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 العربية في الصرف على اإلعراب
 حبيب مالك خولة.  د.  م

 األساسية التربية كليةالجامعة المستنصرية / 
 المقدمة 

فصاح     واإلفصكاح  والسبيل الموصلة إلى ذلكك البيكان ما من شك في أّن اللغة العربية لغة بيان وا 
إلعراب من أهم سكماتها حتكى هو اإلعراب وهي ظاهرة انفردت بها لغتنا العربية الفصحى وأصبح  ا

 .    ( 1 ) اّن النحاة القدامى كانوا يسّمون النحو إعرابا واإلعراب نحوا
بقولكه  هك(293فعلى األول عرفه ابن جني )تومفهوم اإلعراب عند نحاة العربية معنوي ولفظي     
)) بقولكه :  هكك ( 161 وعلى الثاني عرفه ابن هشكام ) ت(  3(( ) هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ )) : 

 . (  2(( ) اثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة 

ومهمككا يكككن مككن أمككر فككان نظككرة علمككاظ العربيككة إلككى ظككاهرة اإلعككراب انهككم كككانوا ي ككعون الحككدود   
 ويحللون التراكيب وتصرفاتها ويربطون بين أجزائها بالنظر إلى المعنى تارة والى اللفظ تارة أخرى .  

وقد تباينت تفسيرات النحكاة لظكاهرة اإلعكراب فكي األسكماظ واألفعكال وأيهمكا أصكل اّن هكذا التبكاين     
ناشككم مككن ربطهككم بككين العامككة اإلعرابيككة والمعنككى الككوظيفي فلمككا كككان اإلعككراب فككي ا سككم انمككا كككان 

  . ( 4) للفصل بين المعاني فكل واحد من أنواعه امارة على معنى 

الفعككل ريككر حقيقككي كلككه إذ   يتصككور فككي فاعليككة و  مفعوليككة و   ))ي أن إعككراب ويككرى الجرجككان    
 . (  5(( ) إ افة 

الوجككو  ))أّن الرفككو والنصككب والجككزم فككي األفعككال ليسككت هككذ   هككك ( 525ويككرى الزمخشككري ) ت     
           ( 6(() بأعام على معان كوجو  إعراب ا سم  ن الفعل في اإلعراب رير أصيل 

ويذهب البصريون إلى أّن الفعل الم ارع معرب لمشابهته ا سم في التخصص بعد الشيوع قبوله   
 . (  1)  م ا بتداظ وجريانه على اسم الفاعل في الحركات والسكنات 

                                                                                                                                                                                                                     امككككا الكوفيككككون فكككككانوا أكثككككر توافقككككا مككككو طبيعككككة اللغككككة إذ رأوا أّن اإلعككككراب أصككككل فككككي األسككككماظ     
موجككود فككي األفعككال وفككي بعكك   ن اللككبا الككذي اوجككب اإلعككراب فككي األسككماظ ( ))  5) واألفعككال معككا  

الموا يو نحو   تأكل السمك وتشرب اللبن بالنصب عن الجمو بينهما وبالجزم نهكي عنهمكا مطلقكا  
باحكة الثكاني  وذككروا أّن األفعكال الم كارعة انمكا أعربكت  نكه دخلهكا (  9(( ) وبالرفو نهي عن األول وا 
لم ككارع باألصككالة   للمشككابهة لتككوارد المعككاني فككرعراب ا  ( 11)  المعككاني المختلفككة واألوقككات الطويلككة



 حبيب مالك خولة.  د.  م...........................................................................................................................   العربية يف الصرف على اإلعراب

 22  2102والسبعون  سادسالالعدد                         ساسية                                     جملة كلية الرتبية األ

بسككبب اشككتراك الحككروخ الداخلككة فيحتككاب إلككى إعرابككه ليتبككين ذلككك الحككرخ المشككترك )) المختلفككة عليككه 
( للنفكي دون النهكي قولك   ت كرب رفعكه مخلكص لكونكه )  فيتعين الم ارع تبعا  لتعينه وذلك نحو

  تأكل السمك وتشرب اللبن نصكب تشكرب دليكل علكى وجزمه دليل على كونها للنهي ونحو قولك : 
أّن الواو للصرخ وجزمه على كونه للعطخ ونحو قولك : ما باهلل حاجة فيظلمكك نصكب يظلكم دليكل 

(  11(( ) على كون الفاظ للسببية ورفعه على كونها للعطخ 
 

وعا كان مثار تناولت فيه مو  إّن هذا البحث هو تطبيق عملي لمفهوم الصرخ في العربية       
جكككدل بكككين البصكككريين والككككوفيين ألنكككه يصكككطدم مكككو نظريكككة العامكككل عنكككد البصكككريين   وذلكككك إليغكككال 
النحويين في تفسير ظكواهر اإلعكراب المختلفكة فكي األسكماظ واألفعكال بتكأثير عوامكل لفظيكة ومعنويكة 
 بكككدأت سلسكككلة الخافكككات بكككين المكككذهبين لكككذلك اخكككتص البحكككث بالكشكككخ عكككن حقيقكككة النصكككب علكككى

 الصرخ.
 (هككك 311وهككو مككن المصككطلحات التككي تفككرد بهككا الفككراظ ) ت (13) الصككرخ مصككطلح نحككوي كككوفي  

والفعل الم كارع المنصكوب بكاّن م كمرة بعكد الكواو والفكاظ  ( 12) يقابلها عند البصريين المفعول معه 
 .     ( 14) وثم و أو إذا كانت هذ  الحروخ مسبوقة بجحد ) نفي , أو طلب (

 مفهوم الصرف النحوي وعمله بين البصريين والكوفيين: و  ال  المبحث
فا فانصككرخ وصككرفت الرجككل                                                                ))الصككرخ لغككة :    ككرف فهه يصككرفنه صه          هككو رّد الشككيظ عككن وجهككه , صككره

(15)  ((عني فانصرخ 
 

((عرفكه الفكّراظ تعريفكا دقيقكا إذ قكال  ( 16) ككوفيينأما اصطاحا فهكو مكن مصكطلحات ال  
فكان قلكت  : 

وما الصكرخ   قلكت : أن تكأتي بكالواو معطوفكة علكى ككام فكي أولكه حادثكة   تسكتقيم أعادتهكا علكى 
                                                                                                                                                                                                                    العطخ عليها فان كان كذلك فهو الصرخ كقول الشاعر : 

 عاٌر عليك إذا فعلَت عظيُم ُن                   ال تنَه عن ُخُلقٍ وتأتَي مثله            
, وقكال فكي مو كو  ( 11(( ) يجوز إعادة )   ( في تأتي مثله فلكذلك سنكّمي صكرفا أ  ترى أّنه      

أن يجتمكككو الفعككككان ب ) الكككواو ( أو ) ثكككم ( أو) الفككككاظ ( أو ) أو ( وفكككي أولكككه جحككككد أو ))  آخكككر : 
. والصكككرخ يعمكككل النصكككب فكككي األفعكككال الم كككارعة الواقعكككة بعكككد هكككذ  األحكككرخ وان  (15) ((اسككتفهام 

 علين جحدأو طلب ويمنو تكرارهما فيصرخ الفعل بعدها إلى النصب على الصرخ.يتقدم على الف
هو اختاخ جهتي الفعكل أو  ))ويرى الدكتور صاحب أبو جناح أّن الصرخ في مؤدا  الد لي     

ا سم باختاخ المعنى الذي يؤديه كل منهمكا ممكا يترتكب عليكه ا خكتاخ فكي العامكة التكي تلحقكه 
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عا من تسميتها في مجال الفعل بالعامة اإلعرابية طالما أنها تعرب عن معنى مكن التي   ترى مان
 .( 19( ) هك (المعاني التي يتلبا بها الفعل فيخالخ بها ما قبل

وتعكككّد نظريكككة العامكككل األسكككاا الكككذي أقكككام عليكككه النحكككاة بنيكككانهم النحكككوي وأصكككوله وسكككننه   ألنكككه     
 اإلعراب وما يتعلق به في بناظ النظرية النحوية .األساا لتفسير الكثير من الظواهر في 

ّن العامل كان مثار جدل بين البصريين والكوفيين واختافهم وان كثيرا من المسكائل الخافيكة      وا 
بينهما يرجو إلى اختاخ وجهة النظر فيكه والكذي يعنينكا فكي هكذا العامكل المعنكوي الكذي   يصكحبه 

  (31) ن خاصة كا بتداظ والصرخ والخاخقرائن لفظية ولكنها تعبر عن معا
والصرخ عامل معنوي يعمل النصب في الفعل الم ارع بعكد الكواو والفكاظ و أو إذا كانكت هكذ      

, والطلككب يشككمل : األمككر والنهككي والنفككي وا سككتفهام والعككر   (31)الحككروخ مسككبوقة بجحككد أو طلككب
 سكم المنصكوب بعكد الكواو عنكد الككوفيين , والصرخ أي كا يعمكل النصكب فكي ا (33)والتمني والدعاظ

ومثله ) اي مثكل األفعكال ( مكن األسكماظ التكي نصكبتها العكرب وهكي  ))هذا ما ذكر  الفّراظ إذ يقول : 
ولو خليت ورأيك ل للت لّما لكم يحسكن فكي  –معطوفة على مرفوع قولهم : لو تركت واألسد ألكلك 
تهيبوا أن يعطفوا حرفكا  يسكتقيم فيكه ماحكدث فكي الثاني أن تقول : لو تركت أو ترك رأيك ل للت  

 .(32( )هك (الذي قبل
يبدو أن المنصوب ورد مخالفا مصروفا عن الحركة التي قبلها وليا عطفا  عليها فقولنكا : لكو      

