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ملخص: 

)لول(  بعد  ال�سم  رفع  يف  العامل  البحث  يتناول 
ال�ّسواهد  على  وء  ال�سّ وي�سّلط  الّنحوّي،  اخلالف  كتب  يف 
بال�ّساهد  الحتجاج  ملعايري  باإخ�ساعها  ال�ّسعرّية 
كان  اأ �سواء  لذلك،  مالءمتها  عدم  عّلة  يبنّي  ثّم  ال�ّسعرّي، 
غريها  م  اأ الّرواية  تعّدد  م  اأ لّن�سبة  ا تعّدد  م  اأ القائل  جهل  يف 
�سواهد  من  �سّتة  ّن  اأ تبنّي  البحث،  وبعد  �سباب.  الأ من 
يف  �سواهد  خم�سة  منها  بها،  يحتّج  ل  الّثمانية  لة  امل�ساأ
تفّرد  واحد  و�ساهد  اخلالف«،  م�سائل  يف  ن�ساف  »الإ كتاب 
الّنحويني:  مذاهب  عن  »التبينّي  كتابه  يف  العكربي  بذكره 

والكوفيني«.  الب�رشيني 

“Failure of Poetic Syntactic Evidence in the Syn-
tactic Controversy books: The Factor Evidence

of the Noun، Marked by the Nominative Case، af-
ter the Word “لوال” (lawlā) as a Model

Abstract:  

This research discusses the nouns which 
are marked by the nominative case when they are 
preceded by the word “لوال” (lawlā) in the books of 
syntactic controversies. It also sheds light on the items 
of poetic evidence by subjecting it to the standards of 
argumentation through the items of poetic evidence. 
Then، the research explains the reason why such 
items of evidence are not compatible with the 
argumentation، whether through the ignorance of 
the addressee، the multiplicity of the attributive form 
(al - nisbah) ، the multiplicity of narration or other 
reasons. After researching، it appeared that six of 
the issue’s eight items of evidence cannot be invoked، 
including five items of evidence in the book: “al’insaf 
fi masā’il alkhilāf” (Equity in Controversy Issues) ، 
and one item of evidence exclusively mentioned in 
Al Akbari’s “altabyīn ‘an mathāhib alnahwiyīn: al 
basriyīn wal kūfiyīn” (Explanation of Grammarians) 

Doctrines: Albesrien and Alkufiin) . 
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مقدمة: 
متّثل ال�ّسواهد ال�ّسعرّية قيمة كربى يف ميدان الّنحو العربّي 
بو�سفها منوذًجا للغة العالية، ومن اأجل ذلك، كانت حاجة العلماء 
اإليها كبرية؛ ل�ستنباط القواعد الّنحوّية، و�سبط الل�سان العربّي من 
الوقوع يف اللحن. وحّتى ي�سمنوا �سالمة القاعدة الّنحوّية اعتمدوا 
العربّية،  للغة  ف�سيًحا  منوذًجا  ليكون  بال�سعر؛  ة  خا�سّ معايري 
اأّي  من  وحفظه  تثبيته  اإىل  ي�سعون  الذي  اللغوّي  للواقع  وممثاًل 
يطّبقون  ثم �ساروا  اللغة،  تف�سد  التي  ّية  �رشمَ احلمَ مظهر من مظاهر 
ل لهم من  هذه املعايري على املجموع اللغوي من ال�سعر الذي حت�سّ
خالفها_  وما  به،  احتجوا  �رشوطهم  طابق  فما  القدماء،  اأ�سالفهم 
واأطلقوا  اهتمام،  اأن يعريوه كبري  ولو ب�رشط واحد_ طرحوه دون 
�ساّذ، ول يحتّج به،  اإياه، كقولهم:  اأحكاًما تعرب عن رف�سهم  عليه 
�سارًما،  يكن  مل  املعايري  بهذه  التزامهم  ولكّن   ، وقليل...  ونادر، 
فظهر ذلك يف تناق�ص مواقفهم يف كل معيار، ويف ما ياأتي البيان: 

ل  ● الذي  فال�ساهد  البيت؛  قائل  رمَفمَ  ُيعنْ اأن  الأول:  املعيار 
ُيعرف قائله ل يحتّج به عند جمهور الّنحاة؛ خمافة اأن يكون البيت 
ق بروايته )1( ، ولكّن �سيبويه، مثاًل،  م�سنوًعا اأو ملوّلد اأو ملن ل ُيوثمَ
مل يكن يقيم وزًنا ملعرفة �ساحب ال�ّساهد، رمّبا لأّن راويه ثقة، اأو 
لأّنه قادر على معرفة ال�ّساهد ال�ّسليم من غريه. وما جاء من ن�سبة 
“ نظرت يف كتاب  ل�سواهد �سيبويه كان من �سنع اجلرمّي، يقول 
اأ�سماء  فعرفت  الألف  فاأّما  بيًتا،  األف وخم�سون  فيه  فاإذا  �سيبويه، 
املربِّد  وكذلك   .  )2( قائليها”  اأعرف  فلم  اخلم�سون  واأّما  قائليها، 
�ساحبها،  اإىل  ن�سبتها  لعدم  الكوفيني  �سواهد  من  اأبطلمَ  ما  اأبطلمَ 
قال  املقت�سب،  يف  ن�سبة  بال  اأبياًتا  اأورد  نف�سه  الوقت  يف  ولكّنه 
حمقق كتابه: ” وكان يف القليل ين�سب ال�ّسعر لقائله” )3( ، ما يدّلنا 
النحاة كانت تتحّكم يف  التي و�سعها  اأخرى غري  اأّن معايري  على 

