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  اإلهداء
  إلى روح والدي الطاهرة الذي یرتعش قلبي لذكراه

  هابركة دعائب إلى أمي التي أسیر 
  إخوتي علّي شمس الدنیا برؤیتهم من تشرقإلى 

  إلى من ضحت ألجلي بوقتها وجهدها وحقوقها، زوجتي
  عون وعز إلى أبنائي األحباء

  .أهدي ثمرة جهودهم وثمن تضحیاتهم، وأسأل اهللا أن یكون نافعاً 
  فراس الكفاوین



 ب 

 

  الشكر والتقدیر
، والهادي إلى سبل الخیر تفضل على جمیع عبادهمالحمد والشكر هللا وحده، فهو ال

والرشاد، فقد قیل من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا، فإنني أجد من الواجب عليَّ 
اعترافا بالجمیِل ورّد الفضل ألهلِه، أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم القدر والثناء 

ما بذله من جهٍد إلنجاز هذه الدكتور الفاضل عادل البقاعین على  الخالص إلى
  . الدراسة

وال یفوتني أن أواصل بالشكر والتقدیر السادة أعضاء لجنة المناقشة، الذین تشرفُت 
بوضع هذا العمل صوَب إیدیهم، مقدرًا مالحظاتهم الحصینة، وتوجیهاتهم السدیدة 

  . أنملة بأنني سأستنیر بها والتمس منها قوت العلم وأستزید ال أشك بها قید ،لي
  لرأي وبه التوفیقونعوذ باهللا من زلل القلم وخطل ا

  فراس الكفاوین
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   ملخصال
  البصریینو األوسط الخالف النحوي بین األخفش 

  كفاوینفارس فراس 
  2015جامعة مؤتة،

وتكونت هذه الدراسة  ،تناولت هذه الدراسة الخالف النحوي بین األخفش والبصریین
  .من مقدمة وتمهید وثالثة فصول

والدراسات  ،همیته سبب اختیار الموضوع، ومدى أ عن حدیثقمت بال: المقدمة
   .ومنهجیة الدراسة ،السابقة
وشیوخه وتالمیذه،  ،ونشأته ،اسمه ونسبه ،تحدثت فیه عن األخفش األوسط: التمهید

  .ووفاته ،وصفاته وفضله
وقد  ،البصریین في األسماءحدثت فیه عن الخالف بین األخفش و ت :الفصل األول

   .أوردت حجة كل طرف فیما یراه
وقد دثت فیه عن الخالف بین األخفش والبصریین في األفعال تح :الفصل الثاني

   .أوردت حجة كل طرف
وقد  ،تحدثت فیه عن الخالف بین األخفش والبصریین في الحروف :الفصل الثالث

  .أوردت حجة كل طرف
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Abstract 
The Grammatical Controversy Between Al-Akhfash Al-Awasat and 

Al-Basrah Grammarians 
Firas Fares Kfawin 

Muta University.2015 
This study aims to address the grammatical controversy between 

Al-Akfash and Al-Basrah grammarians. It consists of the introduction, 
preface and three chapters. The introduction is mainly about the reason 
why I decided to write in this topic, showing the importance of such topic 
and reviewing the literature, and the methodology that will be used in this 
study. 

In the preface, I talk about Al-Akfash showing his full name, 
origin, birth, scholars, students qualities, positive influence and his death. 
In the first chapter: I talk about the controversy between Al-Akhfash and 
Basrah grammarians in the nouns. I showed the argument for each party. 
In the second chapter, I talk about the controversy between Al-Akhfash 
and Basrah grammarians in the verbs. I showed the argument of each 
party. 

In the third chapter, I talk about the controversy between Al-
Akhfash and Basrah grammarians in terms of letters. I showed the 
argument of each. 
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  المقدمة
لیكون هادیا ؛الذي أنزل القرآن الكریم بلسان عربي مبین  ،الحمد هللا رب العالمین

   .وأتم الصالة وأزكاها على من بعثه ربه لیكون للناس سراجا وهاجا،ومبشرا للعالمین
وال بد لنا لكي ،التي شرفها  القرآن الكریم هذه اللغة ب لعربیةلقد  مّن اهللا  على األمة ا

    .رآن أن نتفهم قواعد اللغة التي أنزل بهانفهم الق
لذا نجد أن العلماء عنوا بدراسته عنایة  ؛إن النحو من أعظم علوم العربیة وأدقها

ته في فهم یولعل هذا االهتمام إنما هو عائد ألهم ، شدیدة منذ بزوغ فجر هذا العلم
كان توجهي لدراسة وهو المصلح لما أفسد علینا من اللسان العربي لذا ،الكتاب والسنة

 .هذا العلم ألنهل من معین هذا العلم
 :سبب االختیار

فال یكاد یخلو  ،في المسائل النحویة آراءیعد األخفش األوسط من أكثر علماء النحو 
فهو یعد  ، من ذكر رأي لألخفش في أي مسألة  من مسائل النحو للنحو  أي كتاب

خالف بها أبناء كثیرا من المسائل التي إال أننا  نجد ،النحو البصري كبار علماء من 
البصریة (یرفض آراء قطبي النحو ونجده تارة   ،قدمهرأي غیرهم و  وأخذمدرسته 

فكان هذا األمر هو السبب في دراسة هذا العالم وبیان  ،ویأتي برأي جدید) الكوفیةو 
  .رأیه في المسائل التي خالف بها قواعد المدرسة البصریة

  : مشكلة الدراسة
ووافق فیها آراء  ،تمت الدراسة في جمع آراء األخفش التي خالف فیها البصرییناه

  .ودراستها وتحلیلها ،وتوثیقها من مصادرها ،المدرسة الكوفیة
  :أهمیة الدراسة

بدراسة آراء األخفش األوسط النحویة إال  تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات التي قامت
بین األخفش والبصریین، وموافقة األخفش  تحلیل الخالفب أنها تختلف عن غیرها 

ولم  ،الكوفیینالتي وافق فیها األخفش كما أن الدراسة اكتفت بذكر المسائل  ،للكوفیین
تذكر بقیة المسائل الخالفیة بین األخفش والبصریین ؛ذلك ألن األخفش له  آراء قد 

  .وخالف فیها البصریین والكوفیین على حد سواء ،تفرد بها
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وتضع في  ،وتحلله ،الدراسة لتحمل في طیاتها هذا الخالف، وتفسره فجاءت هذه
  .بعض المسائل رأي صاحبها

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى

  استعراض المسائل الخالفیة بین األخفش و البصریین -
  توثیق هذا االختالف من كتب النحو المختلفة ذات الصلة بآراء األخفش  -
 ش في المسائل الخالفیة توضیح آراء األخف -

  :الصعوبات
 نصوص هذه الدراسة هي صعوبة فهم  تلعل من أهم الصعوبات التي واجه

النحویین وذلك لصعوبة فهم المبتغى من خالل النص الرئیس مما استدعى الرسالة 
حتى بعد الفهم و  ،أن تعتمد على بعض الشروح أو الكتب الحدیثة لفهم النصوص

 أن الدراسة قد توقفت طویال في تقسیم آراء األخفش إذ وحصر مسائل الخالف إال
  :وجدت الدراسة أن لألخفش مواقف مختلفة  فكانت على ثالثة أقسام

  ها البصریین یمسائل وافق ف -أ
  ها الكوفیین یمسائل وافق ف -ب
  مسائل تفرد بها  -ج

وقت  فاحتاج ذلك إلى ،كما أن البحث عن آراء األخفش تدخل في كل أبواب النحو
مما  ،كما احتاجت الدراسة إلى توثیق رأي األخفش من كتب النحو المختلفة ،جهدو 

خصوصا وأنك  ،زاد الدراسة صعوبة إذ إن كتب النحو كثیرة ویستلزم العودة إلیها
   .تدرس آراء المدرستین البصریة و الكوفیة

 :الدراسات السابقة
جامعة  ،بسمة الحاللمة ،خفشاألر التراكیب بین الفراء و الظاهرة النحویة في تفسی

  2008مؤتة 
محمد الدراونة، الجامعة  ،آراء األخفش األوسط النحویة والصرفیة عند شراح األلفیة

   .غزة،اإلسالمیة
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  .جامعة غزة،سماح دلول،آراء األخفش األوسط في كتاب همع الهوامع
  فاطمة عبد العال ،آراء األخفش األوسط في مغني اللبیب

 :منهج البحث
ضت طبیعة البحث أن أسیر وفق المنهج الوصفي التحلیلي في تعاملي مع آراء اقت

ذلك  بتوثیقها من كتب النحو ودراستها وتحلیلها مع ذكر رأي البصریین و  ،األخفش
كما كنت في بعض المسائل أضع استنتاجات أتحرى فیها  .وتوضیحه،وتحلیله

نت تقدم رأي البصریین وبعد كما أن الدراسة كا،الموضوعیة في التعلیق على اآلراء
  .ذلك تورد رأي األخفش والكوفیین

 :خطة البحث
 ،تعد آراء األخفش التي وافق فیها الكوفیین األساس الذي قامت علیه هذه الدراسة

ونظرا لتفرع المسائل  ،وعلیه فقد حاولت الدراسة استقصاء  هذه المسائل  ودراستها
  .فصول مسبوقة بمقدمة ثالثةت الدراسة تقسیم المسائل في ارتأ

والصعوبات ،وأهدافه ،أما المقدمة فقد تناولت فیها سبب اختیار موضوع البحث
  .وخطة البحث ومنهجه ،والدراسات السابقة

  :في حین تم تقسیم الفصول كالتالي 
   .التعریف باألخفش ونبذة عن سیرته :التمهید

  .ألسماءآراء األخفش التي خالف فیها البصریین في ا: األولالفصل 
   .آراء األخفش التي خالف فیها البصریین في األفعال : الثانيالفصل 
  .آراء األخفش التي خالف فیها البصریین في الحروف : الثالثالفصل 

فما كان من توفیق فهو منه، وأما  ،أرجو من اهللا أن یتقبل هذا العمل خالصا لوجههو 
 .اسأل التوفیق ما كان غیر ذلك فلنا أجر المجتهد الخاطئ، واهللا
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  التمهید
  التعریف باألخفش 

  :  اسمه ونسبه
أبو الحسن  ،البصريي بالوالء البلخي ثم عاألخفش األوسط سعید بن مسعدة المجاش

 .)1( نحوي عالم باللغة واألدب المعروف باألخفش

وبعده األخفش الصغیر  ،ن قبله األخفش األكبر شیخ سیبویهألنه كا؛وسمي باألوسط 
كلمة  ذكر لیه الحدیث عندفش هذا أشهرهم ذكرًا ولذا ینصرف إواألخ،بردتلمیذ الم

  .)2( .األخفش مجردة عن الوصف

كان األخفش مولى  )3( .الصغیر العینین مع سوء بصرهما:واألخفش في اللغة
لبني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم فهو مجاشعي بالوالء 

وأكثرها خیرًا وأكثرها غلة  ،ة مشهورة من أجمل مدن خراسانوأصله من بلخ وهي مدین
  )4( .فهو فارسي النسب وقد سكن في البصرة فهو بصري بالسكن ،لذلك لقب بالبلخي

                                                             

إنباه الرواه على أنباه النحاة، تحقیق محمد أبو ) ه646(القفطي، جمال الدین أبو الحسن،) 1(
ابن خلكان أبو . 38، ص2ج.بیروت ،الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، مؤسسة الثقافة

، وفیات األعیان وأنباء )ه681(العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر األربیلي، 
   كحالة، عمر رضا. 380ص ،2ج.حقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروتأبناء الزمان، ت

تراجم مصنفي الكتب العربیة، دار إحیاء التراث العربي،  ، معجم المؤلفین،)ه1300(
 .231،ص4ج.بیروت

معاني القرآن، تحقیق عبد األمیر ) ه210(األخفش، سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي،) 2(
 .380، ص2وفیات األعیان،ج. 13، ص1ج.بیروت تب،محمد أمین الورد، عالم الك

، لسان )ه711(ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري،) 3(
 . 299ص ،6العرب، دار صادر، بیروت، مادة خفش، ج

أخبار النحویین ،)هـ368: المتوفى(السیرافي،  الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان أبو سعید  )4(
المدرسین باألزهر الشریف،  -بصریین، طه محمد الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي ال

  40ص، م 1966مصطفى البابي الحلبي،
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أشهرهم  :األخفش عددهم أحد عشر فقالبولقد ذكر السیوطي أَن من سموا 
صغر علي د بن مسعدة واألبن عبد المجید األكبر واألوسط سعی عبد الحمید( ثالثة

والرابع أحمد بن عمران والخامس أحمد بن محمد الموصلي والسادس ) بن سلیمان
بن عمر والسابع عبد اهللا بن محمد والثامن عبد العزیز بن أحمد والتاسع علي اخلف 

بن محمد المغربي الشاعر والعاشر علي بن سلیمان الفاطمي والحادي عشر هارون ا
  )1( .بن موسى بن شریكا

  :نشأته
فقد ظهر قرن  .نشأ األخفش في البصرة في عصر التفتح العلمي والفكري

وكان ذلك مدعاة الشتداد أسر المنطق ،االعتزال وساد بها منطق العلم والجدل
حمه اهللا قد لجأ إلى  أن األخفش ر إال )2( .وسیطرته على عقول أهل هذا العصر

ه ویستجلب إلیه كي یضمن مورد رزق ؛سلوبه واإلغماض في كتبهاإلبهام في إ
من فلسفته في الجاحظ على ذلك فرد علیه ردًا تضلذا فقد عاتبه  ؛الطالب والدارسین

ولیست هي من كتب  ،أنا رجل لم أصنع كتبي هذه هللا :وحجته في ذلك قوله )3(الحیاة
نما قد  ،ت حاجتهم إلي فیهاولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إلیه قلّ  ،الدین وإ

  )4( .تقدیر إذا كنت إلى التكسب ذهبتكسبت في هذا ال
  :شیوخه وتالمیذه

كثیر من  في وقد خالفه ،ة النحو البصریین بعد سیبویهیعد األخفش أكبر أئم
وعلى یده ظهرت الخالفات بین النحاة في فروع المسائل النحویة،  ،المسائل النحویة

ومحمد بن یدي وأبي محمد الیز فهو من علماء الطبقة السادسة مع سیبویه والجرمي 
                                                             

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق ) ه911(السیوطي، الحافظ جالل الدین عبد الرحمن، )1(
 .240،ص2فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

، طبقات )ه379(أبو بكر محمد بن الحسمن بن عبد اهللا بن بشر الزبیدي، األندلسي،)2(
 .43، القاهرة،ص2النحویین واللغویین، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف، ط

الحیوان، تحقیق عبد السالم هارون، مكتبة ) ه255(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر) 3(
 .63،ص1، مصر، ج2مصطفى البابي الحلبي، ط

 . 64،ص1الحیوان، الجاحظ،  ج) 4(
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وحماد بن  ،ویونس بن حبیب،وقد تقدمهم الخلیل بن أحمد)1( .أبي محمد الیزیدي
  )2( .اذ یعدون من علماء الطبقة الخامسة ،سلمة

  :شیوخه
وحماد بن  ،وأبو مالك النمیري ،و سیبویه،الخلیل بن أحمد :همن شیوخ

  )3( .وأبو شمر المعتزلي ،الزبرقان
وتعدد روافدها التي  ،بو الحسنا أافة التي نالهوبذلك یتبین لنا ضروب الثق

ر اوروى األشع،وأخذ عن سیبویه نحوه ،استقى منها، فقد أخذ عن الخلیل عروضه
  .عن حماد

وقال . كان أوسع الناس علماً  فیه حمد بن یحیىفال غلو أن یقول العباس أ
  )4( .یتكلم بما یرید فهو في موضوع آخر هذا رجل أشرف على بحر

  : تالمیذه
تاب سیبویه خفش ألنه الوحید الذي یوصلهم إلى كمن الناس األ قصد كثیر

 الحسن أبو هو ومن تالمیذه الكسائي. ال من خالل األخفشال تتم إ) الكتاب(فدراسة
ى الكسائي، حمزة بن علي َل وْ شا أهل من أسد، بني مَ اسّي، عن أخذ. باَحمْ ؤَ  ودخل الرُّ

 هوو  وأوالده ومنهم أبو إیاس هارون والمازني )5(شیدالر  ولدَ  وأدَّب غالم، وهو الكوفةَ 
. ُذْهل بن شیبان بن مازن بني أحد المازني، عثمان بن محمد بن بكر عثمان أبو

 في نزل َسدوس، بني مولى المازني، محمد بن بكر: قال الُخشني عن حكایةً  ووجدت

                                                             

 .95، المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة،ص)م1968( ،شوقي ضیف)1(
 .مرجع سابق.85طبقات النحویین،ص)2(
إنباه الرواة على أنباه ) هـ646: المتوفى(جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف : القفطي)3(

 –، ومؤسسة الكتب الثقافیة القاهرة - كر العربي النحاة محمد أبو الفضل إبراهیم دار الف
 38ص 2م ج1982 - هـ  1406األولى، : الطبعة بیروت

 .39،ص2إنباه الرواه على أنباه النحاة، ج)4(
: المتوفى(أبو بكر  ،محمد بن الحسن بن عبید اهللا بن مذحج اإلشبیلي األندلسي ،الزبیدي)5(

 محمد أبو الفضل إبراهیم) 50ذخائر العرب  سلسلة(طبقات النحویین واللغویین  :) هـ379
 دار المعارف،الثانیة: الطبعة
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 على ملهوع سیبویه، كتاب األخفش الحسن أبي على قرأ)1( .شیبان بن مازن بني
مّي  انّي  الُجْشمي یزید بن عثمان بن محمد بن سهل هو والسجستاني .الَجرْ . السِِّجْستَ

ا وكان- ِسِجْستان والي الصفَّار یعقوب كتب: الغازي ابن قال بً  في وكان علیها، متغلِّ
لٍك  ا حاتم أبا یسأل -شدیدٍ  مُ ا، نحوً  فقیل. األخفشِ  ُكتَب  إلیه یبعث أن فأراد مختصرً
ها، َعلِم األخفش كتَب  أراد لو: له نما مكانَ لك ِمن أراد وإ  المختصر كتابه إلیه فبعث. ِقبَ
  )2( .وسیبویه األخفش مذهب على وهو إلیه، المنسوب النحو في

  :صفاته وفضله
كان : القفطي، قال أبو العباس المبرد أخبرني المازني قال همن صفاته ماقال

ویقول في موضع آخر قال أبو  )3( .جدلاألخفش أعلم الناس بالكالم، أحذقهم بال
  )4( .العباس أحمد بن یحیى هو أول من أملى غریب كل بیت من الشعر

ا موهو ضیق العینین مع ضعفه :نه كان مصابًا بالخفشومن صفاته الخلقیة أ
  .)5( .هو الذي ال تنطبق شفتاه على أسنانه:كما أنه كان أجلع واألجلع

  :وفاته
نها سنة وقیل إ )6( .ه210نها سنةوفاته فقیل إختلف العلماء في سنة ا

  )9(في خالفة المعتصم.ه221نها سنة كما قیل إ )8( .ه215وقیل سنة)7(. ه211
   .كما ورد في أغلب المراجع ) هـ 215( والراجح أن تكون سنة

                                                             

 87ص ،طبقات النحویین واللغویین)1(
 .94ص  ،طبقات النحویین والصرفیین)2(
 .73ص طبقات النحویین،) 3(
 . 39ص ،2ج إنباه الرواه على أنباه النحاة،) 4(
 . 94ص طبقات النحویین،)  5(
 . 463ص ،2ج ة وأنواعها،المزهر في علوم اللغ) 6(
بن محمد بن محمد بن عبد الكریم ا ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم ،ابن األثیر، عّز الّدین) 7(

ص  ،6م،ج 1979دار صادر،بیروت، ،الكامل في التاریخ ،)ه630( عبد الواحد الشیباني
406. 