تركككت وتككرك رأيككك   يحسككن  ن المككتكلم لككم يقصككد ذلككك فككالعرب تهيبككت أن تعطككخ حرفككا    يسككتقيم 
نمكا جكاظ النصكب خافكا  وصكرفا عكن الحرككة السكابقة عطفه على ما حدث فكي  الكذي قبلكه فنصكبوا وا 

حتى يستقيم المعنى  ن العطخ يقت ي المشاركة في الحكم أما الصرخ فا يقت ي ذلك إّن هذ  
الككواو الداخلككة فككي التركيككب هككي واو الصككرخ وهككي تسككمية كوفيككة فككي حككين تسككمى واو المعيككة عنككد 

 .(34)البصريين 
أطلق الكوفيون على الواو والفاظ وأو التكي ينتصكب بعكدها )) دكتور مهدي المخزومي : ويقول ال    

.                                (35(( )الفعكككككككككل الم كككككككككارع المسكككككككككبوق بعكككككككككدها بجحكككككككككد ) نفكككككككككي ( أو طلكككككككككب أحكككككككككرخ الصكككككككككرخ 
إّن  خككتاخ مككذهبي البصككريين والكككوفيين فككي علككة نصككب الفعككل الم ككارع بعككد هككذ  األحككرخ فككي 
النفي ) الجحد ( أو الطلب المح ين أهمية كبيرة في فهم معنى النصكب علكى الصكرخ  ن تعكدل 
د لتها على العطخ في نمطه التركيبي النحوي وقكد أشكار النحكاة إلكى تعكديل د لكة العطكخ إذ بكّين 

أّن الككككوفيين يقولكككون هكككو منصكككوب علكككى الصكككرخ وشكككرحه أنكككه  هكككك( 225أبكككو جعفكككر النحكككاا) ت 
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داة التي عملت فيما قبله ولم يستأنخ فيرفو فلم يبق إ  النصب فشكبهت الكواو والفكاظ صرخ عن األ
 بكي فنصبت بها كما قال :

ُه                       عاٌر عليك           ٍَ ٍَ ٍ وتأتَي مثَ  ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ال تنَه عن ُخُلٍق
                                       . (36(( )  إذا فعلَت عظيمُ 

فيقال لهم لكيا يخلكو الصكرخ مكن أقكوال أن يككون  ))ورد النحاا كام الكوفيين بالصرخ إذ قال : 
                                                                .(31(() شكككككككككككككككككككككيئا بغيكككككككككككككككككككككر علكككككككككككككككككككككة أو لعلكككككككككككككككككككككه نصكككككككككككككككككككككب و  معنكككككككككككككككككككككى لكككككككككككككككككككككذكر الصكككككككككككككككككككككرخ

والككواو التكككي (39)واإلشككراك فككي الحكككم  (35)وفككرق النحككاة بككين الككواو العاطفككة التككي تككدل علككى الجمككو 
 . (21)ينتصب بعدها الفعل فهي   تدل على معنى الجمو واإلشراك بل تدل على المصاحبة 

   ,وذهكككب الجرمكككي (21)أمكككا الكوفيكككون فيسكككمون الكككواو التكككي ينتصكككب بعكككدها الفعكككل بكككواو الصكككرخ    
 . ( 23(( )أنها هي الناصبة بنفسها  ))إلى  هك( 335ت)

وا خفككك   هكككك(151وسكككيبويه )ت هكككك(115أن مكككذهب الخليكككل )ت )) هكككك(211ى الزجكككاب )ت ويكككر    
 ن النصكب  (22(()  وجماعة من البصريين أن جميو ما انتصب في الباب فبر كمارأنف  هك( 311)ت

لكيا مكن مككذهب البصكريين ومعنكى واو الصككرخ أن الفعكل ككان يسككتحق وجهكا مكن اإلعككراب )) بكالواو
           (24(()الواوعليه عن ذلك اإلعراب إلى النصب ريرالنصب فيصرخ بدخول

وفكاظ السكببية والمنصكوب  (25)وفرق النحاة بين فاظ العاطفكة التكي تكدل علكى الترتيكب والتعقيكب      
, وذكككر النحككاة  (26( )هككك (ينصككب لمخالفككة الثككاني األول وأنككه   يمكككن عطفككه علي ))بعككد فككاظ السككببية 

   (21)عد الفاظ ) أن الناصبة يخالخ ما بعدها ما قبلها ( معنى السببية في النصب ب
نمكككا صكككرفوا مكككا بعكككد فكككاظ السكككببية مكككن الرفكككو إلكككى النصكككب ألنهكككم قصكككدوا  ))ويقكككول الر كككي :      وا 

 . (25(( )التنصيص على كونها سببية 
أن يتقدمها نفي محك  أو طلكب محك  وهكي نهكي,  ))وشرط نصب الفعل الم ارع بعد الفاظ     
ام , دعاظ , تمن , تكرب , تخصكيص , أمكر  بغيكر اسكم الفعكل نحكو ا  تزورنكا فنكرمكك ونحكو   استفه

 .(29)(( ( 14النساظ:) ((َيا َليَتِني ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيمًا  ))
ويككرى د. محمكككد حماسككة عبكككد اللطيككخ أّن الفعكككل الم ككارع المنصكككوب بعككد فكككاظ السككببية يجعكككل     

وي متماسكا على هذا النحو الترتيبي وان كان بع  النحاة لم يسلب عكن الفكاظ والكواو التركيب النح
إّن النحكاة لكم يكونكوا يتعكاملون فكي  تحليكل الجملكة مكو ظكاهر التركيكب أو  ))معنى العطكخ ويقكول : 

مو البناظ الظاهري فقط بل كانوا في كثير من الحا ت يتعاملون مو البنية األساسية وما يؤلون بكه 
البناظ الظاهري هو الذي يمثل البنية األساسية لديهم ولذلك إذا اختل في البنكاظ الظكاهري بعك  مكا 
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يشكترطون لنصككب الفعككل هنككا لكم ينصككب الفعككل أو اذا جككاظ الفعككل مرفوعكا مككو تككوافر شككروط النصككب 
 . ( 41) ((كان ذلك الرفو دليا لغويا على أّن المعنى مختلخ عن المعنى مو نصب الفعل 

ونبه النحاة على الفرق بين الواو والفاظ التي ينتصب بعكدهما الفعكل الم كارع وتعكدل د لتهمكا      
إّن الككواو ينتصككب مككا بعككدها فككي ريككر الواجككب مككن حيككث  )) فككي نمطككه التركيبككي إذ يقككول سككيبويه :

تشرك انتصب  مابعد الفاظ وأنها قد تشرك بين األول واآلخر كما تشرك الفاظ وأنها يستقبح فيها أن 
بين األول واآلخر كما اسكتقبح ذلكك فكي الفكاظ وأنهكا يجكيظ مكا بعكدها مرتفعكا  منقطعكا  مكن األول كمكا 

 (41(()جاظ ما بعد الفاظ وأعلم ان الواو وان جرت هذا المجرى فأن معناها ومعنى الفاظ مختلفان
و ) أو (  (43)سككيم وأمككا الفككرق بككين أو العاطفككة التككي تككدل علككى التخييككر أو الشككك واإلبهككام والتق    

)) الى أن الناصبة  هك ( 642التي تنتصب بعدها الفعل الم ارع فهو ما ذهب إليه ابن يعي  )ت 

  ألن ممكا يؤككد عنكدك الفكرق بينهمكا انكك إذا قلكت سكتكلم زيكدا  أو  (42(( ) يخالخ ما بعدها مكا قبلهكا 
ذا عطفكت فأنمكا تخبكر يق ي حاجتك فتنصب يق ي ... فقد جعلت ق اظ حاجتك سكببا  لكامكه  وا 

بأنه سكيقو أحكد شكئت األمكرين مكن ريكر أن يدخلكه هكذا المعنكى ويو كح ذلكك لكك أن الفعلكين اللكذين 
ذا نصبت اختلخ المعنى فدّل على السبب  في العطخ نظيران أيهما قدمته فيصح به المعنى ... وا 

 .           (45(( )الفاظ والواو واو ناصبة بنفسها  ))وذهب الجرمي إلى أّن (  44(( )
 إذ (46) أما ثم فهي كالواو والفاظ و أو في تعدل د لتها على العطخ في التركيب النحوي      

 أجرى الكوفيون  ))رأي الكوفيين في ) ثم ( بقوله :  هك ( 161نقل ابن هشام األنصاري ) ت 
رط واسككتدل لهككم ) ثككم ( مجككرى الفككاظ والككواو فككي جككواز نصككب الم ككارع المقككرون بهككا بعككد فعككل الشكك

َُ َ ْرهُرُ  بقراظة الحسكن ))  ُِهوِلِه ثُهمر ُيْدِرَكهُه اْلَمهْوُت َفقهْد َوَره َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتهِه ُمَههاِررًا ِإَلهل الل هِه َوَر
مجراهمككا بعككد  هككك ( 666(بنصككب  ) يككدرك ( وأجراهككا ابككن مالككك ) ت 111( النسككاظ :)هههه (َعلههل الل  
 ( *(( ) الطلب 

 صريين في ذلك كله انه منصوب بأن م مرة  بعد هذ  األحرخ وقد سبق ذكر .   ومذهب الب    
بككان قككالوا إنمككا قلنككا انككه منصككوب علككى الصككرخ وذلككك  ن  ))أمككا الكوفيككون فككاحتجوا لمككذهبهم     

الثككاني مخككالخ لكك ول ا  تككرى أنككه   يحسككن  تكريككر العامككل فيككه فككا يقككال   تأكككل  السككمك وتشككرب 
ول وبنصككب الثككاني النهككي عككن أكككل السككمك وشككرب اللككبن مجتمعككين   منفككردين فلككو اللككبن بجككزم األ