اإبطال ال�ساهد كاخلالف النحوّي والع�سبية.... )4( . 
فال�ّساهد  ● ال�ّساهد،  روايات  تتعّدد  اأّل  الّثاين:  املعيار 

اأم بفعل  ال�ّساعر نف�سه،  اأكان ذلك بفعل  �سواء  قد يذكر بغري رواية 
الراوي، اأم بفعل تعّدد الّرواة للبيت الواحد، فقد كان لكل �ساعر راٍو 
ينقل �سعره ويرويه؛ فاحلطيئة كان راوي زهري، وزهري راوي اأو�ص 
بن حجر، وهدبة بن خ�رشم راوي احلطيئة، وجميل راوي هدبة )5( ، 
وهكذا تتعّدد روايات ال�ّساهد. واملّطلع على كتاب �سيبويه _ مثاًل_ 
ا�ست�سهد  فقد  الواحد؛  ال�ّساهد  ّروايات  لتعّدد  وزًنا  يقيم  ل  اأّنه  يجد 

ب�سواهد تعّددت رواياتها، من ذلك: )الوافر( 
ْعَرى ِرقابا فما قومي بَثْعَلَبَة بِن �َصْعٍد     ول بَفزارَة ال�صُّ

ْعِر الرَّقابا )6(   فما قومى بثعلبَة بن �صعٍد      ول بَفزارَة ال�صُّ
املعيار الّثالث: اأّل يكون م�سنوًعا؛ فال�ّساهد قد يتعر�ص  ●

الّنحارير  ” اإّن  اخلليل:  قال  ومذاهبهم،  لين�سجم  الّنحاة؛  لتحريف 
اّللب�ص  اإرادة  العرب  الّنا�ص ما لي�ص من كالم  اأدخلوا على  )7( رمّبا 

املذاهب  واختالف  الّنحوّية  املدار�ص  تعدد  ومع   .  )8( “ والّتعنيت 
حلقات  يف  لهم  املنقذ  ال�ّسعرّية  ال�ّسواهد  يف  الّنحاة  وجد  والآراء، 
اجلدال؛ لإثبات الراأي واإقامة احُلّجة على اخل�سم، اإن جاز الّتعبري، 
ال�ّسواهد  يف  يحّرفون  �ساروا  اأن  ذلك  على  حر�سهم  من  وبلغ 

ال�ّسعرّية حّتى تن�سجم مع ما يذهبون اإليه، دون اعتبار منهم لرواية 
ال�ّساعر املثبتة يف ديوانه، والأدّلة على ذلك كثرية، من ذلك ال�ّساهد 

امل�سهور يف كتب الّنحاة، وهو من�سوب لالأع�سى: )من اخلفيف( 
ُطوِب )9(  ِه يف اخْلُ ُه َواأَْع�صِ اإنَّ َمْن لَم يف بني بنِت َح�ّصا             َن اأَمُلْ
الكوفيني  على  رده  معر�ص  يف  الأنباري  به  ا�ست�سهد  فقد 
الّرواية  ولكّن  العمل،  يف  الّنا�سخة  الأحرف  ب�سعف  قالوا  عندما 
)من  وهي:  الّنا�سخ،  احلرف  من  تخلو  ال�ّساعر  ديوان  يف  الّثابتة 

اخلفيف( 
ِه يِف اخُلُطوِب )10(  ُه َواأَْع�صِ ا                  َن اأَمُلْ َمْن َيلُْمِني َعلى َبِني اْبَنِة َح�صَّ

املعيار الرّابع: اأّل يحتمل ال�ّساهد غري وجه من الّتاأويل،  ●
فاإذا كان جماًل للّتاأويل على وجه غري الوجه الذي ا�سُت�سهد به عليه 
الحتمال  الّدليل  دخل  ” اإذا  حّيان:  اأبو  قال  الحتجاج،  من  �سقط 
�سقط به ال�ستدلل” )11( ، وقد اأ�سقط الأنباري ال�ّساهد الذي احتّج 
فة  مري املنف�سل يف ال�سّ به الكوفيون على جواز ترك الّتاأكيد بال�سّ
اجلارية على غري من هي له عند اأمن اّللب�ص، وهو من�سوب لالأع�سى 

الكبري: )من الطويل( 
ُق )12(  نَّ امُلعاَن ُمَوفَّ مَلَْحُقوَقٌة اأَْن َت�ْصَتِجيِبي ِل�َصْوتِه... واأَْن َتْعَلِمي اأَ
وقال: ” فال ُحّجة لهم فيه؛ لأّنه حممول عندنا على الّت�ساع 
واحلذف والّتقدير فيه )ملحقوقة بك اأن ت�ستجيبي دعاءه( . واإذا جاز 
اأن يحمل البيت على وجه �سائغ يف العربّية، فقد �سقط الحتجاج 

به” )13( . 
Ú  )ال�ّصواهد غري امللئمة للحتجاج بها يف ال�صم املرفوع بعد )لول

اختلف الب�رشّيون والكوفّيون يف عامل ال�سم املرفوع بعد 
اأّن عامل الّرفع عامل معنوي، وهو  اإىل  )لول( ؛ فذهب الب�رشّيون 
بها؛  مرفوع  )لول(  بعد  ال�سم  اأّن  اإىل  الكوفّيون  وذهب  البتداء، 
لأّنها نابت عن فعل حمذوف اإن ظهر رفع ال�سم، فجملة )لول زيٌد 
( ُتقّدر بـ )لو مل مينعني زيد من اإكرامك لأكرمتك( ؛ فحذف  ُتكمَ لأكرمنْ
حرف  مبنزلة  ف�سارت  )لو(  على  )ل(  وزيدت  للخّفة،  طلًبا  الفعل؛ 
كلمة واحدة، هي )لول( )14( ، و�سار هذا مبنزلة قولهم: ” اأّما اأنت 

منطلًقا، انطلقُت معك”. 