ابن العماد، أبو  .380ص ،2ج وفیات األعیان،. 93،ص2إنباه الرواه على أنباه النحاة،ج) 8(
 ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر) ه1089(الفالح عبد الحي الحنبلي،

 . 63ص ،2ج .القاهرة
 . 380ص ،2ج وفیات األعیان، ،463ص ،3ج المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )9(
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  األوللفصل ا
  آراء األخفش التي خالف فیها البصریین في األسماء

  
  الستة األسماء 1.1
  )1(أب وأخ وحم أماف )وهن ،وذ ،فو حمو، ،وأخ ،وأب( :الستة وهي سماءاأل     

أبا وأخا وحما وهنا  :فیها لغة أخرى هي ،األصلفي  واووالمها  ،فهن محذوفات الالم
؛ میما واوالوأبدل من  ،فأصله فوه فحذفت الهاء اعتباطا :فوك أماو  .عصا :مثل
معربا  االسما وحذفت بالتنوین وبقي ألفقلبت ناف اإلعراببقوها لتحركت في أهم لو نأل

ذو فمحذوفة  أماو  .)2(واوالأضفته ردت  اإذف واوالوالمیم تشبه  .على حرف واحد
 إلىمضافة  إالوالتستعمل ،ففیه خالف ومعناها صاحب .یاء أو واوهي و  ،الالم

یتعذر الوصف بها   كان اإذجناس ألاالوصف ب إلىالغرض منها التوصل  نجنس أل
  .)3(الجنس إلى باإلضافة )ذو (فخصصوا) وذ(دون 
: كرجل وفرس وغیر ذلك، وقیل :جناسألااسم یكنى به عن أسماء  :قیلف الهنأما 
  .)4(ةرج خاصلفاعن : یستطیع التصریح به وقیل ال اعمّ 

  :رعیةلفات ماا بالعالإعرابه
والیاء هي  لفاألو  واوالواحد و  كانها معربة من مأن إلىذهب البصریون 

 ،ةالفتحف نیابة عن لوتنصب باأل،نیابة عن الضمة واوالفترفع ب ،باإعر حروف 
وكذلك ) ومررت بأبیه  ورأیت أباه جاءني أبوه( :نقول .وتجر بالیاء نیابة عن الكسرة

                                                             

الزوجة، أقارب زوج المرأة كأبیه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب : الحمو) 1(
شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق محمد محیي ). ه761( ابن هشام، عبد اهللا بن یوسف

 .47، مصر، ص11الدین عبد الحمید، ط
اللباب في علل ، )ه616(ن بن عبد اهللا البغدادي،العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسی) 2(

 .88،ص1م،ج1995البناء واإلعراب، تحقیق غازي مختار، دار الفكر، سوریا، 
 .88ص ،1اللباب في علل البناء واإلعراب ج العكبري، )3(
 .89ص ،1اللباب في علل البناء واإلعراب ج العكبري، )4(
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 اإلعرابو  ،باإعر حروف العلة فیها حروف  أن إلىوذهب سیبویه ،)1(القول في الباقي
  )2( لتي قبلها واختلف أصحابه في الحركات ا. متعدد فیها

 ؛یةباإعر ولیست دالئل  باإعر هذه الحروف حروف  نإ :البصریون یقولونف     
وهذه ،آخرا إالال یكون  اإلعرابو  ،اآلخربغیر  اإلعرابیة  ه یقدر الحركةنوذلك أل

  .)3(الحروف تالزم المثنى وجمع المذكر السالمّ 
من رفع ونصب  راباإلعالحروف التي تالزمها في  أن :األخفشیرى   في حین  

معربة بحركات مقدرة في الحروف التي تسبقها وقد  هاأن أي ،یةباإعر وجر هي دالئل 
  .)4( منع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها

في  اإلعرابیضع  الرأي  هذا نأل؛ البصریون  إلیههو ما ذهب عندي الراجح  أيالر و 
  .اآلخر
  ضافةإالمن  إفرادها

من )وهن ،وحم ،وأخ، وأب( إفراد دة العامة لدى علماء النحو لقاعا تجیز
   .)فوك(في حین یبقى الخالف في كلمة  ،ضافةإالذو فال بد لها من  أما ،ضافةإال

                                                             

)  ه577(األنباري، عبد الرحمن بن عبید اهللا األنصاري أبو البركات، كمال الدین األنباري)1(
 ،1ج العصریة، فیین، المكتبةالبصریین والكو : اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین

 .33ص
 .46ص ،شرح قطر الندى، ابن هشام) 2(
الهیئة المصریة العامة  ،الخصائص ،)ه392(ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ) 3(

محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي  :وانظر ابن مالك 12_9ص، 2ج، 4ط ،للكتاب
تحقیق عبد المنعم احمد ،شرح الكافیة الشافیة ،)ه672(جمال الدین ،أبو عبداهللا ،الجیاني

حیاء التراث اإلسالمي ،هریدي، جامعة أم القرى كلیة الشریعة  ،مركز البحث العلمي وإ
 .184_181ص، 1مكة المكرمة ط ،والدراسات اإلسالمیة

تحقیق محمود ،،علل النحو)ه381(بو الحسن أ ،محمد بن عبداهللا بن العباس :اقابن الور ) 4(
الفتح  أبا:ابن جني: انظر ،152_150ص ،1ج ،1999 1الدرویش، مكتبة الرشید طجاسم 

دار الكتب الثقافیة  ،تحقیق فائز فارس،، اللمع في العربیة)ه392(عثمان بن جني الموصلي 
 .20_18ص
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خصوه وما ورد دون ذلك   دون إضافة،) فو(جواز استخدام  عدمالبصریون  یرى
  . )1(شعروهو محصور فقط في ال، كالم العرب فيلیس داخال  عدوهو  ،الشعرب
  :رضافة لقول الشاعالاه یجوز إفراده من أن ألخفشي حین یرى اف

    2ى خیاشیم وفاخالط من سلم                     
د حذف المضاف وق ، ضافة وهي في حالة النصبإالمن ) فا(فأفرد 

فلذا قاس علیه ) اشیمها وفاهاخی( أيى المضاف على حاله، بقونوى ثبوته فأ،یهإل
  .ضافةاإلمن ) فو(فراد إ جواز األخفش

  
  أنضمیر الش 2.1

وهو عند الكوفیین ضمیر المجهول  ،ل الكالم یفسره ما بعدهأو وهو ضمیر یأتي في 
مؤنثا   كان اإذمذكرا وضمیر القصة  كان اإذوالحدیث  ،أنوعند البصریین ضمیر الش

  :قد اختلفوا في إعرابهو 
خبر له وال یكون خبره  هالجملة بعدو  ،الضمیر یكون مبتدأ أنالبصریون فیرون  أما   
ه ال یعطف رق بینه وبین الضمائر أنلفاو  ،بعده ه یدل على مانذلك أل؛ جملة إال

  )3(.وال یتقدم خبره علیه وال یفسر بمفرد ،وال یبدل منه ،وال یؤكد ،علیه
نماه ال یقع مبتدأ و أنیرى ف ووافقه الكوفیون األخفشأما        یقع معموال وحصره   إ

عنده معمول فقط وقد جوز وقوعه بین الحال وصاحبها  أنفضمیر الش ،ذلك في
  .)4("اللهم صل علیه الرؤوف الرحیم "كقوله 

                                                             

 ،)ه905(زین الدین المصري  ،خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد األزهري :الجرجاوي) 1(
دار الكتب العلمیة  ،لى التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحوشرح التصریح ع

 625ص ،1ج ،م2000 1ط
 .1/240، والمقتضب 1/204، وشرح أبیات سیبویه 2/225من الرجز، للعجاج في دیوانه ) 2(
ل المفص) ه358(ر اهللا الزمخشري جا ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد :الزمخشري) 3(

 173ص، 1ج، 1993 1مكتبة الهالل ط ،تحقیق علي أبو ملحم اب،في صنعة اإلعر 
همع الهوامع في شرح ) هـ911: المتوفى(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین ) 4(

  274_271ص  1ج مصر -عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة ،جمع الجوامع 
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هذا الضمیر كما میزه البصریون ال یفسر  نالبصریین ذلك أل أيالراجح هو ر  أيالر و 
الضمائر  أنیكون مستقال بذاته وبما  لذا وجب أن ،بمفرد ویكون ما بعده موضحا له

  .له مبتدأ والجملة بعده خبراً  إعرابهوجب  األسماءتعامل كما تعامل 
  

  جوفاألالثالثي  الفعلوزن اسم المفعول من  3.1
 الفعل كان اإذ،ف)مفعول(على زنة  الثالثي  الفعلاسم المفعول من  یصاغ 

ورین اوعند وقوع حرفي علة متج ،)یاء أو اواو ( أصلها إلىتعود  لفاأل نإف أجوف
  .األخفشلب والحذف وفي هذا خالف بین البصریین و وجب الق

ت كانها زائدة والتي قبلها أصلیة فنمفعول أل واوما حذف هو  أنیرون  فالبصریون
ثابتة والیاء ذاهبة  واوالت كانفلو ) مبیع(لى بالحذف ودلیلهم على ذلك كلمة أو الزیادة 
  )1( )مبوع(لقالوا 

: قال المازني. اقیة واو مفعولوالب ،الفعلالمحذوف عین  أنیرى  األخفش
ولو كانت واو مفعول یاء ) مبیع(أال ترى أن الیاء في : فقلت) مبیع (فسألته عن 

مبیوع وألقوا حركتها على الباء انضمت ) یاء(إنهم لما أسكنوا  :فقال) مبوع ( كانت
الباء وصارت بعدها یاء ساكنة فأبدلت مكان الضمة كسرة للیاء التي بعدها ثم حدفت 

مفعول الباء مكسورة  الیاء بعد أن لزمت الباء الكسرة للیاء التي حذفتها فوافقت واو
  ).2(.للكسرة یاء) میزان (لها كما انقلبت واو للكسرة التي قب فانقلبت یاء 

                                                             

االصول في النحو، تحقیق ،ه)316(وي أبو بكر محمد بن السري بن سهل النح:ابن السراج) 1(
 .285_283ص 3مؤسسة الرسالة لبنان ج،عبد الحسین الفتلي

 ،عالم الكتب ،تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ،المقتضب)ه285(محمد بن یزید :المبرد) 2(
 إسفار ،)ه433(محمد بن علي بن محمد  ،يو انظر أبا سهل الهر  ،290-289ص، 1ج

عمادة البحث العلمي بالجامعة  ،عید بن محمد قشاشقیق أحمد بن ستح ،الفصیح
، 1ه ج1420الطبعة األولى  ،المملكة العربیة السعودیة ،المدینة المنورة،اإلسالمیة

أبو الحسن  ،انظر ابن عصفور علي ابن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلشبیلي ،454ص
 .316ص 1ج ،نمكتبة لبنا ،الممتع الكبیر في التصریف ،)ه669(المعروف بابن عصفور 
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ألنه إذا التقى ساكنان   ؛المحذوفة هي الواو األولى واوال أنوهنا یرد على البصریین ب
   .)1( الساكنینحذف األول أو حرك اللتقاء 

  
  جوفاألوزن مصدر أفعل  4.1

وافق  اإذلكن  ،خرهآقبل  ألف بزیادة ،الثالثي المزید بهمزه الفعلمصدر أتي ی
وقد  )استقالة ،إقالة(فتصبح ) أقال،استقال(مثل  ،الحذف واجب نإخرى فأ ألفوجود 

   .تحذف األلفین أيمع البصریین في  األخفشاختلف 
لتاء زائدة وا إفعالالزیادة من  ألفالمحذوف هو  أنفي حین یرى البصریون 

بانة إ   .)2(لتقاء الساكنینحذفت ال لفاأل نأل؛فعلة  فتقول في وزن إرادة وإ
على قیاس ما  الفعلالمحذوف هو عین  أن ووافقه الكوفیون یرى األخفشإن ف    

هو والهاء هنا الزمة لهذا المصدر عوضا عن الحرف المحذوف و  ، )مبیع(قاله في 
 فلما جئنا ب ،مااكر نحو أكرمت إ )إفعال(هو )ألفعلت(فالمصدر  ،)الفعلعین (
إذا  مما حذف عوضا فلما لزمه الحذف دخلت الهاء ،)ماً اقو إ(أصبحت ) أقومت(

على ) قامةإ(فأصبحت ،كانت الهاء ال تمتنع منها المصادر إذا أردت المرة الواحدة
ابهها في هذه الزیادة فهو على وزنها وكل ما لزمه حذف على ما یش ، )إفالة(زنة 
  .)3( )استفالة(فوزنها  ،واستطاعة ،واستطالة ،استقامة :نحو

والرد على البصریین هنا هو نفس الرد علیهم في مسألة اسم المفعول من 
ث دوهو معنى الح اجاءت لتعطي معنى جدید لفاأل نإ إذ ،األجوف الثالثي الفعل

والحذف یكون  ،لىأو بقاء المعنى فإ،لم تأت لشيءالفعل وعین  ،غیر المقترن بزمن
  .  للذي لیس له معنى

                                                             

 )ه392(، انظر ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 100ص ،1المقتضب ج) 1(
 ،دار إحیاء التراث القدیم ،شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني ،المنصف البن جني

وانظر المفصل في صنعة  ،100ص 1ج) ه1373(الطبعة األولى ذي الحجة سنة 
 .360ص ،2ج  ،ب في علل البناءانظر اللبا ،527ص 1اإلعراب ج

 748ص، 2ج ،وانظر شرح التصریح 204ص 3أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ج)2(
 .307ص ،2ج ،وانظر الخصائص 105ص 1المقتضب ج)3(
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  الضمائر مع عسى  5.1
فال بد لها من  ،وهي لمقاربة الفعل وقد تكون إیجاباً ،من أفعال المقاربة: عسى    
والمصدر اسم ،ألنها لمقاربته؛وخبرها مصدر ،ألنه ال یكون فعل إال وله فاعل ؛فاعل
أي دنوت من ذلك وقاربته  ،وعسیت أن أقوم ،د أن ینطلقكقولك عسى زی ،الفعل

  .)1(بمعنى القیام) أن أقوم(بالنیة و
كن عندما یأتي ل ،لها اسمأنه  بعد عسى یكون مرفوعا على اعتبارإن االسم 

وفي  ،فال یكون هذا الضمیر للرفع بل یكون ضمیرًا للنصب ضمیر بعد عسى 
   .إعرابه خالف بین األخفش والبصریین

ى البصریون أن الضمائر مع عسى في محل نصب اسم عسى على یر 
ا أي أنهم أبقو ، )لعل (وتكون مكان  ،)الرجاء(اعتبار أن عسى تكون هنا بمعنى 
  .)2(معنى الفعلفي  ضمائر النصب على حالها وغیروا 

أن الضمائر التي تتصل بعسى تكون في  ووافقه الكوفیون األخفشي حین یرى ف     
 .عسى هنا على معناها وأن، ولو كان الضمیر ضمیر نصب ،لعسى محل رفع اسم

ولو اختلفت  ،فهو هنا یجري عمل األفعال في الضمائر كما كانت في األسماء
  .)3(عساك وعساه: نحو .الضمائر

  
  لوالالضمائر مع  6.1

ولو، وتبتدأ بعدها األسماء وذلك أنها تمنع الثاني لوجود األول  ال  وهي مركبة من
نما امتنع الهالك لوجود  ،ترید لوال زید في هذا المكان لهلكنا. لوال زید لهلكنا :تقول وإ

                                                             

 .68ص ،3ج المقتضب،) 1(
 .68ص ،3ج المقتضب،) 2(
 :يالمرادانظر ، و 568-567ص ، 1ج اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین،) 3(

محمد ندیم  ،تحقیق فخر الدین قباوة،ف المعانيالجنى الداني في حرو  ،ه)749(المالكي 
  .641و 467ص، 1ج، 1994 1دار الكتب العلمیة ط ،فاضل
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یَن : "ال تعالىزید في المكان وق ِمنِ ؤْ ُكنَّا مُ تُمْ َل َال َأنْ وْ ) هال(وقد یستعملونها بمعنى .)1(" َل
ذو  .)2(یلیها الفعل   .ا جاء بعدها ضمیر ففي إعرابه خالف بین األخفش و البصریینإ

البصریون أن هذا الضمیر یبقى على أصله كونه ضمیر نصب مع  یرى 
) لوال(األفعال، وضمیر جر مع األسماء، ونرى البصریین أنهم قد غیروا بمعنى 

فعدوها حرف جر والضمیر الذي یلیها في محل جر، وذلك ألنها ال تعمل عمل 
  .)3(الفعل

لوال ومعناها على عمل ووافقه الكوفیون اإلبقاء أن األخفش رى في حین ن
أن یكون ضمیر النصب في محل رفع،  واولكن غیر في استخدام الضمائر، فأجاز 

  .)4(لواله ولوالك: فهو بعد لوال في محل رفع مبتدأ، نحو
ونالحظ أن رأي البصریین أقرب للسهولة بتغییر معنى األداة واإلبقاء على 

  .المراد الضمائر؛ ألن تغییر الضمائر یحدث لبسًا ویبتعد عن المعنى
  

  اسم المفعول مبتدأ 7.1
مجردًا من  ،ل الجملة غالباً أو اسم مرفوع یبتدا به الكالم ویقع في : المبتدأ     

تمام  ،استفهام أومسبوقًا بنفي  أو العوامل مستغن بمرفوعه في إفادة المعنى وإ
  )5(الجملة

تثبت  ول لممفع یغةص نمبتدأ وذلك أل ياسم المفعول ال یأت أنیرى البصریون 
أن الباء زائدة على یرون  ")كم المفتون أیب(" اآلیةسیاق  ففيعندهم بمعنى المصدر 

                                                             

 31 :سبأ )1(
 .211، ص2ج األصول في النحو،)2(
 .177، 1المفصل في صناعة اإلعراب، ج)3(
 .567، 1اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین، ج) 4(
وانظر الجوجري، شمس الدین أحمد بن . 470ص ،1ج توضیح المقاصد والمسالك، الذهبي،)5(

، تحقیق نواف بن 1ج ، شرح شذور الذهب،)889(عبدالمعنم بن محمد القاهري الشافعي، 
، 2004، 1جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط

 .231ص
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فستبصر ویبصرون، أیكم (في أصح القولین، والمراد ) تنبت بالدهن(حد زیادتها في 
واستغنى بهذه المفعوالت عن الفعل الذي یكون مصدرا ؛ألن فیها دلیال على ،)المفتون

إن  :مفتون الجنّي؛ ألن الجنّي مفتون وذلك أن الكفار قالواالمراد بال: الفعل وقیل
فستبصر ویبصرون بأیكم ( مجنون و أن به جنیا فقال سبحانه  -علیه السالم–النبي 

 الصفةعن تعیین الشخص الذي  وقعت علیه یقتضي  االستفهام أن كما ،)المفتون 
  .الصفة كانعن م من المخاطبین ال

ولیست زائدة والمفتون ) في(بمعنى ") كم أیب("اء في الب أن األخفشفي حین یرى 
  .)1(مبتدأ مؤخر وهو مصدر جاء على وزن اسم المفعول الصفةبمعنى 

   

  عود الضمیر على متأخر 8.1
والرتبة نحو قوله  فظیعود على متقدم في الل أنفي الضمیر  األصل     
هُ (تعالى نَ وٌح ابْ اَدى نُ نَ َعَصى (تعالىوقوله   )2( )وَ بَّهُ وَ تقدما  نفنوح وآدم فاعال  )3( )آَدمُ رَ

ابنه ( في الرتبة) الهاء( ضًا لذا عاد الضمیر أیوقد تقدما في اللفظ  ،على المفعول به
  . لیهما وربط الكالمإ) بهور 

اللفظ دون  في  وهنا یتأخر ،وهو یحمل الضمیر الفاعلوقد یتقدم المفعول به على 
َجَس فِ (تعالىالرتبة كقوله  َأوْ وَسىفَ ْفِسِه ِخیفًَة مُ وقد یتأخر في اللفظ والرتبة  )4( )ي نَ

                                                             

 ،بد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدینع ابن هشام)1(
دار  ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، یوسف الشیخ محمد البقاعي، )هـ761: المتوفى(

 ،2جـ ،190ص ،1وانظر شرح التصریح ج .187ص ،1ج الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
  .13ص 

  .42هــود  )2(
  .121طــــه  )3(
 .67طـــه  )4(
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ذهب البصریون إلى ، و )1( والقصة ونعم وبئس والتنازع أنضًا في باب ضمیر الشأی
  .لى متأخر لفظًا ورتبةیعود الضمیر ع أنال یجوز أنه 

الغیة عود الضمیر على متأخر له حكم ب نوابن مالك أل األخفش خالفهموقد 
و ) نعم رجال محمد(الضمیر المرفوع بنعم وبئس نحو ففي  ،ینكرها الجمیععدة ال 

أما أنه مبتدأ ،؛ بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف)بئس رجال أبو جهل(
وفي الضمیر  .على متقدم بالرتبة فهو مما عاد فیه الضمیر ،وخبره الجملة قبله

فقد أعمل  )خالءَ األوني ولم أجف جف(یهما نحو نال المتنازعین المعمول ثأو المرفوع ب
ل به فنصبه على أنه مفعو ) األخالء(في المعمول المتأخر ) لم أجف(العامل الثاني 

في ضمیر واو الجماعة والزمه على هذا عود ) جفوني(و أعمل العامل األول 
ِإَذا ِهيَ (نحو قوله  والقصة أنوضمیر الش .تأخر لفظا ورتبةمالضمیر على ال فَ

َصارُ َشاِخَصٌة  ویجب أن یكون بعده  ،الً رب نحو ربه رجبوالضمیر المجرور   )2( )َأبْ
والضمیر  .ال ربها –امرأة  ربة( وأن یكون هو مفردا مذكرا فیقال  ،نكرة تمیزه وتفسره

  بر عنه باسم ظاهر یفسره الواقع مبتدأ  والمخ
ا" نحو  أنغیر ضمیر الش – یَ ا الدُّنْ نَ اتُ الَّ َحیَ ْن ِهيَ ِإ  إلىفیه راجع  والضمیر )3("ِإ

والضمیر المبدل منه الظاهر المفسر  وهو الحیاة بقطع النظر عن الصفة  الموصوف
   )4(. له نحو أكرمته محمداً 

البصریین ذلك  أيخذ به من ر األلى بأو  األخفش أير  أنوفي ذلك یتضح لنا 
عربیة نحرم ال أنت بالغیة كبیرة ال یجوز اللى متأخر یحمل دالععود الضمیر  أن

  .منها
  

                                                             

اإلتقان في ) ه911(السیوطي، عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن سابق الحضیري،)1(
 .52علوم القرآن، ص

 .97 األنبیاء)2(
  .29األنعام )3(
 ،2ج ،وانظر اوضح  المسالك الى الفیة ابن مالك 597، ص2توضیح المقاصد والمسالك جــ)4(

  .117ص
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   الفاعل ن نیابة الظرف غیر المتصرف ع 9.1
  ال یجوز أن ینوب عن الفاعل اثنان أو أكثر ألنه ال یكون للفعل إال فاعل واحد    
في رفعه وعمدیته ووجوب التأخیر عن فعله واستحقاق  الفاعلینوب عن  وقد

  :یثه واحد من أربعةأنلت الفعلیث أنلالتصال به وت
رُ (لمفعول به نحوا منها األول  قُِضيَ اْألَمْ اءُ وَ ِغیَض اْلمَ  )1( ) وَ

