الوُصَْل ُة يف النِّ َداءِ

إعداد
أستاذ النَّحو والصَّرف
بكلية اللّغة العربيّة  -جامعة أ ّم القرى

ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ
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ورد البحث يف 4162/2/41ادد .حممّد بن جنم بن عَوَّاض السيَّاليّ وقُب للنشر يف 4162/8/7اد

صلَةُ يف النِّدَاءِ
الوُ ْ
ملخص البحث
احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول اللّه ،وبعد ،فقدد عَدرَضَ اداا العمد
شغِ َ بها العلماء منا وقت مبكِّرٍ ،اي نداء ما فيه أل ،وسِرُّ ذلك أنَّه مجد
ملسألة حنويَّة ُ
بني تعريفني على املنادى؛ تعريد
يريدوا نزع األل
نداء ذي األل

النِّدداء وتعريد

أل ،فكرادوا ابمد بينهمدا ،و

والالم من املنادى ألنَّه تغيري للَّفظ عن أصله ،ومن ثَمَّ توصَّدلوا ىل
واللَّام بأيّ واسم اإلشارة ،وذلك ما عبّروا عنده بالوُصْدلَة يف النِّدداء،

واستثنوا من ذلك _ يف غري الضّرورة _ صورًا.
وقد اقتضت طبيعة ااا العم أن يق يف مقدّمة ومبحثني ،تناول أحداما نداء
صلَةِ يف النداء.
صلَة ،وحتدَّث اآلخر عن الوُ ْ
ما فيه أل من غري وُ ْ
وقد أشارت املقدّمة ىل منشأ املسألة بإجياز ،كما أبانت عدن خََُّّدة العمد الد
سار وَفْقِها.
وتناول املبحث األوَّل نداء املصدَّر بأل يف متهيد ،ومخس مسائ  ،ادي مجلدة مدا
استثنوا من ذلك ،فأجازوا فيه ابم بني النداء وأل.
صلَةِ يف النِّداء ،معنااا ،واحلاجة ىلليها ،ومدا يقد
وحتدَّث املبحث الثَّاني عن الوُ ْ
صلَة ،وتاب التَّاب .
صلَة ،وتاب الوُ ْ
وُ ْ
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الوُ ْ

صلَة يف القرآن الكريم.
وخُتِم ااا املبحث حبديث موجز عن الوُ ْ
يقفو ذلك كلَّه خامتةٌ بنتائج البحث ،تتلواا قائمة باملصادر واملراجد  ،وفهدر
املوضوعات.
وَب ْعدُ فهاا او موضوع نداء املصدَّر بأل ،كما بَيَّنته من خدالل اداا الرِّحْلدةِ يف
تراث النحويني والقرآن الكريم.
واهلل املوفّق واملعني ،وصلَّى اهلل على خامت النّبيني.
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د .حممّد بن جنم بن عَوَّاض السيَّاليّ

املُقدّمة
احلمد هلل ربِّ العاملني ،والصَّالة والسَّالم على نبيِّه األمني ،وعلى آله وصدحبه
أمجعني.
وبعد ،فإنَّ دخول حرف النِّداء على املقرون بأل من املسائ النَّحويّة الد عُد
بها النُّحاة منا وقت مبكِّر ،وانا ميكن أن يُثار سؤال ،واو :لِمَ كانت ااا املسألة مِمَّدا
شغِ َ به النّحاة؟ ،وا ذلك ممتن البتَّة ،أم ال؟.
ُ
ال لالجتهداد ندتلمّس مدن خاللده اإلجابدة علدى اداا
و َيدَع لنا ا لعلمداء جمدا ل
التّساؤل ،ب وجدناام  -رمحهم اهلل  -قد أفصحوا لنا عن سرِّ ذلك ،وادو أنَّ النِّدداء
تعري

بسبب القصد والتوجُّه ،وأل تفيد التَّعري  ،ففي دخول النِّداء على مصحوب

أل جَ ْم ٌ بني تعريفني ،تعري

أل وتعري

النِّداء ،وال جيتمد تعريفدان علدى ُمعَدرَّف

واحد .ومن انا قالوا بالفص بني حرف النِّداء وأل ،وذلك الفاص او ما اصَّلحوا
صلَة يف النِّداء" ،واي عندام املنادى املبهم ،واو شيئان؛ أيّ واسدمُ
على تسميته بد "الوُ ْ
اإلشارة ،واستثنوا من ذلك صورًا جاء فيها نداء ما فيه أل ،من غري وُصْدلَة ،ادي اهلل،
وحمكيّ ابُمَ  ،وما كانت أل فيه الزمة ،واسم ابنس املشبَّه به ،والضَّرورة الشِّعريَّة.
ولدمَّا كان نداء ما فيه أل قد جاء يف اللغة علدى صدورتني ،بوُصْدلَة ومدن غدري
صلَة فقد اقتضت طبيعة ااا العم أن يق يف مقدّمة ومبحدثني رئيسدني تناولدت يف
وُ ْ
صلَة يف النِّداء.
صلَة ،ويف اآلخر الوُ ْ
أحداما نداء ما فيه أل مباشرة ،من دون وُ ْ
سدَاا َعدَلْتُ عن جعله بعنوان "نداء
صلَة اي ُلحْمَةُ ااا العم و ُ
ولدمَّا كانت الوُ ْ
صلَةُ يف النِّداء"؛ ألنَّ نداء مصحوب أل مباشرة
ما فيه أل" ،وآثرت أن يكون العنوان " الوُ ْ
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صلَة او مسائ حمصدورة ،ال تتاداوز  -يف غدري الضَّدرورة  -أربعًدا ،علدى
من غري وُ ْ
خالف يف اثنتني منها.
فأمَّا املبحث األوَّل فقد جاء يف متهيد ومخس مسائ  ،أبنت يف التَّمهيد عن مقالة
العلماء يف سرِّ عدم نداء املصدَّر بأل مباشرة ،وعَرَضدتُ يف املسدألة األو لندداء لفدظ
اباللة واللّغات الواردة فيه ،ووص

ال ّلهُمَّ ،ويف الثَّانية نداء حمكديّ ابُمد  ،وكاندت

الثَّالثة يف نداء املوصول املصدَّر بأل ،والرَّابعة يف نداء اسم ابنس املشبَّه به ،واخلامسدة
واي األخرية يف نداء ذي األل

والالم يف حال الضَّرورة.

صلَةُ يف النِّدداء ،وادو صُدلْبُ اداا العمد
وأمَّا املبحث الثَّاني فهو بعنوان :الوُ ْ
صلَةل،
وقُوامُه ،وقد أقمنا حديثنا فيه على مقدِّمة وقسمني ،تناولنا يف أحداما ما يق وُ ْ
ويف اآلخر التّاب .
وقد عَرَضنا يف املقدِّمةِ ملعنى الوُصْدلَةِ عندد اللغدويِّني والنّحداة ،واحلاجدةِ ىلليهدا
والباعث عليها.
وأدرنا حديثنا يف القسم األوَّل على مسدائ  ،جداءت علدى النّحدو التَّدالي؛ أيّ
صلَةل ،واألصد يف قدوهلم :يدا
أوجه استعماهلا يف العربيّة وىلضافتها ،ووجه استعماهلا وُ ْ
أيُّها الرّجُ ُ ،واملنزَّل منزلةَ أيّ ،واو اسم اإلشارة ،وسدرّ اختصداا الوُصْدلَةِ بهداين
االمسني ،وقَّ أيّ عن اإلضافة ،وأخريًا اا التَّنبيه.
وتناولت  -يف القسم الثاني  -تداب الوُصْدلَةِ ،يف مسدألتني منفصدلتني أفدردت
ىلحدااما للحديث عن تاب أيّ ،واستقلَّت األخرى بتداب اسدم اإلشدارة .وأردفتهمدا
صلَة وتابعها ،يلي ذلك الكالم عن تاب التَّاب .
بالقول يف ىلعراب الوُ ْ
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د .حممّد بن جنم بن عَوَّاض السيَّاليّ

ااا وقد رأيت أنَّ من متام الفائدة أن أحتدّث باختصار عن الوُصْدلَة يف القدرآن
الكريم ،صوراا ،وعدد مرّات وروداا ،وما أُتبِعت به يف آي الاِّكر احلكيم.
وأخريًا ساَّلت يف اخلامتة أامّ النتائج ال توصَّ ىلليها البحث.
وأتبعت ذلك بالفهار ؛ فهر
وفهر

الشَّوااد ،وفهر

قائمدة املصدادر واملراجد ،

املوضوعات.
ااا وأبرأ ىل اهلل من ك ِّ حَوْلٍ وقوّة ،وأسأله  -سبحانه  -التَّوفيق والسّداد.
والصَّالة والسَّالم على نبيِّنا حممّد وعلى آله وصحبه أمجعني .وآخدر دعواندا أن

احلمد هلل ربِّ العاملني.
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املبحـث األَوَّل
دد نداء ما فيه أل دد

متهيد.
 نداء لفظ اباللة.
 نداء مَحْكيِّ ابُمَ .
 نداء املوصول املبدوء بأل.
 نداء اسم ابنس املشبَّه به.
 الضَّرورة الشّعريّة يف نداء املصدَّر بأل.
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متهيد
اضَّلعت الَّبقات األو من علماء العربيدة _ رمحهدم اهلل _ بوضد النحدو،
وكانوا يراعون ما جاء عن العرب والقراء ،ومعلوم أنَّ القدراءات ادي يف حقيقتهدا _
هلاات لغوية خمتلفة األداء ،وجاء النحاة ،بعد كتاب سيبويه _ وكان كدثريٌ مدنهم مدن
ذوي امللكات العقلية النادرة  -فوجدوا أنَّ األوائ

يدعوا هلم جماالل كبريال ،فدأفرغوا

طاقاتهم يف األقيسة والتعليالت والتَّعقُبات ،فااءت قواعدام معبِّرةل عن ااا ابهدد،
وىلضافة متميِّزةل ىل جهود من سبقوام.
وكان ممَّا شُغ النحاةُ به _ منا عهد اخللي بن أمحد _ ندداءُ مدا فيده "أل" .وسد ُّر
ذلك أنَّه مج ٌ بني تعريفني؛ تعري

بالنداء ،وتعري

بداألداة .فالندداء يفيدد ختصيصدال،

والتخصيص تعري ( ،)4وكالامدا بعالمدة لفظيدة .فكرادوا ابمد بينهمدا ،اسدتغناء
بأحداما عن اآلخر.
يقول سيبويه" :واعلم أنَّه ال جيوز لك أن تنادى امسال فيه األل

والالَّمُ البتَّة ،ىلالَّ

أنَّهم قد قالوا :يا أهللُ اغفر لنا .....،وزعم اخللي _ رمحه اهلل _ أنَّ األل

والالَّم ىلنَّما

مَنَعهما ،أن يدخال يف النداء من قب أنَّ ك َّ اسمٍ يف النداء مرفوعٍ معرفةٌ ،وذلك أنَّه ىلذا
قال :يا رج ُ ...،فمعناا كمعنى يدا أيُّهدا الرجد ُ ،وصدار معرفد لة ألنَّدك أشدرت ىلليده
وقصدت قصدا ،واكتفيدت بهداا عدن األلد

والدالم ،وصدار كاألمسداء الد ادي

لإلشارة ،حنو ااا ،وما أشبه ذلك ،وصار معرفةل بغري أل

والم؛ ألنَّكَ ىلنَّمدا قصددت

قصددد شدديء بعيندده ،وصددار ادداا يف النددداء بدددالل مددن األلد

والددالم ،واسددتغنى بدده

عنهما.)6("...
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وللرضيّ َتعَقُّب على مقاله النحاة ااا ،قال" :وفيه نظر؛ ألنّ اجتماع حرفني يف
أحداما ما يف اآلخر وزيادة ال يُستنكر"(.)6
"وليس احملاور – عندام  -اجتماع التعريفني املتغايرين ،بدلي  :يا ااا ،ويا عبدَ
اهلل ،ويددا أنددت ،ويددا أهللُ ،بد املمتند اجتمدداع أداتددي التعريد  ،حلصددول االسددتغناء
بأحداما(.)1
"
ااا او املشهور عنهم ،ويقتضديننا املقدام _ اندا _ أن نشدري ىل وجهدة النظدر
األخرى ال ذكراا الرضيّ ،فلقد قال" :لدو دخد الدالم _ يعد حدرف التعريد

_

املنادى ،فإمَّا أن يبنى معها واو بعيد؛ لكون الالم معاقبة للتنوين ،فهي كالتنوين ،فمن
ثمَّ ق َّ بناء االسم معها ،كاخلمسة عشر وأخواته ،واآلنَ ،فاسدتُكرا دخوهلدا مََّّدردال يف
املنادى املبنى.
وىلمَّا أن يُعرب ،واو _ أيضال _ بعيد؛ حلصول ع َّلة البناء ،وادي وقدوع املندادى
موق الكاف ،وكونه مثله يف اإلفراد والتعري (.)6
واو _ بهاا التفصي _ ال مين دخوهلدا البتَّدة ،كمدا ذكدر سديبويه وابمهدور،
ولكنه يستكرا ذلك مََّّردال يف النوعني ،املبنى واملعرب؛ لبعدا.
وال نستبعد حنن وجهة النظر ااا ،وال نااب بعيدال يف حماولة البحث عن سدرِّ
ااا احلكم ،وخباصَّة أنَّنا وجدنا من ذلك حَظَّا ال بأ

