وذهب الفراء، واألخفش، إىل جوز توسط احلال بني املب 

                                                           

 . 2/711( ينظر: توضيح املقاصد للمرادي 1)

، ومهع 0/477، واملقاصد الشافية 2/712، وتوضيح املقاصد للمرادي 9/119( ينظر: التذييل والتكميل 2)

 ،2/012اهلوامع 

 . 2/124( الكتاب 0)

 ،0/477، واملقاصد الشافية 9/118، التذييل والتكميل 2/422( ينظر: معاين القرآن للفراء 4)
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ بقراءة بعضهم:  واستدال

واملخرب به وهو  ،"ما"عىل احلال املتوسطة بني املخرب عنه وهو  (1)"خالصةً "بنصب  ژ ڃ

 .(2)"لذكورنا"

عىل احلال  (0)"مطويات"بنصب ژ ۇئ   ۇئ  ۆئژ  وكقراءة احلسن البرصي

 واألصل؛ واهلل أعلم: "بيمينه"واملخرب به وهو  ،"الساموات"املتوسطة بني املخرب عنه وهو 

 كذلك استدلوا بقول الشاعر:  ( .4)والساموات بيمينه مطويات 

 (2)بنا عاذ عوف وهو بادئ ذلة ... لديكم فلم يعدم والء وال نرًصا 

وهو: الضمري املنفصل، واملخرب به، وهو لديكم،  فوسط احلال، وهو: بادئ ذلة، بني املخرب عنه

 واألصل: وهو لديكم بادئ ذلة .

ال حُيفظ منه إال هذا، وما  ،أما املانعون فقد ردُّوا ذلك وتأولوه، فقالوا: إن ما ورد من هذا قليل

 ال بال له لقلته ال ينبغي القياس عليه.

واملجرور قبلها عىل أهنا حال من الضمري معمولة للجار  "خالصة  "ومن خترجياهتم لآليتني: أن 

ألهنا واقعة عىل  ؛"ما  "باعتبار معنى  "خالصة"وتأنيث  ،فهو العامل يف احلال "ما"املسترت يف صلة 

 عىل أهنا حال من الضمري املسترت فيها . "قبضته"، معمولة لـ"مطويات"األجن ة. و

                                                           

النصب هي قراءة ابن عباس، واألعرج، وقتادة، وسفيان بن حسني ( من سورة األنعام ، وقراءة 109( من اآلية )1)

 . 1/202. ينظر: املحتسب 

 . 1/299( ينظر: الترصيح 2)

، والقراءة بنصب )مطويات( عىل احلال لعيسى بن عمر، واجلحدري، خمترص يف شواذ القرآن  57( سورة الزمر: 0)

 . 102البن خالويه صـ 

 . 1/533( ينظر: الترصيح 4)

 . 1/299البيت من الطويل، وهو غري منسوب ألحد،  الترصيح  (2)
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 .(1)َضورة "املتقدم  "وأن البيت

جاز توسط احلال بقوة إن كان احلال ظرفًا أو جارًا وجمرورًا، وبضعف إن كان أما ابن مالك فقد أ

ويضعف القياس عىل الرصحية لضعف العامل وظهور العمل ... وال يضعف  "اسامً رصحيًا، إذ يقول:

 . (2)"القياس عىل تقديم غري الرصحية كشبه احلال فيه بخرب إن إذا كان ظرفا 

ا كانت احلال من مضمر مرفوع نحو: أنت قائاًم يف الدار، واملنع إن وذهب الكوفيون إىل اجلواز إذ

 .(0)كانت من ظاهر، فأجازوا أن ُيقال يف:  أنت يف الدار قائاًم : أنت قائاًم يف الدار

 الرتجيح:

أرى  أنه جيوز وقوع احلال بني املبتدأ واخلرب يف نحو: زيد يف الدار قائاًم، وزيٌد عندك مقياًم. فيقال: 

 قائاًم يف الدار، وزيد مقياًم عندك، وذلك لورود السامع به، كام يف الشواهد السابقة. زيدٌ 

وألنه يتسع يف الظرف واجلار واملجرور ما ال يتسع يف غريمها، حتى جاز أن تقع موقعا ال يقع 

 .(4)غريها فيه 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 1/533، والترصيح 1/005( ينظر: رشح اجلمل البن عصفور 1)

 . 2/045( رش التسهيل 2)

 . 2/012، ومهع اهلوامع 9/119، والتذييل والتكميل 2/712( ينظر: توضيح املقاصد للمرادي 0)