طعم كل واحد منهما منفردا لما كان مرتكبا  للنهي ولو كان في نية تكريكر العامكل لوجكب الجكزم فكي 
الفعليين جميعا  فكأن يقال :   تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون المراد هكو النهكي عكن أككل السكمك 

ن منفردين ومجتمعين فلو طعكم ككل واحكد منهمكا منفكردا عكن اآلخكر أو معكه لككان مرتكبكا  وشرب اللب
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للنهككي  ن الثككاني موافككق األول فككي النهككي   مخككالخ لككه بخككاخ مككا وقككو الخككاخ فيككه فككأن الثككاني 
مخككالخ لكك ول فلمككا كككان الثككاني مخالفككا  لكك ول ومصككروفا عنككه صككارت مخالفتككه لكك ول وصككرفه عنككه 

 .   ( 41( )(هك ناصبا  ل
 المواضُ التي ورد فيها الصرف :  المبحث الثاني

  وال : بعد الرحد ) النفي (    
ْبُتْم َ ن تَهْدُخُلوْا اْلَرنرهَة َوَلمرها  ورد الفعل الم ارع منصوبا  بعد الجحد في قوله تعكالى : ))    ِِ َ ْم  َح

اِبِريَن   الرِذيَن َراَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم  َيْعَلِم الل هُ  ( , وقرأ الحسن بكالخف   143آل عمران : )   ((الصر
اِبِريَن     )) , وذهكب الفكّراظ إلكى أّن  القكّراظ  (45)( ويريكد بكه الجكزم 143آل عمكران :)  ((َوَيْعَلِم الصر
بعككد تنصككبه وهككو الككذي يسككميه النحويككون الصككرخ كقولككك : ) لككم آتككه وأكرمككه إ  أسككتخخ بككي (  ))

تمككو الفعككان بككالواو أو ثككم أو الفككاظ أو أو وفككي أولككه جحككد أو اسككتفهام ثككم تككرى ذلككك والصككرخ أن يج
وعلككل الفككّراظ النصككب فككي )  (49(( )الجحككد أو ا سككتفهام ممتنعككا  أن يكككّر فككي العطككخ فككذلك الصككرخ 

ولكن  (29)( بأّنه جمو يمتنو من أن يحدث فيه ما احدث من أوله أي   يجوز العطخ عليه  َوَيْعَلمَ 
َوَيْعَلههِم  علككى الككررم ممككا قدمككه مستشككهدا بقككراظة الحسككن بككالخف     )) (51)فككّراظ جككوز فيككه اإلتبككاع ال

اِبِريَن  معلا ذلك ) نه نسق فكي اللفكظ وينصكب إذا ككان  (51)يريد الجزم   143آل عمران :  ((الصر
تككل أو ان لككم ممتنعككا أن يحككدث فيهمككا مككا يحككدث فككي أولككه ا  تككرى انككك تقككول : لسككت ألبككي ان لككم اق

تسبقني في األر  وكذلك يقولون :   يسعني شيظ  وي يق عنك و  تكّر )  ( في ي يق فهكذا 
 . (53)تفسيرالصرخ (

فكككي القكككول بالنصكككب علكككى الصكككرخ فكككي تفسكككير قولكككه تعكككالى :   هكككك (211وتابعكككه الطبكككري )ت     
اِبِرينَ )) هاِبِرينَ  ب ))ونصك ))إذ قكال :   ( 143آل عمران : )  ((َوَيْعَلَم الصر : آل عمكران ((َوَيْعَلهَم الصر
( على الصرخ والصرخ أن يجتمكو فعكان بكبع  حكروخ النسكق وفكي أولكه مكا   يحسكن  143) 

اعادته مو حروخ النسق فينصب الذي بعد حرخ العطخ على الصرخ  نه مصروخ عن معنى 
لهم )   يسككعني شككيظ األول ولكككن يكككون مككو حجككد أو اسككتفهام أو نهككي فككي أول الكككام وذلككك كقككو 

وي ككيق عنككك(    ن )   ( التككي  مككو ) يسككعني (   يحسككن إعادتهككا مككو قولككه ) وي ككيق عنككك ( 
 .(52(( ) فلذلك نصب والقراظ في هذا الحرخ على النصب

  ثانيا : بعد النهي 
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َواَل ومككن الموا ككو التككي ورد فيهككا الفعككل الم ككارع منصككوبا فككي جككواب النهككي قولككه تعككالى : ))    
ُِوْا اْلَحقر ِباْلَباِطِ  َوَتْكُتُموْا اْلَحقر َوَ نُتْم َتْعَلُمونَ  ان شئت جعلت )  ))قول الفّراظ   (43(( البقرة :) َتْلِب

كي ) ( لمجيئهكا  وتكتموا( في مو كو جكزم تريكد بكه : و  تلبسكوا الحكق بالباطكل و  تكتمكوا الحكق فتنلفغ 
ًً   َوالَ في أول الكام وفي قراظة أّبي : ))  َ  َكاِفٍر ِبِه َواَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمنًا َرِلهي (( البقكرة َتُكوُنوْا َ ور

مسكتقيم صكواب ومثلكه   43(( البقكرة :َوَتْكُتُمهوا اْلَحهقر  فهذا دليل على أّن الجكزم فكي قولكه : ))  41:
َيهها وكككذلك قولككه : ))    155البقككرة : ((ِإَلههل اْلُحكرههاِم  ِبَهههاَواَل تَههْأُكُلوْا َ ْمههَواَلُكم َبْيههَنُكم ِباْلَباِطههِ  َوتُههْدُلوْا  ))

ُِههوَ  َوَتُخوُنههوْا َ َماَنههاِتُكْم َوَ نههُتْم َتْعَلُمههونَ  (وان 21األنفككال :)  ((َ يَُّههها الرههِذيَن َُمُنههوْا اَل َتُخوُنههوْا الل ههَه َوالرر
 .(54(()من الصرخشئت جعلت هذ  األحرخ المعطوفة بالواو نصبا على ما يقول النحويون 

  َواَل َتْأُكُلواْ ويبدو مما سبق ذكر  أّن الفّراظ جوز إلغاظ )   ( المكررة في قراظة أّبي ))      
(( َوَتُخوُنهوْا َ َماَنهاِتُكمْ (,  وقكراظة  )) 155البقكرة :))   ((َبْيَنُكم ِباْلَباِطِ  َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلل اْلُحكرهاِم  َ ْمَواَلُكم
 .(55)( فتكون اآليات نصبا على الصرخ رير معطوفة أو مجزومة عطفا31:)األنفال 

منصوبا  نصرافه عن معنى قوله: ))   ( 43(( البقرة :) َوَتْكُتُموا اْلَحقر وتابعه الطبري في عّد ))    
ُِوْا اْلَحقر ِباْلَباِطِ  ))   اْلَحهقر  َوَتْكُتُمواوله : ))إذا كان قوله و  تلبسوا نهيا وق  (43(( البقرة :)َواَل َتْلِب

خبرا معطوفا عليه رير جائز أن يعاد عليه ما عمل فكي قولكه تلبسكوا مكن الحكرخ   ( 43(( البقرة :)
 .   (56(( )الجازم وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفا 

ُِ في تفسير  قوله تعكالى : ))  هك (145وجوز أبو حيان األندلسي ) ت      وْا اْلَحقر ِباْلَباِطِ  َواَل َتْلِب
النهي عن كل واحد مكن الفعلكين )) ( الجزم عطفا على تلبسوا والمعنى 43(( البقرة :) َوَتْكُتُموْا اْلَحقر 

كمككا قككالوا :   تأكككل السككمك وتشككربف اللككبن بككالجزم نهيككا عككن كككل واحككد مككن الفعلككين جككوزوا أن يكككون 
مصككدر متككوهم ويسككمى عنككد الكككوفيين  منصككوبا علككى إ ككمار أن هككو عنككد البصككريين عطككخ علككى

)ان النصككب  كبكك هككك(335ونقككل أبككو حيككان األندلسككي رأي الجرمككي )ت  (51(( ) النصككب علككى الصككرخ
 .( 58)بنفا الواو (

أّن النصككب بككالواو نفسككها وهككي عنككدهم مككو وتسككمى واو الجمككو و واو الصككرخ )) وبككين ا لوسككي    
َواَل َتْطَغهْوا ِفيهِه َفَيِحه ر َعَلهْيُكْم  وفكي قولكه تعكالى : )),  ( 59(( ) نها مصروخ بها الفعل عن العطخ 

أن يتقككدمها نفككي محكك  أو   ))( ان شككرط نصككب الفعككل الم ككارع بعككد الفككاظ 51طككه : ) ((َغَضههِبي 
 . (61(( ) طلب وهو النهي

 ثالثا : بعد االِتفهام  
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ُِهوَن َيهجاظ الفعكل الم كارع المنصكوب بعكد ا سكتفهام فكي قولكه تعكالى : ))    ا َ ْههَ  اْلِكتَهاِب ِلهَم َتْلِب
قككال الفككّراظ فككي تفسككير هككذ   ( 11آل عمككران : )  ((َوَتْكُتُمههون اْلَحههقر َوَ نههُتْم َتْعَلُمههوَن  اْلَحههقر ِباْلَباِطهه ِ 

ا رجككل علككى الصككرخ لجككاز فلككو نصككبت لوانككك قلككت فككي الكككام لككم تقككوم وتقعككد يكك ))اآليككة المباركككة  
 . (61) (( ( كان صوابا  )وتكتموا