ِدیِهمْ (المجرور نحو الثاني - مَّا ُسِقَط ِفي َأیْ َل  .وقولك سیر بزید  )2( )وَ
اِحَدةٌ (الثالث مصدر مخصص نحو  - ْفَخٌة وَ وِر نَ ِفَخ ِفي الصُّ ُ ِإَذا ن  ویمتنع  )3( )فَ

إضمار السیر أحق خالفا فامتناع سیر على  .ائدةلفالعدم ) سیر سیرٌ (نحو 
 لمن أجازه

) األمیر مأماجلس ) (ناصیم رمض(الرابع ظرف متصرف مختص نحو  -
 اإذ )اً ناًا وزمكانم(المتناع رفعهن ونحو ؛)عندك ومعك وثم(ویمتنع نیابة نحو 

 )4(لم یقیدا
المختص ال یصلح غیر  أنتنبیهًا على  ،مختصاً  هكونبالظرف الصالح للنیابة  یدفقّ   

ائدة بخالف لفاسیر وقت لعدم  :ة كوقت وزمن ومدة فال یقال في سرت وقتاً للنیاب
د بالتصرف تنبیها على أن ما ال وقد قی.سرت وقتًا معینًا وزمنًا طویًال ومدة من النهار

لس تى سحر وُج أُ  :أتیت سحر وجلس ثم(فال یقال في  .صرف ال یصلح للنیابةیت
لیهما منصوبان حكما لمحلهما بالرفع ألن ألن الظرفیة ال تفارقها وال یسند إ ؛)ثم

ثابت  لك الحكم على المجرور بالرفع فإنهولیس كذ.الفاعل لم یحكم له بمثل ذلك
من  نو البصری ما ذهب إلیه وهذا  فلم یلزم من معاملة النائب فیه محزور، ،للفاعل

  .)5( مجمل كالمهم عن ذلك 

                                                             

   44هود )1(
  .149األعراف )2(
   13الحاقة )3(
 .127-120ص ،2ج ألفیة ابن مالك،أوضح المسالك إلى )4(
  .128ص2شرح التسهیل البن مالك جــ، )5(
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 أنلظرف الذي ال یتصرف نحو جواز نیابة ا ووافقه الكوفیون األخفشفي حین یرى 
ُكمْ ( تعالىذلك في قوله  األخفشضح أو وقد  .جلس عندك:تقول نَ یْ َ بَ قَطَّع ْد تَ قَ  .)1( ) َل

  .)2(یكون الظرف في موضع رفع مع ضمه أنه یجوز أنب
  

  یابة غیر المفعول به مع وجودهن 10.1
عول به جار ومجرور تعین المف أوظرف  أو فعول به مصدروجد مع الم اإذ     

  )3(.وغیره فرع عنه ،األصله نللنیابة ذلك أل

 ،ظرفو  ،ومصدر،المبني للمجهول مفعول به فالبصریون یرون أنه إذا وجد بعد الفعلـ
وال یجیزون نیابة غیره مع  ینوب عن الفاعل  ن المفعول بهإف ،وجار ومجرور

  )4(.وجوده
ز نیابة كل واحد یه جاأنه إذا تقدم غیر المفعول به عل األخفشفي حین رأى 

ذا تقدم المفعول به على غیره تعین ،منهما بي جعفر قراءة أ  نیابته في مثل توإ
وترك قومًا  الفاعلفأقام الجار والمجرور مقام )  وا یكسبونكانقومًا بما  ىلیجز (

  :منصوبًا وهو مفعول به ومثل هذه القراءة قول الشاعر
بَّهُ   نما یُرضي المنیُب رَ هُ  ما دام       وإ      )5(  معنیا بذكٍر قلبَ
  ".معنیا بذكر قلبه"

عن الفاعل مع وجود المفعول " بذكر"إنابة الجار والمجرور : وجه االستشهاد
منصوبا؛ ولو أنابه؛ ألتى به " قلبه"؛ ودلیل ذلك أن الشاعر أتى بـ "قلبه"به متأخرا 

  دة كلها منصوبة ات القصیمرفوعا، وما یؤكد نصبه تماما مجیئه رویا في البیت؛ وأبی
  :وقول الشاعر

                                                             

  94ألنعام )1(
  .128ص، 2شرح التسهیل البن مالك جــ)2(
 .127، ص2ج ،وضح المسالك إلى  ألفیة ابن مالك) 3(
 .127، ص2ج ،وضح المسالك إلى  ألفیة ابن مالك) 4(
/ 2، وشرح التسهیل 170الناظم ص، وشرح ابن 149/ 2نسبة في أوضح المسالك  الرجز بال)5(

  .189، وشرح قطر الندى ص184/ 1، وشرح األشموني 128
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ْعَن بالعلیاء إال سید  ُ   )1(ال شفى ذا الغي إال ذو هدى    الم ی
  . )2( وهو مفعول به )سیدا(ونصب   الفاعلمقام  )بالعلیاء( فأقام الجار والمجرور

  
  االسميحذف الموصول  11.1

 أو ،ظرف أو ،الوصل بجملة خبریة إلىكل اسم افتقر  االسميالموصول 
فالبصریون ال یجیزون حذف الموصول  .)3(وصف صریح  أو ،مجرور تامینو  جار

  .حتى ولو علم االسمي
 ه ثابت بالقیاسنوذلك أل االسميجواز حذف الموصول  ألخفشایرى 

فإنَّ حذفها مكتفًى بصلتها جائز بإجماع مع أن داللة " أْن "، فالقیاس على )4(والسماع 
وصول من األسماء علیه، ألن صلة االسم صلتها علیها أضعف من داللة صلة الم

مشتملة على عائد یعود علیه ویمیل المذهب إلیه، وفي ذلك مزید على ما یحصل 
سمى لى ما یحصل بها، فكان الموصول االوصلة الحرف ال مزید فیها ع. بالصلة

وأیًضا فإن الموصول االسمي . أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفي
ضاف إلیه، وحذف المضاف إذا علم جائز، فكذلك ما كالمضاف، وصلته كالم

  :وأما السماع فمنه قول حسان .أشبهه
یَل منكم  لتُم وال نِ ْفٍق وال متقاِرِب       فواهللا ما نِ تَدٍل وَ عْ   )5(بمُ

  :ومنه قول بعض الطائیین .ما الذي نلتم وما نیل منكم: أراد
هُ احتیاط وحزم  ُ   )6(یانوهواه أطاع یستو       ما الذي َدأب

                                                             

 521/ 2، والمقاصد النحویة 363/ 1، والدرر 173الرجز لرؤبة في ملحق دیوانه ص)1(
  .429ص  ،1شرح التصریح جـــ)2(
  .149، ص1شرح التصریح على التوضیح جــ)3(
 .235، ص1شرح التسهیل، ج) 4(
 .1/235شرح التسهیل، ) 5(
 .1/235شرح التسهیل، ) 6(
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ِزَل (قوله تعالى  والذي هواه أطاع، وأقوى الحجج: أراد ُأنْ ا وَ نَ یْ َل ِزَل ِإ الَِّذي ُأنْ نَّا ِب وا آمَ قُوُل وَ
ُكمْ  یْ َل وا باهللا ورسوله والكتاب الذي نّزل (وبالذي أنزل إلیكم، لیكون مثل : أي )1( ) ِإ آِمنُ

  .)2( )على رسوله والكتاب الذي أنزَل من قبل
  

  أ الوصفالمبتد 12.1
  :الوصف في ثالث أت الخاصة بالمبتدحاالیمكن تلخیص ال     

یطابق ما بعده وهذه الحالة  لم اإذ ،نائبه أو فاعال مبتدأ یرفع  إعرابهوجوب : ولىاأل
 جمعا أوالمرفوع بعده مثنى  االسمیكون الوصف المتقدم مفردًا و  أنة على ر مقصو 

  .ح المحمودون، أسابناأسابح المحمود نحو
وذلك عند تطابقها ،المرفوع بعده مبتدأ مؤخراّ  سماالخبرا مقدمًا و  إعرابهوجوب : ةلثانیا

  ائمون الرجال؟أن؟ نالرجال أنائمان الجمع نحو أوفي التثنیة 
؟ ومن ه مثل أقارئ الجنديیراد وما یقتضفاإلتطابقا في  نإ األمرینجواز : الثالثة

 أویكون مسبوقًا بنفي  أنترط ین یشصریالمبتدأ الوصف عند الب أنهنا نلحظ 
  )3( .استفهام

 أواعتمد على نفي  اإذ إالالوصف ال یكون مبتدأ  أن یرون  ن و البصریف      
الكما في المبتدأ و  ،استفهام المتأخر عن الوصف مبتدًأ  االسمو  ،خبرًا مقدماً  كان إ

  .اً مؤخر 
فقائم  ناقائم الزید :عدم اشتراط ذلك  فأجازوا إلى والكوفیون  األخفشفي حین ذهب 

عن  الفاعلفاعل سد مسد الخبر والشرط المذكور الكتفاء الوصف ب :نامبتدأ والزید
على ذلك بقول بعض  األخفشوقد استشهد  .)4(ال شرط للعمل، رجحاألالخبر على 

   :الطائیین

                                                             

  46العنكبوت ) 1(
 136النساء  )2(
 .453، ص1، ج15دار المعارف، ط النحو الوافي،) ه1398(عباس حسن، )3(
  .188ص  ،1اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك  جــ)4(
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ِت      خبیرٌ بنو لهب فال تك ملغیا   )1(مقالة لِهبيٍّ إذا الطیر مرَّ
مبتدأ لكونه وصفا ) خبیر(الكوفیون بهذا الشاهد على مجيء  فاستدل األخفش و  

عامال فیما بعده من دون أن یعتمد على نفي أو استفهام ألنهم ال یشترطون 
  فاعل سد مسد الخبر ) بنو( وعلیه فــ،ذلك

عمله في المرفوع ،كما یقول صاحب شرح التصریح ،األخفشوما سوغ ذلك عند 
ال یشترط  في عمل الوصف  فاألخفش ،وغاتالعمل من جملة المس نأل ؛بعده

   .)2(اعتماده على شيء
  

  .المبتدأ مصدرًا مؤوالً  كان اإذجواز تأخیر الخبر  13.1
د من (( ُ ِه فََال ب یْ ْحُكوم َعَل َدأ مَ تَ بْ ر ِألَن اْلمُ ْأِخیر اْلَخبَ تَ تََدأ وَ بْ ْقِدیم اْلمُ اَألْصل تَ

ا ُث َال مَ ْأِخیره َحیْ یجوز تَ ْقِدیمه  وَ ْحوتَ ائِم زید (نع نَ یجب اْلتَِزام اَألْصل ألسباب  )قَ وَ
َال  ا معرفتین َأو نكرتین متساویتین وَ ُكونَ ر ِبَأن یَ وهم التَّْقِدیم ابتدائیة اْلَخبَ ُ َأحدَها َأن ی

ْحو ة نَ أفضل ِمنْك أفضل مني(قرینَ ُو  )زید َأُخوك وَ ْحو َأب ة َجاَز التَّْقِدیم نَ فَِإن َكاَن قرینَ
ُوُسف َأ قَوله ی و حنیفَة وَ ُ   )3( .)) )بنونا بنو أبنائنا( ب

ْسند فالبصریون یرون أن الخبر یجب أن یتقدم إذا كان  ر مُ  (دون ااْلَخبَ
ى)أما َل َشّدَدة وصلت)َأن( ِإ ْفتُوَحة اْلمُ ْحو اْلمَ ا{ها نَ ْلنَ مْ َأنَّا َحمَ ُ ه ٌة َل آیَ وحجتهم في هذ )4(} وَ

و  اأنه    .المكسورةإن أخر اللتبس بتَل
ى َأن المخففة نَْحو في حین   َل اسا على اْلمسند ِإ ْأِخیره ِقیَ َأن {جوز اْلفراء واألخفش تَ وَ

وا خیر لكم اقًا)أما(فَِإن ولي )5}تَُصومُ   :نَْحو )6(َجاَز التَّْأِخیر اتِّفَ
  

                                                             

  ص 272 ،1وانظر شرح قطر الندى وبل الصدى جــ. 74، ص 1شرح الكافیه الشافیه جــ) 1(
  .75، ص1ج شرح الكافیة الشافیة، )2(
 .384، ص1همع الهوامع، ج)3(
 .41،یس)4(
ة).5( قَرَ  184 ،اْلبَ
  .388ص ،1ج ،همع الهوامع)6(
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نى َجزعٌ (  ا َأنّ ، وَأمّ دي اْصِطبارٌ ْج    ِعنْ مَ النّوى فلِوَ وْ رینى دٍ یَ بْ     .)1( )َكاد یَ
 الخبر مؤخرا قد جاء ف" العلم نور قول مشهور أن"على ذلك جملة  األخفشد قاس وق

ا  ،)قول (وهو  فأصبح المصدر بمكان المبتدأ كما  المفتوحة أنًا بكان المبتدأ مبدوءلمّ
   .)2( )تصوموا خیر لكم  أن (:في قوله تعالى

  
  المرفوع بعد الظرف الجار والمجرور إعراب االسم 14.1

الذي  االسممد الظرف وحرف الجر على شيء قبله لم یعمل في لم یعت اإذ
مؤخرًا في  كانمبتدأ والظرف  خبرًا مقدمًا وفیه ضمیر كما لو  بعده،بل یكون االسم 

  .)3(البصریین  أياللفظ وهذا ر 
والمجرور كما  رالجا أویرتفع بالظرف  االسم أن یونوالكوف األخفشفي حین یرى 

  :وحجتهم في ذلك من أمرین ،ضمیر لعملهما في الظاهر عن یخلوانو  الفعلیرتفع ب
أنَّ الظَّرَف ال بدَّ له من عامٍل وهو الفعُل، فإذا تقدَّم على االسم وَجب أن : أحُدهما

قامه وجَب أن یعمَل  ذا كان قَبله وقد ُأقیم الظَّرف مَ یكوَن عامله قَبله وهو الِفعل، وإ
  .هكما یعمُل الفعُل في االسم إذا كان قَبل

بتدأ، وذي الحاِل وغیرهما : والوجهُ الثَّاني أنَّ الظَّرَف إذا اعتَمَد على شيٍء قَبله كالمُ
َجَب أن  د علیه، فَوَ مَل غیرَ مضاٍف إلى ما اعتَمَ یّن أنَّ العَ علوم البَ عمل، ومن المَ یَ

نسوبًا إلیه    .)4()عند(فزید فاعل ) عندك زید (نحو قولنا .یكوَن مَ

                                                             

  1/103 ،، همع الهوامع1/175التصریح،)1(
  .97ص ،1المدارس النحویة جــ)2(
نتائج الفكر في ، ه 581ت ،  السهیليلرحمن بن عبداهللا بن أحمد بد اابو القاسم ع، السهیلي)3(

  .325ص 1جــ 1992 1النحو دار الكتب العلمیة بیروت ج
ص 403 1ني جــانظر حاشیة الصبان على شرح االشمو ص و 303 1شرح التصریح جــ)4(

وانظر العكبري أبو البقاء  137 1وانظر مختصر مغني  اللبیب عن كتاب االعاریب جــ
ه التبیین عن مذاهب  616بداهللا بن الحسین بن عبداهللا العكبري البغدادي محب الدین ع

  .دار الغرب االسالمي،  نتحقیق عبدالرحمن العثیمی، النحویین  البصریین والكوفیین 
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  الاألفعأسماء  15.1
 األفعالوأسماء  .ولم یتأثر بالعوامل االً معنى واستعم الفعلما ناب عن  يه   

فسها أنن حیث یراد بها یها ال مناها من حیث یراد بها معأفعالاظ ألفموضوعة بأسماء 
المقترنة  أماو  ناها بزمنااظ لم یتغیر اقتر ألفمدلوالتها التي وضعت لها هي  نأل
  )1(ي هي بمعناهاالت األفعالفهي حكم  الزمانب

اظ المكونة من الحروف الهجائیة لفاألتدل على  األفعالاسماء  أنیرى البصریون 
مثال اسم اللفظ المبدوء بالشین )  ناشت(ف األفعالاظ تدل على لفظ لفاألهذه 

فتراق الاالدال على الحدث وهو ) افترق ( یدل على لفظ  االسمالنون وهذا بوالمنتهي 
  .)2(ماضي الذي هو ال الزمانو 

هي حروف ال محل لها  إنما)  األسماء( هذه  أنوالكوفیون  األخفشفي حین یرى 
   .)3( اإلعرابمن 

  
  بعد حاشا االسمحكم  16.1

یكون فعًال في بعض التراكیب  أن ز النحویون رف استثناء وأجاح: حاشا
براءة " كما قیل ینبالتنو " حاشا هللا" بدلیل قولهم "حاش هللا:" تعالىومعناه التنزیه كقوله 

  )4(".من اهللا
حاشا حرف  أنبعد حاشا في موقع جر على اعتبار  االسم أنیرى البصریون 

) ما(بجر زید وال یرون لها غیر ذلك ما لم تدخل  )قام القوم حاشا زید :(قولنف .جر
  )5( .األفعالدخلت عاملها البصریون معاملة  نإعلیها ف

                                                             

 .105، ص3انظر همع الهوامع،ج. 78، 4ج،أوضح المسالك)1(
 .784، 4ج،أوضح المسالك)2(
  .379، ص1التبیین عن مذاهب النحویین، ج .52، 5ج،المفصل البن یعیش  )3(
 .69،66اللمع،ص. 391،ص4انظر المقتضب،ج. 209،ص1الكتاب،ج)4(
 .280، 2ج، همع الهوامع )5(
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ه مفعول أنا في موقع نصب على بعد حاش االسم أن األخفشفي حین یرى 
 .مجرور أوبعدها منصوب  االسمف) خال(بمثل ) احاش(وقد قاس ) حاشا(به للفعل 

 نالي ولمن یسمع حاشا الشیط اللهم اغفر"  :رد عدة أمثلة من السماع منهاأو وقد 
  )1( .ه مفعول بهأنعلى  نافنصب الشیط ) صبعاإلوأبا 
فمثل  .البعض المفهوم من الكالم علىیعود فهو ضمیر مستتر  فاعل حاشا أما     
وهذا رأي جمهور . یعقبهم زیداً  :أيتقدیره حاشا هو  )قام القوم حاشا زیداً  :(قولنا

  )2( النحویین
  

  مع المؤنث السالمج 17.1
وشرطه إن كان صفة وله مذّكر فأن یكون  ،ما لحق آخره ألف وتاء هو كل

ن لم یكن  دا عن تاء التّأنیث مذّكره جمع بالواو والنّون، وإ له مذّكر فأن ال یكون مجرّ
ّال جمع مطلقا)حائض(  ك   )3(، وإ

واع هي كل اسم مؤنث بالمعنى فقط نحو هند أنوالتاء ستة  لفاألیجمع بو 
شفه وأمة وشامة  :ثالث كلمات إالوكل اسم مؤنث بالتاء دون المعنى نحو طلحة 

یث أنالت ألفل اسم مؤنث بوكل اسم مؤنث بالتاء بالمعنى جمیعا نحو مسلمة وك
نحو عذراء كل اسم  الممدودة،یث أنالت ألفالمقصورة نحو حبلى وكل اسم مؤنث ب

فرده في حال الجمع تغیر بناء م لغیر العاقل نحو اصطبل وال یمنع من تسمیته سالماً 
 یهما نحو ظلماتنارة بسكون ثهیهما في جمع سجدة وز ناصبح ثرات فیهسجدات وز 

                                                             

 280، 2ج،همع الهوامع )1(
والمدارس  238ص 2وانظر شرح ابن عقیل جــ 307ص 2شرح التسهیل البن مالك جــ)2(

  .ص98 1النحویة جــ
 ل الدین بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري اإلسنوي المالكي،جما:ابن الحاجب)3(

 ،2010 القاهرة، مكتبة اآلداب، صالح عبد العظیم الشاعر، الكافیة في علم النحو، ،)646(
  .40ص
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  ًا واو ا مات بقلب همزة مفردیهو انحو صحر  الثانيمع ظلمة بسكون في ج الثانيبضم 
)1(.  

