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»يــدرس هــذا البحــث أســماء أســماك البحــر األحمــر عنــد أهــل الحجــاز 
الذيــن يســكنون بالقــرب مــن البحــر، ويمارســون مهنــة الصيــد، والباحــث 
مــن أبنــاء المنطقــة، ولــه معرفــة بصيــد األســماك فــي البحــر األحمــر، .... 
يســتخرج البحــث الجــذر اللغــوي لالســم، ويذكــر دالالتــه، والعالقــة التــي 
تربــط داللــة الجــذر اللغــوي بشــكل الســمكة، أو لونهــا، أو طبيعتهــا 

ــمية..« ــبب التس ــة س ــر؛ لمعرف ــي البح ــلوكها ف ــة، أو س الَخْلقي

أسماء أسماك البحر األحمر: دراسة داللية معجمية

ــَد أن الــدرس اللغــوي  “تنــاول البحــث مفهــوم التداوليــة وعناصرهــا، ... وأَكَّ
المعانــي وَفْهَمهــا ال يقتصــر علــى  إدراك  أّن  إلــى  القديــم قــد أشــار 
بالمتكلــم  إلــى االهتمــام  بــل يتجــاوزه  الشــكل والتركيــب فحســُب، 

والمخاطــب، واســتحضار الظــروف المحيطــة بالخطــاب.

ــرآن  ــي الق ــاب: )معان ــي كت ــة ف ــادئ واألدوات التداولي ــث المب ــع البح وتتّب
الكريــم وإعرابــه للزجــاج(، وتبّيــن للباحــث ... أن أبــا إســحاق الزجــاج قــد 
اهتــم بالقضايــا والمبــادئ التــي تعــد فــي الفكــر اللســاني مــن األســس 
التداوليــة مثــل: مراعــاة المخاطــب، والعنايــة بقصــد المتكلــم؛ للوصــول 

إلــى المعنــى المــراد مــن اآليــة.”

القضايا التداولية في كتب إعراب القرآن الكريم: 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج أنموذجًا
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امللخص: 	

يعــد األخفــش األوســط )ســعيد بــن مســعدة ت215هـــ( مــن أعــام املدرســة 
البرصيــة، بــل مــن مؤسســيها، وإن مل يلتــزم بآرائهــا. فقــد اشــتهرت عنــه آراء نحويــة أو 
رصفيــة انفــرد هبــا، وأخــرى وافــق فيهــا الكوفيــن، وقــد جــاءت هــذه اآلراء مبثوثــة يف 

كتــب النحــو واللغــة والتفســر، إضافــة إىل مــا يف )معــاين القــرآن(.

لــذا جــاءت هــذه الدراســة جلمــع شــتات هــذه اآلراء يف واحــد مــن أهــم 
مصنفــات إعــراب القــرآن وهــو )مشــكل إعــراب القــرآن( ملكــي بــن أيب طالــب القييس 
)ت437هـــ(، وحتليلهــا ملعرفــة مــا انفــرد فيــه منهــا ومــا وافــق فيــه غــره، ومــا توافــق 

منهــا مــع مــا نــص عليــه األخفــش يف )معــاين القــرآن( ومــا تعــارض معهـــ.

الكلــات املفتاحيــة: األخفــش، مكــّي، اآلراء النحويــة، اآلراء الرصفيــة، مشــكل 
إعــراب القــرآن. 

*****
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املقدمة

احلمــد هلل عــى إحســانه، والشــكر لــه عــى توفيقــه وامتنانــه، وأصــي وأســلم عــى 
حممــد الداعــي إىل رضوانــه، وبعــد:

فُيعــّد األخفــش األوســط مــن أعــام البــرصة، بــل مــن أئمــة الدراســات النحويــة 
ــة  ــض اآلراء النحوي ــن ببع ــق الكوفي ــا، وإن واف ــن ملنهجه ــا، املؤسس ــة فيه والرصفي
ــألة  ــة املس ــد حادث ــه، بع ــه ألبنائ ــائي وتأديب ــه للكس ــد مازمت ــة بع ــة وخاص والرصفي

ــهورة. ــة املش الزنبوري

وهــو مــن العلــاء القدمــاء الذيــن وصلتنــا آراؤهــم مبثوثــة يف كتــب اللغــة والنحو 
والتفســر، ومل حتوهــا مدونــات خاصــة هبــم، وإن وصلنــا لــه كتــاب )معــاين القــرآن(، 
إال أنــه ال حيــوي مجيــع آرائــه، حيــث نجــد أن كثــرًا مــن اآلراء التــي اشــتهرت عنــه مل 

يــر إليهــا يف هــذا املصنــف. 

ــب  ــا يف كت ــتها تتبعه ــه ودراس ــى آرائ ــوف ع ــا للوق ــب علين ــن الواج ــذا كان م ل
الــراث، وحماولــة مجعهــا ودراســتها، ومــن ثــم نظمهــا يف ســلك واحــد يبــن لنــا منهــج 

األخفــش األوســط النحــوي والــرصيف. 

وقــد جــاءت دراســات ســابقة هلــذه الدراســة مجعــت آراء األخفــش األوســط يف 
عــدد مــن املصنفــات، ومــن العناويــن التــي وقفــت عليهــا:

آراء األخفـــش النحويـــة والرصفيـــة مـــن خـــال كتابـــه معـــاين القـــرآن،   -1
ـــول  ـــم؛ للحص ـــى عبدالكري ـــدر موس ـــام ب ـــب: هش ـــا الطال ـــالة قدمه رس
ـــان  ـــة أم درم ـــة يف جامع ـــة العربي ـــة اللغ ـــن كلي ـــتر م ـــة املاجس ـــى درج ع

اإلســـامية، عـــام 1997م. 

آراء األخفــش يف كتــاب مهــع اهلوامــع للســيوطي )مجعــًا وتوثيقــًا ودراســة(،   -2
ــى  ــول ع ــول؛ للحص ــلان دل ــمر س ــاح س ــة: س ــا الطالب ــالة قدمته رس
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درجــة املاجســتر يف النحــو والــرصف مــن كليــة اآلداب يف اجلامعــة 
ــام 2010م.  ــزة، ع ــامية يف غ اإلس

آراء األخفــش األوســط النحويــة والرصفيــة عنــد رشاح ألفيــة ابــن مالــك يف   -3
القــرن الثامــن اهلجــري )دراســة وصفيــة حتليليــة(، رســالة قدمهــا الطالب: 
حممــد عمــر عــار الدراوشــة؛ للحصــول عــى درجــة املاجســتر يف النحــو 
والــرصف مــن كليــة اآلداب يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة، عــام 2015م.

آراء األخفــش النحويــة وموقــف ابــن مالــك منهــا مــن خــال كتابــه رشح   -4
ــي؛  ــاب املليج ــد عبدالوه ــد أمح ــب: حمم ــا الطال ــال قدمه ــهيل، رس التس
ــر. ــة األزه ــن جامع ــرصف م ــو وال ــتر يف النح ــة املاجس ــى درج ــول ع للحص

ــراج  ــن ال ــف اب ــش وموق ــن األخف ــة أليب احلس ــة والترصيفي اآلراء النحوي  -5
منهــا يف كتابــه األصــول يف النحــو )مجعــًا ودراســة(، رســالة قدمهــا 
ــتر يف  ــة املاجس ــى درج ــول ع ــانن؛ للحص ــي حس ــي ع ــب: فتح الطال

ــام 2007م. ــر، ع ــة األزه ــن جامع ــرصف م ــو وال النح

ــة  ــة وصفي ــاش )دراس ــاب الكّن ــش يف كت ــة لألخف ــة والرصفي اآلراء النحوي  -6
حتليليــة(، حلســن إبراهيــم إشــتيوي، نــره يف املجلــة العلميــة لكليــة الربية 

جامعــة مرصاتــة يف ليبيــا، يف عددهــا اخلامــس عــر، مــارس 2020م.

آراء األخفــش األوســط يف رشح الشــافية للــريض وجهــوده الرصفيــة،   -7
رســالة قدمهــا الطالــب: املهــدي عبدالعــال رشارة؛ للحصــول عــى درجــة 

ــام 2003م. ــر، ع ــة األزه ــن جامع ــرصف م ــو وال ــتر يف النح املاجس

آراء األخفــش النحويــة مــن خــال رشح اللمحــة البدريــة: دراســة نحويــة   -8
نقديــة، رســالة قدمهــا الطالــب: حممــد مصطفــى الطيــب؛ للحصــول عــى 
درجــة املاجســتر يف النحــو والــرصف مــن كليــة اآلداب، جامعــة دميــاط، 

عــام 2012م.
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ــة(،  ــًا ودراس ــدادي )مجع ــادر البغ ــة األدب لعبدالق ــش يف خزان آراء األخف  -9
ــة  ــى درج ــول ع ــارك؛ للحص ــيد مب ــر الس ــب: جاب ــا الطال ــالة قدمه رس

ــام 2006م. ــر، ع ــة األزه ــن جامع ــرصف م ــو وال ــتر يف النح املاجس

ـــب  ـــب األعاري ـــن كت ـــب ع ـــي اللبي ـــاب مغن ـــط يف كت ـــش األوس آراء األخف  -10
ــال؛  ــد عبدالعـ ــة أمحـ ــة: فاطمـ ــا الطالبـ ــالة قدمتهـ ــام، رسـ ــن هشـ البـ
للحصـــول عـــى درجـــة الدكتـــوراه يف النحـــو والـــرصف مـــن جامعـــة 

األزهـــر، عـــام 1994م.

ــة،  ــش النحوي ــن آراء األخف ــع م ــاب رشح اللم ــان يف كت ــن بره ــف اب موق  -11
ــذور،  ــة ج ــه جمل ــث نرت ــداهلل، بح ــيد عب ــة عبدالرش ــورة: فاطم للدكت
الصــادرة عــن النــادي األديب الثقــايف يف جــدة، يف عددهــا الثالث واخلمســن 

الصــادر يف رمضــان عــام 1440هـــ. 

ــش يف  ــة آلراء األخف ــى دراس ــث ع ــادر البح ــن مص ــدي م ــن ي ــا ب ــف في ومل أق
كتــاب )مشــكل إعــراب القــرآن( ملكــّي بــن أيب طالــب القيــيس )ت437هـــ(، الــذي 
ضــم الكثــر مــن آراء النحويــن وعلــاء العربيــة مــن الذيــن ألفــوا يف إعــراب القــرآن 
ومعانيــه كاألخفــش والفــراء)1( والزجــاج)2( وأيب جعفــر النحــاس وغرهــم، فجــاء هــذا 
البحــث مكمــًا ملــا قدمتــه تلــك الدراســات الســابقة بجمــع آراء األخفــش األوســط 
 النحويــة والرصفيــة ودراســتها، بدأتــه بعــد املقدمــة بتمهيــد عرفــت فيــه بركنــي هــذه 

درست آراؤه يف رسالتن علميتن: األوىل حتت عنوان: )آراء الفراء النحوية والرصفية يف مشكل إعراب   )1(
مجعة  حممد  عبر  الطالبة:  قدمتها  ودراسة(  وتوثيقًا  مجعًا  والثاين  األول  اجلزأين  يف  القييس  ملكي  القرآن 
خفاجي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة األزهر عام 2008م. والثانية حتت عنوان: )آراء الفراء يف كتاب 
مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب دراسة نحوية( قدمها الطالب: منر حممد إبراهيم لنيل درجة 

الدكتوراه من جامعة األزهر عام 2009م.
إعراب  مشكل  كتاب  يف  والرصفية  النحوية  الزجاج  )آراء  عنوان:  حتت  علمية  رسالة  يف  آراؤه  ُدرست   )2(
القرآن ملكي بن أيب طالب القييس( قدمها الطالب: بوالي هايي مايل؛ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 

األزهر عام 2013م.
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ــم أوردت آراء  ــرآن، ث ــراب الق ــكل إع ــاب مش ــط و كت ــش األوس ــة: األخف الدراس
ــا  ــق م ــة وف ــرآن( مرتب ــراب الق ــكل إع ــاب )مش ــة يف كت ــط النحوي ــش األوس األخف
ــور، إال إذا  ــات والس ــب اآلي ــك برتي ــرآن( وذل ــراب الق ــكل إع ــه يف )مش ــاءت علي ج
تكــررت املســألة يف أكثــر مــن موضــع فــإين أمجعهــا يف أول ورود هلــا، ومل أفصــل اآلراء 
ــى رأي  ــك اآلراء ع ــض تل ــتال بع ــتقل الش ــث مس ــة يف مبح ــن الرصفي ــة ع النحوي
نحــوي ورصيف ال يمكــن فصــل أحدمهــا عــن اآلخــر، وقــد جــاء جممــوع املســائل التــي 
ــر  ــه ورد ذك ــع أن ــألة، م ــرة مس ــان ع ــش ث ــوي أو رصيف لألخف ــا رأي نح ــر فيه يظه
ــر مــن ذلــك إال أن هــذه املواضــع تتعلــق يف الغالــب بأمــور  األخفــش يف مواضــع أكث
لغويــة يف توجيــه معنــى اآليــات)1(، أو توجيهــات إعرابيــة ال يظهــر منهــا رأي نحــوي أو 
رصيف لألخفــش)2(. ثــم أعقبــت ذلــك بخامتــة أوردت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلت 
إليهــا يف هــذه الدراســة، وذيلــت البحــث بفهــرس للمصــادر واملراجــع التــي اعتمــدت 

ــه. عليهــا يف كتابت

ســائًا اهلل العــي القديــر التوفيــق يف القــول والعمــل، وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد 
وآلــه وســلم. 

من هذه املواضع:  140/1، 147، 148، 210، 336، 392.  )1(
املواضـع: 101/1، 105، 132، 165، 177، 333، 353، 356، 406، 419، 449،  مـن هـذه   )2(

.492  ،488
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التمهيد:
التعريف بركني الدراسة: األخفش األوسط، ومشكل إعراب القرآن:

أواًل: األخفش األوسط:

هـــو أبـــو احلســـن ســـعيد بـــن مســـعدة البـــرصي البلخـــي - نســـبة إىل مدينـــة 
ـــن دارم  ـــع ب ـــي جماش ـــوىل لبن ـــوالء، إذ كان م ـــعي بال ـــارس- املجاش ـــاد ف ـــن ب ـــخ( م )َبْل

ـــم)1(. ـــن متي ـــن م بط

كان يعــرف باألخفــش الصغــر، ألن األخفــش الكبــر هــو أبــو اخلطــاب 
عبداحلميــد بــن عبداملجيــد)2(، فلــا ظهــر عــي بــن ســليان، املعــروف باألخفــش أيضــًا، 

ــط. ــش األوس ــتهر باألخف ــطًا)3(، فاش ــذا وس ــار ه ص

ــاب  ــذق أصح ــيبويه، وكان »أح ــن س ــو ع ــذ النح ــة، أخ ــو واللغ ــة النح ــن أئم م
ســيبويه، وهــو أســن منــه، ولقــي مــن لقيــه مــن العلــاء إال اخلليــل، والطريــق إىل كتــاب 
ــيبويه، وال  ــى س ــرأه ع ــد ق ــم أح ــيبويه ال ُيعل ــاب س ــك أن كت ــش، وذل ــيبويه األخف س
قــرأه عليــه ســيبويه، ولكنــه ملــا مــات ُقــرئ عــى األخفــش فرحــه وبينــه«)4(، »وكان 
يقــول: مــا وضــع ســيبويه يف كتابــه شــيئًا إال وعرضــه عــّي، وكان يــرى أنــه أعلــم بــه 

منــي، وأنــا اليــوم أعلــم بــه منــه«)5(.

وكان أعلــم النــاس بالــكام وأحذقهــم باجلــدل كــا ذكــر ذلــك املــازين)6(، حتــى 
ــة، حكــى ثعلــب أن  الفــراء  دخــل  عــى  ســعيد بــن ســامل فقــال  ــّد ســيد أهــل العربي ُع

 ،382/3 األدباء  معجم   ،36/2 الرواة  إنباه   ،75 الفهرست   ،72 واللغوين  النحوين  طبقات  انظر:   )1(
وفيات األعيان 317/2، إشارة التعين يف تراجم النحاة واللغوين 131، البلغة يف تراجم أئمة النحو 

واللغة 104.
طبقات النحوين واللغوين 72.  )2(

وفيات األعيان 318/2.  )3(
إنباه الرواة 39/2، وانظر: الفهرست 75.  )4(

وفيات األعيان 318/2، وانظر: معجم األدباء 384/3.  )5(
انظر: إنباه الرواة 39/2.  )6(
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ســعيد: قــد جاءكــم ســيد أهــل اللغــة وســيد أهــل العربيــة، يعنــي الفــراء، فقــال الفراء: 
ــش  ــل األخف ــب يفض ــاس ثعل ــو العب ــا)1(. وكان أب ــش ف ــش يعي ــا دام األخف ــا م أم
ويقــول: كان أوســع النــاس علــًا، ولــه كتــب كثــرة يف العــروض والنحــو والقــوايف)2(. 