فه  لرَنا مهن ُشهَفَعاف َفَيْشهَفُعوْا َلَنها َ ْو ُنهَردُّ َفَنْعَمهَ   َغْيهَر  ويذكر الفّراظ في تفسير  لقوله تعكالى : ))  
ههها َكهههاُنوْا َيْفتَهههُروَن  الرهههِذي ُكنراَنْعَمههه ُ  هههُهْم َوَضههه ر َعهههْنُهم مر َِ هههُروْا َ نُف ِِ لكككيا  ))( 52(( األعكككراخ : )َرْدَخ

فعوا انما المعنى واهلل اعلم : أو هل نرد ونعمل رير الذي كنا نعمل ولكو نصكب بمعطوخ على فيش
) نككرد( علككى أن تجعككل ) أو ( بمنزلككة حتككى كأنككه قككال : فيشككفعوا لنككا أبككدا حتككى نككرد فنعمككل فككا نعلككم 

 نرّد ( .بنصب ) ( 62)  قرأ الحسن فيما نقل الزمخشري وأبو حيان األندلسي (63( )هك (قارئا قرأ ب
ههل َوَرْوَمههُه  هككب الفككراظ فككي تفسككير  لقولككه تعككالى : ))وذ    َِ َوَرههاَ   اْلَمههُم  ِمههن َرههْوِم ِفْرَعههوَن َ تَههَذُر ُمو

نرها َفهْوَرُهمْ  هافُهْم َواِن َِ هَتْحِيي ِن ِْ ُنَقتُِّ  َ ْبَنافُهْم َوَن َِ ُدوْا ِفي اَلْرِض َوَيَذَرَك َوُِلَهَتَك َراَ   ِِ (( َرهاِهُرونَ  ِلُيْف
لك في )ويذرك( النصكب علكى الصكرخ  نهكا فكي قكراظة أّبكي ) وأتكذر  ))( إلى أّن 131األعراخ : )

 .(64)((كوك أن يعبدون ( فهذا معنى الصرخموسى وقومه ليفسدوا في األر  وقد تر 

( وجهين مكن تأويكل احكدهما أتكذر 131( األعراخ : )َوَيَذَرَك َوُِلَهَتَك وبين الطبري أن في قوله )   
ا في األر  وقد ترك عبادتك وعبادة الهتك ولذا وجه الكام إلى هذا الوجه من موسى قومه ليفسدو 

التأويل وكان النصب في قوله :  ) ويذكر على الصرخ والثاني : أتكذر موسكى وقومكه ليفسكدوا فكي 
ذا وجككه  األر  ولينككذرك والهتككك كككالتوبي  مككنهم لفرعككون علككى تككرك موسككى ليفعككل هككذين الفعلككين وا 

( الوجه األول أولى الكوجهين ليفسدوا( على العطخ على )لوجه كان نصب )ويذركالكام إلى هذا ا
(( بالصواب وهو أن يكون نصكب ) ويكذرك ( أعلكى الصكرخ  ن التأويكل مكن أهكل التأويكل بكه جكاظ 

(65)  
ْذ َرهههاَ  َربُّهههَك  وورد الفعكككل الم كككارع منصكككوبا بعكككد الكككواو بعكككد ا سكككتفهام فكككي قولكككه تعكككالى ))       َواِن

ِفُك  الدِّمَ ِللْ  ِْ ُد  ِفيَها  َوَي ِِ ًَِئَكِة  ِإنِّي َراِعٌ  ِفي  اَلْرِض  َخِليَفًة  َراُلوْا  َ َتْرَعُ   ِفيَها  َمن  ُيْف اف  َم
َِبُِّح  ِبَحْمِدَك   َوُنَقدُِّس  َلَك  َراَ  ِإنِّي  َ ْعَلُم  َما  اَل  َتْعَلُمونَ   .(21قرة : )(( البَوَنْحُن  ُن

 (66(( ) النصككب  بككواو الصككرخ ))بككو محمككد بككن عطيككة فككي قولككه تعككالى ) ويسككفهك ( إلككى ذهككب أ     
وعلل ذلك النصب  ن الفعل كان يستحق وجها من اإلعراب فيصرخ بدخول الواو عليه عكن ذلكك 

( فككاقرأ مككن  25((الشككورى :  )  َوَيْعَلههَم الرههِذيَن ُيَرههاِدُلونَ كقولككه تعككالى )) (61) اإلعككراب إلككى النصككب
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ههههاِبِريَن ب ))نصكككك ( مقيككككاا األول الرفككككو ومقيككككاا الثككككاني الجككككزم 143(( )آل عمككككران : َوَيْعَلههههَم الصر
فصرفت الواو   والفعل إلى النصب فسميت واوالصكرخ وهكذا عنكد البصكريين منصكوبة بر كمار أن 

      (65) بعد الواو
 رابعا : بعد المر

 بعد الواو على الصرخ في قوله  ومن الموا و التي جاظ فيها الفعل الم ارع منصوبا    
َرههاِتُلوُهْم ُيَعههذِّْبُهُم الل ههُه  ِبَأْيههِديُكْم  َوُيْخههزِِهْم  َوَينُصههْرُكْم  َعَلههْيِهْم  َوَيْشههِف  ُصههُدوَر   َرههْوٍم تعككالى : )) 

ههههْنِمِنيَن  َوُيههههْذِهْب َغههههْيَظ  ُرُلههههوِبِهْم  َوَيتُههههوُب  الل ههههُه  َعَلههههل َمههههن  َيَشههههاُفَوالل ُه  َعِلهههه ((  يٌم  َحِكههههيمٌ مُّ
 (  1415التوبة:)
 ن توبة اهلل تعالى على من يشاظ واقعة قاتلوا أو  ( 69)  قرأ ) ويتوب ( بالنصب على الصرخ     

 . ( 11) لم يقاتلوا والمنصوب في جواب األمر لم يسبب عنه 
 خامِا : بعد الرزاف   

ِإن  َيَشههْأ  ((لصككرخ قولككه تعككالى ومككن الموا ككو التككي ورد فيهككا الفعككل الم ككارع منصككوبا بعككد ا    
ِ  َصههبراٍر  َشههُكوٍر َ ْو  َيههاٍت  لُِّكهه   َِ يَح  َفههَيْظَلْلَن  َرَواِكههدَ  َعَلههل َظْهههِر هِ  ِإنر  ِفههي  َذِلههَك   ههِكِن  الههرِّ ِْ  ُي

هُبو ا  َوَيْعهُف  َعهن  َكِثيهٍر  َوَيْعَلهَم  الرهِذيَن  ُيَرهاِدُلوَن  ِفهي  ُيَ  َِ اِتَنها  َمها  َلُههم  مِّهن  ُيوِبْقُهنر  ِبَمها َك
وقرأتككه قككراظ الكوفككة  ))( وقككال الطبككري فككي تفسككير اآليككة الكريمككة :  24- 22(( )الشككورى : مرِحههي ٍ 

َوَيْعَلهَم ( )) 143كمكا قكال فكي سكورة آل عمكران:) *( نصكبا22((الشكورى :) َوَيْعَلهَم الرهِذينَ والبصكرة )) 
اِبِريَن    على أن يكون ( 13) أهل المدينة ) يعفو ( بالواو المفتوحة , وقرأ ( 11(( )((على الصرخ الصر

وتسككمى هككذ  الككواو واو الصككرخ لصككرفها عككن عطككخ الفعككل المجككزوم قبلهككا إلككى  ))منصككوبا بككالواو 
عطككخ مصكككدر علكككى مصكككدر ومكككذهب الككككوفيين ان الكككواو بمعنكككى ) أن ( المصكككدرية ناصكككبه للفعكككل 

 .( 12(( ) الم ارع بنفسها 
 ي  ِادِا : بعد التمن

ألنهككا عنكد  ) تمكن وفككي  (14) أشكار الفكراظ إلكى أن العككرب ) تنصكب مكا أجابككت بالفكاظ فكي ليكت (    
التمني معنى : يسرني أن تفعل فافعل فهذا نصب كأنه منسوق كقولك فكي الككام : وددت أن أقكوم 

حككد وبككين الفككّراظ أن هنككاك وجهككا آخككر للتمنككي وهككو ) جككواب صككحيح يكككون لج (15)فيتبعنككي النككاا (
))مستشكهدا علكى ذلكك بقولكه  (16)ينوي في التمني  ن ما تمنى مما م ى فكأنه مجحكود 

َليَتِني َيها((
 .(11(( )( فالمعنى لم أكن معهم فأفوز  41(( )النساظ :ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيمًا 
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 31) (( األنعكام : دُّ َواَل ُنَكهذِّبَ َيا َلْيَتَنا ُنرَ وجوز الفّراظ النصب على الصرخ في قوله تعكالى : ))    
) , وقككد قككرأ ابككن عككامر وحمككزة وحفككص )نكككذب( و (15)( كقولككك )   يسككعني شككيظ وي ككيق عنككك (

  .(19) *نكون ( بالنصب
 . (51) انه كان ينصب هذ  اآلية هك( 111ونقل سيبويه  رأي عبد اهلل بن أبي إسحاق )ت    
واختلكخ أهكل العربيكة فكي  ))هكذ  اآليكة الكريمكة إذ يقكول :  وتابو الطبكري الفكّراظ فكي جكواز نصكب   

معنى ذلك منصوبا ومرفوعا فقال بع  نحويي البصرة و  نككذب بييكات ربنكا ونككون مكن المكؤمنين 
نصككب ألنككه جككواب للتمنككي ومككا بعككد الككواو كمككا بعككد الفككاظ ... وكككان بعكك  نحككويي الكوفككة يقككول لككو 