الضمة وعالمة  األسماءعالمة الرفع لهذه  نإ:وفي هذا یقول البصریون
  .)2لئك هي الكسرةأو النصب والجر لكل 

ها مبنیة على أنفي موقع النصب  األسماءهذه  أن األخفشفي حین یرى 
و األصل أن ، الكسرة هي دالة على الجر  ، أي أن حركة)3(الكسر في محل نصب

   .وال یجوز أن توضع في مكان الفتحة للداللة على النصب ،تبقى كذلك
  

  الفاءخبر لكن ب نااقتر  18.1
) إن(وفي خبر  ،اتفق جمهور النحاة على جواز زیادة الفاء في خبر المبتدأ

   ) لكّن (خبر ولكنهم اختلفوا في زیادتها في ،المفتوحة) أن(المكسورة وفي خبر 
بیت ب  ذلكویستدلون على  )4(في خبر لكن الفاءیرى البصریون جواز زیادة  إذ 

  :الشعر
  )5(فسوف یكون ىیقض ولكن

  .واقعة في جواب لكن) فسوف(في ) الفاء(وهنا جاءت 
كما یمنع  .الزائدة الفاءخبر لكن ب ناه ال یجوز اقتر أن األخفشفي حین یرى 

  . )6(جود هذا البیت إقامة الحجة علیه وفي و ) أن(بعد  الفاءدخول 
  
  

                                                             

  86، 1أوضح المسالك ج)1(
  86،ص1ج،أوضح المسالك)2(
  .ص117 1وانظر اللباب في علل البناء جــ 86ص 1أوضح المسالك جــ)3(
   507، ص2وانظر شذرات الذهب جــ  340، ص339 1أوضح المسالك جـــ.)4(
  .54/196، قطر الندى 1/225التصریح  ،فواهللا ما فارقتكم قالیا لكم :عجز بیت صدره)5(
وضیاء السالك ،507، ص2وانظر شذرات الذهب جــ  340، ص339 1أوضح المسالك جـــ)6(

  .317،ص 1الى أوضح  المسالك جــ
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  وقوع المصدر موقع الحال 19.1
أقبل األمیر (كقولك  ،لقد اختلف النحاة في المصدر الواقع موقع الحال

  .)جاء زید مشیا(و) كضار 
أقبل األمیر : والتقدیر ،فالبصریون یرون أنه ینتصب ونظائره على الحال

ْن كان في القیاس مثل  .وهو عندهم حال وقع فیه األمر ،راكضا ولیس كلُّ مصدر وإ
ألّن المصدر ههنا في موضع فاعٍل  "ما مضى من هذا الباب یوضع هذا الموضع؛ 

ه ال یحُسن. إذا كان حاالً  ه لیس كلُّ : أال ترى أنّ ، كما أنّ ْجلًة عة وال أتانا رُ أتانا ُسرْ
ًدا ا وَحمْ ذي قبله؛ ألّن المصادر واّطرد في هذا الباب الّ . مصدر یستعمل في باب َسْقیً

  .)1( ". موضع فَاِعلٍ ُهناك لیس في 
مثل هذه المصادر منصوبة على المصدریة  أن  األخفشفي حین یرى 

جاء (یبغت بغتة وفي  األصلو ) طلع بغتة (والعامل فیها محذوف ومثال ذلك 
 الفعلیصبر صبرًا فالجملة من )  قتلته صبرًا ( یركض ركضًا وفي ) ركضاً 

  .)2(المصدر هي الحال ولیس، مع المصدر الظاهر المحذوف
  

  تقدم الحال على صاحبها 20.1
  :للحال مع عاملها ثالث حاالت

، "جاء زید راكبا: "، كـ"أنه یجوز فیها أن تتأخر عنه: إحداها وهي األصل
ا جاء زید: "كـ" وأن تتقدم علیه" نما یكون ذلك إذا كان العامل"، "راكبً فعًال "فیها " وإ

ا ومستقبًال : ، وتصرفه یكون بتنقله في األزمنة الثالثة، أي"امتصرفً  یكون ماضیً
ا: كـ"فالماضي ، وحاًال، قاله أبو البقاء " قم مسرًعا: "، والمستقبل كـ"جاء زید راكبً

  ".یوم زید مسرًعا اآلن: "والحال كـ
في تضمن معنى الفعل وحروفه وقبول " أو صفة تشبه الفعل المتصرف"

رعیة، وهي عالمة التأنیث والتثنیة والجمع، وسواء في ذلك اسم الفاعل عالماته الف
                                                             

  .354،ص1في شرح الملحة،ج اللمحة)1(
  ..259،ص2ج ،أوضح المسالك)2(
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حال من فاعل " مسرًعا"، فـ"زید منطلق مسرًعا: "كـ"واسم المفعول والصفة المشبهة 
ا"فلك في "المستتر فیه، " منطلق" ا"في "" راكبً في " و"في المثال األول، " جاء زید راكبً
وعلى " جاء"أن تقدمهما على "ي المثال الثاني ف" زید منطلق مسرًعا"في " مسرًعا"
ا جاء زید، ومسرًعا زید منطلق أو زید مسرًعا منطلق،: ، فتقول""منطلق"   راكبً
ا، كما إذا كان لها "على عاملها : أي" علیه"الحال " أن تتقدم: الثانیة"لحالة ا  وجوبً

  ."زید"في موضع الحال من " كیف"فـ" كیف جاء زید؟ : صدر الكالم نحو
  )1(.وجوبا"عن عاملها : أي" عنه"الحال " أن تتأخر: الثالثة"الحالة  

  :وفي الحالة األولى خالف بین األخفش والبصریین
" الحال قد تتقدم على صاحبها وقد استدلوا بأمثلة من القیاس نحو  أنیرى البصریون 

زید راكبًا  جاء" وجملة  "  مسرعا زید منطلق " تقول  أنفیجوز " زید منطلق مسرعًا 
  .)2("" راكبًا جاء زید " فنقول " 

" راكبًا زید جاء " في نحو  الفعلال یجوز تقدم الحال على  هأن األخفشفي حین یرى 
  .؛ وذلك لبعدها عن العامل)3("زید مسرعًا منطلق "  أو" مسرعا زید منطلق " و

  )4(" خشعًا أبصارهم یخرجون " تعالىقوله ب نالبصریو  استشهدوقد 
رد  كانو  . االحال على عامله توقد تقدم) یخرجون (في  واوالشعًا حال من فخ

صفة مفعول " خشعًا ""یل أو ت" خاشعًا " یكون  أنهذا ال یتعین لجواز  أن األخفش
  .قومًا خشعًا أبصارهم )5(" "شيء نكر  إلى يیدع الداع میو " والتقدیر  .محذوف

  
  
  

                                                             

 1اللمحة في شرح الملحمة جــ،  753 1وانظر شرح الكافیة جــ 594 1شرح التصریح جــ)1(
381.  

   753ص،1جــ،شرح الكافیة)2(
   753ص،1وانظر شرح الكافیة، جــ 594 1جــ،شرح التصریح)3(
  27،القمر)4(
  26القمر، )5(
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  نعت النكرة بالمعرفة 21.1
الثالثة  اإلعرابجه أو لما قبله فیما هو موجود فیه من  ته موافق عتالنمن شروط   

  .)1(البصریین  أيوهذا ر  .والجنس والعدد والتنكیر ومن التعریف
تكون النكرة مخصصة  أنكرة بالمعرفة بشرط نعت النجواز  األخفشفي حین یرى  

مَ (" تعالىبوصف وقد استشهد  بقوله  ُ ه امَ قَ اِن مَ قُومَ اِن یَ ِهمُ فَآَخرَ یْ ِذیَن اْستََحقَّ َعَل ا ِمَن الَّ
انِ  یَ َل ه نكرة وسوغ أنمع ) ناآلخر (صفة " بأل " المعرف "  نایاألول" فجعل  )2(")اْألَوْ

  .)3(ذلك  كونه موصوفًا بالجار والمجرور 
  

  إبدال الظاهر من المضمر 22.1
ه  الغائب أو غیر  أنه یجوز إبدال الظاهر من المضمر إذا دل یرى البصریون 

وفیه ) قام(فتبدل زیدا من الضمیر الذي في ) رأیت الذي قام زید( على اإلحاطة نحو 
ا(عالى قوله ت آِخِرنَ ا وَ نَ ِل ا ِعیًدا ِألَوَّ نَ أما إذا لم یشتمل على اإلحاطة فهو وال  ، 4 )تَُكوُن َل

رأیت زیدا أباه ؛ وذلك ألن األب غیر زید ؛ألنك ال تبنیه  :یجوز عندهم كما في 
  .)5(رهلغی

فهو   دون شرط اإلحاطةمن الضمیر ه یجوز إبداله أن األخفشفي حین یرى 
من الیاء المنصوبة   بدال )"تني عمرًا أیتك زیدًا ور أیر (زیدًا وعمرًا في قولنا "  أنى یر 

  :ویستدل بقول الشاعر) تني أیور ، تكأیر (المحل في 
ْعِضلٍة    )6( الهدى من كان ِضلِّیال وأمَّ نهَج          بكم قُریٍش ُكفینا كلَّ مُ

" المخاطب في قوله "  كاف " من دالبالجر ب" بكم قریش " ستشهاد قوله االووجه 
   .)7("بكم 

                                                             

  .273 3ك جــأوضح المسال )1(
  .107المائدة،)2(
  .273 3وانظر أوضح المسالك جــ 949 2توضیح المقاصد جـــ)3(
  114المائدة  )4(
  .386 3وانظر أوضح المسالك جــ 1046 2توضیح المقاصد جـــ)5(
  .443شرح شذور الذهب ص،،687،شرح التصریح )6(
  371 3المسالك جــ أوضح انظر  257 1مغني اللبیب جــ)7(
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  التقدیر في وقوع الخبر ظرفاً  23.1
 أن الثانيو  ،ماایكون الظرف ت أن األولیقع الظرف خبرا بشرطین  أنیجوز 

   .)1(أیتعلق بمحذوف وجوبًا 
 أنوحجتهم  ،)استقر  أوكائن (التقدیر في ذلك  أن فالبصریون یرون

فكل من   ،یكون اسمًا مفرداً  أنفي الخبر  األصلو  ،المحذوف هو الخبر في الحقیقة
بوقوع الظرف المجرور في  موضع ال  االسمأصل صحیح ورجح  إلىریقین استند فال

  )2")اتناأیلهم مكر في  اإذ(" :تعالىوقوله  )في الدار فزید  أما( :یصلح للفعل نحو
 اإذ نوأل، جملة شرط دون جوابه  أوباسم مفرد  إال الفاءال تنفصل من  أما نأل
  .)3(صحاألعلى  األفعالجائیة ال یلیها فال

المحذوف  أنوحجته " استقر  أو كان :تقدیره أن األخفشفي حین  یرى 
     .)4(یكون فعالً  أنفي العامل  األصلعامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور و 

  
  الحال یل في حذف الخبر إذا سدت مسدهالتأو  24.1

تأتي الحال سادة مسد الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا ویعمل في االسم 
وهذه الحال ال  ،)ضربي زیدا قائما (ثم تأتي الحال بعده كما في قولنا ،الذي بعده

  )5( .)ضربي قائم (فال یصح قولنا  ،تصلح أن تكون خبرا
أكثر : مضافا إلى المصدر المذكور، نحو"المبتدأ اسم تفضیل  یكون" أو

اسم تفضیل مبتدأ، مضاف إلى مصدر عامل في اسم " أكثر"، فـ"شربي السویق ملتوتا
  )6(.عنه امفسر لضمیر ذي حال ال یصح كونها خبر 

                                                             

  .206 1ح التصریح جــشر )1(
  .21یونس )2(
  .207، ص1شرح التصریح، ج)3(
  .371، ص3أوضح المسالك، ج )4(
  .213نتائج الفكرفي النحو،ص )5(
  .278،ص1شرح التسهیل ج )6(
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 .أخطب ما یكون: مؤول بالمصدر المذكور، نحو"شيء " إلى"مضافا " أو"
" ما"اسم تفضیل مبتدأ مضاف إلى مؤول بالمصدر، وهو " طبأخ"، فـ"ألمیر قائماا

  .)1(مقدر"كله في األمثلة السابقة " وخبر ذلك. "أخطب كون األمیر قائما: والفعل، أي
  وقد اختلف األخفش مع البصریین في تأویل المحذوف 

إن " إذا كان"أو "إن أرید الماضي، "" إذ كان"بـ إذ یرى البصریون بأن التقدیر 
حاصل إذ كان، : فیكون الخبر ظرف زمان متعلقا بمحذوف، والتقدیر ،المستقبل أرید

التامة، " كان"ظرف للخبر مضاف إلى " إذا"أو " إذ"خبر، و" حاصل"أو إذا كان، فـ
حاالن من " ملتوتا"و" قائما"وفاعلها مستتر فیها عائد على مفعول المصدر، و

نما لم تجعل "كان"الضمیر المستتر في    :ناقصة، والمنصوب خبرها لوجهین" نكا"، وإ
  .ضربي زیدا القائم: التزام تنكیره، فإنهم ال یقولون: أحدهما
أقرب ما یكون العبد : "وقوع الجملة االسمیة مقرونة بالواو موقعه، كالحدیث: والثاني

  "من ربه وهو ساجد
الخبر مقدر في المثال السابق وهو مقدر بمصدر  أنب األخفشفي حین یرى 

في  ،ضربه قائماً ،ي زیدًا قائمًا ضرب:صاحب الحال فیقدر الخبر في إلى مضاف
 :میر واقفااألوفي أخطب ما یكون  شربه ملتوتا :بي السویق ملتوتاً أكثر شر  :قوله

یه مفعوله إلوفاعله محذوف والهاء مضاف ، بر هو الخ الثانيكونه واقفًا فالمصدر 
 أيضًا ر أیو  ،البصریین أيًا من ر فهو على ما ترى أقل حذف، وهي صاحبة الحال 

  . )2(السهولة  إلىیمیل 

                                                             

وني)1( ) هـ900: المتوفى(علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الشافعي :اُألْشمُ
  .1998، 1لبنان ط - ار الكتب العلمیة بیروتد،شرح األشموني على ألفیة ابن مالك

   278  1شرح التسهیل جــ)2(
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  یةاالستفهامممیز كم  25.1
أي عدد مركب من أحد عشر إلى تسعة :كم االستفهامیة تأتي بمعنى

وقد بنیت ألنها تتضمن معنى همزة االستفهام والسؤال بها عن كمیة العدد  ،وتسعین
  .)1(وممیزها فیه خالف

 اإذعداد  األیكون مفردًا مثل تمییز  أنیزها یجب یتم أنیرى البصریون  إذ
 أنمنصوب فالتمییز عندهم بعد كم یشترط فیه  یز مفرد نكرةیجاءت عقودًا وهو تم

هم نإعا فجاء جم اإذ أماو ، ال معرفًا ومنصوبًا ال مجرورًا  دًا ال جمعًا ونكرةیكون مفر 
  .)2(والتمییز محذوف) حال(ه أنیؤولون على 

یة جمعًا وقد ذهب االستفهام) كم(یز یجواز وقوع تم األخفشفي حین یرى    
فالسؤال هنا  . ؟نالك ماكم غال :السؤال عن الجماعات نحو كان نإفي هذا  األخفش

لك  نكم صنف من أصناف الغلما :أيه سؤال عن أصناف أن األخفشكما یوضح 
  . )3(فالسؤال عن أصنافهم ال عن آحادهم،  ؟اعجم أووا كانعربًا 

  
  الفاعلإعمال اسم  26.1

یشتق من الثالثي  ،الفعلهو اسم مشتق للداللة على من قام ب :الفاعلاسم 
على وزن فاعل ومن غیر الثالثي بإبدال یاء المضارعة میمًا مضمومة وكسر ما قبل 

ستقبال عند اال أوكن بشروط  هي الحال عمل فعله ول الفاعلاسم  عملوقد ی،  اآلخر
  .)4(البصریین

 إذستقبال الاعمل فعله یشترط الحال و  الفاعلعمل اسم  أنون یرون فالبصری
سبق اسم   اإذحرف نداء ف أو استفهامبیسبق  أن أو ،التعریف) بأل(لم یكن معرفاً 

                                                             

    311،ص1توضیح المقاصد،ج)1(
    251،ص2همع الهوامع ج)2(
   468 2شرح شذور الذهب جــ )3(
  238، 3ج ،النحو الوافي )4(
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للعمل بمعنى الماضي والحال صالح  فهو ،وصلح أن یكون صلة لها)بأل ( الفاعل
  .)1( الفعلیله بأو یجب ت یعمل مطلقًا لوقوعه موقعاً  الفاعلاسم  نستقبال ألالاو 

لیست ) أل(ألن  ؛منتصب بعده مشبه بالمفعول بهال أن األخفشفي حین یرى 
ودخولها یبطل عمله كما یبطله التصغیر والوصف ، موصولة بل هي حرف تعریف 

قصد معنى  نإ و ، یة فالنصب على التشبیه هدقصد بأل الع نإف الفعله یبعد عن نأل
  .)2( الفاعلالذي فالنصب باسم 

  
  على زنة فاعلبناء العدد المصوغ  27.1

على العشرة   إلىعداد من اثنین فما فوق األیصاغ من  الفاعلاسم  أنویعني 
وعاشر كما یصاغ من ضرب ضارب وعند .... .ثالث نانحو ث)  فاعل( وزن 

یستعمل مع  أن الثاني أما ،یستعمل مفردًا وال إشكال فیه أناستعماله له شروط منها 
  .)3(العدد الذي تحته إاله وال یكون لفایستعمل مع مخ أنوالثالث  ،هموافق

ي ناث" كقولك  هیستعمل مع موافق أنهو و  الثانيالشرط  في فالبصریون یرون 
عاشر عشرة وفي  إلىي اثنین ناث :ضافته عندهم فتقول في التذكیریجب إأنه " اثنین 

ذا أردت  ،عاشرة عشرة إلىیة اثنتین نثایث أنالت في :أن تقول في أحد عشر كما قلتوإ
 ،حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى أن تبلغ إلى تسة عشر :قلت) خامس(

ههنا یجران ) فحادي وخامس(ومن قال خامس خمسة عشر وحادي أحد عشر 
   .)4(ویرفعان وال یبنیان

                                                             

  852 2توضیح المقاصد والمسالك جـــ)1(
  853ص 2توضیح المقاصد والمسالك جـــ.)2(
  1231، 3ج،المقاصد والمسالك توضیح.)3(
  426، ص2األصول في النحو، ج.)4(
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 جحتوا".  وثالث ثالثةَ ، ي اثنین ناث" قول عماله فنجواز إ إلى األخفشفي حین ذهب 
  .)1(منهما الثانيكنت  إذا" ثنیت الرجلین " بقول بعض العرب 

نماو  ،لیللم یرفض شیئًا بحجة النادر والق األخفش أنوهذا دلیل على   كان إ
   .هباإعر راه  من واسعًا في وضع التفسیرات كما ن

  
  الصفة المشبهة 28.1

ا وتؤنث ویدخله كروتذ، فاعلینالهي أسماء ینعت بها كما ینعت بأسماء 
كما یجمع الضمیر  )كاسم الفاعل وأفعل التفضیل(وتجمع بالواو والنون  ،األلف والالم

فإذا اجتمع في النعت هذه األشیاء التي ذكرت أو بعضها شبهوها بأسماء ، في الفعل
  )2(الفاعلین

ملة الصفة المشبهة في رفع عومل معا الثبوتمعنى  الفاعلقصد باسم  اذفإ
 كان اإذوعلى التمییز ، معرفة كان اإذ، شبیه بالمفعول به وفي نصبه على الت فاعلال

اتفاقًا وهو  ما یجوز ذلك فیه األولواع أنوهو في ذلك على ثالثة  باإلضافةنكرة وجره 
اقًا وهو ما یتعدى ما یمتنع فیه اتف الثانيو  . طاهر القلبك: ما أخذ من فعل قاصر

  .والثالث ما یتعدى لواحد . كثر من واحدأل
أن یصاغ منه صفة  المتعدي لواحد یمنع مطلقاً  الفعل أنریون یرون فالبص

   .)3(وهو مرفوض عندهم  الثانيكما النوع  مشبهة
مستشهدًا بقول   صیاغة الصفة المشبهة منه؛ جواز األخفشفي حین یرى 

 هو" جره واستدل بقولهم  أوب األیرید بنصب " ب األ غضبانمررت برجل " العرب 
  .وهو صفة مشبهة) حدیث(متعلق ب )بالوجع(فقولهم  "حدیث عهد بوجع 

                                                             

جمال ، عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا ابن یوسف ابو محمد ، انظر ابن هشام ) 1(
موسوعة ، تحقیق حاتم صالح الضامن ، المسائل السفریة في النحو ،   761ت ، الدین 

  .460ص 2شرح التصریح على التوضیح جـــ
  .130،ص1ج،ول في النحواألص)2(
  20  2انظر شرح التصریح  على التوضیح جــ،  161 1توضیح  المقاصد والمسالك جـــ)3(
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مررت برجل " جاء من كالمهم  نإال بالصفة ف) عهد (البصریون ب یعلقهفي حین 
 أيبفعل محذوف تدل علیه الصفة ) على زید ( علقوا " ب على زید األ ناغضب

  .)1(غضب على زید
  

  موضوع التعجب من العاهات 29.1
أو ال مثیل  ،النفس حین تستعظم أمرا نادرا التعجب شعور داخلي تنفعل به

وال یتحقق التعجب إال باجتماع هذه األشیاء  ،أو خفي السبب،مجهول الحقیقة ؛له
ما أفعل و أفعل :(  النحو هما للتعجب صیغتین قیاسیتین اتفق علیها علماء.كلها

 )2()بـ
 )فعلأ (نه ال یجوز صوغ التعجب من العاهات وذلك ألأنیرى البصریون 

هل عور فهو أعور وعرج فهو نحو شهل فهو أش )أفعل(على  التعجب اسم فاعل
خلقًة كما اشترط البصریون في اشتقاق  أولونًا  كانفعل جاءت اسم فاعل لما أعرج فأ

  .)3() ال یجوز من غیر الثالثي ( یكون من فعل ثالثي  أن )أفعل( صیغة التعجب
من (" تعالى هعاهات واستشهد بقولمن ال ) أفعل(جواز صوغ  األخفشین یرى في ح
  .)4(") ة أعمى وأضل سبیًال اآلخر في هذه أعمى فهو في  كان

أتقن فنقول ما أتقنه وأخطى ما نحو یشتق من كل فعل مزید  أن األخفشوقد جوز 
   .)5(أخطاه

  
                                                             

  .91 3همع الهوامع جــ)1(
  .339،  3النحو الوافي ج)2(
 أبو البقاء،،یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي:ابن الصانع:ابن یعیش) 3(

 دار الكتب العلمیة، امیل بدیع یعقوب،،،المفصل)643(ليموفق الدین األسدي الموص
   318ص3وانظر همع الهوامع ج.  415،ص4ج ،2001لبنان،

  72،اإلسراء) 4(
وانظر  518ص1ج، وانظر اللمحة في شرح الملحة 4/415شرح المفصل البن یعیش جــ) 5(

  106، ص1انظر المدارس النحویة ج 318ص3همع الهوامع ج
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  تنكیر فاعل نعم وبئس 30.1
فش ي شروط إعرابه خالف بین األخفاعال وف) نعم و بئس(یعرب االسم بعد 