وهــو الــذي زاد يف العــروض بحــر اخلبــب)3(.

من تصانيفه: كتاب األوسط يف النحو، ومعاين القرآن، ومعاين الشعر، واالشتقاق، 
والعروض، واملقاييس يف النحو، واألربعة، واملسائل الكبر، واملسائل الصغر)4(.

تويف رمحه اهلل سنة مخس عرة ومائتن)5(، وقيل إحدى وعرين ومائتن)6(.

ثانيًا: مشكل إعراب القرآن:

ــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــيس، ولــد  ألفــه: أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب مَحُّ
ــًا  بمدينــة القــروان ســنة 355هـــ، وهبــا نشــأ، ثــم تنقــل بينهــا وبــن مــرص ومكــة تعلُّ
وتعليــًا، ثــم ارحتــل إىل األندلــس، وويل خطابــة جامــع قرطبــة، وبقــي فيهــا إىل أن تــويف 

لليلتــن خلتــا مــن حمــرم ســنة ســبع وثاثــن وأربعائــة مــن اهلجــرة)7(.

ــا  ــه إىل م ــم مؤلفات ــل بعضه ــى أوص ــف، حت ــن يف التألي ــن املكثري ــّي م ــد مك يع
 يزيــد عــى ثانــن مؤلفــًا، مــن أشــهرها: مشــكل إعــراب القــرآن، وتفســر املشــكل مــن

انظر: إنباه الرواة 39/2، معجم األدباء 384/3، وفيات األعيان 318/2.  )1(
إنباه الرواة 40/2.  )2(

وفيات األعيان 318/2.   )3(
انظر: إنباه الرواة 42/2، معجم األدباء 385/3، وفيات األعيان 318/2، معجم املؤلفن 231/4.  )4(

انظر: انظر: طبقات النحوين واللغوين 74، الفهرست 75، إنباه الرواة 41/2، معجم األدباء 385/3،   )5(
وفيات األعيان 318/2، إشارة التعين يف تراجم النحاة واللغوين 132، البلغة يف تراجم أئمة النحو 

واللغة 105.
انظر: الفهرست 75، معجم األدباء 382/3، وفيات األعيان 317/2.   )6(

انظر: إنباه الرواة 313/3، معجم األدباء 517/5، وفيات األعيان 477/4، إشارة التعين يف تراجم   )7(
النحاة واللغوين 354، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة 225، مكي بن أيب طالب وتفسر القرآن 47.
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غريــب القــرآن، واهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف معــاين القــرآن الكريــم وتفســره وأنــواع 
ــف  ــراءات، والكش ــاين الق ــن مع ــة ع ــبع، واإلبان ــراءات الس ــرصة يف الق ــه، والتب علوم
عــن وجــوه القــراءات الســبع وحججهــا وعللهــا ومقاييــس النحــو فيهــا، واإليضــاح 

لناســخ القــرآن ومنســوخه)1(. 

ــم  ــاه بعضه ــرآن()2(، وس ــراب الق ــكل إع ــتهر بـ)مش ــد اش ــاب فق ــن الكت ــا ع أم
)إعــراب القــرآن()3(، وهــو خــاص بإعــراب ما أشــكل من آيــات القــرآن الكريــم، وكان 
الغــرض مــن تأليفــه كــا ذكــر مؤلفــه هــو االقتصــار عــى تفســر مشــكل اإلعــراب ألن 
ــا  ــزم، وب ــروف اجل ــض وح ــروف اخلف ــره  حل ــه،  بذك ــراب  طول ــف اإلع ــن أل ــر م »أكث
هــو ظاهــر مــن ذكــر الفاعــل واملفعــول واســم إن وخربهــا، يف أشــباٍه لذلــك يســتوى 
ــكات،  ــن املش ــه م ــاج إىل معرفت ــا حُيت ــرًا مم ــل كث ــدئ، وأغف ــامل واملبت ــا الع يف معرفته
فقصــدت يف هــذا الكتــاب إىل تفســر مشــكل األعــراب، وذكــر عللــه وصعبــه ونــادره؛ 
ــاول، ملــن أراد حفظــه واالكتفــاء  ليكــون خفيــف املحمــل، ســهل املأخــذ، قريــب املتن
ــه  ــوص أو قياس ــو منص ــكل إال وه ــراب مش ــل إع ــز وج ــاب اهلل ع ــس يف كت ــه، فلي ب
موجــود فيــا ذكرتــه، فمــن فهمــه كان ملــا هــو أســهل منــه ممــا تركــت ذكــره اختصــارًا 

أفهــم، وملــا مل نذكــره ممــا ذكرنــا نظــره أبــرص وأعلــم«)4(.

ومن أبرز سات منهجه فيه ما يي: 

أنــه خــاص بإعــراب مــا أشــكل إعرابــه مــن اآليــات القرآنيــة مرتبــة حســب   -1
ترتيــب اآليــات والســور، ابتــداء بالبســملة وانتهــاء بســورة النــاس. 

طالب  أيب  بن  مكي   ،3/13 املؤلفن  معجم   ،479/4 األعيان  وفيات   ،518/5 األدباء  معجم  انظر:   )1(
وتفسر القرآن 109.

النسخ املعتمدة يف حتقيق الدكتور/ حاتم الضامن ص26، وقد ذكره هبذا  ورد هبذا االسم يف سبع من   )2(
االسم: ابن الشجري يف األمايل 164/3، وعبدالباقي الياين يف إشارة التعين يف تراجم النحاة واللغوين 

354، وابن هشام يف مغني اللبيب 16/1، والفروزآبادي يف البلغة 225.
انظر: معجم األدباء 518/5.  )3(
مشكل إعراب القرآن 63/1.  )4(
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ــة  ــى صح ــه ع ــتدالل ب ــى، واالس ــراب باملعن ــط اإلع ــر، ورب ــه بالتفس اهتام  -2
ــراب. اإلع

ــراب،  ــه اإلع ــم يف توجي ــن واختافاهت ــر آراء النحوي ــًا بذك ــع أحيان التوس  -3
ــا. ــح بينه والرجي

التوســع أحيانــًا بذكــر القــراءات يف اآليــة وتوجيههــا، وأحيانــًا يزيــد يف ذلــك   -4
بافــراض أوجــه جتــوز القــراءة فيهــا، ومل يقــرأ هبــا.

ــه  قلــة االستشــهاد باحلديــث النبــوي والشــعر العــريب، حيــث مل يستشــهد في  -5
ــًا)1(. ــن بيت ــاث وثاث ــث وث ــة أحادي إال بثاث

انظر: مقدمة حتقيق مشكل إعراب القرآن 28/1، مكي بن أيب طالب وتفسر القرآن 358.   )1(
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آراء األخفش النحوية والرصفية يف مشكل إعراب القرآن:

1-  حذف مهزة )اسم( بعد الباء مع غري لفظ اجلاللة.

ِحيِم﴾]الفاحتة: 1[. ِن الرَّ ْحَمٰ ِه الرَّ ـ قال تعاىل: ﴿بِْسِم اللَّ

ــف  ــت األل ــق حذف ــم اخلال ــن أو باس ــم الرمح ــت: باس ــإن كتب ــّي: ))ف ــال مك ـ ق
ــط(()1(.  ــم اهلل فق ــذف إال يف بس ــراء ال حت ــال الف ــائي، وق ــش والكس ــد  األخف ــًا عن أيض

ـ اجلمهــور عــى حــذف األلــف مــن )اســم( مــع البــاء خاصــة إذا أضيــف إىل لفــظ 
اجلالــة)2(، وأجــاز الكســائي حذفهــا مــع غــر لفــظ اجلالــة مــن أســاء اهلل ســبحانه)3(، 

وُنســب ذلــك لألخفــش)4(، وظاهــر مــا يف )معــاين القــرآن( خيالفــه)5(. 

وهبــذا يتبــن أن مكــّي نســب لألخفــش موافقتــه للكســائي يف حــذف اهلمــزة مــع 
غــر لفــظ اجلالــة، وهــو خمالــف ملــا نــص عليــه األخفــش يف )معــاين القــرآن(. 

2-  اللغات يف )قيل( مبنيًا للمجهول.

ــُن  ــا َنْح َم ــوا إِنَّ ْرِض َقاُل ــي اأْلَ ــْم اَل ُتْفِســُدوا ِف ــَل َلُه ــال تعــاىل: ﴿َوإَِذا ِقي ق ـ 
]البقــرة:11[ ُمْصِلُحــوَن﴾ 

ــى  ــِوَل( ع ــا )ُق ــَل﴾ أصله ــمۡ﴾... و﴿ِقي ــَل َلُه ــه: ﴿وَإَِذا ِقي ــّي: ))قول ــال مك ـ ق
)ُفِعــَل(، ثــم نقلــت حركــة الــواو إىل القــاف، فانقلبــت الــواو يــاء؛ لســكوهنا وانكســار 
 مــا قبلهــا، وفيهــا لغــات: مــن اشــام القــاف الضــم، ومنهــم مــن يضــم عــى أصلهــا، 

مشكل إعراب القرآن 65/1.   )1(
انظر: معاين القرآن للفراء 2/1، معاين القرآن لألخفش 147/1، الدر املصون 21/1، متهيد القواعد   )2(

رشح تسهيل الفوائد 5314/10، املساعد عى تسهيل الفوائد 362/4. 
انظـر: الـدر املصـون 21/1، متهيـد القواعـد رشح تسـهيل الفوائد 5314/10، املسـاعد عى تسـهيل   )3(

الفوائـد 362/4.
ممن نسب ذلك له: السمن احللبي يف الدر املصون 21/1.  )4(

األلف((  حتذف  مل  القاهر  باسم  أو  القادر  باسم  أو  الرمحن  باسم  كتبت:  ))فلو  القرآن:  معاين  يف  قال   )5(
 .147/1
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فتبقــى الــواو عــى حاهلــا، وكذلــك قيــاس مــا شــاهبه، وأجــاز  األخفــش )ُقْيــل( باليــاء 
وضــم القــاف، وهــذا شــاذ ال قيــاس لــه(()1(.

ب، فاســتثقلت الكرة  ـ )ِقيــل( فعــل مــاض مبنــي للمجهــول، أصله: ُقــِول كــُرِ
عــى الــواو، فنقلــت إىل القــاف بعــد ســلب حركتهــا، فســكنت الــواو بعــد كــرة فقلبت 

يــاء، وهــذه أفصــح اللغــات فيها. 

وفيها لغة اإلشام، وهي أن جتعل ضمة القاف بن الضم والكر. 

ــوع( يف  ــا )ُب ــول()2(، ومثله ــال: )ُق ــم فيق ــاص الض ــي إخ ــة وه ــة ثالث ــا لغ وفيه
ــاعر:  ــال الش ــع، ق بي

َلْيــُت شــيئًا  ينَفــع  ومــا  ْيُت)3(َليــَت   َلْيــَت  َشــبابًا  ُبــوَع فاْشــَرَ

وحكــى األخفــش: ُقيــل يــروم الضــم يف القــاف واليــاء مثــل رومهــم الكــر يف 
)ِرّد(، لغــة لبعــض العــرب)4(. 

3-  )ما( بعد نعم وبئس إذا وليها فعل.

ــُه َبْغيــًا َأن  ـ قــال اهلل تعــاىل: ﴿بِْئَســَما اْشــَتَرْوا بـِـِه َأنُفَســُهْم َأن َيْكُفــُروا بَِمــا َأنــَزَل اللَّ
ُه﴾]البقــرة: 90[. َل اللَّ ُيَنــزِّ

: )))مــا( يف موضــع رفــع ببئــس، و)أْن يكفــروا( بــدل مــن )مــا( يف  ـ قــال مّكــيٌّ
موضــع رفــع، وقيــل: )أْن( بــدل مــن اهلــاء يف )بــه(، وهــي يف موضــع خفــض، وقيــل: 
ــم  ــا( اس ــس( و)م ــون: )بئ ــال الكوفي ــدأ، وق ــار مبت ــى إض ــع ع ــع رف ــي يف موض ه
 واحــد، يف موضــع رفــع، وقــال  األخفــش: )مــا( نكــرة، موضعهــا نصــب عــى التفســر،

مشكل إعراب القرآن 78/1.  )1(
والتكميل  التذييل   ،131/2 التسهيل  رشح   ،70/7 يعيش  البن  املفصل  رشح  يف:  اللغات  هذه  انظر   )2(

270/6، الدر املصون 134/1.
البيت با نسبة يف: ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 495.  )3(

معاين القرآن لألخفش 197/1.  )4(
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ــع  ــع رف ــا(، و)أن( يف موض ــت لـ)م ــهم( نع ــه أنفَس ــروا ب ــرة، و)اش ــا( نك ــل: )م وقي
باالبتــداء، أو عــى إضــار مبتــدأ، كــا تقــول: بئــس رجــًا ظريفــًا زيــٌد، وقال الكســائي: 
ــي  ــب، وه ــا نص ــرة موضعه ــا( الظاه ــرة، و)م ــا( املضم ــى )م ــود ع ــه( تع ــاء يف )ب اهل

ــه(()1(. ــروا ب ــا اش ــيئًا م ــس ش ــره: بئ ــرٌة، تقدي نك

ـ إذا وقعــت )مــا( بعــد نعــم وبئــس ووليهــا فعــل نحــو: نعــم مــا صنعــَت، وبئس 
مــا صنعــَت، فقــد تعــددت أقــوال النحويــن فيهــا واضطربــت، حتــى أوصلهــا املــرادي 

يف )اجلنــى الــداين()2(، وأبــو حيــان يف )ارتشــاف الــرب()3(، إىل عــرة أقــوال هــي:

أن تكــون )مــا( اســًا تامــًا معرفــة، وهــي فاعــل نعــم وبئــس، واملخصــوص   -1
ــذا  ــت، وه ــيُء يشٌء صنع ــم ال ــر: نع ــه، والتقدي ــة ل ــل صف ــذوف، والفع حم

هــو مذهــب ســيبويه ومــن وافقــه مــن البرصيــن.

ــوص  ــة ملخص ــل صف ــز، والفع ــى التميي ــة ع ــرة منصوب ــا( نك ــون )م أن تك  -2
ــت. ــيئًا يشٌء صنع ــم ش ــر: نع ــذوف، والتقدي حم

أن )مــا( نكــرة منصوبــة عــى التمييــز، والفعــل بعدهــا صفــة )ملــا(،   -3
وتبعهــا  والزجــاج  األخفــش،  مذهــب  وهــو  حمــذوف،  واملخصــوص 

الزخمــري.

أن )ما( موصولة، والفعل صلتها، واملخصوص حمذوف. قاله الفاريس.  -4

أن )مــا( موصولــة، وهــي املخصــوص، و)مــا( أخــرى متييــز حمــذوف،   -5
ــراء. ــول الف ــو ق ــه، وه ــذي صنعت ــيئًا ال ــم ش ــر: نع والتقدي

أن )مــا( متييــز، واملخصــوص )مــا( أخــرى موصولــة، والفعــل صلــة لـــ )مــا(   -6
املوصولــة املحذوفــة، وهــو قــول الكســائي.

مشكل إعراب القرآن 104/1.   )1(
.338  )2(

.3044/4  )3(



أمحد بن عبداهلل القشعمي

جملة الدراسات اللغوية مج 23 ع2 )ربيع الثاين – مجادى اآلخرة 1442هـ / ديسمرب 2020م – فرباير 2021م(    19

ــك، وال  ــس صنع ــا: بئ ــكام، وتأويله ــذف يف ال ــة، وال ح ــا( مصدري أن )م  -7
ــا  ــك، ك ــع صنع ــس الصن ــول: بئ ــى تق ــك حت ــس صنع ــكام بئ ــن يف ال حيس

ــك. ــن قيام ــول: أظ ــوم، وال تق ــن أن تق ــول: أظ تق

أن )ما( فاعل، وهي موصولة يكتفي هبا وبصلتها عن املخصوص.  -8

( فصــارت تدخــل عــى اجلملــة  أن )مــا( كافــة لنعــم وبئــس، كــا كفــت )َقــلَّ  -9
الفعليــة.

أن )ما( نكرة موصوفة، مرفوعة بنعم وبئس.   -10

ومــا ُنســب لألخفــش أن )مــا( اســم نكــرة منصــوب عــى التمييــز هــو مــا نــص 
عليــه يف )معــاين القــرآن()1(.

4-  )عرفات( بني الرصف واملنع منه.