الشاهد األول: )من البسيط( 
ُبُع )15(  اأَبا ُخرا�صَة اأّما اأنَت ذا َنَفٍر                         فاإّن َقْوِمَي مْل تاأكْلُهُم ال�صَّ
اأّن  على  منه  ي�ستدّلوا  اأن  اأرادوا  الكوفيني،  �سواهد  من  وهو 
 “ )لول( حرف ناب عن فعل حمذوف، وموطن ال�ّساهد فيه، قوله: 
اأّما اأنت ذا نفٍر” واأ�سل الرتكيب “ اأمَننْ كنتمَ ذا نفٍر” حيث حذف الفعل 
ثم  ومن  الفعل،  عن  ا  عو�سً  ) )اأننْ على  “ما”  وزاد  )كان(  الّناق�ص 

اأدغمت نون )اأن( بـميم )ما( لتقارب خمرجيهما )16( . 

دراسة الّشاهد: 

اإرادة  ♦ اإليه عند  ُينظر  اأّول ما  من حيث ن�سبته؛ وهو  اأوًل: 
احلكم على ال�ّساهد؛ لأّنه الأ�سا�ص الذي ننطلق منه لإطالق اأحكام 
حا�سمة على ال�ّساهد؛ فهذا ال�ّساهد من�سوب للعّبا�ص بن مردا�ص )17( 
ا،  اأي�سً من�سوب،  ولكّنه   ،  )18( ب�سعره  ُيحتّج  خم�رشم  �ساعر  وهو   ،
ملالك بن ربيعة العامرّي )19( . ولكنها ن�سبة غري دقيقة؛ لأّن البيت 
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مروّي يف ديوان العّبا�ص بن مردا�ص فقط. 
روايات  ♦ فقد وردت ثالث  روايته؛  تعّدد  من حيث  ثانًيا: 

اأخرى لل�ّساهد ت�سّمنت تغيرًيا موؤّثًرا يف موطن ال�ّساهد: 
الأوىل: �

ُبُع )20(  ُكْلُهُم ال�صَّ ا ُكْنَت َذا َنَفٍر           َفاإِنَّ َقْوِمي مَلْ َتاأْ اأَبا ُخَرا�َصَة اأمَّ
الثانية: �

ُبُع )21(  ُكْلُهُم ال�صَّ ا ُكْنَت َذا َنَفٍر           َفاإِنَّ َقْوِمي مَلْ َتاأْ اأََبا ُخَرا�َصَة اإِمَّ
الثالثة: �

ُبُع )22(  ُكْلُهُم ال�صَّ ا ُكْنَت َذا َنَفٍر           َفاإِنَّ َقْوِمي مَلْ َتاأْ اأََبا ُخَبا�َصَة اأمَّ
واملتاأّمل يف هذه الّروايات يجد اأّنها ا�سرتكت يف ذكر الفعل 
باحلرف،  عنه  والّتعوي�ص  حذفه  على  الكوفّيون  ا�ست�سهد  الذي 
الّرواية الأوىل هي الأوثق؛ لأّنها ثابتة يف  اأّن  ولكّنها اختلفت يف 
ديوان ال�ّساعر. وقد تنّبه لذلك رم�سان عبد التواب بقوله: ” ويبدو 
بن  العّبا�ص  بيت  يف  وقع  حتريف  على  مبنّية  امل�ساألة،  هذه  اأّن 
حيح الّن�سبة، بني �ساهدي  مردا�ص ال�ّسلمي، وهو البيت الوحيد ال�سّ
يحتوي  اأّنه  كما  ن�سبة،  بال  ُيروى  الّثاين  البيت  لأّن  امل�ساألة؛  هذه 
على عبارات اإ�سالمّية ظاهرة، مّما يدّل على اأّنه م�سنوع بعد و�سع 
يف  لها  وجود  ل  امل�ساألة  اأّن  يعني  وهذا  �سوئها.  وعلى  القاعدة 
اأو �سيوخه،  الّنحاة وعلى راأ�سهم �سيبويه  اأ�ساًل، واأّن  اّللغة العربّية 
قد وقعوا يف الّتحريف يف بيت العبا�ص بن مردا�ص، وقا�سوا عليه 

اأمثلتهم الأخرى، واأّن �سواب رواية البيت: 
ا ُكْنَت ذا نفٍر... فاإّن قومي مْل َتاأُْكلُهُم ال�ّصُبُع )23( .  اأبا خرا�صة اإمَّ
ويبدو اأّنه اعتمد على رواية ديوان ال�ّساعر؛ ليقّرر باأّن العربّية 
تخلو من امل�ساألة التي جاء عليها ال�ّساهد، واأّن ال�ّساهد امل�سهور يف 
كتب الّنحاة قد تعّر�ص للّتحريف من قبلهم؛ اأي اأّنه �ساهد م�سنوع. 
غري  اأمر  ال�ّساهد  �سهرة  اإّن  اإذ  الأهمّية؛  غاية  يف  هنا،  وامل�ساألة، 
كاٍف ليكون مالئًما لالحتجاج به؛ فال�ّساهد ال�ّسابق قد اُ�ست�سهد به 
اأّنه م�سنوع، ومل يعرث  الّرغم من  )24( على  يف كثري من امل�سادر 
الباحث على من اأ�سار اإىل �سناعته اإّل علي حممد فاخر - يف تتّبعه 
ليحكم  الّديوان  رواية  على  اعتماده  وكان   - امل�سنوعة  لل�ّسواهد 

