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 ملخص
 انبـرى لهـا الهامة في الدرس النحـوي ؛ صادرلما كانت ألفیة ابن مالك من الم

فكانــت  ،فتناولوهــا بالشــرح والتعلیــقكــابن عقیــل و المــرادي واألشــموني ...  ؛علمــاء أجــالء 
  ف فیه ...ومن هنا كانت الدراسة.مجاًال واسعًا إلظهار الفكر النحوي واالختال

أهـم  حـدأمن خالل  ،لقد ركز البحث على إظهار الخالف النحوي بین العلماء 
(توضیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن بـــوهــو شــرح المــرادي الموســوم  ،شــروح األلفیــة

 .مالك )
 مقدمـة سـبقهات ،فصـول أربعـة فـي یكـون أن البحـث هـذا طبیعـة اقتضـت وقـد  

 :تياآل النحو على الرسالة هذه فصولو  .مراجع و  خاتمة وتتلوها د،وتمهی
 .الخالف النحويالفصل األول: 

 .المراديأسباب الخالف في شرح  الفصل الثاني:

 .لخالف بین البصریین والكوفیینا الفصل الثالث:

 الفصل الرابع: الخالف بین العلماء.
مـــن الشـــروح الوافیـــة   كتـــاب التوضـــیح أن إثبـــاتوكـــان مـــن ثمـــار هـــذا البحـــث  

حیـث حـوى الكثیـر مـن مسـائل  ،وهو من الكتـب المهمـة  فـي میـدان النحـو العربـي ،لأللفیة
    المرادي النحویة وكیفیة عرضه لها تعلیًال وتأصیًال . ةوجه ظهرأو  الخالف النحوي،
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Abstract 
 

The Grammatical dispute in: 

"Tawdeeh Al-Maqased Wal- Masalik" 
Analytic Descriptive Study 

 
By: Aid A. H. El Nahal 

Faculty of Arts- Arabic Department 
Islamic University of Gaza – Palestine 

 
Too many genius Grammarians have specialized one or more of their 

works in explaining and discussing "Alfeat Ibn Malik" as it is one of the most 
important grammatical masterpieces in presenting the grammatical vision and it's 
controversies… And this why my study is! 

 
The study focuses on showing the grammatical dispute between the 

scientists in Al-Muradey's "Tawdeeh Al-Maqased Wal-Masalik". 
 
This study is made of a preface, an introduction, four chapters, and a 

conclusion… The chapters are as follows: 
1. The grammatical dispute. 
2. The reasons of the dispute in "Al-Tawdeeh". 
3. The dispute between Al-Basreen and Al-Qufeen. 
4. The dispute between the grammarians. 

 
This study has proved that "Al-Tawdeeh" is one of the most valuable 

explains on "Al-Alfeah". Moreover, it is a very important book in grammar since it 
includes many controversial issues. It, also, clarifies Al-Muradey's grammatical 
vision and methodology. 
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 اإلھداء
 حب العربیة... إلى من بذر فيَّ         

 معلمي ...وشیخي  
 حفظه اهللاوالدي...  ...   

 
 إلى الغالیة... 

 وعبق الروح زهرة الفؤاد ... 
 حفظها اهللا ...أمي     

 
 إلى روح أختي...               

 دةأم عبد اهللا... غا                     
 ... رحمها اهللا   

 
 إلى رفیقة الدرب...        

  حفظها اهللا  زوجتي...                                
 

 غلى منا جمیعًا...وٕالى األ 
 

 إلى كل من ضحى من أجل  فلسطین                 
 

 ...األسرى ...الجرحىالشهداء... 
 
 



 و 
 

 وتقدیر شكر
 

جمعـة ألستاذي الفاضـل الـدكتور یوسـف  فانوالعر  أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر
والـذي كـان لـه بـالغ األثـر فـي  ،ههذ رسالتيعاشور الذي تفضل علّي بإشرافه الممیز على 

  حنصـلـي بالع یبخـل ولـم ، وٕارشـادي تـوجیهي في جهداً  یأل لم الذيو بهذه الحلة،  اإخراجه
 اهللا أسأل أن یجعل ذلك في میزان حسناته...ف  مشورةالو 

إبــراهیم أحمــد  تني أن أتقــدم بالشــكر الجزیــل ألســتاذّي الكــریمین الــدكتوروال یفــو 
 . على تفضلهما علّي بمناقشة هذه الرسالةشهوان  امل سعیدكوالدكتور  ،الجدبة

رفعــوا لــواء والشــكر موصــول ألســاتذتي الكــرام، شــموس العلــم والمعرفــة  الــذین 
األسـاتذة الكـرام فـي  -ة والسـالمعلیـه أفضـل الصـال-، واقتفوا هـدي خیـر األنـام محمـد العلم

وأخـــص بالـــذكر األســـتاذ الـــدكتور محمـــود محمـــد  ؛ مرحلـــة الماجســـتیر ،قســـم اللغـــة العربیـــة
 .-حفظه اهللا -العامودي

فــؤاد  وال أســتثني مــن الشــكر عمــادة الدراســات العلیــا، ممثلــة بعمیــدها الــدكتور
 .-حفظه اهللا-العاجز

علمــي العظــیم، علــى مــا وفــرت لــي وأزیــد شــكرًا جــامعتي اإلســالمیة، الصــرح ال
تمـــــام هـــــذه الدراســـــة، ســـــائًال المـــــولى           كـــــل مـــــا یقتضـــــي إلو وألمثـــــالي طلبـــــة العلـــــم المعرفـــــة 

 للبحث العلمي. ، ومنارةً شامخاً  أن یدیمها صرحاً  -عز وجل-
والشكر أیضًا لمدیرّي الكریمین في وزارة  التربیة والتعلیم العالي  اللذّین تحمال 

العمـل فـي سـبیل حضـوري للجامعـة وقـت الدراسـة: األسـتاذ بسـام یاسـین سـلیم،  عني أعبـاء
 واألستاذ معین فایز البزم. 

 
 نسیت،،،لمن ذكرت،،، وموصول لمن  جزیلفشكري 

 ودعائي للجمیع برضا اهللا.
 الباحث
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 المقدمة:
الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وبفضــله تتنــزل الخیــرات، وبتوفیقــه تتحقــق 

 الغایات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا.
ــم البشــریة ســیدنا محمــد  والصــالة والســالم علــى هــادي البریــة، وعلــى آلــه  )(معل

 ه أجمعین. وصحب
 أما بعد :

واجتباهـــا وكرمهـــا وشـــرفها، بـــأن  ،اللغـــة العربیــة -ســـبحانه وتعـــالى -هللافقــد خـــص ا
أن یكـون  فكـان لزامـاً  ،خلفـهجعلها لغة القران الكریم الذي ال یأتیه الباطـل مـن بـین یدیـه وال مـن 

ا بهـم كالخلیـل ورفعهـ ،لهذه اللغة من العلماء المخلصین الذین سـخرهم اهللا لخـدمتها، فـرفعهم بهـا
 وسیبویه والكسائي والفراء وابن مالك وأبي حیان وابن هشام والمرادي...الخ.

 
كمــا ال یخفــى علــى أحــد أن اللغــة العربیــة تــرتبط بحبــل متــین بــالقران الكــریم ،قــال و 

ــُم أنَُّهــْم َیُقوُلــوَن ِإنَّمــا ُیَعلُِّمــُه َبَشــٌر ِلَســاُن الَّــِذي ُیْلِحــدُ تعــالى  ــْد َنْعَل ِلَســاٌن وَن ِإَلْیــِه َأْعَجِمــيٌّ َوَهــَذا َوَلَق
 } ١٠٢{النحل:  َعَرِبيٌّ ُمِبینٌ 
 

بدأتـــه بدراســـتي للمرحلـــة الجامعیـــة األولـــى فـــي قســـم اللغـــة  أحببـــت أن أكمـــل طریقـــاً 
عزمــت علــى أن یكــون علــم العربیــة والدراســات اإلســالمیة وبعــدما أنهیــت المســاقات التحضــیریة 

- وجــلَّ  عــزَّ -المــولى  التكمیلــي لنیــل درجــة الماجســتیر راجیــاً النحــو میــدان دراســتي فــي البحــث 
 التوفیق والسداد.  

حفظــه  -فقــد بحثــت فــي هــذا المیــدان بمســاعدة مشــرفي الــدكتور : یوســف عاشــور
 أن یجعل ذلك في میزان حسناته.-عز وجل -اهللا  سائالً  ومعینٍ  الذي كان لي خیر دلیلٍ  -اهللا
 

 عنوان الدراسة :
ــ  ،ة ابــن مالــك مــن بــواكیر مــا تعلمتــه فــي المرحلــة الجامعیــة األولــىولمــا كانــت ألفی

وأن أجعلهـا میـدان الدراسـة  ،ولما لها من أهمیة في الدرس النحوي آثرت أن أتعمـق فـي دراسـتها
 وموضوع البحث تحت عنوان :

 "الخالف النحوي في كتاب توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك "
 ه٧٤٩يالبن أم قاسم المراد
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 سبب اختیار الموضوع: 
 وجود رغبة في نفسي للبحث في موضوع الخالف النحوي . -
الذي بدوره  ،في إرساء قواعد النحو عند الدارسین اً كبیر  اً لدراسة الخالف النحوي دور  إنّ  -

 یعین على الفهم الصحیح ألكثر المسائل النحویة صعوبة .
 جعله میدانًا للبحث ، منها :توافرت في شرح المرادي األسباب التي ت  -

 كثرة تعرضه للخالف النحوي فیه  .  -     
 لم یسبق إلى البحث في مسائل الخالف النحوي في هذا الكتاب أحد ، فیما أعلم.  -    
من الشواهد  إضافة إلى أنه أكثر فیه ،ألنه من الشروح الجیدة لأللفیة فهو شرح كامل -    

 .لمیة فهو كتاب زاخر بالمادة الع
 أهمیة الموضوع:
شـروح أفضـل مـن  مالـك ابـن شـرح ألفیـةبتوضـیح المقاصـد والمسـالك كتـاب  دیعـ

ـــان مـــن ه٧٤٩قاســـم المـــرادي ت  أمابـــن وصـــاحبه  ،أللفیـــةا فهـــو شـــرح  .كبـــار تالمیـــذ أبـــي حیَّ
وقـد اعتمـد بعـض شـراح األلفیـة  .النحـويالخـالف فصـوله  فـي یبـرزو  ،الشـواهد  فیـه تكثـركامل ٌ 

 ...المكودي وحسن العطار والخضري األشموني و الالحقین علیه كابن هشام و
 .فمن الجدیر دراسة  الخالف النحوي في هذا الكتاب القیم دراسة فاحصة 

 الدراسة: أهداف
 إلى: الدراسة تهدف

 ."توضیح المقاصد والمسالك" كتابه في اعلیه اعتمد تيال النحوي الخالف  بیان أصول - 
 . "توضیح المقاصد والمسالك "كتابه خالل من وجمعه دراسة أسباب الخالف النحوي  - 
 .موضوعًیا تصنیًفا اآلراء هذه تصنیف  -
 لهم. مخالفته أو للجمهور، أو للكوفیین أو للبصریین مدى موافقته توضیح   -
 دراسة مسائل الخالف بین العلماء مما لم یدخل تحت تصنیف الخالف البصري الكوفي -
 نحویة.توضیح وجهته ال -

 :دراسةمنهج ال
 الوصفي التحلیلي . المتبع في الدراسة هو المنهج المنهج

 
 
 
 



 

٣ 
 

 : دراسةخطة ال
فصول أربعة البحث بمقدمة وتمهید و  بدأتعلى خطى منهج البحث العلمي  سیراً 

 لنحو اآلتي :على ا
 : التمهید-١

فیه ترجمة البن أم قاسم المرادي من حیث مولده وجوانب الحیاة المختلفة في  أوردت :أوالً 
أخذ عنهم ، والعلوم التي وصلته بأهل زمانه من حكام وعلماء ، و مشایخه الذین   ،زمانه

 تالمیذه وكتبه وتاریخ وفاته.و ، هر بهاتشا
 " والمنهج الذي سلكه فیه. توضیح المقاصد والمسالك "نبذة عن كتابه أوردت: ثانیاً 

 الخالف النحوي: :الفصل األول 
  (ماهیته، نشأته، أهم ما صنف فیه)الخالف النحوي -
  الترجیح النحوي عند المرادي. -

 أسباب الخالف في شرح المرادي، ویتضمن أربعة مباحث :  الفصل الثاني: 
 ند المرادي وتعامله معها .العربیة الواردة ع اللهجاتاألول:  -
 . وتعامله معها المرادي عند: الضرورة الشعریة  الثاني -
 الثالث : التأویل عند المرادي  . -
 الرابع: اختالف الروایات في الشاهد النحوي . -

 : الخالف بین البصریین والكوفیین في مبحثین : الفصل الثالث 
 .  هین التي أبدى المرادي فیها رأیالكوفیاألول: المسائل الخالفیة بین البصریین و  -
 . اً لمرادي فیها رأیا یبدالثاني : المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین والتي لم  -

مسائل الخالف بین العلماء في كتاب توضیح  المقاصد و المسالك بشرح ألفیة  :الفصل الرابع 
 في ثالثة مباحث : ابن مالك

 .ن مالكالمرادي واباألول:  - 
 .المسائل التي خالف فیها المرادي النحاة الثاني :- 
 .یها العلماء مع الجمهورالمسائل التي اختلف فالثالث:  -
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 تمهید
 وفیه: 

هــــــ (اســـــمه ونســـــبه، مولـــــده، علمـــــه، خلقـــــه، شـــــیوخه، تالمیـــــذه، ٧٤٩المـــــرادي  -١
 مؤلفاته، وفاته).

 الك).كتابه (توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن م -٢
 هـ:٧٤٩المرادي : أوالً 

 اسمه ونسبه: 
بدر الدین المعروف بـابن أم  أبو محمد ،بن عليهو الحسن بن قاسم بن عبد اهللا 

 .)١(النحوي اللغوي ،المحتد الفقیه المالكي .اآلسفي المغربيّ ، المصري المولد ،المرادي قاسم
ي مِّ اِبر بــن مالــك ، ُســاســمه ُیَحــو ُمــراد،  إلــىنســبة المــرادي " قیــل: وأمــا عــن قبیلتــه ف

 .)٢( "ینسب إلیه جماعة من الصحابة فمن بعدهم لٌ یبِ قَ ألنه أول من تمرَّد بالیمن، ؛ به
 مولده:

بـین  اإلجمـاع أنَّ  إال ولـو بشـكل تقریبـي. لمولـده، محـدداً  لم یذكر المؤرخون تاریخـاً 
  .أصحاب التراجم والطبقات أنه مصري المولد

ة زهراء ، وكانت هذه المرأ واسمها ،إلى جدته من أبیه أم قاسم نسبةً ن وسمي  باب 
موها بالشیخة. فلما ولد الحسن واعتقد الناس فیها فسّ ، على جانب كبیر من الخلق والورع

، فصار اسمها اباسمه هوقرنوا اسمَ ، ر الناس صحبة لجدته ، فلقبوه بهاكان أكث ؛المرادي وكبر
 تمیز به عن غیره.یعرف وی ،علیه وشهرته تابعة لها عنواناً 

لیســــت جدتــــه، إنمــــا هــــي امــــرأة مــــن بیــــت العــــز  هــــاإن :بعــــض الــــرواة قــــالوا أنّ  إال
وحسن معاملته منذ صغره، وتبنته وادعت أنه  ،وتقواه  ،أحبت الحسن لخلقه  ،والسلطان والملك

 .)٣(اسمه باسمها فاقترن ؛واشتهر بذلك ،ابنها
 
 
 
 

                                                 
 ، ١/١٤٢دياو للد المفسرینوطبقات ، ٢/١١٦ للعسقالني والدرر الكامنة ،١/٥١٧ للسیوطي ة الوعاةبغی )١(

 . ٢/٢١١للزركلي عالمواأل، ٨/٢٧٤ للحنبلي وشذرات الذهب
 .١١٣، للهمذانيعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب )٢(
 .١/٤٣٦ة، للسیوطي ) حسن المحاضر ٣(
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ة تحقیقـه لشــرح التســهیل للمــرادي علــى عقــب محمــد عبــد النبـي عبیــد فــي مقدمــ وقـد
ال، و ، ومــا إذا كــان متزوجــا أقــد أغفلــت هــذا الجانــبالتــراجم  كتــب أنّ  حیاتــه االجتماعیــة، مبینــاً 

ال یزیـــد عـــن  ال، فالحـــدیث عـــن حیـــاة هـــذا العـــالم حـــدیث قصـــیر جـــداً  أوكـــان لـــه ثمـــة أوالد  وٕانْ 
 .سه الباحث عند الترجمةوهو ما لم .)١( تعرض لهار في جمیع الكتب التي أسطبضعة 
 علمه:

هـــو اللغـــوي التصـــریفي البـــارع، كـــان فـــي النحـــو نابغـــة مـــن نوابغـــه، أغـــرم بـــه منـــذ 
فـــي المــذهب المـــالكي. درس الفقـــه  صــغره، وشـــغف بالتـــدوین والتصــنیف. وكـــان مـــع ذلــك فقیهـــاً 

ان فــي علــم األصــول، فكــ كــذلكنــاس للفتیــا یعتــدون برأیــه، و ال طــرق بابــهتقنــه، ونبــغ فیــه حتــى او 
ابن أم قاسم في القراءات، وتفنن فیهـا وتبحـر وأجـاد،  أیضاً  نبغ، و فیه مجیداً  متیناً ًا ماهر  أصولیاً 

 .)٢( وكان له مجلس یفد إلیه الكثیر لتعلم القراءات واالقتداء به
 :خلقه

ــ كــان ابــن أم قاســم علــى خلــقٍ  یخــاف اهللا ویخشــاه  ورعــاً  تقیــاً  متــدیناً  صــالحاً  ٍ،ركبی
 ؛ولــه كرامــات كثیــرة "  .كثیــر المحاســن ،حســن الشــمائل وكــان متعبــداً  ،لتواضــعكثیــر المــروءة وا

ع النـاس فـي منامـه، فقـال لـه: یـا حسـن اجلـس. نفِّـ -صلى اهللا علیه وسلم -منها أنه رأى النبي 
 .)٣( "بمكان المحراب بجامع مصر العتیق بجوار المصحف

 شیوخ ابن أم قاسم:
قاســم، وذاع صــیته واشــتهر بفضــل شــیوخه نبــغ الشــیخ المــرادي المعــروف بــابن أم 

ذكــر مختصــر  وجلــس فــي حلقــات دروســهم، وفیمــا یلــي ،وتعلــم علــى أیــدیهم ،الــذین تلقــى عــنهم
 :حسب الترتیب الزمني في وفیاتهمه شیوخبعض ل
 :)٤( ه)٧٢٤(أبو زكریا الغماري -١

ولــد ســنة   ،یحیــى بــن أبــي بكــر عبــد اهللا الغمــاري التونســي أبــو زكریــا الصــوفيهــو 
قــرأ العربیــة بتــونس علــى أبــي الحســن بــن  "قــال الســیوطي:  ،ثــالث وأربعــین وســتمائة مــن الهجــرة

 وبدمشق على ابن مالك صاحب األلفیة، وبالقاهرة على الشیخ البهاء بن النحاس، ،عصفور
 
 

                                                 
 .٨دي مقدمة شرح التسهیل، للمرا )١(
 .٢/١١٦، والدرر الكامنة ١/٥٣٦، وحسن المحاضرة ٥١٧/ ١) بغیة الوعاة ٢(
 .٨/٢٧٤، وشذرات الذهب ١/١٤٢نی، وطبقات المفسر ٢/١١٦، والدرر الكامنة ١/٥١٧بغیة الوعاة  )٣(
 .٢/٣٣١، وبغیة الوعاة٦/٢٠٠الدرر الكامنة )٤(
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ثالث عشر المات في  ..ولم یعثر له على مؤلف )١(ة"ومع ذلك كانت بضاعته في النحو مزجا 
 .ة سنة أربع وعشرین وسبعمائةمن ذي الحج

  :)٢( ه)٧٤٥(أبو حیان األندلسي -٢
اإلمـام أثیـر الـدین أبـو حیـان  ،محمد بن یوسـف بـن علـّي بـن یوسـف بـن حیـان هو

والمنشـأ ومصــري  مــن البربـر، غرنـاطي المولــد نفــزة قبیلـة نسـبة إلـى ،األندلسـي الغرنـاطي النفــزي
فــي أواخــر شــوال ســنة أربــع وخمســین  - مدینــة فــي حضــرة غرناطــة -لــد بمطخشــارش و  الــدار.

 مصنفاته:من أشهر  وستمائة. 
 إتحاف األریب بما في القرآن من الغریب. -١
 .ارتشاف الضرب من لسان العرب -٢
 البحر المحیط في التفسیر. -٣
 التذییل والتكمیل في شرح التسهیل مطول. -٤

 ودفن في مقبرة الصوفیة. ،خمس وأربعین وسبعمائة صفر سنة من عشرینوال ثامنالفي  مات
 : )٣( )ـه٧٤٦(الشرف المغیلي -٣

عـالم مـن علمـاء  الشـیخ شـرف الـدین. ،عیسى بن مخلوف بـن عیسـى المغیلـي هو
المالكیــة، درس مــذهب اإلمــام مالــك ونبــغ فیــه، والتــف الجمیــع حولــه ینتفعــون بــه ویتلقــون عنــه 

یها، حتـى أحبـه النـاس وأكبـروه یعطـي الحقـوق لـذو  عدالً  وولي مناصب دینیة هامة، وكان حكماً 
ســـت وأربعـــین  ســـنة -رحمـــه اهللا- مـــات .ولـــم یعثـــر لـــه علـــى مؤلـــف .وأجلـــوه لنزاهتـــه وحصـــافته

 .وسبعمائة من الهجرة
 : )٤( ه)٧٤٨(التستري المجد إسماعیل -٤

 .مجـد الـدین النحـوي المقـرئ األسـتاذ ،تريتسـإسماعیل بن محمد بن عبد اهللا الهو 
ة صـالح الـدین فَّ إمـام ُصـ"قال ابن الجزري في طبقـات القـراء: . تستریته ري، نسبة إلى قر تستوال

بالصالحیة ثـم خانقـاه سـریاقوس، شـیخ القـراء العالمـة األوحـد األسـتاذ المقـرئ النحـوي األصـولي 
 الشافعي، برع في القراءات واألصول والعربیة، وكان شیخ القراءات بالمدرسة الفاضلیة، مشهوراً 

                                                 
 .٢/٣٣١بغیة الوعاة )١(
و أعیـــان  ،٤/٧١ البــن شــاكر الكتبــي فــوات الوفیــاتو  ،١/٣٨٧دین الــذهبيلشــمس الــ معرفــة القــراء الكبــار )٢(

 ،٥/١٧٥لصـــالح الـــدین الصـــفدي ، والـــوافي بالوفیـــات٥/٣٢٦لصـــالح الـــدین الصـــفدي العصـــر وأعـــوان النصـــر
 ذیـل التقییـدو  ،١/٨١ للسان الدین بـن الخطیـب س من شعراء المائة الثامنةالكتیبة الكامنة في من لقیناه باألندلو 

 .١/٢٨٠وبغیة الوعاة ،٦/٥٨الدرر الكامنةو  ،١/٢٨٣لتقي الدین الفاسي واة السنن واألسانیدفي ر 
 .٢/٧٤البن فرحون والدیباج المذهب ،١/٥٨طبقات المفسرین )٣(
 .١/٤٥٥بغیة الوعاة )٤(
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ســنة ثمــان  تــوفي ولــم یعثــر لــه علــى مؤلــف .)١("ة األداء، انتفــع بــه جماعــةبحســن القــراءة وجــود
 .وأربعین وسبعمائة من الهجرة

 :)٢( ه)٧٤٩(شمس الدین بن اللبان -٥
الشـــیخ شـــمس الـــدین بـــن اللبـــان الدمشـــقي ثـــم  ،محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد المـــؤمن 

ولـد سـنة "ات الـذهب: شـذر  صـاحبقال  المصري الشافعي اإلمام العالمة المعروف بابن اللبان.
 .)٣("خمس وثمانین وستمائة من الهجرة

 مصنفاته:من أشهر 
 ترتیب األم لإلمام الشافعي ولم یبیضه. -١
 مختصر في علوم الحدیث. -٢
 كتاب في التصوف. -٣
كتــاب متشــابه القــرآن والحــدیث تكلــم فیــه علــى طریقــة الصــوفیة، وهــو مختصــر حســن تكلــم   -٤

 ادیث المتشابهات.فیه عن بعض اآلیات واألح
 اختصر الروضة ولم یشتهر لغالقة لفظه. -٥
 في النحو. جمع كتاباً  -٦
 من الهجرة . تسع وأربعین وسبعمائة ٧٤٩اللبان بالطاعون في شوال سنة  توفي ابن 
 :)٤( )هـ٧٥٢(ريسراج الدین الدمنهو -٦

 عمــر بــن محمــد بــن علــّي بــن فتــوح ســراج الــدین أبــو حفــص الغــزي الــدمنهوريهــو 

خــذ العربیــة أ .)٥("ولــد بعــد الثمــانین وســتمائة مــن الهجــرة": قــال ابــن الجــزري المصــري الشــافعي.
عثـر لـه ولـم یُ  .عن الشیخ شرف الدین محمد بن علّي الحسني الشاذلي، وعن التقي ابن الصائغ

 من الهجرة. بمكة شهر ربیع األول سنة  اثنتین وخمسین وسبعمائةمات  .على مؤلف
 
 
 
 

                                                 
 .١/١٦٨غایة النهایة البن الجزري  )١(
 .٢/٨٠وطبقات المفسرین  ،٢/٢٥٦وغایة النهایة ،٩/٩٤ للسبكي طبقات الشافعیة الكبرى )٢(
 .٨/٢٧٩شذرات الذهب )٣(
 .٢/٢٢٣وبغیة الوعاة  ،٢/٢٥٤ذیل التقیید في رواة السنن واألسانید )٤(
 .١/٥٩٧غایة النهایة  )٥(
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 :هتالمیذ
التالمیذ الـذین تـأثروا بـابن أم قاسـم وأخـذوا عنـه حسـب الترتیـب الزمنـي  أشهر منو 

 :في وفیاتهم
 :)١( ه)٧٦١(ابن هشام األنصاري -١

لشـیخ جمــال ا ،عبـد اهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد اهللا بـن هشـام األنصـاري هـو

سـنة   فـي ذي القعـدةولـد  .الفاضل العالمة المشهور أبـو محمـد ،الدین الحنبلي النحوي المصري
مــن كبــار علمــاء اللغــة العربیــة، اشــتهر بــالتحقیق  وهــو ، هـــ)٧٠٨( مــن الهجــرة ثمــان وســبعمائة

وطـارت  ،ذاع صـیته فـي العـالم اإلسـالميفـ ؛وسعة االطالع واالقتدار على التصرف فـي الكـالم
 مصنفاته في غالب الدیار.

 قال ابن خلدون في ابن هشام:
ع أنـــه ظهــر بمصــر عــالم بالعربیــة یقـــال لــه ابــن هشــام أنحــى مـــن مازلنــا ونحــن بــالمغرب نســم"

 مصنفاته: من  .)٢("سیبویه
 ، وله شروح أكثرها مطبوع.مراراً شرحه شذور الذهب في النحو. طبع  -١
ــ -٢ الصــدى مــن أهــم كتــب النحــو، علیــه شــرح المؤلــف. طبــع بمصــر وتــونس  لِّ قطــر النــدى وَب

م وعلیـه شـروح ١٨٨٧یـدن سـنة إلى الفرنسیة، وطبـع فـي ل ، واهتم اإلفرنج به فنقله كوجیارمراراً 
 كثیرة.

بـــا، ودار و مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب األعاریـــب فـــي النحـــو. منـــه نســـخ فـــي أكثـــر مكاتـــب أور  -٣
 .وفي مصر مراراً  ١٢٧٤الكتب المصریة، وطبع في طهران سنة 

ین موقـــد األذهـــان ومـــوقظ الوســـنان فـــي أغـــوص مســـائل النحـــو، منـــه نســـخ خطیـــة فـــي بـــرل -٤
 وباریس ودار الكتب المصریة.

 .هـ)٧٦١(مات لیلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستین وسبعمائة
 :)٣( ه)٧٩٣(جالل التباني -٢

لنزولـه التبانـة ظــاهر  -المعـروف بالتبـاني  -جـالل بـن أحمـد بـن یوسـف التیزینــي 
ن التركمـاني، وأخـذ عنـه قدم القاهرة قبل الخمسین، وسمع البخاري من الشیخ عالء الـدی القاهرة.

                                                 
 .٤/١٤٧ واألعالم ،٣/٩٣الكامنة  والدرر ،١/٥٣٦وحسن المحاضرة  ،٢/٦٨) بغیة الوعاة ١(

 .٨/٣٣٠شذرات الذهب )٢(
 ،٥/٣والمنهل الصافي ،٢/٩٧الكامنة  والدرر ،١/٤٧٢وحسن المحاضرة  ،١/٤٨٨) بغیة الوعاة ٣(

 .٢/١٣٢ واألعالم، ١/١٨٦والبدر الطالع 
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بــن اوعــن القــوام اإلتقــاني، وأخــذ العربیــة عــن ابــن أم قاســم والقــوام اإلتقــاني والشــیخ جــالل الــدین 
 .ودرس سنین وأفتى بارعاً  نحویاً  أصولیاً  وكان فقیهاً  ،هشام وابن عقیل

 وصنف تصانیف منها:
 المنظومة في الفقه. -١
 ات.شرح المنظومة في الفقه. في أربعة مجلد -٢

 .شرح المشارق -٣
 شرح المنار. -٤
 شرح التلخیص. -٥

 .)٢("رأیته بخطه"على البخاري. قال ابن حجر العسقالني: )١(اختصر شرح مغلطاي  -٦
رجب سـنة ثـالث وتسـعین وسـبعمائة عـن بضـع  من ثالث عشرالبالقاهرة في  مات

 .وستین سنة
 :)٣(مؤلفاته

 منها: ،للمرادي مؤلفات بذل فیها كل جهده 
مطبـوع بتحقیـق الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة  هـو كتـاب :الجنى الداني في حـروف المعـاني -١

ـــدیم فاضـــل" دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت  ـــه األولـــى –واألســـتاذ محمـــد ن -ه١٤١٣لبنـــان ،طبعت
 .م١٩٩٣

مـذكرة صـغیرة ضـمن  :في الجمـل التـي ال محـل لهـا مـن اإلعـراب ابن أم قاسم رسالة -٢
صـفحة مخطوطـة، مودعـة بمكتبـة األزهـر تحـت رقـم  ةثـالث عشـر   مجموعة، وهي تشـتمل علـى

١٧٩٠. 
توضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن  : المســمى بـــ(شــرح ألفیــة ابــن مالــك -٣

ــك ــدكتور "عبــد الــرحمن علــي ســلیمان " دار الفكــر  ):مال وهــو كتــاب مطبــوع ومحقــق لألســتاذ ال
 فیما بعد. م، وسیأتي تفصیله٢٠٠١-ه١٤٢٢العربي طبعته األولى 

 
                                                 

التركـي األصـل  هــ ،٧٦٢ت  الحكـريأبو عبد اهللا عالء الـدین مغلطـاي بـن قلـیج بـن عبـد اهللا البكجـري هو  )١(
شـرح ابـن ماجـه . مـن مؤلفاتـه: عند األكثرینغین وفتح الالم كذا ومغلطاي بضم المیم وٕاسكان ال. مصري النشأة

 .٥/٤٣٣، وشرح البخاري. انظر أعیان العصر وأعوان النصر إكمال تهذیب الكمال ، ولمغلطاي
 .٢/٩٧الكامنة  الدرر )٢(
، ومقدمــة محقــق ٤/١٤٧ واألعــالم ،٣/٩٣الكامنــة  ، والــدرر١/٥٣٦ن المحاضــرة ،وحســ٢/٦٨) بغیــة الوعــاة ٣(

 .١٠٥-١/٩٠التوضیح 
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نسـخة فـي مجلـد بقلـم نسـخ  :شرح باب وقف حمزة وهشـام علـى الهمـزة مـن الشـاطبیة -٤
هـــ ١٢٢٨بخــط أحمــد بــن یوســف الســمنودي الشــاذلي األحمــدي. فــرغ منــه فــي ذي الحجــة ســنة 

. مودعــــة بــــدار الكتــــب المصــــریة قســــم ٢١ورقــــة ومســــطرتها ٥٣مجدولــــة بالمــــداد األحمــــر فــــي 
 .٤٢المخطوطات تحت رقم 

 شــرحه ابــن أم قاســم، وهــو كتــاب :شــرح تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد البــن مالــك -٥
الطبعـة .المنصـورة -مكتبة اإلیمـان، "ـ"محمد عبد النبي محمد أحمد عبید ودراسة قیحقبت مطبوع
 .هـ١٤٢٧-م٢٠٠٦األولى 

نسـخة فـي مجلـد صـغیر : شرح المفید على عمدة المجید فـي علـم التجویـد للسـخاوي -٦
 .تیمور ٤٦٢مودع بدار الكتب المصریة قسم المخطوطات تحت رقم  الحجم.

ــي علــم  -٧  ــي علــم الخلیــل "وتســمى مقدمــة ابــن الحاجــب ف ــل ف شــرح المقصــد الجلی
هو شرح للمقصد الجلیل في علم الخلیل الذي نظمـه جـالل الـدین أبـو عمـر عثمـان : العروض"

هــ، وتسـمى ٦٤٦ي المتـوفى عـام بن عمر بن أبي بكـر المعـروف بـابن الحاجـب المـالكي النحـو ا
مقدمة ابن الحاجـب فـي علـم العـروض وتحتـوي علـى ثالثـین ورقـة. ضـمن مجموعـة مخطوطـة. 

 ".مجامیع ٧٣مودع بدار الكتب المصریة تحت رقم 
 :)١(وفاته

من أولیاء اهللا أحسن اهللا له الخاتمة، فتوفي فـي یـوم مبـارك  ولیاً  ورعاً  لما كان تقیاً 
ــ تســع وأربعــین وســبعمائة مــن الهجــرة)ه٧٤٩(ر المبــارك ســنة وهــو عیــد الفطــ ؛میمــون ودفــن . ـ

   .)٢(بسریاقوس
 شمل الذي الطاعون فیها انتشر حیث ،بكثرة السنة هذه عن المؤرخون تحدث وقد

لـم  ذلـك مـع و  ،لـم یعـرف قبلـه وال بعـده مثلـه . و المكرمـة مكـة دخـل حتـى كلـه إلسـالميا العالم
ابتلــوا بهــذا  قــدن علمــاء إثبــاتهم بــأمــع ؛ وبــاءت بســبب هــذا المــا هیثبــت مــؤرخ مــن المــؤرخین أنــ

والشــیخ أحمــد بــن مكتــوم النحــوي، وأبــي عبــد اهللا بــن ، شــمس الــدین اللبــان  شــیخهالــبالء أمثــال 
 . الصائغ، وغیرهم

                                                 
 ،١/١٤٢ن یوطبقات المفسر  ، ٢/١١٦والدرر الكامنة  ، ١/٥١٧بغیة الوعاة،  )١(

 . ٢/٢١١واالعالم، ٨/٢٧٤وشذرات الذهب 
، الشــاطئ الشــرقي لترعــة اإلســماعیلیةعلــى  تقــعهــي قریــة مــن قســم الخانقــاه محافظــة القلیوبیــة ســریاقوس:  )٢(

لبحریـة دوار أوسـیة للخـدیوي إسـماعیل باشـا، وفـي وأغلب أبنیتهـا بـاآلجر، ولهـا جـامع بمنـارة، وفیهـا مـن الجهـة ا
المـواعظ  . انظـر:السـلطان محمـد بـن قـالون، وبهـا منـارة شـهیرة أنشـأها مقابلتهـا قنطـرة علـى الترعـة اإلسـماعیلیة

 .٣/٣٤٨واالعتبار بذكر الخطط واآلثار
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حیـث ؛ ولعل كثرة الوفیات حالت دون معرفة أعمار كثیر ممن توفي في هذا العـام
 ألهـاهمفكـان بهـم مـن الـبالء مـا  ،)١(إنسـان ألـفتسـعمائة  ةُ في شهر شـعبان ورمضـان وفـا ُضِبطَ 

  . حیاتهم أمورعن كثیر من 
 ) توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك الكتاب( :ثانیاً 

لأللفیـة،  ومهمـاً  وافیـاً  یمثل توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابـن مالـك شـرحاً 
 باحـثفامتاز بدقـة متقنـة، فـال یحتـاج ال یة وبلغ النهایة.الغا -رحمه اهللا –فقد أوفى فیه المرادي 

 تهم، وأخذها بالعنایة والتفصیل.الإلیجاد ضالته، وقد بسط فیه آراء النحاة ومذاهبهم وتعلی جهداً 
وقــــد اعتمــــد فــــي شــــرحه علــــى مؤلفــــات الســــابقین كارتشــــاف الضــــرب، والتســــهیل،  

 .تفكیره  ، وجاد بهو قریحته وشرحه. وقد أضاف ما حوته أصالته
فـــاد بشـــرحه الكثیـــر ممـــن تبعـــه كاألشـــموني الـــذي نقـــل الكثیـــر عنـــه، فعلـــى ســـبیل أ

" قــال المــرادي فــي التنبیــه فــي بــاب المعــرب والمبنــي، بعــد قــول النــاظم: األشــموني قــال  المثــال:
 .)٣(" قال المرادي: وفیه نظر وقوله: " )٢( "الثالث...

كثیــر فــي شــرحه. وقــد كثــر  ذا، وهــالمــرادي اآلراء ألصــحابها المتقــدمین نســبوقــد 
استشـــهاده باآلیـــات القرآنیـــة، واألحادیـــث النبویـــة، وأشـــعار العـــرب، وأمثـــالهم، كمـــا ســـنالحظ فـــي 

 الفصول القادمة.
 منهج المرادي في كتابه التوضیح:

صــلى اهللا علیــه  –بــدأ المــرادي شــرحه بمقدمــة یســیرة افتتحهــا بالحمــد والصــالة علــى النبــي  -١
            فة شــــرحه، وقــــد أشــــار بأنــــه توضــــیح مختصــــر لمقاصــــد ألفیــــة ابــــن مالــــكثــــم بــــین صــــ -وســــلم

 .-رحمه اهللا -
 حیـث األولى كاملة كما نراه في باب مـا یمیـز االسـم بطریقتین: خذ المرادي أبیات الناظمأ  -٢

 یقول:
)٤(ومســـــــــــــــند لالســـــــــــــــم تمییـــــــــــــــز حصـــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــالجر والتنـــــــــــــــــــــــــوین والنــــــــــــــــــــــــــدا وأل

 عرضه في باب األسماء الستة:من ة كما نالحظ مجزوءة حسب القاعد : الثانیة
  ................................... مـــــــــــــــــــــن ذاك ذو إن صـــــــــــــــــــــحبة أبانـــــــــــــــــــــا

                                                 
 .١١٥-١١٣/ ١) التوضیح، ١(
 .١/٤٦٣شرح األشموني )٢(
 .٢/٦٨نفسه )٣(
 .١٨٤/ ١التوضیح  )٤(
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ثم أكمل . )١( "ألنها ال تفارق اإلعراب باألحرف... )ذوـ("شرع في ذكر األسماء الستة، وبدأ ب
 :خر، وشرحهشطره اآل

  المیم منه باناوالفم حیث    .............................
)

 .)٢( " یعني أن الفم من األسماء التي تعرب باألحرف..."
 ، وهــو جلــي واضــح فــي شــرحهكبیــرًا بــالتعریف والحــدود،  المــرادي ممــن یعتنــي اعتنــاءً كــان  -٣

فـاإلعراب فـي "فـي بـاب المعـرب والمبنـي، حیـث حـدَّ اإلعـراب بـالتعریف لغـًة واصـطالحًا:  كقوله
وأما في االصطالح ففیه مذهبان: أحدهما  ...أي: أبان أو أجال أو حسناللغة مصدر أعرب، 

 .)٣("... والثاني لغويأنه لفظي
؛ ولـم یـؤخرلـك فـي نظمـه لألبیـات، فلـم یقـدم فیـه الـذي سـاقه ابـن ما المرادي بالتسلسـلالتزم  -٤

بــل جــاء شــرحه لألبیــات حســب ترتیــب ابــن مالــك، وٕان تطلــب الشــرح ذكــر قاعــدة تخــالف ترتیــب 
بابها، كما یقول فـي بـاب االسـم الموصـول حیـث عـرض أنـواع  إلىالناظم، أوجز ذكرها، وأشار 

، فتكـــون اســـمیة أو حرفیـــة نافیـــة وزائـــدة ومصـــدریة وكافـــة، وأشـــار بـــأن هـــذا الموضـــع لـــیس )مـــا(
أما الحرفیة: فتكون نافیة وزائدة ومصـدریة وكافـة موضع بسط الكالم على هذه األقسام، یقول: "

 .)٤("یس هذا موضع بسط الكالم على هذه األقسامول ومهیئة
ثـــم یعقـــب علیهـــا إمـــا  -أو النحـــوي –كـــان المـــرادي فـــي بعـــض األحیـــان یـــذكر آراء النحـــاة  -٥

 بالقبول فیعتمدها، وٕاما بالرفض، كما سیتبین لنا في الفصول القادمة.
حة اللغــة أشــار المــرادي فــي شــرحه إلــى اللغــات واللهجــات المختلفــة  وكــان یحكــم علــى صــ -٦

 بشهرتها أو على ضعفها بغرابتها  كما سیتبین في الفصل الثاني .
ذكر المرادي في شرحه أسماء الكثیر من أعالم النحاة، فنقل رأیهم باإلتبـاع أو المخالفـة أو  -٧

 التعلیق. كما سیتبین في الفصل الثالث. 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣١٥/ ١التوضیح  )١(
 .٣١٥/ ١نفسه )٢(
 .٢٩٦/ ١نفسه  )٣(
 .٤٣٤/ ١نفسه  )٤(



 

١٣ 
 

 الفصل األول 
 الخالف النحوي 

 
 : مبحثین یشتمل الفصل األول على

 
 : الخالف النحوي (ماهیته، نشأته، أهم ما صنف فیه)المبحث األول

 .عند المرادي الترجیح النحوي: المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٤ 
 

 المبحث األول:

 الخالف النحوي (ماهیته، نشأته، أهم ما صنف فیه) 

 :وفیه
 

 .واصطالحاً  الخالف النحوي لغةً  -١
 نشأة النحو: -٢

 نشأة الخالف النحوي. .١
 ظهور الخالف النحوي. .٢
 أسباب الخالف النحوي. .٣
 نشأة مدرسة البصرة. .٤
 نشأة مدرسة الكوفة. .٥
 المدرسة البغدادیة .٦
 .البصرة والكوفة مدرستيأشهر علماء  .٧

 أهم ما صنف في الخالف.  -٣   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٥ 
 

 
 :واصطالحاً  الخالف النحوي لغةً  -١
 :الخالف لغة أوًال:  

والخــالف الخلــف وخالفــه إلــى الشــيء )١(الخــالف المخالفــة"یقــول صــاحب اللســان :
  .)٢("عصاه إلیه أو قصده بعد ما نهاه عنه

َوإًِذا َال َیْلَبثُـوَن  :ن الكـریم فـي بعـض آیاتـه علـى معنـاه قـال تعـالىآكما اشتمل القر 
 رســول اهللا )فَ ْلـخَ (ویقـرأ )٤( َخلَّفُــوَن ِبَمْقَعـِدِهْم ِخـَالَف َرُسـوِل اللَّــهَفـِرَح اْلمُ   ،)٣(ِخَالفَـَك ِإالَّ َقِلـیًال 

 "وقوله تعالى ،أي" مخالفة  َُوَما ُأِریـُد َأْن ُأَخـاِلَفُكْم ِإلَـى َمـا َأْنَهـاُكْم َعْنـه )٥(، َوَمـا َكـاَن النَّـاُس
ــًة َواِحــَدًة َفــاْخَتَلُفوا َوَلــْوَال َكِلَمــٌة َســبَ  َوَلَقــْد ،)٦( َقْت ِمــْن َربِّــَك َلُقِضــَي َبْیــَنُهْم ِفیَمــا ِفیــِه َیْخَتِلُفــونَ ِإالَّ ُأمَّ

كٍّ ِمْنــُه آَتْیَنــا ُموَســى اْلِكتَــاَب َفــاْخُتِلَف ِفیــِه َوَلــْوَال َكِلَمــٌة َســَبَقْت ِمــْن َربِّــَك َلُقِضــَي َبْیــَنُهْم َوإِنَُّهــْم َلِفــي َشــ
ًة َواِحَدًة َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفینَ َشاَء َربَُّك َلَجعَ لو وْ   )٧(ُمِریبٍ   .)٨(َل النَّاَس ُأمَّ

فین في الرزق فهـذا غنـي وقیل مختل، على أدیان شتى" :األخیرة آلیةلیقول القرطبي في تفسیره  
 .)٩( "وهذا فقیر

 المعنى اللغوي للخالف :هو المخالفة وعدم االتفاق. إنّ یمكننا أن نقول 
 :اً الخالف اصطالح ثانیًا:

یقول المناوي "ما یفهم منه بااللتزام، أو أن یتبین الحكم في المسكون علـى خـالف 
 . )١٠(ما تبین في المنطوق"

"هو منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیق حق أو : ویقول الجرجاني في تعریفاته
 .)١١(إبطال باطل"

 
                                                 

 .١/٨٠٨، للفیروزآبادي ) القاموس المحیط١(
 .٩/٩٠، البن منظور، مادة (خلف) ) لسان العرب٢(
 .٧٦/١٥ اإلسراء) ٣(
 .٨١/١٠) التوبة٤(
 .٨٨/١٢) هود٥(
 .١٩/١١) یونس٦(
 .١١٠/١٢ ) هود٧(
 .١١٨/١٢ ) هود٨(
 .٩/١١٥ نآالقر الجامع ألحكام  )٩(
 .٣١١ ، لعبد الرؤوف المناوي القاهري) التوقیف على مهمات التعریف١٠(
 .١١٣للجرجاني ،) التعریفات١١(



 

١٦ 
 

 
ر فـي حالـه خـلآل مغـایراً  "أن ینهج كل شـخص طریقـاً  :ویقول محمد عبد اهللا صالح

أو أقواله، ویؤدیان إلى مطلق المغایرة في القول أو الرأي أو الهیئة أو الموقف، ویشتمالن على 
 .)١(المنازعة والمجادلة"

ومــن هــذا التعریــف االصــطالحي للخــالف بإطالقــه، یمكننــا أن نقــول فــي الخــالف 
 أو إعرابیـاً  ،لغویـاً  هو ذلك الخالف الواقع بین النحاة فـي مسـألة مـا مـن حیـث تخریجهـا:النحوي 

 ، الذي تجلى  بین مدرستي  البصرة والكوفة. أو قیاساً  من أبواب أصولها سماعاً 
فالبد للباحث أن یقف على  ؛وحتى نقف على الخالف النحوي بصورته الصحیحة

 فاختلفوا في مسائله . ،وبرع أصحابه وسلكوا شعابه ،نشأة النحو وتطوره حتى نضج هذا الفن
 حو:نشأة الن -٢

الحــدیث عــن نشــأة النحــو  ال بــد للباحــثحتــى نصــل إلــى نشــأة الخــالف النحــوي ، 
 وأوائل النحاة.

اللغـــة العربیـــة وكرمهـــا علـــى ســـائر اللغـــات،  -ســـبحانه وتعـــالى -لمـــا اخـــتص اهللا 
 ،ولغـــة أهـــل الجنـــة حتـــى أنبتهـــا فـــي جزیـــرة العـــرب خالصـــة ألبنائهـــا ،ن الكـــریمآفجعلهـــا لغـــة القـــر 

ال یشـوبها شـائب  نقیـةً  حتـى أنهـم ال یسـتطیعون أن ینطقوهـا إال فصـیحةً  ،وصقل ألسنتهم علیها
. تلـك )٢( َوَهـَذا ِلَسـاٌن َعَربِـيٌّ ُمِبـیٌن  :ن الكریم. قـال تعـالىآلتستطیع أن تعبر بحروفها عن القر 

 .-صلى اهللا علیه وسلم -المعجزة الخالدة للمصطفى
ظفها وحرهــا مــا ینــالهم، إال ولمــا كــان العــرب یعیشــون فــي جزیــرتهم وینــالهم مــن شــ

ن بهــا غیــر متطلعــین إلــى مــا حجــب عــنهم مــن نعــیم فــارس والــروم، حتــى كــان فــي و أنهــم قــانع
مـا یجعلهـم یتمسـكون بلغـتهم  ،أسـواقهم ومنتـدیاتهم مسـاحة واسـعة للمنـاظرات الشـعریة والخطابیـة

 ،ألدبویتحــــــرون فصــــــیحها، فهــــــذه أســــــواقهم عكــــــاظ ومجنــــــة وذو المجــــــاز الزاخــــــرة بمنتــــــدیات ا
یعرضـــون مفـــاخرهم  ،یفـــدها الشـــعراء مـــن كـــل حـــدب وصـــوب ،والمباریـــات الشـــعریة والخطابیـــة

 .)٣(ومناظراتهم  ومعاظماتهم، فهي ساحة التمحیص
وال أرید اإلسهاب إال للفائدة، فهذه المعلقات خیر دلیل على مـا مـرت بـه اللغـة مـن 

 التنقیح و الترتیب والمكانة الرفیعة.