به ،متمثالل يف تلك املسائ ال

طالعتنا بها كتب النحو ال ساقت لنا نصوصال متضافرة وق فيها ندداء مدا فيده "آل" يف
حال السعة ،فضالل عن ضرورة الشعر ،كما سيأتي يف املبحث التالي.
ومن انا فإنَّه جيدر بنا أن نقول ما قاله الرضيّ ،وادو أنَّ دخدول "أل" مََّّدردال يف
املنادى مستكرا ،ال أنَّه ممتن البتَّةَ.
77
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ــ نداء ما فيه "أل" ــ
انعقد ىلمجاع ابمهور من أا اللغة على أنَّه ال جيوز ابم بني حرف النداء
و "أل"  -يف غري الضرورة  -ىلالَّ م اسم اهلل ،وحمكى ابم  ،وىل ذلك أشار الناظم
بقوله يف باب النداء ،من األلفية:
وباضددَّرارٍ خُددصَّ جَمْ د ُ يددا وأل

ي ابُمدد
حكدد ِّ
ىلالَّ مَدد َ اللَّددهِ ومَ ْ

• املسألة األو  :نداء لفظ اباللة (اهلل):
فيقال_ على ذلك _ يا أللَّه ُ ،بقَّ اهلمزة ،ووَصْلها ،وبإثبات ىلحددى األلفدني
وحافها(.)2
أدخلوا عليه حرف النداء؛ "ألنَّ األل

والالَّم صارتا كأنَّهما من نفس الكلمة،

ملَّا ينفصال عنه ،وصارتا كالعوض من اهلمزة احملاوفة منه"(.)7
واألكثر فيه :اللَّهمًّ ،مبيم مشددَّة معوَّضَةل من حرف النداء ،أُخِّرت "تربكال
باالبتداء باسم اهلل تعا "( .)8ويرى الفراء أنَّ أصله :يا أهللُ أُمَّنا باخلري ،وأنَّه خُفَّ
اللهُمَّ ال تؤُمَّهم باخلري(.)47
حباف اهلمزة( .)6ورُدَّ بأنكَّ تقولَّ :
وشاَّ ابم بينها وبني حرف النداء ،كما يف بيت:
..................................

اللهُمَّدددا
اللهُدددمَّ يدددا َّ
أقدددولُ يدددا َّ

واو ألميَّة بن أبي الصَّلت ،وقي  :ألبي خُراش اهلالي .ولن ننداق

نسدبته ىل

قائ بعينه ،فقد كفانا البغداديُ ذلك ،قدال _ بعدد أن خَََّّدأ العدي يف نسدبته ىل أبدي
خراش ..." :من األبيات املتداولة يف كتب العربية ،وال يُعرف قائله ،وال بقيته"(.)44
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ورمبَّا زيد "ما" يف آخرا ،كما يف قول اآلخر:
ومدددا عليدددك أن تقدددولي كُلَّمدددا

اللهُددمَّ مددا
سَد َّدبحْتِ أو صَدلَّيتِ يددا َّ
()46

سلَّماَ
أرْدُدْ علينا شيخنا مَ َ
ويف وص

اللَّهُمَّ خالف بينهم؛ منعه سيبويه؛ قياسال على أخواتده املختصَّدةِ بالندداء،

حنو :يا انااُ ،ويا نَوْمانُ ،ويا مَلكَعانُ ،قال" :من قب أنه صار م امليم عندام مبنزلدة صدوت،
كقولك :يا انااُ"( .)46وأجازا املربد؛ ألنه مبنزلة :يا أللَّهُ الكريمُ ،مُحْتَاًّا بقوله تعا  :ﭽﯗﯘ
ﯙﯚﯛﭼ( ،)41ووافقه النَّاظم ،وحُاَّتُه " أنَّ املنادى اسم ظاار كسائر األمساء
الظَّاارة ،فال مان من نعته "(.)46
واآلية عند سيبويه على النداء املسدتأن  ،قدال _ رمحده اهلل _" :وأمدا قولده تعدا :
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ فعلى يا"( ،)42وقال" :فقدد صدرَّفوا اداا االسدم علدى
وجوا ،لكثرته يف كالمهم؛ ألنَّ له حاالل ليست لغريا"(.)42
قال الرضيُّ" :وال أرى يف األمساء املختصةِ بالنداء مانعال من الوص  ،بلى،
السماعُ مفقود فيها"(.)47
والرَّاجح – عندي – ابواز؛ " فالقيا

والسَّماع متعاضدان عليه مَّلقلا ،فيما اختصَّ

بالنّداء ،ويف غريا"( .)48ااا وعن األصمعي أنَّه من نعت املنادى مَّلقلا ،حمتاًّا بأنَّه شبيه
باملضمر ،ورُدَّ " بأنَّ مشابهة املنادى للمضمر عارضة.)48(" ...
• املسألة الثَّانية :نداء َمحْكيِّ ابُم :
ويقال _ يف حمكى ابم _":يا املنَّلقُ زيدٌ ،ويا الرج ُ منَّلقٌ أقْب ْ ،فيمن
مسَّيته بالك .نصَّ عليه سيبويه ،وقال" :ألنَّك مسَّيته بشيئني ك ُّ واحد منهما اسم تامٌ"(.)46
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مصدرٍ بأل ،واسمَ
َّ
ااا وأضافوا ىل ذلك _ أيضال _ ما سُمِّي به من موصولٍ
ابنس املشبَّه به.
• املسألة الثَّالثة :نداء ما سُمِّي به من موصول مبدوء بأل:
فأمَّا ما سُمِّي به من موصولٍ مبدوء بأل فإنَّ املشهور عن النحاة _ رمحهم اهلل _
أنَّهم قد اختلفوا يف دخول "يا" عليه ،وكان املربد _ فيما أعلم _ أوَّلَ من أجاز حنو :يا
الاي ،ويا ال  ،ووافقه ابن مالك ،يقول ابن اشام" :وزاد عليه املربدُ ما سُميِّ به من
وال  ،وصَوَّبه الناظمُ"( .)67يريد أنَّ املربِّدَ زاد على
موصولٍ مبدوء بأل ،حنو :الايَّ ،
سيبويه ما سُمِّي به....
وكانت حاتهما يف ذلك _ ما ذكرا ابن مالك ،واو بيت الكتاب ،وال يُعرف
قائلُه:
جلِدكِ يدا التّدي تَيّمدتِ قلد
مِنَ ْا ْ
فأدخ "يا" على "ال " ،شبَّه األل

وأندددتِ خبيلدددةٌ بالوَصْددد عَددد ِّ
والالَّم يف "ال " بهما يف "اللَّه"؛ ىلذ كانتا غري مفارقتني

لالمسني .واو عند ابمهور ضرورة ،والقيا

فيما كانت "أل" فيه الزمةل ،حنو :الاي،

وال ؛ يا أيُّها الاي ،ويا ااا الاي ،ويا أيُّهاا الاي(.)64
ااا او املشهور عنهم ،ولكنَّا وجدنا السريايفّ يقول" :وكان أبو العبَّا

ال جييز

يا ال  ،ويَّعن على البيت ،وسيبويه غري متَّهم فيما رواا"(.)66
ثُمَّ قال تعليقال على ذلك" :ومن أصحابنا من يقول :ىلنَّ قوله :يا ال تَيَّمتِ قل ،
على احلاف ،كأنَّه قال :يا أيُّها ال

تَيمَّتِ قل  ،فحاف وأقام النَّعتَ مقامَ

املنعوتِ"(.)66
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ومن كالم السريايف _ ااا _ يتبيَّن أنَّ املربدَ موافقٌ ابمهورَ ،ولع َّ ذلك يف
بعض نصوصه.
ااا وقد قي ىلنَّ األل

والالم يف االسم املوصول زائدتان لغري تعري ؛ ألنَّه

ىلنَّما يتعرف بصلته ،فمن ثمَّ جاز أن جيم بني "يا" وبينهما(.)66
• املسألة الرَّابعة :نداء اسم ابنس املشبَّه به:
وأمَّا اسمُ ابنس املشبَّه به فقد جع منه ابن سعدان( :)61يا األسدُ شِ َّدةل ،ويا
صحَّحه ،قال" :واو _
اخلليفةُ جودال ،وحنوا ممَّا فيه تشبيه ،نق جوازا عنه ابن مالك ،و َ
أيضال _ قيا ٌ صحيحٌ؛ ألنَّ تقديرا :يا مث َ األسدِ ،ويا مث َ اخلليفةَِ ،فحَسُن لتقدير
دخول "يا" على غري األل

والالَّم"(.)66

ااا وعن بعض الكوفيني جواز دخول "يا" على ذي األل

والالم مَّلقال يف

حال السَّعة؛ وعزاا ابن اشام ىل البغداديني أيضًا .أمَّا البصريون فقد خصُّوا ذلك _
سوى ما ذكر _ بضرورة الشعر(.)62
وقد عقد األنباري لالك مسألة يف اإلنصاف ،اي السادسة واألربعون ،عرض
فيها أدلة الفريقني ،وفند حاج الكوفيني مؤيدال مااب البصريني(.)67
• املسألة اخلامسة :الضَّرورة الشّعريّة يف نداء ما فيه أل:
وينبغي _ انا _ أن نشري ىل ما جاء من ذلك يف الشعر ،فَمِْنه قوله:
من أجْلك يا ال تَيَّمتِ قل
وقد مضى القول فيه قريبال .وقول الراجز:
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فيا الغُالمان اللاان فَرَّا
()68

ىليَّاكما أن تُكسباني شرَّا

فأدخ "يا" على املقرون بأل "يا الغالمان" ،واو عند البصريني ضرورة ،وكان ابن
مالك يرى أنَّ قائله غري مضَّر ،ولكنه استعم شاوذال ما حقَّه أالَّ جيوز؛ لتمكنه من
أن يقول :فيا غالمان اللاان فَرَّا ،قال" :ألنَّ النكرة املعنية بالنداء توص
والالم املوصول ،وباي األل

باي األل

والالم غري املوصول ،كقول بعض العرب :يا فاسقُ

اخلبيثُ ،حكاا يونس"(.)66
وااا البيت شائ يف كتب النحو ،و يُعرف له قائ  ،وال ضميمة ،كما يقول
البغدادي(.)67
وقد خرَّج األنباري البيتني _ يف اإلنصاف _ على حاف املنادى وىلقامة صفته
مقامه ،قال" :التقدير فيه ،ويف الاي قبله _ يع بيت :يا ال تَيَّمتِ قل _ :فيا أيُّها
الغالمان ،ويا حبي ال  ،وااا قلي بابه يف الشعر"(.)64
وعلى ااا التقدير فال ىلشكال فيهما؛ ألنَّ "يدا" ليسدت داخلدةل علدى ذي األلد
والالم.
وقول اآلخر:
دوجُ والدداي
عبَّددا ُ يددا املل دكُ املتد َّ

عَرَفَددتْ لدده بيَددتَ العُددال عَدد ْدنا ُن

ْاستشهد به ابن اشام يف أوضحه مفردًا ،و ياكر معه غدريا قبلده أو بعددا(،)32
واألمشونيّ يف شرح األلفيدة ،قدال العدي _ يف شدرح شدواادا _" :والشدااد يف (يدا
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امللكُ) ،فإنَّ الكوفيَّة احتات به على جواز دخول حرف النداء ،علدى املعدرَّف بدأل،
وأجيب عنه بأنَّه ضرورة ،أو املنادى فيه حماوف ،تقديرا :يا أَُّيهَا امللك"(.)33
ااا ،و يق لي من شوااد الشعر غري ما قدَّمتُ ،ويبدو أنَّها من القلَّة ،حبيدث
ال يُعوّل عليها _ عند البصريني _ يف القيا  ،وىلن كان ذلك غريَ ممتن عند الكوفيني،
كما او معروف من ماابهم ،ولاا خرَّجها البصريون علدى الضدرورة ،أو أنَّهدا علدى
تقدير حماوف.
أمَّا حنن فإذا جاز لنا االحتكام ىلليها فإنه ميكننا القدول :ىلنَّهدا كغريادا مدن أدلدة
السماع يُعتدُّ بها يف بناء القواعد ،وال سيَّما أنّ ثَ َّمةَ مندوحدةل ،وادي أن عددم التقددير
أو من التقدير.
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املبحث الثَّاني
دد الوُصْلةُ يف النداء دد
صَلةُ.
الوُ ْ
مقدِّمة.
أ د معنااا.
ب د الباعث عليها (احلاجةُ ىلليها).

صَل ًة يف النِّداء (ما يُتَوَصَّلُ به إىل نداء ما فيه أل).
أوّالً :ما يقع وُ ْ
أ د أيّ.
ب د اسم اإلشارة.