الواو لكان صوابا قكال : والعكرب تجيكب بكالواو وثكم كمكا نصب ) نكذب ( و) نكون ( على الجواب ب
تجيب بالفاظ ويقولون : ليت لي ما  فأعطيك وليت لي ما  وأعطيك وثم أعطيك قال : وقد تككون 

ويككرى أبككو حيككان األندلسككي أّن    (51(( )نصككبا علككى الصككرخ كقولككك :   يسككعني شككيظ ويعجككز عنككك
دير يككا ليتنككا يكككون لنككا ردا و انتفككاظا تكككذيب وكككونا مككن وجككه النصككب فككي هككذ  اآليككة المباركككة علككى تقكك

 . ( 53)المؤمنين 
 بعد الدعاف  ِابعا :

َربرَنها اْطِمهْس َعَلهل َ ْمهَواِلِهْم َواْشهُدْد  جاظ الفعل الم ارع منصوبا بعد الدعاظ في قولكه تعكالى ))    
ًَ ُيْنِمُنهوْا َحترهل َيهَرُوْا اْلَعهَذاَب ا ًَ ُيْنِمُنهوا( إن قولكه : )) 55(( ) يكونا :  َلِلهيَم َعَلل ُرُلوِبِهْم َفه (( َفه

 .   (52)العذاب األليم فنصب فا يؤمنواكل ذلك دعاظ كأنه قال اللهم فا يؤمنوا حتى يروا 



 حبيب مالك خولة.  د.  م...........................................................................................................................   العربية يف الصرف على اإلعراب

 02  2102والسبعون  سادسالالعدد                         ساسية                                     جملة كلية الرتبية األ

 ثامنا : بعد اليمين
جككّوز الفككراظ أن تكككون الجملككة التككي بعككد الككواو المككراد بهككا القسككم مككردودة )معطوفككة ( علككى األولككى    
يقولككون: واهلل   ككربّنك أو تسككبقني فهككذا مككردود علككى أول الكككام ))هككا معنككى الصككرخ إذ يقككول : وفي

ومعنكككا  الصكككرخ  نكككه   يجكككوز علكككى الثكككاني إعكككادة الجكككزم ب ) لكككم ( و  إعكككادة اليمكككين علكككى واهلل 
 .   (54(( )لتسبقني فتجد ذلك إذا امتحنت الكام 

 الخًف وعًرته بالصرف : المبحث الثالث 
يكذكر الكدكتور مهكدي المخزومكي أّن الككوفيين اقتبسكو  مكن  (55) الخاخ من مصكطلحات الككوفيين  

)) إذ يقكول :  (56)كام الخليل في أثناظ حديثه عن ا ستثناظ بكام يشبه كام الككوفيين فكي الخكاخ

. ولسكككيبويه فكككي ريكككر  (51( )هكككك (انمكككا نصكككب المسكككتثنى منكككه هنكككا  نكككه مخكككرب ممكككا أدخلكككت فيكككه رير 
مكا ينتصكب  نكه قبكيح أن )) ا ستثناظ ما يشبه هذا إذ يقول في أبواب عقكدها للحكال والتمييكز كبكاب 

ما ينتصب  نه )) وكباب  ( 59(() هذا راقود خا وعليه نحى سمنا)) ومثل له بقولهم:( 55(() يكون صفة
 .  ( 91(( ) ليا من اسم قبله و  هو هو 

تور مهككدي المخزومككي أّن سككيبويه ككككان يعتككل لنصككب هككذ  المنصككوبات بأنهككا انمكككا ويككرى الككدك     
نصككبت  نهككا مخالفككة لكك ول وليسككت إيككا  , وكككان يبحككث عككن عامككل لفظككي لهككذ  المنصككوبات يرجككو 
إليه أثر النصب فيها فلم ير ه بالمخالفة ل ول أو ) الخكاخ ( عكاما فكي هكذ  المنصكوبات وذلكك 

النحكو ولتبنكى مو كوعات علكى أصكول منظمكة ولتككون مقالتكه فكي العامكل ليتسق مذهبكه فكي دراسكة 
مطكردة بحيككث تككون العامككات التكي تتعاقككب علككى أواخكر الكلمككات لهكا علككل وأسكباب اقت ككتها حتككى 
ليخيككل ان أخككذ  بالعامككل المعنككوي كككان م ككطر ا إليككه ا ككطرار ا ولككو وجككد منفككذ ا ينفككذ منككه إلككى عامككل 

 .  (  91) لفظي لما تردد في األخذ به 
وبككككين الككككدكتور مهككككدي المخزومككككي أّن كككككام الخليككككل فككككي نصككككب المسككككتثنى بككككاإل مبعككككث القككككول     

بالخاخ عند الكوفيين ولككنهم رسكموا لكه حكدودا  وطبقكو  فكي مو كوعات أخكرى فقكالوا بكالخاخ فكي 
 وهي :  (93)أربعة موا و

 المفعو  معه  -0
إنمكا )), واحتجكوا لكذلك بقكولهم :  ( 92)  لخاخذهب جماعة من الكوفيين إلى أّنه منصوب على ا   

قلنا إنه منصوب على الخاخ    نه إذا قال : استوى الماظ والخشبة ,   يحسن تكرير الفعل كما 
 . (  94(( ) يحسن في جاظ زيد وعمرو فقد خالخ الثاني األول فانتصب على الخاخ 
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ي ولككم يثبككت النصككب بالمعككاني المجككردة مككن بككان الخككاخ معنككى مككن المعككان)) وقككد رّد هككذا المككذهب  
  األلفاظ وبأنه لو كان الخاخ ناصبا  لقيل ما قام زيد لكن عمرا ويقوم زيد   عمرا ولم يقله احد من

 ( 95(( )العرب 
 الظرف الوارُ خبرًا   -2

 . (  96) وهو المو و الذي اتفق الكوفيون فيه على األخذ بالخاخ فيه     
ب الظرخ الواقو خبر ا على الخاخ بقولهم : وقد احتجوا لنص    

انما قلنا انه انتصب بالخاخ  ))
  ألّن خبكر المبتككدأ فكي المعنككى هكو المبتككدأ ا  تككرى انكك إذا قلككت : زيكدا قككائما وعمكرو منطلككقا كككان ) 

قكائم ( فكي المعنكى ( في معنى هو ) عمرو ( كما كان )قائم ( في المعنى هو ) زيد ( و  ) وراظك 
زيككد ( و ) منطلككق ( فككي المعنككى هككو ) عمككرو ( فلمككا كككان مخالفككا  لككه نصككب علككى الخككاخ  هككو )

(  91(( )ليفرقوا بينهما 
 

زيككد رخ منصككوب بفعككل مقككدر والتقككدير : )وقككد رفكك  البصككريون ذلككك وردو  إلككى أّن الخبككر الظكك    
 . (  95) استقر وراظك ( 

(   99) بورتين بنفي  و طلب الفع  المضارع المنصوب بعد الواو والفاف و  و المِ -0
 

واحتج الكوفيون لنصب الفعل الم ارع بعد أحرخ العطخ : الواو والفاظ واو على الخكاخ أو     
 نها عطفت ما بعدها على رير شكله وذلك انه لما قال :   تظلمني فتندم دخكل )) الصرخ وذلك 

ل يشكاكله فكي معنكا  و  يكدخل النهي على الظلكم ولكم يكدخل علكى النكدم فحكين عطفكت فعكا  علكى فعك
عليكه حككرخ النهككي كمكا دخككل علككى الكذي قبلككه اسككتحق النصكب  بككالخاخ كمككا اسكتحقت ذلككك ا سككم 
المعطوخ على ما   يشاكله في قولهم : لو تركت واألسد ألكلكك قكال : وذلكك مكن قبكل ان األفعكال 

( 111(()الفرع كذلكصبا  وجب أنف يكون في فروع في األسماظ فرذا كان الخاخ في األصل نا
 

وقككد رّد هككذا المككذهب البصككريون    ن الناصككب للفعككل الم ككارع الواقككو بعككد األحككرخ هككو)أن(     
 . (  111)م مرة 

 الفع  المضارع المرفوع  -3
 يذكر الدكتور مهدي المخزومي من الموا و التي يقو فيها الخاخ الفعل الم ارع المرفوع     

 في قول الشاعر : 
 لل الحكم المأتلِّ يومًا إذا رضل                  رضيَتُه  الر يروَر ويقصُد ع          
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 (113)ويبين الدكتور مهدي الخوارزمي أّن سيبويه كان يحمل هذا ا نقطاع علكى مكا قبلكه وا بتكداظ  
 كأنككه قككال : عليككه ريككر الجككور ولكنوككه يقصككدن أو هككو قاصككدا فابتككدأ ولككم يحمككل))  إذ يقككول سككيبويه : 

 (  112(( )الكام على ) أن ( كما تقول : عليه ان   يجور وينبغي له كذا كذا 
لكككم ينصكككب ) يقصكككدن (  نكككه احتمكككل مكككو )) أمكككا الر كككي فحمكككل هكككذا علكككى ا نقطكككاع إذ يقكككول :     

النصككب أنف يكككون معطوفككا علكككى ) يجككور ( المنفككي فيكككون المعنكككى : علككى الحكككم ان   يجكككور و  
تمككل ان يكككون عطفككا  علككى ا  يجككور الكككائن بمعنككى : يعككدل بمعنككى علككى يقصككد وهككو تنككاق  ويح

 114(()للبا ورفو على القطكو أي وهكو يقصكدالحكم أن   يجور وان يقصد فترك العطخ خوفا من ا

) 

ان مفهكوم المخالفكة   يقت كي بال كرورة أنف تككون العامكة )) ويذكر الدكتور صاحب أبكو جنكاح    
حيانا أن تكون العامة المترتبة على الخاخ هي ال مة إذا كان األول هي الفتحة بل قد يق ي أ