                                                 
 .١٥) الخالف النحوي في شرح ابن عقیل١(
 .١٤/١٠٣) النحل٢(
 .١٣ نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاةانظر: ) ٣(



 

١٧ 
 

وســطع  -علیــه الصــالة والســالم-نبیــه  -ســبحانه -وبعــث اهللاجــاء اإلســالم  عنــدما
ین، فوصـلت د، ثم توالت الفتوحات فـي عهـد الخلفـاء الراشـ نوره ودخل الناس في دین اهللا أفواجاً 

، وامتــدت رقعــة اإلســالم حتــى حــوت األعــاجم -رضــي اهللا عنــه -إلــى عهــد عمــر بــن الخطــاب
وغیـــرهم فـــي  ،ن مـــن العـــربیالمســـلم بـــینالط والمـــوالي فـــي الـــبالد المفتوحـــة، وبحكـــم هـــذا االخـــت

فجمعـــتهم اللغـــة العربیـــة كمـــا جمعهـــم الـــدین والعقیـــدة،  ،غـــدوهم ورواحهـــم واخـــتالطهم باألمصـــار
فــالعربي یســمع مــن غیــر  ،حــدهم لآلخــرأأن یســمع  ،علــیهم فانــدمج بعضــهم بــبعض فكــان واجبــاً 

 .)١(سلیقتهفتسرب الضعف إلى العربي و  ،العربي، واألعجمي مضطر للحدیث معهم
"أرشــدوا أخــاكم  :، فیقــول-صــلى اهللا علیــه وســلم -فهــذا رجــل یلحــن بحضــرة النبــي

أقرأ  أقع فأسقط خیر من أنْ  " ألنْ  :. وكراهة أبي بكر اللحن وتحذیر الناس منه)٢(فانه قد ضل"
"واهللا لخطـؤكم فـي  :فقـال -رضـي اهللا عنـه -فألحن". وقوم أساءوا الرمي ولحنوا  في عهـد عمـر

:" ى زیـاد بـن أبیـه والـي البصـرة فقـالورجـل دخـل علـ.  من خطـئكم فـي رمـیكم" م أشد عليّ لسانك
"مـا ضـیعت مـن نفسـك أكثـر  فقـال لـه زیـاد: أخینا غصبنا میراثنـا مـن أبانـا" نَّ إ أبینا قد هلك و  إنَّ 

إلـى غیـر ذلـك مـن األمثلـة التـي  مثلـك " ما ضیعت من میراثك فال رحم اهللا أباك حیث ترك ولداً 
 .)٣( على انتشار اللحندلت 

الســامرائي أن مــن الظلــم أن یقتصــر وضــع النحــو علــى شــیوع اللحــن  إبــراهیم یــرىو 
ال یهــدف إال للضــبط  ،ربســط وأیســأضــع هــذا العلــم فــي صــورة ن كــان كــذلك لو إ عنــد العــرب ، و 

شامخ في صورة مـن التحلیـل ال ئهعرض لنا في بناالنحو الذي یُ  أن إال .وٕازالة العیب وسد الخلل
ه دلیٌل على تطور هذا العلم كما تطورت سـائر والتمكین وٕارساء القواعد بأصوله وفروعه ومنهج

   . )٤(العلوم األخرى
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .١٤للطنطاوي  ،النحاةنشأة النحو وتاریخ أشهر انظر: ) ١(
 .٢/٤٧٧المستدرك على الصحیحین، للنیسابوري) ٢(
 .١٧-١٥نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة انظر:  )٣(
 .١١، للسامرائي المدارس النحویة أسطورة وواقعانظر: ) ٤(



 

١٨ 
 

 نشأة الخالف النحوي: .١
إذا أردنــا أن نقــف علــى نشــأة الخــالف النحــوي، یجــب علینــا أن نقســمه كمــا صــنفه 

 النحو إلى أربعة مراحل: مؤرخو
 ولى:المرحلة األ  

الواضـــع لهـــذا العلـــم، وقـــد  هـــو ذهـــب أكثـــر أهـــل العلـــم إلـــى أن أبـــا األســـود الـــدؤلي
 .)١(تواردت أخبار كثیرة في هذا المعنى، فكان له األثر الواضح في إرساء معالم الدرس النحوي

وفـتح بابهـا  ،ن أبا األسود كان أول مـن أسـس العربیـةإ" : یقول ابن سالم الجمحي
 .)٢(سها"وانهج سبیلها ووضع قیا

بي األســود وتالمیـذه، فهـي كمــا یـرى كثیـر مــن أفیتبـین لنـا أن هـذه المرحلــة بـدأت بـ
)، عنبسـة بـن هـ ٨٩ ومن رجال هذه المرحلة: نصر بن عاصم(ت ،النحاة مرحلة الوالدة والنشأة

هـ)،وغیرهم. فأصحاب هذه الطبقة  ١١٧هـ)، عبد الرحمن بن هرمز (ت  ١٠٠معدان الفیل (ت
 )٣( لخالف النحوي الذي بین أیدینا.لم یتوصلوا ل

 المرحلة الثانیة: 
ن الكـریم أهـم مـا تمیـزت بـه هـذه المرحلـة ولـم یكـن آن محاربة اللحن في قراءة القـر إ

 ن وقراءاته، ومن ذلك:آاء یروون القر رّ ا قُ إال أنهم كانو  ،النحویة المعروفة شيء األصوللهم من 
أتسمعني  الحجاج: حیث قال له نيالعدوا ما روي عن الحجاج مع یحیى بن یعمر

ُقـْل ِإْن نآألحن على المنبر؟ قال له األمیر أفصح من ذلك، فلما ألح علیـه قـال: تقـول فـي القـر 
اَدَها ْخَشــْوَن َكَســَكــاَن آَبــاُؤُكْم َوَأْبَنــاُؤُكْم َوإِْخــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكــْم َوَعِشــیَرُتُكْم َوَأْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَهــا َوِتَجــاَرٌة تَ 

، فألحقـه ال جـرم، ال تسـمع لـي لحنـاً  :بـالرفع. قـال (أحـب)تقرأ )٤(َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإلَـْیُكمْ 
 )٥( بخراسان. والوجه أن تقرأ بالنصب خبر (كان).

 
 
 

                                                 
               مدرستيو نشأة النحو العربي في  ،٢٧ونشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة  ،٧لحدیثي ل ،) المدارس النحویة١(

 .١٣٨لطالل عالمة ،البصرة والكوفة
 .١/١٢ ، للجمحي) طبقات فحول الشعراء٢(
 .٣٨-٣٧) نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ٣(
 .٢٤/١٠التوبة) ٤( 
، وٕاعتاب الكتاب، البن ١/٢٨،وطبقات النحویین واللغویین، للزبیدي ١/١٣طبقات فحول الشعراء )٥(

 .٧١النحاة نشأة النحو وتاریخ أشهر،و ١/١٩١لحیوان الكبرى، ألبي البقاء الشافعي، وحیاة ا١/٥٤األبار
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ما انتقده عبد الرحمن بن هرمـز علـى یحیـى بـن یعمـر فـي قراءاتـه  ومن ذلك أیضاً 
، فقـال بــن هرمــز: "ال أعــرف فــي )١(َأَفُحْكــَم اْلَجاِهِلیَّــِة َیْبُغــوَن  تعـالى: (حكـم) بــالرفع مــن قولــه 

 .)٢( العربیة (أفحكم)"یعني بالرفع، وقرأها بالنصب
أصـلحك اهللا "نه تخاصـم عنـد یحیـى بـن یعمـر رجـالن، فقـال أحـدهما: أ وورد أیضاً 

 .)٣("علیكما كان  . فقال یحیى: لو قلت : أبوقاً اقاً بیّ  نه باعني غالماً إ
سـألت نصـر بـن "عـن خالـد الحـذاء أنـه قـال : روي ، ما ومن هذه المناقشات أیضاً 

ـَمُد  عاصم، كیف تقرأ  عـروة بـن الزبیـر  ، فلـم ینـون. فأخبرتـه أنّ )٤(ُقْل ُهَو اللَّـُه َأَحـٌد اللَّـُه الصَّ
د اهللا بـن قـال: فـأخبرت عبـ !وهـو للبـئس أهـل !هــ) ینـون. فقـال: بـئس مـا قـال٩٤بن العـوام (ت ا

 .)٥("أبي إسحاق عن قول نصر بن عاصم، فما زال یقرأ بها حتى مات
نشأ وترعرع مع  خفیاً  ، فإنه قد حمل في طیاته خالفاً مذهبیاً  هذا وٕان لم یكن خالفاً 

  أصحاب الطبقة الثانیة.
ـــــذكر   ـــــه وی ـــــي كتاب ـــــران ف ـــــد اهللا الخث ـــــدرس النحـــــو(عب أن هـــــذه  )مراحـــــل تطـــــور ال

تتمحــور حــول اإلعــراب واإلقــراء، وهــي  ، تتجــاوز كونهــا ملحوظــات ذهنیــةالمناقشــات النحویــة ال
إحدى الملحوظات التي سبقت نشأة النحو العربـي. فكانـت هـذه المناقشـات تهـدف إلـى الوصـول 

ن الكـریم وقراءاتـه. وخیـر مـا یوصـف بـه نحـوهم هـو آمن ملحوظات مفردات القر  الكلیات لبعض
 .)٦(ن الكریمآلقر على اقراءاتهم  أنه نحو تطبیقي أو وظیفي، طبقوه في

 ظهور الخالف النحوي:. ٢
بصــري وكــوفي قبــل هــذه المرحلــة،  -إن صــح لنــا التعبیــر-لــم یعــرف النحــو بشــقیه

القدماء اعتمدوا فـي  إنما عرف بالبلد التي نشأ فیها العلم، كما تقول خدیجة الحدیثي: "ویبدو أنّ 
عند الترجمة تحت مدرسة أو وهم أو البلد، ولم یجمع نسبة للمدینةوالتمییز بینهم ال ،تقسیم النحاة

  .)٧(مذهب"

                                                 
 .٥٠/٦المائدة ) ١(
 .١/٢١٣المحتسب ) ٢(
 .٧١لعبد اهللا الخثران ،مراحل تطور الدرس النحوي، و ٤/٢٧، وٕانباه الرواة١/٢٩طبقات النحویین واللغویین  )٣(
 .١/٣٠اإلخالص ) ٤(
 .٧١مراحل تطور الدرس النحوي ، و ٣/٣٤٤، وٕانباه الرواة١/٢٧ین طبقات النحویین واللغوی )٥(
 .٧٥راحل تطور الدرس النحوي) م٦(
 .٢٣للحدیثي  ،) المدارس النحویة٧(
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 تـرجمتهم فـي ویذكرونه البلد إلى النحاة ینسبون كانوا أنهم علىاستدلت الحدیثي و  
 وال:"  بقولـه والكـوفیین البصـریین ذكـر مـن االنتهـاء بعد كتابه ختم الطیب أبا أنَّ  البلدان بحسب
 .)١("نالمدینتی هاتین في إال للعرب علم

 :لثةالمرحلة الثا
فقــد ، المــذهبي لــدى المدرســتین البصــرة والكوفــة  التوجــههــذه المرحلــة مرحلــة  دتعــ

حیـث الجمـع والتصـنیف  ،فـي استكشـاف الظـواهر اللغویـة النحویـة كانت البصرة  األكثـر نشـاطاً 
أسـیس تمرحلـة ال أنهـاعلـى  ونیجمعـمؤرخـو النحـو ویكـاد  ،والتأصیل واسـتنباط األحكـام والقواعـد

وعیسـى بـن عمـر الثقفـي  ،عبـد اهللا بـن أبـي إسـحاق الحضـرميك علـى أیـدي علمائهـا برزتالتي 
. فقـــد ظهــرت عنــد رجـــال هــذه الطبقـــة ظاهرتــا الســـماع عمــر بـــن العــالء المـــازني التمیمــي يوأبــ

ــ تــيوالقیــاس ال عنــدما یقــول ابــن ســالم الجمحــي حیــث  .ر النــواة األساســیة للخــالف النحــويتعتب
 تجریـداً  "كـان  أبـو إسـحاق أشـدُّ  :بي إسحاق الحضرمي وبین أبي عمـرو بـن  العـالءیقارن بین أ

 .)٢("كالم العرب ولغتها وغریب ألفاظهاب وكان أبو عمرو أوسع علماً  ،للقیاس
حجـــج فمـــا رأیتـــه یحـــتج ببیـــت  جلســـت إلـــى أبـــي عمـــرو عشـــر" :ویقـــول األصـــمعي

 .)٣(" إسالمي
حیــث تعــد المســائل ، خــالف النحــويوآخــر بالقیــاس ظهــر ال فبــین محــتج بالســماع

 من جهة أخرى. علیها اً ، ومختلفعلیها من جهة  اً النحویة اللغویة متفق
فقـال  .بنصـب أطهـر )٤( َهـؤَُالِء َبَنـاِتي ُهـنَّ َأْطَهـُر َلُكـمْ  فهذا عیسى بن عمر یقـرأ

 فأنكرهـــا أبـــو ،لـــه أبـــو عمـــرو كیـــف تقـــول :هـــؤالء بنـــي هـــم مـــاذا ؟ فقـــال عیســـى عشـــرین رجـــال 
 .)٥(وعمر 

  نشد :أكما روي أن الفرزدق لما 
 )٦(إال ُمْسَحًتا أو ُمَجلَّفُ  من المالِ   وعضُّ َزَمان یا ابن مروان لم َیَدعْ 

 
 

                                                 
 .٨للحدیثي  ،) المدارس النحویة١(
 .١/١٤طبقات فحول الشعراء  )٢(
 .٨١-٧٩) مراحل تطور الدرس النحوي ٣(
 .٧٨/١٢هود ) ٤(
 .١/٤١، وطبقات النحویین واللغویین ١/٢٠طبقات فحول الشعراء ) ٥(
 .١/١٥٣، واإلنصاف١٠٠، بروایة.....إال مسحتًأ أو ُمَجرَُّف، والخصائص/٣٨٦البیت للفرزدق في دیوانه  )٦(
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علینـا أن نقـول وعلـیكم  ك وینـوءكءبمـا یسـو  :"فلما سأله ابن أبي إسحاق بما رفعت مجلـف فقـال
 .)١( " أن تتأولوا

 الرابعةالمرحلة 
ـــاءوهـــي كمـــا یســـمیها  ـــة االلتق والتـــي التقـــت فیهـــا زعامـــة  ،كثیـــر مـــن النحـــاة بمرحل

بزعامـــة الخلیـــل بـــن أحمـــد المـــذهبین  البصـــري والكـــوفي ، فالتقـــت الطبقـــة الثالثـــة مـــن البصـــریة 
جعفـر الرؤاسـي. والتقـاء سـیبویه  أبيمن الكوفیین بزعامة  األولىهـ) بالطبقة ١٧٠الفراهیدي(ت 

 هـ) من الطبقة الثانیة من الكوفیین، وهكذا.١٨٩من الطبقة الرابعة بالكسائي (ت 
ن أخــذا النحــو مــن المدرســة البصــریة التــي یاء اللــذالكســائي والفــرّ  وتــرى الحــدیثي أنَّ 

 االمؤسســان الحقیقیــان للمدرســة الكوفیــة، فقــد أخــذا بنحــو البصــرة فغیــرا فیــه ونهجــ؛ یمثلهــا الخلیــل
والتكامــل فــي النحــو الكــوفي  كمــا كــان حتــى اعتبرتهمــا  قمــة النضــج  مســتقالً  فــي دراســته نهجــاً 

هـذان الكوفیـان  على ید الخلیـل قمـة النضـج البصـري، فعدتـه شـیخ المدرسـة البصـریة. فقـد طـور
  . )٢(النحو البصري وجددا في منهجه وكثیر من مصطلحاته

هذه المرحلة لمـا حملتـه معهـا مـن في  النحوي بدأ  بروز المذهب ویرى الباحث أنّ 
 مصطلحات ومنهج الدراسة.  نضج وتجدید في ال

وكتابــه تحــت  " كــان زائــد العصــبیة علــى ســیبویه،: هنَّــإیقــول الســیوطي عــن الفــراء 
 .)٣("رأسه

والـذي رتبـه حســب  )مراتـب النحـویین(هــ) فـي كتابـه ٣٥١أبـو الطیـب اللغـوي( دویعـ
الكسـائي  الفكان الفراء یخ: " نحو قولهكان یعتمد الخالف ویقول به  ،بالبصریین الزمن مبتدئاً 

 .)٤( "في كثیر من مذاهبه

ي الخــــالف النحــــوي قــــد نشــــأ فــــي هــــذه المرحلــــة التــــي بــــرزت لنــــا فــــ یتضــــح لنــــا أنّ 
التـي نـاظر فیهـا الكسـائي سـیبویه  ،وقد كان للمسألة الزنبوریـة .المناظرات بین علماء المدرستین

ورجـع وقـد أنفـذ  ،ونجـد وتهامـة وخروجـه لبـوادي الحجـاز ،بعد تتلمذ األول علـى أیـدي البصـریین
خمـــس عشـــرة قنینـــة حبـــر فـــي الكتابـــة غیـــر مـــا حفظـــه، أثـــر جلـــي فـــي إظهـــار الخـــالف النحـــوي 

 بصورته الجلیة.

قـدم سـیبویه علـى البرامكـة، فطلـب أن یجمـع بینـه وبـین الكسـائي للمنـاظرة؛  " فیروى أنه
من  حضر سیبویه في مجلس یحیى بن خالد وعنده َوَلَداُه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم

                                                 
 .٥/١٤٥، وخزانة األدب، للبغدادي ١/٨٩، والشعر والشعراء ١/٦٩٩جمهرة أشعار العرب) ١(
 .١٢٨للحدیثي ، ) المدارس النحویة٢(
 .٣٢٣یة الوعاة ) بغ٣(
 .٨٨مراتب النحویین، ألبي الطیب اللغوي) ٤(
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األكــابر، فأقبــل خلــف األحمــر علــى ســیبویه قبــل حضــور الكســائي، فســأله عــن مســألة، فأجابــه 
سیبویه، فقال له األحمر: أخطأت، ثم سأله عن ثانیة فأجابـه فیهـا، فقـال لـه: أخطـأت، ثـم سـأله 
عن ثالثة، فأجابه فیها، فقال له: أخطأت، فقـال لـه سـیبویه: هـذا ُسـوُء أدب، قـال الفـراء: فأقبلـت 
علیه وقلت: إن في هذا الرجـل عجلـة وحـّدة، ولكـن مـا تقـول فـي مـن قـال "هـؤالء أُبـوَن، ومـررت 
َبـأبیَن" كیـف تقــول علـى مثــال ذلـك مــن "وأیـت" و"أویــت" فقـدَّر فأخطــأ، فقلـت: أِعــِد النظـر، فقــّدر 

ث مــرات یجیــب وال یصــیب. فلمــا كثــر ذلــك علیــه : أِعــِد النظــر، فقــّدر فأخطــأ، ثــالفأخطــأ، فقلــت
: ال أكلمكمـا أو یحضــر صـاحبكما حتــى أنـاظره، قـال: فحضــر الكسـائي فأقبــل علـى ســیبویه قـال

فقال: تسألني أو أسألك؟ فقـال: بـل تسـألني أنـت، فأقبـل علیـه الكسـائي فقـال: كیـف تقـول: كنـت 
من الزنبور فـإذا هـو هـي، أو فـإذا هـو إیَّاَهـا؛ فقـال سـیبویه: فـإذا هـو  لسعةً  أظن أن العقرب أشدُّ 

 یجــوز النصــب؟ فقــال لــه الكســائي: لحنــت، ثــم ســأله عــن مســألة مــن هــذا النحــو نحــو هــي، وال
"خرجت فإذا عبد اهللا القائم، والقائم" فقـال سـیبویه فـي ذلـك بـالرفع دون النصـب، فقـال الكسـائي: 

ذلــك ســیبویه، ولــم یجــز فیــه  لــیس هــذا مــن كــالم العــرب، والعــرب ترفــع ذلــك كلــه وتنصــبه، فــدفع
یى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئیسا بلدیكما فمن ذا یحكم بینكما؟ فقال له النصب، فقال له یح

الكســـائي: هـــذه العـــرب ببابـــك قـــد اجتمعـــت مـــن كـــل أوب؛ ووفـــدت علیـــك مـــن كـــل ُصـــْقع، وهـــم 
فصــحاء النــاس، وقــد قنــع بهــم أهــل الِمْصــرین، وســمع أهــل الكوفــة والبصــرة مــنهم؛ فیحضــرون 

َفْقَعـس وأبـو  وأمـر بإحضـارهم، فـدخلوا وفـیهم أبـوأنصـفت،  ویسألون، فقـال لـه یحیـى وجعفـر: قـد
زیــاد وأبــو الجــراح وأبــو َثــْرَوان، فســئلوا عــن المســائل التــي جــرت بــین الكســائي وســیبویه، فوافقــوا 
الكسائي، وقـالوا بقولـه، فأقبـل یحیـى علـى سـیبویه فقـال: قـد تسـمع، وأقبـل الكسـائي علـى یحیـى: 

لــه  رَد علیــك مــن بلــده مــؤمًال، فــإن رأیــت أن ال تــرده خائًبــا، فــأمإنــه َوَفــ زیر!وقــال أصــلح اهللا الــو 
      ، ومــــاتبعشــــرة آالف درهــــم، فخــــرج وتوجــــه نحــــو فــــارس، وأقــــام هنــــاك، ولــــم یعــــد إلــــى البصــــرة

 .)١( بعدها"
كــان الخــالف النحــوي  ،فــي مواضــع كثیــرة احتجــاج الكــوفیین والبصــریین شــدةومــن 

هــ) ٣٧٩ن أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن الزبیـدي (تحتى تطور لیأخـذ طـابع مـدارس نحویـة. وكـا
أول من استخدم كلمة "مذهب" ، عندما ترجم ألصحاب ثعلـب فقـال عـن أبـي موسـى الحـامض: 

 .)٢( في اللغة والنحو على مذهب الكوفیین" "كان بارعاً 
 
 

                                                 
 .١/١٢٢، والمغني ٧٠٦-٧٠٢ /٢، البن األنباري) اإلنصاف في مسائل الخالف١(
 .١/١٥٢طبقات النحویین واللغویین ) ٢(



 

٢٣ 
 

 أسباب الخالف:. ٣
لكــل  وأصــبحلمــا نشــأ الخــالف بعــد اســتكمال مرحلــة االلتقــاء والنضــج والمنــاظرات، 

خدیجـة  رىط السـماع والضـبط المتـین، كمـا تـمذهب وطریقة ومنهج: فأهل البصرة تقیدوا بضواب
وتـدوین ، فقد بذلوا الجهود المضنیة في السماع عـن العـرب ،الحدیثي أنهم اعتمدوا على السماع

قیســة علـى الكثیــر بــوادي نجـد وتهامـة والحجــاز، كمـا وضـعوا األ إلـىمـا یسـمعون عنــد خـروجهم 
 .)١(ن الكریم آرد في كالم العرب معتمدین في ذلك على القر المضط

وأهــل الكوفــة الــذین تســاهلوا فــي ذلــك فأخــذوا وبنــوا علــى الشــاهد الواحــد الكثیــر مــن 
ال أدري كیـــف یكـــون الكســـائي رأس  : "أن یتعجـــب بقولـــه إلـــى الســـامرائيبممـــا حـــذا ، األقیســـة 
الذي یمكن أن یكـون نهـج  -وفي المذهببصري العلم ك -وهو واقع في هذا التناقض، الكوفیین

؟ وهــو ممــا أخــذه علیــه  مــن یتصــدى لمــذهب جدیــد، ألــم یأخــذ بالشــاهد الشــاذ فیقــیم علیــه أصــالً 
 .)٢(" البصریون

ذلك الدور  إلى أضف، وبارزاً  ومع اختالف المذهبین، كان الخالف النحوي ظاهراً 
 ، والكوفـة للعباسـیین،رة لألمـویین ستین، حیث دانت البصالكبیر للسیاسة في الخالف بین المدر 

مـن فتنـة لتكـون السـیادة للبصـرة ،ممـا مكـن لعلمائهـا  -رضـي اهللا عنـه -كان فـي زمـن علـي وما
أهـل الكوفـة فـي  لیبـزغ نجـم ،األمویـةوانقالب الموازین بعد سقوط الدولة  ،تحصیل العلوم أسباب

من الفریقین في تنافس  عل كالً وقد ج البصرة بعد أن كان ساطعًا.نجم  وأفل عصر العباسیین ،
 .)٣(الرفعة والمكانة  لبلوغ دید سعیاً ش

ونیل الحظوة والمكانة  ،في حیازة قصب السبق عند الخلفاء واألمراء ةرغبال تكانو 
عنــد اجتمــاع الیزیــدي مــع الكســائي فــي  ذلــكیتبــین ف، ظهــور الخــالف مــن أســباب ســبباً  ،الرفیعــة

 كثیرة فقال له الیزیدي: أتجیز هذین البیتین؟حضرة الرشید حیث جرت بینهما مسائل 
 عنــــــــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــــــــیض صــــــــــــــــــــــــقرُ  رنقــــــــــــــــــــــــ  خربـــــــــــــــــــــــــــــاً  طُ مـــــــــــــــــــــــــــــا رأینـــــــــــــــــــــــــــــا َقـــــــــــــــــــــــــــــ

)٤(رُ ــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــم رُ ــــهـــــــــــــــــــــــــلماون ــكـــــــــــــــــــــال ی  راً ـــهــــــــــــــــم یرُ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــال ونُ ــــــــــــكــــــــــــــــــال ی

فقــال الكســائي: قــد أقــوى الشــاعر، فقــال لــه الیزیــدي: انظــر فیــه، فقــال: أقــوى ال بــّد أن ینصــب 
المهر الثاني على أنه خبر كان، قـال: فضـرب الیزیـدّي بقلنسـوته األرض وقـال: أنـا أبـو محمـد، 

                                                 
 .٧٨للحدیثي  ،) المدارس النحویة١(
 .٣٧للسامرائي  ،) المدارس النحویة أسطورة وواقع٢(
 . ٢٥-٢٤ ، للسامرائيالمدارس النحویة) المفید في ٣(
، وطبقات الشافعیة ٦/١٨٦، ووفیات األعیان ١/١٧٤٢البیت بال نسبة في إرشاد األریب، للحموي) ٤(
 .١/٤٠٧، وحیاة الحیوان الكبرى ٣/١٤٢



 

٢٤ 
 

بحضــرة أمیــر  ر، فقــال لــه یحیــى بــن خالــد: أتتكّنــىابتــدأ فقــال المهــر مهــ الشــعر صــواب، إنمــا
المؤمنین وتكشف رأسك؟! واهللا لخطأ الكسائي مع أدبه أحّب إلینا من صوابك مع سوء فعلتـك ، 

 .)١("فقال الیزیدي: إن حالوة الظفر أذهبت عني التحفظ
باألخــذ  علمیــاً  ، أصــبح الخــالف یحمــل طابعــاً تامــاً  وبعــد نضــوج المدرســتین نضــجاً 

 والضبط واالعتراض. والرد،
 :ةالبصری درسةنشأة الم. ٤

إنَّ األصــل فــي كــل علــم أن تبــدأ فیــه نظــرات متنــاثرة هنــا وهنــاك ، ثــم یتــاح لــه مــن  
یصوغ هذه النظرات صیاغة علمیة تقـوم علـى اتخـاذ القواعـد ومـا یطـوى فیهـا مـن أقیسـة وعلـل. 

كمـا  ط اإلعـرابْقـمـن وضـع نَ حیث أنه أول  النحوضع أسس قواعد یاألسود الدؤلي  وأبفها هو 
أخـذ ذلـك  قـدوكـان  ،أبو الطَّیـب الُلغـوي بسـنده أنَّ أول مـن رسـم النَّحـو أبـو األسـود الـدؤليیروي 

بـي األسـود: اجعـل للنَّـاس ألنَّه سمع لحنًا، فقـال أل - رضّي اهللا عنه –عن أمیر المؤمنین علّي 
 . )٢(وأشار إلى الرَّفع والنصب والجرّ ، حروفاً 

بعد شوقي ضیف أن یكون نقط أبي األسود الـدؤلي الباعـث للنحـویین علـى وال یست
وقد خلفه  عنبسة ومیمون وابن أبي األسود، التساؤل عن أسباب هذا اإلعراب وتفسیر ظواهره. 

حمـــد أوصـــل الخلیـــل بـــن  ىونصـــر بـــن عاصـــم، ثـــم تتـــابعوا مـــن بعـــدهم حتـــ ویحیـــى بـــن یعمـــر،
حتـى بلـغ  مرهفـاً  ا موسـیقیاً ، وذوقًـبارعـاً  ریاضـیاً  ، وذهنـاً مدرباً  لغویاً  اً تاه اهللا حسّ آالفراهیدي الذي 
ه لـم یكـن قبلـه وال بعـده مثلـه، ولـم یكـن ّنـ" إیقول عنـه أبـو الطیـب اللغـوي :  .)٣(الغایة في النحو

قـى النـاس، فكـان مفتـاح تْ أالنـاس، و  وأفضـلعلـم النـاس، أللعرب بعد الصـحابة أذكـى منـه، فكـان 
 .)٤(" العلوم ومصرفها

ووضــع كتابــه الــذي یعتبــره كثیــر مــن النحــاة الظــاهرة  ،فأخــذ عنــه ،ثــم تبعــه ســیبویه
 القاسم الزجاجي. وأبوعلى الفارسي،  أبوكما وضع بعده  .النحویة

ســببین،  إلـىوقـد اختلفـت المصــادر النحویـة فـي تعیــین طبقـة النحـاة، ویرجــع ذلـك  
 هـؤالء التالمیـذ لـم یحـدثوا جدیـداً  : أنّ لثـانيواتوهم الرواة بالتطابق بین التلمیـذ وأسـتاذه.  أولهما:

ثــم كــان الكســائي  .األســود الــدؤلي يعــن أســاتذتهم، فلــم یختلــف الــرواة علــى مــن أكمــل مســیرة أبــ
لـذلك احتـاج لقـراءة  ،ألُُبلّـةاثم یفسد علمه الختالطـه بـأعراب  ،عمرو بن العالء إلىالذي یجلس 

                                                 
 .١/٥٥ومن تاریخ النحو العربي، لألفغاني  ،١/٤٠٧، و حیاة الحیوان الكبرى ١/١٧٤٢إرشاد األریب) ١(
 .٦اتب النحویین واللغویین مر ) ٢(
 .١٧لشوقي ضیف  ،) المدارس النحویة٣(
 .٢٨) مراتب النحویین واللغویین٤(



 

٢٥ 
 

كـان زائـد العصـبیة علـى  خلفـه الفـراء الـذيو  كتاب سیبویه على األخفش، وهو إمام الكوفیین.
 .)٢(صار الناس فرقتین: بصري وكوفيف ،)١(السیوطي قالكما سیبویه، وكتابه تحت رأسه 

 لماذا البصرة؟
كــان ألهــل البصــرة فــي العربیــة قدامــة  ":عنــدما نرجــع لقــول ابــن ســالم الجمحــي

"  محمـد بـن اسـحاق قولـه: عـن ابـن النـدیم نقـلو  ، )٣(وبالنحو ولغـات العـرب والغریـب عنایـة"
ق اسـفقـد نتـوانى فـي تقـدیمهم .  ال،)٤( ذ"ِخـلـم العربیـة عـنهم أُ ن عألإنما قدمنا البصـریین أوال 

 -إن جــاز لنــا التعبیــر- العوامــل التــي جعلــت البصــرة أوالً الســامرائي فــي معــرض حدیثــه لنــا 
فـي تقـدم البصـرة  كان لـه دور ،العامل السیاسي الذي أذكى الخالف النحوي بین المدرستینف

 .)٥( كما ذكرنا
فهي التي تقع على طـرف  ،إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تفردت به البصرة

ولیسـت الكوفـة كـذلك  ،عـرب األقحـاحإلـى ال لعـراققـرب مـدن اأفهـي  ،ممـا یلـي العـراق البادیة
 ن أصحابها سیتكلفون مغبة السفر ومشقته.أل

ــ أنّ كمــا  ارز فــي إثــراء علمائهــا والــذي تمثــل فــي العامــل الثقــافي كــان لــه دور ب
 ،ووفــود الشــعراء ورواتهــم ،ومناظراتـه ،الــذي شــابه عكـاظ الجاهلیــة فــي مجالســه ،سـوق المربــد

 .وفصاحةً  قل عدداً أعراب ولم یكن سوق الكناسة كذلك فساكنیه من األ
دفـع  .وعبـثهم بكیـان اإلسـالم ؛وظهور المـذاهب فـي البصـرة كالمـذهب المعتزلـي

فعنـــوا بـــالنحو ألنـــه األداة للتفـــوق علـــى أصـــحاب النحـــل  ،ة للـــدفاع عـــن اإلســـالمأهـــل البصـــر 
 .)٦(وزعماء المذاهب

 
 
 

                                                 
 .٢/٣٣٣بغیة الوعاة ) ١(
 .٣٢) ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف ٢(
 .١/١٢طبقات فحول الشعراء) ٣(
 .١/٨٩الفهرست، البن الندیم ) ٤(
 .٢٤) المفید في المدارس النحویة٥(
 .٢٥ سهنف) ٦(



 

٢٦ 
 

 نشأة المدرسة الكوفیة :. ٥
ترى خدیجة الحدیثي أن نشـأت الدراسـة النحویـة فـي الكوفـة غامضـة ال نعلـم عنهـا 

 .)١( ن مادة لهذه المدرسةوِّ كَ أكثر من روایات متفرقة ال تُ 
ووضــع  د أمــین أن الرؤاســي هــو الــذي أنشــأ المدرســة الكوفیــة فــي النحــویــرى أحمــو 

ذلـك الحـین مدرسـة  ذلم یصل إلینا ؛وقالوا إن الخلیل اطلع علیه وانتفع به ،وبـدأت منـ فیها كتاباً 
بــین الرؤاســي فــي الكوفــة والخلیــل فــي  هادئــاً  ظــل الخــالف ولكــنالكوفــة تنــاظر مدرســة البصــرة 

        ســـــائي فـــــي الكوفـــــة وســـــیبویه فـــــي البصـــــرة ،وصـــــار لكـــــل مدرســـــة ثـــــم اشـــــتد بـــــین الك ؛ البصـــــرة
 .                       )٢(علم تنحاز إلیه 

بـالمعنى الـدقیق لهـذه الكلمـة  كان نحویـاً  "ال نعلم أن كوفیاً  :المخزومي مهديیقول 
ذه قبـل الكسـائي ،فــال معـاذ الهــراء وال أبـو جعفــر الرؤاسـي ممـن نضــعهم فـي طبقــة المؤسسـین لهــ

    واكتفـــى بمـــا تلقـــاه  مـــن الكـــوفیین تخـــرج بهمـــا، المدرســـة النحویـــة الناشـــئة .ولـــم نســـمع أن أحـــداً 
 –عنهما ،وعرف بنحو خاص استمده منهما ،ال ینتمي إلى نحو أهل البصرة ،والكسائي والفـراء 

ا إنما عرفا النحو االصطالحي بدراستهما نحو البصرة ،وتخرجهم –وهما عماد المدرسة الكوفیة 
  .)٣(یین"ر بشیوخ بص

نتهـــاء ال إشـــارة وتعصـــبه لمذهبـــه وبظهــور ثعلـــب فـــي الكوفـــة ومجالســـه ومناظراتــه،
المجالس والمناظرات بینهم وبین زعامة البصرة ممثلة بـالمبرد ،  أخرى فیها مرحلة وبدایة مرحلة

     بعضـــــهم إلـــــى فریـــــق اآلخـــــر كمـــــا حصـــــل النحیـــــاز الزجـــــاج إلـــــى  وتالمیـــــذهما ، الـــــذین انحـــــاز
   .)٤( المبرد...

وهكذا استمرت مدرسة الكوفة مـن منتصـف القـرن الثـاني الهجـري إلـى أوائـل القـرن 
 تــأثر هــذا القــرن بــالعلوم العقلیــة خاصــة الفلســفة والمنطــق بســبب حیــث انحطــت مكانتهــاالرابــع، 

الفهـم أو اضـطرابه، والسـبب الثـاني أن مدرسـة الكوفـة لـم یتـوفر  حتى شكا أهل الزمـان مـن عـدم
 .)٥(ویرفع لواءهاها عن ا علماء بقدرة وقوة الفراء لینافحله
 
 
 

                                                 
 .١١٩المدارس النحویة، للحدیثي )١(
  .٢/٢٩٤ضحى االسالم ،أحمد أمین  )٢(
 .٦٨،لمهدي المخزومي مدرسة الكوفة )٣(
 .١٤٦نفسه  )٤(
  . ٣٤ما فات كتب الخالف من مسائل الخالف )٥(



 

٢٧ 
 

توقفت  فقد لم تبلغ مرحلة النضج، محیي الدین إبراهیم أن مدرسة الكوفة رىوی
راء، وٕان لم تنته تماًما إال بعد وفاة ثعلب وتالمذته ، اإلبداع، ووضع القواعد بوفاة الف عن

 .)١(بكر األنباري وخاصة أبا
ار دیــره أن مدرسـة الكوفــة مـع الفـراء مدرســة لغویـة خالفــت البصـرة فــي المختـ یـرىو 

، والتمسـك اللغویة، وكان مؤدى الخالف، هو الحرص على اللغـة العربیـة أوالً  المسائل كثیر من
 .)٢(العرب ونقل عنها ثانًیا بما قالته

غـي نـؤرخ للمدرسـة الكوفیـة، ینبأن ردنا ومن خالصة ما سبق یمكننا القول أنه إذا أ
 .أن نؤرخ للكسائي النحوي األول الذي رسم للكوفیین طریق مذهبهم

 المدرسة البغدادیة: .٦
مدرســـتي البصـــرة والكوفـــة قائمـــًا حتـــى تأسســـت مدینـــة بغــــداد بـــین  ظـــل الخـــالف 

واســتتب األمــن وأخــذ الخلفــاء واألمــراء یشــجعون العلمــاء ویــدعونهم  ،وهــدأت األمــور السیاســیة،
الخلفــاء واألمــراء أكثــر  وكــان للكــوفیین الحظــوة عنــد ،العلمــاء إلــى بغــداد فتســابق لتربیــة أوالدهــم،

ومع هـذا فقـد كـان التقـاء الكـوفیین و البصـریین فـي بغـداد سـببًا فـي عـرض  مما كان للبصریین،
قـــال ابـــن النـــدیم  المـــذهبین ونقـــدهما واالنتخـــاب منهمـــا ووجـــود مـــذهب منتخـــب َمثََّلـــه ابـــن قتیبـــة؛

 فــي البصــریین إال أنــه خلــط المــذهبین ،وحكــى فــي كتابــه عــن الكــوفیین :"وكــان ابــن قتیبــة یغلــو
 .)٣(" وكان صادقا فیما یرویه،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٨٠- ٢٧٩ابن األنباري في كتابه اإلنصاف  )١(
 .٤٠دراسة في النحو الكوفي ،المختار دیره )٢(
 .١٠٥الفهرست، البن الندیم  )٣(



 

٢٨ 
 

  )١( أشهر علماء مدرستي البصرة والكوفة: .١
 

 .-رضي اهللا عنه-التوجه من علي  أبد
 .بي األسود الدؤليأعلى ید  نشأ النحو بصریاً 

 الكوفة البصرة الطبقة
ة الطبقــــــ
 األولى

نصــر بــن عاصــم، و عنبســة بــن معـــدان 
الفیـــل،و عبـــد الـــرحمن بـــن هرمز،ویحیـــى 

 بن یعمر.ا

 
               

 ــــــــ
الطبقــــــة 

 الثانیة
عبــد اهللا بــن إســحاق الحضــرمي، وعیســى 

بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العالء.ا
الطبقــــــة 

 الثالثة
ـــــــش األكبـــــــر، الخلیـــــــل بـــــــن أحمـــــــد  األخف

 بن حبیب. الفراهیدي، ویونس
ـــــــر الرؤاســـــــي،الطبقة األولى ـــــــو جعف  أب

 معاذ بن مسلم الهراء.
الطبقــــــة 

  ةالرابع
سیبویه، الیزیدي، أبو زید سـعید بـن أوس 

 األنصاري.
 الكسائي.الطبقة الثانیة

الطبقــــــة 
الخامسة

األحمــــــــــــــــــــر، الفــــــــــــــــــــراء، الطبقة الثالثة األخفش األوسط، قطرب.
 اللحیاني. الضریر،

الطبقــــــة 
السادسة

رمـــــي، التـــــوزي، المـــــازني، أبـــــو حـــــاتم الج
 السجستاني، الریاشي.

ابــــــن ســــــعدان، الطــــــوال، الطبقة الرابعة
 ابن السكیت.

الطبقــــــة 
 السابعة

الطبقـــــــــــــــــــــة  .المبرد، الزجاج، ابن السراج، السیرافي
 الخامسة

 ثعلب.

 
 
 
 

                                                 
 .٦٩، لمحمد طنطاوي) نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ١(



 

٢٩ 
 

 أهم ما صنف في الخالف النحوي: -٣
مؤلفـات  النحویـة الخالفیـة، فسـطروا فیهـنا األوائل إلـى هـذه الحركـة اؤ لقد تنبه علما   

 مرتبــةمحیــي الــدین إبــراهیم لــم یبلغنــا غیــر أربعــة كتــب مطبوعــة أشــرت إلیهــا، وقــد ذكرهــا ، كثیــرة
   :حسب وفیات أصحابها

 وهو كتاب مفقود.ـ)١(ه٢٩١(اختالف النحویین) ألحمد بن یحیى الثعلبي، ت  -١
 .)٢(ه٣٢٠سان، ت (ما اختلف فیه البصریون والكوفیون) البن كی -٢
 .)٣(ه٣٣٨(المقنع في اختالف البصریین والكوفیین) ألبي جعفر النحاس، ت  -٣
 .)٤(هـ ٣٤٧البن درستویه  )الرد على ثعلب في "اختالف النحویین( -٤
 .)٥(ه٣٨٤(الخالف بین النحویین) ألبي الحسن الرماني، ت -٥
 .)٦(هـ٣٩٥(كفایة المتعلمین في اختالف النحویین) البن فارس، ت -٦
ت  (اإلنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف بـــین البصـــریین والكـــوفیین) ألبـــي البركـــات األنبـــاري،  -٧

 .م ١٩٦١ الشیخ محمد محي الدین عبد الحمید وهو مطبوع في مجلدین حققه.)٧(هـ٥٧٧
 .)٨( ه٦١٦ت  العكبـــري، هب النحـــویین البصــریین والكــوفیین)ألبي البقــاءین عــن مــذا(التبــ -٨

 م.١٩٨٦،وهو مطبوع  من بن سلیمان العثیمینعبد الرححققه 
 وهـو مسـائل مسـتدركة علـى ابـن)٩( هــ.٦٨١(اإلسعاف في مسائل الخـالف) البـن إیـاز، ت  -٩

 األنباري.
لعبــد اللطیــف بــن أبــي بكــر الشــرجي  )ائـتالف النصــرة فــي اخــتالف نحــاة الكوفــة والبصـرة( -١٠

 . م١٩٨٧ وهو مطبوع حققه طارق الجنابيه. ٨٠٢الزبیدي
 وهــو رســالة دكتــوراةلفتحــي بیــومي حمــودة .  )مــا فــات اإلنصــاف مــن مســائل الخــالف( -١١

 .م ، ثم نشرت بعد ذلك كمؤلَّف ١٩٧٨مجازة مقدمة لجامعة القاهرة عام 
 

                                                 
 .١/١٣٣، لحاجي خلیفة) كشف الظنون١(
 . ٣/٥٩نباه الرواةإ )٢(
 .٢/١٨٠٩) كشف الظنون٣(
 .١/٩١من تاریخ النحو العربي  )٤(
 .٢/٢٩٥نباه الرواةإ) ٥(
 .١/١٣٣) كشف الظنون٦(
 .٢/١٦٩نباه الرواةإ) ٧(
 . ٢/٣٩بغیة الوعاة )٨(
 .١/٩٢من تاریخ النحو العربي  )٩(



 

٣٠ 
 

 المبحث الثاني:
 المرادي عندالنحوي  الترجیح

 
 :ویستند إلى

 :السماع عند المرادي -١

 .والقراءات ن الكریمآاالستشهاد بالقر   .١

 االستشهاد بالحدیث الشریف.  .٢

 كالم العرب.باالستشهاد   .٣

 القیاس عند المرادي. -٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣١ 
 

شـرح بعند ابن أم قاسـم المـرادي فـي كتابـه توضـیح المقاصـد والمسـالك  الترجیح النحوي
 ألفیة ابن مالك:

لحدیث عن ا ال بد لنا من  ،قبل الخوض في غمار الخالف النحوي عند المرادي 
غلــب كتــب النحــو یجــد أن الخــالف بیــنهم یتمثــل فــي أوالباحــث فــي  ،ســبب فــي اخــتالف النحــاةال

وهــي االخــتالف فــي أصــول النحــو الســماع والقیــاس واالحتجــاج بالشــاهد مــن ، جوانــب أساســیة
 الشعر أو النثر.