 . 2/22( ينظر: رشح الكافية للريض 4)
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 توسط صفة املصدر بينه وبني معمولهحكم 

ل  عمل املصدر عمل الفعل      م  ألنه أصل، والفعل فرعه، فلم يتقيد عمله بزمان دون زمان، بل ع 

ل  املايض واحلاَض واملستقبل ألنه أصل لكل واحد منها، وقد وضع النحاة رشوطا لعمل املصدر،  م  ع 

منها أن يكون غري منعوت قبل متامه، أي قبل استيفائه ما تعّلق به، من مفعول وجمرور، فال يقال: 

عنيف فرسك؛ ألّن معمول املصدر منه بمنزلة الصلة من املوصول، فال يتقدم نعت عرفت سوقك ال

املصدر عىل معموله، كام ال يتقدم نعت املوصول عىل صلته، أما إذا ُوصف املصدر بعد أخذ معموله 

 جاز ذلك بال خالف، نحو:

 .(1)إن وجدي بك الشديد أراين ... عاذرًا من عهدت فيك عذوال 

معموله، وهذا مذهب مجهور  ، ووصف املصدر بعد أخذ"وجدي"لـ نعت "الشديد"فـ

 .(2)النحاة

  ڀ  ڀژ وأجاز الزخمرشي الفصل بني املصدر ومعموله بالوصف، فقال عند قوله تعاىل: 

ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ْوم   (0) ژڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ    چ    العامل يف ي 

ي ال حيزهنم فالزخمرشي أجاز أن يكون العامل يف )نطوي( هو )الفزع(،   .(4)أو تتلقاهم ،أو الفزع ،ن ْطو 

 .لك قد وصف املصدر قبل أخذ معمولهوهو مصدر وقد وصف بقوله )األكرب( فيكون بذ

                                                           

البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة. واملعنى: يقول: إن فرط حبى لك، وهيامي بك، محل الذين كانوا يلومونني عىل  (1)

ـ )وجدي( مصدر مضاف إىل فاعله، واكتسب بإضافته  التامس األعذار يل. والشاهد يف قوله: إن وجدي بك الشديد، ف

، والتذييل والتكميل 0/135ت يف: رشح التسهيلالتعريف، فلذلك وصف باملعرفة وهو قوله: )الشديد( .والبي

 .0/27ومهع اهلوامع ، 1/579، ورشح الترصيح 5/2827، ومتهيد القواعد 11/22

 .0/27ومهع اهلوامع ، 5/2827، ومتهيد القواعد 11/22، والتذييل والتكميل 0/135( ينظر: رشح التسهيل2)

 .من سورة األنبياء  134، 130( اآليتان 0)

 . 4/158للزخمرشي  ( الكشاف4)
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وأجاز الزخمرشي أن يكون العامل فيه الفزع وليس بجائز  "واعرتضه أبو حيان يف هذا فقال: 

 . (1) "ألن الفزع مصدر وقد وصف قبل أخذ معموله فال جيوز ما ذكر

اهم(  ُْزهُنم(، أو بـ)تتلق  والنحاة قد جعلوا عامل النصب يف )يوم نطوي( إما أنه منصوٌب بـ)ال حي 

 . (2)ر اذكر أو أعني أو أنه منصوٌب بإضام

 عل املعمول متعلقًا بفعل يفرسه املصدرؤول عىل أن جُي فإن ورد ما يوهم خالف ذلك يف الشعر، تُ 

 كام قال احلطيئة:

 . (0)أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ... ولن يرى طاردًا للحر كاليأس 

 الكم .فال يتعلق )من نوالكم( بقوله: )يأسا(، بل بفعل مقّدر، أي: يئست من نو

 متعلقا بيأس وقد وصفه بمبني، وإن "من نوالكم"فال جيوز أن يكون قوله: "يقول ابن جني: 

 .(4)كان املعنى يقتضيه؛ ألن اإلعراب مانع منه. لكن تضمر له حتى كأنك قلت: يئست من نوالكم

 وقال اآلخر:

 (2)برضب يزيل اهلام شدة وقعه ... بكل حسام ذي صبي ورونق 

 ؛ ألنه قد وصف بقوله: يزيل اهلام ."َضب"كل حسام، وال جيوز أن يتعلق بـتقديره: كائن ب

                                                           

 . 017/ 5( البحر املحيط 1)

 . 238/ 8( ينظر: الدر املصون 2)

 ( البيت من البسيط، وقائله احلطيئة، والشاهد يف البيت قوله: )يأسا مبينا من نوالكم(0)