منصوبا بحكم الو و الوظيفي والد لي الذي يتحكم به ... فلما نصب الفعل األول المنفي بعد أن 
المصدرية المدرمة با النافية كان الثاني الكذي لكم يخ كو لمفهكوم النفكي مرفوعكا     نكه خكالخ فكي 

 .  (  115(( )يد به اإلثبات على معنى : بل يقصد جهته األول وأر 

وقو بعك  المحكدثين والدارسكين فكي عاقكة الخكاخ بالصكرخ بشكيظ مكن ا لتبكاا إذ   يقكول      
ويبكككين  ( 116(( )ومهمكككا يككككن مكككن أمكككر فمكككاك الصكككرخ والخكككاخ واحكككد)) الدكتورمهكككدي المخزومكككي:

ونككرى هككذا ا صككطاح يقككرن )) إذ يقككول  الككدكتور شككوقي  ككيخ رأيككه فككي الصككرخ وعاقتككه بككالخاخ
ونقككل رأي الر ككي أّن األفعككال الم ككارعة (  111(( ) باصككطاح آخككر ينسككب إليككه أي ككا  هككو الخككاخ 

أي ان المعطكوخ ))ويشكرح رأيكه ويقكول :  (115) تنصب بعد الواو والفاظ وأو عند الفّراظ على الخكاخ
ي اإلعراب كما انتصب ا سم الذي بعد الواو بها صار مخالفا للمعطوخ عليه في المعنى فخالفه ف

في المفعول معه لما خالخ ما قبله وانما حصل التخالخ ها هنا بينهما ألنكه طكرأ علكى الفكاظ معنكى 
   ( 119(()السببية وعلى الواو معنى الجمعية وعلى أومعنى النهاية اوا ستثناظ 

 بد من التنبيه أو  إلى أّن القدماظ من و  ))ويقول الدكتور صاحب أبو جناح في هذا الصدد :     
النحاة استخدموا مصطلحا آخر هو ) الصرخ ( إلى جانكب مصكطلح الخكاخ الكذي اسكتخدمو  فكي 

عكككّد الكوفيكككون الخكككاخ هكككو )) , وقالكككت الكككدكتورة خديجكككة الحكككديثي  :  ( 111(( ) مجكككال ا سكككم والفعكككل 
ذي سكما  الفكّراظ الصكرخ أي كا  مكن حيكث العامل فهو عامل معنوي يؤدي إلى النصب وهو نفسه ال

 .                         (  111(( )المعنى 
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ونقكككل رأي (  113(( ) اّن الخكككاخ هكككو نظيكككر الصكككرخ )) وأشكككار الكككدكتور إبكككراهيم السكككامرائي إلكككى     
قولهم في نحو:   تأكل السمك وتشرب اللبن انه نصب على الصرخ بمعنى  ))الر ي في الكافية 

 .  (  112(( ) نصب على الخاخ  قولهم

ومن الجدير بالذكر ان المتتبو لمثل هذا يكاد ينتهي إلكى نتيجكة مؤداهكا ان مبعكث المابسكة فكي    
تقديري هو الخلط بكين مصكطلحي الصكرخ والخكاخ وتحليلهمكا اإلعرابكي الكذي توهمكه النحكاة لكذلك 

سككو مككن الصككرخ فككي نمطككه يمكككن عككّد كككل صككرخ خافككا ولككيا كككل خككاخ صككرفا  ن الخككاخ أو 
التركيبي الذي يقو فيه ومما يؤيد وجهة نظرنا هكذ  مكا بينكا  سكابقا  مكن الموا كو التكي يقكو فيهكا ككا 

                     المصطلحين ) الصرخ والخاخ ( . 
 الخاتمة

 أهم النتائج التي توصل إليها البحث     
سككماظ وهككو مصككطلح تفككرد بككه الفككراظ فهككو الصككرخ عامككل معنككوي يعمككل النصككب فككي األفعككال واأل  1

يعمككل النصككب فككي الفعككل الم ككارع بعككد الككواو والفككاظ واو إذا كانككت هككذ  الحككروخ مسككبوقة بنفككي أو 
 طلب وهو أي ا يعمل النصب في ا سم المنصوب بعد الواو التي تسمى واو الصرخ . 

ارعة المنصككوبة بعككد انتقككد البصككريون مقالككة الكككوفيين فككي النصككب بالصككرخ فككي األفعككال الم كك  2
الككواو والفككاظ واو وثككم المسككبوقة بنفككي أو طلككب فالفعككل ينتصككب بهككذ  األحككرخ عنككد الكككوفيين  وهككذا 
يصكككطدم بنظريكككة العامكككل عنكككد جمهكككور البصكككريين فالفعكككل منصكككوب عنكككدهم بكككان م كككمرة بعكككد هكككذ  

 األحرخ .    
اخ واحككدا وقككد بككّين وقككو بعكك  المحككدثين والدارسككين بككالخلط وا لتبككاا فككي عككد الصككرخ والخكك  3

 البحث  أّنه   يمكن عّد كّل خاخ صرفا لكن يمكن عد كّل صرخ خافا .
ذكرت كتب النحو ان الخاخ من مصطلحات الكوفيين ومن خال اطاعي على كتاب معكاني  4

القران للفراظ وتفسكير جكامو البيكان عكن تأويكل آي القكران وكنكاب إي كاح الوقكخ وا بتكداظ فكي كتكاب 
 عز وجل ألبي بكر ا نباري لم يرد استعمالهم لمصطلح الخاخ اهلل 

                                                                                                                                                                                                        الهوامش 
 ككككككككككككك
 .  351/ 31ينظر : لسان العرب مادة ) نحا ( :  -1
 . 25/  1الخصائص :  -2
  22, وينظر شرح شذور الذهب في معرفة كام العرب :  29/  1أو ح المسالك الى ألفية ابن مالك :  -3
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  329ينظر : العامة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث :  -4
  21الجمل :  -5

  345  344: المفصل  -6

  341, والعامة اإلعرابية :  215  211/  3ينظر : اإلنصاخ في مسائل الخاخ :  -7

 .   21/  1ينظر : شرح ابن عقيل :  -8

  152/  3, واألشبا  والنظائر  15/  1همو الهوامو :  -9

  66/  1, وينظر : همو الهوامو :  424/  3اإلنصاخ :  -11

 .  341  341رابية : , والعامة اإلع 331/  3شرح الكافية :  -11

, ومدرسة الكوفة ومنهجهكا فكي  115/  4, جامو البيان عن تأويل آي القران :  1/24معاني القران للفراظ : ينظر :   13
 .  216دراسة اللغة والنحو : 

 . 319/ 1, واألصول في النحو :   391/ 1كتاب سيبويه :  ينظر : 12

 . 241, ونحو القراظ الكوفيين :  261ة الكوفة : , ومدرس 325/  4شرح المفصل :  ينظر : 14

   .  لسان العرب مادة ) صرخ ( 15
 .  216,  ومدرسة الكوفة :  115/  4, جامو البيان :  24/  1: معاني القرآن للفّراظ : ينظر  16
 .  24/  1 معاني القران للفراظ :  11
   .  325/  1 المصدر نفسه :  15
 .  11 نحو العربي وتطبيقها :دراسات في نظرية ال 19
 .  392 مدرسة الكوفة : 31
  241, ونحو القّراظ الكوفيين :  64ينظر : : في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي :  31
 .  261ومدرسة الكوفة :  325/  4, وشرح المفصل :  213/  1اإلي اح الع دي :  ينظر :   33
 .  24/  1معاني القران للفراظ :  32
, واللباب في علوم  312 - 313/  1, إعراب القرآن المنسوب للزجاب :  324ينظر : األزهية في علم الحروخ :    34

/  1: , وتفسكككيرالبحر المحكككيط 111/  1ون , والكككدر المصككك 115/  1, والمحكككرر الكككوجيز :  32 - 33/  3القكككرآن : 
 .    291ونحو القراظ الكوفيين ,  461, ومدرسة الكوفة :  521, فقه اللغة للثعالبي :   499

 . 261مدرسة الكوفة :  35
 .  43/  1إعراب القران للنحاا :  36
 .  261/  1المصدر نفسه :  31
, ومغنككي   311, شككرح قطككر النككدى وبككل الصككدى :  516, شككرح شككذور الككذهب :  91ينظككر :  اللمككو فككي العربيككة :   35

 .  249ت النحو العربي : , والمعجم الوافي في أدوا 462/  1اللبيب : 
 . 55/  3, واألصول في النحو :  145/  1ينظر : المقت ب :  39
 .  253ينظر : المعجم الوافي في أدوات النحو العربي :   21
, والفصككول المفيككدة فككي  291, ونحككو القككراظ الكككوفيين :  261, ومدرسككة الكوفككة :  61/  4ينظككر :  شككرح الر ككي :  21

 .  6الواو المزيدة : 
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 .  214/  3, وينظر : همو الهوامو :  323/  4شرح المفصل :   23
عرابه للزجاب  22  .  134/  1معاني القران وا 
 .    391/  1ينظر : تفسير البحر المحيط :  24
 .   61, الجنى الدانى في حروخ المعاني للمرادي :  19ينظر : تقريب المقرب :  25
 .  312ينظر : الجمل للزجاجي :  26
 .  152/  3األصول في النحو :  21
 .  61/ 4شرح الر ي :  25
 .  311المعجم الوافي في أدوات النحو العربي :   29
 .  395في بناظ الجملة العربية :  41
 . 41/  2الكتاب :  41
 .  324/  2ينظر : شرح ابن عقيل :  43
 .  349/  4شرح المفصل :  42
 .  324/  4المصدر نفسه :   44
 .  54/  4شرح الر ي :  45
/  1, ومغنككككي اللبيككككب :  259/  4, وشكككرح الر ككككي :  14/ 5, وشككككرح المفصككككل :  145/  1المقت ككككب : ينظكككر :  46