  .البصریینو 
یكون  أن ،فاعالً  إعرابهیشترط في  )نعم وبئس (االسم بعد أن یرون البصریونف
 إلىیكون مضافًا  أن أول التعریف اسم معرف بأ إلىمضافًا  أول التعریف ًا بأمعرف

  :)1ومثل ذلك االمعرف به
   )2")نعم المولى ونعم النصیر ("  تعالىقول  -1
   )3")ن ولنعم دار المتقی("  تعالىقوله  -2
  ر قول الشاع -3

  .)4زهیر حسام مفرد من حمائل  فنعم ابن أخت القوم غیر مكذب    
وحكى  .)5 نعم وبئس نكرةً مفردةً مضافةً ل یقع فاعالً  أنجواز  األخفشفي حین یرى 

  . )6( )ونعم نیم (اسًا من العرب یقولون أن أن األخفش
  
  
  
  

                                                             

   11 3شرح التسهیل ج 395 4یعیش جــ شرح المفصل البن)1(
  40األنعام،)2(
  30،النحل)3(
  904، توضیح المقاصد 721/1105شرح الكافیة )4(
 1108 2شرح الكافیة الشافیة ج 11 3شرح التسهیل ج 395 4شرح المفصل البن یعیش جــ)5(

 793 1مغني اللبیب ج  246 3أوضح المسالك ج 432 1توضیح المقاصد والمسالك ج
الجامعة اإلسالمیة في ، خطاب الماردي ومنهجه في النحو ، ر الشاعر حسن موسى وانظ

رجب ذو القعدة ، السنة العشرون ، العددان التاسع والسبعون والثمانون ، المدینة المنورة 
  119 1ج 1408

  279، 2ج،شرح األشموني  .906، 2توضیح المقاصد والمسالك ج.)6(
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  لخافضمن غیر إعادة ا خفوضالعطف على الضمیر الم 31.1
اتفق النحاة على جواز عطف االسم الظاهر على ضمائر الرفع والنصب 

أما في حالة العطف على المجرور فقد اختلف األخفش مع  ،بوجود فاصل أو عدمه
  .البصریین في ذلك

بعد إعادة  إاله ال یجوز العطف على الضمیر المجرور أنیرى البصریون إذ 
الجار  أنواحتجوا لمذهبهم  ب" ید مررت بك وز " حرف الجر فال یجوز قولك 

 تك عطفنأكعطفت على الضمیر المجرور ف اإذوالمجرور بمنزلة الشي الواحد ف
مجرورًا  اتصل بالجار ولم  كان اإذالضمیر  أنعلى الحرف  الجار من قبل  االسم

عطف  أنمتصًال بخالف ضمیر الرفع والنصب كما  إالینفصل منه ولهذا ال یكون 
عاقبا له فلم یجز ضمیر الجر شبیه بالتنوین وم أنرف ال یجوز ومنها على الح االسم

  . )1(العطف علیه كالتنوین
جواز العطف على الضمیر المجرور دون إعادة   األخفشفي حین یرى 

ه یستدل على ذلك بكثرة  أنالجار وقد استدل على ذلك بكثرة  وروده في التنزیل كما 
 )2(")رحام األتساءلون به و واتقوا اهللا الذي ("تعالى ه كالم العرب  فیه  ففي التنزیل قول

رحام معطوفة على الهاء األعادة الخافض فاءة حمزة الزیاتي بالجر على عدم إعلى قر 
یستفتونك في النساء قل اهللا یفتیكم فیهن وما ("  تعالىدون إعادة حرف الجر وقوله 

وقول  )4(ن إعادة الخافضدو ) هن(معطوفة على الضمیر ) ما(ــف )3(")یتلى علیكم 
  :الشاعر

  )5(ام من عجب یاألهب فما بك و ذاف          تمناوتش فالیوم قربت تهجونا
                                                             

وانظر  7_2 2وانظر اللمحة في شرح الملحة جــ 380 2االنصاف في مسائل الخالف جــ)1(
  .215 2أوضح المسالك الى الفیة ابن مالك جـــ

  1النساء )2(
    127النساء )3(
 2حاشیة الصبان على شرح االشموني جـــ 533ص 1شرح التصریح على التوضیح جــ)4(

  . 206ص
   399، شرح المفصل ص2/383الكتاب،)5(
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    .عطف على ضمیر الكاف  دون إعادة الخافض ام اسم ظاهر،یاألف
فهو قد أخذ من الكوفیین بعض  قعیدفي الت األخفشومن هنا یتضح لنا توسع 

  .عرب حجةفكل ما ورد عن ال للتقعیدقواعدهم 
  

  العطف على معمول أكثر من عاملین 32.1
على عطف ال ولي عامل واحد ولكنهم اختلفوا فيلقد أجاز النحاة العطف على معم

  معمول أكثر من عاملین 
 نإ(البصریون جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو  ففي حین رأى

ًا زیدًا عمر بكر  أعلم (وعلى معموالت عامل واحد نحو )جالس اً زیدًا ذاهب وعمر 
كثر من عاملین أالعطف على معمول  إال أنهم منعوا )بو بكر سعیدًا منطلقاً أجالسًا و 

لم یكن  نإف نعاملی معموال أماو  ،)خاك غالمه بكرأزیدًا ضارب أبوه لعمر و  نإ(نحو 
ولیس  )رك بكرمكل طعامك عمرو وتآ كان (ه ممتنع اجماعه نحونإحدهما جارًا فأ

  )1( .كذلك
مطلق في عطف المعمول في جواز ذلك وهو الجواز ال األخفشحین یرى في 

 )وفي الدار والحجرة عمر  زید(یقول في جملة و ،كثر من عاملین ومعمول العاملینأ
) في الدار زید والحجرة عمرو: (نحوأو حتى لو كان الجار مقدما .)الحجرة وعمر و (أو
  )2( ).وعمرو الحجرة( أو

لدار بالجر وعمرًا معطوف على زید  بالرفع على افجعل الحجرة معطوفة 
المعنى المقصود منها على وجه  تأفاد اإذجزیئات الكالم  أنه بأییحتج لر  كانو 

                                                             

حاشیة الصبان على شرح  ،)هـ1206: المتوفى(حمد بن علي الشافعي أبو العرفان م:الصبان)1(
      م1997- هـ  1417 1ط ،لبنان-األشمونى أللفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة بیروت

  181،ص3ج،
   3،183حاشیة الصبان،ج) 2(
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الوالسماع  النقل إلى ستقامة ال یحتاجاال یفهم ناتراكیب العلماء في تص قفلزم تو  وإ
  .)1(علیه

  
  هموافقة البدل متبوع 33.1

ظهار واإلفي التعریف  البدل لمتبوعه موافقة لزمه ال یأنیرى البصریون 
س ن المظهر والمفرد من غیره وبالعكوضدهما فتبدل النكرة  من المعرفة والمضمر م

لنسفعًا بالناصیة ("وقوله  )2( ")صراط مستقیم صراط اهللا إلى(" تعالىكقوله 
  .)3(")ناصیة

 أو یبدل الظاهر من ضمیر الحاضر مخاطباً  إنمات زیدًا أباه لكن أیوقولك ر 
وقولك  )4(") ا وآخرنالنو دًا ألن لنا عیتكو (" تعالىحاطة نحو قوله اإل أفادت نإمتكلمًا 

  بعضًا نحو قوله  )5(أوصاغركم أكرمكم أكابركم وأ
  )6(المناسم  ةرجلي فرجلي شثن               داهماألن و سجي بالنعدأو  

اطب  یبدل من ضمیر المتكلم والمخ أنه یجوز أن األخفشفي حین یرى 
ذضًا و أیه ال لبس فیه نالغائب أل إلىویتعدى ذلك  البدل في إزالة  كانلم ینعت ولو  اإ

یوم  إلىلیجمعنكم ("  تعالىینعت وقد ورد قوله  أنلبس یمتنع في الغائب كما امتنع 
  .)7(بدل من ضمیر الخطاب" الذین " ف ") القیامة ال ریب فیه الذین خسروا 

  
  
  

                                                             

  309،ص1المدارس النحویة،ج) 1(
  53-52الشورى،) 2(
  15العلق،) 3(
  .114المائدة،) 4(
  .235، ص3السالك إلى أوضح المسالك ح ضیاء) 5(
  .1581همع الهوامع )6(
    179ص 3همع الهوامع جـــ،    367 3أوضح المسالك الى الفیة ابن مالك جـــ)7(
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  ساكن الوسط كان أوتحرك وسطه  اإذترخیم الثالثي  34.1
واصطالحا حذف آخر االسم باطراد فال یسمى  )1(الترخیم لغة التسهیل

مرخما ویدخل في المنادى والتصغیر والمقصود هنا االول وهو المراد عند ) ید(مثل
اإلطالق فال یرخم غیر المنادى إال لضرورة بشرط صالحیته للنداء بخالف ما ال 

العلم وغیره وذو التاء والخالي  ،وسواء في جوازه في الضرورة یصلح له كالمعرف بأل
منها والمعوض وغیره كما جزم ابن مالك وقال بعضهم ال یرخم فیها غیر النداء إلى 

  . )2(العلم ألنه المسموع 
ما اجتمعت  إالخال من الهاء  االسم الذي ترخیمه ال یجوز أنیرى البصریون 

  .)3(شروط ةفیه أربع
رك وسطه حت اإذالثالثي  ترخیمئدًا على ثالثة أحرف  فال یجوز یكون زا أن .1

 .و حكم سكن نح أو
 .یكون علماً  أن .2
 .یكون ذا إسناد الأ .3
  .یكون ذا إضافة أال  .4

أمن اللبس فنقول  اإذتحرك وسطه  اإذالثالثي  ترخیمجواز  األخفشفي حین یرى 
  .في حكم یا حكي نحو یا جار

  .)4( بكر على نحو حكم ترخیمكما أجاز 
  

  صرف االسم إذا وافق وزن الفعل  35.1
  :للفعل إال إذااجتمعت فیه شروط منها إن االسم ال یعد موافقا

                                                             

   224،ص12مادة رخم،ج،لسان العرب)1(
   74،ص2ج،همع الهوامع)2(
حاشیة ،   68ص  3وانظر شرح االشموني جـــ، 113ص 3توضیح المقاصد والمسالك جــ)3(

  .260ص  3الصبان على شرح االشموني جـــ
  .261ص  3حاشیة الصبان على شرح االشموني جـــ،   69ص  3شرح االشموني جـــ )4(
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في علم  إالدون ندور  االسمال یوجد في  أنبالفعل  ةیكون  الوزن خاص أن -1
با ِفیِه ویعبر  كانطلق واستخرجمنقول منه  عرب َأو َغالِ ذا سمي بهما َأو ِفي أعجمي مُ ِإ

اَدات الَّتِي ِفي أول َعن یَ اَدة من الزِّ ل وأوله ِزیَ اْلِفعْ ُوجد ِفي اِالْسم وَ ِه ِبَأن ی ى ِب اْألوَل هُ ِب
َس بمنقول كأفكل  یْ قسم َل ل كیزید ویشكر وَ اِن قسم نقل من اْلِفعْ ُهوَ ِقْسمَ َضارع وَ اْلمُ

  .ویرمع
ا علمین) مامرؤ وابن (لیخرج نحو اً ال یكون الزم أن -2 مَ ُ ِإنَّه َغة اإلتباع ِفي  فَ على ُل

ف ِألَن  َال یمنعان من الّصرْ ِفي اْلَجرّ كاضرب وَ ِفي النصب كاعلم وَ ْفع كاخرج وَ الرّ
َغة من یْلتَزم  و سمي بهما على ُل َكة اْلعین َفَل ِقر َحرَ ْذ لم تَْستَ َالِزم ِإ َس ِب یْ ا َل ْزن فیهمَ اْلوَ

ط تْح منعا الشَّرْ   .اْلفَ
لَ أ -3 ذا سمي بهما ى شبه االن یُخرجهُ ِإ قیل ِإ سم ُسُكون تَْخفیف لیخرج نَْحو رد وَ

ذا  قیل َهَذا ِإ ى شبه اِالْسم فصارا نَْحو مد وَ َل ا ِإ مَ ُ ا یصرفان ِألَن اإلسكان أخرجه مَ ُ ِإنَّه فَ
ب ثمَّ تسكن الرَّاء  َضرْ َأ بْعدَها َكَأن تسمي رجال ِب رَ ة فَِإن َط َكاَن الّسُكون قبل التَّْسِمیَ

 َ ا ف   :ِفیِه قَوَالنِ تَْخِفیفً
اْألَ "  ذا ضم یاؤه إتباعا فَ َالِن ِفي یعصر علما ِإ یْجِري اْلقَوْ هوَ یْ وَ یِه ِسیبَ َعلِ  َصّح صرفه وَ

ى شبه اِالْسم  َل وج ِإ ُخرُ ِه وَ ود السماع ِب رُ   لوُ
ا ویجریان َأیْضا ِفي أللبب َ َداد به یِه اْألَْخفَش لعروض الضمة فََال اْعتِ َعلِ نعه وَ الثَّانِي مَ  وَ

ل بالفك ن اْألَْخفَش صرفه لمباینته اْلِفعْ   )1("علما فَعَ
  

  جمع الخماسي جمع تكسیر 36.1
ولك جواز  ،)مفاعیل(أو ) مفاعل(إذا جمع الخماسي یكون على وزنین 

إذ  )2( .إذ ال مزیة ألحدهما على اآلخر ،الحذف أو الزیادة ؛ألن التكافؤ ثابت بینهما

                                                             

  115،ص1ج،همع الهوامع)1(
    1410، 3توضیح المقاصد والمسالك جـ،ج)2(
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وحذفها من مثال مفاعیل ال یجوز ) مفاعل(مثل زیادة الیاء في  أنیرى البصریون 
  .)1(للضرورة  إال

على وزن مفعال یكون على  جمع الخماسي الذي أن األخفشفي حین یرى 
ولو ألقى ("  تعالىمفاتیح واستشهد بقوله  أومفاعیل مثل مفتاح مفاتح  أووزن مفاعل 

  )4( .)3(")وعنده مفاتح الغیب (" وقوله  )2(")یره ذامع
  )فعلل(  ن المجرد الرباعياأوز  من

بكسر الفاء وواحد بضمها وواحد بفتحها  ةأبنیة ثالث ةلرباعي المجرد  خمسل
) مهطر(مثاله  لوفعل، ) درهم(ل مثاله زبرج  وفعلل مثاله فعل) ف(أما مكسورة الفاء 

وهذه األمثلة تكون ) برثن(ل جعفر والمضموم فعلل  مثل مث) للفع(والمفتوح الفاء 
   .نیكون صفات  فهذا رأي البصریأسماء وت

خرج وی) جؤذر(سادسًا وهو فعلل ومثاله  افي حین یرى األخفش أن هناك وزن    
ن ألنه لما زاد حرفًا على الثالثي خرج عن و االبصری ههذا بناءً لم یحك بقولهم،

  .)5(لوا أبنیتهاالعتدال ألن أعدل األسماء هو الثالثي  فقل تصرفهم فیما زاد علیه فعلّ 

                                                             

    1413ص 3توضیح المقاصد والمسالك جـــ)1(
   15القیامة،)2(
    59األنعام،)3(
  .348ص 1ح شذور الذهب جــشر )4(
، ابراهیم بن سلیمان البعیمي، ریف شرح التص، ) 442(أبو القاسم عمر بن ثابت ، االثمانیني)5(

اللباب في علل ، 33 1المفتاح في الصرف جــ، 207 1جــ 1999) 1(طبعة ،مكتبة الرشد 
  .521ص 3توضیح المقاصد والمسالك جــ، 213  2البناء واالعراب جــ
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  الثانيلفصل ا
  آراء األخفش التي خالف فیها البصریین في األفعال

  
  المضارع الفعلرافع  1.2

أن الفعل المضارع إنما یرتفع عند البصریین : یقول صاحب كتاب علل النحو
كقولك في  ،بوقوعه موقع االسم، وسواء كان االسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا

 ،كان زید یقوم: فأما المنصوب فنحو قولك.ید قائمز :وهو في موقع ،زید یقوم :الرفوع
فهو في ،مررت برجل یقوم:وأما المجرور فنحو قولك. كان زید قائما:في موضع

نما استحق الرفع لوقوعه موقع االسم لوجهین .مررت برجل قائم:موضع   :وإ
مع ذلك متجرد من العوامل بأن وقوعه موقع االسم معنى لیس بلفظ،وهو :أحدهما
  أعطي الفعل في هذا الموضع الرفع ،فمن حیث استحق المبتدأ الرفع ،اللفظیة

  :هو أن الفعل له ثالثة أحوال: والوجه الثاني
  )شارب (وهوفي موضع ،زید یشرب:كقولك ،أنه یقع موقع االسم وحده:أحدهما
  أرید دراستك :فهو بمنزلة ،ن أدرسأرید أ :كقولك،ع االسم مع غیرهأنه یقع موق :والثاني

آتك،  إن تأت :كقولك،سه، وال مع غیرهأال یقع موقع االسم بنف :الة الثالثةوالح
ویكون معناه، فلما كان  ،لم یقم زید،ال یصح أن یقع االسم موقع ما ذكرناه:وكذلك

كان وقوع ،وكان االسم هو االصل في االعراب ،الفعل قد حصل على االشیاء الثالثة
عطي أقوى الحركات، وهو الرفع، ولما فوجب أن ی ،الفعل في موضعه أقوى احواله

ولما كان  ،جعل له النصب،كان وقوعه مع غیره موقع االسم دون ذلك في الرتبة
فبعد بذلك من شبه االسم بعداشدیدا، ،وقوعه في موضع ال یصح وقوع االسم فیه

  .)1(وهو الجزم ،لبعد شبهه منه،أعطي من االعراب ما الیصح دخوله على االسم

                                                             

، علل النحو، محمود جاسم محمد )381(أبا الحسن،محمدبن عبداهللا بن العباس: الوراق ابن )1(
 2وأنظر شرح التصریح على التوضیح جــ .،1999الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض،

  .357ص
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المضارع هو تجرده من  الفعلالسبب في رفع  أن ألخفشافي حین یرى 
، لن(دخل علیه  اإذه نذلك أل  ،اثنواإلنوني التوكید  سالمته من و ،الناصب والجازم

  .)1(االسممحل  حاالً ال یقع بعدهما فلیس حینئذ  االسم نامتنع رفعه أل) لم
  

  األداة تقدیم جواب الشرط على 2.2
ل الشرط وال فعل الجواب عیم شيء من معموالت فال یجوز تقد هأنیرى البصریون 

وما النافیة  االستفهامأداة الشرط عندهم لها الصدارة في الكالم فهي كأداة  نذلك أل
نماونحوهما مما له الصدر وال یعمل ما قبلها فیما بعدها و  مبنیة  أوفة أنتقع مست إ

   )2(نحوه أوبر على ذي خ
مضارعًا  أو كانرط على أداة الشرط ماضیًا تقدیم جواب الش األخفشز یجوّ  في حین

  .)3(قمت  نإقمت  وأقوم  نإنحو قمت 
  

  لغاء عمل ظن وأخواتهاإ 3.2
 الغاءوال یجیز البصریون  .التي تنصب مفعولین األفعالظن وأخواتها من 

  .)4(توسطت  أوعملها سواء تقدمت 
اتها مع قد یلغي عمل ظن وأخو  هأنووافقه الكوفیون ب األخفشفي حین یرى 

 أفعال أنجوازه في التوسط والتأخر والعلة في ذلك هم كتقدم العامل وهو جائز عند
وقد  )5(أثر من آثار ضعفها لغاءاإلالمتعدیة وهذا  األفعالعن بقیة  ضعیفةالقلوب 

  :استشهد على ذلك بقول الشاعر

                                                             

  .560، ص2همع الهوامع ج)1(
  .298، ص1شرح التسهیل البن مالك،ج)2(
  .474، ص3حاشیة الصبان على شرح األشموني ج)3(
  .561ص 1توضیح المقاصد والمسالك جــ)4(
حاشیة   367ص 1شرح االشمدني جــ، 56ص 2اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك جــ.)5(

  40ص 2الصبان جــ
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  ..)1(دباألت مالك الشیمة أیي ر نإ
یل أو ت إلىه ال یحتاج نللصواب أل والكوفیین أقرب األخفش أير  أنوهنا نرى 

لى من الغاء العمل بالكلیة  وفي أو یل وهو عندهم أو الت إلىفي حین احتاج البصریون 
) وظننت قام زیداً ) (ظننت یقوم زیدًا (هذه المسألة یدخل خالف آخر ضمنها هو 

الكوفیین ال یجیزون  أنالتأخیر في حین  الفعلالنیة ب نفعند البصریین یجوز أل
  .)2(كذل
  

  العامل في المفعول معه 4.2
أرید بها النصب على المعیة مسبوقة بفعل  واوالمفعول معه اسم فضلة بعد 

  .)3(ما فیه من حروفه ومعناه أو
 واوالالذي قبله بواسطة  الفعلالعامل في المفعول معه  نإ :یقول البصریون

ستثناء وال االاه المفعول معه ویجري مجر  إالولیس في المفاعیل ما ینصب بواسطة 
، والناصب له ما یتقدم من یتقدم على الناصب له أنمن هذا وال  واوالیجوز حذف 

) الماء والخشبة استوى(فمثال الظاهر  الفعل من اسم یشبه أو ،مقدر أو فعل ظاهر
المشبه  االسمتقدیره كیف تكون ومثال ) ت وقصعة من ثریدأنكیف (ومثال المقدر 

تؤذن  واوالهذه  أنالعطف  واو واوالرق بین هذه لفاو ،)راهم حسبك وزیدا د( الفعلب
 كان نإتوجب الشركة في المعنى ف الفعلالتي بمعنى  واوالبتمكن المصاحبة فقط و 