 :أصول النحو 
النحو اإلجمالیة من حیث هي أدلـة  ة"علم یبحث فیه عن أدل :نهیقول السیوطي ع

 .)١(یفیة االستدالل بها وحال المستدل"وك
وقـد ذكرهـا  ،)٢("واستصحاب الحال ،وقیاس ،نقل ":ري أن هذه األصول ثالثةاألنباابن وقد ذكر 
وأضــاف  .)٣(، یقــول: "أدلــة النحــو ثالثــة: الســماع، واإلجمــاع، والقیــاس"وعــدها ثالثــة، ابــن جنــي

واستصــحاب ، وٕاجمــاع ،وقیــاس،ســماع  :هــيأدلــة النحــو الغالبــة  الســیوطي دلــیًال رابعــًا، یقــول: "
 .)٤("الحال

قـد ضــم كتـاب المــرادي بعــض جوانـب الخــالف بــین مدرسـتي البصــرة والكوفــة، أو و 
 ،علمـــه وتمكنـــهمـــن تفـــرد بـــرأي عـــن المدرســـة. ویبـــین لنـــا الخـــالف فـــي عبـــارات جلیـــة عكســـت 

من ذلـك مـا النحوي، ل فیها الخالف تنبیهات وفوائد وأقوال فصّ  منالنحویة  توجیهاتهو  ،وبراعته
إعـــراب الفعـــل  ســـببفـــي أورده فـــي بـــاب المعـــرب والمبنـــي مـــن تنبیـــه وتوجیـــه للخـــالف النحـــوي 

 : المضارع، یقول
: ذهب الكوفیون إلى أن اإلعراب أصل في األفعال كما أنه أصل فـي األسـماء. واسـتدلوا األول"

ال فـي بعـض المواضـع على ذلك بأن اللبس الذي أوجب اإلعراب في األسماء موجود فـي األفعـ
ـــأن النصـــب فـــي  .)ال تأكـــل الســـمك وتشـــرب اللـــبن(نحـــو:  ـــأن  )وتشـــرب(وأجـــاب البصـــریون ب ب

وحكـي عـن بعـض المتـأخرین، أن الفعـل  ...والرفـع علـى القطـع )ال(مضمرة، والجـزم علـى إرادة 
، لذاتـه ال ،أحق باإلعراب من االسم؛ ألنه وجد فیه بغیر سبب فهو بذاته بخالف االسـم فهـو لـه

 فهو فرع، وهذا قول ضعیف.
 والمضارعة المشابهة. ،: قد أشاروا إلى علة إعراب الفعل المضارع بتسمیته مضارعاً الثاني

                                                 
 .١٣ للسیوطي ) االقتراح١(
 .٨١لمع األدلة ) ٢(
 .١/١٨٩الخصائص، البن جني ) ٣(
 .١٥-١٤) االقتراح ٤(



 

٣٢ 
 

: لم یتعـرض فـي الـنظم لمـا یبنـى علیـه األمـر والماضـي، وأمـا األمـر فإنـه یبنـى علـى مـا والثالث
كان معتل اآلخر أو ، فإن كان صحیح اآلخر بني على السكون، وٕان یجزم به لو كان مضارعاً 

 ما یرفع بالنون حذف آخره.م
أنــه مبنــي كمــا تقـــدم.  ، وأمــا األمــر فمــذهب البصـــریینبنــيّ : أجمعــوا علــى أن الماضـــي مالرابــع

     وذهـــــب الكوفیـــــون إلـــــى أنـــــه معـــــرب مجـــــزوم بـــــالم األمـــــر المقـــــدرة وهـــــو عنـــــدهما مقتطـــــع مـــــن
 .)١( "المضارع

ــ ي بــاب عوامــل الجــزم فــي جــواب ومــن الفوائــد التــي یســوقها فــي شــرحه مــا ذكــره ف
 :   ذلك یقول موضحاً   ًا،وجوابه مضارع الشرط إذا كان الفعل ماضیاً 

"اختلــف النحویــون فــي تخــریج الرفــع، فــذهب ســیبویه إلــى أنــه علــى تقــدیر التقــدیم 
وجواب الشرط محذوف، وذهب الكوفیون والمبرد إلى أنه على تقدیر الفاء وهو الجواب، وذهـب 

س علــى التقــدیم والتــأخیر، وال علــى حــذف الفــاء، بــل لمــا لــم یظهــر ألداة الشــرط قــوم إلــى أنــه لــی
 )٢(ضعف عن العمل في الجواب". تأثیر في فعل الشرط؛ لكونه ماضیاً 

     قالــه فــي بــاب عطــف النســق نحــو مــا ،فــي أقــوال ویســوق الخــالف النحــوي أیضــاً 
 اختلفوا على ثالثة أقوال: )لكن(بــ
عاطفـة إال إذا لـم تـدخل علیهـا الـواو، وهـو مـذهب الفارسـي، قیـل: وأكثـر : أنها ال تكون أحدها" 

 النحویین.
: أنها عاطفة وال تستعمل إال بالواو، والواو مـع ذلـك زائـدة، وصـّححه ابـن عصـفور، قـال: الثاني

وعلیـه ینبغـي أن یحمـل مـذهب ســیبویه واألخفـش؛ ألنهمـا قـاال: إنهــا عاطفـة، ولمـا مـّثال للعطــف 
 الواو. بها مّثاله مع

وذهـب یـونس  یان بالواو، وهـو مـذهب ابـن كیسـان،وأنت مخیر في اإلت : أن العطف بها،الثالث
فرد علــى ـطف مـــفة لمــا بعــدها عـــتدراك، ولیســت بعاطفــة، والــواو قبلهــا عاطـــإلــى أنهــا حــرف اســ

 .)٣("فردـم
 
 
 
 

                                                 
 .١/٣٠٣توضیح ال) ١(
 .٣/١٢٨٠ نفسه) ٢(
 .٢/٩٩٥ نفسه) ٣(



 

٣٣ 
 

 السماع عند المرادي: -١
 السماع:

كـالم اهللا  فشـمل ،الم من یوثق بفصـاحتهعني به ما ثبت في ك" أ یقول السیوطي:
وفـي زمنـه  ،وكـالم العـرب قبـل بعثتـه -صلى اهللا علیه وسـلم - نبیهوكالم   ،نآوهو القر  ،تعالى

فهــذه ثالثــة أنــواع  ،عــن مســلم وكــافر ونثــراً  إلــى أن فســدت األلســنة بكثــرة المولــدین نظمــاً ، وبعــده 
 .)١("منها من الثبوتفي كل البد 

فكـل مـا ورد أنـه  " السیوطي: قول كما یفهم من ن الكریمآالقر  فأول مصدر للسماع
 .)٢( "ًا أم شاذ ًا،آحاد وأ ،جاز االحتجاج به في العربیة سواء كان متواتراً  به قرئ

وقــد ذهــب المـــرادي فــي توجیــه الخـــالف النحــوي إلــى األصـــول مــن حیــث الســـماع 
أقــوال  وردَّ  ،النحویـة  األقـوال واحـتج  بــه فـي قبـول أو رفــض ،فقـد اعتمـد علــى السـماع ،والقیـاس

 منها : ،العلماء التي خالفت ذلك
علیـــه بســـماع  وردّ  -باإلســـكان-ل فْعـــ )٣( )أب وأخ وحـــم(أن وزن  مـــنمــا ذهـــب إلیـــه الفـــراء  -١

 .)٤( وبجمعها على أفعال  ،قصرها
 )،خلتنیـه( ، فاختـار ابـن مالـك االتصـال)كنت و خلـت( ـما أورده في باب إلحاق الضمیر ب -٢

وهـم األكثـرون ومـنهم سـیبویه، ووجهـه أن الضـمیر فـي البـابین "واختار غیره االنفصال ، یقـول: 
 .)٥(" خبر في األصل، وحق الخبر االنفصال وكالهما مسموع

فیبقـى العمـل لعـدم االعتـداد بهـا، وهـذا  ،تجعـل ملغـاة" یقول: ) لیت( ـعند اتصال ما الزائدة ب-٣
 .)٦()"لیت(مسموع في 

 
 

                                                 
 .٧٤) االقتراح ١(
 .٧٥ نفسه) ٢(
الفراء: استثقلت فیه الواو، فحذفت كما حذفوها من (غد) وانما عربوا األب واألخ مـن  ألن أصلها (أبّو) قال) ٣(

مكــانین، ولــم یفعلــوا فــي (غــد، ویــد، ودم) ألن فــي أول (أب) ألــف والعــرب قــد تتــرك الهمــزة مــن (أب، وأخ) فلمــا 
ون اسـم علـى حـرف اجتمع علیهما ذهاب الواو من آخرهما والهمزة من أولهما، وبقـي الحـرف اسـما كرهـوا أن یكـ

 واحد، فذهبوا به الى مثل (ذي، وذو، وفي، وفو). وقد اعترض على مذهبه لسماع قصرها كقول الشاعر:
 .  ١/١٥٩(إن أباها وأبا أباها ...)، وجمعها على أفعال. انظر التذییل والتكمیل 

 .١/٩٩التوضیح  )٤(
 .٣٧٣-٣٧٢/ ١ نفسه )٥(
 . ١/٥٣٣ نفسه )٦(



 

٣٤ 
 

مـن  )علـم وأرى(أمـا أورده فـي بـاب اعتداد المـرادي بالسـماع أصـًال مـن أصـول النحـو ومن  -٤
ویصـــرح  ،فــإن لـــم یثبــت ســـماعه فهــو بطریـــق القیــاس ،)٢(بـــالهمزة )١(العرفانیــة )علـــم(جــواز نقــل 

 .)٣( التعدي بالتضعیف سماع في الالزم والمتعدي" "الصحیح أنَّ  المرادي برأیه بأن
وشـیاع مـن وجـه جـاء  ،وجـه لمـا كـان لعلـم الجـنس خصـوص مـن": یقول في العلـم الجنسـي -٥

فــي بعضــه عــن العــرب وجهــان: إعطــاؤه حكــم المعــارف، وٕاعطــاؤه حكــم النكــرات، وطریــق ذلــك 
 .)٤("وعشیة ،وبكرة،وغدوة  ،فینة :ومن المسموع فیه الوجهان السماع.

م محجوجــــــون . وهـــــ)فـــــي داره زیــــــد :( فـــــي نحــــــوقـــــال: "ومنـــــع الكوفیــــــون تقـــــدیم الخبــــــر إالّ  -٦
 .)٥(بالسماع"

: )٦(قــال )لــیس(عمــل  )نْ (إبــاب المشــبهات بلــیس ، یقــول بعــد أن ذكــر الخــالف فــي إعمــال  -٧
"إن ذلـك نافعـك وال ضـارك،  "والصحیح اإلعمال، وقـد سـمع فـي الـنظم والنثـر فمـن النثـر قـولهم:

 من أحد إال بالعافیة ...  والنظم قوله: وٕان أحد خیراً 
 )٧(ینِ ــــِــــ انـــــــــــــَــ جالمَ  فِ عَ ــــــــــلى أضْ ــــــــَــــ  عإالَّ    دٍ ــــــــــــــــَلى َأحَ ـــعَ  یاً ــــــــَتْولِ ـــــــــــُمسْ  وَ ــــــــــِإْن هُ 

   

   

   

                                                 
العرفانیــة ) علــم(البصــریة و )رأى(منقــولتین مــن  )وأعلــم أرى(الــنظم وغیــره: "وٕاذا كانــت  قــال ابــن مالــك فــي )١(

ت زیـــًدا الهــالل، أي: أبصـــرته إیــاه، وأعلمـــت زیـــًدا یــالمتعــدي كـــل منهمــا لواحـــد تعــدًیا بـــالهمزة الثنــین، نحـــو:" أر 
.شــــــرح التصــــــریح ٤٤األنفــــــال " ِمــــــْن َبْعــــــِد َمــــــا َأَراُكــــــْم َمــــــا ُتِحبُّــــــونَ الخبــــــر، أي: عرفتــــــه إیــــــاه، قــــــال تعــــــالى: 

 .١/٣٩٠لألزهري
همزة النقل هي الداخلة على الثالثي لتعدیته إلى واحد أو اثنین أو ثالثة. شرح التسهیل البن مالك  )٢(
٢/١٠٠. 
  .١/٥٧٣التوضیح  )٣(
 .١/٤٠٤ نفسه) ٤(
 .١/٤٨٢نفسه) ٥(
 .٥١٣-٥١٢/ ١ نفسه) ٦(
یكثـر استشـهاد النحـاة بهـذا البیـت، ومـع هـذا لـم ن عبـد الحمیـد: "البیت بال نسـبة قـال عنـه الشـیخ محـي الـدی )٧(

ورصـف المبــانى ، ١/٣١٧". منحــة الجلیـل فـي تحقیـق وشـرح ابـن عقیـلإلـى قائـل معـین یـذكره أحـد مـنهم منسـوباً 
، ١٢٠٧/ ٣ ، ألبــي حیــان األندلســي، وارتشــاف الضــرب٢٩١/ ١، وأوضــح المســالك ١٠٥/ ١، والمقــرب ١٩٠

 .١/٣٧٥، وحاشیة الصبان١٦٦/ ٤ زانة، والخ١٢٥/ ١والهمع 
 .، فرفع بها المبتدأ ونصب الخبر)لیس(عمل  )إن(والشاهد: "إن هو مستولیا" حیث أعمل 



 

٣٥ 
 

  ؛في باب الفاعل، قال: "وأما جمع المذكر السالم فال یجوز إلحاق التاء معه إذا لم یسمع -٨
 .)٢(في الجموع الثالثة" )١(فأجازوا الوجهین ،للكوفیین استثناه خالفاً ولذلك 

 في قوله: )٣( افي باب االستثناء قال: "وقد سمع االستثناء بحش -٩
 )٤( الءُ دِّ ــــــــــــــلـها ارُ دِّ ــــــــــــــــكَ ال تُ  وراً ــــــــــُــــ حبُ    نهمــــــــــِــ م إنَّ ــــــــف بيِّ ـــــــــــــالن طِ ــــــــــْــ ها رَ ـــــــــــــحش

 .)٥(ولم یسمع بحاش"
 اإلضافة، بعد قول الناظم: بعد الشرح قال في تنبیهات له:باب  في -١٠

 هأو منصــوب هإلــى أن إضــافة المصــدر إلــى مرفوعــ )٧(وابــن الطــراوة )٦("األول: ذهــب ابــن برهــان
 ع بنعته بالمعرفة كقوله:غیر محضة، والصحیح أنها محضة، لورود السما

)٨(ذوالً ــَــــــع دتُ هِ ــــَـــع نْ ـــَــــیك مــــــف اذراً ـــــــــع  يــــــــَد َأرانــــدیــــــــــــِك الشّ ـــــــدي بِ ــــــــإنَّ َوجْ 

                                                 
مذهب البصریین وسیبویه وجوب تـذكیر الفعـل المسـند إلـى جمـع المـذكر السـالم نحـو (قـام الزیـدون)،وتأنیث  )١(

ندات) لسالمة المفرد في الجمعین ،ومذهب الكوفیین جواز المسند إلى جمع المؤنث السالم نحو(قامت اله لالفع
ذلــك مــع جمــع المــذكر الســالم والمؤنــث والتكســیر فیجیــزون (قــام الهنــدات ،قامــت الرجــال).والراجح مــا قالــت بــه 

ـــــــوت الســـــــماع  مـــــــع جمـــــــع المـــــــذكر الســـــــالم . انظر:التوضـــــــیح ، شـــــــرح التصـــــــریح، ٢/٥٩٣البصـــــــرة لعـــــــدم ثب
  .    ١/٤١٠لألزهري

 .٢/٥٩٣یح، ) التوض٢(
حاشــا علــى ثالثــة أوجــه: األول:(حاشــا) تكــون اســتثنائیة بمعنــى إال، الثاني:(حــاَش) تكــون تنزیهیــة ولیســت  )٣(

، الثالث: (حشا) أنها تكون فعال متعدیا متصرفا، تقـول: ٣١یوسف  َحاَش ِللَِّه َما َهَذا َبَشًراحرفا كقوله تعالى 
 .١/٥٢٧، واألشموني ١/١٦٤ "حاشیته"؛ بمعنى: استثنیته. انظر المغني

 .١/٢٢٨، واإلنصاف ١٤/١٨٢، ولسان العرب ١/٥١٣ الزاهر) البیت بال نسبة في ٤(
 الشاهد: "حشا رهط"؛ فقد استثنى بحشا وهو مسموع.

 .٢/٦٩٠) التوضیح ٥(
مـن أهـل  عبد الواحد بن علي، ابن َبْرهان األسدي العكبرّي، أبو القاسـم: عـالم بـاألدب والنسـب. ابن برهان:) ٦(

فتحّول حنفیا. ومال إلى إرجـاء المعتزلـة. عـاش نیفـا  وكان حنبلیاً  أول أمره منّجما، ثم صار نحویا. بغداد.. كان
فوات الوفیات  . انظر" في النحو -وثمانین سنة. من كتبه " االختیار " في الفقه، و " أصول اللغة " و " اللمع 

ونزهــة  ٣١٧یــة الوعــاة وبغ ٢٩٧ /٣وشــذرات الــذهب  ٢١٣ /٢ وٕانبــاه الــرواة ٢٧٠ /١٢وتــاریخ بغــداد ،  ٢/١٩
 .٣٤٣/ ١٣وسیر أعالم النبالء، للذهبي١/٢٥٩األلباء 

سلیمان بن محمد بن عبد اهللا أبو الحسین السبائي المعروف بابن الطراوة من أهل مالقة. أخـذ ابن الطراوة: ) ٧(
ن ابـن ســراج، حمـل عـنهم كتــاب سـیبویه وكــان عـن أبـي الحجــاج األعلـم واألدیـب أبــي بكـر المرشـاني وأبــي مـروا

إمام العربیة في عصره وصاحب التوالیف المشهورة فیها، وكانـت وفاتـه فـي رمضـان وقیـل فـي شـوال سـنة ثمـان 
 .١٥/٢٥٧، و الوافي بالوفیات ١/١٨انظر تحفة القادم وعشرین وخمسمائة. 

 =٢/٢٤٢شموني وشرح األ،  ٢/٢٧والتصریح ،  ٢/٦٤٤شفاء العلیل البیت بال نسبة، انظر: ) ٨(
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ممــا یــدل علــى أنــه قــد تعــرف باإلضــافة فهــي  ،وصــف المصــدر وهــو (وجــدي) بالمعرفــة حیــث
 إضافة محضة.

فــي بــاب اإلضــافة، بعــد قــول النــاظم: "وقــد ورد الســماع بالبنــاء قبــل الجملــة االســمیة فــي  -١١
 قوله:
)١(لُ یِ ـــلـَـــ ق رامُ ــــــالك ینِ ـــــــِــــ لى حــــَـــ ع مٌ ــــــیرِ ــــــَـــ ك ي     ـــــننـأَ  اهللاُ  كِ رَ مْ ــــــــَــــ ا عـَــــي یمِ لَ عْ ــَـــــت مْ ـَــ أل

 .)٢(روي بالفتح" فإنه
 والقراءات: ن الكریمآاالستشهاد بالقر  -

وقــراءات ن الكــریم آإلــى االستشــهاد بــالقر  تــرجیح اآلراء النحویــةد المــرادي فــي اســتن 
 كما یلي:اآلحاد والمتواترة والشاذة، 

ــُدِني مــنحــذف نــون الوقایــة فــي -١ فــي لــدني إلحــاق النــون وحــذفها ألكثــر ا: ")٤(، یقــول)٣( َل
 .)٥( "َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدِني ُعْذًراوبالحذف قرأ نافع: . قلیل

زة مـرو وابـن عـامر وحمـع ابـاْبـن كثیـر وأ نصور األزهـري  أنّ ذكر البغدادي وأبو م
وقــرأ َعاِصــم فــي  ،فیــف النُّــونخْ بضــم الــدَّال مــَع ت )ينِ لــدُ (ُمــثقًال وقــرأ نــافع  )ينِّ دُ َلــ( واوالكســائى قــرأ

ــم یشــم الــدَّال شــیئاً  )نيلــدُ (بــى بكــر روایــة أ وقــال  .هــذه روایــة خلــف عــن یحیــى بــن آدم ،مــن الضَّ
م )نيدْ لَ (بى بكر غیره عن یحیى عن أ فـي كتـاب المعـاني الـذي  الوقـ ،یسكن الدَّال مع فتح الالَّ
م سـاكنة الـدَّال  )نيدْ لَـ(م عن الكسائى عن أبى بكر عـن عاصـ ،عمله إلى سورة طه مفتوَحـة الـالَّ

 .)٦(ة "مثل أبى عمرو وحمز  )ينِّ دُ لَ (م وقال حفص عن عاص
 
 
 

                                                                                                                                        
الشاهد فیه قوله: "وجدي بك الشدید" حیث أفادت إضافة المصدر التعریف بدلیل نعته  و.٥/٩والدرر اللوامع =

 بالمعرفة.
ولموبال بن جهم المذحجي في شرح  ،٨٩/ ١وهو لمبشر بن هذیل في دیوان المعاني  :البیت من الطویل )١(

 .٢١٨/ ١وهمع الهوامع  ،٥١٨/ ٢ومغني اللبیب  ،١٤٧/ ٣في الدرر  وبال نسبة ،٨٨٤/ ٢شواهد المغني 
 .)على(الشاهد فیه قوله: "على حین" إذ بناها رغم إضافتها إلى جملة معربة ورغم جرها بحرف الجر األصلي 

 .٢/٨٠٨) التوضیح٢(
 .٧٦/١٥الكهف )٣(
 .١/٣٨٤التوضیح ) ٤(
 .٧٦/١٥الكهف ) ٥(
 . ٢/١١٦، ومعاني القراءات٣٩٦ مجاهد، البن السبعة في القراءات )٦(
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"أحسـن مـا خـرج : )١(وقـال ،علـى لغـة بلحـارث بـن كعـب وجـراً  نصباً و  لزوم ألف المثنى رفعاً  -٢
 .)٢(" إن هذان لساحرانعلیه قراءة : 
فقــرأ نــافع  .النــونین وتخفیفهمــا فــي َتْشــِدید  ِإن َهــَذاِن لســاحرانلــه و ق فــياْختلُفــوا و 
 ِإنْ (راْبــن كثیــ وقــرأ .بــألف خفیفــة النُّــون )نِ اذَ َهــ(ة النُّــونمشــدد )ِإنَّ ( ة والكســائىحمــز وابــن عــامر و 

  )نِ اذَ هَ  ِإنَّ ( :فروى أبو بكر ،واْختلف عن عاصم.)ِإنْ (وتخفیف نون  ّن)اذَ هَ (بتشدید نون  ّن)اذَ هَ 
راءة وهـى قـ وننـنة السـاك )ِإنْ ( :وروى حفص عن عاصـم .مثل حمزة ) نِ اذَ هَ (مشددة  )ِإنَّ (نون 

 .)٣(اءِ بالی (َهَذْیِن)ون نُ ة الدمشد )ِإنَّ ( حدهوقرأ أبو عمرو و . خفیفة )نِ اذَ هَ (و  ،ابن كثیر
یقـول المـرادي فـي شـرحه للتسـهیل:  .)٥(جـزم الیـاءب )٤(َوَیْصـِبْر  ِإنَُّه َمـْن َیتـَّقِ  قراءة قنبل:  -٣

، وعلـى هـذا )الـذي(بمعنـى  )مـن(فوعًا، وت اآلیة على أن الیاء إشباع أو یكون الفعل مر لَ وِّ "قد أُ 
 أحدها: أنه سكن تخفیفًا. أوجه: )یصبر(ففي 

 الثاني: أنه نوى الوقف وأجرى مجرى الوصل. 
وٕان كانــت موصــولة ؛ ففیهــا معنــى الشــرط ولــذلك  )مــن(الثالــث: أنــه مجــزوم علــى المعنــى؛ ألن 

ــــى التــــوهم، وال یخفــــى مــــا  ــــًا عل فــــي هــــذه األوجــــه مــــن دخلــــت الفــــاء فــــي خبرهــــا فیكــــون معطوف
بیاء في الوصل والوقف، وقرأ محمد بن الحسـن  إنَُّه َمن َیَتِقيقرأ ابن كثیر وحده  .)٦(التكلف"

" وقـال ابـن مجاهـد:  .)٧(" كـذا أقرأنـي أبـو ربیعـة" :بغیر یاء في وصل وال وقف، وقال) من یَتقِ (
بیاء، ولعل أبا  )ن كثیر (یتقىوقال المعروف عن اب كان أبو ربیعة ُیْقِرئ أصحابه بحذف الیاء،

 .)٨( "ربیعة اختار حذفها، وقرأ الباقون (َمن َیتِق) بغیر یاء
بـیَّن المـرادي أنَّ  .)٩( اْلَعْفـوَ  َوَیْسـَأُلوَنَك َمـاَذا ُیْنِفقُـوَن ُقـلِ  وقد قـرئ بـالوجهین قولـه تعـالى:  -٤

مــا) االســتفهامیة ، حیــث هــو خــالف فــي االســم الموصــول الواقــع بعــد (الخــالف فــي هــذه القــراءة 
أحـدهما أن تكـون (ذا) موصــولة فتكـون (مـا) حینئـٍذ مبتـدأ، و (ذا) وصــلته " أجـاز فیهـا وجهـان: 

خبر (ما)، والعائد محذوف. واآلخر: أن تكون مركبة مع (ما) فیجعالن اسـمًا واحـدًا مـن أسـماء 

                                                 
 .١/٣٣٠) التوضیح ١(
  .٦٣/١٦) طه ٢(
 .١٥٠-١٤٨، ومعاني القراءات ٤١٩السبعة في القراءات  )٣(
 .٩٠/١٣) یوسف٤(
 .١/٣٥٥التوضیح) ٥(
 .١٠٤شرح التسهیل، للمرادي  )٦(
 .٣٥١السبعة في القراءات  )٧(
 .٢/٥٠معاني القراءات  )٨(
 .٢١٩/٢) سورة البقرة ٩(
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واب، فبـــدل األول ویظهـــر أثـــر االحتمـــالین فـــي البـــدل مـــن اســـم االســـتفهام وفـــي الجـــ .االســـتفهام
مرفــوع، وكــذا جوابــه علــى المختــار، وبــدل الثــاني منصــوب وكــذا جوابــه عــن المختــار؛ ألن حــق 

قرأ عمرو برفـع العفـو، والبـاقون بنصـبه،  الجواب أن یطابق السؤال. وقد قرئت اآلیة  بالوجهین.
  .)١(" فتكون "ذا" في قراءته موصولة وفي قراءتهم ملغاة

 )قل اْلَعفو(َفَقَرَأ َأُبو َعْمرو َوحده  )قل اْلَعفو(َواو َوضّمَها من َقْوله اْختلُفوا ِفي فتح الْ 
وَحـدثني عبـد اهللا ".  أرى اْبـن َعـامر نصـب اْلـَواو َأْیضـاً " :َقاَل َأُبو بكر. َوَقَرَأ اْلَباُقوَن نصباً ، رفعاً 

ــوراق َقــالَ  ــالَ  َحــدثَنا َأُبــو زیــد عمــر بــن" :بــن َعْمــرو بــن أبــي ســعد اْل  َحــدثَنا َمْحُبــوب َعــن شــبة َق
 .)٢(َواْلَمْعُروف َعن المكیین النصب،  رفعاً  )قل اْلَعفو(ِإْسَماِعیل اْلَمكِّّي َعن اْبن كثیر َأنه َقَرَأ 

 وفیما یلي ذكر لبعض القراءات التي احتج بها المرادي مرتبة حسب ورودها في كتابه:
 .)٤( نصب الواوب )٣(  َو الَِّذيِإالَّ َأْن َیْعُفوَن َأْو َیْعفُ  قراءة بعضهم:  -١
َناابن كثیر: راءةق -٢  .)٦(بتشدید النون )٥( َربََّنا َأِرَنا اللََّذْیِن َأَضالَّ
 .)٨(بتشدید النون )٧( َفَذاِنَك ُبْرَهاَنانِ  قراءة ابن كثیر وأبي عمرو:  -٣
 .)١٠( مبتخفیف الال )٩(صراط َلذینیقرأ:  عمرو: سمعت أعرابیاً  يأب ولق -٤
 .)١٢(بالنصب- )١١( َأیُُّهْم َأَشدُّ  :لبعض العرب شاذةقراءة  -٥
 
 

                                                 
 .١/٤٤٠) التوضیح١(
، )ینفقـــون العفـــو(أو  )أنفقـــوا العفـــو(ن بالنصـــب علـــى تقـــدیر یالبـــاققـــراءة ووجهـــه: أي الـــذي ینفقونـــه العفـــو، و  )٢(

بمعنــى  )ذا(اســتفهاما و )مــا(فــي قــراءتهم مركبــة، وفــي قــراءة أبــي عمــرو  )ینفقــون(قبــل  )مــاذا(فیتــرجح أن یكــون 
شــرح طیبــة النشــر فــي  ، و١٨٢انظــر: الســبعة فــي القــراءات  اذا.الــذي، ویظهــر فائــدة ذلــك فــي الوقــف علــى مــ

 .١/١٩٥القراءات
 .٢٣٧/٢سورة البقرة  )٣(
 .١/٣٥٥)التوضیح، ٤(
 .٢٩/٢٤فصلت  )٥(
 .١/٤٢٠التوضیح  )٦(
 .٣٢/٢٠القصص )٧(
 .٤٩٣، والسبعة في القراءات ٢/٣٠٦معاني القرآن للفراء )٨(
 .٧/١الفاتحة  )٩(
 .٤٥٦-١/٤٢٦التوضیح،  )١٠(
 .٦٩/١٦مریم  )١١(
 .٢/٨٧٨التبیان في إعراب القرآن  )١٢(
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 .)٢( )أحسنُ (برفع - )١( َتَماًما َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ  یحیى بن یعمر:  اءةقر  -٦
 .)٤( )بعوضةٌ (برفع - )٣( َمَثًال َما َبُعوَضةً  مالك بن دینار وابن السماك:  اءةقر  -٧
ــاُلُكمْ  جبیــر: ســعید بــن  اءةقــر  -٨ ــاٌد َأْمَث ــْن ُدوِن اللَّــِه ِعَب ــْدُعوَن ِم نصــب عبــاد  -)٥(ِإنَّ الَّــِذیَن َت

 .)٦(وأمثالكم َوَتْخِفیف ِإن بجعلها ِبَمْعنى َما فینصب على َخَبرَها
 .)٨( )حینُ (برفع  )٧( َوَالَت ِحیَن َمَناصٍ  قراءة من قرأ: -٩
       )٩( َفَأْصـــــَبُحوا َال ُیــــَرى ِإالَّ َمَســـــاِكُنُهمْ  دري:رجــــاء الجحــــ يمالــــك بـــــن دینــــار وأبـــــ اءةقــــر  -١٠
   .)١٠( بالتاء

 
 الحدیث الشریفاالستشهاد ب -

قـــد  مفنجـــد أوائلهـــ اختلـــف النحـــاة فـــي جـــواز االستشـــهاد بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف،
 سكتوا عن التصریح بموقفهم منه لألسباب اآلتیة:

فلـم تتـرك  )١١(أنا أفصـح العـرب بیـد أنـي مـن قـریش": "  -صلى اهللا علیه وسلم -قول النبي -١
هذه المقولة مجاًال ألحد في المناقشة وكأنهـا تجعـل االحتجـاج بالحـدیث أمـرًا مّسـلمًا بـه كمـا هـو 

 األمر في االحتجاج بالقرآن الكریم.
إن الوضع في الحدیث كثـر وتزایـد بحیـث صـعب علـى النحـاة األوائـل الـذین كـانوا یتحـرون  -٢

 وما لیس له. -صلى اهللا علیه وسلم -التمییز بین ما هو للرسولالدقة في 
فاشتملت علـى لفـظ غیـر لفـظ النبـي وٕاعـراب غیـر أعرابـه، روایة بعض األحادیث بالمعنى،  -٣

وتصـــریف فـــي اللفـــظ غیـــر تصـــریفه، األمـــر الـــذي جعـــل النحـــاة یتحرجـــون مـــن البـــت فـــي هـــذه 
    .)١٢(القضیة

                                                 
 .١٥٤/٨األنعام  )١(
 .١/٥٥٠التبیان في إعراب القرآن  )٢(
 ٢٦/١سورة البقرة  )٣(
 .١/٦٦منار الهدى  )٤(
 .١٩٤/٩) األعراف ٥(
 .١/٣٠٧، للمكي) مشكل إعراب القرآن٦(
 .٣/٢٣) سورة ص٧(
 .٢/١٠٩٧عراب القرآن إ) التبیان في ٨(
 .٢٥/٢٦) األحقاف ٩(
 .٦/١٨٦للفارسي ،، و الحجة للقراء السبعة٣/٥٥للفراء  ،) معاني القرآن١٠(
 .  ٤/٢٠٢شرح السنة، للبغوي) ١١(
 .١٦-١٥موقف النحاة من االستشهاد بالحدیث الشریف، لخدیجة الحدیثي  )١٢(



 

٤٠ 
 

نه أشار إلى أهـ) أول من ُنِقَل عنه ٦٨٦ضائع (أن ابن ال )١(وترى خدیجة الحدیثي
       حتجـــاج النحـــویین بالحـــدیث معلـــًال عـــدم احتجـــاجهم بـــه كونـــه مرویـــًا بـــالمعنى، قـــال الســـیوطي:ا

: تجـویز الروایـة بـالمعنى هـو السـبب عنـدي فـي " وقال أبو الحسن بن الضـائع فـي شـرح الجمـل
اللغة بالحدیث ،واعتمدوا في ذلك على القـرآن ترك األئمة كسیبویه وغیره االستشهاد على إثبات 

ولوال تصریح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحدیث لكان األولـى  وصریح النقل عن العرب ،
 .)٢(ألنه أفصح العرب" –اهللا علیه وسلمصلى –إثبات فصیح اللفظ كالم النبي في

نقـل الســیوطي یعـد ابـن مالـك أول مـن استشـهد بالحـدیث الشـریف وأكثـر منـه كمـا و 
إثبـات علـى  دیـثاحاالستدالل بما وقـع فـي األمن هذا المصنف  أكثرقد قوله: " حیان  عن أبي

القواعــد الكلیــة فــي لســان العــرب، ومــا رأیــت أحــدًا مــن المتقــدمین والمتــأخرین ســلك هــذه الطریقــة 
بي عمرو حكام من لسان العرب كألألالمستقرئین  ،. على أن الواضعین األولین لعلم النحوهغیر 
والفــراء  ،مــن أئمــة البصــریین، و والكســائي ،وســیبویه ،والخلیــل ،وعیســى بــن عمــر ،بــن العــالءا

من أئمة الكوفیین لم یفعلـوا ذلـك، وتـبعهم علـى هـذا  ،وهشام الضریر ،وعلي بن المبارك األحمر
  .المسلك المتأخرون من الفریقین وغیرهم من نحاة األقالیم كنحاة بغداد وأهل األندلس

إنمـا تـرك العلمـاء  :قد جـرى الكـالم فـي ذلـك مـع بعـض المتـأخرین األذكیـاء ،فقـالو 
إذ لو وثقـوا بـذلك لجـرى مجـرى –صلى اهللا علیه وسلم –أن ذلك لفظ الرسول  ذلك ؛لعدم وثوقهم

 وٕانما كان ذلك ألمرین : ،القرآن في إثبات القواعد الكلیة
واحــدة قــد جــرت فــي زمانــه    أحــدهما :أن الــرواة جــوزوا النقــل بــالمعنى ،فتجــد قصــة

 لم تقل بتلك األلفاظ جمیعها ...–صلى اهللا علیه وسلم –
مــن الــرواة  األمــر الثــاني :أنــه وقــع اللحــن كثیــرًا فیمــا روي مــن الحــدیث ؛ألن كثیــراً 

فوقــع اللحــن فــي كالمهــم ،وهــم ال  وال یعلمــون لســان العــرب بصــناعة النحــو، كــانوا غیــر عــرب،
 یعلمون ذلك...

، بزعمه على النحویین د أكثر من االستدالل بما ورد في األثر ،متعقباً والمصنف ق
 وما أمعن النظر في ذلك ،وال صحب من له التمییز...

لئال یقول مبتدئ :مـا بـال النحـویین یسـتدلون  وٕانما أمعنت الكالم في هذه المسألة؛
 قل العدول ؛كالبخاري بقول العرب ،وفیهم المسلم والكافر ،وال یستدلون بما روي في الحدیث بن

 
 

                                                 
 .١٦موقف النحاة من االستشهاد بالحدیث الشریف، لخدیجة الحدیثي  )١(
 .٩٥تراح، للسیوطي االق )٢(



 

٤١ 
 

 .)١("ومسلم ،وأضرابهما فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي ألجله لم یستدل النحاة بالحدیث
 وصنفت الحدیثي النحاة في االحتجاج بالحدیث الشریف إلى ثالثة مذاهب: 

لم یحتجوا  مذهب المانعین مطلقًا: ویمثل القائلین به ابن الضائع الذي یرى أن أوائل النحاة -١
 بالحدیث الشریف مطلقًا؛ لجواز نقله بالمعني، وأول من احتج به ابن خروف.

هــ) ٦٨٨مذهب المجوزین مطلقًا: ویمثل القائلین به ابن مالـك، ورضـي الـدین االسـترباذي ( -٢
رضـي اهللا  -الذي زاد في شرحه للشافیة علـى ابـن مالـك باالستشـهاد بكـالم الصـحابة وآل البیـت

 هـ).٧٦١هما على ذلك ابن هشام (وتبع -عنهم
مـــــــذهب المتوســـــــطین: وقـــــــف هـــــــؤالء موقفـــــــًا وســـــــطًا بـــــــین المـــــــانعین والمجـــــــوزین، وكـــــــان  -٣

هـــ) المتحـدث بلســانهم والمـدافع عــن رأیهــم، فقـد أجــاز االحتجـاج باألحادیــث التــي ٧٩٠الشـاطبي(
ابـــن مالـــك اعتنـــي بنقـــل ألفاظهـــا، ومـــع ذلـــك نجـــده ینفـــي أوًال احتجـــاج النحـــاة المتقـــدمین علـــى 

بالحــدیث وٕانــه لــم یجــد مــن احــتج بــه قبلــه ســوى ابــن خــروف. وقــد قســموا الحــدیث إلــى قســمین: 
 األول: قسم یعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم یقع به استشهاد أهل اللسان.

الثـــاني: قســـم عـــرف اعتنـــاء ناقلـــه بلفظـــه لمقصـــود خـــاص، كاألحادیـــث التـــي قصـــد بهـــا بیــــان 
 .)٢(فهذا یصح االستشهاد به -یه وسلمصلى اهللا عل -فصاحته

إلثبات  الحدیث النبوي الشریفب معتداً والمتأمل في مأثورات المرادي النحویة یجده 
أنـه قـد أخـذ منهجـًا فقد استشهد في كتابه التوضیح بثالثة عشر حدیثًا مما یبـین  آراءه النحویة ،

 فًا وسطًا بین الجواز والمنع . مطلقًا ،بل وقف موق یمنعهلم حیث ن؛ مغایرًا لشیخه أبي حیا
 إلحــاق نــون التوكیــد الثقیلــة الفعــل الماضــي وضــعاً  علــىذلــك مــا استشــهد بــه  ومــن
 .)٤(واحد منكم الدجال" : "فإما أدَرَكنَّ  -صلى اهللا علیه وسلم-واستشهد بقوله  )٣(المستقبل معنى

     كمـــــا وجـــــه الخـــــالف النحـــــوي فـــــي بـــــاب المعـــــرب والمبنـــــي فـــــي األســـــماء الخمســـــة 
 بما نقله عن  )٥(وأنكر إعرابها باألحرف، وقد رده المرادي ،)كذلك (أي )نُ هَ (حیث اعتبر الفراء 

 
 
 

                                                 
 . ٩٤االقتراح، للسیوطي  ) ١(
 .٢٥موقف النحاة من االستشهاد بالحدیث الشریف، لخدیجة الحدیثي  )٢(
 .١/٢٨٩) التوضیح ٣(
 ،٤/٢٥٢ ، للعسقالني، وٕاتحاف المهرة٢٩٣٤، رقم ٤/٢٢٤٩أخرجه مسلم في صحیحه، ) ٤(

 .٤٩١-٤/٤٩٠والحاكم
 .١/٣١٦) التوضیح ٥(



 

٤٢ 
 

-ســیبویه فــي أن إعرابهــا بــاألحرف قلیــل. واألفضــل التــزام الــنقص وحــذف المهــا، واحــتج بقولــه 
 .)١("اكنو بیه وال تَ أ نِ وه بهَ ى بعزاء الجاهلیة فأعضِّ "من تعزّ : -صلى اهللا علیه وسلم

غیــر  )الهـن(بالحركـات الظـاهرة. وٕاذا اسـتعمل  معربــاً  منقوصـاً  )الهـنفقـد اسـتعمل (
 باإلجماع. مضاف كان منقوصاً 

لخلـوف فـم الصـائم عنـد اهللا أطیـب  " :-صـلى اهللا علیـه وسـلم-وقد استشـهد بقولـه 
 .)٣(وٕاثباتها عند اإلضافة" اً میم )فوك(في العوض من واو  )٢( من ریح المسك "

فجعــل  ،)حــین(قــد یســتعمل مثــل  :)ســنین(اعتــد بقــول ابــن مالــك  فــي  بــاب وقــد 
واســتدل  بالحــدیث فــي  .وتلــزم الیــاء ،وال تســقطها اإلضـافة ،إعرابـه بالحركــات علــى النــون منونــة

اللهـم اجعلهـا  وقـد رواه البخـاري " )٤(یوسـف" نكسـنی اً : "اللهـم اجعلهـا علـیهم سـنینروایتیـه  إحدى
 .)٥(مجرى جمع المذكر السالم إجرائها" في ي ُیوُسفَ ِسِنیَن َكِسنِ علیهم 

فـي الحـدیث: "أن  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-أما في باب الضمیر فقد استشـهد بقولـه
تقــدیم األخـــص و غیـــر عنـــد فـــي جــواز االنفصـــال  )٦(اهللا ملككــم إیـــاهم ولــو شـــاء لملكهـــم إیــاكم" 

ل الضـمیر فـي قولـه: ملككـم إیـاهم األخص وقد اجتمع األمران في: "إن اهللا ملككم ... " فانفصا

                                                 
ب لقبیلتـه، وانتمـى إلیهـا، ودعـا قومـه لیخرجــوا معـه للقتـال فـي الباطـل، فقولـوا لـه: اعضــض ) أي : مـن تعصـ١(

أبیك الذي تنتسب إلیه، وال تجیبوه استهزاًء بـه، وال تـذكروا كنایـة الـذكر وهـي الهـن، بـل ذكـره صـراحة.  لِ بُ على قُ 
، ٨/١٣٦، والنســائي٢١٢٣٦أخرجــه أحمــد فــي مســنده وفیهــا نهــي عــن عصــبیة الجاهلیــة، ودعــوى األخــذ بالثــأر.

 .٨٨١٣رقم 
، ومسند أحمد ١١٥١، رقم ٢/٨٠٧، وصحیح مسلم ٥٩٢٧، رقم ٧/١٦٤أخرجه البخاري في صحیحه )٢(

 . ٧١٩٥، رقم ١٢/١٢٢
 .١/٣٢٢التوضیح  )٣(
 .١٦٩٠، رقم ٢/٣٨، وسنن الدارقطني ١٠٧٥٤، رقم ١٦/٤٣٩أخرجه أحمد في مسنده  )٤(
 .١/٣٣٥التوضیح  )٥(
صـلى اهللا علیـه  -كـان آخـر كـالم رسـول اهللا"  :ي عدة أحادیث فروى أبو داود مـن حـدیث علـيهو مفرق ف )٦(

كــان آخــر وصــیة  : "وفــي الصــحیحین مــن حــدیث أنــس "،اتقــوا اهللا فیمــا ملكــت أیمــانكم ،الصــالة الصــالة -وســلم
مـا مـن حـدیث وله ".الصالة الصالة ومـا ملكـت أیمـانكم،حین حضره الموت  -صلى اهللا علیه وسلم-رسول اهللا 
لفــظ  ".فــإن كلفتــوهم فــأعینوهم ،وال تكلفــوهم مــا یغلــبهم ،وألبســوهم ممــا تلبســون ،أطعمــوهم ممــا تــأكلون : "أبــي ذر

واكســوهم ممــا تلبســون  ،مــن یالیمكــم مــن مملــوكیكم فــأطعموهم ممــا تــأكلون :"روایــة مســلم وفــي روایــة ألبــي داود
 .٢/٢١٩. انظـر إحیـاء علـوم الـدین وٕاسناده صـحیح "، تعالىوال تعذبوا خلق اهللا،فبیعوه  ،ومن ال یالیمكم منهم،

ســـاق األشـــموني هـــذه العبـــارة دون أن یـــذكر أنهـــا حـــدیث، وكـــذلك ابـــن هشـــام فـــي "أوضـــح یقـــول محمـــد عیـــد: " 
 .١/١٤٤انظر النحو المصفى  ."المسالك وقد بحثت عنه قدر جهدي، فلم أعثر علیه في كتب الحدیث

 



 

٤٣ 
 

جائز، لتقدم األخص، وهو ضمیر المخاطب على غیـر األخـص وهـو ضـمیر الغائـب وانفصـال 
 .)١( الضمیر في ملكهم إیاكم، واجب لتقدیم غیر األخص"

ِتــكَ وقــد استشــهد بقولــه علیــه الصــالة والســالم: " ــْط ِبِعزَّ ــْط َق یــروى بســكون الطــاء " َق
ویـــروى "قطنـــي قطنـــي" بنـــون الوقایـــة، و"قـــط قـــط" بـــالتنوین وبـــالنون  وبكســـرها مـــع یـــاء ودونهـــا،

 .)٢(أشهر
سـماعه  ألن؛  ولم یعتـد بـهنون الوقایة اسم الفاعل وأفعل التفضیل،  إلحاق وقد ردّ 

اِل َأْخـَوُفِني َعلَـْیُكمْ " :-صلى اهللا علیه وسـلم -قولهفي غایة القلة، واستشهد ب حیـث  )٣("َغْیـُر الـدَّجَّ
  .)٤( فال یقاس علیه، لوقایة أفعل التفضیل (أخوفني)لحقت نون ا

، ال خاصاً  وجوب إثبات الخبر إذا كان كوناً  علىواستشهد في باب المبتدأ والخبر 
ــــه ــــه وســــلم- دلیــــل علیــــه، كقول ــــ ")٥(:-صــــلى اهللا علی ــــوْ  قَ َال وْ َل ــــعَ  ویثُ دِ َحــــ كِ ُم ــــاهِ جَ بِ  دٍ ْه  مــــتُ قَ ألَ  ةلیَّ

 .)٦(البیت"
المسـائل  بعـض مـن أسـباب االخـتالف فـي الشـریف سـبباً وكان االحتجاج بالحدیث 

 )٧()لغـة أكلـوني البراغیـث( علیـه النحـاة أطلـق فیمـا النحویة ، فقد احتج المـرادي بقـول ابـن مالـك
  )٨("یتعاقبون فیكم"فسماه لغة  ًا،مجموع أو اً ظاهر  من إسناد الفعل مثنىً 

 

                                                 
 .١/٣٧٦التوضیح )١(
 .١/٣٨٥نفسه )٢(
 . ٢٩٢٧، رقم ٤/٢٢٥٠، وصحیح مسلم ٢١٢٩٦أخرجه أحمد في مسنده  )٣(
 ٣٨٩/ ١التوضیح )٤(
 .١٢٦، رقم ٣/٦٤٦، والتوضیح لشرح الجامع الصحیح ١٢٦، رقم ١/٣٧أخرجه البخاري في صحیحه  )٥(
 .١/٤٨٦التوضیح )٦(
 ٢/٤٧مونيشرح األش. انظر  وهي لغة بني الحارث بن كعب وأزد شنوءة ونسبت لطيء )٧(
ــــي صــــحیحه  )٨( ــــم ١/٤٣٩، وصــــحیح مســــلم٥٥٥، رقــــم١/١١٥أخرجــــه البخــــاري ف ، ومســــند أحمــــد ٦٣٢، رق

قد استشهد ابن مالك على هـذه اللغـة بهـذا الحـدیث، یقول الشیخ محمد محیي الدین: "  .٨١٢٠، رقم ١٣/٤٧٧
فاعــل مــذكور بعــد الفعــل وهــو ال  )مالئكــة(عالمــة جمــع الــذكور، و )یتعــاقبون(ى اعتبــار أن الــواو فــي وذلــك علــ

وقــد تكلــم علــى هــذا االســتدالل قــوم، مــن المــؤلفین، وقــالوا: إن هــذه الجملــة قطعــة مــن حــدیث  المتصــل بــالواو.
إن هللا مالئكـــة یتعـــاقبون فـــیكم: فـــي الموطـــأ، وأصـــله " -رضـــي اهللا عنـــه-مطـــول، وقـــد روى هـــذه القطعـــة مالـــك 

لیست عالمة علـى  )یتعاقبون(حدیث المطول كانت الواو في مالئكة باللیل، ومالئكة بالنهار" فإذا نظرت إلى ال
الواقـع اسـم إن،  )مالئكةـ(جمع الذكور، ولكنها ضمیر جماعة الذكور، وهي فاعل، وجملة الفعل وفاعلـه صـفة لـ

، فهــو خبــر ، ولكنــه مــن جملــة مسـتأنفة القصــد منهــا تفصــیل مــا أجمــل أوالً المرفــوع بعــده لــیس فــاعالً  )مالئكـة( و
 . ٢/٨٥". انظر: منحة الجلیلوفمبتدأ محذ



 

٤٤ 
 

 .)١(ةً لغوقد استشهد بقول السهیلي بورودها 
و  )حاشـا(دي یوجه الخالف النحوي في باب االستثناء في التفریق بـین ونرى المرا

   قولــه ب، واستشــهد فیمــا ذكــره ابــن مالــك فــي التســهیل )حاشــا) (یةمــا المصــدر (مــن إلحــاق  )خــال(
علــى قلــة فـي ذلــك، كمــا  )٢(مــا حاشــا فاطمـة" "أسـامة أحــب النــاس إلـيَّ  :صـلى اهللا علیــه وســلم -

 .)٣(قال سیبویه
بـاب اإلضـافة الفصـل بـالمجرور بـین المضـاف والمضـاف إلیـه بقولـه وقد ذكر في 

  .)٥(وقال هو من أحسن الفصل اختیاراً  )٤("هل أنتم تاركو لي صاحبي" صلى اهللا علیه وسلم:-
ظهـر  كبیـراً  ما یحتج بالحدیث الشـریف الـذي أواله اهتمامـاً  هكذا نرى المرادي كثیراً 

  .نه یعتمد علیه كفرع من فروع السماعأمما یدلل على  من خالل العدد الذي ساقه لنا في كتابه
 

 كالم العرب:االستشهاد ب -
كــالم العــرب الــذي یقــول الســیوطي فهــو ضــرب الســماع أأمــا الضــرب الثالــث مــن 

 ."ما نطقت به العرب من شعر ونثر في جاهلیتها وٕاسـالمها حتـى منتصـف القـرن الثـاني  :عنه
ــــــــــب عــــــــــن األصــــــــــمعي ــــــــــ" :فقــــــــــد نقــــــــــل ثعل ــــــــــن هرمــــــــــة تم الُخ ــــــــــإبراهیم ب                   )ه١٧٦ت(شــــــــــعر ب

 . )٦(وهو آخر الحجج " 

فقــد نقلــت  ،خــذ عــن الفصــحاء الموثــوق بعــربیتهمأُ هــو مــا : " خدیجــة الحــدیثيتقــول 
خـذ فـي الغریـب أُ فهـم الـذین عـنهم أكثـر مـا  ،قریش وقـیس وتمـیم وأسـد ن قبائل العرب:عالعربیة 

ولم یؤخذ عن غیـرهم مـن سـائر  ،نانة وبعض الطائیینثم هذیل وبعض ك ،عراب والتصریفاإلو 
 .)٧( "قبائلهم

، وشـعراً  ل عـن العـرب نثـراً ِقـهـذه القاعـدة، فقـد اسـتدل بمـا نُ  علـىولقد سار المـرادي 
 ،لـم یعــرف أوسـواء مـا عــرف قائلـه  ،نحیـث أن أكثـر مـا اســتدل بـه كـان  للجــاهلیین واإلسـالمیی

                                                 
 .٥٨٦/ ٢التوضیح )١(
 .٨٢٠٦، رقم ١٠/٧٧٢، والمسند الجامع ٥٧٠٧، رقم ٩/٥١٨أخرجه أحمد في مسنده )٢(
 .٢/٦٨٩التوضیح،  )٣(
 .٩/٣٣٨، وجامع المسانید والسنن، البن كثیر ٣٦٦١، رقم ٥/٥أخرجه البخاري في صحیحه  )٤(
 .٢/٨٢٥التوضیح )٥(
 .١٤٨االقتراح  )٦(
 .١٥٤ الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، للحدیثي )٧(



 

٤٥ 
 

ستشـــهاده  بشـــعر المحـــدثین كـــأبي نـــواس وأبـــي العـــالء ا لَّ " َقـــ :كمـــا یقـــول عبـــد الـــرحمن ســـلیمان
 .)١( "المعري

كــال (حكاهــا الفــراء فــي  فــي إعــراب المثنــى مــن لغــةٍ  )٢(ومــن ذلــك مــا ذكــره المــرادي
واسـتدل بقـول  ًا،أو مضـمر  إذا كان عاملهما ظاهراً  ،من وجوب إعرابهما إعراب المقصور )وكلتا

 ،هـــذا مثـــل قـــد كثـــر فـــي كالمهـــم: "ســـیبویه عنـــه بـــاأللف، وقـــد قـــال )٣( )كالهمـــا وتمـــراً (العـــرب 
 ).أعطنــي كلیهمــا وتمــراً  (كأنــه قــال  ،واســتعمل وتــرك ذكــر الفعــل لمــا كــان قبــل ذلــك مــن الكــالم

 ).٤( " )كالهما لي ثابتان وزدني تمراً (كأنه قال  )كالهما وتمراً (ومن العرب من یقول 

ومــن  . لغـة نهـاإفیقـول وقـد ذكـر المـرادي الكثیـر مـن اللغـات واللهجـات فـي كتابـه، 
فـأورد  )بفـم( ) بــــــالمـیم( إلحـاقنـي فـي األسـماء الخمسـة مـن بفي باب المعرب والم أوردهذلك ما 

فیه عشر لغات بقوله: "وٕان كان بالمیم ففیه عشر لغـات: نقصـه، وقصـره، وتضـعیفه، كـل منهـا 
وأفصـحها فـتح فائـه  ،یمـهمع فتح الفاء أو كسرها أو ضمها، فهذه تسعة، والعاشرة، إتباع فائه لم

 .)٥("منقوصاً 
 )٦(أربــع لغــات )الــذین(مــا ذكــره فــي بــاب الموصــول فیقــول: "فــي  ومــن ذلــك أیضــاً 

 .)٧("وحذف نونه لطول االسم بالصلة مطلقاً  ،لغة هذیلو  المشهورة 
: كما ذكر في باب المعرب والمبنـي مـن أكثریصرح باسم قبیلة أو اثنتین أو  ونراه

ال محـل لهـا مـن اإلعـراب ولیسـت بضـمیر،  فـاً و حر متصـلة باألفعـال الخمسـة الضـمائر ال اعتبار
هو كل فعـل اتصـل بـه  )یفعالن(نحو  ": یقولحیث أورد أسماء القبائل التي ذكرت هذه اللغة  ف

كما مثل  سواء كان ضمیراً  )هما یفعالن(و )أنتما تفعالن(ألف اثنین مخاطبین أو غائبین نحو: 
 .)٨(" في لغة طیئ وأزد شنوءة )ن الزیدانیفعال(نحو  به، أو حرفاً 

                                                 
 .١/٢٤٨التوضیح  )١(
 .١/٣٢٦نفسه  )٢(
أّول من قاله عمرو بن حمران الجعدّى، وذلك أنه مـّر برجـل وبـین یدیـه زبـد وسـنام وتمـر، فقـال: أنلنـى مّمـا  )٣(

، مجمــع األمثــال :انظــر ، فســارت مــثال.أّیمــا أحــّب إلیــك أزبــد أم ســنام؟ فقــال: كالهمــا وتمــراً  بــین یــدیك، فقــال:
  .٣/٤٨، ونهایة األرب٢/١٥١للنیسابوري

 .١/٢٨١لسیبویه  ،الكتاب )٤(
 .١/٣١٥التوضیح )٥(
، بیاء مشددة )الذيّ (بیاء ساكنة وهي أفصح اللغات، والثانیة  )الذيْ (حداها في (الذین) أربع لغات: إ )٦(

 .٢/٥٥٦. انظر اإلنصاف بسكون الذال )اللذْ الرابعة (، و بكسر الذال من غیر یاء )اللَّذِ والثالثة (
 .١/٤٢٥التوضیح )٧(
 .١/٣٤٥نفسه  )٨(



 

٤٦ 
 

على لغة الحجازیین، أو  )إما(أو كما ذكره  في باب عطف النسق من كسر همزة 
المـذكورة لغتـان: كسـر همزتهـا، وهـي لغـة أهـل  )إمـا(فـي " فتحها على لغة ثالث قبائل، فیقـول: 

 .)١(" تمیموهي الفصحى، وفتح همزتها، وهي لغة قیس وأسد و ،الحجاز ومن جاورهم 
لمـا كـان  فیقـول: " باإلشارة إلـى أن ذلـك طریقـه السـماع، وقد یكتفي المرادي أحیاناً 

للعلم الجنس خصوص من وجـه وشـیاع مـن وجـه جـاء فـي بعضـه عـن العـرب وجهـان: إعطـاؤه 
فینـة (ومـن المسـموع فیـه الوجهـان  حكم المعارف، وٕاعطاؤه حكم النكرات، وطریـق ذلـك السـماع.