ــَه ِعنــَد اْلَمْشــَعِر اْلَحــَراِم﴾ ــْن َعَرَفــاٍت َفاْذُكــُروا اللَّ ـ قــال تعــاىل: ﴿َفــإَِذا َأَفْضُتــم مِّ
]البقرة: 198[ 

ــة،  ــه اســم لبقع ــه؛ ألن ــراء عــى تنوين ــع الق ــٍت﴾ أمج ــّي: ))قوله:﴿َعَرَفٰ ــال مّك ـ ق
ــه ومل  ــى حال ــن ع ــت التنوي ــلات لرك ــرأة بمس ــميت ام ــو س ــك ل ــو أن ــاس النح وقي
حتذفــه؛ ألنــه مل يدخــل يف هــذا االســم فرقــًا بــن مــا ينــرصف ومــا ال ينــرصف، وال جيب 
حذفــه اذا كان اســًا ملــا ال ينــرصف، إنــا هــو كحــرف مــن األصــل. وحكــى ســيبويه 
ــذف  ــة ح ــًا معرف ــا اس ــا جعله ــات(؛ مل ــن )عرف ــن م ــذف التنوي ــرب حي ــض الع أن بع
التنويــن وتــرك التــاء مكســورة يف النصــب واخلفــض، وحكــى  األخفــش والكوفيــون 
ــث يف  ــاء التأني ــرى ه ــا جم ــض؛ أجروه ــب واخلف ــن يف النص ــر تنوي ــن غ ــاء م ــح الت فت

ــة(()2(. ــة وعائش فاطم

.322/1  )1(
مشكل إعراب القرآن 124/1.  )2(
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ــات  ــامل كعرف ــث الس ــع املؤن ــن مج ــه م ــمي ب ــا س ــن في ــور النحوي ــرى مجه ـ ي
وأذرعــات ونحــوه أن يثبــت لــه بعــد التســمية مــا ثبت لــه قبلهــا، مــن التنويــن والنصب 
ــع  ــا، م ــن ال ينوهن ــرب م ــن الع ــيبويه أن م ــى س ــة)1(، وحك ــن الفتح ــة ع ــرة نياب بالك
بقــاء نصبهــا بالكــرة نيابــة عــن الفتحــة)2(، وحكــى األخفــش)3( ونســب للكوفيــن)4( 
أن مــن العــرب مــن ال ينوهنــا، وجيرهــا بالفتحــة نيابــة عــن الكــرة، يعاملهــا معاملــة 

مــا ال ينــرصف. 

فمذهــب األخفــش موافــق ملذهــب اجلمهــور يف أنــه يثبــت ملــا ســمي بــه مــن مجــع 
املؤنــث الســامل مــا ثبــت لــه قبــل التســمية، لكنــه نقــل أن مــن العــرب مــن ال يرصفــه إذا 

ســمي بــه، ثــم قــال: ))وذلــك قبيــح ضعيــف(()5(.

5-  رفع االسم الواقع بعد الظرف واجلار واملجرور بالفعل الذي يتعلقان به. 

ــاٌت  َقــْوا ِعنــَد َربِِّهــْم َجنَّ ِذيــَن اتَّ لُِكــْم ج لِلَّ ــن َذٰ ُئُكــم بَِخْيــٍر مِّ ـ قــال تعــاىل: ﴿ُقــْل َأُؤَنبِّ
ْنَهــاُر﴾ ]آل عمــران: 15[. َتْجــِري ِمــن َتْحتَِهــا اأْلَ

ِذيَن﴾اخلـرب، والـام متعلقـة باخلرب  ـ قـال مكـّي: ))قولـه: ﴿َجنَّٰـٌت﴾ ابتـداء و﴿لِلَّ
املحـذوف الـذي قامـت الـام مقامـه، بمنزلـة قولـك: هلل احلمـد. وجيـوز اخلفـض يف 
﴿َجنَّٰـٌت﴾ عـى البـدل من ﴿بَِخْيـٍر﴾ عى أن جتعـل الام يف )الذيـن( متعلقـة بـ)أنبئكم(، 
أو جتعلهـا صفـة لـ)خـر(، ولـو جعلـت الـام متعلقـة بمحـذوف قامـت مقامـه مل جيـز 
خفـض )جنـات(؛ ألن حروف اجلـر والظـروف إذا تعلقت بمحـذوف تقـوم مقامه صار 
فيهـا ضمـر مقـدر مرفـوع، واحتاجـت إىل ابتـداء يعـود عليـه ذلـك الضمـر، كقولـك: 
لِزيـٍد مـاٌل، ويف الـداِر زيـٌد، وخلفـك عمـٌرو، فـا بـد مـن رفـع ﴿َجنَّٰـٌت﴾ إذا تعلقـت 

انظر: الكتاب 233/3، املقتضب 37/4، األصول 106/2، رشح الكافية الشافية 205/1، التذييل   )1(
والتكميل 153/1. 

الكتاب 234/3.   )2(
معاين القرآن 358/1.   )3(

انظر: الفريد 475/1، التذييل والتكميل 155/1، الدر املصون 332/2.   )4(
معاين القرآن 358/1.  )5(
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الـام بمحـذوف، ولـو قـدرت أن تتعلق الـام بمحذوف عـى أن ال ضمر فيهـا لرفعت 
﴿َجنَّٰـٌت﴾ بفعلهـا، وهـو مذهـب األخفـش يف رفعـه ما بعـد الظروف وحـروف اخلفض 
باالسـتقرار، وإنـا حيسـن ذلـك عنـد حـذاق النحويـن إذا كانـت الظـروف أو حـروف 

اخلفـض صفـة ملـا قبلهـا، فحينئـذ يتمكُن، وحيسـن رفـع االسـم باالسـتقرار(()1(. 

ــْم  ــَن 3 َويِف َخْلِقُك ْلُمْؤِمنِ ــاٍت لِّ ْرِض آَلَي ــَاَواِت َواأْلَ ــاىل: ﴿إِنَّ يِف السَّ ــال تع ـ وق
 ُ َهــاِر َوَمــا َأنــَزَل اهللَّ ْيــِل َوالنَّ َقــْوٍم ُيوِقُنــوَن ٤ َواْختِــَاِف اللَّ ــٍة آَيــاٌت لِّ َوَمــا َيُبــثُّ ِمــن َدابَّ
ــْوٍم  َق ــاٌت لِّ ــاِح آَي َي ــِف الرِّ ي ــا َوَترْصِ ــَد َمْوهِتَ ْرَض َبْع ــِه اأْلَ ــا بِ ْزٍق َفَأْحَي ــن رِّ ــَاِء ِم ــَن السَّ ِم

ــة: 5-3[. ــوَن٥﴾ ]اجلاثي َيْعِقُل

ــك  ــف ذل ــه عط ــن فإن ــٌت﴾ يف املوضع ــع ﴿َءاَيٰ ــن رف ــا م ــّي: ))... فأم ــال مك ـ ق
ــى  ــع ع ــه رف ــت في ــا عمل ــع )إّن( وم ــه، وموض ــت في ــا عمل ( وم ــع )إنَّ ــى موض ع
ــل  ــَع وعطــَف عــى املوضــع قب ــدأ وخــربه، فرف ــداء؛ ألهنــا ال تدخــل إال عــى مبت االبت
دخــول )إّن(، والبــد مــن إضــار )يف(، وإال يدخلــه أيضــًا العطــف عــى عاملــن، عــى 
االبتــداء واملخفــوض، وقــد منــع البرصيــون: زيــد يف الــداِر واحلجــرِة عمــرو، بخفــض 
)احلجــرة(، وجيــوز أن يكــون إنــا رفــع عــى القطــع واالســتئناف، فعطــف مجلــًة عــى 
مجلــٍة. ومذهــب األخفــش أن ترتفــع )اآليــات( باالســتقرار، وهــو الظــرف، فــا يدخله 

عطــف عــى عاملــن(()2(.

ـ إذا وقــع بعــد الظــرف أو اجلــار واملجــرور اســم مرفــوع كقولنــا: لزيــٍد مــاٌل، أو 
يف الــدر زيــٌد، أو خلفــك عمــرٌو فقــد اختلفــت أقــوال النحويــن يف رافــع هــذا االســم 

عــى ثاثــة مذاهــب: 

أوهلــا: مذهــب البرصيــن أنــه مرتفــع بابتــداء كــا كان يرتفــع بــه إذا تقــدم عــى 
الظــرف أو اجلــار واملجــرور)3(. 

مشكل إعراب القرآن 151/1.   )1(
مشكل إعراب القرآن 661/2.  )2(

انظر: اإلغفال 329/1، اإلنصاف يف مسائل اخلاف 51/1، ائتاف النرصة 91.   )3(
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ثانيهــا: مذهــب الكوفيــن)1( وُنســب لألخفــش)2( واملــربد)3( أنــه يرتفــع بالظــرف 
أو اجلــار واملجــرور أنفســها؛ ألهنــا واقعــان موقــع الفعــل، وكــا أن الفعــل إذا تقــدم 

كان عامــًا فكذلــك مــا وقــع موقعــه. 

ثالثهــا: مــا نســبه الزجــاج لألخفــش)4( مــن أنــه يرتفــع بــا يتعلــق بــه الظــرف أو 
اجلــار واملجــرور، كــا نســبه إليــه أبــو احلســن الــوراق)5(، وهــو الــذي نســبه إليــه مكــّي 
هنــا، وقــد اعــرض أبــو عــي الفــاريس يف اإلغفــال)6( عــى الزجــاج، ونســب لألخفــش 

أنــه يرتفــع بالظــرف أو اجلــار واملجــرور كــا هــو عنــد الكوفيــن.

كانت  إذا  النحوين  حذاق  عند  باالستقرار  مرفوعًا  يكون  بأنه  مكّي  ذكره  ما  أما 
الظروف أو حروف اخلفض صفة ملا قبلها، فهو ليس مقصورًا عندهم عى هذه احلالة، بل 

يضاف هلا ما إذا كانت حااًل، أو صلة، أو خربًا، أو اعتمدت عى نفي أو استفهام)7(. 

مــن هــذا يظهــر أن مذهــب األخفــش يف رافــع االســم املرفــوع بعــد الظــرف أو 
اجلــار واملجــرور أنــه مرفــوع بالظــرف أو اجلــار واملجــرور نفســه، وليــس مــا نســبه لــه 

مكــّي مــن أنــه يرتفــع بالفعــل الــذي يتعلــق بــه الظــرف أو اجلــار واملجــرور. 

6-  إعراب )أّي( وما بعدها يف النداء.

ْفــٍس َواِحــَدٍة﴾ ــن نَّ ــِذي َخَلَقُكــم مِّ ُقــوا َربَُّكــُم الَّ ــاُس اتَّ َهــا النَّ ــا َأيُّ ـ قــال تعاىل:﴿َي
]النساء: 1[.

ه  ( نداٌء مفرٌد، ولذلـك ضّم، وضمُّ ا ا�لنَّـاُس﴾ )أيُّ َ ـ قـال مكـّي: ))قولـه تعاىل:﴿َيَٰأيُّ
بنـاٌء وليـس بإعـراٍب، وموضعه موضُع نصـٍب؛ ألنه مفعـوٌل يف املعنى و﴿ا�لنَّـاُس﴾ نعت 

انظر: اإلنصاف يف مسائل اخلاف 51/1، ائتاف النرصة 91.  )1(
انظر: اإلغفال 329/1، اإلنصاف يف مسائل اخلاف 51/1، ائتاف النرصة 91.  )2(

انظر: اإلنصاف يف مسائل اخلاف 51/1.  )3(
معاين القرآن وإعرابه 159/1.  )4(

علل النحو 373.  )5(
 .329/1  )6(

انظر: الدر املصون 66/3، مغني اللبيب 510/2.  )7(
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لــ)أّي(، وهـو نعـت ال يسـتغنى عنـه؛ ألنه هـو املنـادى يف املعنـى، وال جيوز عند سـيبويه 
نصبـه عـى املوضـع كا جـاز يف يـا زيد الظريـُف والظريـَف عـى املوضع؛ ألن هـذا نعت 
قـد يسـتغنى عنـه، وقال  األخفـش: ﴿ا�لنَّـاُس﴾ صلـة لــ)أّي( فلذلك ال جيـوز حذفه وال 

نصبـه، وأجـاز املازين نصـب ﴿ا�لنَّاُس﴾، قياسـًا عى: يـا زيُد الظريـَف(()1(.

ــَن﴾  ــَن َواْلُمَناِفِقي ــِع اْلَكاِفِري ــَه َواَل ُتِط ــِق اللَّ ــيُّ اتَّ بِ ــا النَّ َه ــا َأيُّ ــاىل: ﴿َي ــال تع ـ وق
]األحــزاب:1[.

﴾ )أّي( نــداء مفــرد، مبنــي عــى الضم،  بـِـيُّ َهــا ا�لنَّ ـ قــال مكــّي: ))قولــه تعــاىل: ﴿َيَٰأيُّ
﴾ نعــت لـــ)أّي( ال يســتغنى عنــه؛ ألنه هو  بـِـيُّ و)هــا( للتنبيــه، وهــو الزم لـــ)أّي(، و﴿ا�لنَّ
املنــادى يف املعنــى، وال جيــوز نصبــه عــى املوضــع عنــد أكثــر النحويــن، وأجــازه املازين، 
ــذا  ــد(، وه ــع )زي ــى موض ــف( ع ــب )الظري ــف، بنص ــد الظري ــا زي ــك: ي ــه كقول جعل
ــه عــى املوضــع،  ــه، وال حيســن نصب ــه، ونعــت )أي( ال يســتغنى عن نعــت يســتغنى عن
وأيضــًا فــإن نعــت )أّي( هــو املنــادى يف املعنــى، فــا حيســن نصبــه، وقــال  األخفــش: 

هــو صلــة لـــ)أّي(، وال يعــرف يف كام العــرب اســم مفــرد صلــة لـــ)أّي((()2(. 

( منــادى مبنــي عــى الضــم، يتوصــل بــه إىل نــداء مــا فيــه األلف والــام، وما  ـ )أيُّ
 فيــه األلــف والــام بعــده نعــت لــه، ال جيــوز فيــه إال الرفــع عنــد مجهــور النحويــن )3(،
وأجــاز املــازين نصبــه؛ قياســًا عــى جــواز النصــب يف صفــة املنــادى املضمــوم يف قوهلــم: 
ــربكات  ــو ال ــال أب ــدم وروده، ق ــردود؛ لع ــو م ــَف)4(. وه ــُف والظري ــُد الظري ــا زي ي

ــتعال(()5(.  ــاعده االس ــو س ــاس، ل ــدي القي ــو عن ــاري: ))وه األنب

مشكل إعراب القرآن 187/1.   )1(
مشكل إعراب القرآن 572/2.   )2(

التسهيل 398/3،  العربية 208، رشح  القرآن وإعرابه 98/1، أرسار  الكتاب 188/2، معاين  انظر:   )3(
املقاصد الشافية 309/5، مغني اللبيب92/1.

الرب  ارتشاف   ،400/3 التسهيل  رشح   ،208 العربية  أرسار   ،98/1 وإعرابه  القرآن  معاين  انظر:   )4(
2194/4، الدر املصون 185/1، املقاصد الشافية 313/5.

أرسار العربية 208.  )5(
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وهـي عنـد األخفـش موصولة، واملرفـوع بعدها خـرب مبتدأ حمـذوف، واجلملة صلة 
لــ)أّي()1(، ))وليـس أحـد من البرصيـن يتابعه عى هذا القـول(()2(، ))ولـو  صح  ما  قال 
جلـاز ظهـور املبتـدأ، ولـكان أوىل من حذفـه؛ ألن كـال الصلـة أوىل من اختصارهـا،  ولو 
 صـح  مـا  قال جلـاز أن يغني عـن املرفوع بعـد )أّي( مجلٌة فعليـة وظرف، كا جيـوز ذلك يف 

غـر النـداء، ويف امتنـاع ذلك دليل عـى أن )أّي( غـر موصولة(()3(.

ــرد  ــم املف ــرى أن االس ــش ي ــألة أن األخف ــّي يف املس ــن كام مك ــر م ــذي يظه وال
هــو الصلــة لـــ)أّي(، ولــذا اْعــَرض عليــه بأنــه ال ُيعــرف يف كام العــرب اســم مفــرد 
صلــة لـــ)أّي(. فــإن كان يريــد مكــّي بـ)املفــرد( مــا هــو ضــد اجلملــة وشــبهها فــإين مل 
أقــف عــى فهــٍم لــرأي األخفــش هبــذا الفهــم، فــكل مــن وقفــت عليــه ممــن نســب هــذا 
ــا إن كان  ــمية. وأم ــة اس ــة مجل ــًا، وأن الصل ــكام حذف ــرى أن يف ال ــش ي ــرأي لألخف ال
مكــّي يريــد بـ)املفــرد( الكلمــة املفــردة ظاهــرًا، وأن يف الــكام حذفــًا لصــدر الصلــة، 
فهــذا هــو املشــهور عــن األخفــش، وُيــرد عــى اعراضــه هــذا بــا َرد بــه ابــن هشــام عى 
مــن اعــرض عــى رأي األخفــش بأنــه ليــس هنــاك عائــد جيــب حذفــه، وال موصــول 
الُتــزم كــون صلتــه مجلــة اســمية، بــأن قــال: ))ولــه أن جييــب عنهــا بــأن )مــا( يف قوهلــم: 

)ال ســّيا زيــٌد( بالرفــع كذلــك(()4(. 