لیست ) مع(التي بمعنى  واوالو  الفاعلعلى معنى  الثانيف الفاعلعلى معنى  األول
  .)4(رقلفامفعول فظهر بینهما  الثانيفاعل و  األول كذلك إذ

                                                             

  4/33325،، الخزانة1/153همع الهوامع )1(
  .552ص  1همع الهوامع جــ)2(
    200ص1،انظر االنصاف في مسائل الخالف ج 531-530ص 1شرح التصریح ج)3(
شمس الدین ،ابو عبد اهللا،محمد بن حسن بن سباع بن ابي بكر الجذامي،ابن الصائغ)4(

تحقیق ابراهیم بن سالم ،ه، اللمحة في شرح الملحة)720(المعروف بابن الصائغ 
- 367ص 1ج) 2004(المدینة المنورة ،عمادة البحث العلمي بالجامعة االسالمیة،الصاعدي

370  
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قیاسیا على مجرى  كانالنصب في هذا الباب  أنوما ذهب الیه البصریون 
نصب المصدر والظرف نحوهما لصحة معناه وصحة عامل النصب فیه وكثرة 

ما قالته العرب لما یتضمن من  إالمجیئه ومنهم من قصره على السماع وال یقال منه 
اتساع ) مع(بمعنى  عاطفة وجعلها  أصلها واوال نإوضع الحرف في غیر موضعه ف

ال سیما والنصب بعدها بالعامل الذي قبلها وكل ذلك خروج عن القیاس  فیقتصر 
  .)1(على السماع 

یئة مه واوالتصب على الظرفیة  وهذه نا إنماالمفعول معه  نإ :األخفشیقول      
 أنكما  واوالمنصوب فالناصب لیس  واوالبعد  االسمستثناء فباالللظرفیة  وقد احتج 

ضمیرا كما  كان اإذت عاملة التصل بها كانلو  واوال نوذلك أل) إال(الناصب لیس 
قام القوم غیر (وتقول  )زیدا إالقام القوم (ت تقول أنف.)2(في سائر حروف النصب  

 )جئت معه(معه في نحو  كانالنصب في المفعول معه على الظرفیة م نإفلذا ف) زید
منصوب  )الخشبة(المنصوب وهو  أن) شبةاستوى الماء والخ(فهو یرى في جملة 

فلما  )استوى الماء والخشبة(وما یماثله في هذا التغییر  األصل نلظرف ألا انتصاب
تصب ما بعدها نامقامها و  واوال أقیمتت منتصبة على الظرفیة كانو ) مع(حذفت 
  .)3(الحروف انتصابال یصح  إذموقعها  واوالالتي وقعت ) مع( انتصاب

  
  بقد  اقترانهدون  حاالً لماضي ا الفعل 5.2

حاًال وذلك لوجهین؛ الفعل الماضي  إن البصریین ال یجوزون وقوع":یقول األنباري
فعل الماضي ال یدل على الحال؛ فینبغي أن ال یقوم مقامه، والوجه الأن : أحدهما
أو " اآلن"أنه إنما یصلح أن یوضع موضع الحال ما یصلح أن یقال فیه : الثاني

ألنه یحسن أن یقترن " مررت بزید یضرب، ونظرت إلى عمرو یكتب: "نحو "الساعة"

                                                             

الفصول ) ه761(أبو سعید، خلیل كیكلدي، ابن عبد اهللا الدمشقي  العالئي، صالح الدین )1(
  .200، ص1دار النشر، عمان، ج ،المفیدة في الواو المزیدة، تحقیق حسن موسى الشاعر

  .101ص 1ج ،المدارس النحویة) 2(
  .136،ص1المدارس النحویة،ج) 3(
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لساعة، وهذا ال یصلح في الماضي، فینبغي أن ال یكون حاًال؛ ولهذا لم ابه اآلن أو 
یطلبان الحال، و " ما زال، ولیس"ألن " مازال زید قام، ولیس زید قام: "یجز أن یقال

وجب أن یكون هذا جائًزا؛ فلما لم یجز دلَّ فعل ماٍض؛ فلو جاز أن یقع حاًال ل" قام"
لم " زید خلفك قام"على أن الفعل الماضي ال یجوز أن یقع حاًال، وكذلك لو قلت 

في موضع الحال؛ لما بیَّنَّا، وال یلزم على كالمنا إذا كان مع " قام"یجز أن یجعل 
" قد"ن وذلك أل" مررت بزید قد قام"حیث یجوز أن یكون حاًال نحو " قد"الماضي 

تقرب الماضي من الحال، فجاز أن یقع معها حاًال، ولهذا یجوز أن یقترن به اآلن أو 
  )1( ."فدلَّ على ما قلناه" قد قام اآلن، أو الساعة: "الساعة فیقال

بقد  اقترانهدون  حاالً الماضي  الفعلیقع   أنه یجوز أن إلى األخفشذهب و 
كم حصرت و جاؤ  أو"  تعالىالنقل فقوله  أماذلك بالنقل والقیاس  على األخفشواحتج 

هذه " تعالىوقوله ) بقد(حال ولم یسبق ) حصرت(الماضي  الفعلف  )2"صدورهم
ومن الشعر  .)قد(سبق بحال ولم ی) ردت(الماضي  الفعلف" بضاعتنا ردت الینا

   :بي حمزة الهذلياحتج بقول أ
  )3( لله القطرتفض العصفور بناي لتعروني لذكراك نفضة            كما نإ و 
  .)4( )قد(حال ولم یسبق ب) بلله(الماضي  الفعلف

 رجل قاعدمررت ب(یكون صفة لنكرة نحو  أنكل ما جاز  نالقیاس فأل أماو 
مررت برجل قعد (یكون صفة للنكرة نحو  أنالماضي یجوز  الفعلو )  غالم قائموب

) د وبالغالم قام بالرجل قع مررت(للمعرفة نحو  حاالً یكون  أنفینبغي )  وبغالم قام
                 .               )5(شبه ذلكوما أ

                                                             

  .206،ص1ج،اإلنصاف في مسائل الخالف) 1(
  .90،النساء) 2(
  .247المفصل ص ،1/552 الخزانة)3(
  .254ص 1األصول في النحو ج)4(
  206ص-205ص 1اإلنصاف في مسائل الخالف ج)5(
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  الثالثالفصل 
  آراء األخفش التي خالف فیها البصریین في الحروف

  
  اً حرف جر زائد )من( 1.3
لذا  احرف جر زائد هافي العربیة معان عدة لكن النحاة اختلفوا في كون) من(ل    

یكون مجرورها  أنو  ،استفهام أونهي  أوفي تسبق بن أن  :منها اوضعوا لها شروط
مفصوًال منها بفعل متعد  كان اإذر كم الخبریة خبفي  إال اإلثباتنكرة فال تزاد في 

ونٍ  (  :تعالىنحو قوله  ُ ُعی ُكوا ِمْن َجنَّاٍت وَ   .)1(" ) َكمْ تَرَ
عندما یأتي في موضع یطلبه  اتكون حرف جر زائد) من(یرى البصریون أن 

ن كان سقوطها ممثال بالمعنى إ ا فتكون مقحمة بین طالب ومطلوب و نهالعامل بدو 
) كم(إال في تمییز  ،فهي عندهم ال تأتي زائدة إال في النفي أما اإلثبات فال،المراد

  :له تعالىالخبریة إذا كان مفصوال منها بفعل متعد كقو 
ونٍ  " ُ ُعی ُكوا ِمْن َجنَّاٍت وَ   .)2(" َكمْ تَرَ

 أن :شرط واحد هوالزائدة " من" ط في مجرور یشتر  هنأ إلىوذهب الكوفیون 
استفهام  أویتقدم علیها نفي  أنوال یشترط  ،مبتدًأ أو مفعوالً  أو یكون مجرورها فاعالً 

الذي لم یتقدمه ) الكالم الموجب( جابیفي اإلعلى ذلك بورودها  واواستدل . نهي أو
من  كانوقد " وقولهم " من مطر كانقد " استفهام كما في قولهم  أونهي  أونفي 

فاعل ومن زائدة ومطر وحدیث فاعل  إلىتامة محتاجة  - هنا كانف" حدیث فخل عني
  )3(وكالهما مجرور لفظًا مرفوع محالً 

                                                             

 25 ،الدخان) 1(
 625ص 1ج ،شرح التصریح على التوضیح او التصریح بمضمون التوضیح في النحو)2(
وانظر ضیاء السالك إلى أوضح . 22،ص3إلى ألفیة ابن مالك،ج ،أوضح المسالك) 3(

 .274،ص2المسالك،ج
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جاب وبعد یاإلدون شروط فهي عنده زائدة بعد ) من(ه یجوز زیادة أن األخفش یرى   
یكون واقعا في  أنوز یكون نكرة ویج أن أویكون مدخولها معرفة  أنالنفي ویجوز 

  .اإلعرابحد مواقع أ
مطلقا دون شروط معتمدا  تهادوزیا اتأتي حرف جر زائد )من( أن األخفش عدّ وقد    

  في ذلك على السماع لقول الشاعر
ین ساعٍة  ت ِمْن بَ وْ ُت أِري َكاْلمَ ُ الحْشرُ         وكنْ ن َكاَن موِعَده یْ   )1(   فیكف ببَ

  اآلخروقول الشاعر 
ثُل قائما یظُل ب مْ   )2( ویكثرُ فیه من حنیِن األباعر                ه الحرباءُ یَ

 )فحنین(نكرة بل معرفة  مجروره یأتفي البیتین السابقین لم ) من(فحرف الجر 
تكون  أنالراجح هنا  أيالر و .اإلثباتولم یسبقا بنفي بل جاءا في  باإلضافةمعرفة 

   )3(.دون شروط احرف جر زائد )من(
ُكمْ  :"تعالىذلك قوله  منو      وِب ُكمْ ِمْن ُذنُ ْغِفرْ َل المعنى  نفهي هنا زائدة أل )4( " یَ

الو یقتضي زیادتها  صار هناك نقص في المغفرة وهذا یدل على نقص في القدرة  إ
قادر فهو  هنألنوب ه یغفر كل الذنایكون قاصرا عن القدرة بل هو سبح أنوحاشا هللا 

     .رحم الراحمینأ
       
   الوقایةحذف نون  2.3
وهي عند جمهور العلماء نون  الفعلتي قبل ضمیر الیاء المتصل بأوهي نون ت     
في  اللبس الفعلها تقي  نبل أل(: من الكسر وقال ابن مالك الفعلها تقي نأل الوقایة

                                                             

 2/73األمالي) 1(
 429شرح الكافیة ،373ص،شرح التسهیل)2(
 625،ص1ج،شرح التصریح على التوضیح) 3(
 625،ص1ج،شرح التصریح على التوضیح) 4(
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فلوال النون اللتبست یاء المتكلم بیاء المخاطبة وأمر المذكر بأمر  األمرفي ) أكرمني(
  .)1( )األمرمر أحق بها من غیره ثم جمل الماضي والمضارع على ثة، ففعل األالمؤن

 )الیاء(ضمیر   )یضربون ویضربان (المنتهي بنون نحو  المضارع الفعلاتصل ب اإذ
التي تقي ) الوقایةبنون (ها البصریون اسمأجدیدة ) ونن(تدخل  أنه یلزم عندئذ نإف

ى للفعل فهنا لنا األولتتصل بالنون  هانإف ،دخلت هذه النون اإذف ،من الكسر الفعل
 یننونال أيفكها وعند الحذف هناك خالف في  أودغامها إ أومور حذفها فیها ثالثة أ

  حذفت 
یرى البصریون أن المحذوف نون الفعل وذلك ألن العادة جاریة في حذفها في    

یة الفعل صال لحماأبالحذف من نون الوقایة التي هي  النصب والجزم فكانت أولى
  .)2(من مناسبة ضمیر الیاء

 اإلعرابها ال تدل على أنوحجته في ذلك  الوقایةالمحذوف نون  أن األخفش یرىو   
 ىاألولف ودخلت دون عامل باإعر ها ال تدل على أنوبما  ،دخلت لغیر عامل هاأنو 

ام القواعد وذلك لوجود مؤثر ت هي الباقیة لتغیر نظكانولو  ،تكون هي المحذوفة أن
  )3( دون سبب اإلعرابثر وهو حذف نون بال أ
عال فقط بل فاأللیست مختصة بف )عماد(هي  إنما الوقایةنون  أنیرى  األخفشو    

 صالً أ الفعللذا هي لیست دالة على شيء ووجود النون في  األفعالهي لألسماء و 
بقاءو  الوقایةى حذف نون األول كانلذا ) الیاء(ة له من مناسبة یاهي بمثابة الحم  إ

  .دون مسبب لحذفها )یةباإعر عالمة وهي ( الفعلحتى ال تكون حذف نون  الفعلنون 
  

  ا المصدریةم 3.3
إذا جاء بعدها فعل وجاز أن یأتي عوضا عنها بمصدر ) ما(یرى البصریون أن   

المصدریة فهم یرون أن ) أن(وذلك ألنهم یرون أنها بمنزلة  ،المصدریة) ما(فهي 

                                                             

 .100،ص1توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك،ج) 1(
 208شرح الكافیة الشافیة ص)2(
 .202، ص1همع الهوامع، ج) 3(
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) ما(فعلى هذا یعاملون ) أعجبني أن قمت(هي بمنزلة ) نعت أعجبني ما ص(جملة 
في موقع إعرابي حسب ) ما والفعل (وأن المصدر المؤول من ) أن(كما یعاملون 

   )1(الجملة
 أيغیر مصدر  أو تكانمصدرا ) الذي(زلة نتكون بم )ما  ( أنفي  األخفشیرى و   

) ما صنعته(  أيصنعت  أعجبني ما(  أنلت بمصدر أم لم تؤول فهو یرى أو سواء 
صلة ) ما(الجملة التي تلي  أن أي)أعجبني الذي صنعته(كما تقول ،)صنعك( أو

  )2(متعدیا الفعلیكون  أنبعدها فعل الزم بل یجب یأتي  أنالموصول وال یجیز 
  

  ما التعجبیة 4.3
ا، أو أنها  -بذاتها-، وتتضمن ةالنكرة التام"التعجبیة هي نوع من " ما" معنیین معً
ا؛ همات وأن الذي أوجده أمر . توجیه الذهن إلى أن ما بعدها عجیب: "رمز إلیهما معً

والماضي بعدها جامد ال محالة مع أنه في ". نكرة تامة"، ویصفها النحاة بأنها "عظیم
ا على وزن  أصله ثالثي متصرف، ولكنه یفقد التصرف باستعماله في التعجب رباعیً

داللة على الزمن إن لم توجد قرینة تدل على ال -في األرجح-كما یفقد " أفعل"
  وفي إعرابها خالف بین األخفش والبصریین. )3(الزمن
أنها مبتدا وأحسن خبره ) ما أحسن زیدا(في جملة ) ما(یرى البصریون أن إذ     

هنا اسم تام غیر موصول فكانك ) ما(والفاعل ضمیر مستتر وزیدا مفعول به، وأن 
  .)4(م تصف لذا فهي عندهم نكرة مبهمة غیر مخصوصةول) شيء أحسن زیدا(قلت 

أحسن (في موضع الذي و)ما أحسن زیدا (في جملة ) ما( أنألخفش في حین یرى ا 
فیه  نأل) حسبك(بقولهم ،ت حجته بحذف الخبركانالخبر محذوف و  أنصلتها و  )زیدا

                                                             

   418ص  1ج،اصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكتوضیح المق)1(
    126ص2، وانظر اللباب في علل البناء واالعراب ج 200ص 3المقتضب ج )2(
    342، ص3ج،النحو الوافي)3(
  785ص  1مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ج ،886ص 2،انظر توضیح المقاصد ج)4(
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 االسمالتعجبیة عنده هي بمنزلة ) ما(فمنزلة  ،)1(معنى النهي ولم یؤت له بخبر 
  .معرفةكالموصول وال یعاملها كنكرة بل 

یصف  أنراد أ إنماجحاف على المعنى فالمتكلم إ األخفشما ذهب الیه  أنونرى هنا 
شيء أحسن (ه أنحسن زید فأتى بأسلوب التعجب وهو هنا كما قاله البصریون ب

  ).زیدا
  

  دخلت على الخبر اإذ الفاء 5.3
وذلك على نوعین  ،ى الخبرعل الفاءول تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخ اإذ

ظرفا كقوله  أوالصفة فعال  أوت الصلة كان اإذوالنكرة الموصوفة ، الموصول  االسم
نِفقُوَن  الَِّذیَن ﴿ تعالى ُ لِ  ی یْ اللَّ م ِب ُ ه اَل وَ ارِ  َأمْ َ النَّه َعأل ِسرا وَ ةً نوَ مْ  یَ ُ ه ُهمْ  َفَل ﴾ َأْجرُ بِِّهمْ  .)2(ِعنَد رَ

ا ﴿ تعالى وقوله مَ ُكم وَ ةٍ  ِب هِ  فَِمَن  مِّن نِّْعمَ في  أو، وكقولك كل رجل یأتیني ،)3(﴾ الّل
"  أن"وفي دخول   جماعإالب الفاءلم تدخل " لعل" أو" لیت"دخلت  اإذالدار فله درهم ف

   .والبصریین األخفشخالف بین 
تضمنت معنى الشرط فال  اإذ إالال  تدخل على الجملة  الفاء أنفالبصریون یرون    
  )4(" زید فمنطلق "زون قول یجی
رد عدة أمثلة منها قول و أو  الفاءجواز ذلك على زیادة  األخفشفي حین یرى    

  الشاعر 
    .)5(ین حلو كما هيیحوأكرومة ال            همتفتا  نكحفا نوقائلة خوال

  .)6(عاطفة الفاء أنسیبویه یرى  أنن في حی، اتهم تف حكنفاوالمراد قوله وقائلة 

                                                             

 100ص 1األصول في النحو ج )1(
 274البقرة،)2(
 53ل،النح)3(
 .47، ص1المفصل في صنعة االعراب ج)4(
 1/142،المفصل،1/139الكتاب)5(
 140-138،ص1ج،الكتاب)6(
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ها نإت عاملة فكان أنو  ،) نإ (تدخل على خبر أنتجوز  الفاء أن بصریونیرى ال
ولذلك جاز العطف علیها بالرفع على معنى ) المبتدأ والخبر ( معنى غیر مفیدة 

 األولو  .)1(عاملة كأخواتها نإمع  الفاءال یجوز دخول  :فقال األخفش أماالمبتدأ 
نحو قوله  نإمع خبر یة نآات القر یاآلفي كثیر من  الفاءوذلك لورود  .ةصحأقرب لل

َت  نإ ُقلْ  ﴿ تعالى وْ وَن  الَِّذي اْلمَ ِفرُّ هُ  تَ َ  ِمنْ َالِقیُكمْ  هُ نإف  الَِّذیَن  نإ ﴿ تعالىه لوقو ،)2(﴾ مُ
وا اُل ا اللَّهُ  قَ بُّنَ وا ثُمَّ  رَ امُ قَ ٌف  فََال  اْستَ ِهمْ  َخوْ یْ َال  َعَل ْحَزنُوَن  ُهمْ  وَ في خبر  الفاءفأدخل   )3(﴾ یَ

  .ویحملها علیها الفاءیرى الزیادة في  األخفشو  نإ
  

  التعریف )أل( 6.3
ُصول ألنَّ  ((    وْ ة من عائٍد على اْلمَ َل ة  )الَِّذي(َال بدَّ ِفي الصِّ صله لكّل جمَل یصلح وَ

ا ل  ة فََال تصیر الجملُة تَمامً ا تامّ َ فسه هُ إالَّ بالضمیر  )الَِّذي(والجملُة ِفي نَ وكالجزء ِمنْ
ِط  تََدأالراِب بْ تِي ِهيَ خبر اْلمُ ة الَّ َل ا ِفي اْلُجمْ اْآلخِر َكمَ ا ِب أي أن جملة الصلة  .)4(َألَحدهمَ

كما یشترط ذلك في جملة  ،تحتوي على عائد یعود على االسم الموصول لیربطها بها
أهذا الذي بعث اهللا (كما یجوز حذف العائد المنصوب كقوله تعالى  . خبر المبتدأ

ل فهما موصولتان وهما وأ .)))5( )رسوال ا أنَّ الثقیلُة المفتوحُة وأْن الناصبُة لْلِفعْ مَّ
َال ِخالف   :إذ ، أما األلف والالم ففیه خالفحرفاِن ِب

  .یرى البصریون أنها بمعنى الذي وذلك الحتیاجها إلى عودة الضمیر إلیها    
ل لم یتعلق والفرق بینها وبین الالم المعرفة أن حرف الجر إذا وقع قبل الموصو 

  )6(بالصلة

                                                             

  .250، ص1شرح المفصل البن یعیش، ج) 1(
  .}8:الجمعة{)2(
  .13،األحقاف)3(
 .125،ص2ج،اللباب في علل البناء واإلعراب)4(
 .41،الفرقان)5(
  125، ص2ج،اللباب ف علل البناء واإلعراب) 6(
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 اإذ ت حرفا كحالهاكانها تفید التعریف فأنب حجتهحرف و ((ها أن األخفشفي حین یرى 
 لفاألالموصول تعرفه صلته  و  االسم أنالمحضة وسبب ذلك   األسماءدخلت على 
  .)1( ))علیه نما یدخال ناوالالم یعرف

  
  الجامدة األفعالدخول الم المبتدأ على  7.3
دًا عن الزمان ل الجامد الفع ((     جرَّ َ الحرَف، من حیث أداؤه معنًى مُ هو ما أشبه

ُل  قبَ عتبریِن في األفعال، فلِزمَ ِمثله طریقٍة واحدةٌ في التعبیر، فهو ال یَ والحَدِث المُ
ه ُل زاِی ُ َل من صورٍة إلى صورة، بل یلَزمُ صورةً واحدةً ال ی   .)2())االتحوُّ

    ..)3(االسمال تدخل على الماضي لعدم شبهه ببتداء االالم  أنالبصریون  یرى
بتداء على االم ا ابن مالك بجواز دخول المراء وتبعهفالووافقه  األخفش أيفي حین ر 

 أن(فیصح عنده قولنا  ألن داللة الحدث والزمن قد سلبت منهما،وذلك ) نعم وبئس(
ذا مما دل على وه) یقوم أنزیدًا لعسى  أن(نقول كذلك  أنویصح ) زیدًا لنعم الرجل

  .)4(شاء ناإل إلىتقل ناالزمن و 
  
  
  

                                                             

  127، ص2ج،اللباب في علل البناء)1(
  735ص ،2ج،شرح شذور الذهب)2(

 2معجم القواعد العربیة ج 314 1ضیاء السالك الى أوضح المالك ج 97 1المدارس النحویة ج
76.  