بذلك، ومل يلتفت اإىل �سهرته )25( . 
لتعّدد  ل�سببني:  به  لالحتجاج  مالئم  غري  فال�ّساهد  اإذن، 

ناعة الّنحوّية.  رواياته، ولتعّر�سه لل�سّ

الّشاهد الثّاني: )من البسيط( 
ِك اإِينِّ َقْد َرَمْيُتُهُم    لول ُحِدْدُت ول ُعْذَرى مِلَحــْدوِد )26(  َل درَّ َدرُّ
وهو من �سواهد الب�رشيني، فقد ا�ست�سهدوا به على اأّن )لول( 
قول  يف  وذلك  الفعل،  على  دخولها  بدليل  بعدها،  ال�سم  ترفع  ل 
على  بالّدخول  ة  خمت�سّ غري  اأّنها  اأي  ”؛  ُت...  ُحِددنْ لول   ” ال�ساعر: 

ا.  الأ�سماء )27( ، وذلك لأّن احلرف اإمّنا يعمل اإذا كان خمت�سًّ

دراسة الشاهد: 

ِريِّ  ♦ فنْ الظَّ موح  للجمَ ال�ّساهد من�سوب  من حيث ن�سبته؛  اأوًل: 
ُيعرف ديوان  ، ول   )29( لمٍَمي  ال�سُّ ِه  بِّ رمَ ِد  بنْ عمَ ِن  بنْ ا�ِسِد  وِلرمَ  ،  )28( يّل  الُهذمَ

لأي منهما؛ لذا، فتوجيه الّن�سبة لأحدهما �سيكون اأمًرا غري دقيق. 
اأخريان  ♦ روايتان  وردت  الّرواية؛  تعّدد  حيث  من  ثانًيا: 

لل�ّساهد ت�سمنتا تغيريات يف موطن ال�ّساهد ويف غريه، وهما: 
الّرواية الأوىل: �

ِك اإينِّ قْد َرَمْيُت بها         حتَّى ُحِدْدُت ول ُعْذَرى مِلَْحدوِد )30(  هلِل َدرُّ
الّرواية الّثانية: �

ِك اإِينِّ َقْد َرَمْيُتْهُم       اإِينِّ ُحِدْدُت َوَل ُعْذَرى مِلَْحُدوِد )31(  هلِل َدرُّ
احتّج  اأجلها  من  اّلتي  )لول(  تت�سمنان  ل  فالّروايتان 
الّتغيري  هذا  ولكّن  باطلة،  فحّجتهم  لذا  ب�ساهدهم؛  الب�رشّيون 
ناعة الّنحوّية  احلا�سم يف رواية ال�ّساهد ل يجعل احلكم عليه بال�سّ
ال�ّساهد خمالًفا ملا ورد يف  اأن يكون  اأمًرا دقيًقا؛ لأّن ذلك يتطّلب 
ديوان ال�ّساعر، وما دام الّديوان غري موجود، فال يجوز احلكم عليه 

ناعة.  بال�سّ
لتعّدد  ل�سببني:  به  لالحتجاج  مالئم  غري  فال�ّساهد  اإذن، 

ن�سبته، ولتعّدد رواياته. 

الّشاهد الثّالث: )من الوافر( 
ـــيٍّ        َول َحيٌّ على الدُّنيا ِبَباِق )32(  فمـــا الدُّنيا ِبَباَقاٍة حِلَ
فراأى  الكوفيني؛  رده على  الأنباري يف معر�ص  به  ا�ست�سهد 
اأّن )لول( ل ترفع ال�سم بعدها، والّدليل على ذلك اأّن )لول( لو كانت 
مرّكبة من )لو( وحرف الّنفي )ل( لكان ينبغي: “.... اأن ُيعطف عليها 
( “ )33( ، وما يدّل على ذلك،  لمَ ُف عليه بـِ )ومَ طمَ دمَ ُيعنْ حنْ ( ؛ لأّن اجلمَ لمَ بـِ )ومَ
يٌّ “ حيث جاء املعطوف  ل حمَ قول ال�ّساعر يف ال�ّساهد ال�ّسابق: ” ومَ

م�سبوًقا بحرف الّنفي )ل( ؛ لأّن املعطوف عليه م�سبوق بـ )ما( . 

دراسة الّشاهد: 

غري  ♦ يف  ن�سبة  بال  ال�ّساهد  ورد  ن�سبته،  حيث  من  اأوًل: 
بن  خلالد  اأخرى  م�سادر  يف  من�سوًبا  جاء  ولكّنه   ،  )34( م�سدر 
بن  ولنه�سل   ،  )36( حارثة  بن  وملكحول   ،  )35( الدارمي  الطيفان 

حري )37( . 
روايات  ♦ خم�ص  وردت  رواياته،  تعّدد  حيث  من  ثانًيا: 

لل�ّساهد ت�سّمنت تغيريات يف موطن ال�ّساهد ويف غريه، وهي: 
الّرواية الأوىل: �

ْنَيا ِبَباِقي )38(  ـــيٍّ       َوَل َحيٌّ َعلى الدُّ ْنَيا ِبَباِقَيٍة حِلَ َفَمـــا الدُّ
الّرواية الّثانية: �

ْنَيا ِبَباِق )39(  ـــيٍّ       َوَما َحيُّ َعلى الدُّ ْنَيا ِبَباِقَيٍة حِلَ َفَمـــا الدُّ
الّرواية الّثالثة: �

فمـــا الدنيا بباقـــاٍة حليٍّ        وما حيٌّ على الدنيا بباِق )40( 
الّرواية الّرابعة: �

وما الدُّنيا بباقاٍة علينا         وما َحيٌّ على الدنيا بباِق )41( 
الّرواية اخلام�سة: �

اأعاذَل قْد بقيُت بقاَء نف�ٍس          وما حيٌّ على الدُّنيا بباِق )42( 
واخلام�سة،  والّرابعة  والّثالثة  الّثانية  الّرواية  يف  واملتاأّمل 
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يجد اأّن الّتغيري فيها حا�سل يف موطن ال�ّساهد، وهو تغيري يوؤّثر يف 
ّي( حيث جاءت الّرواية الّثانية بـ )وما  موطن ال�ّساهد، وهو )ول حمَ
ا بـ )ل(  ّحّي( ؛ معنى ذلك اأّن املعطوف ل ُي�سرتط فيه اأن يكون منفيًّ

ا.  اإن كان املعطوف عليه منفيًّ
ولتعّدد  ن�سبته،  لتعّدد  ل�سببني:  به  يحتّج  ل  فال�ّساهد  اإذن، 

رواياته. 

الّشاهد الّرابع: )من الّرجز( 
ا )43(  مَلَّ ـــاً      َواأَيُّ َعْبٍد َلـــَك ل اأَ ُهـــمَّ َتْغِفـــْر َجمَّ اإِْن َتْغِفـــِر اللَّ
كالم  على  رّده  معر�ص  يف  البيت  بهذا  الأنباري  ا�ست�سهد 
ة بالّدخول على الأ�سماء، فهي  الب�رشيني يف اأّن )لول( لي�ست خمت�سّ
تدخل على الأفعال كما يف ال�ّساهد الذي جاءوا به )لول حددت.. ( 
، وقال: اإّن )لول( ، هنا، مرّكبة من )لو( حرف المتناع لالمتناع 
و )ل( الّنافية التي مع املا�سي مبنزلة )مل( مع امل�ستقبل، ولي�ست 
)لول( حرف المتناع للوجود، فيكون تقدير الكالم )قد رميتهم لو 
مل اأًُحدَّ( ، ومنه قوله تعاىل: {َفل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة} )44( ؛ اأي مل يقتحم 
العقبة. وبناء على ذلك ذهب الأنباري اإىل �سواب راأي الكوفيون يف 

اأّن )لول( نابت عن فعل لو ظهر لرفع ال�سم الذي بعده )45( . 

دراسة الّشاهد: 

اأول: من حيث ن�سبته؛ ورد ال�ّساهد من�سوًبا لغري رجل؛ فقد  ♦
لت )46( ، ويف  اأبي ال�سّ جاء يف بع�ص امل�سادر من�سوًبا لأمّية بن 
ا�ص الهذيّل )47( ، ومل يقف الأمر عند ذلك؛  م�سادر اأخرى لأبي ِخرمَ
ل�سان  الّرجلني يف امل�سدر نف�سه كما يف  فقد ورد من�سوًبا لهذين 
العرب، وتاج العرو�ص، لكّن �ساحب اخلزانة رّجح اأن يكون ال�ّساهد 
ينْت،  بمَ ا النْ ذمَ همَ ا�ص اأخذه منه، يقول: « ومَ لت، واأّن اأبا ِخرمَ لأمّية بن اأبي ال�سّ
لمَ  اِئُله ومَ لمَ ُيعرف قمَ بيَّة، ومَ رمَ ا، من الأبيات املتداولة يِف كتب النْعمَ �سً اأمَينْ

بله:  قمَ : ومَ المَ . قمَ ا�ص النُْهذيِلّ ِنّي اأمَّنه لأبي ِخرمَ ينْ زعم النْعمَ ِقيَّته. ومَ بمَ
ـــا مَلَّ اإِْن َتْغِفـــر اّللُهـــّم َتْغِفـــْر َجّمـــا     َواأَيُّ َعْبـــٍد َلـــَك َل اأَ
لمَ  رد  ُمفنْ بيٌت  اأمَّنه قبله  الَِّذي زعم  ينْت  بمَ النْ ا  ذمَ همَ ن  اإِ فمَ ا خطاأ  ذمَ همَ ومَ
لنْت  ال�سَّ اأبي  بن  لأمّية  ُهومَ  ا  مَ اإِمنَّ ومَ ا�ص،  لأبي خرمَ ُهومَ  ينْ�صمَ  لمَ ومَ ُه،  لمَ قرين 
انمَ  كمَ ومَ اآخر  يت  بمَ اإِىلمَ  و�سّمه  ا�ص  خرمَ اأمَُبو  اأمَخذه  قد  ومَ وته،  ممَ ِعننْد  المَه  قمَ