7-  وزن )أشياء( وتصغريها وعلة منعها من الرصف.

ِذيــَن آَمُنــوا اَل َتْســَأُلوا َعــْن َأْشــَياَء إِن ُتْبــَد َلُكــْم َتُســْؤُكْم﴾  َهــا الَّ ـ قــال تعاىل:﴿َيــا َأيُّ
]املائــدة: 101[. 

ـ قــال مكــّي: ))قولــه:﴿اَل َتْســَأُلوا َعــْن َأْشــَياء﴾ قــال اخلليــل وســيبويه واملــازين: 
﴿َأْشــَياَء﴾ أصلهــا: )شــيئاء( عــى وزن )فعــاء(، فلــا كثــر اســتعاهلا اســُتثقلت مهزتــان 

انظر: معاين القرآن وإعرابه 99/1، رشح التسهيل 400/3، ارتشاف الرب 2196/4، الدر املصون   )1(
185/1، املقاصد الشافية 312/5، مغني اللبيب92/1.

معاين القرآن وإعرابه 99/1.  )2(
رشح التسهيل 400/3.  )3(

مغني اللبيب 93/1.  )4(
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بينهــا ألــف، فنقلــت اهلمــزة األوىل -وهــي الم الفعــل- قبــل فــاء الفعل -وهو الشــن- 
ــراء(  ــاء( كـ)مح ــا )فع ــل أن أصله ــن أج ــاء(، وم ــى وزن )لفع ــياء، ع ــارت: أش فص

امتنعــت مــن الــرصف، وهــي عندهــم اســم للجمــع، وليســت بجمــِع )يشء(. 

ــرب  ــراء(؛ ألن الع ــبهت )مح ــا أش ــرصف ألهن ــد: مل تن ــو عبي ــائي وأب ــال الكس وق
تقــول يف اجلمــع: أشــياوات، كــا تقــول: محــراوات، ويلزمهــا أالَّ يرصفــا )اســم( وال 

ــاوات.  ــاوات وابن ــع: اس ــرب يف اجلم ــول الع ــن(؛ لق )اب

وقـال األخفش والفـراء والزيادي: ﴿َأْشـَياَء﴾ وزهنـا )َأْفِعاء(، وأصلها )َأْشـيِئاء(، 
كـ)هـّن( و)َأْهِونـاء(، فمـن أجـل مهـزة التأنيـث مل ينـرصف، لكّنـه ُخّفـف، فُأبـدل مـن 
اهلمـزة األوىل -وهـي الم الفعـل- ياء؛ النكسـار مـا قبلها، ثـم ُحذفت اسـتخفافًا؛ لكثرة 
االسـتعال، فــ)يشء( عندهـم أصلـه: )شـّيئ(، عـى وزن: )َفْيِعـل(، كـ)هـْن( أصلـه: 
( عـى )َفْيِعـل(، وكان أصلـه قبـل اإلدغـام: )َهْيـِون(، عـى )َفْيِعـل(، كـ)ميِّت( ثم  )هـنِّ
( واو، ألنـه من )هان(  ـف، إال أن عـن الفعـل من )يشء( يـاء، وعن الفعل مـن )هنِّ ُخفِّ
)يـون( كـ)مّيـت(، وهذا اجلمـع ال نظر له؛ ألنه مل يقـع )َأْفِعاء( مجعـًا لـ)َفْيِعل(، فيكون 
هـذا نظـره، و)هـّن( و)َأْهِوناء( شـاذ ال يقاس عليـه، وأيضًا فـإن حذفـه واعتاله جرى 
عـى غـر قيـاس، فهذا القول خـارج يف مجعـه واعتاله عن القيـاس والسـاع، وأيضًا فإنه 
يلزمهـم أن يصغـروا )أشـياء( عى )ُشـَوّيات( أو عى )ُشـَيْيئات(، وذلك مل يقلـه أحد، إنا 
تصغـره )ُأَشـيَّاء(، وإنـا لزمهم ذلـك يف التصغـر ألن كل مجع ليـس من أبنية أقـل العدد 
فحكمـه يف التصغـر أن ُيـرد إىل واحـده، ثـم يصغـر الواحـد، ثـم جيمـع مصغـرًا باأللف 
والتـاء، أو بالـواو والنون إن كان ممـن يعقل، فـ)َأْفِعـاء( ليس من أبنية أقـل العدد، وأبنية 
اجلمـع يف أقـل العـدد أربعة أبنيـة، وهي: َأْفَعـال وَأْفِعلـة وَأْفُعـل وِفْعَلة، فهـذه ُتصغر عى 

لفظهـا، وال تـرد إىل الواحد.

ــال  ــيَّاء(، ق ــال: )ُأَش ــياء( فق ــر )أش ــن تصغ ــش ع ــألت األخف ــازين: س ــال امل وق
املــازين: فقلــت لــه: جيــب عــى قولــك أهنــا )َأْفِعــاء( أن َتــُردَّ إىل الواحــد فتصغــَره ثــم 

ــش.  ــع األخف ــه، فانقط جتمَع
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وقــال أبــو حاتــم: )َأشــياء( َأْفَعــال(، مجــع )يشء( كـ)بيــت( و)أبيــات(، وكان جيب 
أن ينــرصف إال أّنــه ســمع غــر مــرصوف، وهــذا القــول جــار عــى القيــاس يف اجلمــع؛ 
ــرك  ــاس يف ت ــن القي ــارج ع ــه خ ــال(، إال أن ــى )َأْفَع ــرًا ع ــه كث ــع مجع ــاء( يق ألّن )َفْع

رصفــه، فلــم يقــع يف كام العــرب )َأْفَعــال( غــر مــرصوف فيكــون هــذا نظــره.

وقــال بعــض أهــل النظــر: )أشــياء( أصلهــا )َأْشــيِئاء( عــى وزن )َأْفِعــاء( كقــول 
األخفــش، إال أن واحدهــا )َفِعيــل( كـ)َصِديــق( و)َأْصِدقــاء(، فُأِعــل عــى مــا تقــدم مــن 
ختفيــف اهلمــزة، وُحــِذف الِعــوض، وحســن احلــذف يف اجلمــع حلذفهــا مــن الواحــد، 
وإنــا حذفــت مــن الواحــد ختفيفــًا؛ لكثــرة االســتعال، إذ )يشء( يقــع عــى كل مســمى 
مــن َعــَرض أو جســم أو جوهــر، فلــم ينــرصف هلمــزة التأنيــث يف اجلمــع، وهــذا قــول 
حســٌن جــاٍر يف اجلمــع، وتــرك الــرصف عــى القيــاس، لــوال أن التصغــر يعرضــه كــا 

اعــرض األخفــش(()1(.

ـ اختلــف يف )َأْشــَياء( يف وزهنــا ومــاذا حصــل هلــا مــن إعــال؟ ويف علــة منعهــا 
مــن الــرصف، وكيــف تصغــر؟ وكل مــن هــذه الثاثــة مرتبــط باآلخــر وناتــج عنــه: 

ــن)5( أن  ــور البرصي ــه مجه ــازين)4(، وعلي ــيبويه)3(، وامل ــل)2(، وس ــرى اخللي ف   
أصلهــا )َشــْيئاء( عــى وزن )َفْعــاء(، فكرهــوا اجتــاع شــبه ثــاث ألفــات يف الطــرف، 
فنقلــوا اهلمــزة األوىل منهــا التــي توافــق الــام إىل مــا قبل الفــاء، فصــارت )َأْشــَياء(، عى 
ــا  ــرصف ألن أصله ــن ال ــت م ــا ُمنع ــوا: إن ــل. وقال ــال بالنق ــا إع ــاء(، ففيه وزن )َلْفَع
)َفْعــاء( كحمــراء، فهــي خمتومــة بألــف التأنيــث املمــدودة. وهــي عندهــم ليســت مجعــًا 

ــرت عــى )ُأَشــيَّاء(.  لـــ)يشء(، إنــا هــي اســم مجــع، ولــذا ُصغِّ

مشكل إعراب القرآن 238/1- 241.  )1(
العن 296/6،  الكتاب 381/4.   )2(

الكتاب 381/4.  )3(
املنصف 94/2.  )4(

انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج212/2، الدر املصون 434/4.  )5(
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ــاهنم  ــب يف لس ــب، والقل ــر القل ــه يشء غ ــزم من ــه مل يل ــب أن ــذا املذه ــح ه ويرج
ــه يــرد عليهــا إشــكاالت ســلم منهــا هــذا الــرأي)1(.  ــة فإن كثــر... أمــا املذاهــب اآلتي

ــى وزن  ــيَِئاء(، ع ــا )َأْش ــادي)4( أن أصله ــراء)3(، والزي ــش)2(، والف ــرى األخف وي
ــا  ــرة قبله ــدال الك ــع اب ــل، م ــي الم الفع ــي ه ــزة الت ــوا اهلم ــم حذف ــاء(، لكنه )َأْفِع
فتحــة؛ لتســلم األلــف، فصــارت )َأْشــَياء( عــى وزن )َأْفَعــاء(، ومثلهــا )ُبــَراء( أصلهــا 
ــدال يف  ــذف وإب ــال باحل ــا إع ــم فيه ــياء( عنده ــام، فـ)َأْش ــا ال ــوا منه ــَرَءاء( حذف )ُب
ــل ومــن وافقــه، وهــو  ــه عــى رأي اخللي ــا منعــت ب احلركــة. ومنعــت مــن الــرصف ب
ختمهــا بألــف التأنيــث. لكنهــم يــرون أهنــا مجــع لـــ)يشء( وليســت اســم مجــع، وهــذا 
ــاء(،  ــى )َأْفِع ــع ع ــل( ال جيم ــل(، و)َفْع ــى وزن )َفْع ــو أن )يَشء( ع ــكال، وه ــه إش في
ــا  ــش ك ــا، فاألخف ــر يف تصغره ــكال آخ ــاك إش ــل(. وهن ــع لـ)َفِعي ــاء( مج ــا )َأْفِع وإن
نقــل عنــه املــازين يــرى أن تصغرهــا )ُأَشــيَّاء(، وهــو يــرى أهنــا مجــع كثــرة لـــ)يشء(، 
فــكان ال بــد مــن أن تعــاد عنــد تصغرهــا إىل املفــرد ثــم جيمــع باأللــف والتــاء، فيقــال: 
)ُشــَيْيئات(، وهــذا مل يقلــه أحــد، بــل صغروهــا عــى )ُأَشــيَّاء(، وهــذا دليــل عــى أهنــا 

ــل )أْفِعــاء(. ــرة مث ــاء مجــع دال عــى الكث ليســت عــى بن

والفــراء وإن وافــق األخفــش يف أصلهــا فقــد خالفــه يف مجعهــا)5(، فهــو يــرى ))أّن 
(: )َهــْن(، فكــا مجعــوا  ء( حمــذوف من:)َشـــيِّئ( ]عــى: َفْيِعــل[ كــا قالــوا يف )َهــنِّ )يَشْ
( عــى )أْفِعــاء(، فقالــوا: )أْهِونــاء( كذلــك مجعــوا )َشــْيئ( عــى )أْفِعــاء(؛ ألّن  )َهــنِّ
ء( حمــذوف  ِّــئ( عندهـــ(()6(. قــال ابــن جنــي: »والــذي ادعــاه مــن أن )يَشْ أصلــه: )شيـ

الدر املصون 434/4.  )1(
األصول   ،212/2 للزجاج  وإعرابه  القرآن  معاين   ،30/1 املقتضب  يف:  إليه  منسوبًا  القول  هذا  انظر   )2(

338/3، املنصف 94/2، رشح الترصيف للثانيني 402.
معاين القرآن 321/1.  )3(

إبراهيم بن سفيان الزيادي النحوي من نسل عبدالرمحن بن زياد بن أبيه، كان نحوّيًا لغوّيًا شاعرًا. انباه   )4(
الرواة 201/1. وانظر هذا القول منسوبًا إليه يف: معاين القرآن وإعرابه للزجاج 212/2.

معاين القرآن للفراء 321/1.   )5(
املنصف 96/2.  )6(
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مــن )َشــيِّئ( ال أعلــم لــه داللــة تــدل عليــه؛ ألنــا مل نســمعهم قالــوا: )َشــيِّئ( كــا قالــوا: 
(«)1(. هــذا وإن  (، ولــو كان أصلــه: )َشــيِّئ( لنطقــوا بــه كــا قالــوا: )َهــْن و َهــنِّ )َهــنِّ
كان هــذا الــرأي جــار عــى القيــاس يف مجعــه إذا أغفلنــا جانــب الروايــة، فيكــون عالــج 
ــزال  ــش ال ت ــول األخف ــر يف ق ــكلة التصغ ــش، إال أن مش ــد األخف ــع عن ــكلة اجلم مش

قائمــة هنــا. 

ونقــل مكــّي عــن بعــض أهــل النظــر أهنــا مجــع عــى )َأْفِعــاء( كــا قــال األخفش، 
إال أن واحدهــا )َشــيِيء( عــى وزن )َفِعيــل(، و)َفِعيــل( جيمــع عــى )َأْفِعاء(كـــَصِديق 
وَأْصِدقــاء وَنِصيــب وَأْنِصبــاء، وقــد حذفــت إحــدى اليائــن يف الواحــد؛ لكثــرة 
ــرصف،  ــن ال ــه م ــه ومنع ــاس يف مجع ــى القي ــاٍر ع ــو ج ــار )يشء(. فه ــتعال، فص اإلس

ــره)2(. ــى رأي األخفــش يف تصغ ــرد ع ــا ي ــه م ــرد علي لكــن ي

وآخـر اآلراء فيهـا للكسـائي)3(، حيـث يـرى أهنـا مجـع لــ)يَشء( عـى )َأْفَعـال(، 
كـ)َبْيـت( و)َأْبَيـات(، و)َضْيـف( و)َأْضيـاف(. وقـد منعـت مـن الرصف ألهنـا كثرت يف 
كامهـم فأشـبهت )َفْعـاء(، فلم ترصف كـا مل ترصف )محـراء(، وقد عاملوهـا معاملتها 
يف اجلمـع، فجمعوهـا عـى )أشـاوى( كـا مجعـوا عذراء عـى عـذارى، و)أشـياوات( كا 
قيـل: محـراوات، يعنـي أهنـم عاملـوا )أشـياء( وإن كانـت عـى )أفعـال( معاملـة محـراء 

وعـذراء يف مجـع التكسـر والتصحيـح، فكذلـك يف منـع الـرصف. 

8-  تقديم احلال عىل عاملها املعنوي، إذا كان ظرفًا أو جاّرًا وجمرورًا. 

ٌم  ــا َوُمَحــرَّ ُذُكوِرَن ــٌة لِّ ــاِم َخالَِص ْنَع ــِذِه اأْلَ ــي ُبُطــوِن َهٰ ــا ِف ــوا َم ـ قــال تعــاىل: ﴿َوَقاُل
ــام: 139[. ــٰى َأْزَواِجَنا﴾]األنع َعَل

ــر  ــن املضم ــال م ــى احل ــب ع ــًة( بالنص ــادة )َخالَِص ــرأ قت ــد ق ــّي: ))وق ــال مك ـ ق
ــون  ــوز أن تك ــا﴾، وال جي ُذُكوِرَن ــا( ﴿لِّ ــرب )م ــوِن﴾، وخ ــي ُبُط ــه: ﴿ِف ــوع يف قول املرف

املنصف 96/2.   )1(
انظر: الدر املصون 439/4.  )2(

انظر هذا القول منسوبًا إليه يف: معاين القرآن وإعرابه للزجاج 212/2، الدر املصون 438/4.  )3(
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ــد  ــل عن ــى العام ــدم ع ــال ال يتق ــا(؛ ألن احل ــوع يف )ذكورن ــر املرف ــن املضم ــال م احل
ســيبويه وغــره إذا كان ال ينــرصف، لــو قلت:زيــد قائــًا يف الــدار، مل جيــز، وقــد أجــازه 

ــش(()1(.  األخف

ــن  ــن ع ــا متأخري ــربًا هب ــرورًا خم ــاّرًا وجم ــًا أو ج ــال ظرف ــل يف احل ـ إذا كان العام
احلــال، نحــو: زيــد قائــًا يف الــدار، أو عنــدك، ففــي جــواز تقديــم احلــال ههنــا خــاف: 

فقــد ذهــب ســيبويه)2( ووافقــه مجهــور البرصيــن)3( إىل املنــع مطلقــًا؛ ألن العامــل 
ضعيــف، فــا يقــوى عــى العمــل مــع تأخــره، وتأولــوا مــا ورد مــن ذلــك ممــا اســتدل 

بــه املجيــزون. 