  312،ص1ج،شرح التصریح )3(
 2معجم القواعد العربیة ج 314 1ضیاء السالك الى أوضح المالك ج 97 1المدارس النحویة ج

76.  
 415ص 1شموني جوانظر حاشیة الصبان على شرح اال 312ص 1شرح التصریح ج)4(

معجم القواعد العربیة  314 1ضیاء السالك الى أوضح المالك ج 97 1المدارس النحویة ج
  .76 2ج
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  )نإ(تخفیف  8.3
خیف لبس بالنافیة وهي  نإها تهمل غالبًا وتلزم الالم نإخففت  ف اإذ) نإ(  
عال فاألیكون في  أنالواقع بعدها یجب  الفعل نإف )نإ (خففت اإذف. بتدائیةاال

  )1( .الداخلة على المبتدأ والخبر
خواتها یكون أن و وكاد وظ كانفعل ناسخ مثل  إاله ال یلیها نإف )نإ(خففت  اإذ   

 أنوقد كثر  .)2(")بین ذالمن الك نظنك نإ و " ( تعالىموصوال بها كثیرا نحو قوله 
وقوله . )3(")ت لكبیرة كان نإ و ("  تعالىبصیغة الماضي نحو قوله  األفعالتكون هذه 

   )4(")كدت لتردین  نإ(" تعالى
  .)5( )وجدنا أكثرهم لفاسقین  نإ و (" تعالىوقوله 

الماضي  الفعله یلیها نإف ))نإ((خففت  اإذه أنب ووافقه الكوفیون األخفشوقد جوز 
  :ذلك بقول الشاعرل حتجغیره وا أوناسخًا  كان طالق سواٌء االعلى 

   )6(علیك عقوبة المتعمد حلت              اً قتلت لمسلم أنشلت یمینك 
  :وقول الشاعر .)7(")قعد لزید  نإ") ("انام ألق نإ(" وقد قاس علیه قوله 

  .)8(باهللا ربك إن قتلت
  

  التعلیل ) لعل( ي نامعمن  9.3
  :ومن أشهرها ،لعدة معان لعل  تأتي 

                                                             

 .545، ص4شرح المفصل  البن یعیش،ج)1(
  186الشعراء )2(
  143البقرة )3(
  56،الصافات)4(
  102األعراف )5(
   22مغني اللبیب   4/348الخزانة )6(
  .328 1وانظر شرح التصریح على التوضیح جـ 319 1شرح االشموني ال لفیه ابن مالك جــ)7(
  1/278المقاصد النحویة  18/11األغاني )8(
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الالطمع و  .1 على هذا  اوتابعهم )1(هذا سیبویه وابن السراج إلىذهب : شفاقإ
 .يأنصفهاألالراغب 

 )2( النحاةمخوف وقد ذكر عند كثیر من  أوالتوقع لمرجو  .2
 )3(الرجاء ذكره جمیع النحویین البصریین أوالترجي  .3
 )4(وقد ذكر في الجنى الدانيالخوف  .4

لعل الحبیب ( لعل وهي للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب نحو 
  .)5( )مراً لعل اهللا یحدث بعد ذلك أ( بصریین ومنه عند ال) قادم 

قاتل نفسك  :أي 6الكهف ") فلعلك باخع نفسك(" شفاق في الشيء المكروه نحو اإلو 
  .)6(سالم قومك ها حسرة على ما فاتك من إقتلت أنشفق على نفسك  والمعنى أ
أفرغ ( ه بقولهردأو ها تأتي للتعلیل نحو ما أنعلى ما ذكره البصریون ب األخفشوقد زاد 

ومنه  ،لنتغدى ولنأخذ :أي  )أجرك عمل عملك لعلك تأخذا(و) عملك لعلنا نتغدى 
   .)7( "). ّذكرلعله ی("  تعالىقوله  ضاً أی
  

  )لیت  (و)  نإ(بما المتصلة  10.3
ذسائر البصریین و  عند  تكون حرف نفي أنعلى أحوال منها ) ما( وتكون    ت كان اإ

 اإذزائدة وتكون كافة  األخفشوهي عند  )8( ها للنفينإبمعنى لیس وعاملة عملها ف
                                                             

 .233،ص4الكتاب،ج)1(
 .41انظر اللمع،ص. 108،ص4المقتضب،ج)2(
 .108،ص4المقتضب، ج. 148، ص2الكتاب، ج) 3(
 .581روف المعاني الجنى الداني في ح) 4(
 1انظر شرح قطر الندى وبل الصدى جــ،  580 1الجنى الداني في حروف المعاني جــ)5(

 .149ص
همع ، 149ص 1شرح ابن عقیل جــ،  379ص 1مغني اللبیب عن كتب االعاریب جــ)6(

  .487ص 1الهوامع جــ
  44طه  )7(
 . 221،ص4الكتاب، ج) 8(
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وسماها ابن جني  )1(بتداءاالي بمنزلة حروف فتأت) ولعل نكأو  نإ( جاءت مع 
  )2(مل عن عملهاها تكف الحرف العنبالكافة أل

عندما  هاأن أيمكفوفة و هي كافة )   نإ(المتصلة ب ) ما( أن یرون ن و البصریف   
وتكون في هذه الحالة  .فقد كفتها عن العمل فال تعمل بما بعدها)  نإ(اتصلت ب

  .)3(دالة على الحصر 
ها قد تكون عاملة نإف) لیت (و)  نإ(ب ) ما (ت صلات اإذه أن األخفشیرى  في حین

  :قوله ة وروي عن النابغ )قائم ازید إنما ( هكقول
  )4(حمامتنا ونصفه فقد إلىلیتما هذا الحمام لنا             أال

الو  باإللغاءوهذا البیت روي   )ما( )نإ( كافة للیت كما كفت) ما (فمن جعل  عمالإ
بها بین حرف الجر  یعتدكما لم  ،د بهازیة ومن نصب جعلها زائدة غیر معتّ جاحال

  .)5( )فبما رحمة من اهللا (و ) عما قلیل(والمجرور به في نحو 
  

  األفعالب اإذاختصاص  11.3
فإذا جاء بعدها اسم .فعل أو اسم ولكنها لمجيء األفعال بعدها أكثر) إذا  (قد یلي

  عرابهاختلف االخفش و البصریون في إ
ذیة و الفعلعلى الجملة إال ال تدخل ) اإذ( أن یرى البصریون جاء بعدها اسم  اإ

السماء  اإذ(" تعالىبعدها كقوله  االسمالذي یلي  الفعلهم یؤولون فعًال مناسبًا من نإف
     .)6(")شقت أن

                                                             

 .222،ص4الكتاب،ج)1(
 .232ربیة،صاللمع في الع)2(
  614ص 2وانظر توضیح المقاصد والمسالك جــ 480ص 1شرح الكافیة الشافیة جــ)3(
 .297/ 4الخزانة ، 2/137الكتاب ) 4(
وانظر ضیاء السالك إلى أوضح المسالك  125ص 1خطاب الماردي  ومنهجه في النحو جـ)5(

  .38ص 2شرح التسهیل البن مالك جــ  318ص 1جــ
  .1االنشقاق )6(
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فاعال ) اإذ( الذي بعد  االسمویعربون  )1(")الشمس كورت  اإذ("  تعالىوقوله 
  .)2(وف یفسره المذكور بعدها لفعل محذ

فقط بل  األفعالبغیر مختصة )  اإذ( أنوالكوفیون  األخفشفي حین یرى 
تین السابقتین وعلیه فقد یفتمسكوا بظاهر النفي لآل األفعالو  األسماءهي تدخل على 

  .)3(مبتدأ والجملة بعده خبر ) اإذ(الذي بعد  االسموالكوفیون  األخفشأعرب 
فهم یرون عدم ) نإ(المخففة من ) نإ(والكوفیون على  األخفشوكذا الحال قاسه 

 )4()"أحد من المشركین استجارك نإ و ("  تعالىواستشهدوا بقوله  األفعالباختصاصها 
على )  نإ و ، اإذ(ویرى جواز دخول )  نإ(رغم وقوعه بعد  مبتدأ )أحد ( أنفهو یرى 
   .)5(على عكس ما یرى البصریون  .األفعالو  األسماء

  
  "تهاأیو  أيحكم " 12.3

ستعمالن في النداء فیضمان لفظا كما ی) االختصاص(أي وأیتها یستعمالن في 
ویوصفان لزوما باسم الزم الرفع ،التنبیه وجوبا) ها(ینصبان محال ویتصل بهما و 
أنا أفعل كذا أیها الرجل ؛فأیهما في  :الجنسیة نحو) أل(راعاة للفظیهما محلى ب مو 

نعت  ):الرجل(و)أخص(صاص بفعل محذوف وتقدیره موضع نصب على االخت
    .)6( .على اللفظ)أي(

على الضم في محل  نامبنی ناعند البصریین لفظ) تها أیها و أی(عند قولنا 
ما شابه ذلك فهو  أوأعني  أوأخص اصب له فعل محذوف وجوبًا تقدیره نصب والن

ل نصب على تها فقد تكون في محأیأعني  أوعلى ذلك مفعول به وجملة أخص 
نحن المعلمین (كما في قولهم  اإلعرابن الحال وقد تكون معترضة ال محل لها م

                                                             

  .1لتكویرا)1(
  .701ص-700ص 1وانظر شرح التصریح جــ 107ص-106ص 3أوضح المسالك جــ)2(
  .757، ص1مغني اللبیب ج)3(
   6التوبة )4(
  .368، ص1الجنى الداني،ج )5(
  .269، ص2ج،شرح التصریح)6(
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اعترضت  هانأل اإلعرابفجملة أخص المعلمین ال محل لها من ) أكثر الناس عطاءً 
  ..)1( )أكثر (والخبر ) نحن(بین المبتدأ 

ن على الضم في موضع مبنیی) أیتها(و) أي(خفش عند كون وقد ذهب األ
و ال ینكر أن ینادي  .بفعل االختصاص المحذوف إلى أن كال منهما منادى نصب

   .)2( )كل الناس أفقه منك یا عمر (أال ترى إلى قول عمر  ؛اإلنسان نفسه
  

  "العطف زائدة واو" 13.3
سبق ی الثاني أنشراك ولیس فیها دلیل على اإلالعطف و  واوسماها البصریون أ

خالل إالالمعطوف محل المعطوف علیه دون  نجعل أنوعلى هذا نستطیع  األول
  )3(، نحو مررت بعمرو و زیدالمعنى أوبالتركیب 

 حرفا األصلفي  هانألالعاطفة ال تأت زائدة ذلك  واو أنیرى البصریون 
  ..)4(على أصله  یجزى أنیحكم بزیادته مهما أمكن  أنلمعنى فال یجوز وضع 

ردوا أو العطف زائدة وقد  واوتكون  أنوالكوفیون جواز  األخفشفي حین یرى 
حتى ("  تعالىزائدة ولیست عاطفة ومنها قوله  واوالالتي تكون فیها  اآلیاتعددًا من 

حتى (كما قال تعالى في صفة سوق أهل النار إلیها  )5(")وفتحت أبوابها  ؤوهاجا اإذ
من  فتحت یأجوج ومأجوج وهم اإذحتى ("  تعالىوقوله  )6( )إذا جاءوها فتحت أبوابها

قد جاءت قبل  واوالهذه  أنیلهم أو وفي ت )7(")واقترب الوعد الحق كل حدب ینسلون 
 اإذحتى (ة الثانیوفي ) ها فتحت ؤو جا اإذحتى ( ىاألول اآلیةفي  فالتقدیرجواب حتى 

شقت ناالسماء  اإذ(" تعالىوقوله ") قترب الوعد الحقا ....فتحت یأجوج ومأجوج
                                                             

  .29ص  ،2ج،همع الهوامع)1(
  .30ص  ،2ج،همع الهوامع)2(
 .10، ص1ب، ج، المقتض219، ص1انظر،ج. 216، ص4الكتاب، ج)3(
   376ص ،2ج ،االنصاف في مسائل الخالف)4(
  .73الزمر )5(
  .71الزمر)6(
  .97-96االنبیاء )7(
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ذنت لربها وحقت و ذأو  ) نتذأ(والتقدیر فیها  )1()")مدت وألقت لربها وحقت  رضألا اإ
  .كثیرة نآوالشواهد على ذلك من القر ) اإذ(ها جواب نأل

  :رد فیه قول الشاعرأو ضا ما ال یحصى أیومن أقوال العرب 
  )2(بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل        انتمىفلما أجزنا ساحة الحي و 

    .)3( )لما(ه جواب نهنا زائدة أل واوالو  .)تمىنا(والتقدیر 
  

  عمل الت 14.3
یث تعمل عمل لیس وخبرها أنال النافیة وتاء الت: نالمتك عند الجمهورهي 

  )4(الزمانمتعلق ب
   .عملها خالف عند النحاة تعمل بإجماع من العرب وفي: الت

وتنصب الخبر ولهم في  االسمها تعمل عمل لیس فترفع أنفالبصریون یرون 
یًا والغالب في ناأحدهما ثًال وحذف أو  ناولیها اسمي زمكون معم ناعملها شرط

 .خبرها هاأنعلى ) حین( بنصب" والت حین مناص " نحو المحذوف كونه مرفوعًا 
    .)5( فرار والت هنا بمعنى لیست ومناص بمعنى  .واسمها محذوف

جاء بعدها  نإ و  ،ها ال تعمل شیئاً أن األول :ینأیفیها ر  األخفشفي حین یرى 
جاء بعدها اسم منصوب فهو مفعول لفعل  أورفوع فهو مبتدأ حذف خبره اسم م

كان التقدیر وال أرى حین ) الت حین مناص(فإذا قال  محذوف یقدر من السیاق

                                                             

  .5-1االنشقاق )1(
  .4/413الخزانة  ،305الجمل في النحو ص )2(
  .377ص-374ص  2االنصاف في مسائل الخالف جــ)3(
 .119،ص2معاني الحروف، وزارة الثقافة،ط) م2008(الطریفي، یوسف عطا)4(
توضیح  270ص 1وانظر شرح المفصل البن بقیش جــ 97ص 1االصول في النحو جــ) 5(

  .511ص 1المقاصد والمسالك جــ
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وترفع  األول االسمفتنصب "  أن" ها تعمل عمل أن اآلخر أيالر و  )1(.مناص
  .)2(.الخبر

  
  یاء المخاطبة 15.3

الخمسة  األفعالالمضارع في حالة  الفعلتلحق  التي) الیاء (  أنیرى سیبویه 
  .)3(الفاعلها نساسي ألوهي جزء أ فاعل عتكون ضمیرًا متصًال مبنیًا في محل رف

مستتر وهذه  الیاء  الفاعلیث و أنها حرف تأنوالكوفیون  األخفشفي حین یرى 
ي هذه الیاء ه أنوخرج ب) تقومین (والمضارع كقولك ) قومي(كقولك  األمرتقع في 

ضارع المفرد  فاعل الم أنوأصبح ب ،مثل یاء المتكلم فال تكون في محل رفع أصالً 
الخطاب بالتاء  كانفي الغیبة ولما  الفعل أوالمؤنث والمذكر بالتاء  ال یبرز بل یفرق

  .)4(رق فجعلت الیاء عالمة للمؤنث لفا إلى أحتیجفي الحالتین 
  

  )كي( 16.3
ناصبا للمضارع أو قد تأتي حرفا للتعلیل معان كثیرة فقد تأتي حرفا ) كي(ل

  وفیه خالف  جارا  لما بعده
حرف جر داال على التعلیل،  -أحیانا-" كي"ذهب جمهور البصریین إلى أن 
وهم یرون أن  "الثاني"با؛ فهم یلتزمون الوجه وتكون أحیانا أخرى حرفا مصدریا ناص

حالة واحدة؛  في إال آخر ا للمضارع، وال تحتمل وجهاتأتي حرفا مصدریا ناصب" كي"
  :بعدها، كقول عمر بن أبي ربیعة" أن"وهي أن تذكر الالم قبلها، وال تذكر 

  "لكي یعلموا أن الهوى حیث تنظر"

                                                             

  . 375،ص 1شرح التسهیل البن مالك ج)1(
   1،461ج،همع الهوامع)2(
  155ص  ،4الكتاب ج)3(
 1توضیح المقاصد جـــ 487ص 1انظر مغني اللبیب جــ 99ص 1شرح التصریح جــ)4(

  .289ص
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أن تذكر :  حرف تعلیل وجر وال تحتمل غیر ذلك في حالتین -عندهم-وهي 
بعدها، وال " أن"أن تذكر و ،  1( "كي لتقضیني رقیة: "الالم بعدها، كقول ابن الرقیات

محتملة  -معنده-هي و ا كیما أن تغر وتخدع: "تذكر قبلها الالم، كما في قول جمیل
من دون أن تتقدم الالم وال تذكر بعدها  أن تذكر وحدها-1: للوجهین في حالتین

فإذا عدت كي " لكیما أن تطیر: "بین الالم وأن، في نحو" كي"أن تقع  -2". أن"
مؤكدة لها؛ واألول " أن"مصدریة؛ كانت " كي"ن عدت تعلیلیة كانت مؤكدة لالم، وإ 

  .)2( أفضل
"  أن"كلها  األوجهالناصب للفعل المضارع في  أن األخفشفي حین یرى 

حرف جر  إالال تكون ) كي( أنیرى  األخفش نأل .ت أم مقدرةكانالمصدریة ظاهرة 
فهو ") ال یعلم لكي ("  تعالىذكرت الالم قبلها كما في قوله  اإذعلى التعلیل ف االد

ذمضمرة بعدها و )  أن(ت كانبدل منها و )كي (و )3(الالم للتعلیل أنیرى  ذكرت  اإ
 ت الالم بدالً كان" لتقضیني رقیة  كي" كما في قول ابن قیس الرقیات  الالم بعد كي

دخلت مع كي  اإذ) ما ( أنه یرى نإلذا ف   .مقدرة بعدها"  أنو " من كي التعلیلیة
  .)4(المضمرة"  أنب"بعدها منصوب  الفعل نأللها ها ال تمنع عمنإف

  
  اختصاص اسمیة الكاف بالشعر 17.3

   .الكاف عند النحویین حرف جر ولكنها قد تأتي اسماً 
في كالم النثر فهي  أمامختصة بالشعر فقط ) الكاف(اسمیة  أنیرى البصریون 

  .حرف

                                                             

؛ وشرح 170/ 1؛ والدرر 490، 488/ 8البیت لعبید اهللا بن قیس الرقیات في خزانة األدب )1(
  /1؛ وبال نسبة في همع الهوامع 379/ 4؛ والمقاصد النحویة 231/ 2التصریح 

  .259، ص2أوضح المسالك، ج )2(
  827ص 2ج. اللمحة في شرح الملحة)3(
مغني اللبیب  ،  360ص 2وانظر شرح التصریح جــ 11 3أوضح المسالك أللفیة ابن مالك جــ)4(

  .242ص
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 یختص بضرورة عة الكالم والسفي  ااستعمالها اسمًا قیاس األخفشفي حین یرى 
ذحول من الشعر و لفاالشعر وقد كثر في كالم  ) مثل ( ت بمعنى كانصارت اسمًا  اإ

 اتب الحرما ع"  :كقول الشاعر )1ح  في محل رفعتالفوتقع فاعًال فتكون مبنیة على 
  :اآلخرومفعوًال كقول " الكریم كنفسه 

   )2( وجهه فجمیل أمامذاقه            فحلو و  أمار كالمعروف ولم أ
   .)3(المنهم یضحكن عن كالبردفي محل جر نحو 

  
  )واوال(حرف عطف بمعنى )  إال( 18.3

، االستثناء فیها  كانوذلك إلم واوالال تأتي بمعنى ) إال( أنیرى البصریون 
نحو  واوالبمعنى "  إال"التي وردت فیها  اآلیاتللتقدیر في بعض  وقد لجأ البصریون

 اآلیةففي هذه  )4(")ظلموا منهم الذین  إاللناس علیكم حجة لئال یكون ل("  تعالىقوله 
من ظلم الذین ظلموا  إال"ذلك بقولهم  الو أو لالستثناء وقد "  إال" أنرأى البصریون 

ال بكاء في الدار " أقیم المضاف إلیه مقامه كما یقول و وعنادهم ثم حذف المضاف 
ال والذین مبتدأ وخبره ف،  )5(بمعنى لكن"  إال"ویجوز  كون  ، من ال یحزن  إال

ي غفور نحسنًا بعد سوء ف لمن ظلم ثم بد إال(تخشوهم واخشوني وعلى هذا یحمل
  .)6( )رحیم 

ها تقع عاطفة أن أي"  واوال" بمعنى " إال"جواز وقوع  األخفشفي حین یرى 
 )7(")من ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء إالالمرسلون  ّي خاف لدال یإني ("اآلیة واستدل ب

                                                             