ثانيًا :التَّابع.
تابع ال ُوصْلَة (إعراب يا أيّها الرّجل).
تابع التَّابع.
ال ُوصْلَة يف القرآن الكريم.
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صلةُ يف النداء ــ
ــ الوُ ْ
صلَةل _ تابعها _ تاب التّاب )
(معنااا _ الباعث عليها _ ما يق وُ ْ
مقدّمة يف معنااا واحلاجة ىلليها:
أ د معنااا:
يف اللغة:
صالل ،وصُدلَهُ _ بالكسدر والضدمِّ _،
جاء يف القامو " :وَصَ َ الشيءَ بالشيءِ وَ ْ
َصلَهُ :لَأَمَهُ ،....والشيءَ ،وىلليه وُصُوالل ،وَوُصْلةلَ :ب َلغَه ،وانتهى ىلليه.
وَو َّ
صلَةُ_ بالضمِّ _ االتصالُ ،وك ُّ ما اتَّص بشيء فما بينهما وُصْلة"(.)61
والوُ ْ
ااا عن معنااا املعامي واو كما ترى يدور حول بلوغ الشيء ،واالنتهاء ىلليه،
وتكون بني شيئني تص أحداما باآلخر ،وبعبارة أخرى :تَصِ بينهما.
يف اصَّالح النحويني:
وأمَّا حقيقتها يف النحو فيكفينا أن نسوق  -فيما يلي  -من نصوا أعالمه ال
طالعتنا بها كتب الشروح نصَّني يدلُّنا أحداما على مرادام بهدا ،وادو مدا حددَّثنا بده
السريايف ىلذ قال" :واألص  -يف دخول :يا أيُّها الرج ُ  -أنَّهم أرادوا نداء الرج  ،واو
قريب من املنادي ،فلم ميكن نداؤا من أج األل

والالم ،وكراوا نزعهمدا ،وتغديري

صلَةل ىل ندداء الرجد علدى لفظده ،وجعلدوا _ ] يعد أيّ [ _
اللفظ ،فأدخلوا "أيّ" وُ ْ
االسمَ املنادى ،وجعلوا الرج َ نعتال له ،وألزمواا "اا" لتكون داللةل على خروجها عمَّدا
كانت عليه يف الكالم ،وعوضال من احملاوف منها ،والداي حُداف منهدا اإلضدافة،....
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وقال سيبويه  -من قب " :جعلوا "اا" فيها مبنزلة "يا" ،وأكدوا التنبيه"( .)66يعد سديبويه أنَّ
"اا" تفيد التّنبيه ،كما أنَّ النداء تنبيه للمنادى.
واسم اإلشارة يف ذلك  -أع كونه وُصْلة  -مبنزلة "أي" ،نصّ عليه سيبويه(.)62
كما سيأتي.
ب د الباعث عليها (احلاجة ىلليها):
ىلنَّ مما استقرَّ _ لدى كثري من النحاة _ أنَّ النداء تعري

للمنادى ،فهم يعدّونده

معرفةل بسبب القصد ىلليه واإلقبال عليه ،فهو _ أع النداء _ يف عرفهم مبنزلة اإلشارة
يف ىلفادة املنادى التعري .
وقد قدّمنا _ من قب _ أنَّ نداء املصدّر باألل

والالم _ يف غدري الضدرورة _

فيه خالف بني حناة البلدين ،وأنّ عدم ابم بني النداء وأل او مااب البصريني ،ملدا
فيه _ عندام _ من اجتماع تعدريفني علدى املندادى ،تعريد

بدأل وتعريد

بالقصدد

والتوجه ىلليه ،وأمَّا الكوفيون فقد أجازوا ذلك يف حال السعة.
ولقد مضى القول _ أيضال _ أنَّهم أجازوا مجيعال من ذلك صورال ،اي :نداء لفظ
اباللة ،وحمكيّ ابم  ،وما كانت "أل" فيه الزمة ،كالاي وال  ،واسم ابنس املشبه به
وجعلوا منه :يا األسدُ شدّةل ،وحنوا .على خالف _ أيضال _ يف اداين األخرييدن .وقدد
تأوهلما _ أع األخريين _ املانعون على تقددير حمداوف ،وذلدك عندد أصدحاب الدرأي
اآلخر جائز مَّلقال ،من غري تأوي .
ونعود اآلن ىل وجهة النظر األخرى ،تلدك الد متند _ يف غدري الضدرورة _
دخول حرف النداء على ذي األل

والالم ،ولقد ذكرنا _ من قب _ أنَّهم قد علَّلدوا
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ذلك بأنَّ فيه اجتماع تعريفني على املندادى ،يقدول ابدن يعدي
حروف النداء ال جتام ما فيه األل

معبِّدرًا عدن ذلدك" :ىلنَّ

والالم ،وىلذا أريد ذلك تُوُصِّ ىلليده بدأيّ واداا،

والعلَّة يف ذلك أمران:
والالم تفيدان التعري  ،والنداء يفيد ختصيصال ،وىلذا قصدت

أحداما أنَّ األل

واحدال بعينه صار معرفةل ،كأنَّك أشرت ىلليه ،والتخصيصُ ضربٌ من التعري  ،فلم
جيم بينهما لالك؛ ألنَّ أحداما كاف ،وصار حرف النداء بدالل من األل

والالم يف

املنادى ،فاستغ به عنهما ،وصارت كاألمساء ال اي لإلشارة ،حنو ااا وشبهه.
والالم تفيدان تعري

والثاني أنّ األل

العهد ،واو معنى الغَيْبة ،وذلك أنَّ

العهد يكون بني اثنني يف ثالث غائب ،والنداء خَّاب حلاضرٍ ،فلم جيم بينهما لتنايف
التعريفني"(.)67
ويقتضينا املقام _ انا _ أن نق

عند سؤالٍ ذي صلة ،واو َ :جاز أن يقال :يا

ااا ،وااا معرفة باإلشارة ،ففي ااا األسلوب جَ ْم ٌ بني اإلشارة والنداء ،و يَازْ
ذلك م األل

والالَّم؟.

واحلقيقةُ أنَّه

َيدَع لنا العلماء  -رمحهم اهلل  -أن نتلَّمس اإلجابة عن ااا

السؤال ،فلقد وجدنا ابن يعي

نفسَه جييب عنه مبينال الفرق بني املوضعني ،وياكر أنّ

ابواب عنه من وجهني؛ "أحداما أن تعري
حلاسة النظر ،وتعري
التعريفني صارا كالتعري

صدٌ ىل حاضرٍ ،لتَعرُّفه
اإلشارة ىلمياءٌ وقَ ْ

النداء خَّابٌ حلاضرٍ ،وقصد لواحد بعينيه؛ فلتقارب معنى
الواحد ،...،والوجه الثاني ...أن أص "ااا" أن يشري به

الواحد ىل واحد ،فلمّا دعوته نزعت منه اإلشارة ال كانت فيه وألزمته ىلشارة النداء،
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فصار "يا" عوضال من نزع اإلشارة ،ومن أج ذلك ال يقال :ااا أقب  ،بإسقاط حرف
النداء(:)68
واألوّل قول اخللي ومن وافقه ،والثاني او قول املازني ،قال  -يف اسم
اإلشارة " :-ينكَّر ثم جيرب حبرف النداء ،ومن ثَمَّ ال يقال :ااا أقب  ،أي :يا ااا"(.)66
واكاا يتبني أنَّهم ىلنَّما يريدون التنبيه ىل أنَّ املعرفة قب النداء منتقِ عنه  -يف حال
النداء  -ما كان فيه قب ُ من التعري

بسبب القصد ىلليه واإلقبال عليه.

ااا او األمر الاي دعاام ىل الفص بني حرف النداء وأل؛ كما أفصح عنه
النحاة.
وقد ردّ الرضيُّ ذلك؛ "ىلذ ال مَنْ َ من كون الشيء املعني مواجهال مقصودال
بالنداء ،وأي حماورٍ من اجتماع مث ااين التعريفني"(.)17
ولعلَّك ترى أنَّ الرضيَّ

يتكلَّ

فيه من اإلشارة قب النداء ،أو كما تكلَّ
حتى صارا كالتعري

كما تكلَّ

املازنُّي عندما قال بنزع ما كان

غريا عندما قالوا بتقارب معنى التعريفني

الواحد.

ومن انا فإنَّهم ىلذا أرادوا نداء ما فيه "أل" ،كالرج وحنوا ،وقد كراوا نزعهما
منه ،وتغيري اللفظ عند النداء ،فَصَلوا بينهما _ أع بني النداء وأل _ وتوصلوا ىل
ندائه بأيّ ،أو باسم اإلشارة ،أو بهما معال ،وااا الفاص او ما يُعبَّر عنه _ يف عرفهم
صلَة ،كما تقدّم(.)14
_ بالوُ ْ
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ــ أَوَّالً :ما يقع وُصْلَةً يف النِّداء ــ
أيَّ "بفتح اهلمزة وتشديد الياء"
املسألة األو  :أوجه استعماهلا ،وىلضافتها:
أ _ أوجه استعماهلا(:)16
تق أيّ _ ااا _ يف العربية على أوجه من االستعمال؛ اسدتفهامية ،وشدرطية،
وموصولة ،ودالَّةل على معنى الكمال ،واي ال تكون صفةل للنكرة ،حندو :زيددٌ رجد ٌ
صلَةل ىل نداء ما فيه "أل"،
أيُّ رج ٍ ،وحاالل للمعرفة ،حنو :مررت بعبد اهلل أيَّ رج ٍ ،ووُ ْ
وااا اي موضوع حبثنا ،وجمال حديثنا انا .وقد عبَّر عنها الرضيُّ باملوصوفة ،وقدال:
"ال أعرف كونها معرفة موصوفةل ىلالَّ يف النداء"(.)16
ااا اي أوجه استعماهلا عند ابمهور ،ولقد كان أبو احلسن األخف

يرى أنَّ

حاِف صدر صلتها،
صلَة _ اي املوصولةُ ،
صلَةل" ،وأنَّ أيَّا ااا _ يع الوُ ْ
"أيًّا" ال تكون وُ ْ
ُد بأنَّده لديس لندا عائدد جيدب حافده ،وال
واو العائد ،واملعنى :يا من او الرجد ُ .ور َّ
موصول التزم كون صلته مجلةل امسيةٌ .وله أن جييب بدأنَّ "مدا" يف قدوهلم "السِديَّمَا زيددٌ،
بالرف كالك"(.)11
وزاد _ أع األخف

_ وجهال ،واو أن تكون نكدرةل موصدوفةل ،وجعد منده:

مررتُ بأيّ معاب لك ،قياسال على :مبن معاب لك ،ورُدَّ بعدم السَّماع( .)11و يق
لي ااا يف مظانه من نشرة معاني القرآن له ،بتحقيق الدكتورة ادى قُراعدة ،ولعلده يف
بعض نصوصه األخرى(.)16
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وبعدُ فهاا اي أوجه استعمال "أيّ" يف العربية ،كما بدت لندا مدن خدالل كتدب
اللغة ،وىلنَّ يف ذلك لدليالل آخر واضحال علدى سدعة العربيدة ،وادو اسدتعمال الصديغة
حدُ أوجُهِ اإلعااز
بأوجه خمتلفة ،واو ما يعرف باتفاق املباني وافرتاق املعاني ،وذلك أَ َ
يف ااا اللغة.
ب _ ىلضافتها:
وأيُّ ااا يف ك ِّ أوجه استعماهلا مالزمة لإلضافة ،ىلمَّا لفظال ومعنىً معال ،وامدا
النعتية واحلالية ،وىلمَّا معنىً فقط ،واو ما يالزم اإلضافة لفظال ومعنىً ،أو معنىً فقدط،
واو مدا جيدوز قَّعده عدن اإلضدافة لفظدال ،وذلدك ثالثدة؛ االسدتفهامية ،والشدرطية،
واملوصولة(.)12
ويُستثنى من ذلك الواقعة وُصْلةل ىل نداء ما فيه "أل" ،فإنَّها ال تُضدافً البتَّدة(.)17
كما سيأتي.
جد _ وجه مالزمتها اإلضافة:
ووجْهُ مالزمتها اإلضافة أنَّ ك َّ نوعٍ منها مبهم ،أي أنَّه صاحل لك ِّ شديء مدن
األمور احلسيّة واملعنويّة ،ال تعيني له ىلالَّ باملضاف ىلليه ،ومن ثَمَّ الزمت اإلضافة يف ك ِّ
أوجه استعماهلا( ،)18ىلمَّا لفظال ومعنىً ،وىلمَّا معنىً فقط ،واو ما جيوز قَّعه عنها لفظال،
كما سل .
املسألة الثَّانية :وظيفتها (وجه استعماهلا وُصْلةل):
َوصلُوا بها ىل نداء الاي فيده األلد
قال سيبويه" :ىلنّما جاءوا بيا أيُّها الرج ُ ليَت َّ
والالم ،فلالك جيء به"(.)16
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وكنا قد ذكرنا _ من قب _ األمر الداي مدن أجلده ال يباشدر الندداء ذا األلد
والالم ،فال يقال :يا الرج ُ ،وال :يا الغالمُ ،واو لئلَّا جيتم معرِّفان على معرّف؛ "ألنَّ
النداء يُعرف املنادى بالقصد واإلشارة ،واألل

والالَّم تعرفانده بالعهدد ،وال يتعدرف

االسم من وجهني خمتلفني"(.)67
وااا تعلي يصدر  -كما ترى  -عدن أصد مدن األصدول ،قدالوا :ىلذا جيدز
ابم بني تعري

النداء ،وتعري

العلمية ،وأحداما بعالمدة لفظيدة ،واآلخدر لديس

بعالمة لفظية ،فمن طريق األو أن ال جيم بني تعري

النداء وتعرف األل

والالم،

وكالاما بعالمة لفظية.
وااا او مااب البصريني يف حال السعة ،والتعلي هلم .وأجاز الكوفيون ذلك
مَّلقال(.)64
ااا ادو األمدر الداي دعداام _ أعد البصدريني_ ىل ألَّدا جيمعدوا _ يف غدري
الضرورة _ بني النداء وأل.
والواق أن تعليلهم ااا لعدم ابم بينهما ،وأن ذلك لئالَّ جيتم تعريفان على
االسم _ ميكن أن يرد عليه أنّ من أنواع املنادى النكرة غدري املقصدودة ،كمدا يف بيدت
احلارثي:
فيددا راكبددال ىلمَّددا عَرَضددتَ فَددب َِّلغَنْ

نَددددددَامايَ مدددددن نَاْدددددرانَ أَنْ ال

()66
تالقيددددددددددددددددددددددددددددددددافيَّدرأ
واو باقٍ على تنكريا ،يتعرف بالنداء ،فلدالك انتصدب لفظلدا وحمدالل.