حمذوف،  بإضامر عاملأول  -كام هنا  -عىل أن املصدر يشرتط يف إعامله أال يتبع قبل أن يستكمل عمله، فإذا ورد خالف ذلك 

ـ  فـ )يأسا( مصدر، و)مبينا( صفة له، و)من نوالكم( متعلق بـ)يئست( حمذوفا بـ)يأسا( املذكور، والبيت يف ديوان احلطيئة ص

 .0/27، ومهع اهلوامع 5/2828، ومتهيد القواعد 0/139، ورشح التسهيل 0/252، واخلصائص 280

 . 0/252( اخلصائص 4)

 ومل أجد قائله، ومل يذكره غري أيب حيان. ( البيت من الطويل ،2)

والشاهد فيه: برضب يزيل اهلام  ... بكل حسام، فقد توسطت صفة املصدر بينه وبني معموله، واجلمهور يضمرون 

 .11/52ل البيت يف التذييل والتكميعامال حمذوفا، أن املصدر يشرتط يف إعامله أال يتبع قبل أن يستكمل عمله . و
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 الرتجيح: 

أرى أن الراجح هو أن املصدر ال يعمل إذا كان موصوفا، وإذا ُوصف فحينئذ ُيقدر للمعمول 

 عامال آخر غري املصدر املوصوف، وهذا هو رأي اجلمهور .

فهو خمالف لإلمجاع، كذلك ما ذكره من أن أما ما ذكره الزخمرشي من عمل املصدر املوصوف 

ي( جيوز أن يكون )الفزع(. فرُيد عليه بأن هناك تأويالت أخرى جيوز احلمل عليه  االعامل يف )ي ْوم  ن ْطو 

دون اخلروج عىل القاعدة وخمالفة اجلمهور، وأن الشواهد الشعرية التي ذكروها يف عمل املصدر 

 االستشهاد هبا عىل عمل املصدر املوصوف .املوصوف قليلة جدا، ال ترقى لدرجة 

 

 

  



- 5002 - 

 توسط صفة اسم الفاعل بينه وبني معمولهحكم 

ال خالف بني النحاة يف جواز وصف اسم الفاعل بعد العمل، نحو: هذا ضارٌب زيدًا عاقٌل،    

وهذا الذي ذكره ال نعلم فيه خالًفا من أنه إذا ُوصف بعد  "ومل أجد من خالف هذا، يقول أبو حيان:

 .(1)أخذه مفعول ه جاز ذلك، وليس وصفه بعد أن أخذ  معمول ه قادًحا يف عمله 

 تأخرا.مل الرتكيب هنا أن يأيت اسم الفاعل، ثم يليه معموله، ثم يأيت الوصف وعىل هذا فأص

أما إذا توسط الوصف بني اسم الفاعل ومعموله نحو: هذا ضارٌب عاقٌل زيدًا، فقد اختلف فيه 

 النحاة.

 فذهب البرصيون والفراء إىل منع هذا الرتكيب، فال جيوز: هذا ضارٌب عاقٌل زيًدا.

أال "ح عند سيبويه، فال يعمل اسم الفاعل إذا كان موصوفا، ويف هذا يقول: وهذا الرتكيب قبي

ترى أنك لو قلت: مررُت بضارٍب ظريٍف زيدا، وهذا ضارٌب عاقٌل أباه كان قبيحا؛ ألنه وصفه 

 .(2)"فجعل حاله كحال األسامء، ألنك إنام تبتدئ باالسم ثم تصفه 

بأنه إذا وصف قبل أن يأخذ معموله زال شبهه وعلل النحاة ملنع عمل اسم الفاعل إذا ُوصف: 

للفعل بالوصف الذي هو من خواص األسامء، بخالف ما إذا تأخر الوصف ألن صفته حتصل بعد 

 .(0) "متام عمله 

أما الكسائيُّ وباقي الكوفيني فقد أجازوا إعامله موصوًفا قبل أن يأخذ معموله، فأجازوا: هذا 

 ضارٌب عاقٌل زيًدا.