 2توضیح المقاصد جـــ، 79الجنى الداني ص ،  502ص 4شرح المفصل البن یعیش جـــ. أ)1(
  293ص 2وانظر ضیاء السالك ج، 762ص

  303أوضح المسالك  2/18التصریح  239-238مغني اللبییب .)2(
  238مغني اللبیب .)3(
  150البقرة .)4(
  345ص  3رح التسهیل جش.)5(
  10النمل .)6(
  11- 10النمل .)7(
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  ،دل حسنًا بعد سوء خاف لدي المرسلون وال من ظلم ثم بال ی :هأنهو  آلیة اتأویله و 
جعلها عاطفة  فقد" منهم الذین ظلموا  إاللئال یكون للناس علیكم حجة " اآلیةفي  أما

        )1( الذین ظلموا :كقولك ) واوال(بمعنى 
 أني حین صعوبة ف ذلك متكلف وفیهیل أو اجتهاد البصریین في ت أنوأظن 

  .السهولة والیسر إلىیمیل  األخفش أير 
  

  اسم أم حرف) رب( 19.3
بمنزلة ) رب( أنحرف جر زائد فهم یرون ) رب( أن إلىذهب البصریون 

  .)2( )من(فهي تجر كما تجر ) من(
تها بأنها في التقلیل والتكثیر مثل كم یاسم ذهب األخفش والكوفیون إلى

رجل قلیل أو كثیر من هذا الجنس كما أن معنى  الخبریة في التكثیر ؛ إذ معنى رب
  .)3( كم رجل كثیر من هذا الجنس وال خالف عندهم في اسمیة كم 

التقلیل  ها اسم من خالل حمله معنىأن) رب(رأى في  األخفش أنومن هنا یتضح لنا 
   .الخبریة) كم(والتكثیر على 

  
  ستثناءإالال سیما من أدوات  20.3

اسم ال النافیة  للجنس وسّي   ال نافیة أن" ال سیما "ب یرى البصریون في تركی
) ما(مجرور بإضافتها إلیه واعتبار  ماإ" ال سیما زید "وما بعدها  في مثل  ، للجنس

مو ، زائدة ) الذي(موصولة بمعنى ) وما(محذوف ه خبر لمبتدأ أنمرفوع على  اإ
  .)4( منصوب على الخبر  ماإ والتقدیر ال سیما الذي هو زید و 

                                                             

  346ص  3شرح التسهیل ج.)1(
  .434ص 2همع الهوامع جـــ)2(
  .303ص 2وانظر حاشیة الصبان جـــ 170ص 1توضیح المقاصد جـــ)3(
  .263ص ،المدارس النحویة)4(
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االستثناء فهو یرى  من أدوات) ال سیما( أنوالكوفیون  األخفش یرىي حین ف
ففي  ،الحكم بعدها قد خالف االسم نذلك أل ،خراج ما بعدها من حكم عامفیها إ
والباقي قد قام  وقد قال  .فهو الوحید الذي لم یقم) ا زیدقام القوم ال سیم(قولك

ت كانوخارجًا عنه بمعنى الزیادة  بعضًا مما قبلهاما بعدها  كانكما  :يو االخضر 
  :ه خرج عنه بوجه لم یكن له وأقرب ما یشبهه قولهنأل األولاستثناء في 

  )1(ه                       جواد مما یبقي من المال باقیاً أنفتى كملت خیراته غیر 
  .)2( ربر على غیره بما هو خبر لكن زاد في هذا الخبخ) جواد(كونه  نذلك أل

  
  االستعالءي الكاف نامعمن  21.3

ت وردة كانف("  تعالىشهر وهو التشبیه كقوله األكثیرة منها  معانللكاف 
قد تأتي للتعلیل والثالث قد تأتي لالستعالء والرابع قد تأتي  الثانيو  )3(")ناكالده

  .للتوكید
 تعالىفالتعلیل نحو قوله  االستعالءتأتي للتعلیل و  الكاف أنفالبصریون یرون 

لمن سأله كیف أصبحت ؟ ) ةرؤب(االستعالء نحو قول و  ،")وه كما هداكمكر ذاو ("
 معانيه  من أنولم یثبت ) بخیر(ها بمعنى أنكخیر ورد البصریون على فأجاب 

  )4( .)كصاحب خیر(ثم رده على التشبیه بتقدیر ) الباء) الكاف مجیؤها بمعنى
ة ل رؤباالستعالء كقو  تي بمعنىالكاف قد تأ أن األخفشفي حین یرى 

آخر یؤید ما ذهب إلیه هو قوله  رد قوالً و وأ ،االستعالءفأفادت ) على خیر(والمعنى 
  .)5( االستعالءوالمعنى واضح في  .ت علیهنأعلى ما  أي" ت أنكن كما "

                                                             

  .2/286همع الهوامع  2/327الكتاب )1(
  .285ص 2همع الهوامع جــ)2(
  .37ن الرحم)3(
  .30المسائل السفریة في النحو، )4(
  .29المسائل السفریة في النحو، )5(



65 

 

ظاهر  إلى األخفشقد تكلفوا التقدیر إلثبات حجتهم في حین عمد  البصریین أنرى نو 
  .)1(سهل األسر و یألاالمعنى وهو 

  
  یةالزمانة یاالجارة ابتداء الغ )من( معانيمن  22.3

  منا فیها ومن هناكال كأكثریة كانة المیاالغ ابتداءها معانیمن 
یة فقط وال تأتي كانها تكون مأنة فیاجاءت للغ اإذ) من( أنیرى البصریون 

 االسمالكالم یكون على تقدیر مضاف و  نإف نازموراءها  كانحصل و  نإ یة و أنللزم
  :قول الشاعرمحذوف ك المجرور

   )2(كل التجارب نبالیوم قد جرّ  إلىیوم حلیمة        نامن أزم خیرن ت
 .یوم حلیمة ناب من استمرار أزم) یوم حلیمة نامن أزم(ؤولون جملة فی

 نإهو استمرار على هذا ف) من(المجرور بعد  االسمیه مجرور و مضاف إل نافأزم
  .)3(زمنة األال تأتي مختصة ب) من(

) من(یة لالزمانة یاجواز معنى الغ )4(ووافقه ابن مالك  األخفشحین یرى في 
بیت الشعر و  )5(") ل یومأو سس على التقوى من لمسجد أ(" تعالىبقوله مستشهدًا 

خذ بظاهر النص واأل .)6( یةالزمانة یاها  الغمعانییكون من ) من( أنالسابق على 
  .عن التأویل ما لم یر أنه أسهل االبتعادو 

  
  
  
  

                                                             

  .32المسائل السفریة في النحو، )1(
  3/13ابن عقیل  420مغني اللبیب  2/797شرح الكافیة  )2(
  .797 2شرح الكافیة الشافیة ج)3(
  .15، 3ج،شرح ابن عقیل )4(
  108التوبة )5(
  .ص71 2شرح االشموني جــ )6(
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  واوالبمعنى  أو 23.3
  :عدة هي معانلها  )أو (أنیرى البصریون 

 أو )1(أختها أوبعد الطلب للتخییر بین المتعاطفین نحو تزوج زینب ) أو(
امتناع ) باحةاإلبین التخییر و (رق بینهما لفاو   )2(الزهاد أولإلباحة مثل جالس العلماء 

مع بین زینب وأختها في التزویج یج أنالجمع بین المتعاطفین في التخییر فال یجوز 
  .)باحةاإلفي الجمع بین المتعاطفین في  وجوازه( ختیناألمتناع الجمع بین ال

 أيوبعد الخبر وهو مقابل الطلب  ،یجمع بین العلماء والزهاد في المجالسة أنفیجوز 
التكذیب للشك من المتكلم نحو  أو تصدیقیحتمل ال أنه أنالكالم  الخبري الذي من ش

  .)3("بعض یوم  أولبثنا یومًا " 
ناو " نحو  " )4(لإلبهام على المخاطب أو الل ضفي  أواكم لعلى هدى یإ و  إ

 للتقسیم  أو ")7"نصارى أووقالوا كونوا هودًا " نحو  )6(جمالاإلللتفصیل بعد و ")5 "مبین
  )8(فعل حرف أوالكلمة اسم نحو 

ها تأتي  أند علیها ویزی نیتفید ما أفادته عند البصری أو أن األخفشیرى 
   واوالبمعنى 

  :بن ثور الهالليأمن اللبس واستشهد بقول حمید وقد اشترط لها 
   )9(سافع أوتهم                       ما بین ملجم مهر أیسمعوا الصریخ  ر  اإذقوم 

                                                             

  .391ص.2االنصاف في مسائل الخالف،ج )1(
  .392ص.2االنصاف في مسائل الخالف،ج)2(
  .424ص 1اللباب في علل البناء،ج )3(
  .8، ص5شرح المفصل البن یعیش، ج )4(
  .24سبأ )5(
  .1010، ص2توضیح المقاصد، ج )6(
  .8، ص5شرح المفصل البن یعیش، ج )7(
  135البقرة )8(
  .801كافیة شرح ال 364 3شرح التسهیل ج)9(
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 إالالتي ال یعطف فیها النسبیة  معانيمن ال )بین(البینیة نأل) وسافع ( أي
  .)1(ع فسا أوملجم  نى بینیكون المعف واوالب

یلهم بین أو د من هذا البیت یكون على حد تاالمر  أنوقد رد البصریون ذلك 
  .عفسا أوفریق ملجم 

  .الزهاد أووقاس على قولهم اجلس بین العلماء 
ه یبتعد على نقرب للصواب ألاألهو  األخفش أير  أنلنا ومن هنا یتضح 

  .عقید في النحویل ویأخذ بظاهر النص مبتعدًا عن التأو الت
  

  "لیس " عمل " ال "إعمال  24.3
عند البصریین أربعة شروط هي أال " لیس " عمل " ال "یشترط في عمل 

وأال یتقدم الخبر على االسم " بإال "الزائدة وأال ینتقض خبرها "  أن "یقترن اسمها ب  
الحجازین ن عملها عند وأال یتقدم معمول خبرها على اسمها وقد أعملها البصریون أل

  )2(في حین یرى األخفش منعها من العمل نهائیا .لیس قلیالً 

                                                             

انظر حاشیة الصبان على شرح االشموني   486ص  1شرح االشموني اللفیة ابن مالك جــ) 1(
  .174ص  2وانظر شرح التصریح على التوضیح جــ  186ص  2جــ 

  . 314، ص1ج،مغني اللبیب )2(
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  الخاتمة
الحمد هللا الذي وفقني إلى كتابة هذه الدراسة في الخالف النحوي بین األخفش 

  .وبیان رأي االخفش في كثیر من المسائل التي تخص قواعد اللغة ،والبصریین
د من كبار علماء النحو في المدرسة ومع ذلك نجد أنه  ،البصریة فاألخفش یعّ

فنجده تارة قد وافق الكوفیین وخالف  ،قد أقام لنفسه مدرسة خاصة في النحو
وجاء برأي جدید  ،البصریین، وتارة نجد أنه خالف البصریین والكوفیین على حد سواء

  .مخالف للمدرستین
ال یستحیي أن ،إن الدارس لشخصیة األخفش یرى فیها شخصیة موضوعیة

ذلك عائد إلى أن األخفش فد أعاد ترتیب و  ي جدید مخالف لرأیه السابق ؛یأتي برأ
  .شروطه في األخذ بالشواهد وتوسع بها

 ،وقد قامت هذه الدراسة على المسائل التي خالف فیها األخفش المدرسة البصریة
ومن أهم  ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول الخالف بینهما

  :التي توصلت إلیها هذه الدراسةهذه النتائج 
كانت المدرسة البصریة متشددة في تعاملها باألخذ بالشواهد اللغویة للتقعید،  -1

في حین نرى  .فلم تأخذ بكثیر من الشواهد ولم تعتد بها بحجة النادر أو الشاذ
غویة ونرى ذلك بوضوح في المسائل  التي  األخفش قد أخذ بكل الشواهد الّل

 .یینخالف فیها البصر 
كان لسعة اّطالع األخفش دور هام في الخالف ؛ وذلك عائد لمعرفته الواسعة  -2

وهذا ما ساعده في إنشاء مدرسة خاصة له في  ،بالشواهد من لغات العرب
 .النحو إن جاز التعبیر

روي عن األخفش في ( وكثیرا ما نقرأ  ،تعدد آراء األخفش في المسألة الواحدة -3
لى موضوعیة العالم ؛ ذلك ألنه كان كثیرا یمیل وهذا یدل ع ،)أحد الرأیین 

 .إلى التوسع في اللغة
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هناك كثیر من الشواهد التي ال یعرف لها راٍو سوى األخفش هذا من جهة،  -4
ومن جهة أخرى یوجد كثیر من الشواهد لم یأخذ بها سوى األخفش وقد 

 .رفضتها كال المدرستین
ولم یقتصر على  ،المسائل األخفش والبصریین في كثیر من كان الخالف بین -5

بل كان الخالف بینهما على المنهج المتبع في ،أوموضوع بعینه،مسألة معینة
 وما یورد على القضیة من استشهاد  ،دراسة القضیة

وهنا نراه یقبل بكل ما  ،وبالشعر النادر ،استشهد األخفش بالقراءات الشاذة -6
 .نطق به العرب

ولعل هذا سببا في  ،وعدم التوضیحاسلوب األخفش كان یمیل إلى التعقید  -7
 .عدم بیان رأیه بشكل سلیم

وكان یمیل إلى األخذ بظاهر  ،كان األخفش یبتعد عن التأویل ما أمكن -8
 .النص
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  المراجع
محمد بن محمد بن عبد  ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن األثیر، عّز الّدین

 دار صادر، ،التاریخ،  الكامل في )ه 630( الكریم ابن عبد الواحد الشیباني
 .6م،ج 1979 بیروت،

معاني القرآن، تحقیق عبد ) ه210(األخفش، سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي،
وفیات . 13، ص1ج.بیروت األمیر محمد أمین الورد، عالم الكتب،

 .2األعیان،ج
وني : المتوفى(علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین الشافعي ، اُألْشمُ

 -دار الكتب العلمیة بیروت،رح األشموني على ألفیة ابن مالكش) هـ900
  .1998 ،1ط لبنان

األنباري، عبد الرحمن بن عبید اهللا األنصاري أبو البركات، كمال الدین 
البصریین : اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین)  ه577(األنباري

 .1والكوفیین، المكتبةالعصریة،ج
، )ه379(ن الحسمن بن عبد اهللا بن بشر الزبیدي،األندلسي، أبو بكر محمد ب

طبقات النحویین واللغویین، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف، 
 .، القاهرة2ط
ابراهیم بن سلیمان ، شرح التصریف ، ) 442(ت بأبو القاسم عمر بن ثا، الثمانیني

  .1جــ 1999) 1(طبعة ،مكتبة الرشد ، البعیمي 
الحیوان، تحقیق عبد السالم هارون، ) ه255(ثمان عمرو بن بحرالجاحظ، أبو ع

 .1، مصر، ج2مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط
زین الدین المصري ،بي بكر بن محمد األزهريأخالد بن عبد اهللا بن :الجرجاوي
و التصریح بمضمون التوضیح في أ،شرح التصریح على التوضیح )ه905(

 .م2000 1دار الكتب العلمیة ط ،النحو
تحقیق ،، اللمع في العربیة)ه392(ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي :جنيابن 

 .ةدار الكتب الثقافی،فائز فارس
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الهیئة المصریة ،الخصائص،)ه392(جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ابن 
  .4ط،العامة للكتاب

 شرح،المنصف البن جني)ه392(بو الفتح عثمان بن جني الموصلي أجني ابن 
ولى الطبعة األ،حیاء التراث القدیمإدار ،بي عثمان المازنيكتاب التصریف أل

 .)ه1373(ذي الحجة سنة 
، )889(الجوجري، شمس الدین أحمد بن عبدالمعنم بن محمد القاهري الشافعي، 

، تحقیق نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث 1شرح شذور الذهب،ج
 .2004، 1المنورة، طالعلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة 

جمال الدین بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري اإلسنوي : الحاجبابن 
الكافیة في علم النحو، صالح عبد العظیم الشاعر،مكتبة ،)646(المالكي،

  .2010اآلداب،القاهرة،
خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر األربیلي، ابن 

 وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار ، وفیات األعیان)ه681(
  .صادر، بیروت

، العقد الثمین في )ه748(الذهبي، الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان،
 .تراجم النحویین، تحقیق یحیى مراد، دار الحدیث القاهرة

) ه358(الزمخشري جار اهللا ،بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدأ:الزمخشري
 1مكتبة الهالل ط،بو ملحمأعراب،تحقیق علي ي صنعة اإلل فصالمف

1993. 
االصول في  ه،)316(بو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي أ:السراجابن 

 .مؤسسة الرسالة لبنان،ن الفتليالنحو، تحقیق عبد الحسی
تخقیق أحمد  ،الفصیح ارسفإ،)ه433(محمد بن علي بن محمد  ،الهرويسهل أبو 

المدینة ،سالمیةعمادة البحث العلمي بالجامعة اإل،قشاش بن سعید بن محمد
  .ه1420ولى الطبعة األ،المملكة العربیة السعودیة ،المنورة
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المزهر في علوم اللغة ) ه911(لسیوطي، الحافظ جالل الدین عبد الرحمن،ا
 .ور، دار الكتب العلمیة، بیروت،وأنواعها، تحقیق فؤاد علي منص

شمس ،ابو عبد اهللا بن سباع بن ابي بكر الجذامي،محمد بن حسن  الصائغ،ابن 
تحقیق  ه، اللمحة في شرح الملحة،)720(الدین المعروف بابن الصائغ 

المدینة ،المیةعمادة البحث العلمي بالجامعة االس،ابراهیم بن سالم الصاعدي
  .)2004(المنورة 

، ه 581 ت، بلي سهیابو القاسم عبد الرحمن بن عبداهللا بن أحمد ال، لي لسهیا
  .1992 1جنتائج الفكر في النحو دار الكتب العلمیة بیروت 

بو الحسن المعروف أ شبیلي،بن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلاعصفور علي ابن 
مكتبة لبنان  ،الممتع الكبیر في التصریف ،)ه669(بابن عصفور 

 .11996ط
دي محب الدین العكبري أبو البقاء عبداهللا بن الحسین بن عبداهللا العكبري البغدا

تحقیق ، هب النحویین  البصریین والكوفیینه التبیین عن مذا 616
  .دار الغرب االسالمي، عبدالرحمن العثیمي

،  اللباب في )ه616(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا البغدادي،
 .م1995ختار، دار الفكر، سوریا، علل البناء واإلعراب، تحقیق غازي م

) ه761(عالئي، صالح الدین أبو سعید، خلیل كیكلدي، ابن عبد اهللا الدمشقي ال
دار النشر،  ،سى الشاعرالفصول المفیدة في الواو المزیدة، تحقیق حسن مو 

  .عمان
ر من شذرات الذهب في أخبا) ه1089(العماد، أبو الفالح عبد الحي الحنبلي،ابن 

 .القاهرة ،ذهب، دار الفكر
إنباه الرواة ) هـ646: المتوفى(ن أبو الحسن علي بن یوسف جمال الدی :القفطي

القاهرة،  -دار الفكر العربي  محمد أبو الفضل إبراهیم على أنباه النحاة
 .م1982 -هـ  1406األولى، : الطبعة، بیروت –ومؤسسة الكتب الثقافیة 
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یق إنباه الرواه على أنباه النحاة، تحق) ه646(القفطي، جمال الدین أبو الحسن،
  .2ج، بیروت ،محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، مؤسسة الثقافة

تراجم مصنفي الكتب العربیة، دار  ، معجم المؤلفین،)ه1300( كحالة، عمر رضا
 .إحیاء التراث العربي، بیروت

جمال الدین ،عبداهللا أبو ،یانيجمحمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي ال :مالكابن 
 أمجامعة  تحقیق عبد المنعم احمد هریدي، ،لكافیة الشافیةشرح ا ،)ه672(

حیاء التراث  ،القرى كلیة الشریعة والدراسات ،اإلسالميمركز البحث العلمي وإ
 .1مكة المكرمة ط ،اإلسالمیة

بو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اهللا المرادي المصري المالكي أ، المالكي
محمد  ،باوةتحقیق فخر الدین ق ،لمعانيه الجنى الداني في حروف ا)749(

  .1994 1دار الكتب العلمیة ط ،ندیم فاضل
ابو العباس المعروف بالمبرد یزید عبد األكبر الشمالي األزدي محمد بن  :المبرد

  .عالم الكتب یمة،ضتحقیق محمد عبد الخالق ع،المقتضب)ه285(
 منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورابن 

 .ب، دار صادر، بیروت، لسان العر )ه711(األنصاري،
سالمیة في المدینة الجامعة اإل، خطاب الماردي ومنهجه في النحوحسن، ، موسى 

رجب ذو ، السنة العشرون، التاسع والسبعون والثمانون نالعددا، المنورة 
  .1408القعدة 

جمال ، محمد  عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا ابن یوسف ابو، هشام ابن 
حاتم صالح الضامن  حقیقت، المسائل السفریة في النحو،   761ت ، الدین 

  .موسوعة شرح التصریح على التوضیح، 
شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق ). ه761( هشام، عبد اهللا بن یوسفابن 

 .، مصر11محمد محیي الدین عبد الحمید، ط
،علل النحو، محمود جاسم )381(باالحسنأ،محمد بن عبداهللا بن العباس: الوراقابن 

  .1999محمد الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض،
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یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن : ابن الصانع: یعیشابن 
امیل بدیع ،،المفصل)643(أبو البقاء، موفق الدین األسدي الموصلي،علي

    .415،ص4،ج2001یعقوب،دار الكتب العلمیة،لبنان،
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