سؤال ،واو :ما بالُ النداء يفيد التعري

يف مقدارن أل ،وال يفيددا يف النكدرة ،وادي

أو ؟.
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ىلال أن يقال :ىلنّ تعريد

الندداء حاصد _ أيضدال _ يف النكدرة ،وادو القصدد

والتوجه ىل املنادى ،غري أنه ليس فيها مج بني تعريفني.
ااا وكنَّا قد ذكرنا _ من قب _ أنهم قد استثنوا من ذلك لفظ اباللة لكثرتده
يف كالمهم ،وللزوم األل

والالم له ،حتَّى صارتا كدابزء منده ،ملّدا ينفصدال عنده،

وصارتا كالعوض من اهلمزة احملاوفة منه(" .)66وحمكيّ ابم حنو :يا املنَّلقُ زيدٌ ،تيمن
سُمِّي بالك ،نصَّ على ذلك سيبويه ،وزاد عليه املربد ما مسيِّ به من موصول مبدوءِ
بأل ،حنو :الاي ،وال  ،وصوَّبه الناظم ،وزاد يف التسهي اسمَ ابنس املشبه بده ،حندو:
ِدةل أقب  ...ومااب ابمهور املن "(.)61
يا األسدُ ش َّ
املسألة الثَّالثة :األص يف قوهلم :يا أَيُّها الرج ُ:
ليتوصلُوا بهدا
َّ
ونعود اآلن ىل نصِّ سيبويه املتقدِّم ،واو أنهم "ىلمنَّا جاءوا بيا أيُّها
ىل نداء الاي فيه األل

والالم ،فلالك جيء به" (.)66

وقد أشرنا من قب _ نقالل عن السريايفّ _ ىل أنَّ "األص _ يف دخول :يدا أيُّهدا
الرج ُ _ أنَّهم أرادوا نداء الرج  ،واو قريب من املنادي ،فلم ميكن نداؤا مدن أجد
األل

والالم ،فكراوا نزعهما ،وتغيري اللفظ ،فأدخلوا "أيّ" وُصْلةل لنداء الرجد علدى

لفظه ،وجعلوا االسم املنادى ،وجعلوا الرج َ نعتال له ،وألزمواا "اا" لتكون داللةل على
خروجها عمَّا كانت عليه يف الكدالم ،وعوضًدا مدن احملداوف منهدا ،واحملداوف منهدا
اإلضافة"(.)62
وواضح أنَّ مرادا أنهم قد جعلوا "أيّ" اي االسم املنادى يف اللفظ ،ومصدحوبَ
أل او املقصود بالنداء يف األص واملعنى ،وعليه فمناط األمر عندام او عدم املسا
باللفظ ،واو تعلي جيِّد قد روعي فيه احملافظة على األص وعدم تغيري اللفظ.
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ااا وميكن أن يثار _ انا _ سؤال ،واو :أليس من املمكدن أن يكدون الفصد
بني يا وأل من أج ألَّا يلتقي ألفان؛ أل

يا وأل

أل؟

ولإلجابة عنه ميكننا القولُ :ىلنَّ ممَّا استقرَّ _ يف علم العربية _ أنَّ أل

أل امدزة

وص فهي يف حقيقتها متحرّكة؛ ألنَّها ىلنّما اجتلبت لالبتداء بالسّاكن أو النَّّق بده ،ىلذ
لو كانت ساكنة النتقض الغرض الاي جيء بها من أجله .وعليه فليست ساكنة ميتن
اجتماعها م أل

ياء.

ومن انا فإنَّ قول السريايف يبدو – عندي  -وجيهدال؛ ملدا كدر مدن كراادة ندزع
األل

والالم ،وتغيري اللفظ ،وأحسب أنَّه يكن بدعا يف ااا التعلي  ،ب قدد سدبقه

ىلليه غريا.
على أن للخلي رأيال يف "أل" ردّدا سيبويه يف غري موضد مدن كتابده ،فقدد كدان
 رمحه اهلل  -يرى أنّ "أل" حرف مبنزلة قد ،وأنَّ امزتها امدزة قَّد  ،ولكدن وصدلتلكثرة االستعمال وابمهور على أنها أحادية الوض  ،وادي الدالم ،واأللد

وصد ،

جيء بها وُصْلةل ىل النَّق بالساكن(.)67
املسألة الرَّابعة :املنزَّل منزلة أيَّ (اسم اإلشارة):
ويشاركُ اسمُ اإلشارة أيال يف وقوعه وُصْلةل ىل ندداء مدا فيده أل ،قدال سديبويه:
"واعلم أنّ األمساء املبهمة ال توص

باألمساء ال فيها األل

واي ااا واؤالء وأولئك ،ومدا أشدبهها ،وتوصد

والالمُ تندزّل مبنزلدة أيّ،

باألمسداء ،وذلدك قولدك :يدا اداا

الرج ُ ،ويا ااان الرجالن ،صار املبهم وما بعدا مبنزلة اسمٍ واحد"(.)68
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ي يف قولدك :يدا أيهدا الرجد ُ،
أن "أ "ّ
وكان _ رمحده اهلل _ قدد بديّن قُبيد ذلدك َّ
والرجالن ،واملرأتان ،كقولك :يا ااا ،والرج ُ وص

له ،كما يكون وصفال هلاا(.)68

وقد تعقَّبه السريايف يف عَدِّا "أولئك" فيما تُنزَّل منزلة "أي" ،وقال معتارال له" :وأظنُه
أراد عدَّاا يف املبهمات ،وأمَّا فيما يُنادى فأولئك ال تُندادى؛ ألنَّ الكداف للمخاطدب،
وأوالء غري الاي له الكاف  -يع املخاطب  ، -فكي

يُنادى من ليس مبخاطب"(.)66

وقد علَّق الشيخ عبدالسالم اارون _ رمحده اهلل _ يف حواشديه موضدحال مدراد
السريايف بأنَّه يع "أنَّ أولئك مدن شديئني؛ أوالء وكداف اخلَّداب ،وأنَّ أوالء معهدا ال
تصلح للخَّاب ،فإذا جُرِّدت من الكاف جاز أن تُنادى وختاطب"(.)27
صلَةِ بأيّ واسم اإلشارة:
املسألة اخلامسة :اختصاا الوُ ْ
ااا وللرضيّ مقال طالعنا به يف شرحه على الكافية ،يكش

لنا فيه عن جواب

سؤالٍ ،او :خُصَّت أيّ ،واسم اإلشارة بهاا الوظيفة النحوية دون غرياما من أبنية
الكلم املبهمة؟.
يقول" :ولدمَّا قصدوا الفص بني حرف النداء والالم _ يعد األلد

والدالم_

بشيء طلبوا امسال مبهمال غري دالٍّ على ماايّة معيّنة ،حمتاجال بالوض يف الداللدة عليهدا
ىل شيء آخر ،يق النداء  -يف الظاار  -على ااا االسدم املدبهم لشددة احتياجده ىل
ُمخَصّصِه الاي او ذو الالم ،وذلك أنَّ من ضرورة املنادى أن يكون متميز املااية وىلن
يكن معلوم الاات ،....فوجدوا االسم املتص

بالصفة املاكورة "أيال" ،بشدرط قَّعده

عن اإلضافة؛ ىلذ اي ُتخَصِّصُه ،....،واسمَ اإلشارة.)24("....

العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

87

ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

ثم بيَّن الفدرق _ يف زوال اإلبهدام _ بدني أي واسدم اإلشدارة وبدني املبهمدات
األخرى ال اي لفظ شيء ،وما مبعنى شيء ،وضمري الغائدب ،واملوصدول .و يفتده
_ أيضًا _ أن ينبّه ىل أنَّه قد يُقتصر على :يا ااا ،دون :يا أيُّها ،كمدا سديأتي يف احلدديث
عن تاب الوُصْلة(.)26
ااا ،وال تلزم اا التّنبيه اسمَ اإلشارة ،خبالف "أي" ،كما سيأتي(.)63
صلَةل  -عن اإلضافة ولزومها اا التّنبيه:
املسألة السَّادسة :قَّ أيّ  -الواقعة وُ ْ
أ دد قَّعها عن اإلضافة:
وقددد وجدددنا النحدداة جممعددني علددى ىلضددافة أي يف أوجدده اسددتعماهلا املختلفددة،
واستثنوا منها أيّ الواقعة وُصْلة يف النداء؛ ملا ذكروا من قصدد اإلبهدام ،كمدا تقددم _
قريبال _ يف نَصِّ الرضيِّ" ،وأيضال لو يقَّ عن اإلضافة لكدان منصدوبال ،وكداا تابعدة
مصحوب أل ،ميكن التنبيه بنصبه على كونده مقصدودال بالندداء ،كمدا أمكدن بلدزوم
الرف  ،وترك النصب"(.)21
ب دد مالزمتها اا التَّنبيه:
واتفقوا _ أيضال _ على أنه "تلزمها اا للتنبيه – مفتوحةل ،وقدد تُضدمّ  -لتكدون
عوضال عَمَّا فاتها من اإلضافة"(" ،)26كما عوضوا عنه (مدا) يف {أيَّدا مدا تددعوا}(،)22
وخُصَّ (اا) بالنداء ألنّه موض تنبيه ،و(ما) بالشرط ألنَّها مبهمة ،فتوافق الشرط"(.)26
وضَمُّ اهلاء _ ىلذا يكن بعداا اسم ىلشارة  -لغة ب مالك ،من ب أسدد ،وبده
قرئ {يأيُّهُ السَّاحرُ}( ،)27ضم اهلاء على اإلتباع لضم اليداء ،كأنهدا جُعلدت مد "أي"
امسال واحدال مفردًا(.)28
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خبالف اسم اإلشارة الواق ُوصْد َلةل ،فإنَّده ال تلزمده اهلداء كمدا تلدزم أيَّدا؛ ألنَّده
حياف من اسم املشار ىلليه شيء ،كما حاف من أيّ"(.)26
وتؤنث "أي" على سبي األولوية ،ال الوجدوب ،لتأنيدث صدفتها ،حندو {يَأيَُّتهَدا
النَّ ْفسُ} ( .)77نصَّ عليه الصبان نقالل عن الدمامي واهلم عن صاحب البدي (.)74
ــ ثانيًا :تابعُ الوُصْلَةِ ،وتابع التَّابع ــ
ىلنَّ من نافلة القول _ انا _ أنْ ناكر أنَّنا قد بَيَّنَّا من قب أنَّ املقصدود بالنِّدداء _
َصالل ىل ندائه ،واسم اإلشارة مبنزلتها
يف احلقيقة _ او التّاب  ،وأنَّ أيًّا ىلنَّما جيء بها تَو ُّ
يف ذلك ،ومن ثَمَّ فإنّ من املناسب أن نُفرد تاب ك ٍّ حبدديث مسدتق ٍّ ،ثُدمّ نتبد ذلدك
صلَةِ وتابعها ،ثُمَّ نعرض _ أخريًا _ لتاب التَّاب .
باحلديث عن ىلعراب الوُ ْ
املسألة األو  :تاب أيّ:
ويلزمها التاب ألنه او املقصود بالنداء يف األص  ،واملشهور فيده _ أعد تداب
أيّ _ أن يكون اسم جنسٍ مقرونال بأل ،وصارت أل ابنسية فيه بعد النداء للحضور،
كما صارت كالك بعد اسم اإلشارة.
وعن الفراء وابرمي جواز ىلتباعها مبصحوب أل ال للمح الصفة ،حنو :يا أيُّها
احلارثُ ،ومنعه ابمهور ،ويدتعني فيده – حينئدا  -أن يكدون عَّد

بيدان عندد مدن

أجازا(.)72
وجيوز أن تتب "أي" باسم اإلشارة .حنو :يا أيُّهاا الرج ُ ،ومنه:
أَلَددا أيهُّدداا البدداخ ُ الوج ددُ نَفْسَدده
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فاا صفةٌ أليّ ،كما توص
مثله ،كما يوص
يوص

مبا يوص

مبا فيه األل

والالم ،وىلنَّما جاز ذلك ألنه مبهم

املقرون بأل مبا فيه أل( .)71يقول ابن يعي " :والنكتة يف ذلك أنّ "ذا"
به "أي"من ابنس ،كالرج والغالم ،فوصفوا به أيال يف النداء،

تأكيدال ملعنى اإلشارة ،ىلذ النداء حالُ ىلشارة ،والغرض نعته."....