 . 51- 56,  ونحو الفعل الم ارع ومكانته في التراكيب ا سنادية :  324 – 322
  322/  1*مغني اللبيب :  

  . 556/  3اإلنصاخ في مسائل الخاخ :  41
 .  325/  1ينظر : معاني القران للفراظ :  45
 .  325/  1المصدر نفسه :  49
 .  325/  1ينظر : المصدر نفسه :  51
 .  325/  1ينظر : المصدر نفسه :  51
 .  326   325/  1المصدر نفسه :  53
 .  115/  4جامو البيان :  52
 .  22/  1معاني القران للفراظ :  54
 .  415/  1و  115/  1و  22/  1القران للفراظ : ينظر : معاني  55
 .   615  611/  1جامو البيان :  56
 .  225/  1تفسير البحر المحيط :  51
 .                                             225/  1المصدر نفسه :  55
 .   346/  1روح المعاني :  59
 253المعجم الوافي في أدوات النحو العربي :  61
 .  331/ 1معاني القران للفراظ :  61
 .  315/  2المصدر نفسه :  63
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  215/  4, وتفسيرالبحر المحيط :  264/  5ينظر : الكشاخ:  62
 .  291/  1معاني القران للفراظ :  64
 .  266/  11جامو البيان :  65
 . 1 514/  1واللباب في علوم القرآن : ,  391/  1, وينظر : تفسيرالبحر المحيط :  115/  1الوجيز : المحرر  66
,  391/  1, وينظككر : تفسككير البحككر المحككيط :  111/  1, والككدر المصككون :  115/  1ينظككر : المحككرر الككوجيز :  61

 .  425/  4البرهان في علوم القرآن : 
 . 514/  1, وينظر : اللباب في علوم القران :  391/  1تفسيرالبحر المحيط :  65
 . 139/  4, و معالم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي :  25/  35: جامو البيان : ينظر  69
 .  62/ 11ينظر : روح المعاني :  11
  315/  3, والنشر في القراظات العشر :  394/  4*بنظر : الحجة في علل القراظات السبو :  

 . 139/  4سير والتأويل للبغوي : , وينظر : معالم التنزيل في التف 25/  35جامو البيان :  11
 .  413/  2ينظر : الكشاخ  13
 .  42/  35روح المعاني :  12
 .  316/  1معاني القران للفراظ :  14
 .  316/  1المصدر نفسه :  15
 .  316/  1المصدر نفسه :   16
 .  316/  1المصدر نفسه :  11
 .  316/  1المصدر نفسه :  15

  192/  3, والنشر :  326, والكفاية الكبرى في القراظات العشر :  464 / 3*ينظر : الحجة : 
 .   113/  4, وتفسير البحر المحيط :  111/  4ينظر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي :  19
 .  44/  2ينظر : الكتاب :  51
 .  115/  1جامو البيان :  51
 .  111/  4تفسير البحر المحيط :  53
 . 415  411/  1ينظر : معاني القران للفراظ :  52
 .   24/  1المصدر نفسه :  54
 - 21, والمككوفي فككي النحككو الكككوفي :  394, ومدرسككة الكوفككة :  313/  1ينظككر : اإلنصككاخ فككي مسككائل الخككاخ :  55

 .  44,  ودراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها :  21
 .  392ينظر : مدرسة الكوفة :   56
 .  269/  1الكتاب :  51
 .  214/  1المصدر نفسه :  55
 .  214/  1المصدر نفسه :   59
 .   215/  1المصدر نفسه :  91
 . 394ينظر : مدرسة الكوفة :   91
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 .  394ينظر : المصدر نفسه :  93
 , 115/  3:  , وهمو الهوامو 111, وأسرار العربية :  316/  1ينظر : اإلنصاخ في مسائل الخاخ :  92
 .  111, وينظر : أسرار العربية :  311/  1اإلنصاخ في مسائل الخاخ :   94
 .  115/  3همو الهوامو :  95
 , ودراسات في نظرية النحو  21 - 21, والموفي في النحو الكوفي :  394ينظر : مدرسة الكوفة :   96

 .  44العربي وتطبيقاتها : 
 . 312  313/  1:  اإلنصاخ في مسائل الخاخ 91
, ودراسكات فكي نظريكة النحكو العربكي  31/  1, وشكرح المفصكل :  313/  1ينظر : اإلنصاخ في مسكائل الخكاخ :  95

 .  45وتطبيقاتها : 
 .  394ينظر : مدرسة الكوفة :  99

 .  323/  4شرح المفصل :  111
 12ظرية النحو العربي وتطبيقاتها : ودراسات في ن  445/  1ينظر : اإلنصاخ في مسائل الخاخ :    111
 .  394ينظر : مدرسة الكوفة :  113
 .  56/  2الكتاب :  112
 .  14/  4شرح الر ي :  114
 .  14دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها :  115
   .  395مدرسة الكوفة :  116
 . 334/  3, شرح الر ي  :  119المدارا النحوية ) شوقي  يخ ( :  111
 .  199, والمدارا النحوية ) شوقي  يخ ( :  54/  4ينظر : شرح الر ي  :  115
 . 199, وينظر المدارا النحوية ) شوقي  يخ ( :  64/  4شرح الر ي  :  119
 دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها :   .   111
 .  122المدارا النحوية ) د . خديجة الحديثي ( :  111
 . 111ارا النحوية أسطورة وواقو : المد 113
 .  111, وينظر المدارا النحوية أسطورة وواقو :  54/  4شرح الر ي  :   112

 المصادر والمرارُ
 الكريم                                                                                                              القُرن 
 تحقيق : د    (هك511يد أبي البركات ا نباري )تية  تأليخ : عبد الرحمن بن أبي الوفاظ سعأسرار العرب

 م .  1995  1فخر صالح قدارة  الناشر : دار الجيل  بيروت  ط 
  تحقيكق   (هكك216النحكوي البغكدادي )تاألصول في النحو  تأليخ : أبي بكر محمد بن سهل بن السراب

 سة الرسالة  . : د عبد الحسين الفتلي   مؤس
  إعراب القران المنسوب للزجاب   تأليخ : عبد الرحمن بن أبكي الوفكاظ سكعيد أبكي البرككات ا نبكاري ) ت

 م .                                1995  1تحقيق : د فخر صالح قدارة  الناشر : دار الجيل  بيروت  ط   هك ( 511
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 تحقيككق د .   هكك ( 255حمكد بككن إسكماعيل النحكاا ) ت إعكراب القكرآن  تكأليخ : أبكي جعفككر احمكد بكن م
 م . 1951زهير رازي زاهد  مطبعة العاني  بغداد  

 هكك  511ليخ : أبكي البرككات بكن ا نبكاري )تاإلنصاخ في مسائل الخاخ بين البصريين والكوفيين  تأ
بككة الخككانجي تحقيككق : د . جككودة مبككروك محمككد مبككروك  راجعككه د . رم ككان عبككد التككواب  الناشككر مكت (

  3113  1بالقاهرة  ط 
  أو ح المسالك إلى ألفية ابن مالك  تكاليخ : ابكي محمكد عبكد اهلل جمكال الكدين بكن يوسكخ بكن احمكد بكن

 م    1919  5دار الجيل  بيروت  ط  هك ( 161عبد اهلل ابن هشام ا نصاري ) ت 
  حسكككن شكككاذلي فرهكككود   تحقيكككق : د هكككك ( 211اإلي كككاح الع كككدي  تكككأليخ : أبكككي علكككي الفارسكككي ) ت .

 م 1969  1مطبعة دار التأليخ  مصر  ط 

  مصكر    1البرهان في علوم القرآن  تأليخ : بدر الدين الزركشي تحقيق : محمد أبو الف ل إبكراهيم  ط
 م 1951

  دراسككة   هككك (145تفسكير البحككر المحككيط  تككأليخ : محمككد بككن يوسككخ الشككهير بككأبي حيككان األندلسككي ) ت
عكادل احمكد عبكد الموجكود والشكي  علكي محمكد معكو  شكارك فكي تحقيقيكه : د . زكريكا وتحقيق : الشي  

عبككد المجيككد النككوتي ود.  احمككد النجككولي الجمككل  قرظككه األسككتاذ الدكتورعبككد الحككي الفرمككاوي  دار الكتككب 
                                                 م .                                                                 1992  1العلمية  لبنان  ط 

   تقريكككب المقكككرب  تكككأليخ : أبكككي حيكككان األندلسكككي  تحقيكككق : الكككدكتور عفيكككخ عبكككد الكككرحمن  دار المسكككيرة
 م .  1953  1بيروت  ط 

  هكككك ( 211جكككامو البيكككان عكككن تأويكككل  آي القكككرآن  تكككأليخ : أبكككي جعفكككر محمكككد بكككن جريكككر الطبكككري ) ت  
اهلل بن عبد المحسن التركي بالتعاون مو مرككز البحكوث والدراسكات العربيكة واإلسكامية  تحقيق : د  عبد

 بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة . 
  تحقيكق : علكي  هكك ( 241الجمل في النحو  تأليخ : أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ) ت

 م . 1955  4بد  ط توفيق الحمد  مؤسسة الرسالة  بيروت  دار األمل  أر 
  تحقيكق الكدكتور   هكك ( 149الجني الداني في حروخ المعاني   تأليخ : الحسن بن قاسكم المكرادي ) ت