ــوازه  ــراء)6(، إىل ج ــش)5(، والف ــائي)4(، واألخف ــب للكس ــون ونس ــب الكوفي وذه
ــًا؛  ــًا رصحي ــت اس ــرورًا أو كان ــارًا وجم ــًا أو ج ــال ظرف ــت احل ــواء كان ــًا، أي س مطلق
ــام،  ــة األنع ــب يف آي ــًة( بالنص ــراءة )خالص ــك ق ــن ذل ــرًا. م ــًا ونث ــوروده نظ ــك ل وذل
ــب  ــر: 67[ بنص ــِه﴾ ]الزم ــاٌت بَِيِمينِ ــَماَواُت َمْطِويَّ ــر: ﴿َوالسَّ ــن عم ــى ب ــراءة عيس وق

ــاعر:  ــول الش ــات()7(، وق )مطوي

ــٍة ــاِدَي ِذلَّ ــَو َب ــْوٌف َوُه ــاَذ  َع ــا  َع َلَدْيُكـْم َفَلْم يْعـَدْم َوالًء وال َنرْصًا)8( بَِن

مشكل إعراب القرآن 273/1.   )1(
الكتاب 124/2.   )2(

والتكميل  التذييل  الكافية 24/2،  الريض عى  البناء واإلعراب 290/1، رشح  اللباب يف علل  انظر:   )3(
119/9،ارتشاف الرب 1590/3، متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 2302/5. 

انظر: متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 2302/5.  )4(
الكافية  عى  الريض  رشح   ،346/2 التسهيل  رشح   ،290/1 واإلعراب  البناء  علل  يف  اللباب  انظر:   )5(

24/2، ارتشاف الرب 1590/3، متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 2302/5.
معاين القرآن 425/2، وانظر نسبته إليه يف: ارتشاف الرب 1590/3، متهيد القواعد برح تسهيل   )6(

الفوائد 2302/5،
انظر: خمترص يف شواذ القرآن 132.  )7(

املقاصد   ،2303/5 الفوائد  تسهيل  برح  القواعد  متهيد   ،118/9 والتكميل  التذييل  يف:  نسبة  با   )8(
النحوية 381/2.
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ــت  ــه إن كان ــر، ويمنع ــرف ج ــًا أو ح ــال ظرف ــت احل ــان إذا كان ــن بره ــازه اب وأج
 ﴾ ــقِّ ــِه اْلَح ــُة لِلَّ ــَك اْلَواَلَي ــاىل: ﴿ُهَنالِ ــه تع ــه قول ــن تقديم ــل م ــًا، وجع ــًا رصحي اس
]الكهــف: 44[ وقــال: إن )هنالــك( يف حمــل نصــب حــال، والعامــل فيهــا )هلل(، وقــد 

ــه )1(. ــت علي تقدم

ووافقــه ابــن مالــك يف جــوازه إذا كانــت احلــال ظرفــًا أو حــرف جــر، لكنــه يــرى 
جــوازه إذا كانــت اســًا رصحيــًا مــع احلكــم بضعفــه)2(. 

 والصحيــح املنــع مطلقــًا كــا قــال البرصيــون؛ لضعــف العامــل، وأن مــا ورد مــن 
ذلــك يمكــن تأويلــه. 

9-  ضمري الفصل: 

ــَذا ُهــَو اْلَحــقَّ ِمــْن ِعنــِدَك َفَأْمِطــْر َعَلْيَنــا  ُهــمَّ إِن َكاَن َهٰ ـ قــال تعــاىل: ﴿َوإِْذ َقاُلــوا اللَّ
ــَماِء َأِو اْئتَِنــا بَِعــَذاٍب َألِيــٍم﴾ ]األنفــال: 32[.  ــَن السَّ ِحَجــاَرًة مِّ

: ))﴿ُهَو﴾ فاصلة تؤذن أن اخلرب معرفة، أو ما قارب املعرفة، وقيل: دخلت  ـ قال مّكيٌّ
لتؤذن أن )كان( ليست بمعنى وقع وحدث، وأن اخلرب منتظٌر، وقيل: دخلت لتؤذن أن ما 
بعدها خرب، وليس بنعت ملا قبلها، وقال  األخفش: )هو( زائدة كا زيدت )ما( يف:﴿َفبَِما 

َرْحَمٍة﴾ ]آل عمران: 159[، وقال الكوفيون: )هو( عاد(()3(. 

ــه  ــق علي ــا يطل ــة ك ــاد والدعام ــون أو الع ــميه البرصي ــا يس ــل ك ــر الفص ـ ضم
ــر الرفــع املنفصلــة، التــي تقــع بــن املبتــدأ واخلــرب، أو بــن اســم  الكوفيــون مــن ضائ
)كان( وخربهــا، أو اســم )إّن( وخربهــا، أو بــن مفعــويل )ظــن( وأخواهتــا؛ ليــؤذن أن 

ــأن اخلــرب معرفــة أو مــا قارهبــا مــن النكــرات)4(. مــا بعــده خــرب وليــس بنعــت، أو ب

انظر رأيه يف: التذييل والتكميل 119/9.   )1(
رشح التسهيل 346/2.   )2(

مشكل إعراب القرآن 314/1.  )3(
)4(  انظر: التخمر 162/2، رشح املفصل البن يعيش 110/3، رشح مجل الزجاجي البن عصفور65/2، 

رشح الكافية الشافية 240/1، ارتشاف الرب 951/2، مهع اهلوامع 227/1. 
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ـــونه  ـــور)2(؛ ويقيس ـــن عصف ـــه اب ـــًا)1(، وصحح ـــه حرف ـــن جيعلون ـــض النحوي وبع
ـــًا يف  ـــون حرف ـــا تك ـــك(، ك ـــا: )رضب ـــًا يف قولن ـــون اس ـــث تك ـــاب، حي ـــى كاف اخلط ع

ـــوه. ـــك( ونح )ذل

ــميته،  ــن)5( باس ــض البرصي ــه بع ــش)4( وعلي ــيبويه)3( واألخف ــل وس ــال اخللي وق
ــتعاالهتا)6(. ــض اس ــا( يف بع ــادة )م ــد كزي ــراب، زائ ــن اإلع ــه م ــع ل ــه ال موض وأن

ـــاف  ـــى خ ـــراب)7(، ع ـــن اإلع ـــًا م ـــه موضع ـــميته، وأن ل ـــون باس ـــال الكوفي وق
ـــّل  ـــه حم ـــراء جيعل ـــده)8(، والف ـــا بع ـــّل م ـــه حم ـــل حمّل ـــائي جيع ـــه، فالكس ـــم يف موضع بينه
ـــت  ـــا، ويف: )ظنن ـــع عندمه ـــه الرف ـــم( حمل ـــو القائ ـــد ه ـــا: )زي ـــي قولن ـــه)9(، فف ـــا قبل م
زيـــدًا هـــو القائـــم( حملـــه النصـــب عندمهـــا، ويف: )كان زيـــد هـــو القائـــم( حملـــه 
ـــع  ـــه رف ـــم( حمل ـــو القائ ـــدًا ه ـــراء، ويف: )إّن زي ـــد الف ـــع عن ـــائي ورف ـــد الكس ـــب عن نص

ـــراء)10(. ـــد الف ـــب عن ـــائي نص ـــد الكس عن

ــى  ــها ع ــا يف قياس ــق هل ــيبويه، مواف ــل وس ــرأي اخللي ــق ل ــش مواف ــرأي األخف ف
)مــا( يف اســتعاهلا اســًا ال حمــل لــه مــن اإلعــراب، وقــد رصح هبــذا الــرأي يف معــاين 

القــرآن كــا ســبق. 

الكافية  رشح  عصفور65/2،  البن  الزجاجي  مجل  رشح   ،113/3 يعيش  البن  املفصل  رشح  انظر:   )1(
الشافية 245/1، ارتشاف الرب 952/2، مهع اهلوامع 228/1.

رشح مجل الزجاجي 65/2.    )2(
الكتاب 397/2.  )3(

معاين القرآن 543/2.  )4(
انظر: اإلنصاف 706/2، اجلنى الداين 350، املنهاج يف رشح مجل الزجاجي 511/1، ائتاف النرصة 67.    )5(

انظر: الكتاب 397/2، معاين القرآن لألخفش 543/2.  )6(
انظر: اإلنصاف 706/2، اجلنى الداين 350، املنهاج يف رشح مجل الزجاجي 511/1، ائتاف النرصة 67.    )7(

انظر: رشح الكافية الشافية 245/1، اجلنى الداين 351، مهع اهلوامع 228/1.   )8(
معاين القرآن 409/1.   )9(
مهع اهلوامع 228/1.   )10(
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10-  زيادة )من( يف املوجب.

ْؤِمــَن  ـ قــال تعــاىل: ﴿َيْعَتــِذُروَن إَِلْيُكــْم إَِذا َرَجْعُتــْم إَِلْيِهــْم ج ُقــل الَّ َتْعَتــِذُروا َلــن نُّ
ــُه ِمــْن َأْخَباِرُكــْم﴾ ]التوبــة: 94[. َأَنــا اللَّ َلُكــْم َقــْد َنبَّ

ــم،  ــى: أعل ــأ( بمعن ــْم﴾ )َنبَّ ــْن َأْخَباِرُك ــُه ِم ــا اللَّ َأَن ــْد َنبَّ ــه: ﴿َق ــال مكــي: ))قول ـ ق
ــرص  ــد وال يقت ــى واح ــرص ع ــوز أن يقت ــن، وجي ــة مفعولِ ــدى إىل ثاث ــه أن يتع وأصل
بــه عــى اثنــن دون الثالــث، وكذلــك ال جيــوز أن تقــدر زيــادة )مــن( يف قولــه: ﴿ِمــْن 
ــن دون  ــدى إىل مفعول ــد تع ــأ( ق ــار )َنبَّ ــا لص ــدرت زيادهت ــو ق ــك ل ــْم﴾؛ ألن َأْخَباِرُك
ــدى  ــم تع ــا( ث ــو )ن ــد وه ــول واح ــدى إىل مفع ــا تع ــوز، وإن ــك ال جي ــث، وذل الثال
بحــرف جــر، ولــو أضمــرت مفعــواًل ثالثــًا حلســن تقديــر زيــادة )مــن( عــى مذهــب 
ــا اهلل  ــد نبأن ــر: ق ــون التقدي ــواب)1(، ويك ــن يف اجل ــادة م ــاز زي ــد أج ــه ق ــش؛ ألن  األخف

ــة(()2(. ــم مروح أخبارك

الكســائي)3(،  فأجــازه  املوجــب  يف  أمــا  املوجــب،  غــر  يف  تــزاد  )مــن(  ـ 
واألخفــش)4(، وابــن جنــي)5(، وابــن مالــك)6(؛ لــوروده نثــرًا ونظــًا، مــن ذلــك قولــه 
ــْوَن ِفيَهــا ِمــْن  َئاتُِكْم﴾ ]البقــرة: 271[ وقولــه: ﴿ ُيَحلَّ ــن َســيِّ ــُر َعنُكــم مِّ تعــاىل: ﴿َوُيَكفِّ

َأَســاِوَر﴾ ]الكهــف: 31[.

وقول عمر بن أيب ربيعة:

عندنـــا هـــا  حبُّ هلـــا  ــْر)7( وَيْنمـــي  ــٍح مل َي ــن  كاش ــال م ــا ق ف

يريد: يف املوجب.  )1(
مشكل إعراب القرآن 335/1.  )2(

انظر: رشح التسهيل 139/3، التذييل والتكميل 143/11، اجلنى الداين 318، مغني اللبيب 356/1.  )3(
معاين القرآن 272/1.   )4(

املحتسب 164/1.   )5(
رشح التسهيل 138/3.   )6(

البيت لعمر بن أيب ربيعة يف: رشح التسهيل 138/3، التذييل والتكميل 142/11، رشح أبيات مغني   )7(
اللبيب 329/5.
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إىل غر ذلك من الشواهد الكثرة التي استدلوا هبا. 

ومنعــه اجلمهــور)1(؛ ألن األصــل عــدم الزيــادة، وإنــا زيــدت مــع غــر املوجــب 
للتأكيــد، وال تفيــد هــذا املعنــى يف املوجــب)2(، وخرجــوا مــا ورد مــن ذلــك)3(. 

وهبــذا يظهــر أن األخفــش يــرى زيــادة )مــن( يف املوجــب، وقــد رصح بذلــك يف 
)معــاين القــرآن( كــا ســبق. 

11-  الفصل بني اجلار واملجرور بالظرف أواجلار واملجرور دون إعادة اجلار.

ْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراِء إِْسَحاَق َيْعُقوَب﴾]هود: 71[. ـ قال تعاىل: ﴿َفَبشَّ

ـ قــال مكــّي: ))قولــه: ﴿َوِمــن َوَراِء إِْســَحاَق َيْعُقــوَب﴾... ومــن نصــب 
ــه مل  ــَحاَق﴾، ولكن ــى ﴿إِْس ــف ع ــى العط ــض ع ــع خف ــه يف موض ــوَب﴾ جعل ﴿َيْعُق
ــد ســيبويه  ينــرصف للتعريــف والعجمــة، وهــو مذهــب الكســائي، وهــو ضعيــف عن
واألخفــش إال بإعــادة اخلافــض؛ ألنــك فرقــت بــن اجلــار واملجــرور بالظــرف، وحــق 
املجــرور أن يكــون ماصقــًا للجــار، والــواو قامــت مقــام حــرف اجلــر، أال تــرى أنــك 
لــو قلــت: مــررت بزيــد ويف الــدار عمــٍرو، قبــح وحــق الــكام: مــررت بزيــد وعمــٍرو 

ــه(()4(.  ــن ورائ ــوب م ــحاق ويعق ــا بإس ــدار، وبرناه يف ال

ـ ﴿َيْعُقـوَب﴾ قرأهـا ابن عامـر ومحزة وحفص عن عاصـم بالفتح، وقرأهـا الباقون 
بالرفـع)5(، وقـراءة الفتـح جيـوز أن تكـون نصبًا وهذا ال إشـكال فيـه)6(، وجيـوز أن تكون 

العربية  أرسار   ،283 املفصل   ،226 األزهية   ،420/4 املقتضب   ،225/4  ،130/2 الكتاب  انظر:   )1(
234، اللباب 355/1، رصف املباين 325.
انظر: املقتضب 420/4، اللباب 355/1.   )2(

انظر خترجيهم لبعض ما ورد يف: األزهية 227، أرسار العربية 235، اللباب 356/1، البسيط 842/2،   )3(
رصف املباين 325، مغني اللبيب 356/1. 

مشكل إعراب القرآن 369/1.  )4(
السبعة يف القراءات 338.  )5(

منصوب  أنه  والثاين:  نصب.  موضعه  ألن  )بإسحاق(؛  موضع  عى  معطوف  أنه  أحدمها:  خترجيان:  فيه   )6(
بفعل مضمر تقديره )وهبنا(.
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جـّرًا، وقـد ُمنع من الـرصف للعلمية والعجمة، وهذا فيه إشـكال، وهـو الفصل بن اجلار 
-وهـو الـواو هنـا ألهنا نائبـة مناب اجلـار- واملجـرور -وهو يعقـوب- باجلـار واملجرور 
-وهـو من وراء إسـحاق- دون إعادة اجلار، وهذا ضعفه سـيبويه)1( والفـراء)2(، ووافقها 
مجهـور النحويـن)3(؛ ألن حق املجـرور أن يكون ماصقـًا للجار، فلو قلـت: مررت بزيد 
ويف الـدار عمـٍرو، مل حيسـن حتى تقول: مررت بزيـد وعمٍرو يف الـدار، ويف اآلية: وبرها 

بإسـحاق ويعقوب من ورائه)4(. 

ــذي  ــف، وال ــه العط ــيبويه يف تضعيف ــه لس ــش موافقت ــّي لألخف ــب مك ــد نس وق
ــه مل يضعفــه، حيــث قــال: ))وقــد ُفتــح عــى: وبيعقــوَب  يظهــر يف )معــاين القــرآن( أن

ــرصف(()5(.  ــن ال ين ــحاق، ولك ــن وراء إس م

12-  )ما( بعد )رّب(.

ِذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِلِميَن﴾ ]احلجر: 2[. َبَما َيَودُّ الَّ ـ قال تعاىل: ﴿رُّ

َبَمــا﴾... ال موضــع هلــا مــن اإلعــراب، وجــيء بـ)مــا( لتكــف  ـ قــال مكــّي: ))﴿رُّ
رب عــن العمــل، وقيــل: جــيء هبــا لتمكــن وقــوع الفعــل بعدهــا، وقــال  األخفــش: 

)مــا( يف موضــع خفــض بـــ)رّب( وهــي نكــرة(()6(.