()76

وللرضيّ _ يف تعلي التوصُّ بأي ىل نداء اسدم اإلشدارة _ مقدال ،وادو أنده
ُتحُوشي من أن يدخ اسم اإلشارة حرف جيعله خماطبال ،أي حرف الندداء؛ ألن اسدم
اإلشارة  -يف أص الوض  -لغري املخاطب ،ولاا يؤتى معه حبرف اخلَّاب ،ففُصِد
بينهما بأي ،يف بعض املواض  ،لتناكراما يف الظاار(.)72
ثم قال أيضال _ بناء على تعليله ااا _ معقبال على ابن احلاجب فيما أَوْمَأَ ىلليده مدن أنَّ
ااا الرتكيب  -يا أيُّهاا الرج ُ  -مصنوع" :ليس ااا الرتكيب مصنوعال ألج ندداء املعدرف
بالالم ،على ما أَوْمَأَ ىلليه املصن ؛ ب ألج نداء اسم اإلشارة ،بدلي اقتصارام كثريال علدى
حنو :يا أيهاا ،من دون وص

باسم ابنس"(.)72

ومن ااا يتبيَّن أنَّ ابن احلاجب كان مين اداا االسدتعمال ،يدا أيهداا الرجد ُ،
بدلي أنَّه أَوْمَأَ ىل أنَّه مصنوع ،وأنَّ الرضيّ كان جييزا ،أي أنه جييز وصد

أيَّ باسدم

اإلشارة ىلذا تلحقه كاف اخلَّاب.
واددو _عنددد ابرمددي والفارسددي وابددن جدد _ ضددعي ٌ ،وردَّ أبددو حيددان
استضعافهم ،قال :ال يلتفت ىلليه؛ ألنه خمال

للسماع( .)77ولعلَّه أراد أنَّ ابدن كيسدان

حكى فيه _ عن بعض النحويني _ مساعال عن العرب ،كما يف نصِّ االرتشاف اآلتي.
ااا ىلذا تلحق اسم اإلشارة كاف اخلَّاب" ،واختلفوا ىلذا حلدق اسدم اإلشدارة
كاف اخلَّاب ،أجيوز أن يوص
67
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أيهاا الرج  ،ويا أيهااك الرج ُ ،قال :واو من :يا أيُّهاا الرج ُ ،وذاب السريايف ىل
من ذلك"( .)78وقال  -أيضال  -يف اإلرتشاف بعد ذلدك" :وتقددم مدااب السدريايف ىلذا
حلقته كاف اخلَّاب جيز نداؤا .ومااب سيبويه وابن كيسان ابواز ،فنقول :يا اداا
الرج ُ ،ويا ذاك الرج ُ ،ويا ذانك الرجالن ،ويا ذانكما الرجالن ،ويا أولدئكم الرجدالُ،
ويا أولئك الرجالُ .وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحويني مساعال عن العرب(.)76
وواضح أنَّ نصَّ االرتشداف األوَّلَ يف وصد

(أيّ) باسدم اإلشدارة ىلذا حلقتده

كاف اخلَّاب ،والثَّاني يف ندائه ىلذا حلقته كاف اخلَّاب .فلع َّ من أجاز الوص

به قد

ماسه على ندائه.
ويالحظ أنَّ أبا حيَّان _ يف نصِّه الثاني _ قد أشرك ابن كيسان مد سديبويه يف
ىلجازة نداء اسم اإلشارة حنو :يا ذاك الرج ُ ،ولع َّ ابن كيسان قد أفاد ذلدك مدن عددِّ
سيبويه "أولئك" يف األمساء املبهمة ال تُنزَّل منزلة "أي" ،فتوص

باألمسداء( .)87ىلضدافة

ىل املسموعات ال حكااا عن بعض النحاة.
أمَّا السريايف فقد فسَّر كالم سيبويه على أنَّه رُبّما أراد عدَّ "أولئدك" يف املبهمدات،
ال فيما ينادى؛ "ألنّ الكاف للخَّاب ،وأوالء غري الاي له الكاف ،فكي

يُندادى مدن

ليس مبخاطب"( .)84ومن انا قي  :ىلنَّ السريايف مين ندداء اسدم اإلشدارة الداي تلحقده
الكاف ،معتمدال على أنَّ الكاف يؤتى بها للخَّاب ،وأنَّ "ذا" _ يف حنو :يا ذاك الرج ُ _
مرادٌ بها غري املخاطب ،فكأنَّ املراد يف الصورة نداء غري املخاطب ،واو مستحي .
ااا مؤدَّى كالم السريايف .وليس اناك ما مين أن تكدون الكداف اندا خالصدة
للداللة على البعد ،وليست للمخاطب؛ فإنَّها يف بعض اللهاات تلزم الفدتح مَّلقدال،
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م املاكر واملؤنَّث واملثنى واجملموع ،وىلذا صحَّ ااا التصور فاملنادى _ يف حنو :يدا ذاك
الرج ُ _ او املخاطب ،واو ما أجازا ابن كيسان وقي  :ىلنَّه رأى سيبويه(.)86
ااا وكما أتبعت "أي" _ يف النداء ،باسم ابنس احمللى بأل ،وباسم اإلشارة فقد ورد
_ أيضال _ ىلتباعها مبوصولٍ ذي أل ،كقوله تعا { :يأيُّها الاي نُدزِّل عليده الداكرُ}(.)83
و يرد بسوى ما ذكر ،فال جيوز :يا أيُّها زيدٌ ،وال :يا أيها صاحبُ عمدرٍو( .)81وىل ذلدك
أشار النَّاظم  -يف أحكام تاب املنادى  -بقوله:
وأَيُّهددا مَصْددحوبُ أَلْ َبعْدددُ صِددفَه

يلددزمُ الرّفدد َ لَدددَى ذِي املعْرفَدده

وأَيُّهددددداا أَُّيهَدددددا الددددداي َورَدْ

وَوَصدد ُ أيّ بِسِددوى اَدداَا يُددرَدْ

ااا ثالث صور يف تاب "أيّ" يف النداء ،واسم اإلشارة مبنزلتهما يف التاب  ،وادو
ما سنعرض له يف حديثنا التالي.
املسألة الثَّانية :تاب اسم اإلشارة:
ااا عن تاب أيّ ،وقد مضى القول يف أنّ اسدم اإلشدارة مبنزلدة أي يف وقوعده
وُصْلة ىل نداء املصدَّر بأل ،وما قلنداا عدن أي يف التداب يقدال _ أيضدال _ عدن اسدم
اإلشارة ،ىلال أنّ "أي" يلزمها التاب  ،فال حياف معها ،فقد نبَّه العلماء _ رمحهم اهلل_ ىل
أنّه قد يقتصر على :يا ااا ،دون :يا أيُّها.
وىلذا حبثنا عن السرِّ يف ااا فقد وجدنا الرضيّ يدبني أن ذلدك مدن قبد "أنَّ أيدال
املقَّوع عن اإلضافة أحوج ىل الوص

من اسم اإلشارة؛ ألنه وضد مبهمدال ،مُدزالَ

اإلبهام باسمٍ بعدا ،خبالف اسم اإلشارة ،فإنه قد يزال ىلبهامه باإلشارة احلسيَّة"(.)86
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ومن قبله ابن يعي

فقد نَبَّه او اآلخر ىل أنَّ "أي" أشدُّ ىلبهامال من اسم اإلشارة،

ولاا فإنها ال تثنى وال جتم  ،ب تالزم صورة اإلفراد م املثنى واجملمدوع ،فيقدال :يدا
أيُّها الرج ُ ،ويا أيُّها الرجالن ،ويا أيُّها الرجالُ(.)82
ومن انا فإنَّك "ال تستَّي أن تقول :يا أيُّ ،وال :يا أيُّها ،وتسكت؛ ألنَّده مدبهم
يلزمه التفسري ،فصار او والرج ُ مبنزلة اسمٍ واحدٌ ،كأنَّك قلت :يا رج ُ"(.)87
أمَّا األمساء املبهمة _ أع أمساء اإلشدارة _ فإنَّهدا تصدري مبنزلدة أي ،يلزمهدا
التاب ىلذا ترد أن تق

عليها وفسرتها ،قال سيبويه" :وىلذا قلت :يا ااا الرج ُ ،فأنت

تُرد أن تق

على ااا ثمَّ تصفه بعد ما تظن أنه يُعرف ،فمن ثمَّ وصفت باألمساء

ال فيها األل

والالَّم؛ ألنَّها والوص َ مبنزلة اسمٍ واحد ،كأنك قلت :يدا رجد ُ،...

كأنك ىلذا أردت أن تفسراا جيز لك أن تق

عليها"(.)88

صلَة ىل
وبعدُ ،فهاا اي وظيفة أيّ ،واسم اإلشارة يف النداء ،واي وقوعهما وُ ْ
نداء ما فيه أل ،ونعود اآلن ىل نصّ السرييف املتقدِّم ،ومنه يتبني لنا  -من خالل قوهلم:
يا أيُّها الرج ُ  -أننا أمام ثالثة أشياء ،اي أيّ واا املتصلةُ بها ،واالسم الواق بعداا،
واو مصحوب أل ،ويقتضينا املقام – انا  -أن نق

عند ااا الرتكيب لنبني ىلعرابده،

واو ما سنعرض له يف حديثنا التَّالي.
صلَةِ وتابعِها :يا أَيُّها الرجُ ُ ،يا ااا الرجُ ُ:
املسألة الثَّالثة :ىلعراب الوُ ْ
لقد وجدنا النااة جممعني على أَنَّ يف ااا االستعمال منادًى يف اللفظ ،ادو أيّ
واسمُ اإلشارة ،وآخر يف األص واملعنى ،او مصحوب أل الواق ُ بعداما(.)86
ص لةل ،يريدون أنَّه يُتَوَصَّ بهما ىل
وقد درجوا على تسمية أيّ واسم اإلشارة وُ ْ
نداء ذي األل

والالم ،كما سل .

العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

66

ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

و خيتلفوا يف أنهما  -يف الندداء  -امسدان مبهمدان؛ لداا يلزمهمدا التداب (،)90
ولكن لدمَّا كانت أيّ أشدَّ ىلبهامال من اسم اإلشارة فإنَّه جيدوز حداف التداب مد اسدم
اإلشارة دون أيّ ،فياوز أن نقول :يا ااا ،وتسدكت ،وال جيدوز :يدا أيُّهدا ،دون ذكدر
التاب .
أ دد يا أَيُّها:
كنا قد ذكرنا دد من قب دد أنَّ أيَّا اسمٌ مبهمٌ" ،وتلزمها ادا للتنبيده ،...،وعوضدال
عَمَّا فاتها من اإلضافة"( .)64فهي لفظٌ مركَّب من كلمتني ،اسم وحدرف" ،فدأيّ مندادى
مُبهمٌ ،مب على الضَّمِّ ،لكونه مقصودال مشارال ىلليده ،مبنزلدة :يدا رجُد ُ ،وادا للتنبيده،
والرج ُ نعت ،والغرض نداء الرج  ،...فصار أيّ واا وصدفته مبنزلدة اسدمٍ واحدد؛
ولالك كانت صفةل الزمةل"(.)66
ااا مااب ابمهور ،وما انعقد عليه ىلمجاعهم.
وقد مضى القول أن األخف

دد يف أحد قوليه دد قدد انفدرد بدأنَّ "أيّ" ال تكدون

صلَةل ،ورتَّب على ذلك أنَّها يف النداء موصولة ،مبعنى الاى ،صلتها ما بعدداا ،كأنَّده
وُ ْ
قي  :يا الاي او الرج ُ"( .)66ورُدَّ "بأنَّه ليس لنا عائدٌ جيب حافُه ،وال موصدولٌ التُدزم
كون صلته مجلة امسيَّةٌ"(.)61
ب دد الرَّجُ ُ:
ااا عن الوُصْلة ،وبقي أمر التاب .
ىلن "الرجد " يف اداا الرتكيدب نعدت ،يقدول
وقد درج النحاة علدى أن يقولدواَّ :
الرضي" :واألكثرون على أنَّ ذا الالَّم وص ٌ السم اإلشدارة ،يف الندداء وغدريا؛ ألنَّده
61
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حدٌ النعدت ...،أيّ
اسمٌ دالٌّ على معنىً يف تلك الاَّات املبهمة ،واو الرجوليَّة ،وااا َ
ما دلَّ على معنىً يف متبوعة"( . )66وكان ابن يعي

د مدن قبد د قدد عَقَّدب علدى اداا

اإلعراب مبيِّنًا حقيقة النعت املرادة انا ،وذلك حيدث يقدول :واعلدم أنَّ حقيقدة اداا
النعت وما كان مثله  -يف حنو :ااا الرج  -ىلنَّما او عَّ

بيان ،وقول النحويني ىلنَّه

نعت تقريب ،وذلك ألنَّ النعت حتلية املوصوف مبعندى فيده ،أو يف شديء مدن سدببه،
وااا أجبا  ،فهي شرح وبيان لألول ،كالبدل والتأكيد؛ فلالك كان عَّ

بيان ،و

يكن نعتال"(.)62
وكان ابن السيّد ممَّن يرجّح فيه عَّ

البيان(.)67

و يرتض العالمة الرضي ااا اإلعراب ،يقول" :وقال بعضهم :او عَّ

بيان

لعدم االشتقاق"(.)68
بدأن االشدتقاق لديس شدرطلا يف
ثم نراا دد عقب ذلك مباشدرة ددد جييدب عنده َّ
وأن اسم اإلشارة ال يوصد
الوص َّ ،

ىلال باسدم ابدنس املعدرف بدالالم ،أمَّدا اسدم
َّ

ابنس فألنَّه او الدالُّ على املاايَّة من بني سائر األمساء ،وبيان مااية املشار ىلليه ادو
احملتاج ىلليه يف نعت اسم اإلشارة ،وأماَّ التعري