 .)٢(") شیةوغدوة وبكرة وع
ومن ذلك اعتراضـه علـى المبـرد  ،عن العرب عَ مِ القاعدة بنقل من سَ على ج تأو یح

على لغة بلحـارث بـن كعـب یقـول: "فـي المثنـى ومـا  وجراً  ونصباً  إلنكاره  لزوم ألف المثنى رفعاً 
، وهي لغة بني الحـارث بـن كعـب وقبائـل وجراً  ونصباً  ألحق به لغة أخرى وهو لزوم األلف رفعاً 

ِإْن َهــَذاِن  وهـو أحسـن مـا خـرج علیـه قـراءة:، )٣(خـر، وأنكرهـا المبـرد وهـو محجـوج بنقـل األئمـةأ
 .)٤( "َلَساِحَرانِ 

حكـم تقـدم  حیـث ذكـرمـا فـي بـاب االسـتثناء ك وقد ینقل روایة من سمع عن العرب
 المستثنى على المستثنى منه والقول برفعه مبني على هذه الروایة یقول :

مــا لــي إال أبــوك (حــدثني یــونس أن قومــا یوثــق بعــربیتهم یقولــون:  "قــال ســیبویه: 
 .)٥(بدال " ، فیجعلون ناصراً )ناصر

 اآلراء أو فـي قبـول  المـرادي اعتمد علیهـان العرب أحد األصول التي عالسماع ف  
 . هاتوجیه وأرفضها 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠١٧/ ٢التوضیح )١(
 .١/٤٠٤نفسه  )٢(
 .١/٣٣٠نفسه  )٣(
 .١٥٠-١٤٨ ، لألزهريومعاني القراءات، ٤١٩السبعة في القراءات . والقراءة: ٦٣/١٦طه  )٤(
 .٢/٦٧١التوضیح )٥(



 

٤٧ 
 

 القیاس عند ابن أم قاسم المرادي: -٢
اســتند علیــه كثیــر مــن النحــاة لالحتجــاج علــى صــحة یعتبــر القیــاس األصــل الــذي 

 والبد لنا قبل التوسع في الحدیث عن القیاس عند المرادي من ذكر ماهیتـه لغـةً  النحویة. أقوالهم
 :واصطالحاً 
   :القیاس لغةً 

 .)١(سه إذا قدره على مثالهوقیَّ  واقتاسه ،یقیسه قیساً  ،من قاس الشيء 
 :واصطالحاً 

. ")٢(والمعمول في غالب مسائله علیـه" ،و معظم أدلة النحو"ه :ما ذكره السیوطي 
النحــو  نّ أل ،فــي أصــوله "اعلــم أن إنكــار القیــاس فــي النحــو ال یتحقــق األنبــاري ابــن  ویــورد قــول

علـم بمقـاییس مسـتنبطة مـن  :ف بأنـهرِّ لـذا ُعـ ...فمن أنكر القیـاس فقـد أنكـر النحـو كله قیاس...
 .)٣(" استقراء كالم العرب
دیجة الحدیثي أن القیـاس حمـل مجهـول علـى معلـوم، وحمـل غیـر المنقـول وترى خ

  )٤( على ما نقل، وحمل ما لم یسمع على ما سمع في حكم من األحكام وبعلة جامعة بینهما.
مـن  صحاء إلى نوعین: األول: ما ال بدمت الكالم العربي المسموع عن الفوقد قسّ 

والثـاني: مـا وجـدوه یتـدارك بالقیـاس وتخـف التكلفـة  .یهوال تبنیه عل ،ال بوصیة فیه،تقبله كهیئته 
 .)٥( في علمه على الناس فقننوه وفصلوه

وتعـــرض لنـــا الحـــدیثي فائـــدة القیـــاس بأنـــه یغنـــي المـــتكلم عـــن ســـماع كـــل مـــا یقولـــه 
نظائرهـا. وان لـم یسـمع ذلـك علـى قیـاس الكلمـات  ألنه یستطیع أن یصـوغ الفائـدة متبعـاً  ،العرب

 .)٦( عن العرب
من النحاة، وقد بدأ القیاس منذ النحاة   أن القیاس ال یؤخذ بكلیته كما یرى كثیرٌ إال

فـي النحـو ومـذاهب یتفـرد بهـا كمـا  اً األوائل، فهذا یونس بن حبیب من نحاة البصرة فإن له قیاسـ
 .)٧(نقله السیرافي في قوله، فهو مذهب كوفي في القیاس وهذا مما أخذه علیه سیبویه

 
                                                 

 .٦/١٨٧) قیس (لسان العرب، مادة )١(
 .٢٠٣ قتراح) اال٢(
 .٢٠٤نفسه ) ٣(
 .٢٢١للحدیثي في كتاب سیبویه،  أصول النحوالشاهد و  )٤(
 .٢٢٢ نفسه )٥(
 .٢٢٣ نفسه) ٦(
 .٢٧ ، للسیرافي) أخبار النحویین البصریین٧(



 

٤٨ 
 

 ي عــن عبــد اهللا بــن أبــي اســحاق الحضــرمي بأنــه كــان أشــد تجریــداً ویقــول الســیراف
. فهــو مــن نحــاة البصــرة ، یقــول )١(للقیــاس مــن عیســى بــن عمــر الثقفــي وأبــي عمــرو بــن العــالء

مــن بعــج النحــو ومــد القیــاس  ألنــه أولُ ؛ شــوقي ضــیف أنــه یعــد بحــق أســتاذ المدرســة البصــریة 
  .وشرح العلل

ویتضح ذلك  .)٢(مهالقیاس وعمَّ  قَ رَ لباب، فقد طَ ثم تبعه عیسى ابن عمر في هذا ا
حتــى خطــأ العــرب الفصــحاء إذا  إســحاقوقــد اتبــع أســتاذه أبــا ، ممــا نقلــه عنــه ســیبویه فــي كتابــه

 خالفوا القیاس كما ذكرت لنا المصادر من تخطئته للنابغة:
ــــــ ئیلةٌ اورتني َضـــــــــــــــــي َســـــــــــــــــكـــــــــــــــــأنِّ  فبـــــــــــــــــتُّ  ــــــرقشِ  نَ ِم ــــــ ال ــــــي أنیابهــــــا السُّ )٣(نــــــاقعُ  مُ ف

وتبعــه ســیبویه الــذي ، قیاســه علــى الكثـرة المطــردة مــن كــالم العـرب ىبنــ الـذي حتـى جــاء الخلیــل
عـده ابـن  والـذي ،وصـحح القیـاس بعنایـة فـي كتابـه الـذي لـم یكـن قبلـه وال بعـده مثلـه ،بلغ الغایـة

 .)٤( جني كاشف قناع القیاس في علمه
یبویه كما یرى الكثیر سي الخلیل وتلمیذه على یدَ  نضج  ن القیاسأإذن یتبین لنا 

 ابن جني والزبیدي. ء ومنهممن العلما
خدیجـة وقـد أكـدت  النحـو. ةمـع نشـأ مما تقدم یتبین لنا أن القیـاس قـد نشـأ بصـریاً  

وهو مـن أصـحاب الخلیـل: أنـه قـد قـدم مـن البادیـة وال  ،)٥(وسيالسد جمؤر  ذلك بما قاله الحدیثي
زیـــد  يفتـــه قریحتـــه. وأول مـــا تعلمـــه فـــي حلقـــة أبـــوٕانمـــا كانـــت معر  ،معرفـــة لـــه بالقیـــاس بالعربیـــة

 .)٦( األنصاري بالبصرة
 

                                                 
 .٢٨أخبار النحویین البصریین  )١(
 .٢٣لشوقي ضیف  ،المدارس النحویة )٢(
وسمط  ،٩/ ٦والدرر  ،٢٤٨/ ٤والحیوان  ،٤٥٧/ ٢وخزانة األدب  ،٢٣یاني في دیوانه البیت للنابغة الذب )٣(

 .١١٧ /٢وبال نسبة في همع الهوامع ؛ ٨٩/ ٢والكتاب  ،٩٠٢/ ٢وشرح شواهد المغني  ،٤٨٩الآللي 
فیه الشاهد في قوله: "السم ناقع" فقد رفع ناقع على أنه خبر السم، ویجوز فیه النصب على الحال، كما یجوز 

 الرفع على الصفة لجهة أن الالم للجنس فهو بحكم النكرة.
 .٣٠-٢٥لشوقي ضیف  ،)المدارس النحویة٤(
أحـد األئمـة مـن أهـل األدب، سـمع : مؤرج بن عمر بن منیع بن حصین السدوسي النحوي أبـو فیـد البصـري )٥(

مـات  المعاني، جماهیر القبائـل. : غریب القرآن، األنواء،اته صنفمن م من قرة بن خالد وأبي عمرو بن العالء.
وفیــات األعیــان  انظــر : ومائــة؛ وقیــل: عــاش إلــى بعــد المــائتین. -وقیــل أربــع وتســعین  -ســنة خمــس وتســعین 

 .٣٢٧ /٣وٕانباه الرواة  ،٢/٣٠٥وبغیة الوعاة  ،٢/١٣٠
 .٢٢٨للحدیثي في كتاب سیبویه،  أصول النحوالشاهد و  )٦(



 

٤٩ 
 

عمــر  يكــاألخفش األوســط، وأبــ وقــد تبــع ســیبویه كثیــر مــن النحــاة، وألفــوا فیــه كتبــاً 
والقیـاس علیـه  ،نه ینبغـي أن یقتصـر فـي النحـو علـى السـماع الصـحیحأالجرمي الذي كان یرى 

عثمــان المــازني صــاحب كتــاب  بـيیــل عــن العــرب، وأدون اإلتیـان بصــور متعــددة لــم یـرد لهــا مث
 .)١( العرب ما قیس على كالم العرب فهو من كالم نّ أالذي كان یرى  ،التصریف

وتســاهلوا فــي ، الروایــةفــي نهــم اتســعوا أ، إال وقــد اهــتم نحــاة الكوفــة بالقیــاس أیضــاً 
ذ ْخـأاهلوا فـي تسـقـد ، ونخـذ عـنهم البصـریأمع أخذهم مـن الفصـحاء الـذین  فهمشروط المروي. 

تســاهل فــي ذلــك حتــى تحامــل علیــه  إمــامهم عمــن ســكن الحواضــر. فهــذا الكســائيحتــى  المــروي
 هجائه، فهو القائل:  إلىمما قد دفعهم  ،من االنتقادات اً البصریون، ووجهوا له كثیر 

ـــــــــــــــــــــــع  قیـــــــــــــــــــــــاٌس  النحـــــــــــــــــــــــوإنمـــــــــــــــــــــــا   )٢(نتفعـــــــــــی رٍ ـــــــــــــــــأم لِ ـــــــــــــــي كــــــــه فـــــــــــــــــوب یتب
هجائـــه إلــى الیزیــدي  لفســادها، ممــا دفــع وضــعفوا لغتــه ،فقــاس علــى كــالم مــن نبــذه البصــریون

 بقوله:
 )٣( ادِ ــــــــــــــــأوغو  تامٍ ـــــــــــــــــــــــــن أغــــــــــن بیـــــم  هـــــــــــــــــوأزروا ب ومٌ ـــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــــــأفس

 ـــــــــــدادِ ـــــــــــــــوأج ـــــــــــــــــــــــــاءٍ آب امُ ــــــــــــــــــــــــــــَـــ ئلِ   كنةٍ ــــــــــــــــــــــــوذوي ل راءٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــذوي م
 منقادِ  یرُ ــــــــــــــــغ وءٍ ـــــــــــــــــــــس اُس ـــــــــــــــــــــیـق  مــــــــــــوه هـــــثُ دَ ــــــــــــــْــ أح اٌس ــــــــــــــــــــــلهم قی

ولقـد  سـماع. إلـىقاسـوا دون اسـتناد و س على من فسـدت ألسـنتهم، ولم یكتفوا بالقیا
لــى یــدي أبــي علــى وبلــغ ع ،حتــى اســتتب القیــاس ،مــن النحــاة فــي الروایــة رٌ اتبــع الكســائي كثیــ

 .)٤( أنواعه وأركانه وبحوثه فرعتتفالفارسي وابن جني ذروته، 
وحكم ما  ،وفرع مقیس ،أصل مقیس علیه -كما یرى كثیر من النحاة-فمن أركانه 

یســـري علـــى المقـــیس ممـــا هـــو فـــي المقـــیس علیـــه، وعلـــة جامعـــة. ومـــن هنـــا اختلـــف النحـــاة فـــي 
یتــوافر فیــه مــن شــروط الــراوي فــي الــنص المــروي  : اللغــة المســموعة ومــا األصــل المقــیس علیــه

وصـــحته وفصـــاحة المـــتكلم بـــه. "فـــاعتبر للقیـــاس درجـــات یقـــاس علـــى بعضـــها ویحفـــظ بعضـــها 
رائهــم. فــالكالم المســموع عــن العــرب مــع اخــتالف آللنحــاة و  اآلخــر. فتختلــف هــذه الــدرجات تبعــاً 

 .)٥(رد وٕاما شاذ"لغاتهم إما مطّ 
                                                 

 .٢٢٩-٢٢٨للحدیثي   بویه،في كتاب سی أصول النحوالشاهد و  )١(
، ٤/١٧٤٧، ومعجم األدباء ١١/٤١٠، وتاریخ بغداد١٣/٣٤٥البیت منسوب للكسائي في معجم الشعراء  )٢(

 .٢/٢٦٧، وٕانباه الرواة ٢١/٥١والوافي بالوفیات 
 ، ١/١١٩، وتاریخ العلماء النحویین١٠/٣٤األبیات منسوبة للیزیدي في أخبار النحویین البصریین )٣(

 .١/٧٠األلباء ونزهة 
 .٢٣١-٢٣للحدیثي  في كتاب سیبویه، أصول النحوالشاهد و  )٤(
 .٢٣٤-٢٣٣نفسه  )٥(



 

٥٠ 
 

فمـن  .وقاس علیـه علـى مـذهب  كثیـر مـن النحـاة ؛ردوقد أخذ المرادي الكثیر المط
ذلــك مــا ذكــره فــي بــاب المفعــول فیــه مــن نیابــة المصــدر عــن الظــرف بحــذف المضــاف وٕاقامــة 

أي مكان  )جلست قرب زید( :مقدار، كقولهم أوتعیین وقت  إفهامالمضاف إلیه مقامه. وشرطه 
أي  )ك خفـوق الـنجم، وطلـوع الثریـاكـان ذلـ(قربه، وهذا قلیل في المكان. أما الزمـان فكثیـر نحـو 

 .)١(وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثریا. فكثرته تقتضي القیاس علیه
وقد لجأ المرادي في بعض أحكامه بوصفها بالقلة أو الشذوذ أو الندور. ومن ذلـك 

ل) بالفعل المضارع لكونـه مشـابه السـم الفاعـل وذلـك أما أورده في باب الموصول من اتصال (
 :. ویورد قول الشاعر)٢(قلیل

مـن النفـي واالسـتفهام  اً االبتداء بالوصف المذكور مجـرد ومما أورده في القلة أیضاً 
و ز أولـــئ"فـــا :ن المنـــع. فقلیـــل أن یقـــالیزه ســـیبویه علـــى قـــبح، ومـــذهب البصـــریوهـــو قلیـــل. فجـــوَّ 

 .)٤(الرشد"
جــه فــي بعــض األحكــام للضــرورة، ویتضــح لنــا ذلــك وخرَّ  ،المــرادي النــادر ذكــروقــد 

في شرحه إللحاق نون الوقایة قبـل یـاء المـتكلم مـع بعـض الحـروف واألسـماء. فعقـب علـى قـول 
 ابن مالك في:

 )٥(ومع لعلَّ اعكس وكن مخّیرا   دراـــــــــــــني نـــــــــــتلیو  اــــــــــــني فشــیتـــــــــــــــول
النون مع لیت،  إسقاطكذلك. وقد ندر  إالن آفي القر  لنون مع لیتني، ولم یأتِ أي كثرة لحاق ا
 كقول الشاعر:

 
 
 

                                                 
 .٦٦٢/ ٢التوضیح  )١(
 .٢١٤-٢١٣انظر تفصیل المسألة )٢(
، وشرح التصـریح ٢٧٤/ ١، والدرر ٣٢/ ١، وخزانة األدب ٥٢١/ ٢) البیت منسوب للفرزدق في اإلنصاف ٣(
وشــرح  ،١/٨٥، وشــرح ابــن عقیــل ٢٠/ ١وبــال نســبة فــي أوضــح المســالك  ، ولــیس فــي دیوانــه؛١٤٢، ٣٨/ ١

 .٣٣٢/ ١، وهمع الهوامع ٦٠/ ١والمقرب  ،٩٩عمدة الحافظ 
 الشاهد فیه قوله: "الترضى" حیث أدخل الموصول االسمي "أل" على الفعل المضارع، وهذا قلیل.

 .٧٧٢/ ٢التوضیح  )٤(
 .١/١١٨،وشرح التصریح ١/١٠٢،وشرح األشموني ١/١١٠قیلوابن ع ،١٣) البیت البن مالك في ألفیتة ٥(

ـــــــــهُ  مـــــــــا أنـــــــــتَ  )٣(وال الَبِلیــــــــــــــِغ وال ِذي الــــــــــــــرَّْأِي والَجــــــــــــــَدلِ  بـــــــــالَحَكِم الُتْرَضـــــــــى ُحُكوَمُت



 

٥١ 
 

 
ـــــــــــــــــــنْ كمُ   ـــــــــــــــــــیْ لَ  قـــــــــــــــــــالَ  إذ رٍ ابِ َجـــــــــــــــــــ ةِ َی ـــــــــــــــــتْ أُ و  هفُ صـــــــــــــــــادِ أُ  يِت )١(يمـــــــــــــــــالِ  لَّ ُجـــــــــــــــــ فُ ِل

 إالن آفـي القــر  ألنهـا لـم تـرد، تــهكثر لحـذفها مـع لعـل جـاز أو  للضــرورة. نـادرج المـرادي هـذا الفخـرَّ 
 ، كقول الشاعر:أیضاً نادر للضرورة  وٕاثباتها، كذلك

ـــــــــــــــــتُ فقُ  ـــــــــــــــــيایر عِ أَ  ل ـــــــــــــــــ ن ـــــــــــــــــي لَّ لعَ  ومَ دُ الَق ـــــــــــبِ  طُّ ُخـــــــــــأَ  ن ـــــــــــا قَ َه ـــــــــــِألَ  راً ْب )٢( دِ ماِجـــــــــــ َض یَ ْب

 ســـیأتي ذكـــره لشـــعریة، وهـــذا مـــا فـــي القواعـــد للضـــرورة ا ة المـــرادي النـــدر  یعـــزومـــا كـــان  فغالبـــاً 
 .)٣(في الفصل الثاني

لقلة أو ندور أو شذوذ. ومن ذلك ما  هحفظ وال یقاس علییوقد أورد من األمثلة ما 
 أورده في باب الموصول من وضع االسم الظاهر موضع المضمر كقول الشاعر:

ــــــــــا ــــــــــأَ  ربِّ  فی ــــــــــ اهللاُ  تَ ْن ــــــــــي ُك )٤( عُ َمـــــــطْ أاهللا ة َمـــــــحْ ي رَ ي ِفـــــــذِ الَّـــــــ تَ وأْنـــــــ  مــــــــــوطنٍ  لِّ ف

 فقال هذا من القلة ال یقاس علیه.
لإلشارة،  ماً م الحال على عامله إذا كان اسوقد ذكر في باب الحال من ندور تقد

 على قول ابن مالك: تشبیه. معقباً للتمني أو لل اً أو حرف
)٥( لـــــــــــــــــن یعمـــــــــــــــــال حروفـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــؤخراً   وعامـــــــــــــــل ضـــــــــــــــمن معنـــــــــــــــى الفعـــــــــــــــل ال

 جرـــــــــــــفي ه اً تقر ـــــــــــعید مســـــــــــــــــو ســــــــــــــــنح  درــــــــــــــن )أنــــــــــــــــیت، كــــــــــــــــلك، لـــــــــــــــ(تــــــــــــك

                                                 
      ،١٠٥/ ٢، ، وشـــرح أبیـــات ســـیبویه ٣٧٧، ٣٧٥/ ٥،  وخزانـــة األدب ٨٧) البیـــت لزیـــد الخیـــل فـــي دیوانـــه ١(
،وشـــــــــــــرح ابـــــــــــــن ٢٥٠/ ١، وبـــــــــــــال نســـــــــــــبة فـــــــــــــي والمقتضـــــــــــــب ٣٧٠/ ٢، والكتـــــــــــــاب ١١٧٧/ ١المفصـــــــــــــل و 

 .٦٤/ ١، و همع الهوامع ١/١٠٢،واألشموني١/١١١عقیل
 الشاهد: قوله: "لیتي" حیث حذف نون الوقایة، وهذا الحذف نادر.

،واالشــموني ١/١١٣،وشــرح ابــن عقیــل١/٣٥٠) البیــت بــال نســبة ،قــال عنــه العینــي :لــم أقــف علــى اســم قائلــه٢(
 ..وقد نسبه محقق اللمحة في شرح الملحة لُمْدِرك بن حْصن األسدي١/٢٦٠،وهمع الهوامع١/١٠٣

 علني" حیث جاء بنون الوقایة مع "لعل"، وهذا قلیل.الشاهد: قوله: "ل
 ٣٨٠-٣٨٢/ ١) التوضیح٣(
،  شـرح ١/٦٥٥، ولیس في دیوانه، وبال نسبة في المغني ٥٥٩/ ٢) البیت للمجنون في شرح شواهد المغني ٤(

 .٣٩٩/ ١، وهمع الهوامع ١٦٨/ ١،والتصریح ١/١٢٧االشموني
" حیـث ذكـر اسـما ظـاهرا بـدل ذكـر الضـمیر فـي الصـلة، والشـائع والشاهد فیـه قولـه: "وأنـت الـذي فـي رحمـة اهللا 

 القول: "وأنت الذي في رحمته أطمع".
،وشـــــــرح ٢/٢٢،و شـــــــرح األشـــــــموني ٢/٢٧١،وشـــــــرح ابـــــــن عقیـــــــل ٣٣) البیتـــــــان البـــــــن مالـــــــك فـــــــي ألفیتـــــــه ٥(

 .  ١/٥٩٧التصریح



 

٥٢ 
 

، فیقـــول اً أو مجــرور  اً إذن النــدور لتقــدیم الحـــال علــى العامـــل المعنــوي إذا كــان جـــار 
مــا جــاء منــه " بــذلك، فقــال:  )١(یقــاس علیــه. صــرح ابــن النــاظم ظــاهره ممــا ال  )نــدر (المــرادي 
 .)٢("حفظ وال یقاس علیه مسموعاً 

فـــي تنبیهاتـــه مـــن  أوردومــا جـــرى مجراهمـــا، فقــد  )نعـــم وبـــئس(فـــي بــاب  ذكـــرهومــا 
 ل) بعد الفعل إلنشـاء المـدح، وأجـاز بعضـهم أن یكـون مضـافاً أ(ـضرورة تعریف االسم الظاهر ب

 عر:إلى ضمیر، كقول الشا
)٣(اهَ ـــُــــ اببَ ـــــــشَ  مَ عْ ـــِـــ ون اءِ ـــــَــ جیْ و الهَ أخُ  مَ عْ ـــــــِــ نفَ  

نــه یحفــظ وال یقــاس أل). فیقــول المــرادي أ(ـفــألحق الضــمیر شــبابها، واألصــل أن تكــون معرفــة بــ
 قول الشاعر:كنكرة،  إلى اً علیه لقلته، أو یكون االسم مضاف

ــــــن عثمــــــانُ  كــــــبِ الرَّ  صــــــاحبُ  لهــــمْ  الحَ ــــــــــــــال س ومٍ َقــــ بُ ـــــــــــاحــــــصَ  مَ ــــــــعـــــفن ــــــاعفَّ  ب )٤( ان

ـــه     خصـــه عامـــة النحـــویین بالضـــرورة فـــیحفظ وال یقـــاس: "فأجـــازه الكوفیـــون، ویقـــول المـــرادي عن
 .)٥("  علیه

ــــــد أورد            صــــــوات" بنــــــاء فعــــــالل مــــــن الربــــــاعيفــــــي بــــــاب "األفعــــــال واأل أیضــــــاً وق
، فمـــذهب ســـیبویه أنـــه یحفـــظ وال یقـــاس علیـــه، الـــذي أجـــازه األخفـــش قیاســـاً  )عـــاركقرقـــار، وعر (
 .)٦(مذهب سیبویه ویرى أنه الصحیحالمرادي  یذهبو 

وذكــر فیمــا شــذ وال یقــاس علیــه، مــا أورده فــي تثنیــة المقصــور والممــدود. فشــذ فــي 
 لممدود مما رضیان) قیاسه رضوان. وشذ في ا-حوذالن-أشیاء: (مذراوان ةاالسم المقصور ثالث

 
 

                                                 
 .٢٤٠شرح ابن الناظم  ) ١(
 .٧١١/ ٢) التوضیح٢(
 . ٣/٢٨،وهمع الهوامع٢/٢٧٧بال نسبة في شرح األشموني ) شطر بیت من الطویل وهو ٣(
فـي الجملـة األولـى، وفـي الجملـة الثانیــة ورد  )الهیجـا(د فاعـل "نعـم" اسـًما مضـاًفا إلـى معرفـة ورو الشـاهد فیـه: " 

 فاعل "نعم" اسًما مضاًفا إلى ضمیر یعود إلى معرفة، وهذا جائز عند بعض النحاة.
 ، وٕایضاح شواهد اإلیضاح٢١٣/ ٥النهشلي المعروف باْبن الغریزة في الدرر ) البیت لكثیر بن عبد اهللا ٤(
 .  ٣٢/ ٣، وهمع الهوامع ٦٦/ ١، وبال نسبة في المقرب ٤١٧/ ٩و خزانة األدب  ،١١٩/ ١

الشاهد فیه قوله: "نعم صـاحب قـوم" حیـث ورد فاعـل "نعـم"، وهـو قولـه: "صـاحب" نكـرة مضـافة إلـى نكـرة، وهـذا 
 ء والكوفیین في سعة الكالم، ومنع ذلك عامة النحویین إال في الضرورة.جائز عند الفرا

 .٩٠٦/ ٢التوضیح )٥(
 .٣/١١٦٠نفسه )٦(



 

٥٣ 
 

، أو حــذف )حمرایــان( أو قلبهــا یــاءً  )حمــراءان(ال یقــاس علیــه: إقــرار همــزة التثنیــة 
، والخـامس قلـب )كسـایان(، وقلـب همـزة "كسـاء" ونحـوه یـاء )قاصعان(األلف والهمزة نحو قولهم 

 ).١(اً األصلیة واو 
مـا ذهـب مـن غیـرهم. فالصـحیح  )ضیاون( -ذكر السنانیر – )ضیون (ومن ذلك قوله في جمع

 )ســـیقه(). والســـماع مـــن نســـیبویه للقیـــاس والســـماع. فالقیـــاس فلإلبـــدال نحـــو أوائـــل (ضـــیائ إلیـــه
 .)٢(فشاذ ال یقاس علیه )ضیاون(. أما )جیائد( )جید(، و)سیائق(

 هـــذا المـــنهج الـــذي ســـار علیـــه المــــرادي فـــي أصـــوله النحویـــة، وتأصـــیله للخــــالف
 واهللا أعلم. النحوي..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٦٩-١٣٦١/ ٣ التوضیح )١(
 . ١٥٧١/ ٣ نفسه )٢(



 

٥٤ 
 

 الفصل الثاني
 أسباب الخالف في شرح المرادي

 
 :یشتمل الفصل الثاني على

 
 عند المرادي. اللهجات المبحث األول:

 
 الضرورة الشعریة.المبحث الثاني: 

 
 التأویل والتقدیر عند المرادي.المبحث الثالث: 

 
 اختالف الروایات في الشاهد النحوي.المبحث الرابع: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٥ 
 

 عند المرادي. هجاتث األول : اللالمبح
 :وفیه

 
 ال یترتب علیها خالف في األحكام النحویة. أوردها المرادي هجاتلأوًال: 

 
 .لقبائل معینةالمرادي نسبها  هجاتلثانیًا: 

 
 .للعرب ولم یصرح بالقبیلة ها المرادينسب هجاتلثالثًا: 

 
 .هفیها رأی أبدى المرادي هجاتلرابعًا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٦ 
 

 توطئة:
 واسـعاً  ، فقـد شـكلت لغـة العـرب مسـرحاً متعـددةً  كثیـرةً  اً ابسـبللخالف بین النحـاة أ إنّ 

 .للخالف لما تحمله من ناحیة لهجیة وكیفیة توجیهها نحویاً 
لیــه النحــوي فــي قبــول إاســتند  ل قیاســاً ونطقهــم شــكّ  ،فــاختالف القبائــل فــي لهجــاتهم

كانت قوة اللغة التي یستشهد بها  ،لهذه الضوابط تبعاً فوضع الضوابط علیها و  ،اللغة أو رفضها
 النحوي في تأصیله للقاعدة النحویة. 

اخـتالف (لما أورده ابن جنـي فـي كتابـه الخصـائص فـي بـاب  ،ویسوقنا هذا التقدیم
یقبلها القیاس،  )ما(حیث یقول:" أال ترى أن لغة التمیمیین في ترك إعمال  )اللغات وكلها حجة

 ،ین فــي إعمالهــا كــذلك؛ ألن لكــل واحــد مــن القــومین ضــرًبا مــن القیــاس یؤخــذ بــهولغــة الحجــازی
ویخلـــد إلـــى مثلـــه. ولـــیس لـــك أن تـــردَّ إحـــدى اللغتـــین بصـــاحبتها؛ ألنهـــا لیســـت أحـــق بـــذلك مـــن 

أقــوى  لــك فــي ذلــك أن تتخّیــر إحــداهما فتقویهــا علــى أختهــا، وتعتقــد أنّ  وســیلتها. لكــن غایــة مــا
صـلى -أَوال ترى إلى قول النبـي  خرى فال.نسابها. فأما رّد إحداهما باألُ القیاسین أقبل لها وأشد أ

 .)١(اهللا علیه وسلم: "نزل القرآن بسبع لغات كلها كاٍف شاٍف"
فنجـده یـورد لنــا  ،فقـد احتلـت اللغـة مســاحة واسـعة عنـد المــرادي كسـائر كتـب النحــو

 ،یلـة ویوجـه لغتهـا تـارة أخـرىو یـذكر اسـم القب ،من اللغات ما ال یترتب علیه خـالف نحـوي تـارة
لتوجیهـه النحـوي . وسـیعرض  ویكتفي بنسبتها للعـرب وكـل ذلـك تبعـاً  ،أو ال ینسبها لقبیلة معینه
  الباحث ذلك فیما یأتي:

 أوردها المرادي ال یترتب علیها خالف في األحكام النحویة:  هجات: لأوالً 
ـــأكـــام النحویـــة إال ال یترتـــب علیهـــا اخـــتالف فـــي األح هجـــاتلالمـــرادي قـــد أورد  ه ّن

بأشــهرها فمــن ذلــك مــا أورده فــي بــاب الكــالم ومــا  یــذكر عــدد اللغــات دون تفصــیل مكتفیــاً  أحیانــاً 
 .)٢("وفي الكلم ثالث لغات في نظائره نحو "َكِبد": حیث یكتفي بقوله ،یتألف منه في الكلم

ومـن  .)٣(وهو إحـدى لغـات االسـم السـتة" )سما( " یقول : )سما(ما ذكره في وكذلك
ففیه عشر لغـات: نقصـه، وقصـره،  )المیمـ(وٕان كان ب"  :یقول )فم(ذلك ما ذكره في اقتران المیم 

وتضعیفه، كل منها مع فتح الفاء أو كسرها أو ضمها، فهذه تسعة، والعاشـرة، إتبـاع فائـه لمیمـه 
  .)٤(" وأفصحها فتح فائه منقوصاً 

                                                 
 .٢/١٢ الخصائص) ١(
 .١/٢٧٤التوضیح ) ٢(
 .١/٣٠٢نفسھ  )٣(
 .١/٣١٥نفسھ  )٤(



 

٥٧ 
 

وفیــه  )الــذي(المفــرد المــذكر ": فقــالومــن ذلــك أیضــًا مــا أورده فــي بــاب الموصــول 
إســكان الــذال وتشــدیدها مكســورة  ســت لغــات: إثبــات یائــه وحــذفها مــع إبقــاء الكســرة، وحــذفها مــع

 .)١(وتخفیف الیاء الساكنة" ومضمومة، والسادسة حذف األلف والالم
التـي اتبعهـا  -غلب كتب اللغة سنجد هذه الطریقة فـي سـرد اللغـاتأفلو نظرنا إلى 

مــادة (زكــر)  صــاحب اللســان فــي فــذكرف فــي األحكــام عامــة ترتــب علیهــا اخــتالولــم ی -المـرادي
، وَزَكـِري، باتٍ لغربع وفي زكریا أیقول :" مثالً  ، َوَزَكِریَّـا َمْقُصـوٌر خفیـف الیـاءت: َزَكـِريٌّ مثـل عربِـيٍّ

 .)٢( "َزَكِریَّاُء َمْمُدودٌ  وَ 
ِمَع، وَنَصــَر، وَضــرَب) ، َكَســ(َنِعــمَ ": )نعــم(الزبیــدي فــي مــادة  دنــع نجــدهمــا كــذلك و 

مِّ، ُنُعوَمًة، أي: صالُث ُلغاٍت. والث حاح: وَنُعَم الشَّيء، ِبالضَّ ، وكـذلك: لیِّنـاً  اً ناعم ارذي في الصِّ
، )َفِضـَل َیْفُضـلُ (مثـل:  )ُعمَنِعـَم َیـنْ (مـا ،وفیه لغة ثالَثٌة مركبـة بینه)َحِذَر َیْحَذر(ل: ثَام )َنِعَم َیْنَعمُ (

 . )٣("، ِبالَكْسِر ِفیِهما، وهو شاذ)ِعَم َیْنِعمُ نَ (: ولغة رابَعة
حكــام یترتـب علیهـا خـالف فـي األال  ممـا ،وأشـباه هـذه المسـائل كثیـرة عنـد المـرادي

 .النحویة مما ال حاجة لذكره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٤١٩التوضیح ) ١(
 .٣/٣٢٦زكر) لسان العرب، مادة () ٢(
 .٣٣/٥٠١س، للزبیدي ، مادة (نعم) اج العروس من جواهر القامو ت) ٣(
 



 

٥٨ 
 

 نسبها المرادي لقبائل معینة: هجات: لثانیاً 
قبیلــة أو أكثـر بهـذه اللغــة یغلـب علـى المــرادي نسـبة اللغـات إلــى قبائلهـا إذا تفـردت 

عـــن ســـائر القبائـــل، لیرســـم لنـــا معـــالم لغتهـــا فهـــو النحـــوي المـــتمكن واللغـــوي األمكـــن . فقـــد رأى 
 :ذكرها المراديكما المنسوبة للقبائل  لغاتالالباحث أن یورد 

  :كما وردت في التوضیح  يءقبیلة طیأشهر المسائل التي تفردت بها من  :يءیقبیلة ط-١
 . )١(اسم موصول یستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد يءعند طی )ذو( ذو الطائیة. -
بالبنـاء  )الالتـي(وذوات إذا أراد معنـى  )التـي(إذا أراد معنـى  )ذات(تقـول:  يءإن بعض طی -

 .)٢(على األصل)ذو(، یقول: )التي والالتي(على الضم فیهما. أي إذا أراد غیر 
 اً أو مجموعــ ظــاهر مثنــىً الســم لفعــل اســند أ إذالجمــع عــدم تجریــد الفعــل مــن عالمــة التثنیــة وا –
 .)٣(")یفعلون الزیدون و( )یفعالن الزیدان(
مـررت بـرجلین حسـنیِن غالماهمـا، ( اً تثنیة الوصف الرافع السببي، وجمعه جمع مذكر سـالم -

  .)٤( )وبرجال حسنیَن غلمانهم
 .)٥()داخِشنَّ یا هن(فتقول:  )اْخَشینَّ (قبلها  حذف الیاء المفتوح ما -
 )رامة ذات أكرمكم اهللا بهْ والك(:كقولهم فتحة إلى ما قبله حذف ألف ضمیر الغائبة منقوالً  -

 .)٦(بها یرید:
 .)٧()وعصو هذا أفعو(اً قلب ألف الموقوف علیها واو  -
 .)٨( یرید (حبلى) )هذه حبلو یا فتى( الوصل حكم الوقف  إعطاء -
  .)٩()َعَصْي وَقَفيْ (في الوقف  قلب األلف یاءً  -
 
 
 

                                                 
 .١/٤٣٦التوضیح) ١(
 .١/٤٣٨نفسه ) ٢(
 .٢/٥٨٥نفسه ) ٣(
 .٢/٩٥١نفسه ) ٤(
 .٣/١١٨٣نفسه ) ٥(
 .٣/١٤٧١نفسه ) ٦(
 .٣/١٤٧٦نفسه ) ٧(
 .٣/١٤٩٠نفسه ) ٨(
 .٣/١٤٩٢نفسه ) ٩(



 

٥٩ 
 

 :كما وردت في التوضیحقبیلة تمیم أشهر المسائل التي تفردت بها  من :قبیلة تمیم-٢
 كقول الشاعر : )١( بحرف علة اإلطالقمن مدة  تنوین الترنم الالحق للروي المطلق عوضاً  -

 )٢( نْ ــــــــابَ ـــــــــــَقْد َأصَ ـــــــْبُت لَ ــــــي ِإْن َأصَ ــــــولِ ــــــــَوقُ   نْ ـــــــِعَتابَ ـــــــاِذَل َوالْ ــــــــْوَم عَ ــــــــلِّي اللَّ ــــَأقِ    
 .)٣(ووقفاً  وصالً  )ناأ(إثبات ألف  -
 .)٤(قصر (أولى) في اسم اإلشارة -
 .)٥( )ذاك، تیك( اإلشارةعدم استعمال الكاف مع الالم في اسم  -
 .)٦()لیســـ(النافیة المشبه ب )ما( إهمال -
  :كقول الشاعر )٧(التمیمیة )ما(د جواز زیادة الباء بع -

 )٨( رُ ـــــــــــــتَّیسِّ ـْعٌن َوَال مُ ــــــــْنِسىٌء مَ ــــــَوَال مُ   قَّهِ ــــــــــاِرِك حَ ــــــــْعٌن بتــــــا مَ ـــــَعْمُرَك مـــــلَ 
 .)٩(هیهات ویقفون بالتاء، وبعضهم یضمها )تا(كسر  -
، وبنائه على الكسـر فـي الجـر والنصـب، أمـا غیـرهم في الرفع غیر منصرف )أمس( إعراب -

 .)١٠(یبنونه على الكسر دائماً 
، ومنـع مـا )حضـار(مثـل  )فعـال(على الكسر في الكلمات التـي علـى وزن  ءٌ ار  خرهآبناء ما  -

 .)١١(من الصرف راءً  خرهآلیس 
                                                 

 .١/٢٧٧التوضیح) ١(
والخصــائص  ،٣٤٩/ ٢وشــرح أبیــات ســیبویه  ،٢٠٨ -٢٠٥/ ٤، والكتــاب ٨١٣ریــر فــي دیوانــه البیــت لج )٢(
ــــي  ؛٢/٦٢٠وهمــــع الهوامــــع  ،٧٦٢/ ٢وشــــرح شــــواهد المغنــــي  ،٣/١٥١وخزانــــة األدب ،٩٦/ ٢ وبــــال نســــبة ف

 .١/٢٧ ياألشمونوشرح  ،١/١٧وشرح ابن عقیل  ،٦٥٥اإلنصاف 
ى اللفظــین تنــوین التــرنم، واللفظــة األولــى اســم، والثانیــة فعــل، الشــاهد قولــه: "العتــابن" و"أصــابن" حیــث أدخــل علــ

 باالسم. فدل بذلك على أنه لیس مختصاً 
 .١/٣٦٥التوضیح) ٣(
 ٤٠٧/ نفسه )٤(
 .٤٠٩/ نفسه )٥(
 .٢١٥/ نفسه )٦(
 .٥٠٨/ نفسه )٧(
وخزانـة  ،١/٤٣٦،وشرح الكافیة١/١٣١، وشرح أبیات سیبویه١/٦٣، والكتاب٢٨٠البیت للفرزدق في دیوانه )٨(
 .١/٤٦٧وبال نسبة في الهمع  ؛١/٣٧٢وحاشیة الصبان ،١/٣٧٨دب األ

یجـوز دخـول  وعلیـه  ، وهـو متقـدم (تـارك)البـاء علـى الخبرحیـث دخلـت  الشاهد فیه قوله :"ما معن بتـارك حقـه"
 .الباء على خبر المبتدأ الواقع بعد ما التمیمیة

 .٣/١١٦٣التوضیح) ٩(
 .٣/١٢١٨ نفسه )١٠(
 .٣/١٢٢٠ نفسه )١١(



 

٦٠ 
 

 .)١(نیثأعند الت )عشرة(كسر شین  -
، وبعضـهم )هذا ردئ مـع كفـؤ(فیقولون  اعاإلتب إلىالفرار من النقل الموقع في عدم النظیر  -

 .)٢(اإلتباعیتبع ویبدل الهمزة بعد 
 .)٣()خاف، طاب(نحو  إمالة -
 .)٤(على القیاس )القصیا( یقول بنو تمیم -
دغـــم عنـــد بنـــي تمـــیم وفـــك عنـــد أبـــالمجزوم،   اً شـــبیه أو مـــاً جـــاء الفعـــل المضـــعف مجزو  إذا -

 .)٧(من یشاقو )٦( َمْن َیْرَتدَّ  عمرو وأبي. وعلى لغتهم قراءة ابن كثیر )٥(غیرهم
عنــد بنــي تمــیم فعــل أمــر ال یتصــرف ملتــزم إدغامــه، ویتصــل بــه الضــمائر المرفوعــة  )هلــم( -

 .)٨(البارزة
كمــا وردت فــي هــذه القبیلــة أشــهر المســائل التــي تفــردت بهــا  : مــن حــارث بــن كعــبلب قبیلــة-٣

 :التوضیح
 . )١٠( نن هذان لساحراإ:  كقراءة )٩(وجراً  ونصباً  المثنى رفعاً  ألفلزوم  -
 .)١١(تخفیفا )اللذا(فینطقونها  )اللذان(حذف نون -

 )١٢( الالـــــــــَكا اَألغْ ـــــــكَّ ـــُلوَك وفـــــــَتال المُ ــَــــ ق  َذاــــَــــ مَّيَّ اللّ ــــــــْیٍب ِإنَّ عَ ـــلَ ـــــــي كُ ـــــــــَأَبنِ 
  
  
  

                                                 
 .٣/١٣٢٥التوضیح) ١(
  .٣/١٤٨٠نفسه) ٢(
 .٣/١٤٩٤ نفسه )٣(
 .٣/١٥٩٤ نفسه )٤(
 .٣/١٦٤٨ نفسه )٥(
 .٥٤/٦المائدة  )٦(
  .٤/٢٨الحشر )٧(
 .٣/١٦٥٠التوضیح) ٨(
 .١/٣٣٠ نفسه )٩(
 .٦٣/١٦طه )١٠(
 .١/٤٢١التوضیح) ١١(
 ،١/١٨٦الكتــاب و  ،١/٢٣٥ل والجمـ ،٢/١٩٠وســر صـناعة اإلعـراب ،  ٢٤٦البیـت لألخطـل فـي دیوانـه )١٢(
 .٣/٥٥وأمالي الشجري  ،٦/٧وخزانة األدب ،١/٢٦١وشرح الكافیة  ،١/١٨٤المفصل و  ،٤/١٤٦المقتضبو 

 .الشاهد: في "اللذا" حیث حذف نون اللذان تخفیفا إذ أصله اللذان قتال الملوك



 