ــن)7(؛  ــور النحوي ــد مجه ــراب عن ــن اإلع ــه م ــع ل ــر ال موض ــرف ج ـ )رّب( ح
خللوهــا مــن عامــات األســاء اللفظيــة واملعنويــة، ومســاواهتا احلــروف يف الداللــة عــى 

الكتاب 502/3.  )1(
معاين القرآن 22/2.  )2(

الرب  ارتشاف   ،495/3 الفريد   ،395/2 اخلصائص   ،293/2 للنحاس  القرآن  إعراب  انظر:   )3(
2024/4، متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 3518/7.

انظر: اخلصائص 395/2، الفريد 495/3.  )4(
معاين القرآن 579/2.   )5(

مشكل إعراب القرآن 409/1.  )6(
انظر: إعراب القرآن للنحاس 375/2، اإلنصاف 832/2، رشح التسهيل 175/3، التذييل والتكميل   )7(

274/11، اجلنى الداين 438، مغني اللبيب 154/1. 
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معنــى يف مســمى غــر مفهــوم جنســه بلفظهــا)1(، وقــد جــيء بعدهــا بـ)مــا( لتكفهــا عن 
العمــل، وهتيــئ دخوهلــا عــى اجلمــل الفعليــة)2(.

ــا  ــميتها، وأن هل ــه)4( باس ــد قولي ــش يف أح ــم األخف ــون)3(، ووافقه ــال الكوفي وق
موضــع مــن اإلعــراب، وإذا جــاءت بعدهــا )مــا( كــا يف اآليــة الســابقة فهــي يف موضــع 

ــروا)5(. ــن كف ــوده الذي ــوّد، أو: رّب وّد ي ــرة، أي: ربَّ يشء ي ــا نك ــى أهن ــض ع خف

ــش:  ــال األخف ــي، ق ــه مك ــا عن ــن ونقله ــا الوجه ــش فيه ــر األخف ــد ذك وق
))وأدخــل مــع )رب( )مــا( ليتكلــم بالفعــل بعدهــا، وإن شــئت جعلــت )مــا( بمنزلــة 

)يشء(، فكأنــك قلــت: ورب يشء يــوّد، أي: رّب ودٍّ يــوّده الذيــن كفــروا(()6(.

13-  اإلبدال يف )اّتذ( بتشديد التاء.

ـ قال تعاىل: ﴿َقاَل َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجرًا﴾ ]الكهف: 77[. 

ـ قـال مكـّي: ))قولـه: ﴿اَلتََّخـْذَت﴾ من خفـف التاء جعلـه من )خَتِـذت(، فأدخل 
الـام التـي هـي جلـواب )لو( عـى التـاء التي هي فـاء الفعـل، حكى أهـل اللغـة: خَتِذت 
ذ، عـى )افتعل(، لكنـه أبدل من  َأختـذ، وحكى سـيبويه: اسـتخذ فـان أرضا، أصلـه: اختَّ
التـاء األوىل سـينًا، ومـن شـدده جعلـه )افتعـل(، فأدغم التـاء األصليـة يف الزائـدة، وقال 
ـذ بـدل مـن واو، والـواو بدل من مهـزة، وقيل: بـدل من ياء   األخفـش: التـاء األوىل يف اختَّ

واليـاء بـدل من مهـزة، حكاه ابن كيسـان عنـه(()7(. 

انظر: رشح التسهيل 175/3، اجلنى الداين 438.  )1(
انظر: إعراب القرآن للنحاس 375/2، التذييل والتكميل 274/11، اجلنى الداين 456، مغني اللبيب   )2(

.157/1
انظر: اإلنصاف 832/2، رشح التسهيل 175/3، اجلنى الداين 439، مغني اللبيب 154/1.  )3(

معاين القرآن 602/2.   )4(
انظر: معاين القرآن لألخفش 602/2، إعراب القرآن للنحاس 376/2، التذييل والتكميل 275/11،   )5(

اجلنى الداين 457.
معاين القرآن 602/2.   )6(

مشكل إعراب القرآن 446/1.  )7(



آراُء األخفِش النحويُة والرصفيُة يف مشكِل إعراِب القرآِن )دراسًة وصفيًة حتليليًة(

36       جملة الدراسات اللغوية مج 23 ع2 )ربيع الثاين – مجادى اآلخرة 1442هـ / ديسمرب 2020م – فرباير 2021م(

ــه  ــكال في ــذا ال إش ــف، وه ــٍرو بالتخفي ــو عم ــر وأب ــن كث ــا اب ــْذَت( قرأه ـ )َلَتِخ
ــذ(، فاؤهــا أصــل، وقــرأ نافــع وعاصــم وابــن عامــر ومحــزة والكســائي  أهنــا مــن )خَتِ
بالتشــديد)1(، وهنــا تعــددت األقــوال يف فائــه، هــل هــي أصــل أم منقلبــة عــن أصــل: 

فقيــل: أصلــه )اءختــذ( عــى وزن )افتعــل( مــن )أخــذ( ثــم أبدلــوا اهلمــزة التــي 
ــار:  ــزة، فص ــدل مه ــاء ال تب ــاء، والت ــدل ت ــزة ال تب ــاء؛ ألن اهلم ــل( ي ــاء )افتع ــي ف ه

ــذ.  ــار: اخّت ــال، فص ــاء االفتع ــت بت ــاء، وأدغم ــاء ت ــت الي ــم أبدل ــذ(، ث )ايتخ

ــم  ــذ(، ث ــار: )اوخت ــل( واوًا، فص ــاء )افتع ــي ف ــي ه ــزة الت ــت اهلم ــل: أبدل وقي
أبدلــت الــواو تــاء، وأدغمــت بتــاء االفتعــال، فصــار: اخّتــذ. وهــذان القــوالن نســبها 

ــرآن(.  ــاين الق ــا يف )مع ــف عليه ــان، ومل أق ــن كيس ــن اب ــًا ع ــش نق ــّي لألخف مك

ــال  ــه مــن )ختــذ(، ق ــة عــن أصــل، ألن ــة، وليســت منقلب ــاء أصلي ــاؤه ت ــل: ف وقي
ابــن جنــي: ))فأمــا قوهلــم: اختــذت فليســت تــاؤه بــداًل مــن يشء، بــل هــي فــاء أصليــة 

بمنزلــة: اتبعــت مــن تبــع، يــدل عــى ذلــك مــا أنشــده األصمعــي مــن قولــه:

ق(()2(وقْد  خَتَِذْت ِرْجِي لـدى َجنِب ِغرِزَها َنِسيفًا كُأقُحوص الَقَطاة الـُمَطرِّ

ــى  ــا ع ــح ألحدمه ــاس، وال مرج ــن القي ــه م ــن حق ــن األول ــن القول ــكل م ول
ــل.  ــه األص ــر من ــظ ال يظه ــث أن اللف ــر، حي اآلخ

14-  علة منع الرصف يف )سيناء( بفتح السني وكرسها.

ْهــِن َوِصْبــٍغ  ـ قــال تعــاىل: ﴿َوَشــَجَرًة َتْخــُرُج ِمــن ُطــوِر َســْيَناَء َتنُبــُت بِالدُّ
.]20 ]املؤمنــون:   ﴾ لِّْلِكِليــنَ

ـ قــال مكــّي: ))قولــه: ﴿َســْيَناَء﴾ مــن فتــح الســن جعلــه كحمــراء، فلــم يــرصف 
هلمــزة التأنيــث والصفــة، وقيــل: هلمــزة التأنيــث وللزومهــا، وال يصلــح أن يكــون وزنــه 

السبعة يف القراءات 396.  )1(
اخلصائص 287/2. وانظر األقوال الثاثة يف: البحر املحيط 354/1، رشح األلفية للمرادي 574/2،   )2(

املقاصد الشافية 370/9.
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ــال(  ــاء )َفع ــا ج ــه، إن ــًا ب ــذا ملحق ــون ه ــًا، فيك ــأت اس ــااًل( مل ي ــااًل(؛ ألن )َفع )َفع
ــرصف  ــو ال ي ــرصف فه ــااًل( ال ي ــو كان )َفع ــزال، ول ــو: الزل ــًة، نح ــادر خاص يف املص
ــن  ــر الس ــن ك ــا م ــة. فأم ــث والصف ــاه: التأني ــن إي ــزوم العلت ــرة؛ لل ــة وال نك يف معرف
فإنــه جعلــه اســًا ملحقــًا بــرداح، كِعلبــاء وِحربــاء، فاهلمــزة كاليــاء يف ِدرحايــة، فهــو 
)ِفعــال(، وال جيــوز أن يكــون )ِفعــاء(؛ اذ ليــس يف الــكام )ِفعــاء(، وال توجــد مهــزة 
التأنيــث يف )ِفعــاء(، وكان حقــه أن ينــرصف كــا ينــرصف ِعلبــاء وِحربــاء، لكنــه اســم 
لبقعــٍة أو ألرٍض، وهــو معرفــة، فلــم ينــرصف للتأنيــث والتعريــف، وقــال األخفــش: 
هــو اســم أعجمــي معرفــة، فهــو كامــرأة ســميتها بجعفــر، ومثلــه يف تــرك االنــرصاف 
للتأنيــث والتعريــف قولــه: ﴿َوُطــوِر ِســينِيَن﴾ ]التــن: 2[ فلم ينــرصف ﴿ِســينِيَن﴾؛ ألنه 
رت فيــه الــام كِخْنِذيــذ، وال جيــوز  معرفــة اســم لبقعــٍة أو ألرٍض، وهــو )ِفعليــل( ُكــرِّ
ــه )ِفْعِلــن( كغســلن؛ ألن األخفــش وغــره حكــوا أن واحــد )ســينن(:  أن يكــون وزن

ســينينة، وال جيــوز مثــل هــذا التأويــل يف )ِغْســِلن(؛ إذ مل يســمع: ِغْســِلينة(()1(.

ــون  ــرأ الباق ــن، وق ــر الس ــرو بك ــو عم ــر وأب ــن كث ــع واب ــا ناف ــيناء( قرأه ـ )س
ــرصف.  ــن ال ــة م ــن ممنوع ــي يف كا القراءت ــا)2(، وه بفتحه

أمــا مــع قــراءة الفتــح فهــي ممنوعــة مــن الــرصف خلتمهــا بألــف التأنيــث املمــدودة 
كحمــراء ونحــوه، فــا ينــرصف يف معرفــة وال نكــرة، ألن اهلمــزة يف نحــو هــذا ال تكــون 
ــه ليــس يف كامهــم )َفْعــال(  إال منقلبــة عــن ألــف التأنيــث وال تكــون لإلحلــاق؛ ألن

لــزال والَقلقــال.  أصــًا إال يف املضاعــف نحــو: الزَّ

أمــا مــع كــر الســن فاهلمــزة فيهــا أصــل، كالتــي يف نحــو: ِعلبــاء وِحربــاء، وهــي 
ــاء  ــر الف ــاء( بك ــم )ِفْع ــس يف كامه ــه لي ــث، ألن ــت للتأني ــاء وليس ــن الي ــة ع منقلب
ــة أو ألرض،  ــم لبقع ــم عل ــه اس ــرصف ألن ــا مل ين ــث، وإن ــه للتأني ــزة في ــدودًا واهلم مم

مشكل إعراب القرآن 499-498/2.  )1(
انظر: السبعة يف القراءات 444.   )2(



آراُء األخفِش النحويُة والرصفيُة يف مشكِل إعراِب القرآِن )دراسًة وصفيًة حتليليًة(

38       جملة الدراسات اللغوية مج 23 ع2 )ربيع الثاين – مجادى اآلخرة 1442هـ / ديسمرب 2020م – فرباير 2021م(

ففيــه التعريــف والتأنيــث)1(، وقــال األخفــش: للتعريــف والعجمــة)2(، ومل أقــف عليــه 
يف معــاين القــرآن. 

ومثلــه يف منــع الــرصف للتعريــف والتأنيــث )ســينن(، فهــو اســم علــم لبقعــة أو 
ألرض، وزنــه )ِفعليــل( مضعــف الــام كخنذيــذ)3(، وليــس )ِفعلــن( كغســلن؛ ألنــه 

حكــى األخفــش أن واحــده: ســينينة)4(، ومل حُيــك يف ِغْســِلن: ِغْســِلينة.

15- زيادة الفاء. 

اِكِريَن﴾ ]الزمر:66[. َن الشَّ َه َفاْعُبْد َوُكن مِّ ـ قال تعاىل: ﴿َبِل اللَّ

ــائي  ــال الكس ــد(، وق ــب بـ)اعب ــْد﴾ ُنِص ــَه َفاْعُب ــِل اللَّ ــه: ﴿َب ــّي: ))قول ــال مك ـ ق
ــازاة  ــاء للمج ــد، والف ــد اهلل فاعب ــل اعب ــره: ب ــٍل تقدي ــار فع ــب باض ــو ُنِص ــراء: ه والف

ــش(()5(. ــد  األخف ــدة عن ــحاق، وزائ ــد أيب اس عن

ـ تعــددت األقــوال يف توجيــه الفــاء يف اآليــة: فذهــب الزجــاج)6(، والزخمــري)7( 
إىل أهنــا جزائيــة، وقعــت يف جــواب رشط مقــدر، أي: إن كنــت عابــدًا أو عاقــًا فاعبــد 
اهلل، وقيــل تقديــره: قــد تبينــت فاعبــد اللهـــ. فحــذف الــرط وجعــل تقديــم املفعــول 

عوضــًا عنــه. 

وقيل: جواب لـ)أّما( املقدرة، والتقدير: بل أّما اهلل فاعبد)8(.

القواعد برح  املصون326/8، متهيد  الدر  الفريد 589/4،  للنحاس 112/3،  القرآن  إعراب  انظر:   )1(
تسهيل الفوائد 3993/8، 4643/9. 

انظر قوله يف: إعراب القرآن للنحاس 113/3، الفريد 589/4.  )2(
اخلنذيذ: رأس اجلبل املرف. الصحاح مادة)خنذ( 491/2.  )3(

معاين القرآن 740/2.  )4(
مشكل إعراب القرآن 633/2.   )5(

معاين القرآن وإعرابه 361/4.  )6(
الكشاف 320/5.  )7(

مغني اللبيب 189/1.  )8(
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وقيــل: الفــاء عاطفــة، عــى تقديــر: تنبــه فاعبــد اهلل، فحــذف الفعــل األول 
ــن  ــي م ــدرًا، وه ــاء ص ــع الف ــى ال تق ــاء؛ حت ــى الف ــوب ع ــدم املنص ــم ق ــارًا، ث اختص

ــه)1(.  ــوف علي ــوف واملعط ــن املعط ــط ب ــأهنا التوس ش

وقيــل: الفــاء زائــدة، وهــو مذهــب األخفــش)2( والفــاريس)3(، والتقديــر عندهــم: 
اهلَل أعبــد فاعبــده. 

ــَه َفاْعُبــْد﴾ جــواب لـ)أّمــا( مقــدرة  ــِل اللَّ قــال ابــن هشــام: ))الفــاء يف نحــو: ﴿َب
ــد  ــة عن ــٌد، وعاطف ــه بع ــاريس، وفي ــد الف ــدة عن ــاف، وزائ ــه إجح ــم، وفي ــد بعضه عن
ــاء  ــى الف ــوب ع ــدم املنص ــه( وق ــذف )تنب ــم ح ــد اهلل، ث ــه فاعب ــل تنب ــره، واألص غ
إصاحــا للفــظ، كيــا تقــع الفــاء صــدرًا، كــا قــال اجلميــع يف الفــاء يف نحــو: أمــا زيــدًا 

ــدًا(()4(. ــارضب زي ــن يشء ف ــن م ــا يك ــل: مه ــارضب، إذ األص ف

ــم  ــم أهن ــدأ، زع ــرب املبت ــاء يف خ ــادة الف ــز زي ــه جيي ــش أن ــن األخف ــهور ع واملش
ــوك  ــل أخ ــد وب ــوك وج ــدون: أخ ــد، يري ــوك فجه ــل أخ ــد وب ــوك فوج ــون: أخ يقول

ــاء)5(. ــدون الف ــد، فيزي جه

16- وقوع املفرد موقع املثنى. 