 م ن أجاز ذلك بالسامع، منه قول الشاعر:واستدل  

                                                           

، واملقاصد 0/74، ورشح التسهيل 1/2224ينظر: رشح اجلمل البن عصفور ، و13/038التكميل ( التذييل و1)

 . 4/271الشافية 

 . 2/29الكتاب لسيبويه ( 2)

 . 0/72، ومهع اهلوامع 0/74ينظر: رشح التسهيل ( 0)
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ى يف اخل ل يط  املُباي ن   ْرُت ُسل يْم  ْت ... ذ ك  ع  ج   ر 
ني  ْطباُء ف رخ   (1)إذا فاق ٌد خ 

طباء( .   وقال اآلخر: ني( منصوب بـ )فاقد(، وقد ُوصف بـ )خ   فـ )ف رخ 

 ت ْرحاُلُه وج  
يُود ي به  ى عيل  أ ُظنُّه ... س  ْش   (2)عائُلهْ وقائلٍة خت 

 )  فـ )أظنُّه( معمول لـ )قائلة(، وقد ُوصف بـ )ختشى عيل 

ل  املانعون الشواهد السابقة، فخرجوها عىل أن املنصوب ليس معموال السم  هذا وقد تأو 

ني( ُتؤُ  ْطباُء ف رخ  ( منصوب بإضامر فعٍل يفرسِّ الفاعل، فقول الشاعر: )إذا فاقٌد خ  ني  ل  عىل أن  )ف رخ  ه وِّ

، ويؤيد أنه ليس منصوًبا بفاقد أن  )فاقًدا( صفة غري جارية )ف ْت ف رخني  د  اقٌد( ويدل عليه، وتقديره: ف ق 

 عىل )الفرخني( يف التأنيث، ولو كانت جارية عليه لقيل: فاقدة .

ا البيت اآلخر ُفيؤ   شى عيل  )ل عىل أن  قوله: و  وأم  . حال من الضمري املستكنِّ يف اسم الفاعل (وخت 

نْي. ويتعل ق  أو معمول ملحذوف، تقديره: قالْت أو تقول أ ُظنُّه، أو ُيتأول عىل حذف اجلار، أي: عىل ف ْرخ 

ْت( فال يكون يف ذلك حجة  ع  ج   .(0)األول باسم فاعل صفة، والثاين بـ )ر 

  

                                                           

كدرة. واخلطباء: ذات اللون الضارب إىل اللبرش بن أيب خازم. وفاقد: أي محامة فقدت فراخها. البيت من الطويل، وهو منسوب ( 1)

 والفرخان: ولدا الطائر. ورجعت: صوتت. وسليمى: اسم امرأة. واخلليط: القوم. واملباين: املفارق.

واملعنى: يقول: عندما يسمع صوت محامة تبكي عىل فرخني فقدهتام يتذكر حبيبته التي فارقته يف قوم كانوا يف عرشائه. 

سم مع كون ا "فرخني"مفعواًل به  "فاقد"حيث نصب اسم الفاعل  "فاقد خطباء فرخني"والشاهد فيه قوله: 

 الفاعل موصوًفا وهذا جائز عند الكسائي وغريه.

 . 2/217، ورشح األشموين 4/271، واملقاصد الشافية 13/035، والتذييل 0/74والبيت يف: رشح التسهيل 

 به: سيهلكه. ( البيت من الطويل، وقائله: ذو الرمة . وسيودي2)

 والشاهد يف البيت: وقائلة ختشى عيّل أظنه، فإن )أظنه( معمول لـ )قائلة( مع وصفه )ختشى عيّل(.

 . 2/172، واملساعد 13/035، والتذييل 0/72والبيت يف: رشح التسهيل 

 . 4/271املقاصد الشافية ، 13/037( التذييل والتكميل 0)
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 الرتجيح:

أرى أن الراجح هو عدم إعامل اسم الفاعل إذا وصف قبل العمل، فال يقال: هذا ضارٌب عاقٌل 

زيًدا؛ وذلك ألن اسم الفاعل إنام عمل ملشاهبته الفعل، وإذا كان الفعل ال يوصف، فكذلك ما مُح ل 

 هعليه؛ وألن الوصف من خصائص األسامء، فإذا وصف اسم الفاعل قبل أن يأخذ معموله، زال شبه

 باملضارع لفظا ومعنى، فبطل عمله. 
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 اخلامتة

ن محدا طيبا غري متناهٍ، وأشكره شكر العاجز ع -سبحانه-احلمد هلل الذى بنعمته تتم الصاحلات، أمحده 

 3إحصاء فضله وكرمه، وأصىل وأسلم عىل رسول السالمة، وعىل آله وصحبه نجوم اهلداية

 وبعد ...