٦١ 
 

 :كما وردت في التوضیحهذه القبیلة أشهر المسائل التي تفردت بها  :من نوءةأزد ش قبیلة -٤
 اً أو مجموعـــ ظـــاهر مثنـــىً الســـم لفعـــل اســـند أ إذاعـــدم تجریـــد الفعـــل مـــن عالمـــة التثنیـــة والجمـــع 

  .)١()یفعالن الزیدان، یفعلون الزیدون(
 :في التوضیحكما وردت هذه القبیلة أشهر المسائل التي تفردت بها  من :قیس قبیلة -٥
  .)٢()فعي وعصيأ(وعصا  أفعىالموقوف علیها یاء، فیقولون في  األلفقلب  -
 .)٣( )اأمّ (في عطف النسق )اإمّ (فتح همزة  -
 والتي ذكرها المرادي في كتابه:بها  الحجازیون أشهر المسائل التي تفرد من :الحجاز -٦
 .)٤(نآوبها جاء القر  )ىأول(اسم اإلشارة المد في  -
 .)٦(هذا بشراً  مان آوبه ورد القر  )٥(تنفي الحال غالباً  ألنهالیس  عملا النافیة م إعمال -
 كسر همزة "إما" في عطف النسق. -
 .)٧( )القصوى(الواو في إظهار -
اّتعـد یّتعـد اّتعـاًدا فهـو نحو:" إذا جاء فاء االفتعال حرف لین وجـب فـي الفصـحى إبـدالها تـاء -

یتـرك  َمـنْ ، إال أن مـن أهـل الحجـاز "اّتسـاًرا فهـو مّتسـرمتعد، ومثاله في الیـاء: اّتسـر یّتسـر 
ایَتَعــد یاَتِعــد فهــو ُموَتِعــد، "فیقولــون:  اإلبــدال ویجعــل فــاء الكلمــة علــى حســب الحركــات قبلهــا

 .)٨( "وایَتَسر یاَتِسر فهو ُموَتِسر
 .)٩( )ظلت(كسر  -
وبهـا  ،ة أهـل الحجـازوالفـك لغـ .واإلدغـام، جاز فیه الفـك وقفاً  أو سكن المدغم فیه جزماً  إذا -

 .)١١( ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهمْ :)١٠(نآنزل القر 
 .)١٢()ذلك وتلك(نه لیس من لغة الحجاز استعمال الكاف بال الالم أروى الفراء  -

                                                 
  .١/٣٤٥ التوضیح) ١(
 .٣/١٤٧٦ نفسه  )٢(
 .٢/١٠١٧ نفسه )٣(
  .١/٤٠٨ نفسه )٤(
 .١/٥٠٦ نفسه )٥(
 .٣١/١٢یوسف )٦(
 .٣/١٥٩٥التوضیح) ٧(
  .٣/١٦١٨ نفسه )٨(
  .٣/١٦٣٦ نفسه )٩(
 .٣/١٦٤٨ نفسه )١٠(
 .١٢٠/٤آل عمران  )١١(
 .١/٤١٠التوضیح) ١٢(
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 .)٢(َقاُلوا َال َضْیرَ ن رآ، وبه نزل الق)١( حذف خبر ال النافیة للجنس -
  .)٣( لكسر مطلقاً على ا )حذام(لمؤنث  علماً  )فعال(بناء  -
   . )٤(األفصـحوهـي  ،ین فـي عشـرة لغـة الحجـازیینشـن تسـكین الإالعـدد المركـب، فـ تأنیثعند  -

 .)٥( اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا  كقوله تعالى:
فتقــول: لمــن قــال قــام زیــد: َمــن زیــد؟ ورأیــت فــي الحكایــة  األول إعــراب )نْ َمــ(عــد بمــا  إعــراب -

 .)٦( من زیٍد؟؟ ومررت بزید: زیدا: من زیداً 
 أصــلهان أل )خــاف(فــال یمیلــون  )خــاف وطــاب(بــین اإلمالــةالحجــاز یفرقــون فــي  أهــلعامــة  -

  .)٧( )طاب(یاء مثل  أصلهواو، ویمیلون ما كان 
  .)٨( قبلأ أوعند الحجازیین اسم فعل بمعنى احضر )هلم( -
الى وجــوب نصــب المســتثنى منــه فــي االســتثناء المنقطــع - ھ تع ــ :كقول ــٍم ِإالَّ َمــا َلُهــْم ِب ِه ِمــْن ِعْل

 .)٩(اتَِّباَع الظَّنِّ 
 .)١٠( )هیهات(فتح تاء  -
 .)١١( )هذا الخب(نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازیون واقفین على حامل حركتها  إذا -
 :كما وردت في التوضیحهذه القبیلة أشهر المسائل التي تفردت بها  من :هذیلقبیلة  
 كقول الشاعر:)١٢(سم بالصلة مطلقاً تحذف هذیل النون لطول اال )الذین(في  -

 )١٣(ُهُم القوُم كلُّ الَقْوِم َیا ُأمَّ َخاِلدِ   نَّ الِذي َحاَنْت ِبَفْلٍج ِدماُؤُهمْ إ    

                                                 
 .١/٥٥٤التوضیح) ١(
 .٥٠/١٩الشعراء  )٢(
 .٣/١٢١٩التوضیح) ٣(
 .٣/١٣٢٥ نفسه )٤(
 .٦٠/١سورة البقرة )٥(
 .٣/١٣٥٠التوضیح) ٦(
 .١/١٤٩٤ نفسه )٧(
 .٣/١٦٥٠ نفسه )٨(
 .١٥٧/٦النساء )٩(
 .٣/١٦٣التوضیح) ١٠(
 .٣/١٤٨٠ نفسه )١١(
 .١/٤٢٥ نفسه )١٢(
ــــــــــــن رمیلــــــــــــة فــــــــــــي المقتضــــــــــــب  )١٣( ــــــــــــوان  ؛٤/١٤٦البیــــــــــــت لألشــــــــــــهب ب ــــــــــــال نســــــــــــبة فــــــــــــي شــــــــــــرح دی وب

 .٦/١٣٣خزانة األدب و ، ١/١٢٩الهمعو ،١/٢٨الحماسة
 ل االسم بالصلة، واألصل (الذین حانت) على لغة هذیل.والشاهد في قوله: "الذي حانت" حیث حذف نون لطو 
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 .)١( )من (بمعنى )متى كمه أخرجها(كالمهم:  ومن)من(للجر بمعنى  )متى(استخدام  -
 .)٢( َعَصايَ  ِهيَ  لیاء المتكلم نحو  إسنادهیاء عند  إلىقلب ألف المقصور  -
فان هذیل تنطقها بفتح الفاء والعین، والمشهور  )جوزة وبیضة( ـجمع المؤنث السالم ل -

 .)٣( كانت العین غیر صحیحة إذاتسكینها 
 .)٤(یاء المتكلم إضافةعند  )عصى وقفى)(عصا وقفا(یقولون في   -

 :أسدقبیلة 
  )٥( .)فعالنة (ألن مؤنثه )سكران(صرف  -
)الواجب الكسر لاللتقاء الساكنین في األصل دَّ في (ر  فتح المدغم-  كقول الشاعر: )٦(وغضَّ

 )٧(االبَ وال كِ  تَ لغْ بَ  اً بَ عْ فال كَ   َك ِمْن ُنَمْیرٍ ـــــْرَف ِإنَّ ـــُغّض الطَّ ــــف
 العرب: لهجاتالخالف النحوي في 

 لهجة قبیلة طیئ: -١
كانــت منــازلهم  : "نابــن خلــدو  عنهــا طیــئ الواقعــة فــي شــمالي الحجــاز، یقــولقبیلــة 

 في جوار بني أزد ثم  )٩( وفید )٨(فنزلوا سمیراء ،ثر خروج األزد منهإبالیمن فخرجوا منه على 
 
 

                                                 
 .٢/٧٣٩التوضیح) ١(
 . ١٨/١٦طه ) ٢(
   . ٣/١٣٧٥التوضیح) ٣(
 .٣/١٤٩٢ نفسه )٤(
 . ٣/١١٩٢ نفسه )٥(
 .٣/١٦٤٩ نفسه )٦(
، وجمهــرة أشــعار العــرب ٢/٧٦٣وشــرح التصــریح  ،٤/١٦٥وشــرح الشــافیة ،٨٢١البیــت لجریــر فــي دیوانــه ) ٧(
والمفصـــــل  ،١/٥٥٦وعلـــــل النحـــــو ،١/١٨٥وبـــــال نســـــبة فـــــي المقتضـــــب ؛ ٣/٢٦٨بیـــــان والتبیـــــین وال ،١/١٠٥
١/٤٩٤ . 

الشــاهد فیــه قولــه: "فغــض" حیــث یــروى بضــم الضــاد وفتحهــا وكســرها، فأمــا ضــمها فعلــى اإلتبــاع لضــمة الغــین 
صـل فـي الـتخلص قبلها، وأما فتحها فلقصد التخفیف، ألن الفتحة أخف الحركـات الـثالث؛ وأمـا كسـرها فعلـى األ

 من التقاء الساكنین.
معجم ما  .انظر: بفتح أّوله وكسر ثانیه، ممدود على وزن فعیالء: موضع بین البصرة ومّكة سمیراء )٨(

 .٣/٧٥٧ ، للبكري األندلسياستعجم  من أسماء البالد والمواضع
یل: سمیت بفید بن حام؛ منزل بنجد في طریق الحاج العراقي، فیه سوق وبرك ونخیل وعیون، ق: حمى فید )٩(

 .٣/٢٣١ للسمهودي ،وفاء الوفاء انظر: .ألنه أول من سكنها
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بجبلـي طیـئ فاسـتمروا فیهـا ثـم  نجأ وسلمى وهما جبالن في بالدهم یعرفـاأعلى  غلبوا بني أسد
  .)١(" الفتوحاتإبان اإلسالم  لافترقوا في أوَّ 

 :في ذو الطائیة هجاتالل 
عند طیئ اسم موصول یستعمل  )ذو(یعني أن " یقول المرادي بعد قول المصنف:

وذو  وا،وذو فعل ،وذو فعال ،وذو فعلت ،بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد فیقال: جاءني ذو فعل
 وتتمیز معانیها بالعائد كقول الشاعر: ،فعلن

 )٢( تُ ــــَویْ ـــَفْرُت َوُذْو طَ ــــْئِري ُذْو حَ ِـــ َوب  دِّيـــــي َوجَ ِــــ اُء َأبــــاَء مَ ـــــِإنَّ المَ ــــــفَ 
 .)٣("أي: التي حفرت والتي طویت؛ ألن البئر مؤنثة

 :)٤(على ما سبق ثم یورد تنبیهین معقباً 
أحدهما: تسمى "ذو" هذه الطائیة؛ ألنها ال یستعملها موصولة إال طیئ أو من تشبه بهم من 

  .)٦(وحبیب )٥(المولدین كأبي نواس
 الثاني: المشهور في "ذو" الطائیة أنها مبنیة، وبعضهم یعربها إعراب "ذو" بمعنى صاحب. 

 ویروى بالوجهین قول الشاعر:
 )٧(ا ـــانیَ ــــا َكفـــَدُهْم مـــْن ُذو عنْ ِــــ ِبَي مـــــــــــَفَحسْ   یُتُهمْ ــــــروَن َلقــــــــِوســـــــراٌم مُ ـــــــا كِ ـــــــإمَّ ـــــفَ 

                                                 
 .٢٢٨لرمضان عبد التواب  ،بحوث ومقاالت في اللغة )١(
                 وشـــــــرح التصـــــــریح ،٥٩١للمرزوقـــــــي ،فـــــــي شـــــــرح دیـــــــوان الحماســـــــة البیـــــــت لســـــــنان بـــــــن الفحـــــــل الطـــــــائي )٢(
وشــرح قطــر  ،١٥٤/ ١وبــال نســبة فــي أوضــح المســالك  ،٣٥/ ٦ وخزانــة األدب ،١/٣١٨اإلنصــافو ،١٦١/ ١

 .١/٣٢٦همع الهوامع و  ،١/١٤٣شرح االشمونيو  ،١٠٢الندى 
، وأجـراه علـى غیـر )التـي(بمعنـى  موصـوالً  اسـماً  )ذو(الشاهد فیـه قولـه: "ذو حفـرت وذو طویـت" حیـث اسـتعمل 

 وهي مؤنثة. )البئر(العاقل، ألن المقصود بها 
 .١/٤٣٨التوضیح  )٣(
 .١/٤٣٦ نفسه )٤(
نسـبة  -بفـتح الحـاء والكـاف-أبو نواس: هو أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد األول بن الصباح الحكمـي  )٥(

، وسـمي أبـو  سـنة خمـس وأربعـین وقیـل سـنة سـت وثالثـین ومائـة بالبصـرةلـد فـي و إلى الحكم بن سعد العشـیرة. 
 مـاتالضـفیرة مـن الشـعر،  -بهمزة بعد الـذال المضـمومة -والذؤابة-نواس لذؤابتین كانتا له تنوسان على عاتقه 

 فــي ســنة خمــس، وقیــل ســت، وقیــل ثمــان وتســعین ومائــة ببغــداد، ودفــن فــي مقــابر الشــونیزي، رحمــه اهللا تعــالى
  .٢/٩٥، ووفیات األعیان٧/٤٤٩، وتاریخ بغداد١/١٩٣انظر: طبقات الشعراء

تمـام الطـائي. ولـد فـي جاسـم بدمشـق سـنة تسـعین  هو حبیب بن أوس بـن الحـارث بـن قـیس بـن األشـج أبـو )٦(
، ١/٤٠٧انظـر: طبقـات الشـعراء ومائة وقیل: غیر ذلك، ونشأ بمصر، ومات سنة اثنتین وثالثـین بعـد المـائتین.

 .١٢/١٦، البن عساكر، وتاریخ دمشق٩/١٥٧وتاریخ بغداد
للمرزوقـي  ،ان الحماسـةوشـرح دیـو  ،٦٠/ ١فـي شـرح التصـریح  الفقعسـي لمنظـور بـن سـحیم منسـوب البیـت )٧(

   في مغني اللبیب) للطائي ؛ وقد نسبه ابن هشام(٥٩/ ١والمقرب  ،٨٣٠/ ٢وشرح شواهد المغني  ،٨١٣
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بالیــاء نیابــة عــن الكســرة،  وروایــة البیــت علــى وجهــین أحــدهما بالیــاء فیكــون معربــاً 
 فیكـون مبنیـاً  )وذ(التي هي من األسماء السـتة، والثـاني بـالواو  )صاحب(بمعنى  )ذي(كإعراب 

 .)١(من صور الخالف النحوي في هذا الباب ، وهذا على السكون 
ثر فـي أوفقعس من بطون أسد فربما كان للجوار  ،لفقعسيوقد نسب البیت لمنظور بن سحیم ا 

 أو رواه طائي على لغته. ،ذلك
 بني تمیم:  هجةل -٢

بــن  أدســكنهم :"ظهــرت تمــیم بــن مــر بــن  یقــول البكــري محــدداً قبیلــة بنــي تمــیم.  -
منـازل بكـر وتغلـب التـي كـانوا  احلـو فبـالد نجـد وصـحاریها  ىإلـبـن طابخـة  أدطابخة وضبة بـن 

ونزلـــوا مـــا بـــین  ،فـــي الحـــرب التـــي كانـــت بیـــنهم ثـــم مضـــوا حتـــى خـــالطوا أطـــراف هجـــر ینزلونهـــا
ونفـذت بنــو سـعد بـن زیــد منـاة بـن تمـیم إلــى یبـرین حتـى خــالطوا بنـي عـامر بــن  ،الیمامـة وهجـر

، وصـارت قبائـل مـنهم بـین أطـراف مـانوقعـت طائفـة مـنهم إلـى عُ  ،في بالدهـم قطـر عبد القیس
منازل ومناهل كانت إلیـاد بـن نـزار فرفضـتها إیـاد  ونزلوا هنالك إلىالبحرین إلى ما یلي البصرة 

 .)٢(وساروا عنها إلى العراق"
مـــواطن تمـــیم فـــي الربـــع الشـــمالي الشـــرقي للجزیـــرة  ویـــرى ضـــاحي عبـــد البـــاقي أنّ 

 .)٣(العربیة  على وجه التقریب 

، وهــو )تنــوین التــرنم ( أوردهــا المــرادي التــيومــن المســائل التــي تفــردت بهــا تمــیم   
 كقوله: )٤(من مدة اإلطالق في لغة تمیم وقیس  الالحق للروي المطلق عوضاً 

 )٥( نْ ــــــــابَ ـــــــــــَقْد َأصَ ـــــــْبُت لَ ــــــي ِإْن َأصَ ــــــولِ ــــــــَوقُ   نْ ـــــــِعَتابَ ـــــــاِذَل َوالْ ــــــــْوَم عَ ــــــــلِّي اللَّ ــــَأقِ    
فقــد تــأثرت بلغــة  ،ثــر واضــح فــي لغتهــاأجــوار تمــیم بغیرهــا مــن القبائــل وقــد كــان ل

ا لغـة ومنهـ ،النتشـار مـن ینتمـون لقبیلـة تمـیم فـي أنحـاء الجزیـرة العربیـة نظـراً  ؛الحارث بن كعـب
نوَءَة حكى بعض النحویین أنهـا لغـة طیـئ، وحكـى بعضـهم أزد َشـ:" فیقول  نسبها المرادي لطیئ

 )٦( "وال یقبل قول من أنكرها

                                                                                                                                        
 .١/١٤٤، وشرح االشموني١/١٨٦شذور الذهب وشرح  ،١/١٥٠؛ وبال نسبة في شرح ابن عقیل ٤١٠/ ٢ 

 .الشاهد فیه قوله: "ذو جاء" بمعنى "الذي جاء" على لغة أهل طیئ
 .١/٤٣٨التوضیح  )١(
 .١/٨٨معجم ما استعجم ) ٢(
 .٣١ لضاحي عبد الباقيات تمیم، لغ) ٣(
 .١/٢٧٧التوضیح) ٤(
 .٥٩سبق تخریجه  )٥(
 .٢/٥٨٧ التوضیح )٦(
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حیــث  مَّ)لُـهَ (ومـن أبـواب الخـالف فـي اللغـة عنـد المـرادي مـا ذكـره فـي اإلدغـام فـي 
، )قبــلا (أو )حضــرا(فهــي عنــد الحجــازیین اســم فعــل بمعنــى  مَّ)ُلــهَ (اختلــف العــرب فــي " یقــول:

وهــي عنــد بنــي تمــیم فعــل أمــر ال یتصــرف ملتــزم إدغامــه، وٕانمــا ذكــر هنــا باعتبــار فعلیتهــا، وقــد 
وحكـى  مَّ)لُـهَ (مـیم  فـتح . والتزمـوا أیضـاً مُ لُـفقـال: ال أهْ  .مَّ)لُ هَ ( :ارًعا من قیل له استعمل لها مض

ـ( الجرمي فیه الفتح والكسـر عنـد بعـض بنـي تمـیم، وٕاذا اتصـل بهـاء غائـب نحـو لـم یضـم  )ههلمَّ
 .)١(")هلم الرجل(إذا اتصل به ساكن نحو  بل یفتح وكذا یفتح أیضاً 

لغتـــین: األولـــى: إلزامهـــا طریقـــة واحـــدة كبقیـــة أســـماء  )مَّ ُلـــهَ (أمـــا ســـیبویه فیـــرى فـــي 
 مَّ)لُـــهَ (یـــا زیـــد، و مَّ)لُــهَ (: األفعــال، فـــال یلحـــق بهــا ضـــمیر المخاطـــب المســـندة إلیــه، فیقـــول مـــثالً 

یاهنـــدات. أمـــا اللغـــة الثانیـــة فمعاملتهـــا معاملـــة فعـــل األمـــر وذلـــك بإلحـــاق الضـــمائر البـــارزة بهـــا 
یاهندات، وكذلك إلحاق نون التوكیـد بهـا  )نَ مْ مُ لْ هَ (یازید و مَّ)لُ هَ (حسب المسند إلیه، فیقال مثال: 

 .)٢()انِ مَّ لُ هَ (وللتثنیة  )نَّ مِّ لُ هَ (للرجل وللمراة  )نَّ مَّ لُ هَ (خفیفة كانت أو ثقیلة فیقال: 
بي جعفـر النحـاس الـذي أكـ ،من العلماء من یوسع دائرة اللغة التمیمیة  نّ "إ :ویقول عبد الباقي 

ى غیر الحجازیین، ومن العلماء من یضیقها إلى فرع منهم وهو بنو سعد. فهو ال یجد ینسبها إل
فمـن  كبـر القبائـل التـي تحـل بهـا.أفتمیم كانت تقیم بنجد، بـل كانـت  .بین هذه الروایات تعارضاً 

 .)٣( )"تمیم(كان یذكر نجد یعني بها 
ــاً -ولقــد أكــد عبــد البــاقي غــة تمــیم أكثــر نــه لــیس علــى لأ -لمــا نســب ألبــي زیــد نافی

ُقــْل َهلُـمَّ ُشــَهَداَءُكُم الَّـِذیَن َیْشــَهُدوَن َأنَّ ن الكـریم مـرتین: آوردت فـي القــر  مَّ)لُــهَ (العـرب، وذلـك أن 
َم َهَذا ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْیَنا َوَال َیْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ َقِلـیًال  )٤( اللََّه َحرَّ اآلیتـین  اوفـي كلتـ )٥( َواْلَقاِئِلیَن ِإلِ

 .)٦( لم یقرأ باللغة التمیمیة حتى في القراءات الشاذة
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣/١٦٥٠ نفسه )١(
 .٤٨٨ تمیم ات) لغ٢(
 .٤٨٩ نفسه) ٣(
 .١٥٠/٦) األنعام ٤(
 .٣٣/١٨) األحزاب ٥(
 .٤٨٩تمیم  ات) لغ٦(
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 حارث بن كعب: بل هجةل -٣
ــ مــن أشــهر القبائــل الیمنیــة وأعظمهــا شــأناً حــارث بــن كعــب بلقبیلــة  - ان ظهــور إبَّ

تجـاورهم مـراد وخـثعم. وكانـت  يبنواحي نجران وكانت تجاورهم زبید، الت، وكانت تسكن اإلسالم
 .)٢(وما واالها ثم ما بین بیشة وتربة، وما صاقب تلك البالد وواالها )١(السراةتسكن جبال 

حیـث )٣()المعـرب والمبنـي(حـارث بـن كعـب مـا أورده المـرادي فـي بـاب بلما تمیزت بـه لغـة  همّ أو 
، وهي لغة بني الحارث بن كعب وجراً  ونصباً  لزوم األلف رفعاً " لحق به: أیقول في المثنى وما 

ِإْن أحســن مــا خــرج علیــه قــراءة:  وهــو ، وأنكرهــا المبــرد وهــو محجــوج بنقــل األئمــةوقبائــل أخــرى
 .)٤( "َهَذاِن َلَساِحَرانِ 

أّن لـــزوم األلـــف فـــي المثنـــي هـــي لغـــة أخـــذت عـــن العـــرب  حیـــث  الســـیوطي ویـــرى
: "ولــزوم األلــف فــي األحــوال الثالثــة لغــة معروفــة عزیــت لكنانــة، وبنــي الحــارث بــن كعــب، یقــول

یـد، وخـثعم، وهمـدان، ومـراد، بر، وبني الهجیم، وبطون من ربیعة، وبكر بن وائـل، وزبوبني العن
 .)٥("وعذرة

إذا نظرنـا إلـى النـاطقین بهـذه اللغـة فنجـدهم مـوزعین "  :عبـد البـاقي ضـاحيویقول 
في نسبهم بین الیمنیة والعدنانیة، فخمسة بطون منها تنتمي إلى كهـالن بـن سـبأ، وهـي بلحـارث 

یـد، وخـثعم، وهمـدان، ومـراد، وخمسـة تنتمـي إلـى العدنانیـة وهـي: كنانـة، وربیعـة، بن كعـب، وزبا
         قضــــاعة وهــــو  إلــــىوبطــــن یتــــأرجح بــــین العدنانیــــة والیمنیــــة فینتمــــي  ،والهجــــیم ،وبكــــر، والعنبــــر

 .)٦(" عذرة
بعض بني تمیم لم یسیروا وفق القاعـدة العامـة للمثنـى ومـا  ویوضح عبد الباقي أنّ 

  .)٧( بل التزموا باأللف في الحاالت الثالثةألحق به ، 
                                                 

له شّى، وجبـل یقـال لـه بـارق، وجبـال معهمـا، حتـى مـّرت بهـم األزد فـي مسـیرها مـن أرض سـبأ، ) جبل یقال ١(
فقاتلوا خثعمًا، فأنزلوهم من جبالهم، وأجلوهم عن منازلهم، ونزلتها أزد شنوءة: غامد وبارق ودوس، وتلـك القبائـل 

 .١/٦٣انظر معجم ما استعجم  من األزد، فظهر اإلسالم وهم أهلها وسكانها.
) بیشة: واد من جهة الیمن، وشرورى وأظلم: من جهة الشام، من منازل سعد، قوم أبى وجزة ، وتربه: بضّم ٢(

أّوله، وفتح ثانیه، وبالباء المعجمة بواحدة، على وزن فعلة. موضع في بالد بني عامر من مخالیف مّكة 
بالة، والهجیرة، وكتنة وجرش، النجدّیة، وهى الطائف، وقرن المنازل، ونجران، وعكاظ، وتربة، وبیشة، وت

 .٥١٩تمیم  ات، ولغ٣٠٩ ،١/١٦٩والّشراء. انظر معجم ما استعجم
 .١/٣٣٠) التوضیح ٣(
 .٦٣/١٦) طه٤(
 .١/١٤٥ ، للسیوطيالهمع )٥(
 .٥١٩تمیم ات) لغ٦(
 .٥٢٠نفسه) ٧(
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ن هـــذه الظــاهرة كانــت منتشـــرة فــي كثیـــر مــن أنحـــاء إ: " قــائالً  ویعقــب عبــد البـــاقي
 .)١(" بني العنبر وبني الهجیم ما یدلل على أن بعض بني تمیم تحدث بها قُ طْ الجزیرة، ونَ 

 
 :هذیل لهجة قبیلة -٤

، فقــد أورد فــي بــاب الموصــول مجــيء مــن اللغــات الــواردة عنــد المــرادي لغــة هــذیل
منهـا لغـة هـذیل وهـي  )الـذین(في النصب والجر. وقد ذكر أربـع لغـات  فـي  )الذین(و  )اللذون(

 :  )٢(حذف النون لطول االسم بالصلة. ومنها قول الشاعر
  )٣( اِلدـــــا أم خَ ــــیَ  ْومــــل اْلقَ ــــْوم كـــم اْلقَ ــــه مْ ــاُؤهُ ـــج ِدمَ ــــانت بفلـــِذي حـــَوإِن الَّ 

"أخرجها متى كمه" یعني  :حیث یقولون) متىـ(ومن المسائل التي ذكرها في لغة هذیل الجر ب
 .)٤( من كمه

 أهل الحجاز: هجةل -٥
أقــرب تحدیــد ألهــل  "أفصــح النــاس علیــا تمــیم وســفلى قــیس": عمــروي قــول أبــ لعــل

ى قـیس فـي الغالـب هـم الـذین یسـكنون فـي محمـد العمـري أن سـفلكما نفهم مـن قـول  .)٥(الحجاز
رض أالمنطقة المجاورة لتمیم، والسفلى هنا جاءت مـن طبیعـة البیئـة الجغرافیـة، فشـرقي الحجـاز 

ن الحجاز یفصل بین تهامة ونجد ، ومـن هنـا كانـت القبائـل التـي تسـكن منحدرة صوب نجد، أل
وجـراد  "العـروستـاج الزبیـدي فـي أكد العمري قوله بمـا ذكـره قد في وسط نجد تقع في السافلة. و 

، فكلمــا اتجهنــا )٦("رض بــین علیــاء تمــیم وســفلى قــیسأموضــع بــدیار تمــیم وقیــل  أوكغــراب مــاء 
سرنا في انحدار حتى یقابلنـا جبـل طویـق وهـو كالحجـاز، فمـن شـرقیه انحـدار ومـن غربیـه  شرقاً 

ى قیس هم سكان المنطقة ، فسفلومنها ما یسیل غرباً  انحدار، فأودیة طویق منها ما یسیل شرقاً 
المجاورة لتمیم، أي في نهایـة منحـدر الحجـاز، ومـا كـان منهـا فـي أعـالي نجـد ممـا یلـي الحجـاز 

 .)٧(فهم علیاؤها
 
 

                                                 
 .٥٢٠تمیم  ات) لغ١(
 .١/٤٢٥) التوضیح ٢(
 .٦٢سبق تخریجه ) ٣(
 .٢/٧٤٢) التوضیح ٤(
 .٢/٤١٠، للسیوطيمزهرال )٥(
 .٧/٤٩٦) تاج العروس٦(
 .٤٨ ، لمحمد العمري) لغات قیس٧(
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 ،شـبه الجزیـرة العربیـة فـيومما سبق یتبین لنا موضع الحجاز الجغرافـي، وموقعهـا 
 ربیة:أهل الحجاز، وغیرهم من القبائل الع طنتبین مو  )١(وفیما یلي خریطة

 
 ،مــا(عنــد المــرادي مــا أورده فــي فصــل  اللهجــاتومــن أوضــح مســائل الخــالف فــي 

ــــیس(المشــــبهات  )والت وٕان ــــاء بعــــد :"، فیقــــول)٢( )بل ــــة،  )مــــا (ال خــــالف فــــي زیــــادة الب الحجازی
الصـــحیح "الفارســـي والزمخشـــري فـــي منعهمـــا  زیـــادة البـــاء بعـــد مـــا التمیمیـــة. و  علـــىفیعتـــرض 

 :دقز شعار بني تمیم، كقول الفر الجواز، لوجود ذلك في أ
 )٣(هِ قِّ ــــــــاِرِك حَ ـــَـــتْعٌن بِ ـــــا مَ ــــَعْمُرَك مَ ـــلَ 

كقـول سـواد بـن  )ال(، وبعـد )٤(َأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبـَدهُ  كقوله تعالى ) لیس( وبعد
 :قارب

                                                 
 .http://www.alsoufi.fr/images/photo1.jpg ) األطلس١(
 .٣/٥٠٨التوضیح )٢(
 .٥٩سبق تخریجه )٣(
 .٣٦/٢٤الزمر) ٤(
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 )١(  َعْن َسَواِد بِن َقاربِ ِبُمْغٍن َفِتیال  َفُكْن ِلي َشِفْیعا َیْوَم َال ُذْو َشَفاَعةٍ 
مــا أورده المــرادي فــي بــاب "ال التــي لنفــي  ومــن المســائل الخالفیــة فــي اللغــة أیضــاً 

كثـر حذفـه  )ال(إذا علم خبـر  :"الجنس"، حیث أظهر الخالف بین الحجازیین والتمیمیین، فیقول
 .)٢(َقـاُلوا َال َضـْیرَ ومن حذفـه قولـه تعـالى:  ،ووجب عند التمیمیین والطائیین ،عند الحجازیین

 . )٣(وٕان لم یعلم وجب ذكره عند جمیع العرب
 : )ال(ویبین ضاحي عبد الباقي مذاهب العلماء في حذف خبر 

یمیـــین وكثـــر ذلـــك عنـــد أهـــل دلیـــل علـــى الخبـــر وجـــب حذفـــه عنـــد التم المـــذهب األول:  إذا دلّ 
لفــظ بــه لحجــازیین ، ولــم یُ ، كثــر حذفــه عنــد ا-أي الخبــر-"وٕاذا علــم:قــول ابــن مالــك ی الحجــاز. 

. ومن العلماء من وافق المرادي في رأیه بزیادة طیئ مع تمیم في عدم الـتلفظ )٤( عند التمیمیین"
ال (. ومن أمثلة حذف الخبر مع العلم به )٧(، والسیوطي)٦(، واألشموني)٥(بالخبر مثل: ابن عقیل

 ".؟ هل من رجل قائم: ة عمن سألإجاب )وال رجل(أي ال غالم لنا،  )وال غالم( )ال اله إال اهللا(
عنـد بنـي تمـیم،  وهـو مـذهب الزمخشـري  )ال(المذهب الثاني: وجوب  حذف خبر 

. وممـا یؤخــذ )٨(" "وبنـو تمـیم ال یثبتونـه فــي كالمهـم أصـالً :وابـن یعـیش، حیـث یقـول الزمخشــري 
ال (لــك: ه لمــا صــادفوا أمثلــة ثبــت بهــا الخبــر، أولــوه. ومــن أمثلــة ذءعلــى هــذا المــذهب أن علمــا

 )خیـر(نعـت لرجـل علـى الموضـع، و  )أفضـل(ن إ، فقـالوا )رجل أفضل منك، وال أحد خیر منك
 .).٩(نعت ألحد على الموضع

مـا یـراه عبـد البـاقي بـأن المـذهب األول أقـرب إلـى الصـواب، حیـث لالباحـث  میلوی
 .)١٠(أن أصحابه لم یحتاجوا إلى تأویل ما خالف قاعدتهم

                                                 
فــي شــرح  ؛ وبــال نســبة٢٧٢/ ١، وشــرح التصــریح ٥٤) البیــت منســوب لســواد بــن قــارب فــي الجنــى الــداني ١(

 .١/٢٥٩، وشرح األشموني ٥٤٨، ومغني اللبیب١/٣١٠، وشرح ابن عقیل ٨٣٥شواهد المغني 
 الشاهد: قوله: "بمغن" حیث دخلت الباء الزائدة على خبر "ال" كما تدخل على خبر "ما" العاملة عمل "لیس".

 .٥٠/١٩) الشعراء ٢(
 .٥٠٨/ ١) التوضیح٣(
 .٢/٥٣البن مالك  ،) شرح التسهیل٤(
 .٢/٢٥ شرح ابن عقیل )  ٥(
 .١/٣٤٦ شرح األشموني)  ٦(
 .١/٥٣٠همع الهوامع )  ٧(
 .١/٥٢) المفصل ٨(
 .٥٣٧تمیم  ات) لغ٩(
) یقــول أبــو حیــان: لــو ذهــب ذاهــب إلــى أنــه ال یجــوز أن تعمــل (ال) عمــل لــیس لــذهب مــذهبا حســنًا؛ إذ ال ١٠(

 =یتین النادرین، وال ینبغي أن تبنى القواعد علىیحفظ ذلك في نثر أصًال، وال في نظم في نظم إال في ذینك الب
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 :رادي للعرب ولم یصرح بالقبیلةنسبها الملهجات : ثالثاً 
قد ذكر المرادي في كتابه لغات نسـبت إلـى العـرب، ولكنـه لـم یصـرح بالقبیلـة التـي 

یقـول : "سـنین قـد یسـتعمل مثـل حیـث  )المعـرب والمبنـي(في بـاب  أوردهتنطق بها، من ذلك ما 
ء فتقـول: هـذه فجعل إعرابه بالحركات علـى النـون منونـة وال تسـقطها اإلضـافة وتلـزم الیـا )حین(

وبابـه مجـرى حـین یطـرد  )سـنین(یعنـي أن إجـراء  ،منـذ سـنینٍ  ومـا رأیتـه ،وصحبته سـنیناً  ،سنینٌ 
 . )١("عند قوم من العرب، وقد یستعمله غیرهم على وجه الشذوذ

بعض بنـي تمـیم وبنـي عـامر فلعلـه لـم  ن هذا على لغةإیقول عبد الرحمن سلیمان 
وٕاذا رجعنـا إلـى مـا  .استعماله شاذ فلم یعره انتباهاً  نّ أو أل ،ذٍ یصرح باسم القبیلة لشیوع ذلك وقتئ

 ، )٢(یقصـرها علـى السـماع بـل نـه ال یطـرد هـذه اللغـةأقاله ابن عقیـل فـي شـرحه للمسـألة سـنرى 
 وقد استشهد المرادي بقول الشاعر:

 )٣( َنا ُمْرَدانَ یَّبْ ـــــا َوشَ بیـــــــَنا شِ ــــبِ  ْبنَ ـــــعلَ   ِنیَنهُ ـــــِإنَّ سِ ـــــٍد فــــــْن َنجــــــاِنَي مِ ـــــَدعَ 
ألنهـــم یعربـــون المعتـــل الـــالم ؛ وعـــزا عبـــد الـــرحمن ســـلیمان هـــذه اللغـــة لبنـــي عـــامر

، )وأقمــت بســنین ،ورأیــت ســنیناً  ،هــذه ســنین(ویقولــون  )غســلین(بالحركــات فــي النــون كمــا فــي 
، وتمــیم )٤(كســنین یوســف" اً ا علــیهم ســنینلســالم: "اللهــم اجعلهــعلیــه الصــالة وا-جــاء قولــه یـه وعل

 ،یجعلون اإلعراب في النون ولكن ال ینونونها فیقولون: سنیُن وسنیَن وسـنیِن جـره بالكسـر أیضاً 
 .)٥()مسكین(وال تسقط النون ههنا ولو عند اإلضافة؛ ألنها نزلت منزلة نون 

 :هلمرادي فیها رأیا أبدى هجاتل :رابعاً 
صیل لغات العرب وذكر ناطقیها من القبائل فحسب، بل لم یتوقف المرادي عند تف

أبدى رأیه فیها ضعیفة أو شاذة أو ردیئة أو قلیلـة. ویظهـر لنـا ذلـك فـي بـاب تمییـز المركـب فـي 
                                                                                                                                        

ذلــك، ولــیس فــي كتــاب ســیبویه مــا یــدل علــى أن إعمالهــا عمــل (لــیس) مســموع مــن العــرب ال قلــیًال وال كثیــرًا، =
.و(ال) النافیـــة تعمـــل عمـــل لـــیس فـــي لهجـــة الحجـــازیین  ٤/٢٨٤مقیســـًا مطـــردًا. انظـــر التـــذییل والتكمیـــل فیكـــون

كون اسمها وخبرها نكرتین، وعدم انتقاض نفي خبرها بـ (إال) ، وتقدیم اسـمها علـى خبرهـا  بالشروط التالیة: أن ی
 .٣٠٩وعدم تقدیم معمول خبرها على اسمها .انظر النحو الكامل، للسنجرجي 

 .١/٣٣٦التوضیح )١(
 .٦٥/ ١شرح ابن عقیل  )٢(
ــ منســوب البیــت )٣( ، ٥٩٧اإلیضــاح  وشــرح شــواهد ،٧٥/ ١مة بــن عبــد اهللا القشــیري فــي شــرح التصــریح للصُّ

 .١/٦٣شرح األشموني  ،١/٦٥شرح ابن عقیل ، و ١/٧٩أوضح المسالك  وبال نسبة في؛٨/٦٢وخزانة األدب 
ــم یعاملهــا معاملــة جمــع  الشــاهد: قولــه: "فــإن ســنینه" حیــث نصــب "ســنین" بالفتحــة علــى لغــة بعــض العــرب. ول

 المذكر السالم في رفعها بالواو، ونصبها وجرها بالیاء.
 .٤٢سبق تخریجه  )٤(
 .١/٣٣٦التوضیح  )٥(
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، وحكــاه )بعلبكـ(الوجــه الثــاني أن یعــرب عجــزه مــع بقــاء التركیــب كــ" أحــد أوجــه إعرابــه، فیقــول:
واستحسنه األخفش واختـاره  )زید أحد عشر(ع م )أحد عشرك(سیبویه عن بعض العرب فتقول: 

ـــ ـــه األفصـــح، ووجَّ ـــأن اإلضـــافة تـــرد األســـماء إلـــى أصـــلها مـــن ابـــن عصـــفور، وزعـــم أن ـــك ب ه ذل
تحسانه؛ ألن المبنـي قـد اإلعراب، ومنع في التسهیل القیاس علیه، وقال في الشرح: ال وجه الس

 .)١( ِمْن َلُدْن َحِكیٍم َخِبیرو  )كم رجل عندك؟(یضاف نحو:
جــواز القیــاس علــى هــذه اللغــة یــرى المــرادي ابــن مالــك فــي ذلــك، حیــث  خــالفوقــد 

لغـة لـم  وان كانت ضعیفة." قلت: قال بعضهم: وهي لغة ضـعیفة عنـد سـیبویه، وٕاذا ثبـت كونهـا
 . )٢(یمتنع القیاس علیها، وٕان كانت ضعیفة"

یـاس علیهـا ونـراه خـذ باللغـة الضـعیفة ولـم یمنـع القأالمـرادي  مما سبق یتبین لنـا أنّ 
فــي موضـــع آخـــر یأخـــذ باللغـــة القلیلـــة ویقـــدمها علــى اللغـــة الردیئـــة حیـــث یقـــول :" ذهـــب بعـــض 

 )وخــذ(ممــا أبــدلت فــاؤه تــاء علــى اللغــة الفصــحى؛ ألن فیــه لغــة وهــي  )اّتخــذ(المتــأخرین إلــى أن 
ـ ؛بالواو، وهذه اللغة وٕان كانت قلیلة إال أن بناءه علیها أحسـن لغـة  )مـنتَّ (ا وا علـى أنألنهـم نصُّ

 .)٣(ردیئة"
ولم یأخذ المرادي باللغة الشاذة ولم یقبـل القیـاس علیهـا یقـول:" قـال ابـن برهـان فـي 

فــي جمیــع  )النــاس(آخــر شــرح اللمــع: روى عبــد اهللا بــن داود عــن أبــي عمــرو بــن العــالء إمالــة 
قــاس علیهــا، بــل . واعلــم أن اإلمالــة لهــذین الســببین شــاذة ال یومجــروراً  ومنصــوباً  القــرآن مرفوعــاً 

 .)٤(یقتصر في ذلك على ما سمع"
.  باللغـــة الضـــعیفة أولـــى مـــن الشـــاذ األخـــذ نَّ أل ؛هرأیـــ فـــي يالباحـــث المـــراد یوافـــقو 

فهذه اللغة علـى ضـعفها قـد  .)٥("یقول السیوطي :"واللغة الضعیفة أولى من الشاذ عند أهل اللغة
ه ، ولـیس الشـاذ كـذلك، فقُـدِّمت ال یمكـن تجاهلـ رویت عـن بعـض العـرب، وكـل لغـة تمثـل جانبـاً 

؛ ألن اللغة الضعیفة متفق على أن بعض العـرب قـد نطقـت بهـا وٕان ةاللغة الضعیفة على الشاذ
كانـــت ضـــعیفة؛ وألن األصـــل فـــي الشـــاذ أن یحفـــظ وال یقـــاس علیـــه، فـــال یجـــوز أن تبنـــى علیـــه 

 علم. أواهللا  ...القواعد 
  

 
                                                 

 .١/١١هود )١(
 .٣/١٣٢٩التوضیح  )٢(
 .٣/١٦٢٠ نفسه )٣(
 . ٣/١٥٠٧ نفسه )٤(
 .٤٠٢االقتراح  )٥(
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 المبحث الثاني : الضرورة الشعریة
 :وفیه

 
 .الضرورة الشعریة لغة واصطالحاً  -١
 
 .نشأة الضرورة الشعریة و آراء النحاة -٢
 
 الضرورة الشعریة التي یترتب علیها خالف نحوي عند المرادي. -٣
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 :واصطالحاً  أوال: الضرورة الشعریة لغةً 
 :ةً الضرورة لغ

ء أي لجــأ إلیــه فیقــول الضــرورة  الحاجــة، واضــطر إلــى الشــي :یقــول ابــن منظــور 
 )١( َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعـاٍد َفـَال ِإثْـَم َعَلْیـهِ حملتني الضرورة على كذا، ومنه قوله تعالى

 )٢( فمن ألجئ... :أي
 ، قال الشاعر:)٣(ألجئ إلیه :ویقول الجوهري اضطر إلى الشيء أي

 )٤(أواصرهعلیه وقلت في الصدیق   أثیبي أخا ضارورة أصفق العدى
 :اً الضرورة اصطالح

یــــرى محمــــد حماســــة عبــــد اللطیــــف أن الضــــرورة الشــــعریة الخــــروج عــــن القاعــــدة  
 .)٥( النحویة والصرفیة، في الشعر خاصة إلقامة الوزن، وتسویة القافیة

ویعرض السید إبراهیم محمد رأي جمهور النحویین أن الضرورة الشعریة هي ما وقع في الشـعر 
فـي  سـواء كـان للشـاعر عنـه مندوحـة أم ال. ومعنـى ذلـك أنـه لـیس معتبـراً  لنثـر،مما لم یقـع فـي ا

الضرورة الشعریة أن یؤدي إلیها الوزن الشعري. فقد تقع الضرورة في الشعر من غیر اضـطرار 
 .)٦(الوزن إلیها

فالضـرورة الشــعریة لــم تكـن معروفــة صــراحة، وٕانمـا بــدأت بســیبویه الـذي لــم یصــرح 
وٕانمـا عرفـت بعـد ذلـك فـي میـادین  ،ل إن لفظ الضرورة لم یجر علـى لسـانهبتعریف محدد لها، ب

ن الضــرورة هـــي مــا خـــالف إذا نســتطیع أن نقـــول لـــ البحــث اللغــوي والنقـــدي علــى نطـــاق واســع.
 .في الشعر القاعدة المطردة لبعض األحكام النحویة

 
 
 
 
 

                                                 
 .١٧٣/٢سورة البقرة  )١(
 .٤٨٤-٤/٤٨٣لسان العرب  )٢(
 .٢/٧٢٠تاج اللغة وصحاح العربیة )٣(
، ولیس في دیوانه؛ والبن الدمینة في الفائق في غریب ١٠/٢٠١البیت منسوب لیزید بن الطَّثریِّة في اللسان )٤(

 .٢/٧٢٠؛ وبال نسبة في الصحاح ٢/٣٣٨الحدیث، للزمخشري
 .٩، لمحمد حماسة عبد اللطیفلغة الشعر )٥(
 .٦١ الشعریةالضرورة  )٦(
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 :شعریة: نشأة الضرورة الثانیاً 
ن كانـت لفظتهـا إ لماء النحـو منـذ سـیبویه، و برزت الضرورة الشعریة كظاهرة عند ع

الـذي ال تتجلــى فیـه المنهجیــة المحـددة القائمـة علــى التقسـیم والتصــنیف  ،غیـر مـذكورة فــي كتابـه
والتــي اســتفاد منهــا مــن  ،لهــذه الظــاهرة، فمــا كتبــه عنهــا ال یتعــدى اإلشــارات الموزعــة هنــا وهنــاك

اعلم أنه یجوز في الشعر ما : الذي قال فیهو  )باب ما یحتمله الشعر(جاء بعده، ومن ذلك بابه 
 .)١(" قد ُحذف واستعمل محذوفاً ال یجوز في الكالم، من صرف ما ال ینصرف یشبهونه بما 

وقـد حـدد العلمـاء رأي سـیبویه  )٢(فـي غیـر النـداء" باب ما رخمت الشعراء اضطراراً :" وقال أیضاً 
الكالم بشرط أن یضطر إلى ذلك، وال  في الضرورة ، وهو أنه یجوز للشاعر ما ال یجوز له في

  . )٣(،وأن یكون في ذلك رد فرع إلى أصل، أو تشبیه غیر جائز بجائز اً دَّ یجد فیه بُ 
مـــا  ،ویــرى كثیـــر مــن النحـــاة أن األســاس التـــاریخي األول والكتابــة المنهجیـــة عنهــا

ذف أو زیـادة "ضرورة الشـاعر أن یضـطره الـوزن إلـى حـ:كتبه أبو بكر بن السراج الذي قال فیه 
أو تقدیم أو تأخیر في غیر موضعه، وٕابـدال حـرف أو تغییـر إعـراب عـن وجهـه علـى التأویـل ، 
أو تأنیث مذكر على التأویـل، ولـیس للشـاعر أن یحـذف مـا اتفـق لـه ، وال أن یزیـد مـا شـاء، بـل 
لــذلك أصــول یعمــل علیهــا، فمنهــا مــا یحســن أن یســتعمل ویقــاس علیــه، ومنهــا مــا جــاء كالشــاذ، 

كن الشاعر إذا فعل ذلك فال بـد مـن أن یكـون قـد ضـارع شـیئا بشـيء، ولكـن التشـبیه یختلـف، ول
                                              .)٤(فمنه قریب ومنه بعید"

: حیــث یقــول علمیــاً  أبــو ســعید الســیرافي أول مــن حصــر هــذه الظــاهرة حصــراً  دویعــ
النقصــان، والحــذف، والتقــدیم، والتــأخیر، واإلبــدال، "ضــرورة الشــعر علــى تســعة أوجــه: الزیــادة، و 

ــــذكیر  ــــى طریــــق التشــــبیه، وتأنیــــث المــــذكر وت ــــى وجــــٍه آخــــر عل وتغییــــر وجــــه مــــن اإلعــــراب إل
 .)٥(المؤنث"

 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٢٦الكتاب  )١(
 .٢/٢٦٩ نفسه )٢(
 . ٣٩٧ ندود، إلبراهیم الحالضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین )٣(

 .٣/٤٣٥ألصول في النحوا )٤(

 .٣٤ ، للقیروانيما یحتمل الشعر من الضرورة )٥(
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ســار  -بعــد الســیرافي–ویــرى إبــراهیم الحنــدود أن التطــور فــي تصــنیف الضــرورات 
 على مرحلتین :