بالالم فألنَّ تعيني املااية حص باسم

ابنس ،وتعيني الفرد حَصَ باسم اإلشدارة ،فلدم يبدق ىلالَّ تَّدابق النعدت واملنعدوت،
وااا الفائدة حتص من الم العهد(.)68
وواضح أنه يَردُّ على من قال بإعرابه عَّ َ بيان لعدم االشتقاق ،ووجده الدردِّ
أمران؛ أحداما أنَّ االشتقاق ليس شرطلا يف النعت ،واآلخر أنَّ اسدم ابدنس املعدرف
بأل حتص به الداللة على املااية ،والتَّابق تفيدا أل.
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ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

ااا وقد توسَّط بعضهم يف املسألة ،فقال :ىلن كان دد يع التاب دد مشدتقّال فهدو
نعت ،وىلن كان جامدال فهو عَّ

بيان ،واستحسنه األمشوني(.)66

وااا الرأيُ او الراجح عندي؛ ألنَّ االشتقاق او االستعمال الغالب يف النعت
واألص فيه ،وألنَّ فيه متييزال بني حقائق األشياء.
وما دمنا بصدد احلديث عن التاب فدإنَّ املقدام يقتضدي _ بعدد أن ذكرندا جهدة
ىلعرابه  -أن نشري أيضًا ىل حكمه ،وقد وجدناام قد التزموا رف اسم ابنس الواقد
تابعال أليّ واسم اإلشارة يف النداء" ،نبهوا بدالتزام رفعده علدى كونده املقصدود بالندداء،
فكأنَّ حرف النداء قد باشرا"(.)477
وتفرد املازني بأن أجاز فيه النصب أيضال ،وال شك أنَّه كان يعلم أنَّ ذلدك ادو
"مقتضى القيا
الظَّري

على صفة غريا من املناديات املضمومة ،حنو :يا زيدُ الظريد َ ،برفد

ونصبه"( .)474ويعضِّد مااب املازني ااا ما ذكرا الصبان من أنَّه قدرئ شداذًّا

{ قُ ْ يأَُّيهَا الكافرين }( ،)476بالياء مكان الواو ،وأنَّ ابدن البداذَش ذكدر أنَّده  -يعد
النصب  -مسموع من لسان العرب(.)103
وكان الرَّضيُّ قد نسب ىل الزجاج أنَّه موافق املازني على ىلجازته النصب(،)104
ولكن يبدو أنَّه _ أعنى الزجاج _ يرتَض ااا الوجه الاى أجازا املازني ،وأنَّده قدد
أخا باإلعراب املشهور بني النحاة ،واو لزوم رفد التداب  ،يقدول األمشدوني" :وقدال
الزجاجُ :ياِز ااا املااب أحد قبله ،وال تابعه أحد بعدا"( .)105يعنى املازنيّ.
كما أنَّه قد رُدَّ قيا ُ صفة أيّ على صفة غريا من املناديات املضمومة بأنَّ صفة
غريا ليست اي املقصودة بالنداء ،ب املقصود املنادى ،خبدالف صدفة أيّ ،فإنهدا ادي
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املقصودة بالنداء"(" ،)106وم ذلك ينبغي أن يكون حملُّه نَصْبال؛ ألنَّه حبسب الصناعة ليس
مفعوالل به ،ب تاب له"(.)107
وخالصة القول – عندي  -أنَّه ىلن ثبت مسموع ابن البداذَش ،وصَدحَّت قدراءة
النصب يف "الكافرون" يف اآلية ،فإنَّ مااب املازني يبدو مقبوالل؛ ألنَّه – حينئا  -مؤيدد
بالسماع ،ومن انا نرى أنَّه ميكننا القول :ىلنهمدا وجهدان مدن االسدتعمال يف تداب أيّ
واسم اإلشارة؛ غالب ،واو الرف  ،وغري غالب ،واو النصب ،فأمَّا األوّل فألنَّ التاب
او املقصود بالنداء ،فهو مرفوع ،فهو معرب لفظلا ،وىلن كان مقتضى القيا

أن يكون

مبنيًّا ،وأمَّا اآلخر ،واو النصب ،فألنَّهُ يعضِّددا السدماع ،وادو مقتضدى القيدا

مد

الفارق.
املسألة الرَّابعة :تاب التَّاب :
صلَةِ او املقصود بالنداء ،ويضي
لقد رأينا _ من قب ُ _ أنَّ تاب الوُ ْ

النحداة –

انا " -أنَّ التاب الاى جيئ بعدا ال يكون ىلالَّ تابعال له؛ ألنَّهُ ادو املقصدود بالندداء ،وأيّ
صلَة ىلليه"( .)108وقد بنى النحاة _ على ااا األسا
وُ ْ

_ أنَّه جيري يف تاب التداب مدا

جيوز يف تاب املنادى ،من مراعاة لفظ املندادى ،أو حملِّده ،ومدن نافلدة القدول أن نداكر
_ انا _ أنَّ املراد بلفظ املنادى أو حملِّه او لفدظ تداب الوُصْدلَةِ ،أو حملُّده؛ ألنَّده ادو
املقصود بالنداء .يقول الرضيّ" :اعلم أنَّ تداب تداب املندادى _ عندد النحداة _ مثد
متبوعه مَّلقال ،ىلذ كان تاب املنادى مرفوعال أو منصوبال ،يُحم تاب التاب علدى ظداار
ىلعراب التاب  ،سواء كان املنادى "أيّ" ،أو "ااا" ،أو غرياما"(.)478
فعلى ااا تقول د يف غري أيّ وااا دد :يا زيددُ الََّّويد ُ ذو ابُمَّدةِ ،وذا ابُمَّدةِ،
برف ذا ابمَّة ،ونصبه ،ىلن جعلته صفةل للَّوي  ،وىلن محلته على زيد نصبت(.)476
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ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

أمَّا يف أيّ واداا فدإنَّ تداب التداب ال يُحمد عليهمدا ،بد ال يكدون ىلالَّ تابعدال
لوصفهما ،ألنَّه او املقصود بالنداء يف احلقيقة.
وعليه فالواجب الرف ىلن كان التاب مضافال ىلضافة معنويَّة ،حنو :يا أيُّها الرجد ُ
ذو املال ،وال جيوز :يا أيُّها الرج ُ وعبد اهلل؛ ألنَّ املنسوق يف حكدم املعَّدوف عليده،
فيكون عبد اهلل صفةل أليّ ،وذلك ال يصحُّ؛ ألنَّ أيّال ال يوص

ىلالَّ باي الالم.

وجيوز :يا أيُّها الرج ُ احلسنُ الوجهِ ،قياسال على يا أيُّها احلسنُ الوجهِ ،و يا أيُّها
الفاض ُ واحلسنُ الوجهِ.
وىلن أُبدل من وص

"أيّ" فإمَّا أن جيع املبددل منده يف نِيَّدة الَّدرح ،أَوْال ،فدإن

جُع يف نيَّة الَّرح فال يُقال :يا أيُّها لرج ُ زيدٌ ،من قِبَ أنَّ "أيّ" ال توصد

ىلالَّ باسدم

ابنس احمللَّى بأل ،وىلن جيع يف نيَّة الَّرح جاز :يا أيُّها الرج ُ زيدٌ ،برفد زيدد ،وال
جيوز :يا أيُّها الرج ُ زيدُ بضم زيد ،بدالل من "أيّ"؛ ألن التاب الواق بعدد تداب "أيّ "ال يتبد
"أيّ"؛ ألنَّها ليست اي املقصودة بالنداء.
أمَّا اسم اإلشارة فإنَّ البدل الواق بعد وصفه جيوز فيه األمران؛ الرف ُ والضمُّ،
تقددول :يددا ادداا الرج د ُ زي ددٌ _ بددالرّف _ وذو املددال ،مح لددا علددى الوص د  ،وزي ددُ
 بالضمِّ  -وذا املدال ،محالَ على اداا؛ ألنَّ اسدم اإلشدارة قدد يُسدتغ ًبده مدن دونوصفه.
وىلن كان التاب عَّ

نسق جمردال من الالم تعيَّن محله على "ااا" ،حندو :يدا اداا

وذو ابُمَّة ،وال يُحم على الوص ؛ ىلذ لو حُم عليه لكان وصفال هلاا ،وال يوصَ
"ااا" ىلال باي الالم(.)447
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ــ الوُصْلَةِ يف القرآن الكريم ــ
• يا أيُّها النَّا ُ • يا أيُّها الَّاي • يا أيَّتُها النَّفسُ
فإن مِمَّا يتّصد بهداا العمد أن نتبديَّن مددى وقدوع ال ُوصْد َل ِة يف القدرآن
وَب ْع ُد َّ
الكريم ،فهو أعلى الشَّوااد منزلةل يف بناء القواعد ،ويهمّنا اندا أن نتبديَّن عَددَد مَدرَّات
وروداا فيه ،وتابعَها ،وقد عرفنا من قب أنَّهم توَّصلوا ىل نداء ما فيده أل بدأيّ ،وأنَّ اسدم
اإلشارة مبنزلة أيّ يف ذلك .وأنَّ املشهور _ بني النّحاة _ يف تابعها او اسمُ ابدنس احمللَّدى
بأل ،وجاء _ أيضًا _ ىلتباعُها مبوصولٍ مبدوء بأل.
فأمَّا "أيّ" فقد جاءت يف مخسدة ومخسدني موضدعًا ومائدة موضد ٍ مدن آي الداِّكر
احلكيم .وذلك على ثالث صور؛ أَيُّهَ ،وأَيَُّتهَا ،وأَُّيهَا.
{ أَيُّهَ } جاءت بهاا الرّسم _ من غري أل

_ يف ثالثة مواض  ،أُتبعت فيهدا

باسم ابنس احمللَّى بأل ،وذلك يف سدورة النُّدور ،اآليدة ( ،)64ويف سدورة الزُّخدرف،
اآلية ( ،)16ويف سورة الرَّمحن ،اآلية (.)64
{ أَيَُّتهَا } وجاءت بلفدظ "أََّيُتهَدا" ،بالتداء ،علدى التأنيدث ،يف موضدعني اثدنني،
أحداما يف سورة يوس  ،اآلية ( ،)77واآلخر يف سدورة الفادر ،اآليدة ( .)67وقدد
أُتبعت فيهما باسم ابنس احمللَّى بأل.
{ أَُّيهَا } وجاءت بهاا اللّفظ _ من دون التاء _ يف باقي مواضعها يف القرآن
الكريم ،وذلك مخسون ومائة موض ٍ .أُتبعت فيها مبوصولٍ مبدوء بأل ،الَّاي والَّداين،
يف سبعة ومثانني موضعًا .وأُتبعت يف الباقي باسم ابنس احمللَّى بأل ،الدّن ّ ،والنَّدا ،
واملؤمنون. ...،
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ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

صلَةل يف القرآن الكريم.
وأمَّا اسمُ اإلشارة "ااا" وفروعُه فإنَّه يق لي وُ ْ
ادُوا }( ،)444بتخفي
سُ
وكان الكسائيّ قد قرأ { أَلَا يا ا ْ

الالم ،و "ألَدا" تنبيده،

وبعداا "يا" ال يُنادى بها ،واالبتداء "اسادوا" ،على األمر بالسّاود .وخرَّجها العلمداء
على معنى :يا اؤالء اسادوا ،يقول ابن زَنْالة" :واملعنى :أَلَا يا قومُ اسادوا هلل ،على
تأوي  :يا اؤالء اسادوا ،والعرب تقول :أَلَا يا ارجعوا ،أيّ :أَلَا يدا ادؤالء ارجعدوا؛
ألنَّ "يا" ال يلي الفع َ ىلالَّ على ىلضمار.)446("...
صلَةُ يف القرآن الكريم كما بدت لي من خالل كتب املعداجم الد
ااا اي الوُ ْ
عنيت بألفاظ القرآن الكريم ( .)446واهلل أعلم.
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اخلامتة
صلَة .وقد
صلَة ومن دون وُ ْ
وَب ْعدُ ،فقد أبرز ااا العم ُ نداءَ املصدَّر بأل ،بوُ ْ
خلُص ىل النتائج التَّالية:
َ
 -4أنَّهُ ال جيوز عند ابمهور _ يف غري الضَّرورة _ نداء ما فيده أل؛ ملدا يف ذلدك مدن
ابم بني تعري

النِّداء وتعري

أل على املنادى ،ىللَّدا مد اهلل ،وحمكديّ ابُمد ،

وموصولٍ مبدوء بأل ،واسم ابنس املشبَّه به.
 -6أنَّهم توصَّلوا ىل نداء ذي األل

والالم _ سدوى مدا اسدتثنوا مدن ذلدك _ بدأيّ

واسم اإلشارة ورُبَّما مجعوا بينهما.
 -6أنَّ "أيّ" تلحقها ااءٌ للتَّنبيه وعوضًا عمَّا فاتها من اإلضافة ،خبالف اسدم اإلشدارة،
فال تلحقه؛ ألنَّ "أيّ" أشدُّ ىلبهامًا منه.
 -1أنَّ أيّ تاكّر ،وتؤنَّث بالتاء ،ويف اهلاء لغتان ،الفتح ،وقد تُضَمُّ.
صلَة يلزمها التَّاب ألنَّه او املقصود بالنِّداء يف احلقيقة ،وأجازوا حافده مد
 -6أنَّ الوُ ْ
صدٌ ىل املنادى.
اسم اإلشارة؛ استغناءً باإلشارة؛ ألنَّها تنبيه كما أنَّ النِّداء ىلمياءٌ وق ْ
صلَة ال يكون ىلالَّ مقرونًا بأل ابنسيّة ،وأجاز بعضهم اإلتباع مبا فيه أل
 -2أنَّ تاب الوُ ْ
ال للعهد .كما جاء ىلتباعُ أيّ باسم اإلشارة قليالل.
صلَة؛ ألنَّه او املقصدود بالنِّدداء .وأجداز
 -7أنَّه يتعيَّن _ عند ابمهور _ رف تاب الوُ ْ
بعضهم فيه النَّصب قياسًا على تاب غريا من املناديات املضمومة.
 -8أنَّهم درجوا على ىلعراب التَّداب صدفة لل ُوصْدلَة ،وأعربده بعضدهم عَّد

بيدان.
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ص َلةُ يف النِّ َداءِ
الوُ ْ

وفصَّ بعضهم فأعربه نعتًا ىلن كان مشتقًّا ،وعَّ

بيان ىلن كان جامدًا.