والتطواف معه ىف موسوعات اللغة والنحو قديمها وحديثها، كشفت فبعد دراسة هذا املوضوع 

 هذه الدراسة عن النتائج اآلتية:

أثبت أن التوسط خيتلف عن التقديم، فكالمها يعرب عن تغيري الرتبة يف نظام اجلملة، ولكن التوسط  -1

 .عاالوسط توس عىل وجه الدقة، ويُطلق عىليكون يف بداية الكالم إنام يكون حمله الوسط، والتقديم 

 قت بحرص مسائل التوسط املختلف فيها، وكانت من قبل متداخلة مع التقديم . -2

 وضعت ضوابط للتوسط، ومل أجد أحدا أشار إىل هذا . -0

وقد  "صححت ما نسبه ابن مالك البن معط، يف أنه يمنع توسط خرب ليس ودام، حني قال:  -4

 ."توسيط خرب )ليس، وما دام( وقع يف ذلك ابن معط رمحه اهلل فضمن ألفيته منع 

واحلق أن ابن معط مل يرصح بذلك، فهو قد منع التوسط مع )ما دام( وأجازه مع )ليس(، وقد 

ح بذلك فقال:  الفصول ". وقال يف "وال جيوز أن يتقدم اخلرب عىل اسم )ما دام( وجاز يف األخر  "رص 

 .(1) "وأما )ليس( فيجوز تقدم خربها عىل اسمها  ": "اخلمسون 

)ما( أهنا إذا توسط خربها بينها وبني اسمها؛ بطل عملها،  أثبت أن صحيح مذهب سيبويه يف -2

 (2)وهذا بخالف ما نسبه له ابن مالك 

  

                                                           

 توسط ومسألة:  . 181، والفصول اخلمسون صـ  852/ 2ابن معط ، ورشح ألفية 1/149( ينظر: التسهيل 1)

 . خرب )ليس( بينها وبني اسمها

 حكم توسط خرب )ما( بينها وبني اسمها. ( ينظر مسألة2)
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 م.2333الكتب العلمية  طبعة دار -املحكم واملحيط األعظم، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي .22

عرش البن القاهرة، والنرش يف القراءات ال -خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه ، طبعة مكتبة املتنبي .20

 .بريوت –اجلزري، تعليق: الشيخ. حممد عيل الضباع، طبعة دار الكتب العلمية 
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 م. 1972 -هـ  1092 املرجتل )يف رشح اجلمل( البن اخلشاب، حتقيق: أ. عيل حيدر .24

 ين .مطبعة املدحتقيق د: حممد الشاطر أمحد،  املسائل البرصيات أليب عيل الفاريس، .22

املسائل احللبيات، حتقيق د. حسن هنداوي، طبعة دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ودار  .25

ـ  1437املنارة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل:   م. 1987 -ه

املساعد عىل تسهيل الفوائد البن عقيل، حتقيق: د. حممد كامل بركات، منشورات مركز  .27

 مكة املكرمة -البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي

معاين القرآن لألخفش، حتقيق: الدكتورة. هدى حممود قراعة، طبعة مكتبة اخلانجي،  .28

 م . 1993 -هـ  1411القاهرة، الطبعة األوىل

: أ.أمحد يوسف النجايت ، أ. حممد عيل النجار ، د. عبد الفتاح  القرآن للفراء، حتقيقمعاين  .29

 طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب .، إسامعيل الشلبي

املعجم الوسيط، إعداد: أ. إبراهيم مصطفى، و: أ. أمحد الزيات، و: أ. حامد عبد القادر، و:  .53

 أ. حممد النجا، طبعة دار الدعوة .

للبيب عن كتب األعاريب البن هشام، حتقيق: د. عبد اللطيف اخلطيب، الطبعة مغني ا .51

 م. 2333 -هـ 1421األوىل: 

 .1990 ،األوىل: الطبعة -بريوت –مكتبة اهلالل  -املفصل للزخمرشي، حتقيق: د. عيل بو ملحم .52

 . مدحمعبد الوهاب يف النحو، أليب موسى اجلزويل، حتقيق د: شعبان  املقدمة اجلزولية .50

املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية للشاطبي، حتقيق: د. عبد الرمحن العثيمني،  .54

ة مك -وآخرين، طبعة معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى 

 م.2337 -هـ  1428املكرمة، الطبعة: األوىل 

ن املجلس األعىل للشئواملقتضب للمربد: حتقيق د. حممد عبد اخلالق عضيمة، طبعة  .52

 م. 1994 -هـ  1412اإلسالمية، 
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ما جيوز للشاعر يف الرضورة للقرياواين، حتقيق: د.رمضان عبد التواب، و: د. صالح الدين  .55

 . اهلادي، طبعة دار العروبة، الكويت

نتائج الفكر للسهييل، حتقيق الشيخني: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد عوض، طبعة  .57

 م . 1992 -هـ 1412األوىل  الطبعة بريوت، –العلمية دار الكتب 
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