 :یقـولالـذي  )ضـرائر الشـعر(ابن عصـفور فـيف علـى خمسـة أبـواب كـاألولى: حصـرت التصـنی
 . )١("لنقص، والتقدیم والتأخیر، والبدلاعلم أنها منحصرة في الزیادة، وا"

 )الزیــادة والحــذف والتغییـــر(والثانیــة: اشــتملت علــى علمـــاء صــنفوا الضــرورة علــى ثالثـــة أبــواب 
هــذا التقســیم  علــى )٢(اآللوســي الــذي رتــب الضــرورات فــي كتابــه الضــرائرمحمــود شــكري ومــنهم 

 .)٣(وجرى على هذا جمع غیر قلیل من العروضیین المعاصرین وغیرهم
ویرى الباحث أن إیراد رأي سیبویه وابن مالك ضـروري للوصـول إلـى رأي المـرادي 

 شارح األلفیة وموقفه من الضرورة، وأخذه بالتحلیل لحصول الفائدة المرجوة بإذن اهللا.
ال تعدو كونها إشارات فهمـت فیمـا بعـد أن  -اكما أسلفن -إن الضرورة عند سیبویه

إن خالصــة ":ویقــول الحنــدود )مــا یحتمــل الشــعر(مقصــده منهــا الضــرورة، وذلــك فــي أول كتابــه 
بشـرط أن یضـطر إلـى ذلـك وال یجـد  ،رأي سیبویه أنـه یجـوز للشـاعر مـا ال یجـوز لـه فـي الكـالم

 .)٤(جائز بجائز"  ا، وأن یكون في ذلك رد فرع إلى أصل أو تشبیه غیردَّ منه بُ 
وهــو أن  ،عــن مفهــوم ســیبویه المتقــدم وال یختلــف مفهــوم ابــن مالــك للضــرورة كثیــراً 

الضرورة ما ال مندوحة للشـاعر عنـه بحیـث ال یمكـن اإلتیـان بعبـارة أخـرى. وقـد صـرح بهـذا فـي 
 :التسهیل وشرح الكافیة الشافیة فلم یقبل الضرورة في قول الشاعر

ــــــــــــــَدلِ  َضـــــــــى ُحُكوَمتـــــــــهُ مـــــــــا أنـــــــــت بـــــــــالَحَكِم الُترْ  ــــــــــــــرَّْأِي والَج ــــــــــــــِغ وال ِذي ال )٥(وال الَبِلی

 :اآلخروقول 
 )٦(إلى ربَِّنا صوُت الحمار الُیَجّدُع   یقول الَخَنا وأبغض الُعْجِم َناِطًقا

 .)٧()یجدع(، والثاني )ترضي(إن ذلك غیر مخصوص بالضرورة لتمكن قائل األول "

                                                 
 .١٧، البن عصفوررشعضرائر ال )١(
 .٢٨١-١٢٧-٥٦لمحمود شكري اآللوسي، وما یسوغ للشاعر دون الناثر الضرائر )٢(
 .٣٩٦الضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین  )٣(
 . ٣٩٧ نفسه )٤(
 .٥٠ریجه سبق تخ )٥(
؛ ١/٣٤دب ألوخزانــة ا ،١/٢٨٩، وضــرائر الشــعر ١/٦البیــت منســوب لــذي الخــرق الطهــوي فــي الوســاطة  )٦(

 . ١/٧٢والمغني  ،١/٥٣والالمات  ،١/١٢٢،٢٥٨وبال نسبة في االنصاف 
ودخولهــا علــى الفعــل فــي هــذا البیــت دلیــل  (یجــدع)،الموصــولة علــى الفعــل المضــارع  )أل(دخــول الشــاهد فیــه: 

 .أنها لیست عالمة على اسمیة ما تدخل علیهعلى 
 .١/٢٠١شرح التسهیل )٧(
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المتأمـل لیسـتوقفه النظـر حیـال قبـول النـاس لهـذا  ویعقب الحنـدود فـي تحلیلـه: " إنّ 
الرأي في فهم الضرورة؛ إذ لم یجد كثرة من األنصار له على الرغم من أن أشهر الذین قالوا بـه 
هما سیبویه وابن مالك، واألول كان یعیش في عصر االستشهاد ویستقي شواهده مـن المصـادر 

یعـد أمَّـة ال فـي االطـالع علـى كتـب النحـاة أو ممن سمعها من المصادر الحیة، واآلخـر ،الحیة 
 .)١(وآرائهم فحسب، بل أیضًا في اللغة وأشعار العرب بل القراءات وروایة الحدیث النبوي" 

، یقــول ابــن هشــام فــي رده )٢(وقــد تعــرض رأي ابــن مالــك لنقــد شــدید مــن المتــأخرین
لـم یبـق فـي الوجـود  -فاظـه یعنـي زعـم القـدرة علـى تغییـر بنیـة الشـعر وأل-"إذا ُفتح هذا البـاب  :

 .)٣(ضـــــرورة، وٕانمـــــا الضـــــرورة عبـــــارة عمـــــا أتـــــى فـــــي الشـــــعر علـــــى خـــــالف مـــــا علیـــــه النثــــــر"
ومــن أقوالــه أیضــًا:" إن كثیــرًا مــن أشــعار العــرب یقــع عــن غیــر رویــة، وهــو ممــا یــدعو إلــى عــدم 

ھ : )٤(الــتمكن مــن تخّیــر الوجــه الــذي ال ضــرورة فیــه" ذلك قول مظنــة  "كمــا أن الشــعر لّمــا كــانوك
استُبیح فیه ما لم ُیضطّر إلیه، كما ُأبیح قصر الصالة في السفر؛ ألنه مظنة المشـقة ،للضرورة 

 .)٥(مع انتفائها أحیانًا والرخصة باقیة"
یرى كثیر من النحـویین أن الضـرورة مـا وقـع فـي الشـعر سـواء كـان للشـاعر عنـه و 

ى ذلـك فـي شـعره، بـل جـّوزوا لـه مندوحة أم ال؟ ولم یشترطوا في الضرورة أن یضطر الشاعر إلـ
 في الشعر ما لم یجز في الكالم؛ ألنه موضع قد ُألفت فیه الضرائر. دلیل ذلك قول الشاعر:

 )٦(َعهْ ــــــــــضَ د وَ ـَــــــق هُ لُ ـــــخْ ریٍم بُ ــــــوك الـــــــالعُ  الَ َنــ قرفٍ ـــوٍد مــــــــبجُ  مْ ـــــك
وما أضیفت إلیه بالجار والمجرور، وذلـك  )كم(فصل بین ، حیث )مقرف(في روایة من خفض 

أو  )مقــــرف(ال یجــــوز إال فــــي الشــــعر، ولــــم یضــــطر إلــــى ذلــــك إذ یــــزول الفصــــل بینهمــــا برفــــع 
 .)٧(نصبه

                                                 
 ٣٩٨الضرورة الشعریة ومفهومها عند النحویین  )١(
 .٤٠١-٤٠٠ نفسه )٢(
 .٨٢تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، البن هشام األنصاري  )٣(
 .٨٣نفسه  )٤(
  .٨٣ نفسه) ٥(
وخزانــة  ،٨/٣٩٢غــاني، وألنــس بــن زنــیم فــي األ٧٠٨وم) البیــت منســوب ألبــي األســود الــدؤلي فــي شــمس العلــ٦(

، وشــرح ١/٢٥٠ واإلنصــاف، ١/٣٢٠صــول فــي النحــو واأل ،٢/١٦٧وبــال نســبة فــي الكتــاب  ؛٦/٤٧١األدب 
 .٣/٢٧٣، والهمع ٥/١٠٤الكافیة 

كـم  وهـو (مقـرٍف) بــ (جـوّد) والمعنـى: وبین ما أضـافها إلیـه أنه فصل بین (كم) التي تقع في الخبر :الشاهد فیه
 مقرٍف نال العال بجود.

 .٤٠٥)الضرورة الشعریة ومفهومها عند النحویین٧(
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: "ال یعنـــي النحویـــون بالضـــرورة أنـــه ال  قولـــه حیـــان يأبـــ وقـــد نقـــل الســـیوطي عـــن
نـــه مـــا مـــن لفـــظ أو ضـــرورة إال مندوحـــة عـــن النطـــق بهـــذا اللفـــظ، وٕاال كـــان ال توجـــد ضـــرورة؛ أل

ویمكن إزالتها ونظم تركیب آخر غیر ذلك التركیب، وٕانما یعنون بالضرورة أن ذلك من تراكیبهم 
الواقعــة فــي الشــعر المختصــة بــه، وال یقــع ذلــك فــي كالمهــم النثــرّي، وٕانمــا یســتعملون ذلــك فــي 

 .)١(الشعر خاصة دون الكالم"
ن جهــة، وســیبویه وابــن مالــك مــن جهــة ولعــل أهــم ثمــرة للخــالف بــین الجمهــور مــ

أخرى؛ أن الضـرورة واسـعة المـدلول حسـب رأي الجمهـور؛ فهـي تشـتمل كـل مـا ورد فـي الشـعر، 
أو َكُثر فیه سواء أكانت له نظائر في النثـر أم ال. فكثـرت أنـواع الضـرائر نتیجـة لهـذا؛ ألنهـم ال 

هـذا الحكـم (الضـرورة فـي كـل بیـت  یریدون تمزیق القاعدة، أو اإلكثار مـن القواعـد فاسـتندوا إلـى
. وأمـــا علـــى رأي ســـیبویه وابـــن مالـــك فـــإن مـــا یجـــد الشـــاعر عنـــه بـــدًال ال یعـــدُّ )یخـــالف القاعـــدة

 .)٢(ضرورة، بل نوع من التغییر یجوز في الشعر والنثر على حد سواء
 الضرورة الشعریة عند المرادي:

 یلي: ورة الشعریة مامما ورد عند المرادي من مسائل الخالف فیما یتعلق بالضر 
قــال المــرادي بعــد قــول النــاظم لمــا كــان الغــرض مــن وضــع المضــمر االختصــار، وكــان  -١

المتصـــل أخصـــر لـــم یســـتعمل المنفصـــل مـــع تـــأتي المتصـــل وٕامكانـــه إال فـــي الضـــرورة 
 كقوله:

 )٣( إیَّاُهُم األرُض ِفي دهر الدََّهاِریرِ  ِباْلَباِعِث اْلَواِرِث اَألْمَواِت َقْد َضِمَنتْ 
 .)٤(اثنا عشر موضعاً وهي وقد ذكر المرادي المواضع التي یتعین فیها االنفصال لعدم االتصال 

                                                 
 .٣/٢٧٣) الهمع ١(
 .٤٠٧/ ١) الضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین٢(
؛ وبـــال نســـبة فـــي ١٠٦/ ١، وشـــرح التصـــریح ٢٨٨/ ٥، وخزانـــة األدب ١٩٠البیـــت للفـــرزدق فـــي دیوانـــه ) ٣(

، وهمـــع ١/٩٢، وشـــرح األشـــموني ١/١٠١، وشـــرح ابـــن عقیـــل ١/١٠٥، وأوضـــح المســـالك٥٧٢/ ٢اإلنصـــاف 
 .١/٢٤٦الهوامع 

حیث عـدل عـن وصـل الضـمیر إلـى فصـله، وذلـك خـاص بالشـعر، وال یجـوز  )ضمنت إیاهم( الشاهد فیه: قوله
 .)قد ضمنتهم االرض(في سعة الكالم، ولو جاء به على ما یستحقه الكالم لقال 

  ل الضمیر:المواضع التي یجب فیها انفصا) ٤(
 األول: أن یحصر بإال وشذ "إالك" فال یقاس علیه.

 الثاني: أن یحصر بإنما كقول الفرزدق:
 یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي  أنا الذائد الحامي الذمار وٕانما

 الثالث: أن یرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب كقول الشاعر:
 =مكم فشالأغرى العدا بكم استسال  بنصركم نحن كنتم ظافرین وقد
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محمد  بن الصلت وقیل للفرزدق، وقد نسبهوقد ذكر العیني الشاهد بخالف قائله فقیل ألمیة 
 .)١(عبد الرحمن لألخیر

قلیل وعلى  )أن(بدون ووروده  )أنـ(اقتران خبرها ب )عسى(وذكر المرادي أن األكثر في  -٢
جمهور البصریین. أما رأي سیبویه فهو غیر  عند بعد عسى ضرورة )أن(حذف فإّن  هذا

 مخصوص بالشعر، واستشهد بقول الشاعر:
 .)٢( بُ ــــــــِریْ ـــــــَرٌج قَ ـــــــــْوُن َوَراَءُه فَ ـــــــــَیكُ   ْیَت ِفْیهِ ـــــْرُب الَِّذي َأْمسَ ــــــى اْلكَ ـــــــَعسَ 

واستشهد به على مجيء خبر عسى غیر مقترن بـأن  بن خشرم العذري، ةوقد نسبه العیني لهدب
 للضرورة الشعریة كل من ابن هشام، والسیوطي، وابن عصفور، وابن األنباري.

 وقد استشهد المرادي بقول رؤبة:
 

 ىحَ ـــــــــــَّ امـــــــــفَ  والً ـــــَــ ط رُ ــــــــــهْ الدَ  اهُ فَ ــــــــــــعَ  عٌ ـــــــــــــــبْ رُ " 
 

                                                                                                                                        
الرابع: أن یرفع بصفة جرت على غیر "صاحبها" نحـو زیـد عمـرو ضـاربه هـو، مطلقـًا عنـد البصـریین وبشـرط =

 خوف اللبس عند الكوفیین.
 الخامس: أن یحذف عامله نحو:

  ...فإن أنت لم ینفعك علمك فانتسب
 .ِإیَّاَك َنْعُبدُ سادس: أن یؤخر عامله نحو: ال

َهاِتِهمْ  ل حرف نفي نحو:السابع: أن یكون العام  .َما ُهنَّ ُأمَّ
ُسوَل َوإِیَّاُكمْ  الثامن: أن یفصله متبوع نحو:  .ُیْخِرُجوَن الرَّ

  التاسع: أن تلي واو المصاحبة نحو:
 ... تكون وٕایاها "بها" مثال بعدي

 العاشر: أن تلي "أما" نحو:
 عینلیل أما ... أنا أو أنت ما ابتغي المستقبك أو بي استعان 

 الحادي عشر: أن یلي الالم الفارقة:
 ك فمرني فلن أزال مطیعا  إن وجدت الصدیق حقا إلیا

 تحدا رتبة.إن إالثاني عشر: أن ینصبه عامل في مضمر قبله غیر مرفوع 
 .٣٦٧/ ١التوضیح )١(
كافیــة ، وشــرح ال٢/١٣٩، وشــرح أبیــات ســیبویه٣/١٥٨، والكتــاب ٥٩البیــت لهدبــة بــن الخشــرم فــي دیوانــه  )٢(
، ١/٣٥٨، والمفصـــل ٣/٧٠؛ وبـــال نســـبة فـــي المقتضـــب ١/٢٨٣، وشـــرح التصـــریح ١/٧٥٤، والمغنـــي١/٤٥٥

 .١/٤٧٦، والهمع١/٢٧٦، وشرح األشموني ٤٦٢والجنى الداني 
 ،"یكــون وراءه ... "فــي قولــه  المصــدریة )أن(مــن  مجــرداً  مضــارعاً  فعــالً  )عســى(: حیــث وقــع خبــر فیــه  لشــاهدا

 وذلك قلیل.
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 )١( .َلى أن َیْمَصَحاـــــــــــالبِ ول ــــــــــن طـــــاد مـــــــــــقد ك
 .)٢(" وخصه المغاربة بالضرورة ،قلیل ، وأجاز ابن مالك ذلك )أنـ(ب داقتران المضارع بعد كاف

، لكن المغاربة قد ونثراً  ها بأن شعراً ووجه الخالف في المسألة أن ابن مالك قد أجاز اقتران
 خصوه بالضرورة في الشعر.

 الجمهـــور فقــد أجــاز"، )إالـ(فصــل بــین الفعـــل والفاعــل المؤنــث "بــال وذكــر فــي بــاب الفاعــل -٣
 ىورأ إال فـي الضـرورة. )إالـ(، وبعضهم ال یجیز ثبوتهـا مـع الفصـل بـحذف تاء التأنیث الساكنة

واستشـهد  )٣("والصحیح جـوازه فـي النثـر علـى قلـة"النثر، یقول:  فیه الجواز على قلة في المرادي
 .)٤( َفَأْصَبُحوا َال ُیَرى ِإالَّ َمَساِكُنُهمْ بقراءة مالك بن دینار وأبي رجاء الجحدري: 

ویتضــــح الخــــالف فــــي المســــألة فــــي أن الجمهــــور ال یجیــــز إثبــــات التــــاء ویخصــــه 
  على قلة.بعضهم بضرورة الشعر ویجیزه المرادي في النثر 

 وفي باب اإلضافة یقول ابن مالك: -٤
 )٥(بأجنبي أو بنعت، أو ندا  وجدا فصل یمینٍ  واضطراراً 

یقول المرادي في األجنبي هو ما لیس بمعمول للمضاف من مفعول به أو ظرف أو مجرور أو 
 وقد مثل بقول الشاعر في المفعول به: فاعل.

 )٦(كما تضمن ماء المزنة الرصف  اهَ تِ یقَ ندى المسواك رِ  سقي امتیاحاً ت
والمضــاف  )نــدى(، وفصــل بــه بــین المضــاف )تسقىـ(علــى المفعولیــة لــ )المســواك(نصــب  حیــث
 .)٧( )ریقته(إلیه 

 

                                                 
، وخزانــة ١/٦٠، وضــرائر الشــعر١/١٥٧، والكامــل ٣/١٦٠یــت منســوب لرؤبــة بــن العجــاج فــي الكتــاب الب )١(

ــــم أقــــف علیــــه فــــي دیوانــــه ؛ وبــــال نســــبة فــــي المقتضــــب ٩/٣٤٨األدب  ، ١/٦٧، وحــــروف المعــــاني٣/٧٥؛ ول
 .٢/٤٦٠واإلنصاف

"كـاد ... أن ) فـي قولـه أنبـ( مقرونـاً  مضارعاً  في كون خبره فعالً  )عسى(مثل  )كاد(: حیث استعمل فیه الشاهد
 یمصحا".

 .٥١٧/ ١التوضیح )٢(
 .٢/٥٨٩ نفسه) ٣(
 .١٨٦، و الحجة للقراء السبعة٣/٥٥وانظر القراءة : معاني القرآن للفراء  .٢٥/٢٦) األحقاف ٤(
 .١/٧٣٨، وشرح التصریح ٢/١٧٩، وشرح األشموني ٣/٨٢، وشرح ابن عقیل ٣٨) ألفیة ابن مالك ٥(
، وأوضح ٢/٩٨٩؛ وبال نسبة في شرح الكافیة٧٣٥/ ١، وشرح التصریح ١٧١/ ١دیوانه  ) البیت لجریر في٦(

 . ٥٢٤/ ٢، وهمع الهوامع ٢/١٨٤، وشرح األشموني ٣/١٥٧المسالك
 .٨٢٨/ ٢) التوضیح٧(
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 :وما فصل بالظرف قول الشاعر -
 )١( َیُهوِديٍّ ُیَقاِرُب َأْو ُیِزْیلُ  َیْوًما َكَما ُخطَّ الِكَتاُب ِبَكفِّ 

ألنـه  )یومـاً (بـأجنبي وهـو  )یهـودي( إلیهوالمضاف  )كفِّ (مضافاستشهد به على الفصل بین ال
 وأصل الكالم: "كما خط الكتاب یوًما بكف یهودي". .)٢( )خط( ـمعمول ل

 وما فصل بالمجرور قوله: -
 )٣(إذا خاَف یومًا َنْبوًة فَدعاهما  هما أَخوا ِفي الحْرب من َال َأخا َلهُ 

مـن (، وبـین المضـاف إلیـه وهـو )خـوا(امضـاف وهـو استشهد به على الفصل بأجنبي بـین الفقد 
 وأصل الكالم: هما أخوا من ال أخا له في الحرب.. )٤()ال أخا له

 :وما فصل بالفاعل قوله -
 )٥(إذ نجاله فنعم ما نجال أنجب أیاَم والداه به

بـأجنبي وهـو  )إذ نجـاله(والمضاف إلیـه وهـو  م)أیا(استشهد به على الفصل بین المضاف وهو 
  ، إذ التقدیر: أنجب والداه به أیام إذ نجاله.)أنجب (وهو فاعل )لداهوا(
 وما فصل بالنعت قوله: -

 )٦(من ابن أبي شیخ األباطح طالب  نجوت وقد بّل المرادي سیفه
ـــه علـــى الفصـــل بـــین المضـــاف  شـــیخ (بالنعـــت  )طالـــب(والمضـــاف إلیـــه  )أبـــي(وقـــد استشـــهد ب

 .)٧()األباطح
 

                                                 
، وشــرح التصــریح ٣/٢٣٥، واإلنصــاف ١/١٧٨فــي الكتــاب ولــیس فــي دیوانــه، و ) البیــت منســوب ألبــي حیــة ١(
، ٢/٤٠٧، والخصــــائص ٢/٢٧٧، واألصــــول ٤/٣٧٧؛ وبــــال نســــبة فــــي المقتضــــب ٤/٤١٩، والخزانــــة١/٧٣٦

، والهمــع ٢/١٨٤، وشـرح األشـموني ٢/٨٣، وشــرح ابـن عقیـل ٣/١٥٩، وأوضـح المسـالك ١/٨٩وشـرح الكافیـة 
٢/٥٢٥.  
 .٨٢٨/ ٢التوضیح )٢(
، وشـــرح ٢/٣٥٤اإلنصـــاف و ، ١/١٣١المفصـــل و ، ١/١٨٠البیـــت منســـوب لـــدرنا بنـــت عبعبـــة فـــي الكتـــاب  )٣(

، والهمــع ١/٢٩٧وبــال نســبة فــي الخصــائص ؛ ١/٧٥٩ولعمــرة الخثعمیــة فــي دیــوان الحماســة  ؛١/٤٠٦الكافیــة 
٢/٥٢٦.   
 .٨٢٩ /٢التوضیح )٤(
، وشرح ٣/١٥٦، وبال نسبة في أوضح المسالك ١/٧٣٥، وشرح التصریح ٢٨٥البیت لألعشى في دیوانه  )٥(

  .٥٢٧/ ٢وهمع الهوامع  ،٢/١٨٣األشموني 
، ٢/٩٩٠وبـال نسـبة فـي شـرح الكافیـة  ؛٧٣٧/ ١فـي شـرح التصـریح البیت منسوب لمعاویة بـن أبـي سـفیان )٦(

  .٢/٣٨شرح األشموني و ، ٣/١٥٦وأوضح المسالك 
 .٢/٨٣١التوضیح  )٧(
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 :وما فصل بالنداء قوله -
 )١( َتعِجیِل َتهُلَكٍة والُخلِد ِفي َسَقرا   ِوَفاُق َكعُب ُبَجیٍر ُمنِقٌذ َلَك ِمن

 قوله: ىوما فصل بفعل ملغ -
 )٢( لدبران أم عسفوا الكفاراا   أي تراهم األرضین حلواً ب

الـذي هـو  )األرضـین(الذي هو مضاف وبـین قولـه:  )بأي(بین قوله:  )تراهم(صل بقوله:حیث ف
 . )٣(مضاف إلیه

 وما فصل بمفعول ألجله قوله:
 )٤( ُمعاِوُد ُجْرَأًة َوْقِت الَهوادي  َأَشمُّ كَأنَُّه َرُجٌل َعُبوٌس 

بقولــه: "جــرأة" وهــو  )وقــت(وبــین المضــاف إلیــه وهــو  )معــاود(فصــل بــین المضــاف وهــو حیــث 
 . منصوب على المفعولیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢/١٨٦وبال نسبة في شرح األشموني ؛ ٥٢٧/ ٢البیت لبجیر بن زهیر في همع الهوامع  )١(
قال العیني:  .٥٢٨/ ٢همع الهوامع و ، ٢/١٨٩شرح األشموني و  ،٧٣٨/ ٢صریح البیت بال نسبة شرح الت )٢(

 . لم أقف على اسم قائله
  .٢/٨٣١التوضیح )٣(
 ، ١/٧٣٨شرح التصریحو  ،٢/١٨٩ي نوشرح األشمو  ،٣٧٧/ ٤البیت بال نسبة في المقتضب  )٤(
 . قال العیني: لم أقف على اسم قائله .٥٢٩/ ٢الهمعو 
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 المبحث الثالث : التأویل عند المرادي

 :وفیه
 معنى التأویل ومصنفاته.أوًال: 

 
 التأویل النحوي وآراء النحاة. ثانیًا:

 
 التأویل النحوي عند المرادي. ثالثًا:
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 :: معنى التأویل ومصنفاتهأوالً 
 ،متعــددة ودالالت متنوعــة تختلـــف بــاختالف اســـتخدامها يإن للفظــة التأویــل معـــان

َوَكـــــَذِلَك َیْجَتِبیـــــَك َربُّـــــَك َوُیَعلُِّمـــــَك ِمـــــْن َتْأِویـــــِل :ریم قـــــال تعـــــالىن الكـــــآوقـــــد ورد ذكرهـــــا فـــــي القـــــر 
َهـْل َیْنُظـُروَن ِإالَّ َتْأِویلَـُه َیـْوَم :. وفي قوله تعالى)٢(والمقصود تعبیر وتفسیر الرؤیة )١(اْألََحاِدیثِ 

بمعنـــــى العاقبـــــة   )٣( ُرُســـــُل َربَِّنـــــا ِبـــــاْلَحقِّ َیـــــْأِتي َتْأِویُلـــــُه َیُقـــــوُل الَّـــــِذیَن َنُســـــوُه ِمـــــْن َقْبـــــُل َقـــــْد َجـــــاَءْت 
 )٥(َوَقــاَل َیــا َأَبــِت َهــَذا َتْأِویــُل ُرْؤَیــاَي ِمــْن َقْبــُل َقــْد َجَعَلَهــا َربِّــي َحقــا :وفــي قولــه تعــالى.)٤(لآوالمــ

َنبَّْأُتُكَمـــا َال َیْأِتیُكَمــا َطَعــاٌم ُتْرَزَقانِــِه ِإالَّ  :آخـــر. وقـــال تعــالى فــي موضــع )٦(بمعنــى تحقــق الرؤیــا
َوَمــا َیْعَلـــُم :. وفــي قولــه تعــالى )٨(أصــناف الطعــام قبـــل إتیانــه :أي )٧( ِبَتْأِویِلــِه َقْبــَل َأْن َیْأِتَیُكَمــا

 .)١٠(تفسیر ما یؤول إلیه :أي )٩( َتْأِویَلُه ِإالَّ اللَّهُ 
تفســیر  :مــن حــد ومعنــى فیــرى المفســرون أنــه وللتأویــل فــي مصــنفات العلمــاء أكثــر

 .)١١( م وبیان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفهالكال
رد الظـاهر إلـى مـا آل إلیـه فـي دعـوى المـتكلم : هنّ أا الفقهاء واألصولیون فیرون أمّ 

 .)١٢(أو حمل اللفظ على غیر مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده 
التـدبیر  جمع معاني ألفـاظ أشـكلت بلفـظ واحـد ال إشـكال فیـه ومنهـا: وفي اللغة هو

 .)١٣( رهره وفسّ ره وقدّ فدبّ  :ل الكالموالتقدیر والتعبیر، فأوَّ 
 
 
 

                                                 
 .٦/١٢یوسف  )١(
 .١٢٨/ ٩ ، للقرطبيالجامع ألحكام القرآن) ٢(
 .٥٣/٨األعراف )٣(
 .٧/٢١٧الجامع ألحكام القرآن  )٤(
 .١٠٠/١٣یوسف  )٥(
 .٩/٢٦٤الجامع ألحكام القرآن  )٦(
 .٣٧/١٢) یوسف ٧(
 .٩/١٨٩،١٩٨٠ الجامع ألحكام القرآن )٨(
 .٧/٣ل عمران آ) ٩(
 .٤/١٥الجامع ألحكام القرآن  )١٠(
 .١/١٧ ، للذهبيرون) التفسیر والمفس١١(
 .١/٥١١ألبي المعالي ،رهان في أصول الفقهب) ال١٢(
 .١٥/٤٥٨ )أول( مادة ، لألزهري) تهذیب اللغة١٣(



 

٨٥ 
 

 ثانیا: التأویل النحوي وآراء النحاة:
إنمـا  " :فـي التأویـل النحـوي، فقـد نقـل عنـه قولـه أبـي حیـانمـذهب سـیوطي ال ذهب
طائفـة  ادة على شيء ثم جـاء شـيء یخـالف الجـادة فُیتَـأول، أمـا إذا كـان لغـةجیسوغ إذا كانت ال

. ویـري "أن عـدم التقـدیر أولـى مـن اللجـوء إلـى التقـدیر )١(من العرب لم تتكلم إال بها فال تأویل" 
مــع ضــرورة أن یكــون المقــدر مــن لفــظ المــذكور مــا أمكــن، فــان منــع مــن تقــدیر المــذكور مــانع 

َخالَفة ل مقتا أمكن لْبغي تقلیله منیَ "  ابن هشام قالوقد  )٢(معنوي أو صناعي قدر ماال مانع له"
 .)٣("اَألْصل

یــرى لیــث قهیــر أن التأویــل النحــوي ینــدرج تحــت معنــى الرجــوع والتــدبیر والتقــدیر و 
ص إلى أساسه األول من غیر زیادة أو حـذف أو تقـدیم أو تـأخیر أو تـدبیر حتـى فهو إرجاع النّ 

 .)٤(یطابق القاعدة النحویة، وما تعارفت علیه العرب 
لوحیــدة التــي لجــأ إلیهــا النحــاة للتوفیــق بــین القواعــد "وقــد وصــف التأویــل بالوســیلة ا

أما ما ال ینتسب ،المنسوبة في الوقت نفسه الى عصر االستشهاد  وبین النصوص المخالفة لها
إلى عصر االستشهاد من هذه النصوص فقد كان الرفض هو السمة البارزة إلى توضیح موقف 

. ویعرفـه تمـام حسـان )٥("طالح (الشـذوذ) وكـان التعبیـر عـن هـذا الموقـف یتخـذ اصـ،النحاة منـه 
بأنــه التخــریج بوجــه مــن وجــوه الــرد إلــى أصــل وضــع الجملــة، فقــد یكــون التخــریج بواســطة القــول 
بالحـذف أو الزیــادة أو الفصـل أو اإلضــمار أو التقـدیر والتــأخیر أو التضـمین أو بتفضــیل أصــل 

 .)٦(على أصل أو قیاس على قیاس
ف الكالم عن ظاهره إلى وجـوه خفیـة تحتـاج لتقـدیر "صر :أنه أما محمد عید فیرى 

النحاة قد أولوا الكالم وحرفوه  نّ إ وتدبر وتبیین المسوغات التي یلجأ إلیها النحویون إلى تأویل، و 
 .)٧("لكي یوافق قوانین النحو وأحكامه عن ظاهره

وجـــد فـــي النحـــو نتیجـــة عـــاملین؛ أحـــدهما حـــدد قـــد ویـــذكر محمـــد عیـــد أن التأویـــل 
والعامـل الثـاني: فهـو الجهـد  العامل األول: فهو أصول النحـو، والثاني سار فیه وأوغل: وجهته،

فالســـبب فـــي وجـــود التأویـــل فـــي النحـــو نظریـــات أصـــول النحـــو مثـــل: العامـــل  الـــذهني العمیـــق.
                                                 

 .١٥٨ قتراحاال) ١(
 .١/٣٤٠ ، للسبكي) األشباه والنظائر٢(
 . ١/٨٠٢) المغني ٣(
 .١٤ األنصاري، للیث قهیر ) التأویل عند ابن هشام٤(
 .٢٣١ علي أبي المكارم، ل) أصول التفكیر النحوي٥(
 .١٤٥لتمام حسان ، ) األصول٦(
 .١٥٧ ، لمحمد عید) أصول النحو العربي٧(
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والمعمول، والعلة والمعلول، والقیاس. وقد نما النظر العقلي وأبدع فیه حتى وصل به إلى درجة 
لغــاز. ویشــیر إلــى أن أســبابه المباشــرة هــي األصــول النحویــة حیــث اعتصــر النحــاة التعمیــة واإل

 .)١(النصوص اللغویة اعتصارًا لتتوافق مع تلك األصول"
ما سبق ذكـره أن التأویـل ال یتجلـى فـي قـول العـرب أو فـي أي نـص إال میتبین لنا 

یــه القریحــة العربیـــة أو عمــا تعارفــت عل ،إذا كــان هــذا الــنص أو القــول فیــه خــروج عـــن القاعــدة
مــن  ســبباً ن وجــد الخــروج  لجــأوا إلیــه إلیجــاد المخــرج النحــوي ، ولهــذا كــان التأویــل إاألصــیلة، فــ

 الخالف النحوي. أسباب
 ثالثا: التأویل النحوي عند المرادي:

متعــددة كالتقــدیر والحمــل  ممــا ســبق یتبــین لنــا أن النحــاة اســتخدموا للتأویــل ألفاظــاً 
وغیرها، وقد لجأ النحاة إلیه عند توظیـف مـا یخـالف القاعـدة النحویـة، أو  المعنى والتخریجعلى 

مــن أنــواع التأویــل مــن حــذف أو زیــادة أو تقــدیم أو تــأخیر أو حمــل  فــي إعــراب مــا یحتمــل نوعــاً 
 على المعنى.

ــ وقــد اســتعمل المــرادي ألفاظــاً  ، ولكــن مــا تلمیحــاً ا صــراحة أو دالــة علــى التأویــل إّم
لتأویـل فــي جــواز لالمــرادي  هأوردي و مـن ذلــك مـا ذي أدى إلـى خــالف نحــو و التأویـل الــیهمنـا هــ

 أو كسرها، وقد أورد قول الشاعر: )إن(فتح همزة 
 )٢( نَُّه َعْبُد اْلَقَفا واللََّهاِزمُ أإَذا  ى َزْیدا َكَما ِقْیَل َسیِّداُكْنت ُأر و 

المصــدر مرفــوع باالبتــداء ویــروى بالكســر علــى عــدم التأویــل وبــالفتح علــى تأویــل أن ومعمولیهــا 
.فجاز فیها الفتح على تقدیرها مع معمولیها بـالمفرد، وأمـا الكسـر فتقـدیرها مـع )٣(والخبر محذوف

 .)٤(معمولیها جملة في ابتدائها
ویقول المرادي في مسألة امتناع تقدیم معمول خبر كان وأخواتها على اسمها:" إن 

؛ )كـان طعامـك زیـد آكـالً (خواتها" فـال یجـوز هذا مذهب البصریین، والعامل هنا هو "كان وأ
            أو )كــــــان عنـــــــدك(نحــــــو أو مجــــــروراً  ألنــــــه لــــــیس بظــــــرف وال مجــــــرور، فــــــإن كـــــــان ظرفــــــاً 

                                                 
 .١٦٢-١٦١) أصول النحو العربي ١(
، والجنى الداني ٣٢٨/ ١، وأوضح المسالك ٢/٣٥١، والمقتضب ١٤٤/ ٣) البیت بال نسبة في الكتاب ٢(

 .١/٣٠٢ني ، شرح األشمو ١/٣٥٦،وشرح ابن عقیل٢/٣٩٩، والخصائص٣٧٨
الشاهد فیه: جواز فتح وكسر همزة (إن) بعد (إذا) الفجائیة، فالفتح على تقدیرها مع معمولیها بالمفرد، والكسر 

 على تقدیرها جملة.
 . ١/٥٢٧) التوضیح ٣(
 . ١/٥٢٧)التوضیح، الحاشیة ٤(
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ن الكــوفیین یجیــزون إجــاز للتوســع فــي الظــرف والمجــرور ویضــیف  )قائمــاً  فــي الــدار زیــد(
 ونحوه، واحتجوا بقول الشاعر: )آكالً  ك زیدٌ طعامَ كان (

 )١( ادَ وَّ عَ  ةُ یَّ طِ عَ  اهمْ إیَّ  بما كانَ  مهِ یوتِ بُ  لَ وْ حَ  ونَ اجُ دَّ هَ  ذُ نافِ قَ 
وهو معمول الخبر. وهذا ونحوه متأول عند البصریین، وقد أشار إلى  )كان إیاهم( جازوافأ

تأویله بقوله: "إذا وقع شيء موهم جواز ما منعناه كالبیت المتقدم، فانو في العامل ضمیر شأن 
 اً في البیت ضمیر شأن منوی )كان(معمول، والجملة بعده خبر، فیكون اسم یحول بینه وبین ال

. ووافق بعض )كان(والجملة خبر  )دعوّ (معمول  )وٕایاهم(خبره،  )دعوّ (مبتدأ و )وعطیة(
كان (البصریین على جواز إیالء المعمول هذه األفعال إن تقدم الخبر على االسم نحو: 

 .)٢()طعامك آكال زید
ولیس بظرف وال جار  )إیاهم(ي المسألة أنه تقدم معمول خبر كانووجه الخالف ف

بتقدیر ضمیر الشأن وتقدیره ه لو ومجرور على رأي الكوفیین ، وقد منع البصریون ذلك فأوّ 
 . )هو(

اشترط لعملها أن تعمل في  :"س)لی(العاملة عمل  )ال( ویقول المرادي في مسألة
هم إعمالها، وقد أجاز بعض النحاة إعمالها في المعرفة للمبرد ومن وافقه في منع النكرات خالفاً 

 كقول النابغة الجعدي:
 )٣(ِسْواَها َوَال َعْن ُحبَِّها ُمَتَراِخیا  َوَحلَّْت َسَواَد اْلَقْلِب َال َأَنا َباِغیا

وتــأول  )٤("فظــاهره أنــه أعملهــا فــي المعرفــة، وأجــاز فــي التســهیل القیــاس علیــه، وأجــازه ابــن جنــي
 بتأویالت منها: البیت ونالمانع

  
 

                                                 
 ونصه:١٦٢) البیت للفرزدق في دیوانه ١(

 لما ..................... قنافذ َدرَّاُموَن َخْلَف ِجَحاِشهم 
، وشــــرح  ١/٢٨١،وشــــرح ابــــن عقیــــل١/٢٤٤وأوضــــح المســــالك  ،١/٤٠٣شــــرح الكافیــــة و ،٤/١٠١والمقتضــــب 

 ، ٩/٢٧٠خزانة األدب ، و ١/٤٣٢،والهمع ١/٢٤٧وشرح التصریح  ،١/٢٣٨االشموني
 )عـود(وهـو جملـة مـع تـأخیر الخبـر ،  )عطیـة(علـى اسـمها )إیـاهم( كـانقـدم الشـاعر معمـول خبـر الشاهد فیـه: 

 . هذا ما أجازه الكوفیون، ومنعه البصریون.عن االسم أیضاً 
 .٥٠٠-٤٩٩ /١التوضیح )٢(
 ،١/٣١٦والمغني  ،١/٢٩٣والجنى الداني  ،١/٤٤٠،وشرح الكافیة ١٨٦البیت للنابغة الجعدي في دیوانه  )٣(

 .   ٣/٣٣٦نة والخزا ،١/٢٦٧وشرح التصریح  ،١/٢٦٥وشرح األشموني  ،١/٣١٥وشرح ابن عقیل 
 ) في قوله "ال أنا باغیًا".أنا(حیث أعمل ال النافیة عمل لیس مع أن اسمها معرفة وهو الشاهد فیه: 

 .٥١١/ ١) التوضیح٤(
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وٕانما هو نائب فاعل بفعل محذوف وأصل الكـالم علـى  لــ(ال)لیس اسما  )أنا(أن قوله:  - أ
علـى  منصـوباً  یكـون حینئـذٍ  فلما حذف الفعل برز الضمیر وباغیاً )  ال أرى باغیاً (هذا: 

 الحال من الضمیر.
ال أنــا أرى (محــذوف، والتقــدیر  حــال مــن فاعــل فعــل )باغیــاً (مبتــدأ وقولــه  )أنــا(أن یكــون  -ب  

ـــاً  ـــدأ، ویكـــون قـــد اســـتغنى ) باغی وجملـــة الفعـــل المحـــذوف مـــع فاعلـــه فـــي محـــل رفـــع خبـــر المبت
 .)١(عن العامل فیه الذي هو الفعل المحذوف )باغیاً (بالمعمول وهو الحال 

تــردد رأي  شــموني فــي شــرحه: "بــن مالــك فــي التســهیل، كمــا قــال األوآخــرون أجــازوا ذلــك مــنهم ا
لنـاظم فــي هــذا البیــت، فأجــاز فـي شــرح التســهیل القیــاس علیــه، وتأولـه فــي شــرح الكافیــة، فقــال: ا

ال أرى (علــى الحــال تقــدیره:  )باغیــا(مرفــوع فعــل مضــمر ناصــب  )أنــا(یمكــن عنــدي أن یجعــل 
مبتـدأ، والفعـل المقـدر  )أنـا(، فلما أضمر الفعل بـرز الضـمیر وانفصـل، ویجـوز أن یجعـل )باغیاً 

علــى الحــال، ویكــون هــذا مــن بــاب االســتغناء بــالمعمول عــن العامــل  )باغیــاً ( ناصــباً  بعــده خبــراً 
، أي: أي: حكمــك لــك مســمطاً  )٢("  منهــا قــولهم: "حكمــك مســمطاً ،  لداللتــه علیــه، ونظــائره كثیــرة

بذلك  )باغیاً (عن عامله مع كونه غیر فعل، فأن یعامل  وهو حال مغنیاً ) مسمطاً (، فجعل مثبتاً 
بشـــرط  )لــیس(تعمــل عمـــل  )ال( ووجــه الخـــالف فــي المســـألة أنّ  .)٣( "أحــق وأولـــى وعاملــه فعـــل
  .)٤( تنكیر اسمها

"إذا ورد مـا یـوهم اإللغـاء : ذا تقـدمت علـى منصـوبهاإویقول المرادي في بـاب ظـن 
 وجب عند من منع إلغاءه تأویله على أحد تأویلین:) ظننت زید قائم(للمتقدم نحو: 

فیكون هو المفعول األول والجملة بعده هي المفعول الثاني وعلى هـذا األول: نیة ضمیر الشأن 
 على عمله. یكون الفعل باقیاً 

والثــاني: نیــة الم االبتــداء المعلقــة، ویكــون التقــدیر: "ظننــت لزیــد قــائم"، والفعــل علــى هــذا معلــق، 
 وعلى هذا حمل سیبویه قوله:

 )٥(عُ بِ تْ تَ سْ مُ  قٌ نِّي الحِ إِ  الُ خَ إِ وَ  بٍ اصِ نَ  شٍ یْ عَ بِ  مُ هُ دَ عْ بَ  تُ رْ بِ غَ فَ 

                                                 
 .٥١١/ ١التوضیححاشیة ) ١(
. جمهـــرة خـــذ حقـــك مســـمطا أي ســـهال :ال أبـــو بكـــرقـــ .احـــتكم وخـــذ حكمـــك :أي،  یــراد بـــه حكمـــك مرســـالً  ) ٢(

  . ١٢/٢٤٣یب اللغة مادة (سمط) ، وتهذ١/٣٧٤األمثال
 .١/٢٦٦) شرح األشموني ٣(
 .١/٤٤١شرح الكافیة، البن مالك )  ٤(
البـــن  ،والمصــنف ،٣/٢١٠والعقــد الفریـــد  ،١/٥٣٤) البیــت ألبـــي ذؤیــب الهـــذلي فــي جمهـــرة أشــعار العـــرب ٥(

،وشــرح ١/٦١٠ان الحماســةو ؛ وبــال نســبة فــي شــرح دیــ١/٤٢٠وخزانــة االدب  ،١/٣٠٥، والمغنــي  ١/٣٢٢جنــي
 =١/٥٥٣، والهمع ١/٣٧٦التصریح 
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بالم االبتداء المضمرة، واألصل  )إخال("حیث علق الفعل )١()ني لالحقإ(بالكسر على تقدیر: 
وبقي الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها  )إخال(، فحذفت الالم بعد ما علقت)حقالني ل(إ

 .)٣(حتج إلى تأویل ذلك"ومن أجاز إلغاء المتقدم لم ی )٢(فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه".
في شرح التسهیل: وتقدیر ضمیر الشأن أو الالم المعلقة في نحو:  ابن مالك قال

حمل ما  )متى ظننت زید قائم(ومن منع اإللغاء في نحو:  أولى من اإللغاء.)ظننت زید قائم(
 كقوله: أوهم ذلك على أحد التأویلین أیضاُ 

 )٤(األدُب  ِمالُك الّشیمةِ  تُ یْ أَ رَ ي نِّ أ ذاك ُأدِّْبُت حتى صار من ُخُلِقيك
بنصــب  )رأیــت مــالك الشــیمة األدبــا(ألنــه لــو أعملــه لقــال ؛مــع تقدمــه ) رأیــت(الظــاهر أنــه ألغــىف
واإللغاء  ،ولكنه رفعهما فقال الكوفیون: هو على اإللغاء ،على أنهما مفعوالن )األدب(و )مالك(

یون: لیس كذلك، بل هو من باب التعلیق والم وقال البصر  .مع التقدم جوازه مع التوسط والتأخر
 .)٥()مالك(االبتداء مقدرة الدخول على 

یجـوز التعلیـق علـى أن ُیْنـَوى الم االبتـداء، أو  قال ابن مالـك فـي شـرحه للكافیـة :"
: روي هـذا الشــعر مرفــوع العینــي وقـد قــال عنـه "الجملـة مفعــوًال ثانًیــا ُیْنـَوى ضــمیر الشـأن وتجعــل

 .)٦("، ووقع في الحماسة منصوب القافیةورده الشراحالقافیة كما أ
 
 
 
 

                                                                                                                                        
=والشـاهد فیـه: حیـث علـق الفعـل (إخــال) بـالم االبتـداء المضـمرة فـي قولــه: "وٕاخـال أنـي الحـق" ، واألصـل أنــي 
الحق، فحذفت الالم بعد ما علقت (إخال)" وبقي الكسـر بعـد حـذفها كمـا كـان مـع وجودهـا فهـو ممـا نسـخ لفظـه 

 وبقي حكمه.
 .١/٥٦٠) التوضیح١(
 .  ٥٦٠/ ١) التوضیح، الحاشیة٢(
 . ١/٥٦٠) التوضیح٣(
؛ وبال نسبة في ١/٣٧٥، وشرح التصریح ١/٨٠٥) البیت منسوب لبعض الفزارین في شرح دیوان الحماسة ٤(

، والهمع ١/٣٦٧، وشرح األشموني ٢/٤٩، وشرح ابن عقیل ٢/٥٦، وأوضح المسالك ٢/٥٥٨شرح الكافیة 
 .٩/١٣٩، وخزانة األدب ١/٥٥٢

الشاهد فیه: حیث ألغى عمل (رأیت) مع تقدمه في قوله "رأیت مالك الشیمة األدب"، ولو أعمله لقال: "رأیت 
 مالك الشیمة األدبا" بنصب (مالك) و(األدبا) على أنهما مفعوالن لـ(رأیت).