 -6أنَّ تاب التَّاب جيري فيه انا ما جيوز يف تاب املنادى من مراعاة اللّفظ أو احمل ّ.
ااا ومِمَّا اضَّل به ااا العم أمران:
أحداما أنَّه استَدرَك على الشَّيخ عبد السَّالم اارون _ رمحه اهلل _ خَّأ يف
ختريج بيت من شوااد الكتاب ،وق يف حواشي التَّحقيق.
واآلخر أنَّه نبَّه على قراءة ذكراا الصبّان ،و تق لي _ فيما أعلم _ عند أحد
غريا قبله أو بعدا .كما أنَّها ترد يف كتب القراءات.
ااا وخالصةُ القول _ عندي _ أنَّ نداء املبدوء بأل مََّّردًا غري ممتن البتَّة،
ولكنّه مستكر ٌا لقلَّته.
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الفهارس
فهرس الشواهد.
فهرس املصادر واملراجع.
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أوَّالً :فهرس الشَّواهد
أوَّالل :فهر

الشَّوااد

أ دد القرآن الكريم:
السّورة

رقمها

الصفحة

اآلية
{ يأيُّها الاي نُزِّل عليه الاكرُ}

احلار

2

67

{أيَّا ما تدعوا}

اإلسراء

447

66

ادُوا } (قراءة)
سُ
{ أَلَا يا ا ْ

النّم

66

18

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﭼ

الزّمر

12

46 ،46

الزّخرف

16

66

الفار

67

66

الكافرون

4

16

{يأيُّهُ السَّاحرُ} (قراءة)
{يَأيَُّتهَا النَّ ْفسُ}
{ قُ ْ يأَُّيهَا الكافرين} (قراءة)
والرجز:
ب ـ ال ِّّ
شعر ّ

فيا الغُالمان اللاان فَرَّا
ىليَّاكما أن تُكسباني شرَّا

رجز* 42

أَلَا أيهُّاا الباخ ُ الوجدُ نَفْسَه

لشدديء حنت دهُ عددن يديْدده املق دادرُ طوي

.........................

اللهُمَّددا رجز 46
اللهُددمَّ يددا َّ
أقددولُ يددا َّ
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وما عليدك أن تقدولي ُكلَّمدا

اللهُدمَّ مدا
صلَّيتِ يا َّ
سََّبحْتِ أو َ

سلَّماَ
أرْدُدْ علينا شيخنا مَ َ

رجز 46

املتوجُ والاي
عبَّا ُ يا امللكُ َّ

عَرَفَدتْ لدده بيَدتَ العُددال عَد ْدنا ُن الكام 47

فيا راكبال ىلمَّا عَرَضدتَ فَدب َِّلغَنْ

َندَامايَ من َناْرانَ َأنْ ال تالقيدا طوي

67

جلِكِ يا التّي تَيّمدتِ قلد
مِنَ ْا ْ

وأنددتِ خبيلددةٌ بالوَصْدد عَدد ِّ وافر

46 ،41

• ومن األلفيّة * قول النّاظم يف باب النِّداء:
وباضَّرارٍ خُدصَّ جَمْد ُ يدا وأل

ىلالَّ مَ د َ اللَّ دهِ ومَ ْ
حكددى ابُم د رجز 44

• وقوله فيه أيضًا:
وأَيُّهددا مَصْددحوبُ أَلْ َبعْ ددُ صِ دفَه

يلددزمُ الرّف د َ لَ ددَى ذِي املعْرفَدده رجز 67

وأَيُّهددددداا أَُّيهَدددددا الددددداي َورَدْ

وَوَص د ُ أيّ بِسِددوى اَ داَا يُ درَدْ رجز 68
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ثانيًا :فهرس املصادر واملراجع
• ارتشاف الضرب من لسان العرب .ألبي حيّان األندلسي.
حتقيق الدكتور مصَّفى أمحد النما  ،القاارة :مَّبعة املدني ،الَّبعة األو 4171 ،
_  4176اد 4686 _ 4681 /م.
• األزاية يف علم احلروف .للهروي.
حتقيق عبد املعني امللوحي ،مَّبوعات جمم اللغة العربية بدمشق 4146اد4666 /م.
• أسرار العربية .ألبي الربكات األنباري.
حتقيق حممد بهاة البيَّار .دمشق :مَّبوعات اجملم

العلمي _ مَّبعة الرتقي

4677اد4667 /م.
• األصول يف النَّحو .ألبي بكر بن السراج.
حتقيق الدكتور الفتلي ،بريوت ،مؤسّسة الرسالة ،الَّبعة األو 4176 ،اد4686 /م.
• ألفيّة ابن مالك .مَّبوع م شرح األمشوني.
• أمالي ابن الشّاري.
حتقيق الدكتور حممود بدن حممدد الَّنداحي ،القداارة .مكتبدة اخلداجني ،الَّبعدة األو
4146اد4666/م.
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• ىلنباا الرّواة على أنباا النّحاة .للقفَّي.
حتقيق حممد أبو الفض ىلبراايم .دار الفكر العربي _ القاارة ،ومؤسسة الكتب الثقافية
_ بريوت .الَّبعة األو 4172اد4682 /م.
• اإلنصاف يف مسائ اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني .ألبي الربكات
األنباري.
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .بريوت :دار الفكر ،بدون تاريخ.
• أوضح املسالك ىل ألفيّة ابن مالك .البن اشام األنصاري.
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .بريوت :دار الفكر للَّباعة والنّشر والتَّوزي ،
الَّبعة السادسة4661 ،اد4671/م.
• بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .للسيوطي.
حتقيدددق حممدددد أبدددو الفضد د ىلبدددراايم .بدددريوت :دار الفكد در ،الَّبعدددة الثانيدددة،
4666اد4676/م.
• التبصرة يف القراءات .ملكي بن طالب.
حتقيق د .حميي الدين رمضان .منشورات معهد املخَّوطات العربية .الكويت .الَّبعة
األو 4176اد4686/م.
• ابم يف النحو .ألبي القاسم الزجاجي.
حتقيق الدكتور علي توفيق احلمد .بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ىلربد ،دار األم  ،الَّبعة
الثانية4176 ،اد4686 /م.
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• ابنى الداني يف حروف املعاني .للمرادي.
حتقيق طه حمسن .العراق ،مؤسسة دار الكتب للَّباعة والنشر ،طب يف مَّاب جامعة
املوص 4662اد4672 /م.
• حاشية الصبان على شرح األلفية لألمشوني.
القاارة ،دار ىلحياء الكتب العربية.
• حُاَّة القراءات .ألبي زرعة ،عبد الرّمحن بن حممد بن زجنلة.
حتقيددق سددعيد األفغدداني .مؤسسددة الرسددالة ،بددريوت ،لبنددان .الَّبعددة اخلامسددة،
4148اد4667/م.
• حروف املعاني .ألبي القاسم الزجاجي.
حتقيق الدكتور علي توفيق احلمد .بريوت :مؤسسة الرسالة ،ىلربد :دار األم  ،الَّبعة
الثانية4172 ،اد4682/م.
• خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .لعبد القادر البغدادي.
حتقيق عبد السالم اارون .القاارة :اهليئة املصريّة العامّة ،ومكتبة اخلاجني .الرياض:
دار الرفاعي4686 _ 4676 ،م.
• اخلصائص .البن جنّي.
حتقيق حممد علي الناّار .بريوت :دار اهلدى للَّباعة والنّشر ،مصوّرة عن طبعة دار
الكتب املصرية ،الَّبعة الثانية4674 ،اد4666 /م.
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• دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،للشَّيخ حممد عبد اخلالق عضيمة.
القاارة .دار احلديث 4666اد = 4676م (املركز اإلسالمي للَّباعة).
• ديوان ذي الرُّمَّة .بشرح اإلمام أبي نصر الباالي .رواية ثعلب.
حتقيق الدكتور عبد القدّو

أبو صداحل .الَّبعدة الثالثدة ،مؤسسدة الرسدالة ،بدريوت

4141اد4666 /م.
• السبعة يف القراءات .البن جمااد.
حتقيق الدكتور شوقي ضي  .القاارة :دار املعارف ،الَّبعة الثانية4687 ،م.
• شرح األمشوني على ألفية ابن مالك.
مَّبوع م حاشية الصبَّان.
• شرح التّسهي  .البن مالك.
حتقيق الدكتور عبد الرمحن السيد ،والدكتور حممد بدوي املختون ،الَّبعة األو  ،اار
للَّباعة والنشر ،القاارة4147 ،اد4667/م.
• شرح التصريح على التوضيح .للشيخ خالد األزاري.
القاارة :دار الكتب العربية ،بدون تاريخ.
• شرح الرضي على الكافية.
تصحيح وتعليق الدكتور يوس

حسن عمر .منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا

4668اد4678 /م.
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• شرح الشوااد .للعي (شرح شوااد األمشوني على األلفية).
مَّبوع بهام

حاشية الصبّان على األمشوني.

• شرح كتاب سيبويه .للسريايف.
مصورة مكتبة مركز ىلحياء الرتاث اإلسالمي ،مبعهد البحوث العلميَّة ،جبامعة أمّ
القرى ،عن نسخة دار الكتب املصرية رقم ( )467حنو.
• شرح املفص  .البن يعي .
بريوت ،عا الكتب ،بدون تاريخ.
• الصاح  .البن فار .
حتقيق السيد أمحد صقر .مَّبعة عيسى البابي احلل  ،القاارة4667 ،اد4677 /م.
• القامو

احمليط .للفريوزآبادي.

بريوت :مؤسسة الرسالة ،الَّبعة الثانية4177 ،اد4687 /م.
• الكتاب .لسيبويه.
حتقيق عبد السالم حممد اارون .اهليئة املصريّة العامّة للكتاب ،ومكتبة اخلاجني ،ودار
الرفاعي بالرياض ،الَّبعة الثانية4176 - 4176 ،اد4676 ،م.
• كتاب معاني احلروف .للرمَّانيّ.
حتقيق الدكتور عبد الفتاح شل  ،مكتبة الَّالب ابامعيّ ،مكّة املكرّمة .الَّبعة الثانية،
4177اد4682/م.

447

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .حممّد بن جنم بن عَوَّاض السيَّاليّ

• ابن كيسان النحويّ .للدّكتور حممّد ىلبراايم البنَّا.
القاارة ،دار االعتصام ،الََّّبعة األو  4666 ،اد.
• معاني القرآن .لألخف .
حتقيق الدكتورة ادى حممود قُرَّاعَة ،الَّبعة األو  ،القاارة ،مكتبة اخلاجني،
 4144اد 4667 /م.
• معاني القرآن .للفراء.
جناتي ،وحممد علي الناّار ،والدكتور عبد الفتّاح شل  ،القاارة:

حتقيق أمحد يوس

اهليئة املصرية العامّة 4687 _ 4676 ،م.
• معام األدوات والضمائر يف القرآن الكريم .وضعه الدكتور ىلمساعي

أمحد

عمايرا ،والدكتور عبد احلميد مصَّفى السيِّد.
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الَّبعة األو  4177 ،اد 4682/م.
• معام ألفاظ القرآن الكريم .أصدرا جمم اللغة العربية بالقاارة.
طب اهلية العامة لشؤون املَّاب األمريية 4147 _ 4176 ،اد  4667 _ 4686 /م.
• املعام املفهر

أللفاظ القرآن الكريم .وضعه حممد فؤاد عبد الباقي.

املكتبة اإلسالمية ،استامبول ،تركيا 4681 ،م.
• مغ اللبيب عن كتب األعاريب .البن اشام األنصاري.
حتقيق الدكتور مازن املبارك ،وحممد علي محد اهلل ،بريوت ،دار الفكر ،الَّبعة
اخلامسة 4676 ،م.
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• املقاصد الشَّافية يف شرح اخلالصة الكافية .للشَّاط ّ.
ابزء اخلامس .حتقيق الدكتور عبد اجمليد قَّدام  .معهدد البحدوث العلميدة وىلحيداء
الددرتاث اإلسددالميّ .جامعددة أمّ القددرى .مكّددة املكرّمددة .الََّّبعددة األو 4168اددد =
6777م.
• املقتضب .للمربّد.
حتقيق الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة ،القاارة ،اجمللس األعلى للشدؤون اإلسدالمية،
ابزء األول بدون تاريخ ،والثاني والراب  ،الَّبعة الثانية4666 ،اد ،والثالث 4682اد.
• النحو الوايف .لعبّا

حسن.

