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==================================== 
وال يقاس على ذلك خالفا لبعضهم ولغة هذيل إبدال حائها عينا وقرأ  

ابن مسعود }َفََتَبَُّصوا ِبِه َحَّتَّ ِحنٍي{ . وأما الواو فمختصة ابلقسم 
وكذلك التاء وال جيوز ذكر فعل القسم معهما فال تقول أقسم وهللا وال 

قد مسع جرها أقسم اتهلل وال جتر التاء إال لفظ هللا فتقول اتهلل ألفعلن و 
رب مضافا إىل الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معىن قوله والتاء هلل ورب  

ومسع أيضا اتلرمحن وذكر اخلفاف يف شرح الكتاب أهنم قالوا حتياتك  
وهذا غريب وال جتر رب إال نكرة حنو رب رجل عامل لقيت وهذا معىن  

لغيبة  قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة وقد شذ جرها ضمري ا
 كقوله: 
 وربه عطبا أنقذت من عطبه ...واه رأبت وشيكا صدع أعظمه  - 202

 كما شذ جر الكاف له كقوله: 
 وأم أوعال كها أو أقراب  ...خلى الذانابت مشاال كثبا  - 203
 وقوله:
 كه وال كهن إال حاظال   ...وال ترى بعال وال حالئال  - 204

وهذا معىن قوله: وما رووا البيت أي والذي روى من جر رب املضمر 
 حنو ربه فَّت قليل وكذلك جر الكاف املضمر حنو كها 



 مبن وقد أتيت لبدء األزمنة ...بعض وبني وابتدىء يف األمكنة 
 نكرة ك ما لباغ من مفر  ...وزيد يف نفي وشبهه فجر 

ة يف غري الزمان كثريا ويف  جتيء من للتبعيض ولبيان اجلنس والبتداء الغاي
الزمان قليال وزائدة فمثاهلا للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله 
تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا اِبهلِل{ ومثاهلا لبيان اجلنس قوله تعاىل: 

وله }فَاْجَتِنُبوا الر ِْجَس ِمَن اأَلْوََثِن{ ومثاهلا البتداء الغاية يف املكان ق
تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد 

اأَلْقَصى{ ومثاهلا البتداء الغاية يف الزمان قوله تعاىل: }َلَمْسِجٌد ُأسِ َس 
 َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه{ وقول الشاعر: 

 إىل اليوم قد جربن كل التجارب ...خترين من أزمان يوم حليمة  -
ومثال الزائدة ما جاءين من أحد وال تزاد عند مجهور البصريني إال 

 بشرطني: 
 أحدمها: أن يكون اجملرور هبا نكرة.

الثاين: أن يسبقها نفي أو شبهه واملراد بشبه النفي النهى حنو ال تضرب 
 جاءك من أحد من أحد واالستفهام حنو هل

وال تزاد يف اإلجياب وال يؤتى هبا جارة ملعرفة فال تقول جاءين من زيد  
خالفا لألخفش وجعل منه قوله تعاىل: }يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم{ وأجاز 
الكوفيون زايدهتا يف اإلجياب بشرط تنكري جمرورها ومنه عندهم قد كان 

 من مطر أي قد كان مطر. 
 ومن وابء يفهمان بدال ...الم وإىل لالنتهاء حَّت و 



يدل على انتهاء الغاية إىل وحَّت والالم واألصل من هذه الثالثة إىل 
فلذلك حبر اآلخر وغريه حنو سرت البارحة إىل آخر الليل أو إىل نصفه 

 تعاىل:  وال جتر حَّت إال ما كان آخرا أو متصال ابآلخر كقوله
{ وال جتر غريمها فال تقول سرت البارحة  }َسالٌم ِهَي َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

حَّت نصف الليل واستعمال الالم لالنتهاء قليل ومنه قوله تعاىل: }ُكلٌّ 
جَيِْري أَلَجٍل ُمَسم ًى{ ويستعمل من والباء مبعىن بدل فمن استعمال من 
نْ َيا ِمَن اآلِخَرِة{ أي بدل   مبعىن بدل قوله عز وجل: }أَرِضيُتْم اِبْْلََياِة الدُّ

اآلخرة وقوله تعاىل: }َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة يف اأَلْرِض ََيُْلُفوَن{  
 أي بدلكم وقول الشاعر: 

 ومل تذق من البقول الفستقا ...جاريه مل أتكل املرققا  - 206
أي بدل البقول ومن استعمال الباء مبعىن بدل ما ورد يف اْلديث ما 

 محر النعم أي بدهلا وقول الشاعر: يسرين هبا
 شنوا اإلغارة فرساان وركباان ...فليت يل هبم قوما إذا ركبوا 

==================================== 
املصادر: شرح ابن عقيل, شرح التسهيل البن مالك, مغين اللبيب عن  

 كتب االعاريب, شرح الكافية للرضي. 
 

 