 م    1993  1فخر الدين قباوة  واألستاذ : محمد نديم فا ل  دار الكتب العلمية  لبنان  ط 
 قيككق : الشككي  عككادل احمككد تح هككك(211الحجككة فككي علككل القككراظات السككبو  تككأليخ : أبككي علككي الفارسككي )ت

  1عبككد الموجككود والشككي  علككي محمككد معككو  ود احمككد عيسككى حسككن  دار الكتككب العلميككة  بيككروت  ط 
 م  3111
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  دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها   تأليخ : الدكتور صاحب أبو جناح  كلية اآلداب  جامعة
 م .  1951 1مؤتة  دار الفكر للطباعة  األردن  ط 

  المصون في علكوم الكتكاب المصكون  تكأليخ : شكهاب الكدين أبكي العبكاا بكن يوسكخ بكن محمكد بكن الدر
 تحقيق : الشي  علي محمد معو  والشي  عادل   هك ( 156إبراهيم المعروخ بالسمين الحلبي ) ت 

  احمد عبد الموجود والكدكتور جكاد مخلكوخ جكاد والكدكتور زكريكا عبكد المجيكد النكوتي  تقكديم وتقكريظ : د .
 م .1994  1احمد محمد صيرة  دار الكتب العلمية  لبنان  ط 

 1311ت خ : شهاب الدين الثناظ ا لوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبو المثاني  تألي 
 المطبعة المنيرية  مصر  ) د . ت ( .  هك (

  محمكد لمؤلفكه  ابكن عقيكلشرح ابن عقيل على ألفية ابكن مالكك ومعكه كتكاب منحكة الجليكل بتحقيكق شكرح :
 م . 3111  3محي الدين عبد الحميد  شركة بهجت المعرفة  بغداد . بيروت  ط 

  تصحيح وتعليق : يوسكخ  هك ( 656شرح الر ي على الكافية  تأليخ : ر ي الدين ا سترابادي ) ت
 م  1996  3حسن عمر  جامعة قان يونا  بنغازي  ط 

 عرب  تأليخ : عبد اهلل بن يوسخ بن عبد اهلل بن يوسخ بن احمد شرح شذور الذهب في معرفة كام ال
تحقيككق : عبككد الغنككي الككدقر  الناشككر : الشككركة المتحككدة للتوزيككو    هككك ( 161بككن عبككد اهلل بككن هشككام ) ت 

 م . 1954  1دمشق  ط 
  شرح قطر الندى وبل الصدى  تأليخ : أبي محمد عبد اهلل جمكال الكدين بكن هشكام األنصكاري  تحقيكق :

 . 1252  11محمد محي الدين عبد الحميد  الناشر المكتبة التجارية الكبرى  القاهرة ط 
  شككرح المفصككل للزمخشككري  تككأليخ : موفككق الككدين أبككي البقككاظ يعككي  بككن علككي بككن يعككي  الموصككلي ) ت

 م .  3111  1قدم له : د أميل بديو يعقوب  دار الكتب العلمية  لبنان  ط  هك ( 642
 ة فككي الككواو المزيككدة  تككأليخ : صككاح الككدين أبككي سككعيد خليككل بككن كيلكلككدي بككن عبككد اهلل الفصككول المفيككد

 م .  1991  1الدمشقي الشافعي  تحقيق : حسن موسى الشاعر  الناشر : دار البشير  عمان  ط 
  تحقيق :   (هك 439فقه اللغة وسر العربية  تأليخ : أبي منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي ) ت

 م .                                   1925  1ى السقا وآخرين  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر  ط مصطف
   م .                              1952في بناظ الجملة العربية  تأليخ : الدكتور محمد حماسة عبد اللطيخ  دار العلم   القاهرة 

 بيقه على التوكيد اللغكوي والنفكي اللغكوي وأسكلوب ا سكتفهام     في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتط
  1تككأليخ : د . خليككل احمككد عمككايرة  وتقككديم : أ . د . سككلمان حسككن العككاني  مكتبككة المنككار  األردن  ط 

 م   1951
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  سككككعيد جاسككككم الزبيككككدي  دار أسككككامة تككككأليخ . د ق ككككايا مطروحككككة للمناقشككككة فككككي النحككككو واللغككككة والنقككككد .
 م  1995  1زيو  األردن  ط للنشروالتو 

  تحقيق : عبد السام محمد  هك ( 151كتاب سيبويه  تأليخ : أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) ت
 م1955هارون  الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة  الطبعة الثالثة  

 الكفايكككككة الكبكككككرى فكككككي القكككككراظات العشكككككر  تكككككأليخ : أبكككككي العكككككز محمكككككد بكككككن الحسكككككين الواسكككككطي القانسكككككي 
 م  3111  1تحقيق : عثمان محمود رزال  دار الكتب العلمية  لبنان  ط   هك(531)ت

 هك ( 551لي ابن عادل الدمشقي الحنبلي )تاللباب في علوم الكتاب  تأليخ : أبي الحفص عمر بن ع  
تحقيق وتعليق : الشي  عادل احمد عبد الموجود والشي  علي محمكد معكو  شكاركه فكي التحقيكق : د . 

 1995  1سعد رم ان حسن والكدكتور محمكد المتكولي الدسكوقي  دار الكتكب العلميكة  لبنكان  ط  محمد
 م 

  تحقيكق : فكائز  هكك ( 293اللمو في العربية  تأليخ : أبي الفتح عثمان بن جني الموصكلي النحكوي ) ت
 م 1913فارا  الناشر : دار الكتب الثقافية  الكويت  

 لعزيز  تأليخ : أبي محمد عبد الحق بكن رالكب بكن عطيكة األندلسكي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا
م                3111  1تحقيككق : عبككد السككام عبككد الشككافي محمككد  دار الكتككب العلميككة  لبنككان  ط  هككك ( 546) ت 
  

  المكككدارا النحويكككة  تكككأليخ : الكككدكتورة خديجكككة الحكككديثي  مكتبكككة اللغكككة العربيكككة  األمكككل  اربكككد  األردن  ط
 م  3111

 م3111 1المدارا النحوية أسطورة وواقو  تأليخ :الدكتور إبراهيم السامرائي  دارالفكر عمان  ط 
  م . 1965  1المدارا النحوية  تأليخ : الدكتور شوقي  يخ  دار المعارخ  القاهرة  ط 
 لحلبكي مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  د . مهدي المخزومي  مطبعكة مصكطفى البكابي ا

 م .  1955  3وأو د   مصر  ط 
  هككك(511معكالم التنزيككل فكي التفسككير والتأويكل  تككأليخ: أبككي محمكد الحسككني بكن مسككعود الفكراظ البغككوي )ت  

 م.3113 -1ط -بيروت -دار الفكر
  تحقيككق : محمككد علككي النجككار  هككك ( 311معككاني القككرآن  تككأليخ : أبككي زكريككا يحيككى بككن زيككاد الفككّراظ ) ت

 م                                                                    1955  1نجاتي  عالم الكتب  بيروت  ط  واحمد يوسخ

  المعجككم الككوافي فككي أدوات النحككو العربككي  تككأليخ : د . علككي توفيككق الحمككد ويوسككخ جميككل الزعبككي  دار
 م .  1992  3األمل  األردن  ط 
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 يخ : جمكككال الكككدين عبكككد اهلل بكككن يوسكككخ بكككن احمكككد ابكككن هشكككام مغنكككى اللبيكككب عكككن كتكككب ا عاريكككب  تكككأل
أميككل بككديو يعقككوب    دار الكتككب  1قككدم لككه : حسككن حمككد  اشككرخ عليككه : د  هككك ( 161األنصككاري ) ت 

                        م .                                                                                            1995  1العلمية   لبنان  ط 

  تحقيككق : محمككد عبككد الخككالق  هككك ( 355المقت ككب  تككأليخ : أبككي العبككاا محمككد بككن يزيككد المبككرد ) ت
 م  مطابو األهرام التجارية  1994ع يمة ) لجنة احياظ التراث اإلسامي (  القاهرة  

  شككرحه وعلككق  هككك ( 1249المككوفي فككي النحككو الكككوفي  صككدر الككدين الكنغككراوي ا سككتانبولي الحنفككي ) ت
عليكككككككككككككككككه محمكككككككككككككككككد بهجكككككككككككككككككة البيطكككككككككككككككككار  مطبوعكككككككككككككككككات مجمكككككككككككككككككو العلمكككككككككككككككككي العربكككككككككككككككككي بدمشكككككككككككككككككق .                                                         

نحو الفعل الم ارع ومكانته في التراكيب ا سنادية  تأليخ رمزي منير بعلبكي  رسالة مقدمة الى دائكرة 
 م . 1915لجامعة األمريكية في بيروت  ألدنى في االلغة العربية ولغات الشرق ا

  نحو القّراظ الكوفيين  تأليخ : د . خديجة احمد مفتي  إشراخ . د . عبد الفتاح إسكماعيل شكلبي  مكتبكة
 م . 1955  1الفيصلية  مكة المكرمة  ط 

 زري  ) ت النشكر فكي القكراظات العشكر  تككأليخ : أبكي الخيكر محمكد بكن محمككد الدمشكقي الشكهير بكابن الجكك
تقكككديم : األسكككتاذ علكككي محمكككد ال كككياع  وخكككرب آياتكككه : الشكككي  : زكريكككا عميكككرات  دار الكتكككب   هكككك (522

 م  2116  2العلمية  بيروت  ط
  هكك ( 911همو الهوامو في شرح جمو الجوامو  تأليخ جال عبد الرحمن بكن أبكي بككر السكيوطي ) ت 

 م  1995  1ان  ط . تحقيق احمد شما الدين  دار الكتب العلمية  لبن

 