دار املعارف مبصر ،القاارة ،الَّبعة الرابعة4672 ،م.
• النشر يف القراءات العشر .للحافظ ابن ابزري.
تصحيح ومراجعة علي حممد الضباع ،دار الكتاب العربي.
• ام اهلوام يف شرح مج ابوام  .للسيوطي.
حتقيق الدكتور عبد العال سا مكرم ،الكويت :دار البحوث العلمية_ 4661 ،
4177اد.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )4ابن يعي

على املفصَّ  ،8/6وأسرار العربية ا.666

( )6الكتاب  .467 ،466/6وانظر معاني الفراء .464/4
( )6الرضيّ على الكافية .676/4
( )1املصدر نفسه .671/4
( )6الرضيّ على الكافية  .676/4وينظر اإلنصاف ا( 668حاشية .)4
( )2انظددر اللغددات يف نددداء لفددظ اباللددة يف الرض ديّ علددى الكافيددة  686/4دددد  686وأوضددح
املسالك .64/1
( )7ابم ا  .464يريد لكثرة االستعمال .وانظر الكتاب .466/6
( )8الرضيّ على الكافية 686/4
( )6معاني القرآن 676/4
( )47الرضيّ على الكافية .681/4
( )44اخلزانة .666/6
( )46معاني القرآن للفراء  ،676/4واو من ضدرورة الشِّدعر .ابمد ا  ،421والرضدي علدى
الكافية  .681/4وااا الرجز ال يعرف قائله ،كما يف اخلزانة .662/6
( )46الكتاب .468 ،462/6
( )41اآلية  ،12من سورة الزمر .وانظر املقتضب .666 – 667/1
( )46املقاصد الشَّافية .667/6
( )42الكتاب .467 ،462/6
( )47الرضيّ على الكافية .681/4
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( )48املقاصد الشافية ( .668/6بتصرّف يسري).
( )46الكتاب  .666/6وفيه أنّه "مبنزلة :تأبَّط شرال؛ ألنَّه ال يتغيّر عن حاله؛ ألنَّه قد عمد بعضده يف
بعضٍ" ،وانظر شرح التسهي  ،البن مالك  ،668/6وأوضح املسالك .66/1
( )67أوضح املسالك  .66/1وانظر املقتضب  ،614/1وشرح التسهي  ،البن مالك .668/6
( )64الكتاب  ،467/6واألصول  ،126/6واإلنصاف ( 662م ،)12وابن يعدي

علدى املفصد

 ،8/6والرضيّ على الكافية  ،686/4واخلزانة .666/6
( )66السريايف على الكتاب 11/6ب (مصوّرة نسخة دار الكتب املصريّة).
( )66أسرار العربية ا.667
يف ( 664 _ ...اد) .ىلمام يف النحو والقراءات ،ثقدة.
( )61حممد بن سعدان الضرير ،النحويّ ،الكو ّ
ىلنباا الرّواة  ،417/6وبغية الوعاة .444/4
( )66شرح التسهي .688/6
( )62اإلنصاف (م ،)12والرضيّ على الكافية  ،686/4وأوضح املسالك .66/1
( )67وانظر _ أيضال _ شرح التسهي  ،البدن مالدك  ،666_668/6واملقاصدد الشَّدافية ،للشَّداط
.687/6
( )68ابن يعي

على املفصَّ  ،6/6والرضي على الكافية .686/4

( )66شرح التسهي  ،البن مالك .666/6
( )67اخلزانة .661/6
( )64اإلنصاف  ،666_668واخلزانة .661/6
( )66أوضح املسالك .66/6
( )66شرح شدوااد األمشدوني ،للعدي  ،الشدااد رقدم ( )281حاشدية الصدبان علدى األمشدوني
.416/6
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( )61القامو

احمليط (وص ) ا ( 4687نشرة دار الرسالة).

( )66السريايف على الكتاب  67/6ب .وانظر الكتاب  ،486_488/6وابن يعي

علدى املفصّد

 .7/6وأحسب أنه قد أفاد انا من السريايف ،كما او الغالب عليه.
( )62الكتاب  .486/6وانظر ما يأتي ا .64
( )67شرح املفص  .6_8/6وانظر الكتاب  ،467 ،472/6وابم ا.464
( )68شرح املفص  .6/6وانظر الكتاب .667/6
( )66الرضيّ على الكافية .671/4
( )17لرضيّ على الكافية .671/4
( )14يف احلديث عن معنااا ا .67 _ 46
( )16انظددر حددروف املعدداني للزجدداجي ا  ،26ومعدداني احلددروف للرمدداني ا ،424_466
والصاح ا  ،466واألزاية للهروي ا  ،477_472وأمالي ابن الشاري ،16_66/6
والرضيّ على الكافية  ،66/6واملغ ا.447_477
( )16الرضيّ على الكافية .66/6
( )11املغ ا  .477وانظر ابن يعي

على املفص  .467/4والرضيّ على الكافية .66/6

( )16انظر معاني القرآن ا ( 771الفهار ).
( )12النحو الوايف ،لعبا

حسن .471/6

( )17املغ ا  .476وانظر ما يأتي ا .66
( )18النحو الوايف ،لعبا

حسن .471/6

( )16الكتاب .472/6
( )67ابم ا  .464وانظر ما سبق ا .8
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( )64انظر تفصي اخلالف بني الفدريقني يف اإلنصداف ا ( 666م ،)12وشدرح التسدهي  ،البدن
مالك  ،668/6والرضيّ على الكافية .686 ،676/4
( )66البيت ل َعبْد يَغُوث بن وقَّاا احلارثيّ اليم ّ ،من ب احلارث بن كعب ،مدن جندران .العدي ،
رقم ( ،)277واخلزانة  .466/6واو من شوااد الكتاب  ،677/6والرضديّ علدى الكافيدة
 ،667/4واألمشونيّ على األلفيّة (حاشية الصبّان .)417/6
وأودُّ _ انا _ اإلشارة ىل أنَّ الشَّيخ عبد السَّالم اارون _ يف خترجيده شدوااد سديبويه _
قد أحال يف مجلة مراجعه على اخلصائص  .118/6والواق أنَّ بيت اخلصدائص غدري البيدت
الاي بني أيدينا ،ب او قول اجملنون:
فقدددد جيمددد اللّددده الشّدددتيتني بعددددما

يظنّددددان كدددد َّ الظددددنّ أنْ ال تالقيددددا

أنشدا ابن جنّي يف "بابٌ يف أنَّ اجملاز ىلذا كثُر حلق باحلقيقة" ،وااا البيت الاي حنن بصدددا
من شوااد باب النِّداء ،و يستشهد به ابن جنّي يف اخلصائص البتة ،فلع َّ الشَّيخ كدان يعدوِّل
يف ختريج الشَّوااد على بعض أعوانده ،والبيتددان  -كمدا تددرى  -متّفقدان يف آخرامدا "أنْ ال
تالقيا".
( )66الكتاب  ،466/6وابم ا ،464والرضيّ على الكافية .684/4
( )61الصبان على األمشوني ( .412_416/6بتصدرّف يسدري) .وانظدر مدا سدبق ا،46 _ 44
والكتاب  ،666/6وشرح التسهي  ،البن مالك  ،668/6واهلم .18_17/6
( )66الكتاب .472/6
( )62السريايف على الكتاب  67/6ب.
( )67انظر :الكتداب  ،417/1 ،666/6واملقتضدب  ،67/6 ،86/4وابدن يعدي

علدى املفصّد

 ،61/4واإلرتشاف .646/4
( )68الكتاب .486_488/6
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د .حممّد بن جنم بن عَوَّاض السيَّاليّ

( )66السريايف على الكتاب  67/6ب.
( )27حاشية حتقيق اارون على الكتاب .486/6
( )24الرض ديّ علددى الكافيددة  .676_671/4وانظددر األمشددوني علددى األلفّيددة (حاشددية الصددبان
.)464/6
( )26ا .66 _ 68
( )26ا .66
( )21الرضيّ على الكافية ( 676/4بتصرف يسري).
( )26األمشددوني علددى األلفيددة (حاشددية الصددبان  .)467/6وانظددر الرضدديّ علددى الكافيددة
.672_676/4
( )22سورة اإلسراء ،اآلية .447
( )27سورة الزخرف ،اآلية  .16وانظر اإلرتشاف  ،467/6والتصريح على التوضيح .471/6
واي قراءة ابن عامر ،والباقون بالفتح ،البعدة  ،682والتبصدرة ملكدي  .676وحاتده أنّ
املصاح

جاءت بغري أل  .النشر البن ابزري .416/6

( )28حاة القراءات البن زجنلة ا  ،168والنشر .416/6
( )26ابن يعي

.7/6

( )77سورة الفار ،اآلية .67
( )74الصبان على األمشوني .467/6
( )76اإلرتشاف  ،467/6واألمشوني على األلفية (حاشية الصبان .)464/6
( )76البيت لاي الرُّمَّة يف ديوانه  ،4767/6وشدرح الشدوااد للعدي ّ .الصدبّان علدى األمشدوني
 ،466/6الشَّااد رقدم ( .)288وادو مدن شدوااد املقتضدب  ،666/1وابدن يعدي

علدى

املفصّ  ،7/6واألمشوني على األلفيّة (حاشية الصبّان .)466/6
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( )71الكتاب  ،466/6وابن يعي

على املفصَّ .7/6

( )76شرح املفص .7/6
( )72الرضيّ على الكافية .672/4
( )77اإلرتشاف .468/6
( )78اإلرتشاف .468/6
( )76اإلرتشاف .467/6
( )87الكتاب .486/6
( )84السريايف على الكتاب  67/6ب ،وانظر ما سبق ا .64 _ 67
( )86ابن كيسان النحوي ،للدكتور حممد ىلبراايم البنا ا( 426_428بتصرف).
( )86سورة احلار ،من اآلية السادسة.
( )81اإلرتشاف  ،467/6واألمشوني على األلفيّة (حاشية الصبان .)466/6
( )86الرضيّ على الكافية ( 676/4بتصرف يسري).
( )82ابن يعي

على املفص .7/6

( )87الكتاب .488/6
( )88الكتاب ( 486/6بتصرف يسري).
( )86السريايف على الكتاب  67/6ب ،وابن يعي
( )67ابن يعي

على املفصَّ .7/6

على املفصَّ .467/4

( )64األمشوني على األلفية (حاشية الصبان .)467/6
( )66ابن يعي

.467/4

( )66االرتشاف .466/6
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( )61املغنى ا  477واألمشوني على األلفية (حاشية الصبان  .)464/6وانظر ما سل

ا61

_ .66
( )66الرَّضيّ على الكافية  672/4دد .677
( )62شرح املفص .467/4
( )67األمشوني على األلفية (حاشية الصبان .)464/6
( )68الرَّضيّ على الكافية .677/4
( )66األمشوني على األلفية (حاشية الصبان .)464/6
( )477الرَّضيّ على الكافية .677/4
( )474املصدر السابق (بتصرف).
( )476مفتتح سورة الكافرون .و ياكر ااا القراءة أحد من النُّحاة _ فيما أعلم _ قب الصبّان
أو بعدا ،و تق لي يف كتب القراءات ،م حرصي الشّديد على خترجيها ،أو حتَّى جمرّد
ذكراا.
( )476الصبان على األمشوني  .467/6وانظر االرتشاف 467/6
( )471الرَّضيّ على الكافية .676/4
( )476األمشوني على األلفية (حاشية الصبان .)467/6
( )472انظر الرَّضيّ على الكافية .677/4
( )477الصبان على األمشوني .464/6
( )478الرَّضيّ على الكافية .677/4
( )476املصدر السابق ،والكتاب .466/6
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( )447صدّرنَا _ يف حديثنا ااا عن تاب التاب  -عن العالمة الرّضيّ يف شرحه على الكافية
( .678/4بشيء من التصرف) .وانظر الكتاب  486/6دد  ،466وابن يعي

على

املفصَّ .8/6
( )444سورة النَّم  ،اآلية .66
( )446حاّة القراءات ،البن زجنلة ا  .662وانظر التّبصرة يف القراءات ملكيّ ا .684
( )446صدّرنَا يف حديثنا _ عن عدد مرّات ال ُوصْلة وتابعها يف القرآن الكريم _ عن املعام
املفهر

أللفاظ القرآن الكريم حملمّد فؤاد عبد الباقي ا  ،446 _ 447ومعام ألفاظ

القرآن الكريم الّاي أصدرا جمم اللّغة العربيّة بالقاارة ا  ،446 _446ومعام
األدوات والضّمائر يف القرآن الكريم ا .476 _ 426
أمَّا دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،للشَّيخ حممد عبد اخلالق عضيمة ،رمحه اهلل ،فقد
عنون يف  278/4/4مبا نصُّه " :أيّ ُوصْلَةل لنداء ما فيه أل " ،ثم قال بعد ااا العنوان
مباشرة " :سيأتي حديثها – ىلن شاء اهلل – م (يا) ".
البتةَ .وعليه
وقد وق حديثه عن (يا) يف  ،216 – 262/6/4و يُشر فيه ىل (أي) َّ
يرد هلا ذكر يف ااا املعام الفاّ على سعته ومشوله .جع اهلل جهد صاحبه يف موازين
حسناته يوم جتد ك ّ نفس ما عملت من خري حمضرًا.
*

وقال العي  :او من السَّري  ،وفيه اخلني ،والكس

باملهملدة .شدرح الشَّدوااد حباشدية الصدبّان

( 416/6شااد .)286
*

معروف أنَّ أبيات األلفيَّة ليست من الشَّوااد ،وىلنّما ذكرتها انا يف الفهار

ألنَّها من الشِّعر

الوارد يف البحث.
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