 .١/٥٦٢)التوضیح، الحاشیة ٥(
 .٢/٦٩٧) شرح الكافیة الشافیة٦(
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ـــد اْلَبصـــِریین  :یقـــول الســـیوطيو  ـــَال یجـــوز ِفیـــِه اإللغـــاء ِعْن "أمـــا ِإذا تصـــدر اْلِفْعـــل َف
 .)١(َوجوزُه اْلُكوِفیُّوَن واألخفش َوَأَجاَزُه اْبن الطراوة ِإالَّ َأن اإلعمال ِعْنده أحسن"

للخــالف بــین النحــاة لتطــرد القاعــدة  نحــوي میــدانال التأویــلممــا ســبق یتبــین لنــا ان 
 علم.  أالنحویة كما أورده المرادي في شرحه واهللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٥٥٢) الهمع ١(
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 عند المرادي اختالف الروایات في الشاهدالمبحث الرابع: 
 

 :وفیه
 

 تعدد الروایات . أوًال:
 

 أسباب تعدد الروایات في الشاهد النحوي.ثانیًا: 
 

 دد الروایات عند المرادي.تع ثالثًا:
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 تعدد الروایات:: أوالً 
من مصادر التلقي عـن العـرب وهـي التـي تعتمـد علـى األخبـار  الروایة مصدراً  دتع

. قـــــال الســــیوطي:  " واالعتمــــاد علـــــى مــــا رواه الثقــــاة عـــــنهم )١(المنقولــــة واألشــــعار المحفوظــــة 
"والشـعر سـبیله أن یحكـى  . وقـد قـال فـي الروایـة أیضـاً )٢(باألسـانید المعتبـرة مـن نثـرهم ونظمهـم" 

 .)٣(عن األئمة كما تحكى اللغة، وال تبطل روایة األئمة بالتظني والحدس"
وقد اختلف البصریون والكوفیون في روایة الشعر، فقـد اشـتهر البصـریون بـالتحري 

صـــًال ،وبنــو علیـــه فقـــد توســعوا فـــي أخــذ المـــروي وجعلــوه أ،ولـــم یكــن الكوفیـــون كــذلك والضــبط، 
 .)٤( في الفصل األول تبین ذلككما القواعد 

خضـعت فیهـا روایـة الشـعر لظـروف  إذ ،فلتعدد روایة الشاهد النحوي أسـباب كثیـرة
كمـا ذكـر ابـن سـالم فـي طبقاتـه: "فلمـا كثـر اإلسـالم وجـاءت  ،جعلتها تتسم بعدم الدقة في النقـل

ولوا إلى دیوان مدون وال كتـاب ؤُ فلم یَ  ،ة الشعرالفتوح واطمأنت العرب في األمصار راجعوا روای
مكتــوب، وألفــوا ذلــك وقــد هلــك مــن العــرب مــن هلــك بــالموت والقتــل فحفظــوا أقــل ذلــك، وذهــب 

فلما راجعـت  ":. وهنالك أسباب تتعلق بالعامل االجتماعي كما قال ابن سالم)٥(علیهم منه كثیر"
ومـا ذهـب مـن  ،ض العشـائر شـعر شـعرائهمالعرب روایة الشـعر وذكـر أیامهـا ومآثرهـا اسـتقل بعـ

فأرادوا أن یلحقوا بمن له الوقائع واألشعار فقالوا ؛كان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم  ،ذكر وقائعهم
 .)٦(ثم كان الرواة بعد فزادوا في األشعار التي قیلت " ،على ألسنة شعرائهم

 أسباب تعدد الروایات في الشاهد النحوي: :ثانیاً 
 هد النحـوي بمسـببات تعـدد الروایـة والـرواة حتـى أصـبح النحـاة عـامالً وقد تأثر الشـا

مـــن عوامـــل التحریـــف فـــي الشـــعر العربـــي وقـــد ذكـــر ریـــاض الســـواد أســـباب تعـــدد روایـــة الشـــاهد 
 ، منها:)٧(النحوي
 أسباب ترجع للهجات: -١

عـابوا عددت لهجاتهم ودرجة فصـاحتها، فت، لم یكن الشعراء من قبیلة واحدة  عندما
لهجــات القبائــل المعروفـة بالضــعف. فقــد حكــى األصــمعي بلهجـة مــن خص الــذي تكلــم علـى الشــ

                                                 
 .١/١١ر العرب، للقرشي جمھرة أشعا )١(
 .١٠٦اإلقتراح )٢(
 .٢/٢٨٦المزھر )٣(
 .٢٣ انظر: الفصل األول في أسباب الخالف بین المدرستین )٤(
 .١/٢٥طبقات فحول الشعراء  )٥(
 .١/٤٦نفسھ  )٦(
 .٢١م . الروایة في الشاھد الشعري ٢٠١١،  ٥٦مجلة أدآب البصرة ، العدد  )٧(



 

٩٣ 
 

أي: -قال ذات یوم لجلسائه من أفصح الناس؟ فقام رجل من السـماط  -رحمه اهللا -"أن معاویة
فقــال: قــوم تباعــدوا عــن فراتیــة العــراق، وتیــامنوا عــن  -مــن الصــف، أو مــن أمــام مائــدة الطعــام

كسكســة بكــر، لــیس فــیهم غمغمــة قضــاعة، وال ُطْمُطمانیــة حمیــر،  كشكشــة تمــیم، وتیاســروا عــن
فقـال لــه معاویـة: مــن أولئــك؟ فقـال: قومــك یــا أمیـر المــؤمنین، فقـال لــه معاویــة: مـن أنــت؟ قــال: 

 .)١(األصمعي: "وجرم من فصحاء الناس" رجل من جرم"، قال
ي تعــدد وقــد وصــلتنا الكثیــر مــن األشــعار بلهجــات قبائلهــا وكــان لهــا دور ظــاهر فــ 
 كعب بن سعد الغنوي: كقول )لعلـ(. ومن هذا أن قبیلة عقیل تجر باآلراء النحویة

ْوَت َجْهَرةً   )٢(َلَعلَّ َأبي الِمْغواِر مْنَك َقریُب  َفُقْلُت اْدُع ُأخَرى وارَفِع الصَّ
ابن  ، وذكره)٣()لعلـ(به على إفادة الجر ب الشاهد مستشهداً المرادي وقد ذكر 

 .)٤(عقیل
 :تصحیف والتحریفال -٢

ومن األسباب التي أثرت في تعدد روایة الشاهد النحوي التصحیف والتحریف، فقد 
كثــر أمــره فــي كتــب النحــویین واللغــویین علــى حــد ســواء. یقــول أحمــد عبــد الغفــور العطــار "وهــو 

ویغیـر أشـطره، ویغلـط فـي نسـبة الشـعر إلـى  -یریـد الجـوهري–كثیر ما یخطئ في روایة الشـعر 
 ، ومن أمثلة ذلك عند النحاة قول سالم بن دارة:)٥(أصحابه"

 )٦(اتَ عْ جُ  امَ عَ  تَ لقْ ـــالذي طَ  أنتَ  َیا أْبجر بَن َأْبجر َیا أْنتا
  
  

                                                 
 . ٢/٤٠٤، البن قتیبة الدینوريوغریب الحدیث ،١٦/٢٦٤المي ) المفصل في تاریخ العرب االس١(
/ ، وسـر صــناعة ٢، وشـرح أبیــات سـیبویه ٩٦ ، لألصـمعيالبیـت لكعـب بـن ســعد الغنـوي فـي األصــمعیات )٢(

،وشـــــرح ٥٧٦، ومغنـــــي اللبیـــــب١٣٦الالمـــــات ؛ وبـــــال نســـــبة فـــــي٤٢٦/ ١٠وخزانـــــة األدب ٦٩ ،٤٠٧اإلعـــــراب 
 .٤٥٧/ ٢وهمع الهوامع  ،١/٢٩٦التصریح 

 على لغة ُعَقْیٍل. في قوله: "لعّل أبي المغوار" (لعّل) لفظ (أبي)ـفیه: حیث جّر ب دالّشاه
 .١/٥٨٤) الجنى الداني٣(
 ٣/٤) شرح ابن عقیل.٤(
 .٢/٣١٦) صبح األعشى ٥(
        ، ولســــالم بــــن دارة فــــي خزانــــة األدب٢/٢٠٧، شــــرح التصــــریح٢١٦البیــــت لألحــــوص فــــي ملحــــق دیوانــــه  )٦(
       ، والمقـــرب ٣/١٧، وشـــرح األشـــموني ٨/ ٤، وأوضـــح المســـالك ٥٦٠/ ١وبـــال نســـبة فـــي اإلنصـــاف  ،١٤٢ /٢
 .٤٥/ ٢، وهمع الهوامع ١٧٦/ ١

األولى مبتدأ، والثانیة  )أنت(للتنبیه، و )یا(وقیل: إن  ،حیث نادى الضمیر الذي في موضع الرفع الشاهد فیه:
  .إذن توكید، والموصول خبر، وال شاهد فیه
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"وقد  :یقول البغدادي فیهو .)١(وقد استشهد المرادي بلفظ البیت على نداء الضمیر
 .)٢( ) مر بن واقع یا أنتایا  (ف البیت األول على وجوه وصوابه:رِّ حُ 

 :تحریف الشواهد بسبب الصراع بین النحاة -٣
فقــــد اضــــطر النحــــوي إلــــى تحریــــف األبیــــات الشــــعریة بــــدافع الصــــراع الــــدائر بــــین 

. فقـد تجلـى )٣(لـذكر أسـباب الخـالف بـین المدرسـتینالمدرستین البصـرة والكوفـة، ولسـنا بمعـرض 
ي دفــع النحــاة ألن الــذة اهد النحویــو الخــالف بصــورته كمــا ذكرنــا ممــا أضــفى بظاللــه علــى الشــ

قاعـدة، ولـذلك أمثلـة كثیـرة فقـد استشـهد سـیبویه الال أصـل لـه، وأن یحرفـوه إلثبـات  یصنعوا شـعراً 
 بقول الشاعر :
 )٤(دیدا ـــــــــــباِل َوَال الحَ ــــــــنا بالجِ ـــــــــَفَلسْ  ِجحْ ـــــــــشٌر َفَأسْ ـــــــا بـــــــعاوَي إّننـــــم

ذلك ابن ورد على  )٦(وابن هشام )٥(وقد تبعه في ذلك المبرد ،على المحل)حدیدا ال(بنصب لفظ  
إنما قاله الشاعر علـى الخفـض والشـعر كلـه مخفـوض فمـا كـان :"بقوله  عبد ربه في العقد الفرید

 .)٧(یضطره أن ینصب هذا البیت ویحتال على إعرابه بهذه الحیلة الضعیفة"
 :الرواة الموضوعة والمحرفة من نقلالشواهد  -٤

 ودسوها على األئمة فاحتجوا  بها ظناً  "وضع المولدون أشعاراً  :یقول السیوطي
 : منهاً  ن بیتاً یأنها للعرب وذكر أن في كتاب سیبویه منها خمس

 )٨(بیاناــــــــــظبه ـــــــــــأشارین ـــــــــــومنخ  یناناــــــــــنف والعنها األــــــرف مــــــــــعأ

                                                 
 .٢/١٠٥٣) التوضیح ١(
 .٢/١٤٠) خزانة األدب ٢(
 .٢٣) أنظر أسباب الخالف٣(
، ١/١٩٩، وشـــــرح أبیـــــات ســـــیبویه ١/٦٧، والكتـــــاب ١/١٠١) البیــــت منســـــوب لعقیبـــــة األســـــدي فـــــي الجمـــــل٤(

، ٤/١١٢، والمقتضــــب ٦/٢٢٧، والعقــــد الفریــــد ١٠٠/ ١؛ وبــــال نســــبة فــــي الشــــعر والشــــعراء ٢٧١واإلنصــــاف 
 .٤/١٦٥زانة ، والخ١/٦٢١والمغني 

الّشـــاهد فیـــه: حیـــث عطـــف علـــى خبـــر لـــیس المجـــرور بالّنصـــب فـــي قولـــه: "وال الحدیـــدا"، وهـــذا العطـــف علـــى 
 الموضع.

 .٢/٣٣٨) المقتضب، للمبرد ٥(
 .٣/١٨٥، وأوضح المسالك، البن هشام٦٢١) مغني اللبیب، البن هشام ٦(
 .٤/٣٢) العقد الفرید٧(
، والخزانـة ١/١٢٣كتاب الشـعر  و ، ١٦٨نسوب إلى رجل من بني ضبة) البیت أنشده أبو زید في نوادره وم٨(
ـــــاب ٧/٤٥٢ ـــــال نســـــبة فـــــي عمـــــدة الكت ـــــة١/٢٥١؛ وب ـــــل١/٨٨، وعلـــــل التثنی ، وشـــــرح ١/٧١، وشـــــرح ابـــــن عقی

 .١٨١/ ١، وهمع الهوامع ٦٨/ ١، وشرح األشموني ١/٧٩التصریح
 لقیاس كسرها.الشاهد فیه: قوله "والعینانا" حیث فتح الشاعر فیه نون التثنیة وا
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 .)١("سباب الحاملة على ذلك :نصرة رأي ذهب إلیه وتوجیه كلمة صدرت منهومن األ
وترویه على مذاهبها مما یوافق ،" الرواة قد تغیر البیت على لغتها : بن والداقال  

لغة الشاعر ویخالفهـا ولـذلك كثـرت الروایـات فـي الشـاهد الواحـد أال تـرى أن سـیبویه قـد یستشـهد 
ن لغــة الــراوي مــن أل ؛غتهــالذلــك علــى حســب مــا غیرتــه العــرب ب وٕانمــا ،ببیــت واحــد لوجــوه شــتى

 .)٢(العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصیحین " 
 :)٣(القول ما أجملته فاطمة حامد فقد أرجعت أسباب الخالف إلي  ةوخالص
 تغییر الشعراء أنفسهم لبعض ما یقولون من الشعر.  -١
 من الشعر. تغییر الرواة لبعض ما یروون -٢
 تغییر النحاة أنفسهم لبعض الشواهد . -٣
 :يدتعدد الروایات عند المرا: ثالثاً 

وما كان المرادي عن ،من أسباب الخالف النحوي  كما رأینا أن تعدد الروایة سببٌ 
أدى إلـــى  فمـــن المنطقـــي أن نجـــد تعـــدد الروایـــة ســـبباً  ،ه شـــارح لأللفیـــةّنـــأالســـیما  ،النحـــاة ببعیـــد

علـــى عـــدم جـــواز حـــذف استشـــهد ، فقـــد مـــا كـــان یشـــیر إلـــى ذلـــك  وغالبـــاً  ،لنحـــاةالخـــالف بـــین ا
 بقول الشاعر : )٤(إال في الشعرالضمیر المتصل 

 )٥( وال أرَض أبَقَل إبقاَلها ...........................
 )أبقلت إبقالها:(حیث حذف تاء التأنیث من الفعل المسند الى ضمیر المؤنث وقد روي الشاهد

 م الشاهد حینها .فینعد
نشده أ"هذه الروایة من إصالح بعض الرواة والذي :افي في شرح البیت یقول السیر 

عنه الضرورة لجواز كونها لغة  كیسانوقد نفى ابن  )٦"(الرواة هو الموجود في الكتب القدیمة 
                                                 

 .١١٧) االقتراح١(
 .٥٥) االنتصار لسیبویه على المبرد، للتمیمي ٢(
 .١١٥-١١٣) أسس الترجیح في كتب الخالف النحوي ٣(
 .١/٣٩٣) التوضیح٤(
 ) البیت منسوب لعامر بن جوین الطائي، وصدره:٥(

 .........فال ُمزنٌة َوَدَقْت َوْدَقها                    ........................
، والكامـــل فـــي اللغـــة ١/٤٠٧، وشـــرح التصـــریح٢/٤١٣، واألصـــول فـــي النحـــو البـــن الســـراج٢/٤٦فـــي الكتـــاب

، ١/٦٦، والبلغـة١/٢٤٨، والمفصـل ٢/٤١٣؛ وبـال نسـبة فـي الخصـائص١/٨٤، وسر الفصـاحة٢/٢٠٧واألدب
 .١/٨٦٠، والمغني٢/٩٥، وأوضح المسالك٢/٥٩٠، والتوضیح٢/٧٧٥، واللمحة٢/٥٩٦وشرح الكافیة

الشاهد فیه: قوله: "وال أرض أبقل إبقالها" والقیاس: "أبقلت إبقالها ... " ألّن الفعل مسند إلـى ضـمیر عائـد علـى 
 األرض، وهو مؤنث مجازي، فحذفت التاء للضرورة.

 . ١/٣٩٣) شرح ابیات سیبویه، للسیرافي ٦(
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كون ولیس بضرورة لتمكنه من أن یَقاَل  ": في المغني نقل عنهفقد وخالفه ابن هشام  الشاعر
      ورد بأنا ال نسلم إن هذا الشاعر ممن لغته تخفیف الهمزة بنقل أو  ،أبقلت إبقالها بالنقل

 .) ١(غیره "
ك ما أورده من ذلفوقد صرح المرادي ببعض الشواهد التي ذكرت بأوجه متعددة 

معنى ب )ذو(یعربها إعراب  َمنْ  العرب ِمنَ ن أالطائیة أنها مبنیة و )ذو(في اللغة المشهورة في
 صاحب فقد أشار أن شاهده روي بالوجهین قول الشاعر :

 )٢( فَحْسِبَي من ذي ِعنَدَهْم ما كَفاِنَیا .............................
بالیاء نیابة عن  یتبین لنا الخالف في روایة الوجهین: أحدهما بالیاء فیكون معرباً 

 )ذو(ماء الستة، والثاني بالواو التي هي من األس )صاحب(بمعنى ) ذي  (الكسرة، كإعراب
 على السكون. فیكون مبنیاً 

وجــب فــتح الحــاء إذ یقــول فــي  )ذا( بّ مــا ذكــره  إذا وقــع بعــد َحــ ومــن ذلــك أیضــاً 
زیـد" بنقـل حركـة العـین إلـى الفـاء،  بَ ، فیقـال: "ُحـ)ذا(الحـاء إذا أفـردت مـن  مُّ ر َضـثُـكَ  :المسألة 

 والفتح جائز، وبالوجهین ینشد قوله:
 )٣(َوُحبَّ ِبَها َمْقُتوَلًة ِحیَن تُْقَتُل  ....................

 .)٤(، فال یجوز إال الفتح." )ذا(وأما مع 
 اوكسرها إذا وقعت بعد إذ )أن(ما استشهد على جواز فتح  ومن ذلك أیضاً 

 الفجائیة بقول الشاعر :
 )٥( لهازمإذا إّنه عبُد الَقَفا والَّ  وكنُت َأْرَى زیدًا كما قیل َسْیّداً 

ومعمولیها مصدر مرفوع باالبتداء  )أن(یروى بالكسر على عدم التأویل، وبالفتح على تأویل 
وكسرها فمن كسرها  )أن(یروى بفتح  والخبر محذوف وقد قال ابن عقیل في شرحه للبیت:

                                                 
 .٢/٨٦٠) مغني اللبیب، البن هشام األنصاري١(
 .٦٤) سبق تخریجه ٢(
 ، وصدره:٢٢٤) البیت منسوب لألخطل في دیوانه ٣(

 َفُقْلُت: اْقُتُلوَها َعنُكُم ِبِمَزاِجَها   ...........................
، وسر ١/٣٣، واصالح المنطق، البن السكیت ١/٤٦، وشرح المعلقات السبع١/٣٤ودیوان امرئ القیس 

، ٢/١١١٨، وشرح الكافیة٣٦٤، والمفصل١/١١٦؛ وبال نسبة في األصول في النحو١/١٥٣صناعة االعراب
 .٣/٤٥، والهمع٢/٢٩٦، وشرح األشموني٢/١٧٢، وشرح ابن عقیل٢/٩٣٢، والتوضیح١/٤٢٠واللمحة 

 . (  والّشاهد فیه: قوله: (وُحّب بها) حیث جاء الفاعل غیر (ذا) فكانت الحاء مضمومة من (ُحبَّ
 .٢/٩٣٢)التوضیح٤(
 .٨٦) سبق تخریجه ٥(
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 )١(دأ"مبت ،ومن فتحها جعلها مصدراً )إذا هو عبد القفا واللهازم ( :جعلها جملة مستأنفة والتقدیر
 المفتوحة  یقول : )أنَّ (ال تلغى فهي مثل  )كأنَّ  نون(أن تخفیف  المرادي ذكر هنفسالباب وفي 
المفتوحة، وقد أطلق بعضهم اإللغاء علیها واسمها ) أن(فال تلغى فهي مثل  )كأنّ ( تخفف "

 .ومفرداً  وال یلزم في خبرها أن یكون جملة بل یكون جملةً  )أن(في الغالب منوي كاسم 
 فمثال كونه جملة:

 )٢(ثدیاه حقان كأنْ  حرِ ووجٌه مشرُق النَّ 
 قوله: ومثال كونه مفرداً 

َلْم  .....................  )٣(كأْن ظبیٌة َتْعُطو إلى واِرِق السَّ
 على روایة الرفع.

في روایة  )وكأن ظبیة(، )كأن ثدییه حقان(ى إلى وِ رُ  أیضاً  وثابتاً  وأشار بقوله: 
 .)٤(مه في التسهیل یشعر باختصاص ذلك بالشعر"النصب في كال

   تعدد في قراءات  بل هناكولم تقتصر تعدد الروایات على الشعر فحسب، 
ومن ذلك ما أورده علیه تعدد في األحكام النحویة .فتعدد الروایات یترتب  ؛اآلیات القرآنیة

ن بالفاء أو الواو جاز المرادي من أن أداة الشرط إذا أخذت جوابها وذكر بعده مضارع مقرو 
فیها الجزم والرفع والنصب، یقول:" إذا أخذت أداة الشرط جوابها، وذكر بعده مضارع مقرون 

 ونصبه على إضمار  ،ورفعه على االستئناف ،على الجواب بالفاء أو الواو جاز جزمه عطفاً 
 
 

                                                 
 .١/٣٥٦ل ) شرح ابن عقی١(
، ٢/٥٣٧، واللمحـــة١/٣٩٨، والمفصـــل١/٢٤٦، واألصـــول فـــي النحـــو٢/١٣٥بـــال نســـبة فـــي الكتـــاب البیـــت )٢(

، وشــــرح ابــــن ١/٣٦٩الــــذهب، وشــــذور ١/٣٦٤، وأوضــــح المســــالك١/٥٤١، والتوضــــیح١/٥٧٥الــــداني ىوالجنــــ
 .١/٣٩٢عقیل

ف اســمها ووقــع خبرهــا جملــة، "كــأن ثــدیاه حقــان" وألغــي عملهــا وحــذ ) فــي قولــه:كــأن(حیــث خففــت الشــاهد فیــه: 
 والجملة االسمیة خبر. ،، والضمیر للوجه أو للنحر أو للشأن)كأنه(وأصله 

 صدر البیت: )٣(
 ...............................   ویومًا ُتوافینا بوجٍه مقسَّمٍ 

شـكري فـي ، وألرقـم بـن علبـاء الی٢/١٣٤منسـوب البـن صـریم الیشـكري فـي الكتـاب فهـو البیـتاختلف في نسبة  
ــــات ســــیبویه ــــي اإلنصــــاف١/٣٦٦شــــرح أبی ــــن أرقــــم ف ــــد ب ــــم الیشــــكري فــــي شــــرح ١/١٦٤، ولزی ــــن أرق ،ولعلبــــاء ب

 .١/٣٦٢، وأوضح المسالك٢٢٢، والجنى الداني١/٤٩٦؛ وبال نسبة في شرح الكافیة١/٣٣٣التصریح
 وحذف اسمها وجاء خبرها مفردا. "كأْن ظبیة) في قوله: "كأن(حیث خففت الشاهد فیه: 

 .١/٥٤١التوضیح) ٤(
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فالنصب یروى عن ابن  )٢(رُ ُیَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَیْغفِ قوله تعالى:  )١(، وقرئ بالثالثة)أن(
عباس، وٕانما جاز بعد الجزاء ألن مضمونه لم یتحقق وقوعه فأشبه الواقع بعده الواقع بعد 

 .)٣(االستفهام"
 

 " وقد ذكر في تنبیهات المسألة ما ذكره ابن الناظم من جواز األوجه الثالثة
بعـد جـواب الشـرط المجـزوم  یشمل المجزوم وغیره، وقول الشارح: إذا كان )من بعد الجزا(قوله: 

َوإِْن ُتْخُفوَهــا یــوهم أن الجــزم شــرط فــي جــواز األوجــه الثالثــة، وقــد قــرئ بالثالثــة قولــه تعــالى: 
 .)٤( َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر َلُكْم َوُیَكفِّرُ 

ومــن األبیــات التــي تعــددت روایاتهــا واختلــف فــي نســبته مــا استشــهد بــه الكوفیــون 
 )كما(یقول المرادي: " زعم الفارسي أن أصل  )كیما(ناصبة للفعل حالها حال  )كما( على كون
 في قوله:

 )٥(الهوى حیُث تنظر كما َیحسبوا أنّ  وَطْرُفك إما جئتنا فاحبسنه
 ،فحـــذفت الیـــاء ونصـــب بهـــا، وذهـــب المصـــنف إلـــى أنهـــا كـــاف التشـــبیه كفـــت بمـــا )كیمـــا(أي: 

 .)٦(ك قلیل." بت، وذلودخلها معنى التعلیل فنصَ 
وتـأولوا َمـا ورد علـى َأن اَألْصـل (َكْیَمـا)  ،" أنكـر َذِلـك البصـریون :ویقول السـیوطي

 .)٧(َوحذف النُّون من اْلِفْعل َضُروَرة"،حذفت یاؤه َضُروَرة َأو اْلَكاف الجارة كفت ِبَما 

                                                 
ورفـع البـاء مـن  )فیغفـر(برفـع الـراء مـن  یعـذبُ وفیغفـرُ  قرأ ابـن عـامر، وعاصـم، وأبـو جعفـر، ویعقـوب )١(
 ْر فیغفـــوقـــرأ البـــاقون  .وذلـــك علـــى االســـتئناف، والتقـــدیر: فهـــو یغفـــر لمـــن یشـــاء ویعـــذب مـــن یشـــاء )یعـــذب(
انظـر القـراءات وأثرهـا  .بالشـرط الواقـع جوابـاً  ْبُكمْ ُیحاسِ  على قوله تعالى قبل: بجزمهما، وذلك عطفاً یعذبْ و

 .٢/٢٠٦في علوم العربیة
 .٢٨٤/٣) سورة البقرة ٢(
 .٣/١٢٨٥)التوضیح٣(
 .٢٧١/٣سورة البقرة )٤(
ــــــه  )٥( ــــــن أبــــــي ربیعــــــة فــــــي دیوان ــــــه  ؛١٠١البیــــــت لعمــــــر ب ــــــة فــــــي دیوان ــــــل بثین ــــــال نســــــبة فــــــي ٩٠ولجمی ؛ وب

ــــداني ا، و ٣/١٥٣٥، وشــــرح الكافیــــة٢/٤٧٩اإلنصــــاف / ١ومغنــــي اللبیــــب، ٣/١٢٣٣، والتوضــــیح٤٨٣لجنــــى ال
 . ٣/١٤٤وخزانة األدب، ٢/٣٧٢وهمع الهوامع، ٣/١٨٥، وشرح األشموني٢٣٤

 )مـا( وجـواز نصـب المضـارع بعـدها علـى تقـدیر أنّ  )،كیمـا(مثـل  )كما(قوله: "كما یحسبوا" مجيء  :الشاهد فیه
 زائدة غیر كافة.

 .٣/١٢٣٣التوضیح  )٦(
 .٢/٣٧٢وامعهمع اله )٧(
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اِرِسـي : "َ َقـاَل اْلفَ  )١(أنـه قـد اختلـف فیـه  فیقـول ونقل ابن هشام في شرح هذا البیت
َفحذف اْلَیاء َوَقاَل اْبن َمالك َهَذا تكّلف بل ِهـَي َكـاف التَّْعِلیـل َوَمـا الكافـة َونصـب  )َكْیَما(اَألْصل 

َأَبـا  َأنّ  )نزهـة األدیـب(َوزعـم َأُبـو ُمَحمَّـد اْألسـود ِفـي ِكَتابـه  ،ِفـي اْلَمْعنـى )كيـ(اْلِفْعل بَها لشبهها ب
َواب ِفیِه: ف َهَذا اْلَبْیت َوَأنَعلّي حرَّ   الصَّ

 أّن الهوى حیُث تنظر لَكي یحسبوا  ِإذا ِجْئت فامنح طرف َعْیَنْیك َغیرَنا
 یرى ریاض السواد أن الروایة الصحیحة لهذا البیت وردت بلفظ: 

 ي َیحسبوا أن الهوى حیُث تنظر.ـــــلك بسنهــــــئتنا فاحـــــا جـــــْرُفك إمـــــــوطَ 
فادة من بعض الروایات التي تتماشى مع دلیل على أن النحاة یحاولون اإلوأشار إلى أن  ذلك 
رغم ما یعتریها من ضرورة أو  ؛ویجعلون منها أساسا لبناء قاعدة ما ،قواعدهم الموضوعة

 .)٢(شذوذ ما یعتمدون علیه في بعض األحیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٢٣٥) مغني اللبیب١(
 .١٤الروایة في الشاهد الشعري  ٢٠١١،  ٥٦)  مجلة البصرة  العدد ٢(
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 الفصل الثالث
 الخالف بین البصریین والكوفیین

 
 :یشتمل علىو 
 
 األول: المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین التي له فیها رأي.المبحث  -

 .اً الثاني: المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین والتي لم یبد فیها رأیالمبحث  -
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 المبحث األول

 المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین

 .هوالتي أبدى فیها المرادي رأی 

 :هوفی

 أراء المرادي المطلقة في الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین.أوًال: 
 

 أراء المرادي المقیدة في الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین.ثانیًا: 
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 أراء المرادي المطلقة في الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین :اوالً 
لخــالف بــین البصــریین والكــوفیین، وقــد ذكــر مــن مســائل اقــد أورد المــرادي بعضــا ً 

یــــــون ..." أو "مــــــذهب ا: "ذهــــــب البصــــــریون... و ذهــــــب الكوفكثیــــــرة تبــــــین ذلــــــك منهــــــ صــــــیغاً 
البصـریین... مــذهب الكــوفیین" أو "أجــاز ذلــك الكوفیــون... أجــاز ذلــك البصــریون" أو ""هــو عنــد 

"هـــو ســـائل بـــأن یقـــول: البصـــریین... أو عنـــد الكـــوفیین". وقـــد أبـــدى رأیـــه فـــي كثیـــر مـــن هـــذه الم
 الصحیح" أو "وهو الراجح" أو "والحق الجواز"...

  :مما استطعت جمعه في عشر مسائلأوردت آراءه وقد 
 المسألة م.
 مسألة اإلعراب أصل في األسماء.  .١
 .مسألة (كال وكلتا) مفردا اللفظ مثنیا المعنى  .٢
 مسألة لزوم نون الوقایة في أفعل التعجب.  .٣
 .)الذي والتي(لنون في تثنیة مسألة تشدید ا  .٤
 مسألة العامل في المبتدأ.  .٥
 بعد القسم. لزوم كسر همزة إنَّ   .٦
 أولى العاملین بالعمل في التنازع.  .٧
 أصل االشتقاق الفعل أو مصدره.  .٨
 العامل في المستثنى النصب.  .٩
 تكون البتداء الغایة في الزمان. )ِمنْ (.١٠
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 األسماء مسألة اإلعراب أصل في -١
اإلعـراب  فـي مسـألة المـرادي من مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین مـا ذكـره

 فرع في األفعال. أصل في األسماء
 تفصیل المسألة:
"فلما كان االسم والفعل شریكین في قبول المعاني بصیغة واحدة  :المرادي یقول

ألن معانیه مقصورة علیه، له ما یغنیه عن اإلعراب؛  شتركا في اإلعراب، لكن االسم لیسا
وفي الفعل  االسم أصالً  والمضارع قد یغنیه عن اإلعراب تقدیر اسم مكانه. فلهذا جعل في

 .)١("المضارع فرعاً 
"ذهب الكوفیون إلى أن اإلعراب أصل  ثم ذكر وجه الخالف في المسألة بقوله:

لذي أوجب اإلعراب في في األفعال كما أنه أصل في األسماء. واستدلوا على ذلك بأن اللبس ا
 األسماء موجود في األفعال في بعض المواضع نحو: "ال تأكل السمك وتشرب اللبن" .

والرفع على  )ال(مضمرة، والجزم على إرادة  )أنــ(ب )وتشرب(وأجاب البصریون بأن النصب في 
: ولیس القطع. فلو أظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني، ولم یحتج إلى اإلعراب

 . )٢(" )أحسن(هو ألن الرافع والناصب والجار؛) ما أحسن زیداً (كذلك 
: "حق اإلعراب لالسم في لیه الزمخشري في المفصل حیث یقولوهو ما ذهب إ

وقد ذهب ابن یعیش في شرحه للمفصل ) ٣(أصله والفعل إنما تطفل علیه فیه بسبب المضارعة"
لألسماء دون األفعال، واألفعال محمولة في  حیث یقول: "أصل اإلعراب یكون المذهب هذا

مذهب البصریین أن اإلعراب أصل ":وقد ذهب ابن عقیل إلى ذلك  )٤(اإلعراب على األسماء." 
في األسماء فرع في األفعال  فاألصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفیون إلى أن اإلعراب 

 .)٥(أصل في األسماء وفي األفعال واألول هو الصحیح"
َأكثر اْألَْسَماء ُمعرب َوأْكثر  قوله:" عن ابن خروف قد ذكر السیوطي نقالً و 

ْجَماع َلِكن اْختلف ِفي ِعّلة إعرابه          اْألَْفَعال َمْبِنّي والمعرب من اْألَْفَعال اْلُمَضارع ِباْإلِ
     األنباري ابن د علل. وق)٦(َفَقاَل البصریون ِإنََّما أعرب لمشابهته اِالْسم ِفي إبهامه وتخصیصه "

أن األفعال المضارعة تعرب عند البصریین كاألسماء لثالثة أوجه، یقول:"أجمع الكوفیون 
                                                 

 .١/٣٠٣) التوضیح ١(
 .٣٠٤-١/٣٠٣ نفسه) ٢(
 .١/٣٣ ، للزمخشريالمفصل في صنعة اإلعراب )٣(
 .١٥٠، البن یعیش) شرح المفصل٤(
 . ١/٣٧)  شرح ابن عقیل٥(
 .١/٧٢همعال) ٦(
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والبصریون على أن األفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علة إعرابها؛ فذهب الكوفیون إلى 
بصریون إلى أنها ألنه دخلها المعاني المختلفة واألوقات الطویلة. وذهب ال؛أنه إنما أعربت 

 إنما أعربت لثالثة أوجه:
 أن الفعل المضارع یكون شائًعا فیتخصص، كما أن االسم یكون شائًعا فیتخصص. :أحدها 
والوجه الثاني: أنه تدخل علیه الم االبتداء تقول: "إن زیدا لیقوم" كما تقول "إن زیدا لقائم" فلمـا  

 لَّ على مشابهة بینهما.دخلت علیه الم االبتداء كما تدخل على االسم د
والوجه الثالث: أنه یجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه، أال ترى أن قولك "یضرب" على 
وزن "ضارب" في حركته وسكونه. فلما أشبه هـذا الفعـل االسـم مـن هـذه األوجـه وجـب أن یكـون 

 .)١(." اً معرًبا كما أن االسم معرب
بحـق األصـل هـو االسـم، والفعـل المضـارع المعـرب  : "بقولـهذلـك وقد أكد العكبـري 

وحجــة األولــین أن  .وقــال بعــض الكــوفیین: المضــارع أصــل فــي اإلعــراب أیضــاً  .محمــول علیــه
كالتصـغیر وغیـره مـن خـواص  اإلعراب أتي بـه لمعنـى ال یصـح إال فـي االسـم، فـاختص باالسـم

ة علـــى المعنـــى والـــدلیل علـــى ذلـــك أن األصـــل عـــدم اإلعـــراب، ألن األصـــل داللـــة الكلمـــ .االســـم
الالزم لها، والزیادة على ذلك خارجة عن هذه الداللة. وٕانما یؤتى بها لتـدل علـى معنـى عـارض 

إلیـه، ألنـه  أو مضـافاً  أو مفعـوالً  یكون تارة. والمعنى الذي یدل علیه اإلعـراب كـون االسـم فـاعالً 
ل، فعلــم أنهــا یفــرق بــین هــذه المعــاني، وهــذه المعــاني تصــح فــي األســماء، وال تصــح فــي األفعــا

 .)٢(" فرع محمول على االسماء في ذلك ، بل هيلیست أصالً 
 الترجیح:

الــراجح فــي المســألة رأي البصــریین القــائلین بــأن اإلعــراب أصــل فــي االســماء فــرع فــي 
ـــدین درویـــش صـــحة المـــذهب األفعـــال ویتـــرجح عنـــد الباحـــث رأیهـــم  ،وقـــد علـــل محمـــد محـــي ال

ال یسـأل عـن علـة إعرابـه، الن مـا جـاء علـى أصـله  عربـاً مسـماء ورد مـن األما " البصري بقوله:
فعــال صــل فــي األیســأل عــن علــة بنائــه، ولمــا كــان األ ال یســأل عــن علتــه، ومــا جــاء منهــا مبنیــاً 

ال یسأل عن علة بنائه، وٕانما یسأل عن علـة إعـراب  البناء فإن ما جاء منها مبنیاً  عندهم أیضاً 
لفعـل المضـارع عنـد البصـریین أنـه أشـبه االسـم فـي ما أعرب منه وهو المضـارع، وعلـة إعـراب ا

ـــة ال یتضـــح التمییـــز بینهـــا إال  ـــوارد علیـــه معـــان تركیبی ، فأمـــا بـــاإلعرابأن كـــل واحـــد منهمـــا یت
وارد علـى االســم فمثـل الفاعلیــة والمفعولیـة واالضـافة فــي نحـو قولــك: مـا أحســن تــالمعـاني التـي ت

بــه  راد نفــى إحســانه، ولــو نصــبته لكــان مفعــوالً وصــار المــ لكــان فــاعالً  زیــد، فإنــك لــو رفعــت زیــداً 

                                                 
 .٤٣٥-٤٣٤صاف ) اإلن١(
 .٨٧للعكبري ،) مسائل خالفیة في النحو٢(
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إلیــه، وصــار المــراد االســتفهام عــن  وصــار المــراد التعجــب مــن حســنه، ولــو جررتــه لكــان مضــافاً 
أو عــن  أحســن أجزائــه، وأمــا المعــاني التــي تتــوارد علــى الفعــل فمثــل النهــي عــن الفعلــین جمیعــاً 

: ال تعن بالجفاء وتمدح عمرا، فإنك ول منهما وحده أو عن فعلهما متصاحبین في نحو قولكاأل
، وصـار المـراد أنـه ال یجـوز لـك أن تعـن بالجفـاء عنـه اسـتقالالً  لو جزمت " تمدح " لكنت منهیاً 

غیر داخل في حكم النهي، وصـار المـراد  وال أن تمدح عمرا، ولو رفعت " تمدح " لكان مستأنفاً 
 ،المصـدریة )نأـ(لـ لكـان معمـوالً عن الجفـاء مـأذون لـك فـي مـدح عمـرو، ولـو نصـبته ي أنك منه

 عــن الجمــع بــین الجفــاء ومــدح عمــرو، وأنــك لــو فعلــت أیهمــا منفــرداً  يوصــار المــراد أنــك منهــ
 .)١("جاز

 
 مفردا اللفظ مثنیا المعنى )اتَ لْ  وكِ َال كِ (مسألة  -٢

ــ(ومــن مســائل الخــالف بــین البصــریین والكــوفیین مــا ذكــره فــي مســألة:   )تــالْ  وكِ َال ِك
 .عًنى، أو معًنى فقط مثنیان لفًظا وم

 تفصیل المسألة:
فهمـــا اســـمان مفـــردا اللفـــظ مثنیـــا المعنـــى بـــدلیل ) كـــال وكلتـــا(: أمـــا  المـــرادي یقـــول

وقـد اجتمـع األمـران فـي  ،وبالتثنیـة تـارة مراعـاة للمعنـى ،اإلخبار عنهما باإلفراد تارة مراعـاة للفـظ
 قوله:

 )٢(رابي قد أقلعا وكال أنفیهما  كالهما حین جد الجري بینهما
المعنى، أعربا إعراب المفـرد فـي موضـع وأعربـا إعـراب المثنـى فـي  یيلكونهما مفردي اللفظ مثن

موضـــع. فأعربـــا مـــع الظـــاهر إعـــراب المفـــرد المقصـــور بحركـــات مقـــدرة، ومـــع المضـــمر إعـــراب 
ذهب فیــه المــ . وقــد ذكــر فــي تنبیهــات المســألة مــا ردَّ )٣("ونصــباً  وبالیــاء جــراً  المثنــى بــاأللف رفعــاً 

مفـردا اللفـظ مثنیـا  )كـال وكلتـا(" مـا تقـدم مـن أن :ومعنـى یقـول الكوفي القائل بأنهما مثنیان لفظاً 
ومعنـى. ویـرده  المعنى هو مذهب البصریین، وذهب الكوفیـون إلـى أنهمـا مـن قبیـل المثنـى لفظـاً 

                                                 
 .١/٣٧منحة الجلیل  ) ١(
علیــه  فولـم أقـ ؛٣/٩٦والخزانـة ،١/٧٠٩، وشــرح التصـریح٣/٣١٧الخصـائص فـيالبیـت منسـوب للفـرزدق ) ٢(

، ٢/٣٦٥وبــال نســبة فــي اإلنصــاف  )؛ســكف( ١٥٦/ ٩وهــو للفــرزدق أو لجریــر فــي لســان العــرب  ؛فــي دیوانــه
همـــع ال، و  ١/٢٦٩، ومغنـــي اللبیـــب٥٤/ ١وشـــرح المفصـــل  ،٥٦/ ١، وشـــرح األشـــموني ٤٢١/ ٢ص والخصـــائ

 .٦٧/ ١وشرح التسهیل ، ١/١٥٣
وثنــى الخبــر حیــث قــال "قــد أقلعــا"، والثــاني: أنــه  )،كــال(األول: أنــه اعتبــر معنــى  :فــي موضــعینالشــاهد فیــه : 

 ووحد الخبر حیث قال "رابي". )كال(اعتبر لفظ 
 .١/٣٢٥) التوضیح ٣(
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عـن  عـاً ولمـا كـان اإلعـراب بـالحروف فر   أمور منها اإلخبار عنهما بالمفرد في الكـالم الفصـیح.
عــن اإلضــافة إلــى المظهــر، جعــل الفــرع مــع  اإلعــراب بالحركــات، واإلضــافة إلــى المضــمر فرعــاً 

 .)١(لكمال المناسبة" تحصیالً  الفرع واألصل مع األصل 
فیهمــا تثنیـــة  )كــال، وكلتــا("ذهــب الكوفیــون إلـــى أن :  وقــد أكــد ابــن األنبـــاري ذلــك

 األلـف للتثنیـة، وزیـدت التـاء فـي (كلتـا) یـدتفخّففـت الـالم، وز  (كل)لفظیة ومعنویة، وأصل كال 
ولـزم حـذف نـون التثنیـة منهمـا للزومهمـا  )والعمـران لتأنیث، واأللـف فیهمـا كـاأللف فـي (الزیـدانل

 .)٢(اإلضافة. وذهب البصریون إلى أن فیهما إفرًادا لفظیا وتثنیة معنویة"
یان معنى مضافان مثن "كال وكلتا مفردان لفظاً حیث یقول :رأي ابن هشام كذلك و  

ـا ِباْلَحِقیَقــِة والتنصــیص َنْحــو  أبـدا لفظــاً  كلتــا َومعنــى ِإَلــى كلمــة َواِحـَدة معرَفــة َدالَّــة علــى اْثَنــْیِن ِإمَّ
ـــا ِباْلَحِقیَقـــِة واالشـــتراك َنْحـــو )٤(َأحـــدهَما َأو ِكَالُهَمـــاَوَنْحـــو  )٣( الجنتـــین  )َنـــا (َفـــِإن )ِكَالَنـــا (َوإِمَّ

 .)٥(ِالْثَنْیِن َواْلَجَماَعة َأو بالمجاز"ُمْشَترَكة َبین ا
"َمـــا َذكْرَنـــاُه مـــن َأنَُّهَمـــا ِبَمْعنـــى اْلمثنـــى َوَلْفظهَمـــا ُمْفـــرد ُهـــَو :وهـــو مـــذهب الســـیوطي 

اســـمان مالزمـــان لإلضـــافة،  :(كـــال وكلتـــا)شـــموني وهـــذا مـــا ذهـــب الیـــه األ )٦(َمـــْذَهب اْلَبصـــِریین"
في ضمیرهما اعتبـار المعنـى فیثنـى، واعتبـار اللفـظ  ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى، ولذلك أجیز

 . )٧("فیفرد
 الترجیح :

 لألسـباب اآلتیـة:وذلـك عـن العـرب  یمیل الباحـث للمـذهب البصـري لـوروده سـماعاً 
تنقلب إلى یـاء فـي حـالتي النصـب والجـر،  األلف فیهما عند إضافتهما إلى االسم الظاهر ال-١
، ولـو عنهمـا بـالمفرد ویعـود الضـمیر إلیهمـا مفـرداً  یخبـر جواز إضـافتهما إلـى المثنـى ، وألنـه-٢

وال أن یعــود إلیهمــا الضــمیر  ،جــاز اإلخبــار عنهمــا بــالمفرد كانــا مثنیــین فــي اللفــظ والمعنــى لمــا
و .مفــرداً  الى: نح ھ تع ﴾، فقــال: "آتــت" بــاإلفراد ، ولــو كــان مثنــى اَآتَــْت ُأُكَلهــ نَّتَــینِ اْلج ْلتَــا﴿ ك قول
 .واهللا أعلم . آتتا"" ومعنى لقال اً لفظ

 
                                                 

 .١/٣٢٧) التوضیح ١(
 .٢/٣٥٥) اإلنصاف٢(
 .١٥/ ٣٣الكهف) ٣(
 .٢٣/١٥االسراء) ٤(
 .٢٦٨/ ١) مغني اللبیب ٥(
 .١/١٥٢ الهمع) ٦(
 .١/٥٦شمونياألشرح  )٧(
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 مسألة لزوم نون الوقایة في أفعل التعجب -٣
لزوم نون الوقایة  ومن مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین ما ذكره في مسألة

 .الخالف بین المذهبین مبیناً في أفعل التعجب 
  تفصیل المسألة:

ـــة فـــي المـــرادي یقـــول  ـــدا(: " أجـــاز الكوفیـــون حـــذف نـــون الوقای فـــي  )مـــا أفعـــل زی
 ؛ومــذهب البصــریین: "أن نــون الوقایــة تلــزم معــه التعجــب ألنهــم یقولــون باســمیة أفعــل المــذكور.

 .)١(ألنهم یقولون بفعلیته وهو الصحیح
التعجــب أهــو اســم أم ) أفعــل  (فقــد بــین أن هــذا الخــالف مبنــي علــى الخــالف فــي 

ابـن  قـالالمـذهب. فعل؟ فمن قال باسمیتها كان كوفي المذهب، ومن قـال بفعلیتهـا كـان بصـري 
اســــٌم. وذهــــب  )مــــا َأْحَســــَن زیــــًدا("ذهــــب الكوفیــــون إلــــى أن أفعــــل فــــي التعجــــب نحــــو :األنبــــاري

               البصــــــریون إلـــــــى أنــــــه فعـــــــل مـــــــاٍض، وٕالیــــــه ذهـــــــب أبــــــو الحســـــــن علـــــــي بــــــن حمـــــــزة الكســـــــائي
 .)٢(من الكوفیین." 