ا واملروة، وهما:  فمَ ى بمَني ال�سَّ عمَ ُهومَ ي�سنْ يقولهما، ومَ
ـــا اأَمَتَّ َوقـــد  اهللُ  ـــُه  اأَمَتَّ مّتـــا...  اإِن  خام�ـــسٌ  َهـــَذا  لُهـــمَّ 
 )48( الـــخ«   ...  ...  ... جمـــا  تْغفـــر  ُهـــمَّ  اللَّ تْغفـــر  اإِن 
بالأمر  لي�ص  حيحة  ال�سّ الّن�سبة  حتديد  اأّن  الباحث  ويرى 
اأخذ  قد  خرا�ص  اأبا  اأّن  من  العينّي  عن  البغدادّي  نقله  وما  ال�ّسهل، 
لت لي�ص اأمًرا ثابًتا؛ لأّن ال�ّساهد وارد  ال�ّساهد من اأمّية بن اأبي ال�سّ
يف ديوانيهما، ف�ساًل عن كون الأبيات التي اأوردها العينّي، وزعم 
الهذليني«  اأ�سعار  �رشح   « يف  وردت  كما  لي�ست  خرا�ص  لأبي  اأّنها 

حيث جاء فيه: 
ا ــــا                 اأَُقـــوُل يـــا اللّهـــمَّ اللُّهمَّ اإِينِّ اإِذا َمـــا مَلَـــٌم اأَمَلَّ
ــــا اأَمَتَّ َوَقـــْد  اهللُ  ـــُه  اأَمَتَّ مّتـــا     اإِن  رابـــٌع  َهـــَذا  لُهـــمَّ 
ــا )49(  ُهـــمَّ تْغفر َجّمـــا        َواأَيُّ َعْبٍد َلـــَك َل اأَمَلَّ اإِن تْغفـــر اللَّ
ال�ساهد  اأن  الراجحة  الّن�سبة  اأن يعني على حتديد  وما ميكن 

ورد يف ديوان اأمية مفرًدا، بينما ورد يف �سعر اأبي خرا�ص مع بيتني 
اآخرين؛ لذا فمن املرجح اأن تكون ن�سبته لأبي خرا�ص هي ال�سائبة، 

ولكن ذلك يبقى احتماًل ل اإثبات له. 
ثانًيا: من حيث تعّدد رواياته، وردت رواية اأخرى لل�ّساهد  ♦

يوؤّثر يف  لذا فهو تغيري ل  ال�ّساهد؛  ت�سّمنت تغيرًيا يف غري موطن 
لت:  احلكم على ال�ّساهد. وهذه الّرواية من�سوبة لأمّية بن اأبي ال�سّ

ا )50(  ّي َعْبٍد َلـــَك َل اأَمَلَّ ـــا... َواأَ ـــي َتْعـــُف َجمَّ اإِْن َتْعـــُف َيا َربِّ
وهو:  واحد،  ل�سبب  لالحتجاج  مالئم  غري  فال�ّساهد  اإذن، 

ن�سبته لغري قائل. 

الّشاهد اخلامس: )من الّرجز( 
........................               واأَيُّ اأَْمـــٍر �َصّيـــٍئ ل َفَعَلـــْه )51( 
الب�رشيني  راأي  على  رده  معر�ص  يف  الأنباري  به  ا�ست�سهد 
اأّن )لول( يف )لول حددت( لي�ست مرّكبة واأّنها مو�سوعة على  يف 
ة بالأ�سماء دون الأفعال، فوجب اأن  الأ�سل، “فدّل على اأنها خمت�سّ
، واأن )ل( ، هنا، مبنزلة )مل( مع   )52( تكون عاملة على ما بّينا” 

امل�ستقبل، ففي هذا ال�ساهد )ل اأفعله( مبعنى )مل يفعله( )53( .

دراسة الشاهد: 

اأوًل: من حيث ن�سبته؛ تعّددت ن�سبته لغري قائل؛ فقد ُن�سب  ♦
يِّف )55( ،  يِّف ولأخيه عامر )54( ، و للحارث بن العمَ ل�سهاب بن العمَ
يِّف العبدي )56( ، ولعفيف العبدي )57( ، وجلرير اأو  و لعمارة بن العمَ

يِّف العبدي )58( .  للعمَ
ثانًيا: من حيث تعّدد رواياته؛ وردت �سّت روايات اأخرى  ♦

لل�ّساهد، ت�سّمنت تغيريات غري موؤّثرة يف احلكم على ال�ّساهد؛ لأّنها 
مل تت�سّمن اختالًفا حا�سًما يبطل ال�ّساهد، وهي: 

الّرواية الأوىل: �
ى َعَلى اأَِبيِه )59( ثمَّ َقَتَلـْه اِرَث بَن َجَبلْه          َزنَّ لُهمَّ اإِنَّ احْلَ

َلْه )60(        َفاأَيُّ �َصْيٍء �َصيِّىٍء َل َفَعَلـْه )61(  اِدَخَة امُلَحجَّ  َوَرِكَب ال�صَّ
الّرواية الّثانية: �

ـــا على َواِلـــِده َوَخَذَلــْه ـــاِرَث بـــَن َجَبَلْه    َربًّ َل ُهـــمَّ اإِنَّ احْلَ
ٍئ َل َفَعَلْه )62(   َوَكاَن يِف ِجريَاِنـــِه َل َعْهَد َلْه      َواأيُّ �َصْيء �َصيِّ

الّرواية الّثالثة: �
ـــاِرَث بـــَن َجَبلْه     َزَنـــى َعَلى اأَِبيِه ثـــمَّ َقَتَلـْه لُهـــمَّ اإِنَّ احْلَ

ٍئ َل َفَعَلـْه )63(  َوَكاَن يِف ِجريَاِنـــِه َل َعْهَد َلـــْه      َواأيُّ اأْمٍر �َصيِّ
الّرواية الّرابعة: �

ـــا َعَلى اأَبيه ُثـــمَّ َقَتَلــْه َل ُهـــمَّ اإنَّ احَلـــِرَث بَن َجَبَلـــْه     َزنَّ
َلْه     َوَكاَن يِف جاراِتـــه َل َعْهَد َلْه اِدخـــَة امُلَحجَّ وَرِكـــَب ال�صَّ

واأَيُّ اأَْمٍر �َصّيٍئ َل َفَعَلْه )64( 
 الّرواية اخلام�سة: �

َل ِهـــمَّ اإنَّ احَلـــاِرَث بـــَن َجَبَلْه      َزَنـــا َعَلى اأَبيه ُثـــمَّ َقَتَلْه
َلْه        َوَكاَن يِف جاراِته َل َعْهَد َلْه اِدخـــَة امُلَحجَّ  وَرِكـــَب ال�صَّ

َفاأَيُّ ِفْعٍل �َصّيٍء ل َفَعَلْه )65( 
ولكن املالحظ اأّن البيتني يف الّرواية الأوىل مك�سوران؛ فاإذا 
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فساد الّشاهد الّشعرّي الّنحوّي في كتب اخلالف الّنحوّي
شاهد العامل في رفع االسم بعد )لوال( أمنوذجاً

د. طارق إبراهيم الزيادات
أ. د. عبد القادر مرعي بني بكر

ما عرفنا اأّن ال�ّساهد من بحر الّرجز، كان ينبغي اأن تكون الّروايات 
كّلها على البحر نف�سه دون خلل يودي بالوزن؛ ولكن ما جنده، هنا، 
( و  لمَهنْ بمَ اأّن البيت الأّول من ناحية عرو�سّية مك�سور عند كلمتي )جمَ

 . ) ِكبمَ ( ، واأّن البيت الّثاين مك�سور عند كلمة )رمَ لمَهنْ تمَ )قمَ
والّتحريف،  الّت�سحيف  بفعل  ح�سل  هذا  اأّن  افرت�سنا  فاإذا 
�سبطه،  من  يتاأّكدون  فال  البيت  ينقلون  الذين  �ساخ  النُّ وبفعل 
وعندما ي�ستدركهم الأمر يعودون في�سبطونه على هواهم، كان ل 
لذا يفرت�ص  الوزن؛  لي�ستقيم  الكلمات  اإعادة �سبط  بّد من حماولة 
من  بدًل   ) بمَ )ُركِّ و  لمَه(  تمَ )قمَ من  بدّل  لمَه(  تَّ )قمَ كلمة  تكون  اأن  الباحث 
( �سبًطا اآخر يقوِّم الوزن؛ لذا،  لمَهنْ بمَ ( ، ولكّننا ل جند لكلمة )جمَ ِكبمَ )رمَ

فالّرواية ل يحتّج بها. 
ا،  اأي�سً ا،  عرو�سيًّ مك�سور  الأول  البيت  الّثانية،  الّرواية  ويف 
( ، فلو حاولنا اإعادة �سبط  هنْ لمَ ذمَ خمَ ( و )ومَ لمَهنْ بمَ يظهر ذلك يف كلمتي )جمَ
اأو   ) ّذّلهنْ )خمَ كلمة   ) هنْ لمَ ذمَ خمَ )ومَ بـ  ن�ستبدل  اأن  ميكن  اأّنه  وجدنا  البيت 
البيت  اأّما  للوزن.  عائًقا  تبقى   ) لمَهنْ بمَ )جمَ كلمة  ولكّن   ،  )66(  ) هنْ لمَ ذمَ )اأخنْ

ا.  الآخر فوزنه �سليم؛ لذا، فهذه الّرواية ل يحتّج بها اأي�سً
ويف الّرواية الّثالثة، البيت الأول مك�سور عرو�سيًّا يف كلمة 
( في�ستقيم  لمَهنْ تَّ ( )قمَ لمَهنْ تمَ ( ، فن�ستطيع اأن ن�ستبدل بـ )قمَ لمَهنْ تمَ ( و )ُثمَّ قمَ لمَهنْ بمَ )جمَ
( لي�ستقيم الوزن؛ لذا،  لمَهنْ بمَ الوزن، ولكن ل ن�ستطيع اأن نعيد �سبط )جمَ

ا.  فالّرواية ل يحتّج بها اأي�سً
و   ) لمَهنْ بمَ )جمَ كلمتي  عند  مك�سور  الوزن  الّرابعة  الّرواية  ويف 
ا. ويف الّرواية اخلام�سة:  ( ؛ لذا، فالّرواية ل يحتّج بها اأي�سً بمَ ِركمَ )ومَ
( و )ثمَّ  لمَهنْ بمَ الوزن مك�سور كما يف الّروايات ال�ّسابقة عند كلمتي )جمَ
كلمتي  عند  ا،  اأي�سً مك�سور،  الوزن  ال�ّساد�سة  الّرواية  ويف   ،  ) لمَهنْ تمَ قمَ
( . اإذن، فال�ّساهد ل يحتّج به لثالثة اأ�سباب: لتعّدد  لمَهنْ تمَ ( و )ثمَّ قمَ لمَهنْ بمَ )جمَ

ن�سبته، وتعّدد رواياته، وعدم ا�ستقامة وزنه ال�ّسعرّي. 