َماِل َقِعيٌد﴾ ]ق: 17[.  َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشِّ ى اْلُمَتَلقِّ  ـ قال تعاىل: ﴿إِْذ َيَتَلقَّ

ــَماِل َقِعيــٌد﴾ مذهــب ســيبويه أن  ـ قــال مكــّي: ))قولــه: ﴿َعــِن اْلَيِميــِن َوَعــِن الشِّ
﴿َقِعيــٌد﴾ حمــذوف مــن أول الــكام لداللــة الثــاين عليــه، ومذهــب املــربد أن ﴿َقِعيــٌد﴾ 
ــَر اتســاعًا، وُحــذف ﴿َقِعيــٌد﴾ مــن الثــاين لداللــة   الــذي يف التــاوة لــألول، ولكــن ُأخِّ

املرجع السابق.   )1(
مل أقف عى رأيه يف اآلية، وانظر نسبته إليه يف: الفريد 469/5، اجلامع ألحكام القرآن 277/15.   )2(

انظر: مغني اللبيب 189/1.  )3(
مغني اللبيب 189/1.  )4(
معاين القرآن 306/1.  )5(
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ــؤدي عــن  ــٌد﴾ الــذي يف التــاوة ي ــه، ومذهــب األخفــش والفــراء أن ﴿َقِعي األول علي
ــكام(()1(.  ــذف يف ال ــر وال ح ــن وأكث اثن

ـ )قعيــٌد( مبتــدأ، وهــو مفــرد، وُســبق باســمن كل منهــا يصلــح أن يكــون خــربًا 
ــيبويه)2( إىل أن  ــب س ــن خربهـــ. فذه ــن يف تعي ــب النحوي ــددت مذاه ــذا تع ــه، ول ل
التقديــر: عــن اليمــن قعيــٌد وعــن الشــال قعيــٌد، فاســتغنى بذكــر أحدمهــا عــن اآلخــر، 

وممــا جــاء مــن االســتغناء عنــده قــول قيــس بــن اخلطيــم:

بِــا وأنــَت  ِعْندنــا  بِــا  ِعْنــَدَك راٍض والــرأُي خمتلــُف)3(َنْحــُن 

أي: نحن با عندنا راضون، وأنت با عندك راض. 

ــذف  ــن(، وح ــن اليم ــألول وهو)ع ــور ل ــد( املذك ــربد)4(إىل أن )قعي ــب امل وذه
ــه.  ــة األول علي ــاين لدالل ــذي للث ــد( ال )قعي

 وذهب األخفش)5( والفراء)6( إىل أنه اسم هلا مجيعًا، وقد أوقع املفرد موقع املثنى، 
ومثله قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفًل﴾ ]غافر: 67[ فاستغنى بالواحد عن اجلمع.

والصحيـح أنـه خـربان لـه، تقدمـا عليـه، وأنـه كـا قـال األخفش أوقـع فيـه املفرد 
موقـع املثنـى؛ ألنـه أوضـح يف املعنـى، وإيقـاع املفـرد موقـع املثنـى شـائع يف كامهم. 

17-  اسم املفعول من الثالثي معتل العني بالياء.

ــًا﴾ ِهي ــًا مَّ ــاُل َكثِيب ــِت اْلِجَب ــاُل َوَكاَن ْرُض َواْلِجَب ــُف اأْلَ ــْوَم َتْرُج ــاىل: ﴿َي ــال تع ـ ق
.]14 ]املزمل: 

مشكل إعراب القرآن 683/2 - 684.   )1(
انظر نسبة هذا القول له يف: إعراب القرآن للنحاس 224/4، الفريد 676/5.  )2(

انظر هذا البيت منسوبًا لقيس بن اخلطيم يف: ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 205، رشح أبيات مغني   )3(
اللبيب 299/7. 

انظر نسبة هذا القول له يف: إعراب القرآن للنحاس 224/4، الفريد 677/5، الدر املصون 25/10.  )4(
معاين القرآن 696/2  )5(
معاين القرآن 77/3.  )6(
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ِهيــًا﴾ نعتــه، وأصــل ﴿َمِهيًا﴾:  ـ قــال مكــّي: ))قولــه: ﴿َكثِيبــًا﴾ خــرب كان، و﴿مَّ
ــع  ــاء، فاجتم ــى اهل ــاء ع ــة الي ــت حرك ــُت(، فألقي ــن )ِهْل ــول( م ــو )َمْفُع ــول( وه )َمْهُي
ــي  ــاء الت ــح الي ــاء؛ لتص ــرت اهل ــاكنن، وك ــاء الس ــواو؛ اللتق ــت ال ــاكنان، فحذف س

ــل[)1(.  بعدهــا، فــوزن لفظــه ]َمِفْع

وقــال الكســائي والفــراء  واألخفــش: ))إن اليــاء هــي املحذوفــة، والــواو تــدل عى 
معنــى فهــي الباقيــة، وكان يلزمهــم أن يقولــوا: )َمُهــول(، إال أهنــم قالــوا: كــرت اهلــاء 
قبــل حــذف اليــاء؛ ملجاورهتــا اليــاء، فلــا حذفــت اليــاء انقلبــت الــواو يــاء؛ النكســار 

مــا قبلهــا، فاليــاء يف )َمِهيــل( عــى قوهلــم زائــدة، وعــى القــول األول أصليــة(()2(.

ـ يقــال مــن الثاثــي األجــوف، معتــل العــن باليــاء، كـ)بــاع( و)هــال(، عــى وزن 
ــول(، ُنقلــت حركــة العــن  ــوع( و)َمْهُي ــع( و)َمِهيــل(، وأصلهــا: )َمْبُي )َمْفُعــول(: )َمبِي
ــْول(، فالتقــى ســاكنان، عــن  ــْوع( و)َمُهْي ــا: )َمُبْي ــا، فصارت ــح قبله إىل الســاكن الصحي
ــاكنن.  ــاء الس ــن التق ــروج م ــا؛ للخ ــذف أحدمه ــب ح ــول، فوج ــع واو مفع ــل م الفع

ــه اختلــف النحويــون يف أي الســاكنن حــذف عــى قولــن: وعلي

أحدمهـا قـول سـيبويه)3( ونسـب للخليـل)4( أن املحـذوف واو مفعـول، ثـم ُأبدلت 
ضمـة الفـاء كـرة؛ لتصـح اليـاء، فقيـل: )َمبِيـع( و)َمِهيـل(، ووزهنـا عندهـم )َمِفْعل(. 
وكانـت واو مفعـول أوىل باحلـذف مـن العـن ألهنـا زائـدة، والزائـد أوىل باإلعـال مـن 
األصـي، إضافـة إىل أن امليـم ُتغنـي للداللـة عـى صيغـة )مفعـول(، كـا أن املوجـود بعد 

احلـذف يـاء، ولـو كانـت املحذوفة العـن لقيـل: )َمُبـوع( و)َمُهـول()5(.

تصحيح من إحدى النسخ أوردها املحقق يف اهلامش، وقد كتب يف املتن )َمِقيل(.  )1(
مشكل إعراب القرآن 767/2.  )2(

الكتاب 348/4.  )3(
سيبويه  كتاب  رشح   ،58/5 للنحاس  القرآن  إعراب   ،283/3 األصول   ،100/1 املقتضب  انظر:   )4(

للسرايف 245/5، املنصف 287/1، دقائق الترصيف 276، رشح الترصيف للثانيني 390.
الترصيف  رشح   ،288/1 املنصف   ،245/5 للسرايف  سيبويه  كتاب  رشح   ،100/1 املقتضب  انظر:   )5(

للثانيني 390، اللباب 360/2.
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ــن  ــذوف ع ــراء)3( أن املح ــش)2( والف ــائي)1( واألخف ــب للكس ــا نس ــر م واآلخ
ــن  ــرق ب ــاء؛ للف ــواو ي ــا ال ــت ألجله ــرت، فقلب ــاء ك ــة الف ــت ضم ــم أبدل ــل، ث الفع
ذوات اليــاء وذوات الــواو، ووزهنــا عندهــم )َمِفيــل(. وكانــت عــن الفعــل أوىل باحلذف 
ألن الــواو جــاءت ملعنــى بخــاف العــن وحــذف مــا ال معنــى لــه أســهل، إضافــة إىل 
أن العــن أصاهبــا اإلعــال يف الثاثــي بالقلــب ألفــًا ويف اســم الفاعــل بالقلــب مهــزة 
وقــد حذفــت يف األمــر فهــي أوىل باإلعــال مــن الــواو التــي مل تعــل، كــا أن األصــل يف 

ــذف)4(. ــر واحل ــون األول أوىل بالتغي ــا أن يك ــاكنن إذا اجتمع الس

قال املازين: ))وكا الوجهن حسن مجيل، وقول األخفش أقيس(()5(.

18-  إعال اسم الفاعل دون اعتاد.

ــن  ــاِوَر ِم ــوا َأَس ــَتْبَرٌق ۖ َوُحلُّ ــٌر َوإِْس ــنُدٍس ُخْض ــاُب ُس ــْم ثَِي ــاىل: ﴿َعالَِيُه ــال تع ـ ق
ــان: 21[.  ــورًا﴾ ]اإلنس ــَرابًا َطُه ــْم َش ُه ــَقاُهْم َربُّ ــٍة َوَس ِفضَّ

ــْم﴾ ــاء يف ﴿َعالَِيُه ــاُب﴾... ومــن أســكن الي ــْم ثَِي ـ قــال مكــّي: ))قولــه: ﴿َعالَِيُه
ــاُب﴾ اخلــرب و)عــايل( بمعنــى اجلاعــة، كــا قــال تعاىل:﴿َســاِمرًا  رفعــه باالبتــداء و﴿ثَِي
ــال  ــك ق ــة، وكذل ــه اجلاع ــراد ب ــد ي ــظ الواح ــى بلف ــون: 67[ فأت ــُروَن﴾ ]املؤمن َتْهُج
ــْوِم﴾ ]األنعــام: 45[ إنــا هــو أدبــار القــوم، فاكتفــى بالواحــد  ــُر اْلَق تعاىل:﴿َفُقِطــَع َدابِ
عــن اجلمــع، وجيــوز أن يكــون ﴿ثَِيــاُب﴾ رفعــًا بفعلهــم، ألن )عاليــًا( اســم فاعــل، فهــو 
مبتــدأ، وثيــاب فاعــل يســد مســد خــرب ﴿َعالَِيُهــْم﴾، فيكــون )عــال( عى هــذا مفــردًا ال 
يــراد بــه اجلمــع، كــا تقــول: قائــم الزيــدون، فتوحــد ألنــه جــرى جمــرى حكــم الفعــل 

انظر: إعراب القرآن للنحاس 58/5، دقائق الترصيف 277، الدر املصون 525/10.  )1(
سيبويه  كتاب  رشح   ،58/5 للنحاس  القرآن  إعراب   ،283/3 األصول   ،100/1 املقتضب  انظر:   )2(

للسرايف 245/5، املنصف 287/1، دقائق الترصيف 276، رشح الترصيف للثانيني 391.
انظر: إعراب القرآن للنحاس 58/5، الدر املصون 525/10.  )3(

انظر: رشح كتاب سيبويه للسرايف 245/5، املنصف 289/1، رشح الترصيف للثانيني 391، اللباب   )4(
.360/2

املنصف 288/1.  )5(
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املتقــدم فوحــد، إذ قــد رفــع مــا بعــده، وهــو مذهــب األخفــش، و﴿َعالَِيُهــْم﴾ نكــرة، 
ألنــه يــراد بــه االنفصــال إذ هــو بمعنــى االســتقبال، فلذلــك جــاز نصبــه عــى احلــال، 

ومــن أجــل أنــه نكــرة منــع غــُر األخفــش رفَعــه باالبتــداء(()1(. 

ــد  ــد مس ــل س ــاُب( فاع ــدأ، و)ثي ــاء)2( مبت ــكن الي ــراءة تس ــى ق ــم( ع ـ )عالْيه
اخلــرب، وإن مل يعتمــد الوصــف، وذلــك عــى رأي األخفــش)3(، ألن اســم الفاعــل عنــده 
يعمــل دون اعتــاد، موافقــًا بذلــك الكوفيــن)4(، حيــث أجــازوا: قائــم الزيــدان، وقائــم 
الزيــدون، عــى أن )قائــم( مبتــدأ، ومــا بعــده فاعــل ســد مســد اخلــرب. وقــد اســتدلوا 
 بقولــه تعــاىل: ﴿َوَدانَِيــًة َعَلْيِهــْم ِظَاهُلَــا﴾ ]اإلنســان: 14[ يف قــراءة مــن رفــع )دانيــة()5(،

كا استدلوا بقول الشاعر: 

ــا ــك ُمْلغي ـِـْهٍب فات ــو  لـ ــٌر  بن ِت)6( َخب ــرَّ ــُر َم ـِـْهبِيٍّ إذا الط ــَة لـ مقال

عـــى أن )خبـــر( مبتـــدأ، و)بنـــو( فاعـــل ســـد مســـد اخلـــرب. فعمـــل اســـم 
ــد. ــل ومل يعتمـ الفاعـ

مشكل إعراب القرآن 786/2 - 787.   )1(
قـرأ بتسـكن اليـاء نافـع ومحـزة وأبـان واملفضل بـن عاصـم، وقـرأ الباقـون بفتحهـا. انظر: السـبعة يف   )2(

 .664 القـراءات 
املصون  الدر   ،801/2 احلاجب  ابن  أمايل   ،273/1 التسهيل  رشح  يف:  إليه  منسوبًا  القول  هذا  انظر   )3(

615/10، متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 2736/6. 
انظر: متهيد القواعد برح تسهيل الفوائد 2736/6، ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 182.  )4(

قرأ أبو حيوة بالرفع. انظر: الدر املصون 606/10.  )5(
انظر البيت با نسبة يف: ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 182.  )6(
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اخلامتة: 

ــه  احلمــد هلل الــذي بفضلــه تتــم األمــور، وأصــي وأســلم عــى ســيدنا حممــد وآل
ــه أمجعــن، وبعــد: وصحب

فبعــد إمتــام دراســة آراء األخفــش النحويــة والرصفيــة يف كتــاب )مشــكل إعــراب 
القــرآن( ملكــي بــن أيب طالــب القيــيس، أحــرص أبــرز مــا ظهــر يل مــن نتائــج:

ـــات  ـــة الدراس ـــن أئم ـــل م ـــرصة، ب ـــام الب ـــن أع ـــط م ـــش األوس ـــّد األخف ُيع  .1
ـــابقة  ـــر إىل اآلراء الس ـــا، وبالنظ ـــن ملنهجه ـــا، املؤسس ـــة فيه ـــة والرصفي النحوي
التـــي أوردهـــا لـــه مكـــّي بـــن أيب طالـــب نجـــد أن رأي األخفـــش خيـــرج 
عـــن آراء هـــذه املدرســـة يف املســـائل اآلتيـــة: )رفـــع االســـم الواقـــع بعـــد 
ـــراب )أّي(  ـــه(، )إع ـــان ب ـــذي يتعلق ـــل ال ـــرور بالفع ـــار واملج ـــرف أو اجل الظ
ومـــا بعدهـــا يف النـــداء(، )وزن )أشـــياء( وتصغرهـــا وعلـــة منعهـــا مـــن 
ـــارًا  ـــًا أو ج ـــوي إذا كان ظرف ـــا املعن ـــى عامله ـــال ع ـــم احل ـــرصف(، )تقدي ال
وجمـــرورًا(، )زيـــادة )مـــن( يف املوجـــب(، )اســـم املفعـــول مـــن الثاثـــي 

معتـــل العـــن باليـــاء(، )إعـــال اســـم الفاعـــل دون اعتـــاد(.

ــبها  ــي نسـ ــض اآلراء التـ ــًا يف بعـ ــن دقيقـ ــب مل يكـ ــن أيب طالـ ــّي بـ أن مكـ  .2
ـــه األخفـــش يف )معـــاين  ـــه مـــا رصح ب لألخفـــش، حيـــث خالـــف مـــا نســـبه إلي
القـــرآن( يف مســـألتن مهـــا: )حـــذف مهـــزة )اســـم( بعـــد البـــاء مـــع غـــر 
لفـــظ اجلالـــة(، )منـــع الفصـــل بـــن اجلـــار واملجـــرور بالظـــرف واجلـــار 

واملجـــرور دون إعـــادة اجلـــار(.

وافـــق مـــا نســـبه مكـــّي بـــن أيب طالـــب لألخفـــش مـــن اآلراء مـــا رصح   .3
بـــه األخفـــش يف )معـــاين القـــرآن( يف ســـت مســـائل هـــي: )اللغـــات يف 
)قيـــل( مبنيـــًا للمجهـــول(، ) )مـــا( بعـــد نعـــم وبئـــس إذا وليهـــا فعـــل(، 
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ـــن(  ـــادة )م ـــل(، )زي ـــر الفص ـــه(، )ضم ـــع من ـــرصف واملن ـــن ال ـــات( ب ))عرف
يف املوجـــب(، )وقـــوع املفـــرد موقـــع املثنـــى(.

أكثـــر اآلراء التـــي نســـبها مكـــّي بـــن أيب طالـــب لألخفـــش مل تـــرد عنـــد   .4
األخفـــش يف )معـــاين القـــرآن(، وهـــذا يدفعنـــا إىل القـــول بوجـــوب تتبـــع 
آراء األخفـــش النحويـــة والرصفيـــة يف مصنفـــات أخـــرى للوقـــوف عـــى 

منهجـــه النحـــوي والـــرصيف. 

هذا واهلل أعى وأعلم، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعن.
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ثبت املصادر واملراجع: 

ائتــالف النــرصة يف اختــالف نحــاة الكوفــة والبــرصة. الزبيــدي، عبداللطيــف بــن أيب بكر،  	
حتقيــق: طــارق اجلنــايب. ط1، بــروت، عامل الكتــب ومكتبــة النهضــة العربيــة، 1407هـ.

آراء األخفــش األوســط النحويــة والرصفيــة عنــد رشاح ألفيــة ابــن مالــك يف القــرن الثامــن  	
ــتر،  ــالة ماجس ــار، رس ــر ع ــد عم ــة، حمم ــة(. الدراوش ــة حتليلي ــة وصفي ــري )دراس اهلج

ــزة، 2015م. ــامية يف غ ــة اإلس ــة اآلداب، اجلامع ــطن، كلي فلس

آراء األخفـش يف كتاب مهع اهلوامع للسـيوطي )مجعًا وتوثيقًا ودراسـة(. دلول، سـاح سـمر  	
سـلان، رسـالة ماجستر، فلسـطن، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسـامية يف غزة، 2010م. 

اآلراء النحويــة والرصفيــة لألخفــش يف كتــاب الكّنــاش )دراســة وصفيــة حتليليــة(،  	
ــا، ــة، ليبي ــة مرصات ــة، جامع ــة الربي ــة لكلي ــة العلمي ــم، املجل ــن إبراهي ــتيوي، حس  إش

م )1(، )15(، 2020م، )147-126(.

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب. األندلــيس، أبــو حيــان، حتقيــق: رجــب عثــان حممــد  	
ورمضــان عبدالتــواب، ط1، القاهــرة، مكتبــة اخلانجــي، 1418هـ.

األزهيــة يف علــم احلــروف. اهلــروي، عــي بــن حممــد، حتقيــق: عبداملعــن امللوحــي، د.ط،  	
دمشــق، جممــع اللغــة العربيــة، 1413هـــ.

ــح  	 ــر صال ــق: فخ ــد، حتقي ــن حمم ــن ب ــربكات عبدالرمح ــو ال ــاري، أب ــة. األنب أرسار العربي
ــل، 1415هـــ. ــروت، دار اجلب ــدارة، ط1، ب ق

إشــارة التعيــني يف تراجــم النحــاة واللغويــني. اليــاين، عبدالقــادر بــن عبداملجيــد، حتقيــق:  	
عبداملجيــد ديــاب، ط1، الريــاض، رشكــة الطباعــة العربيــة، 1406هـــ.

األصــول يف النحــو. ابــن الــراج، أبــو بكــر حممــد بــن ســهل، حتقيــق: عبداحلســن الفتــي،  	
ط3، بــروت، مؤسســة الرســالة، 1417هـ. 

إعــراب القــرآن. النحــاس، أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد، حتقيــق: زهــر غــازي زاهــد، ط3،  	
بــروت، عــامل الكتــب، 1409هـ.
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اإلغفــال. الفــاريس أبــو عــي احلســن بــن أمحــد، حتقيــق: عبــداهلل بــن عمــر احلــاج إبراهيــم،  	
د.ط، أبــو ظبــي، املجمــع الثقــايف، د.ت. 

ــليان  	 ــح س ــر صال ــق: فخ ــان، حتقي ــرو عث ــو عم ــب، أب ــن احلاج ــب. اب ــن احلاج ــايل اب أم
ــل، 1409هـــ.  ــروت، دار اجلب ــار، وب ــان، دار ع ــدارة، ع ق

ــق:  	 ــزة، حتقي ــن مح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــة اهلل ب ــجري، هب ــن الش ــجري. اب ــن الش ــايل اب أم
ــي ، د.ت. ــة اخلانج ــرة، مكتب ــي، د.ط، القاه ــد الطناح ــود حمم حمم

ــل  	 ــد أيب الفض ــق: حمم ــف، حتقي ــن يوس ــي ب ــي، ع ــاة. القفط ــاه النح ــىل أنب ــرواة ع ــاه ال إنب
إبراهيــم، ط1، القاهــرة، دار الفكــر العــريب، وبــروت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 1406هـــ.

اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف. األنبــاري، كــال الديــن أبــو الــربكات عبدالرمحــن بــن حممــد  	
ابــن أيب ســعيد، د.ط، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، د.ت.

ــق:  	 ــد، حتقي ــن أمح ــداهلل ب ــع عبي ــن أيب الربي ــبيي، اب ــي. اإلش ــيط يف رشح مجــل الزجاج البس
عيــاد بــن عيــد الثبيتــي، ط1، بــروت، دار الغــرب اإلســامي، 1407هـــ.

بــن  	 حممــد  الديــن  جمــد  الفروزآبــادي،  واللغــة.  النحــو  أئمــة  تراجــم  يف  البلغــة 
 يعقــوب، حتقيــق: حممــد املــرصي، ط1، الكويــت، منشــورات مركــز املخطوطــات

والراث، 1407هـ.

ــف،  	 ــن يوس ــداهلل ب ــاري، عب ــام األنص ــن هش ــد. اب ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش تلي
ــريب، 1406هـــ.  ــاب الع ــروت، دار الكت ــي، ط1، ب ــى الصاحل ــاس مصطف ــق: عب حتقي

التخمري = رشح املفصل يف صنعة اإلعراب. 	

ــن  	 ــق: حس ــان، حتقي ــو حي ــيس، أب ــهيل. األندل ــاب التس ــل يف رشح كت ــل والتكمي التذيي
ــم، 1418هـــ. ــق، دار القل ــداوي، ط1، دمش هن

ــي  	 ــود وع ــد عبداملوج ــادل أمح ــق: ع ــان، حتقي ــو حي ــيس، أب ــط. األندل ــر املحي ــري البح تفس
ــة، 1428هـــ. حممــد معــوض، ط2، بــروت، دار الكتــب العلمي

متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد. ناظــر اجليــش، حمــب الديــن حممــد بــن يوســف بــن  	
أمحــد، حتقيــق: عــي أمحــد فاخــر، وآخــرون، ط1، القاهــرة، دار الســام، 1428هـ.
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ــاري،  	 ــمر البخ ــام س ــق: هش ــد، حتقي ــن أمح ــد ب ــي، حمم ــرآن. القرطب ــكام الق ــع ألح اجلام
ــاض، دار عــامل الكتــب، 1423هـــ. د.ط، الري

اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين. املــرادي، احلســن بــن قاســم، حتقيــق: فخــر الديــن قبــاوة  	
وحممــد نديــم فاضــل، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1413هـــ.

ـــروت،  	 ـــار، ط2، ب ـــي النج ـــد ع ـــق: حمم ـــان، حتقي ـــح عث ـــو الفت ـــي، أب ـــن جن ـــص. اب اخلصائ
دار اهلـــدى، د.ت.

اخلــالف النحــوي بــني األخفــش األوســط والبرصيــني. الكفاويــن، فــراس فــارس، رســالة  	
ماجســتر، األردن، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة مؤتــة، 2015م. 

ــداهلل،  	 ــعيد عب ــي، س ــرآن. اخلثعم ــاين الق ــه: مع ــش يف كتاب ــد األخف ــوي عن ــدرس النح ال
ــة، 2011م.  ــة مؤت ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس ــتر، األردن، كلي ــالة ماجس رس

ــق:  	 ــف، حتقي ــن يوس ــد ب ــي، أمح ــمن احللب ــون. الس ــاب املكن ــوم الكت ــون يف عل ــدر املص ال
أمحــد حممــد اخلــراط، ط1، دمشــق، دار القلــم، 1408هـــ.

دقائــق الترصيــف. املــؤدب، القاســم بــن حممــد بــن ســعيد، حتقيــق: أمحــد ناجــي القيــيس،  	
وآخريــن، د.ط، بغــداد، املجمــع العلمــي العراقــي، د.ت.

رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين. املالقــي، أمحــد بــن عبدالنــور، حتقيــق: أمحــد حممــد  	
اخلــراط، د.ط، دمشــق، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة، د.ت.

ــق: شــوقي ضيــف،  	 ــن موســى، حتقي ــن جماهــد التميمــي، أمحــد ب الســبعة يف القــراءات. اب
ــارف، د.ت. ــرة، دار املع ط2، القاه

ــاح  	 ــز رب ــق: عبدالعزي ــن عمــر، حتقي ــادر ب ــدادي، عبدالق ــي اللبيــب. البغ ــات مغن رشح أبي
وأمحــد يوســف دقــاق، ط2، دمشــق، دار املأمــون للــراث، 1407هـــ.

رشح األلفيــة البــن مالــك. املــرادي، احلســن ابــن قاســم، حتقيــق: فخــر الديــن قبــاوة، ط1،  	
بــروت، دار مكتبــة املعــارف، 1428هـ.

ــيد  	 ــن الس ــق: عبدالرمح ــداهلل، حتقي ــن عب ــيس، حممدب ــك األندل ــن مال ــهيل. اب رشح التس
ــر، 1410هـــ. ــرة، هج ــون، ط1، القاه ــدوي املخت ــد ب وحمم
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رشح الترصيــف. الثانينــي، عمــر بــن ثابــت، حتقيــق: إبراهيــم بــن ســليان البعيمــي، ط1،  	
الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1419هـ.

رشح مجــل الزجاجــي. ابــن عصفــور، عــي بــن مؤمــن، حتقيــق: صاحــب أبــو جنــاح، د.ط،  	
د.م، د.ن، د.ت. 

رشح الــريض عــىل الكافيــة. ريض الديــن اإلســراباذي، حممــد بــن احلســن، حتقيق: يوســف  	
حســن عمر، د.ط، منشــورات جامعــة قاريونــس، 1398هـ.

رشح الكافيــة الشــافية. ابــن مالــك، مجــال الديــن حممــد، حتقيــق: عبداملنعــم أمحــد هريــري،  	
ط1، د.م، دار املأمــون للــراث، 1402هـ.

رشح كتــاب ســيبويه. الســرايف، أبــو ســعيد، حتقيــق: أمحــد حســن مهــديل وعــي ســيد عــي،  	
ط1، بــروت، دار الكتب العلميــة، 1429هـ.

رشح املفصل. ابن يعيش النحوي، موفق الدين، د.ط، بروت، دار عامل الكتب، د.ت. 	

رشح املفصــل يف صنعــة اإلعــراب املوســوم بـ)التخمــري(. اخلوارزمــي، القاســم بن احلســن،  	
حتقيــق: عبدالرمحــن بــن ســليان العثيمــن، ط1، بــروت، دار العــرب اإلســامي، 1990هـ. 

ــراث  	 ــاء ال ــان، دار إحي ــروت، لبن ــاد، ط1،ب ــن مح ــاعيل ب ــري، إس ــاح. اجلوه الصح
العريب،1419هـــ. 

طبقــات النحويــني واللغويــني. الزبيــدي، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن، حتقيــق: حممــد أبــو  	
الفضــل إبراهيــم، د.ط، مــرص، دار املعــارف، د.ت.

علــل النحــو. الــوراق، حممــد بــن عبــداهلل، حتقيــق: حممــود حممــد نّصــار، ط2، بــروت، دار  	
الكتــب العلميــة، 1429هـ.

العني = كتاب العن. 	

الفريد = الكتاب الفريد. 	

ــم رمضــان، د.ط، بــروت،  	 ــق: إبراهي ــن إســحاق، حتقي ــم، حممــد ب ــن الندي الفهرســت. اب
ــة، د.ت.  دار املعرف
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كتــاب العــني. الفراهيــدي، اخلليــل بــن أمحــد، حتقيــق: عبداحلميــد هنــداوي، ط1، بروت،  	
ــة، 1424هـ.  دار الكتب العلمي

ــيد،  	 ــن رش ــز ب ــو الع ــذاين، أب ــب اهلم ــد. املنتج ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع ــاب الفري الكت
ــان، 1427هـــ.  ــة دار الزم ــورة، مكتب ــة املن ــح، ط1، املدين ــن الفتي ــام الدي ــد نظ ــق: حمم حتقي

كتــاب ســيبويه. ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــرب، حتقيــق: عبدالســام حممــد  	
هــارون، ط3، القاهــرة، مكتبــة اخلانجــي، 1408هـ.

الكشــاف. الزخمــري، جــار اهلل حممــود بــن عمــر، حتقيــق: عــادل أمحــد عبداملوجــود وعــي  	
حممــد معــوض، ط1، الريــاض، مكتبــة العبيــكان، 1418هـ.

ــق:  	 ــن احلســن، حتقي ــداهلل ب ــاء عب ــو البق ــاء واإلعــراب. العكــربي، أب ــل البن ــاب يف عل اللب
غــازي خمتــار طليحــات، ط1، بــروت، دار الفكــر املعــارص، دمشــق، دار الفكــر، 1416هـــ.

ــح  	 ــو الفت ــي، أب ــن جن ــا. اب ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي املحتس
ــزكن، 1406هـــ. ــرون، ط2، د.م، دار س ــف، وآخ ــدي ناص ــي النج ــق: ع ــان، حتقي عث

خمتــرص يف شــواذ القــرآن مــن كتبــات البديــع. ابــن خالويــه، أبــو عبــداهلل احلســن بــن أمحــد،  	
د.ط، القاهــرة، مكتبــة املتنبــي، د.ت.

ــركات،  	 ــن عقيــل، هبــاء الديــن، حتقيــق: حممــد كامــل ب ــد. اب املســاعد عــىل تســهيل الفوائ
ــر، د.ت.  ــق، دار الفك د.ط، دمش

مشــكل إعــراب القــرآن، القيــيس، مكــي بــن أيب طالــب، حتقيــق: حاتــم صالــح الضامــن،  	
ط4، بــروت، مؤسســة الرســالة، 1408هـــ.

معــاين القــرآن وإعرابــه. الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــري، حتقيــق: عبداجلليــل  	
عبــده شــلبي، ط1، بــروت، عــامل الكتــب، 1408هـــ.

معــاين القــرآن. الفــراء، أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد، حتقيــق: أمحــد يوســف نجــايت وحممــد  	
عــي النجــار، د.ط، د.م، دار الــرور، د.ت. 

ــورد،  	 ــن ال ــد أم ــر حمم ــق: عبداألم ــعدة، حتقي ــن مس ــعيد ب ــش، س ــرآن. األخف ــاين الق مع
ــروت، دار عــامل الكتــب، 1405هـــ. ط1، ب
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معجم األدباء. احلموي، ياقوت بن عبداهلل، ط1، بروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ. 	

معجم املؤلفني. كحالة، عمر رضا، د.ط، بروت، دار إحياء الراث العريب، د.ت. 	

مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب. ابــن هشــام األنصــاري، عبــداهلل بــن يوســف، حتقيق:  	
حممــد حميــي الديــن عبداحلميد، د.ط، بــروت، املكتبــة العرصيــة، 1992م.

املفصل. الزخمري، جار اهلل حممود بن عمر، د.ط، بروت، دار اجلبل، د.ت. 	

املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة. الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى،  	
ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــن، ط1، مك ــن وآخري ــليان العثيم ــن س ــن ب ــق: عبدالرمح حتقي

1428هـ.

املقاصــد النحويــة يف رشح شــواهد رشوح األلفيــة. العينــي، بــدر الديــن حممــود بــن أمحــد،  	
حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1426هـــ. 

املقتضــب. املــربد، أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد، حتقيــق: حممــد عبداخلالــق عضيمــة، د.ط،  	
بــروت، عــامل الكتــب، د.ت. 

مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن. فرحات، أمحد حسن، ط1، األردن، دار عار، 1418هـ. 	

املنصــف. ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثــان، حتقيــق: إبراهيــم مصطفــى وعبــداهلل أمــن، ط1،  	
القاهــرة، وزارة املعــارف العموميــة، وإدارة إحيــاء الــراث القديــم، 1373هـــ.

ــق: هــادي  	 ــن محــزة، حتقي ــى ب ــو حســن حيي املنهــاج يف رشح مجــل الزجاجــي. العلــوي، أب
عبــداهلل ناجــي، ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1430هـــ.

موقف ابن برهان يف كتاب رشح اللمع من آراء األخفش النحوية. عبداهلل، فاطمة عبدالرشيد،  	
جملة جذور، النادي األديب الثقايف، جدة، العدد )53(، 1440هـ. ص )61 - 88(.

مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع. الســيوطي، جــال الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر،  	
حتقيــق: أمحــد شــمس الديــن، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1418هـــ. 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان، أبو العباس أمحد بن حممد، حتقيق: يوسف عي  	
طويل ومريم قاسم طويل، ط1، بروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ.