الّشاهد الّسادس: )من الّطويل( 
ا                َفُقْلُت َبلى َلوَل ُيناِزُعِني �ُصْغِلي )67(  ِحُبهُّ ّل اأُ األ َزَعَمْت اأَ�ْصماُء اأَ
ة بالّدخول  ا�ست�سهد به العكربي على اأّن )لول( لي�ست خمت�سّ
الفعل  على  دخولها  والّدليل  الكوفيون،  قال  كما  الأ�سماء  على 

)ينازعني( يف قول ال�ساعر: ” لول ينازعني” )68( . 

احلكم على الّشاهد: 

ل  � ثابتة  ن�سبة  وهي  الهذيّل،  ذوؤيب  لأبي  ال�ّساهد  ُن�ِسبمَ 
خالف فيها يف غري م�سدر )69( . 

احتمل ال�ّساهد تاأويلني، هما:  �
Ú  )الأّول: اأن تكون )لول( لي�ست مرّكبة، فهي مكّونة من )لو

و )ل( الّنافية للما�سي )70( . 
Ú  ،الثاين: اأن تكون )لول( مرّكبة، وما بعدها )اأن( م�سمرة

فيكون امل�سدر املن�سبك منها ومن الفعل الذي بعدها يف حمل رفع 
ة بالّدخول على الأ�سماء )71( .  مبتداأ؛ لأّن )لول( خمت�سّ

ال�ّساهد؛  ملعنى  املالئم  هو  الأّول  الوجه  اأّن  الباحث  ويرى 
�سيكون  ال�ّسابقني،  الوجهني  على  املعنى  نوّجه  اأن  اأردنا  ما  فاإذا 

بالّتوجيه الأّول )لول غري املرّكبة( : اأّن زعم اأ�سماء بعدم حبه لها 
)لول  الّثاين  بالّتوجيه  له. واملعنى  ال�ّسغل  امتنع لمتناع منازعة 
املرّكبة( : اأّن زعم اأ�سماء بعدم حّبه لها امتنع لوجود منازعة ال�ّسغل 
اأريد جلزيتك  “ لو يخليني �سغلي وما  ال�ّساهد:  له. وجاء يف �رشح 
واأ�سعفت “ )72( ؛ اأي اأّنه مل ي�ساعف من حّبه لها؛ لأّن ال�ّسغل مينعه 
من ذلك؛ وهذا املعنى يقت�سي اأن تكون )لول( لي�ست حرف امتناع 
لوجود، واإمّنا هي )لو( حرف امتناع لمتناع، وبعدها )ل الّنافية( . 

اإذن، فال�ّساهد غري مالئم لالحتجاج به ل�سببني: 
Ú  الأّول: تعّر�سه للّتاأويل على غري وجه؛ فال�ّساهد يجب اأّل

يقبل غري وجه حّتى يكون ُحّجة على ق�سّية معّينة. 
Ú  موطن ُيوّجه  اأن  اقت�ست  التي  املعنى  �رشورة  والّثاين: 

اأّن  على  العكربي  به  ا�ست�سهد  فقد  به،  جيء  ما  غري  على  ال�ّساهد 
)لول( تدخل على الفعل، ولكّن معنى البيت يقت�سي اأّل تكون )لول( 

حرف امتناع لوجود، بل هي )لو( و )ل( الّنافية. 

النتائج: 
ميكن اخللو�س يف نهاية البحث اإىل النتائج الآتية: 

مل يكن العلماء ملتزمني ب�سوابط قبول ال�ّساهد اأو رف�سه. . 1
�سّحة . 2 على  كافًيا  دلياًل  لي�ست  ال�ّسعرّي  ال�ّساهد  �سهرة 

روايته اأو ن�سبته لقائله. 
د روايات ال�ّساهد ل تق�سيه من دائرة الحتجاج به . 3 تعدُّ

اإّل اإن ت�سّمنت تغيرًيا موؤثِّرا يف موطن ال�ست�سهاد. 
عن . 4 اختالًفا  ت�سّمن  الذي  ال�ّساهد  هو  امل�سنوع  ال�ّساهد 

الّرواية الأ�سل، حُمدًثا ق�سّية. 
ب�سواهد  الّنظر  اإعادة  اإىل  بحاجة  فنحن  ذلك،  على  وبناء 
الّنحو ال�ّسعرّية اأمَّنى وردت، والتثّبت من �سّحتها يف ال�ستدلل على 
القاعدة  اأّن  يعني  ال�ّساهد  اإ�سقاط  لأّن  خطرية؛  وامل�ساألة  القواعد. 
مثله، اإن كانت معتمدة يف قيامها عليه، ولكن هل ميكن اأن ن�سقط 
القاعدة من اأذهان الّنا�ص، ومن كتب الرّتاث بعد اأن ثبتت و�ساعت 
بينهم؟ وهل ميكن تعميم نتيجة هذا البحث على كثري من ال�ّسواهد 

ال�ّسعرّية الّنحوّية يف كتب اخلالف الّنحوّي؟ . 
الّدرا�سة  من  مزيًدا  تقت�سي  الأ�سئلة  هذه  عن  والإجابة 
لذا  الّنحوّي؛  اخلالف  كتب  يف  ال�ّسعرّية  الّنحو  �سواهد  يف  والبحث 
يو�سي الباحث باأن تقوم درا�سة �ساملة لل�ّسواهد ال�ّسعرّية الّنحوّية؛ 

لبيان مدى مالءمتها لالحتجاج بها. 
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شاهد العامل في رفع االسم بعد )لوال( أمنوذجاً

د. طارق إبراهيم الزيادات
أ. د. عبد القادر مرعي بني بكر

األفا، . 32 الياء  فانقلبت  بالفتحة  القاف  فحرك  بباقية،  )بباقاة(  يف  الأ�سل 
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