ومـه مـع یـاء أفعـل كأحسـن فقـال البصـریون والكسـائي: فعـل؛ للز  قال ابن هشام : "
 )ضـرب(، ففتحته بنـاء كالفتحـة فـي )ما أفقرني إلى رحمة اهللا تعالى(المتكلم نون الوقایة؛ نحو: 

، ومـا بعـده مفعـول بـه، وقـال بقیـة الكـوفیین: اسـم؛ لقـولهم: "مـا أحیسـنه"؛ )زیـد ضـرب عمـراً (من 
 -عنــدهم- ؛ وذلـك ألن مخالفــة الخبــر لمبتـدأ، تقتضــي)زیــد عنــدك(ففتحتـه إعــراب؛ كالفتحــة فـي 

مشـبه  -عنـدهم- )زیـد(، و)مـا(إنمـا هـو فـي المعنـى وصـف لزیـد؛ ال لضـمیر  )أحسن(نصبه، و
 ).٣(بالمفعول به"

دخول نون الوقایة  معلالً  وهو ما علیه ابن یعیش فقد رجح المذهب البصري أیضاً 
 .)٤( على الفعلالّ إعلیها ، وهي ال تدخل 

مهـور أنهـا إنمـا سـمیت نـون الوقایـة ویقول األشموني في نون الوقایة : "مذهب الج
ألنها تقي الفعل الكسر، وقال الناظم: بل ألنها تقي الفعل اللبس فـي "أكرمنـي" فـي األمـر، فلـوال 
النون اللتبست یاء المتكلم بیاء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنثة، ففعل األمر أحق بها من 

 .)٥( غیره، ثم حمل الماضي والمضارع على األمر"
 

                                                 
 .١/٣٨٠) التوضیح ١(
 .١٠٤ /١) اإلنصاف٢(
 .٣/٢٢٧) أوضح المسالك٣(
 .٤/٤١٢شرح المفصل) ٤(
 .١/١٠٢) شرح األشموني ٥(
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 الترجیح:
 بـــأن أفعـــل التعجـــب ل ئـــقارأي المـــرادي الـــذي وافـــق أهـــل البصـــرة ال أرجحـــهوالـــذي  

 .:"ما أسعدني بك" فتقول بنون الوقایة لتقیه الكسر تتصلفعل، وعلى هذا 
 

 )الذي والتي(مسألة تشدید النون في تثنیة  -٤
النـون  ومن المسائل التي رجحها المرادي ومال فیها للمذهب الكـوفي مسـألة تشـدید

 .ن الكریم آواستدل على ذلك بورودها في القر  ،مع الیاء وجراً  نصباً  )الذي والتي(في تثنیة 
 تفصیل المسألة:

" وهـــــو مـــــع األلـــــف متفـــــق علـــــى جـــــوازه، وأمـــــا مـــــع الیـــــاء فمنعـــــه المـــــرادي: یقـــــول 
ـــا الَّـــَذْیِن وهـــو الصـــحیح لقـــراءة ابـــن كثیـــر  ؛البصـــریون، وأجـــازه الكوفیـــون ـــا َأِرَن َناَربََّن  )١(َأَضـــالَّ

 )٢(بالتشدید".
سد  أن تخفیفها لغة الحجاز وبني أو  ،نها لغة تمیم وقیسألى إبو حیان أشار أوقد  

اللـذین ( :وجـراً  وتشدیدهما لغة تمـیم وقـیس نصـباً ، سدأ"وتخفیف نونیهما لغة الحجاز وبني : قال
 .)٣(ن وقرأ به بعضهم ..." جازه الكوفیو أوال یجوز تشدیدهما مع الیاء عند البصریین و  )واللتین

مــع الیــاء وهــو  "ویجــوز التشــدید أیضــاً  قولــه: التشــدید مــع الیــاءأجــاز ابــن عقیــل و   
في تثنیة  وهذا التشدید یجوز أیضاً . وأجازه  في تثنیة اسمّي اإلشارة  (ذا، وتا) یقول: "مذهب الكوفیین"

وهـــو مـــذهب  )نَّ یْ وتَـــ نَّ ْیـــذَ (فتقـــول وكـــذلك مـــع الیـــاء  )وتـــانِّ  ذانِّ (اســـمي اإلشـــارة فتقـــول  )ذا وتـــا(
 .)٤("عن األلف المحذوفة  الكوفیین والمقصود بالتشدید أن یكون عوضاً 

"وأمـــا فـــي النصـــب فمنعـــه البصـــري، مـــذهب الكـــوفیین أیضـــًا:  شـــمونياألواختـــار  
 . )٥(وأجازه الكوفي، وهو الصحیح"

 الترجیح:
الموصول المثنى مع  یمیل الباحث إلى المذهب الكوفي من جواز تشدید االسم

عن  التشدید في النون یكون عوضاً الیاء في حالتي النصب والجر لثبوت السماع به. وألن 
لف منها اللتقاء الساكنین، أقد حذف  ألنه؛ سماء المبهمة في التثنیةاأل الحذف الذي دخل هذه

                                                 
 .٢٩/٢٤) فصلت١(
 .١/٤٢٠التوضیح ) ٢(
 .١٠٠٣رتشاف ) اال٣(
 .١/١٤١) ابن عقیل٤(
 .١/١٢٨شمونياألشرح ) ٥(



 

١٠٩ 
 

عن  ثنى عوضاً لف التثنیة، فجعل التشدید في نون المألف التي كانت في آخر المفرد و وهي األ
 .)١(فذانك ،اللذان ذان،ه لف المحذوفة، وهذا التوجیه یتحقق في:األ

 
 مسألة العامل في المبتدأ -٥

  العامل في المبتدأ ومن مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین ما ذكره في مسألة
 تفصیل المسألة:

لصــحیح وهــو ا،  )٢("مــا ذكــر هــو أحــد المــذاهب الســبعة :یقــول بعــد قــول المصــنف
هـو  عنـه أو مسـنداً  مـن العوامـل اللفظیـة مخبـراً  ومذهب سیبویه. واالبتداء هو كون االسم مجرداً 

  .)٣("إلى ما یغني عن الخبر
لعلـــه اكتفـــى و  ؟كـــوفي مبصـــري أ أهـــو  بـــالخالف فـــي المســـألة المـــرادي لـــم یصـــرح

وكمـا ذكـر السـیوطي . )٤("هذا الخالف مما ال طائل فیه" : باإلشارة إلیه كما قال عنه ابن عقیل
نما یدل على إوهذا  .)٥("هذا الخالف ال فائدة فیه وال ینشأ عنه حكم نطقي" :بي حیانأنقال عن 

ـــــــالخالف الجـــــــدلي؛               رجـــــــح المـــــــذاهبأفمـــــــذهب ســـــــیبویه وجمهـــــــور البصـــــــریین أنـــــــه ال یعتـــــــد ب
بتـداء وأن الخبـر "مـذهب سـیبویه وجمهـور البصـریین أن المبتـدأ مرفـوع باال :عقیل كما یقول ابن
 .)٦(" وأعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه وهو األول...مرفوع بالمبتدأ

عــن العوامــل اللفظیــة غیــر  فالعامــل فــي المبتــدأ معنــوي وهــو كــون االســم مجــرداً " 
ـــــــدأ ـــــــر لفظـــــــي وهـــــــو المبت ـــــــي الخب ـــــــدة ومـــــــا أشـــــــبهها ... والعامـــــــل ف              وهـــــــذا هـــــــو مـــــــذهب ،الزائ

                                                 
 .١٤٢، لمحمد سالم محیسن ) القراءات وأثرها في العربیة١(
 ) المذاهب السبعة:٢(

ألنه  الجمهور وسیبویه على أن رافع المبتدأ معنوي وهو االبتداء؛ ألنه بني علیه ورافع الخبر المبتدأ، -أ  
 مبني علیه فارتفع به كما ارتفع هو باالبتداء.

 وقیل: العامل في الخبر االبتداء أیضا ألنه طالب لهما فعمل فیهما. -ب
 وقیل العامل فیه االبتداء والمبتدأ معا. -ج
 العامل االبتداء بواسطة المبتدأ. -د
 وذهب الكوفیون إلى أنهما ترافعا. -هـ
 مبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر.وللكوفیین قول آخر: أن ال -و
 .١/٩٤، والهمع ١/٤٧٣وقیل تجرده من العوامل اللفظیة أي كونه معرى عنها. انظر التوضیح  -ز
 .١/٤٧٤) التوضیح ٣(
 .١/٢٠١) شرح ابن عقیل ٤(
 .٢/٥٥٩)  الهمع٥(
 .١/٢٠٠)  شرح ابن عقیل٦(



 

١١٠ 
 

فالعامـــل فیهمـــا  ؛قـــوم إلـــى أن العامـــل فـــي المبتـــدأ والخبـــر االبتـــداء وذهـــب-رحمـــه اهللا -ســـیبویه 
وقیـل ترافعـا ومعنـاه أن ؛ والخبر مرفوع باالبتداء والمبتدأ  ،وقیل المبتدأ مرفوع باالبتداء  ،معنوي

  .)١(" وأن المبتدأ رفع الخبر ،الخبر رفع المبتدأ
مـن هـذه المـذاهب هـو " الـذي نختـاره : وقد اختار أبـو حیـان مـذهب الكـوفیین یقـول

 .)٢(مذهب الكوفیین وهو أنهما یرفع كل منهما اآلخر وهو اختیار ابن جني" 
 الترجیح: 

، وقـد مـال المـرادي فیهـا لـرأي هذه المسألة من مسـائل الخـالف النحـوي فـي العامـل
ي نِـأنَّ رافـع المبتـدأ معنـوي وهـو االبتـداء؛ ألنـه بُ إذ الجمهور وسیبویه، وهـو مـا یرتضـیه الباحـث 

  ي علیه، فارتفع به كما ارتفع المبتدأ باالبتداء.نِ بْ علیه. ورافع الخبر المبتدأ ألنه مَ 
 

 بعد القسم )إن(لزوم كسر همزة  -٦
بعد القسم كقولك " واهللا  )إنّ (ورجح المرادي مذهب البصریین في لزوم كسر همزة 

فهــذا خــالف ،ن یقــول بكســرها ومــنهم مــ،ن مــن الكــوفیین مــن یقــول بفتحهــا أ" وذكــر قــائمٌ  زیــداً  إنَّ 
 .للبصریین برأیهم اوبین الكوفیین انفسهم ممن مالو  ،بصري كوفي

 تفصیل المسألة:
     ؟)قــــائم واهللا إن زیــــداً (فــــإن قلــــت: فهــــل یجــــوز الفــــتح فــــي نحــــو:  " :قــــال المــــرادي 

فـي هـذا المثـال وعـن بعضـهم تفضـیل الكسـر  كى عن الكـوفیین تفضـیله علـى الكسـرقلت: قد ح
 .)٣(ومذهب البصریین أن الكسر الزم، وهو الصحیح" علیه.

 ونقل عن ابـن خـروف منـع فتحهـا بعـد القسـم" قـال ابـن خـروف: لـم یسـمع فتحهـا بعـد الیمـین وال
ن الكــوفیین یفتحــون ویكســرون والفــتح أوقــد نقــل فــي شــرحه للتســهیل عــن ابــن كیســان ، وجــه لــه

 . ي كالم العرب والفتح جائز قیاساً عندهم أكثر ونقل عن الزجاجي أن الكسرة أجود وأكثر ف
" ذكـر ابـن كیسـان فـي هـذا بقولـه: وقد فصـل المـرادي الخـالف فـي شـرحه للمسـألة 

المثال: أن الكوفیین یفتحون ویكسرون، والفتح عندهم أكثر، وقـال الزجـاجي فـي جملـه: والكسـر 

                                                 
 .١/٢٠١ابن عقیل  شرح )١(
 .١٠٨٥ارتشاف الضرب ) ٢(
 .١/٥٣٧توضیح ) ال٣(



 

١١١ 
 

ن الفـتح الزم، أ )١(، وحكـى عـن عبـد اهللا الطـوالأجود وأكثر في كالم العرب، والفتح جائز قیاسـاً 
 .)٢(ومذهب البصریین: أن الكسر الزم، وهو الصحیح وبه ورد السماع..." 

وقــد نقــل ابــو حیــان عــن ســیبویه وجــوب كســر همزتهــا بعــد القســم ســواء أكــان فــي 
خبرها أو اسمها الالم، وأشـار أنـه مـذهب البصـریین. وأورد الـرأي الكـوفي فـي المسـألة فالكسـائي 

أجــازوا الفــتح والكســر، واختــاروا الفــتح، ومــنهم مــن اختــار الكســر. والفــراء  والطــوال والبغــدادیون
ذا لـم یتضـمن الخبـر أو االسـم الم القسـم إعلى فتحها. وقد بین أبو حیان الخالف في الفتح أنه 

 .)٣(ن الخالف في الفتح إنما هو إذا لم یكن في الخبر أو االسم الالم"أ"والذي یظهر لي یقول: 
أن كسر همزة (إن) مع القسم له أربع   )٤(د محیي الدین درویشویرى الشیخ محم

ولى: أن یذكر فعل القسم، وتقع الالم في خبر إن، نحو قولك: حلفت باهللا إنك األصور: "
َأَهؤَُالِء الَِّذیَن : -جل شأنه-وقوله ، )٥(َوَیْحِلُفوَن ِباللَِّه ِإنَُّهْم َلِمْنُكمْ لصادق، ومنه قوله تعالى: 

 . )٦(َسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْیَماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكمْ َأقْ 
إنك لمؤدب،  في خبر إن، نحو قولك: واهللا والثانیة: أن یحذف فعل القسم، وتقع الالم أیضاً 

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ ر َواْلَعصْ ومنه قوله تعالى:   .)٧( ِإنَّ اْإلِ
ن الالم ال تدخل إال على هاتین الصورتین، ألفي  )إنّ (وال خالف في أنه یتعین كسر همزة 

 خبر إن المكسورة.
في أنه یجوز في  وال خالف أیضاً  ).إنّ (والثالثة: أن یذكر فعل القسم، وال تقترن الالم بخبر 

 .هذه الصورة وجهان: كسر همزة إن، وفتحها، على التأویلین اللذین ذكرهما الشارح
واهللا إنك عالم، ومنه  :، نحو قولك)إنّ (ترن الالم بخبر والرابعة: أن یحذف فعل القسم، وال تق

 . )٨( ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِرینَ  إنا أنزلناه قوله تعالى: 
 

                                                 
من أهل الكوفة. أحد أصحاب الكسائي. حدث عن ، محمد بن أحمد بن عبد اهللا الطوال النحويهو  )١(

 قال ثعلب: وكان حاذقا بإلقاء العربیة. مات سنة األصمعي، وقدم بغداد وسمع منه أبو عمرو الدوري المقرئ.
 .١/٥٠انظر بغیة الوعاة  مائتین وثالث وأربعین.

 .٣٤٩-٣٤٨للمرادي  ،هیل) شرح التس٢(
 .١٢٥٦) اإلرتشاف٣(
 .١/٣٦٠منحة الجلیل) ٤(
 .٥٦/١٠) التوبة٥(
 . ٥٣/٦) المائدة٦(
 .٢/٣٠) العصر٧(
 .٣/٢٥) الدخان٨(
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 الترجیح:
بعد القسم، وهو مذهب  )نّ (إلى لزوم كسر همزة إ مسألةیمیل الباحث في هذه ال

، اً خالف األخیرة  في الصورةدین عبد الحمید أن وقد بین محمد محیي السیبویه والبصریین. 
زون فیها الوجهین، والبصریون ال یجوزون فتح الهمزة، ویوجبون كسرها، والذي وِّ جَ الكوفیون یُ 

فقد نقل ابن هشام  ؛مذهب الكوفیین في هذا الموضع غیر صحیح حققه أثبات العلماء أنّ 
وامع: " وما نقل عن الكوفیین من إجماع العرب على الكسر، وقال السیوطي في جمع الج

 .)١(لم یسمع " ألنهجواز الفتح فیها غلط، 
بذكر  فیكون تجویز الوجهین مخصوصاً  وعلى هذا ینبغي أن یحمل كالم الناظم

 .)٢("فعل القسم مع عدم اقتران الخبر بالالم، وهي الصورة التي أجمعوا فیها على جواز الوجهین
 

 لتنازعأولى العاملین بالعمل في ا -٧
اعمــال مــن المســائل الخالفیــة التــي ذكرهــا المــرادي، ومــال فیهــا للمــذهب البصــري 

وقــد ، علــل البصــریون ذلــك لقربــه مــن المعمــول  حیــث العامــل الثــاني فــي الكلمــة المتنــازع علیهــا
 .ول لسبقهرجح الكوفیون األ

 تفصیل المسألة: 
ه، وقـــال الكوفیـــون: "  فقـــال البصـــریون: إعمـــال الثـــاني أرجـــح لقربـــیقـــول المـــرادي: 

إعمـــال األول أرجـــح لســـبقه، ... والصـــحیح مـــذهب البصـــریین؛ ألن إعمـــال الثـــاني هـــو األكثـــر 
 .)٣(وٕاعمال األول قلیل"

البصــریین قــد ن " إ :فــي شــرحه للتســهیل حجــة كــل مــذهب فقــال المــرادي وقــد بــین
 سباب منها :أرجحوا عمل الثاني لعدة 

تمــدوا القــرب مــع فســاد المعنــى فــي نحــو: هــذا جحــر ضــب ول: أنــه األقــرب، واذا كــانوا قــد اعاأل
 خرب، فههنا أولى.

جنبیـة، والعطـف علــى أول الفصـل بــین العامـل والمعمـول بجملـة عمـال األإالثـاني: أنـه یلـزم مـن 
 العامل قبل ذكر معموله.

ول، وغیـر ذلـك مـن ن إعمال الثاني یقابل تقـدیم األمن التعادل، أل عماله ضرباً إالثالث: أن في 
 ).٤(وجهاأل

                                                 
 .١/٣٣١بن مالك، البن هشام ا) أوضح المسالك إلى ألفیة ١(
 .١/٣٦١) منحة الجلیل٢(
 .٢/٦٣٦) التوضیح ٣(
 .٤٥١، للمرادي شرح التسهیل )٤(



 

١١٣ 
 

 واستند الكوفیون في ترجیحهم إلعمال العامل األول على أسباب منها:
ثالثة البط ذكـور، وثالثـة (لى مراعاته في قولهم: إولى أال ترى أومراعاته  ،سبقول: أنه األاأل

 ، وكذلك راعوا السبق عند اجتماع الشرط والقسم فجعلوا الجواب لألسبق.)ذكور من البط
ضــمار قبــل الــذكر، ومــن الحــذف علــى رأي الكســائي، مــال الثــاني مخلــص مــن اإلإع نَّ أالثــاني: 

 .)١(نهما سیان، ألن لكل واحد منهما مرجحاً ألى إوذهب بعض النحویین 
"ونقــل ســیبویه یــدل علــى أن إعمــال الثــاني هــو الكثیــر فــي كــالم  :قــال أبــو حیــان

قلتــه ال یكــاد یوجــد اال فــي "ومــع : ونقــل عــن ابــن مالــك قولــه. ول قلیــل"العــرب، وأن إعمــال األ
ن فــي آالشــعر بخــالف إعمــال الثــاني، فإنــه كثیــر االســتعمال فــي النثــر والــنظم، وقــد تضــمنه القــر 

 ).٢(مواضع كثیرة" 
وظاهر قوله المیل للمذهب الكوفي یقول: " أما  ،لةأنباري المساألابن وقد ذكر 

 النقل فقد جاء ذلك عنهم كثیًرا، قال امرؤ القیس:
)٣( َكَفاِني، ولم َأْطُلْب، َقِلیٌل من المال ما َأْسَعى َألْدَنى َمِعیَشةٍ  َفَلْو أنَّ 

وذلك لم َیْرِوه أحد... وأما القیاس فهو أن  )قلیال(َفَأْعَمَل الفعل األول، ولو أعمل الثاني لنصب 
ا به الفعل األول سابق الفعل الثاني، وهو صالح للعمل كالفعل الثاني، إال أنه لما كان مبدوءً 

إذا وقعت مبتدأة،  )ظننت(كان إعماله أولى؛ لقوة االبتداء والعنایة به؛ ولهذا ال یجوز إلغاء 
زید ظننت قائم، (إذا وقعت متوسطة أو متأخرة، نحو  )ما(بخالف  )ظننت زیًدا قائًما(نحو 

الف بخ )كان زید قائما(إذا وقعت مبتدأة نحو  )كان(وكذلك ال یجوز إلغاء  )وزید قائم ظننت
االبتداء له أثر في تقویة عمل  على أنَّ  لفدَّ  )زید كان قائم"(إذا كانت متوسطة، نحو  )ما(

 الفعل.
إعمال الفعل األول أولى من الثاني أنك إذا أعملت الثاني أدَّي إلى اإلضمار  والذي یؤید أنَّ 

 .)٤(قبل الذِّكر، واإلضمار قبل الذِّكر ال یجوز في كالمهم." 

                                                 
 .٤٥٢ شرح التسهیل، للمرادي )١(
 .٢١٤٢ ارتشاف الضرب )٢( 
، واإلنصـاف ٢/٣٣٥والعقـد الفریـد  ،١/٤٠، والمفصـل١/٧٩، والكتـاب ١٣٩البیت المرئ القیس في دیوانـه) ٣(
، وجــامع الــدروس ٣/١٢٣، والهمــع ١/٢٩٦، وشــرح شــذور الــذهب١/٢٢٨، والتوضــیح١/١٥٦، واللبــاب ١/٧١

 .٣٣٨/ ١ومغني اللبیب ،٨٨٠/ ٢شرح شواهد المغني و  ، ٢/٣٨٩الخصائص وبال نسبة في؛ ٢/٣١٠العربیة
"كفــاني ولــم أطلــب قلیــل"، ، ولــیس البیــت مــن بــاب ) فــي قولــه: كفــاني(فــاعال لـــ )قلیــل(حیــث جــاء الشــاهد فیــه: 

ألن مـــن شـــرط التنـــازع صـــحة توجـــه كـــل واحـــد مـــن العـــاملین إلـــى المعمـــول المتـــأخر مـــع بقـــاء المعنـــى  ؛التنـــازع
 .صحیحاً 

 .١/٧١نصافاإل) ٤(



 

١١٤ 
 

 الترجیح:
الثاني  عمالإحیان  بأن  يیل الباحث لما یراه كل من المرادي وسیبویه و أبویم

   ن الكریم آولوروده في مواضع مختلفة من القر  ،ولكثرة إعماله في كالم العرب ،أولى لقوته
 .)١(آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطًرا تعالى:كقوله 

 
 مصدره مأصل االشتقاق الفعل أ -٨

وتتعلــق بقصــیة األصــل والفــرع القــول  التــي ذكرهــا المــرادي یــةفمســائل الخالالومــن 
 .مصدره مالفعل أ :أصل االشتقاق في

 تفصیل المسألة:
الفعـــل والوصــف مشـــتّقاِن منــه، وهــو مـــذهب البصــریین، وخـــالف ": المــرادي  یقــول

مـن الفعـل، فهـو فـرع الفـرع. ومـذهب الكـوفیین أن الفعـل هـو  بعضهم فـي الوصـف فجعلـه مشـتقاً 
ل، والمصــدر مشــتق منــه. وزعــم ابــن طلحــة أن الفعــل والمصــدر أصــالن، ولــیس أحــدهما األصــ
 من اآلخر. مشتقاً 

والصحیح مذهب البصریین؛ ألن الفرع ال بد فیه من معنى األصل وزیادة، والفعل 
 .)٢(یدل على الحدث والزمان"

 مصـــدر ُمْشـــَتّق مـــنقـــال العكبـــري اْلِفْعـــل ُمْشـــَتّق مـــن اْلمصـــدر، َوَقـــاَل اْلُكوِفیُّـــوَن: الْ 
في اشـتقاق  ولما كان الخالف واقعاً  الخالف یقول: "في صل األن أن االشتقاق یَّ وقد بَ  )٣(اْلِفْعل"

المشـتق فـرع  نَّ أحـدهما: حـد االشـتقاق، والثـاني: أحدهما من اآلخر لـزم مـن ذلـك بیـان شـیئین: أ
 ني وهــو قولــه: االشــتقاقأمــا حــد االشــتقاق فــأقرب عبــارة فیــه مــا ذكــره الرمــا علــى المشــتق منــه.

فقـد تضـمن هـذا الحـد معنـى االشـتقاق،  ،صل یدور في تصاریفه علـى األصـلأاقتطاع فرع من 
 .)٤(" ولزم منه التعرض للفرع واألصل

قــال الكوفیــون: المصــدر مشــتق مــن الفعــل وفــرع  " :وهــو رأي الزبیــدي فــي المســألة
لبصـــریون : الفعـــل مشـــتق مـــن وقـــال ا علیـــه، ألن المصـــدر یصـــح بصـــحته ویعتـــل باعتاللـــه...

المصدر وفرع علیه. وهو األصح ألن المصدر ال یدل على زمان مختص، والفعل فـي األصـل 
 .)٥(."یدل على زمان مختص..

                                                 
 .٩٦/١٦الكهف  )١(
 .٢/٦٧٤) التوضیح ٢(
 .٧٣) مسائل خالفیة ٣(
 .٧٣ نفسه) ٤(
 .١١١، للزبیدية) ائتالف النصر ٥(



 

١١٥ 
 

"ذهب الكوفیون إلى  :حیث یقول نممن أطلق الخالف بین المدرستی نباريابن األو 
وذهـب البصـریون  امـًا)،قی ضـرب ضـرًبا، وقـام(أن المصدر مشـتقٌّ مـن الفعـل وفـرع علیـه، نحـو 

"ومذهب البصریین أن  ما علیه ابن عقیل وهو .)١(إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه"
المصــدر أصــل والفعــل والوصــف مشــتقان منــه ... ومــذهب الكــوفیین أن الفعــل أصــل والمصــدر 
 .مشتق منه. وذهـب قـوم إلـى أن المصـدر أصـل والفعـل مشـتق منـه والوصـف مشـتق مـن الفعـل

من المصدر والفعل أصل برأسه ولیس أحدهما مشتقا من اآلخر.  وذهب ابن طلحة إلى أن كالً 
 .)٢( والصحیح المذهب األول "

ــ وهنالــك بعــض  م"زعــ :هشــامد الخــالف عنــد البصــریین قــال ابــن مــن النحــاة مــن قیَّ
  .)٣(البصریین أن الفعل أصل للوصف، وزعم الكوفیون أن الفعل أصل لهما"

وتبعـــه عبـــد القـــاهر الجرجـــاني كمـــا نقــــل ، الفارســـي هـــو ار هـــذا الـــرأيوالـــذي اختـــ
، أن الفعل أصل للوصـف فارسي، واختاره الشیخ عبد القاهرزعم بعض البصریین كال: "األزهري

وزعم الكوفیون أن الفعل أصل لهما أي: للمصدر والوصف. وزعم ابن طلحة . فیكون فرع الفرع
 .)٤(ما مشتقا من اآلخر والصحیح األول"أن الفعل والمصدر أصالن، ولیس أحده

مذهب أكثر البصریین أن المصدر " بقوله:  في المسألةالخالف  السیوطي قیدو 
ألنهما یدالن على ما تضمنه من معنى الحدث  ؛أصل والفعل والوصف فرعان مشتقان منه
ل علیه األصل أن یدل على ما ید؛ وذلك شأن الفرع .وزیادة الزمان والذات التي قام بها الفعل

 .وزیادة وهي فائدة االشتقاق
ألن المصدر مؤكد للفعل والمؤكد قبل  ؛ومذهب الكوفیین أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه

وذلك شأن الفروع أن تحمل على  .ویصح بصحته، وألن المصدر یعتل باعتالل الفعل ؛المؤكد
 .األصول

من  ولیس أحدهما مشتقاً  ،نفسهمن المصدر والفعل أصل ب وذهب ابن طلحة إلى أن كالً 
        .والفعل أصل للوصف ،وذهب بعض البصریین إلى أن المصدر أصل للفعل. اآلخر

وتعین  ،فبطل اشتقاقه منه ؛بأنه لیس في الوصف ما في الفعل من الداللة على زمن معین دَّ رُ وَ 
 .)٥("اشتقاقه من المصدر

 
                                                 

 .١/١٩٢اإلنصاف) ١(
 .٢/١٧١ابن عقیلشرح ) ٢(
 .١٨٣ /٢) أوضح المسالك٣(
 .١/٤٩٢شرح التصریح )٤(
 .٢/٩٥) الهمع ٥(



 

١١٦ 
 

 الترجیح:
ـــ هـــذهذكـــر المـــرادي ممـــا ســـبق یتبـــین أن  ه وهـــو میلـــه المســـألة واهـــتم بتوضـــیح رأی

ه ّنـأوالذي یؤكد ما یمیل إلیه الباحث مـن . یكثر من ذكر الخالفلم  لكنهو  ،)١(للمذهب البصري
قـال  ":نوال یتعصب لمذهب دون األخر ما نقله السیوطي عن أبي حیـا ،ال یعتد بالخالف لذاته

 .)٢("وهذا الخالف ال یجدي كثیر منفعة  :أبو حیان
 
 العامل في المستثنى النصب -٩   

ولـــم یفصــل الخـــالف فیهــا مـــا تعلــق بقضـــیة  ،ومــن المســـائل التــي رجحهـــا المــرادي
 . بو نصمالعامل في المستثنى ال

 تفصیل المسألة:
لقولــه بالعامــل، ونســبه فــي التســهیل  )إال(" الناصــب للمســتثنى هــو  :المــرادي یقــول

 ولعلــه اكتفــى بمــا .)٣(الخـالف فــي ذلــك شـهیر"إلـى ســیبویه والمبــرد، وزاد فـي شــرحه الُجرجــاني، و 
اعلـم أن فـي ناصـب  " فـي ناصـب المسـتثنى: ذكره في الجنى الداني حیث قال بمذهب سیبویه 

. واختــاره ابـن مالــك. قــال: وهــو مــذهب ســیبویه، )إال(ناصــبه  أنَّ  :المسـتثنى أقــواًال كثیــرة: أحــدها
 على كثیر من شراح كتابه. والمبرد، والجرجاني. وقد خفي كون هذا مذهب سیبویه،

وهــو ". قــال ابــن عصــفور: )إال(مــن فعــل أو غیــره، بتعدیــة ) إال(الناصــب مــا قبــل  أنَّ  :وثانیهــا
 .هو مذهب المحققین"وقال الشلوبین:  ."مذهب سیبویه، والفارسي، وجماعة

ه مستقًال. وهو مذهب ابن خروف. واستدل علـى مـا ذهـب إلیـ) إال(أن الناصب ما قبل  :وثالثها
 بما فهمه من كتاب سیبویه.

 . حكاه السیرافي عن المبرد، والزجاج.)إال(مضمرًا بعد  )أستثني(أن الناصب  :ورابعها
. والتقـدیر: إال أن زیـدًا لـم یقـم. حكـاه السـیرافي عـن )إال(مقدرة بعد  )أن(أن الناصب  :وخامسها
 الكسائي.
: إال. حكاه السیرافي أیضًا )ال(ها ومن المكسورة المخففة، مركبًا من )إن(أن الناصب  :وسادسها

 عن الفراء.
 وسابعها: أن الناصب له مخالفته لألول. ونقل عن الكسائي.

                                                 
 .٢/٦٤٥) التوضیح ١(
 .٢/٩٥) الهمع ٢(
 .٢/٦٧٤التوضیح ) ٣(



 

١١٧ 
 

وذكـر بعـض المتـأخرین قـوًال ثامنـًا،  وهـذه أقـوال، أكثرهـا ظـاهر البعـد. وأظهرهـا األول والثـاني...
الم، بـدلیل قـولهم: القـوم وهو أن المستثنى ینتصب عن تمام الكالم. فالعامل فیه ما قبله من الك

إخوتــــك إال زیــــدًا. ولــــیس ههنــــا فعــــل، وال مــــا یعمــــل عملــــه. قــــال: وهــــو مــــذهب ســــیبویه، وهــــو 
 .)١(الصحیح"

     فـــي كتابـــهســـیبویه كمـــا یفهـــم مـــن قولـــه والثـــامن األقـــرب لمـــذهب  والمـــذهب الثـــاني
أبـاك وانتصــب األب إذ  قولـك: أتـاني القـوُم إال أبـاك، ومـررُت بـالقوم إال أبـاك، والقـوم فیهـا إال :"

 )٢("لم یكن داخال فیما دخل فیه ما قبله ولم یكن صفة، وكان العامُل فیه ما قبله من الكالم
"اختلـف مـذهب الكـوفیین  حیـث یقـول: نبـاري الخـالف فـي المسـألةوقد ذكر ابـن األ

، )إال(ه فذهب بعضهم إلى أن العامل فی )قام القوم إال زیًدا(فالعامل في المستثنى النصب نحو 
ـاج مـن البصـریین، وذهـب الَفـرَّاء  وٕالیه ذهب أبو العباس محمد بن یزید الُمَبـرِّد وأبـو إسـحاق الزَّجَّ

مركبـــة مـــن إنَّ وال، ثـــم  )إال(إلـــى أن  -وهـــو المشـــهور مـــن مـــذهبهم-ومـــن تابعـــه مـــن الكـــوفیین 
بها في النفي اعتباًرا  ، وعطفوا)إنَّ ـ(خففت إنَّ وأدغمت في ال، فنصبوا بها في اإلیجاب اعتباًرا ب

كي عن الكسائي أنه قال: إنما نصب المستثنى؛ ألن تأویله: قام القـوم إال أن زیـًدا لـم ، وحُ )الـ(ب
یقم، وحكي عنه أیًضا أنه قال: ینتصب المستثنى ألنـه مشـبه بـالمفعول. وذهـب البصـریون إلـى 

 .)٣(أن العامل في المستثنى هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسُّط إال" 
"َولــم یتَــَرجَّح ِعْنــِدي َقــول ِمْنَهــا َفِلــَذا أْرســلت اْلخــالف وأقواهــا الثََّالثَــة : قــال الســیوطي

 .)٤(ل واألخیر"وَ األُ 
 الترجیح:

وجه أالخالف في المسألة خالف بین علماء المدرستین لوصول  نَّ أیتبین لنا 
عن ابن  ول المرادي نقالً یق، هب لسیبویهوقد نسب كثیر من المذا .لى ثمانیة مذاهبإالخالف 

في  یضاً أكما قال  .)٥("وقد خفي كون هذا مذهب سیبویه، على كثیر من شراح كتابه" : مالك
قیل قول الكسائي  "وقال ابن یعیش . )٦(المذهب الثامن " وهو مذهب سیبویه، وهو الصحیح"

 . )٧(نفس العامل"ال لتحقیق ، ستثناءاالنما هذا القول لتقریر معنى إ لى قول سیبویه و إیرجع 
                                                 

 .٥١٧-٥١٦/ ١الجنى الداني )١(
 .٢/٣٣١الكتاب، لسیبویه) ٢(
 .١/٢١٢) اإلنصاف٣(
 .٢/٢٥٣الهمع )٤(
 .٥١٦ /١الداني ) الجنى٥(
 .٥١٧-٥١٦ /١نفسه) ٦(
 .٢/٤٨) شرح المفصل ٧(



 

١١٨ 
 

 )الإ(الناصب للمستثنى ما قبله من فعل وغیره بواسطة  نَّ أویترجح عند الباحث الوجه الثاني 
) معدى  ،ي سیبویهأنه ر أنقله ابن عصفور  وهو ما وقد رجحه السیوطي وقال: "َأنه ِبَما قبل (ِإالَّ

اْبن بابشاذ والرندي َوَعزاُه الشلوبین ِإَلْیِه بواسطتها َوَعِلیِه السیرافي َواْبن الباذش والفارسي وَ 
ناصبه اْلِفْعل ِبَواِسَطة اْلَواو َونسبه اْبن ُعْصُفور لسیبویه  على اْلَمْفُعول َمَعه َفِإنَّ  للمحققین ِقَیاساً 

 .)١(َواْخَتاَرُه اْبن الضائع "
 

 تكون البتداء الغایة في الزمان )ِمنْ ( -١٠
ــ(وف الجــر فــي معنــى رجــح المــرادي رأي الكــوفیین فــي بــاب حــر  التــي تكــون  )نْ ِم

 .ویرى الكوفیون بأنها تكون البتداء الغایة الزمانیة  ،البتداء الغایة المكانیة عند البصریین
 تفصیل المسألة:
ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلــى ابتــداء الغایــة فــي المكــان باتفــاق نحــو:  ": المــرادي قــال
تكـــون البتـــداء الغایـــة فـــي الزمـــان عنـــد البصـــریین، وذهـــب الكوفیـــون وال  ،)٢( اْلَمْســـِجِد اْألَْقَصـــى

 والمبــرد وابــن درســتویه إلــى أنهــا تكــون البتــداء الغایــة فــي الزمــان، وهــو الصــحیح لكثرتــه نظمــاً 
 .)٣("ونثراً 

" ذهـب  یقـول:ي البصـریین أورجح ر  ،نصافاألنباري المسألة في اإل ابن وردأوقد 
وذهب البصریون إلى أنه ال یجوز  استعمالها في الزمان والمكان. یجوز )نْ مِ (الكوفیون إلى أنَّ 

 الوا ما استدلو صحابنا ورودها لهذا المعنى وتأوّ أنكر أ " :بو حیانأقال  .)٤(استعمالها في الزمان"
  . )٥(به"

والمشـهور مـن  " حیـث یقـول: وقد قال ابن مالك برأي الكوفیین في شرحه للكافیـة   
بل یخصونها بالمكـان. ؛ ال تكون البتداء الغایة في الزمان) من(خفش أن قول البصریین إال األ

وهـــو الصـــحیح لصـــحة  ومـــذهب الكـــوفیین واألخفـــش جـــواز اســـتعمالها فـــي ابتـــداء الغایـــة مطلقـــاً 
 .)٦(السماع بذلك" 

قــد قــال الســیوطي بــرأي الكــوفیین وقــد نقــل عــن ابــن مالــك قولــه بمــذهبهم "خصــها 
والمبرد َواْبن درْستَوْیه ِباْلَمَكاِن وأنكروا ُوُرودَها للزمان َقاَل اْبـن َمالـك َوغیـر  البصریة ِإالَّ اْألَْخَفش

                                                 
 .٢/٢٥٣همع ال) ١(
 .  ١/١٥) اإلسراء ٢(
 .٢/٧٤٩) التوضیح ٣(
 .١/٣٠٦) االنصاف ٤(
 .١٧٢٠شاف) االرت٥(
 .٢/٧٩٧) شرح الكافیة٦(
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ة السماع بذلك ِحیح لِصحَّ  َوَكَذا َقاَل َأُبو َحیَّان ِلَكْثَرة َذِلك ِفي َكَالم اْلَعَرب نظماً  ،َمْذَهبهم ُهَو الصَّ
 .)١(َوَتْأویل َما كثر وجوده َلْیَس بجید " ونثراً 

 َقــاَل الرضــي... ":میولــه للكــوفیین فــي المســالة  )٢(عــن الرضــي الســیوطي نقــل وقــد
َوُهـــَو كثیـــر  )مـــت مـــن أول اللَّْیـــل ِإَلـــى آِخـــرهنِ (نع مـــن َقْولـــك اَوالظَّـــاِهر َمـــْذَهب اْلُكـــوِفّیین ِإْذ َال مـــ

 .)٣(اِالْسِتْعَمال"
 الترجیح:

روده في كالم العرب ویمیل الباحث إلى رأي الكوفیین في المسألة وذلك لكثرة و  
تعالى:  وقوله ،)٤( ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى: ، كقوله تعالىونثراً  نظماً 
 ٍِل َیْوم  ، وقول الشاعر:)٥( َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٤٦١) الهمع١(
 .١١٣٩شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب )٢(
 .٢/٤٦١) الهمع٣(
 .  ١/١٥) اإلسراء ٤(
 .   ١٠٨/١١) التوبة ٥(
 . ٣/١٦، وشرح ابن عقیل ٢/٧٩٧، وشرح الكافیة٣٤البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه )  ٦(

 .ابتداء الغایة في الزمان "من أزمان یوم حلیمة"له: في قو  )من( أفادتحیث الشاهد فیه: 

 )٦( َقْد ُجّربَن ُكلَّ التَّجاِربِ ِإَلى الَیْوِم  ُتُخیِّْرَن ِمْن أْزماِن یْوِم َحِلیَمةٍ 
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 راء المرادي المقیدة في الخالف النحوي بین البصریین والكوفیین:آ : ثانیاً 
كـــان المـــرادي یقیـــد إطـــالق الخـــالف فیحـــده بجماعـــة دون أخـــرى، أو عـــالم دون  

 جمهــورذهب مــالجماعــة، فیقــول: "مــذهب البصــریین إال األخفــش" أو "أكثــر البصــریین ..." أو 
"بعــض البصــریین" أو "جماعــة مــن الكــوفیین وقــد  البصــریین، وذهــب الكوفیــون والمبــرد وأبــو زیــد

  :ألةمس ةعشر إحدى جمعتها في 
 

 المسألة م
 .إعراب األسماء الستة بالحركات أم بالحروف -١

 نون الوقایة. )إني وأني ولكني وكأني ( المحذوف من أن في -٢

 ).لیس(عمل )نْ (إعمال إجواز  -٣

 .المحذوفة بعد الواو )رببـــ(جواز الجر   -٤
 .عمال صیغ المبالغة الخمسةإجواز  -٥
 في التعجب. )ما(معنى  -٦
 .النسبة تحاداو العمل  ختالفاوجوب قطع النعت عند  -٧
 .صواتفعال واألسماء األأالقول في  -٨
 .في علیك في موضع جر )الكاف( -٩
 .جواز منع صرف المستحق للصرف للضرورة-١٠
 .داتهأعدم تقدم جواب الشرط على -١١
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  إعراب األسماء الستة بالحركات أم بالحروف-١

مسـألة إعـراب   وابـدى رأیـه فیهـامن المسائل الخالفیـة المقیـدة التـي ذكرهـا المـرادي 
 .مذاهب ةسماء عشر عراب هذه األإن في أ م بالحروف. حیث ذكرأاألسماء الستة بالحركات 
 تفصیل المسألة:

: " اعلم أن فـي إعـراب هـذه األسـماء السـتة عشـرة مـذاهب قـد ذكرتهـا المرادي ولیق
 وأقواها مذهبان: أنا أذكرهما: )١( في غیر هذا المختصر

مذهب سیبویه، والفارسي، وجمهور البصـریین، أنهـا معربـة بحركـات مقـدرة فـي الحـروف  :األول
 واتبع فیها ما قبل اآلخر لآلخر.

یـادي، والزجـاجي مـن البصـریین، وهشـام مـن الكـوفیین فـي أحـد قولیـه والز  بالثـاني: مـذهب قطـر 
   ".)٢( ومن وافقهم أن إعراب هذه األسماء باألحرف المذكورة

، وقـد تبـع ابـن مالـك فــي )٣( وقـد ذكـر المـرادي فـي شـرحه للتسـهیل المـذاهب العشـرة
في اإلتبـاع ، )  امرئ وابنم (رأیه وعلق علیه حیث یقول : "قال المصنف وهو األصح أنها نحو

                                                 
 ) یعني ما ذكره في شرحه للتسهیل.١(
 .١/٣١٤) التوضیح ٢(
 المذاهب العشرة كما وردت في شرح التسهیل للمرادي:) ٣(

األول/ ذهب سیبویه، والفارسي، وجمهور البصریین، أنها معربة بحركات مقدرة في الحـروف واتبـع فیهـا مـا قبـل 
 خر لآلخر.اآل

والزیـادي، والزجـاجي مـن البصـریین، وهشـام مـن الكـوفیین فـي أحـد قولیـه ومـن وافقهـم أن  بالثاني/ مـذهب قطـر 
 إعراب هذه األسماء باألحرف المذكورة.

 الثالث/ أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، والحروف إشباع، وهو مذهب المازني واختیار الزجاج.
حركــات التــي قبــل هــذه الحــروف وهــي منقولــة مــن هــذه الحــروف وهــو مــذهب قــوم مــنهم الرابــع/ أنهــا معربــة بال

 الربعي.
الخامس/ أنها معربة بالحركات التي قبـل هـذه الحـروف ولیسـت منقولـة؛ بـل هـي الحركـات التـي كانـت فیهـا قبـل 

وهـو مـذهب قـوم  أن تضاف فتثبت الـواو فـي الرفـع ألجـل الضـمة وانقلبـت یـاًء ألجـل الكسـرة وألفـًا ألجـل الفتحـة،
 من المتأخرین منهم األعلم وابن أبي العافیة.

 السادس/ أنها معربة من مكانین بالحركات والحروف معًا وهو مذهب الكسائي والفراء.
السابع/ أنها معربة بالتغیر واالنقالب حالة النصـب والجـر، وبعـدم ذلـك حالـة الرفـع وهـو مـذهب الجرمـي وهشـام 

 في أحد قولیه.
(فـــاك وذا مـــال) معربـــات بحركـــات مقـــدرة فـــي الحـــروف، وأن (أبـــاك وأخـــاك وحمـــاك وهنـــاك) معربـــة  الثـــامن/ أن

 بالحروف وهو مذهب السهیلي وتلمیذه الرندي=
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ــالواو، فقیــل)أُبــُوك (فأصــله )قــام أبــوك (فــإذا قلــت ، ثــم اســتثقلت )أْبــُوك (، فاتبعــت حركــة البــاء ب
 )١( الضمة على الواو فحذفت..."

 وقد علل المرادي صحة هذا القول بعدة أوجه:
"األول: أن أصــل اإلعــراب أن یكــون بالحركــات ظــاهرة أو مقــدرة، فــان أمكــن التقــدیر مــع وجــود 

 النظیر لم یعدل عنه، وقد أمكن في هذه األسماء.
ن منها ما عرض استعماله دون عامل، فكان بالواو كقولهم (أبو جاد هواز) فلـو كانـت أالثاني: 

 .)٢( الواو كالضمة لساقها في الوصف على العامل"
ألن فیـه خـروج عـن األصـل ؛وقد اعترض المرادي على المذهب الثاني في شـرحه 

ب أن یكـون بالحركـات ولعـدم النظیـر إذ لـیس فـي المفـردات مـا یعـرب بـالحروف إذ أصل اإلعـرا
عـراب زائـد فـال یوجـد الن اإل ؛علـى حـرف واحـد )ذي مـال(، و )فیـك(غیر هذه األسماء، ولبقـاء 
 .)٣(بخالف المذهب األول"  اً ذلك في المعربات إال شذوذ

حیـــث  ي أیضـــاً وقـــد صـــرح ابـــن یعـــیش بفســـاد هـــذا المـــذهب، وفســـاد المـــذهب الكـــوف  
ألنــه یلــزم منــه أن یكــون اســم  یقــول: "ذهــب الزیــادي إلــى أنهــا أنفســها إعــراب، وذلــك فاســد أیضــاً 

نها معربة مـن مكـانین أ... وذهب الكوفیون الى  )فوك، وذو مال(معرب على حرف واحد وهو 
ى ن اإلعـراب إمـارة علـى المعنـأل َبـبالحروف والحركـات التـي قبلهـا... وهـو قـول ضـعیف، مـن قِ 

 .)٤(وذلك یحصل بعالمة واحدة"
ومــن  .أســهل المــذاهب وأبعــدها عــن التكلــف نــهإقــال ابــن مالــك عــن هــذا المــذهب   

جعله  حیثلطائف المرادي في التوضیح حمله قول المصنف في شرحه للتسهیل على التسامح 
ا عراب باألحرف لكون الحركات ال تظهر والحروف مفیدة ما تفیـد الحركـات لـو ظهـرت، وكمـاإل

"أراد بــذلك التقریــب علــى المبتــدئ كمــا فعــل كثیــر مــن المصــنفین مــع اعتــرافهم :یقــول المــرادي 
 .)٥(بصحة مذهب سیبویه"

                                                                                                                                        
التاســع والعاشــر/ قــال األخفــش: أن هــذه األحــرف دالئــل إعــراب، واختلــف فــي تفســیر قولــه. فقــال أبــو اســحاق =

فــي الحــروف التــي قبــل حــروف العلــة ومنــع مــن ظهورهــا كــون  والســیرافي: المعنــى أنهــا معربــة بحركــات مقــدرة
حركات من جنسها؛ وقال ابن السراج: معنى قول األخفش أنها حروف إعراب، وال إعراب فیهـا  حروف العلة تطلب

 ٩٤شرح التسهیل للمرادي  ال ظاهر وال مقدر فهي دالئل إعراب بهذا التقدیر فیكون قوال التفسیر مذهبین. انظر
 .٩٤للمرادي  ،التسهیلشرح  )١(
 .٩٤ نفسه )٢(
 .٩٤نفسه )٣(
 .١/١٠٤البن یعیش ،شرح المفصل  )٤(
 .١/٣١٥التوضیح  )٥(
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عرابها بالحركات هـو األصـح، إعلى أن  وقول ابن مالك في شرحه للتسهیل مؤكداً 
، والثانیــة مطلقــاً )ابــنم (، ونــون )امــرأ  (لغتــان أحــداهما فــتح راء أیضــاً  )امــرئ وابــنم(یقــول " فــي  

عنــد )فــوك وأخواتــه(إتباعهــا الهمــزة والمــیم فــي حركــات اإلعــراب، وهــذه أفصــح اللغتــین، ونحوهمــا
ســـیبویه وأبـــي علـــي، وهـــو مـــذهب قـــوي مـــن جهـــة القیـــاس ألن األصـــل فـــي اإلعـــراب إن یكـــون 
بالحركات ظاهرة أو مقدرة، فإذا أمكن التقدیر على وجه یوجد معه النظیر فال عدول عنه ، وقد 

 .)١(ن ذلك في هذه االسماء فوجب المصیر الیه واقتصر القول علیه" أمك
وقــد ذكـــر ابـــن األنبـــاري المســألة حیـــث مـــال فیهـــا للمــذهب البصـــري، وبـــین صـــحة 
حجتهم ، یقـول: "وأمـا البصـریون فـاحتجوا بـأن قـالوا: إنمـا قلنـا "إنـه معـرب مـن مكـان واحـد" ألن 

و الَفْصــل، وٕازالــة اللَّــْبِس، والَفــْرُق بــین المعــاني اإلعــراب إنمــا دخــل الكــالم فــي األصــل لمعًنــى وهــ
المختلفة بعضها من بعض، من الفاعلیة والمفعولیة إلى غیر ذلك وهذا المعنى یحصل بـإعراب 

والذي یدّل على صحة ما ذهبنا إلیـه وفسـاد مـا  جة إلى أن یجمعوا بین إعرابین...واحد؛ فال حا
ي كـالم العـرب؛ فـإن كـل معـرب فـي كالمهـم لـیس لـه إال ذهبوا إلیه أن ما ذهبنا إلیه لـه نظیـر فـ

               إعـــــــراب واحـــــــد، ومــــــــا ذهبـــــــوا إلیـــــــه ال نظیــــــــر لـــــــه فــــــــي كالمهـــــــم؛ فإنـــــــه لــــــــیس فـــــــي كالمهــــــــم
 .)٢(معرب له إعرابان "

وذكـــر حجـــة الكـــوفیین، وبـــین فســـادها، یقـــول: "أمـــا الكوفیـــون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا: 
تكـون إعراًبـا لهـذه األسـماء  -الضـمة والفتحـة والكسـرة التـي هـي-أجمعنا على أن هذه الحركات 

فــي حــال اإلفــراد، نحــو قولــك: هــذا أٌب لــك، ورأیــت أًبــا لــك، ومــررت بــأٍب لــك، ومــا أشــبه ذلــك، 
واألصـــل فیـــه أَبـــٌو، فاســـتثقلوا اإلعـــراب علـــى الـــواو، فـــأوَقُعوه علـــى البـــاء وأســـقطوا الـــواو؛ فكانـــت 

صـب، والكسـرة عالمـة للجـر... وهـذا االسـتدالل عنـدي الضمة عالمـة للرفـع، والفتحـة عالمـة للن
 .)٣( فاسٌد "

 :الترجیح 
 نْ إ غلب النحویین و أمما سبق یتبین لنا أن المذهب األول هو المذهب الراجح عند 

ن عـــ اً علـــى التســـامح، إال أن فیـــه خروجـــ تســـاهلوا فـــي المـــذهب الثـــاني كمـــا قـــال المـــرادي حمـــالً 
أن یكون بالحركات. وقد مال إلیه كثیر من النحـویین كـابن األصل في اإلعراب  إذ أنّ  ،األصل
 واهللا أعلم.  .بي حیان، وابن یعیش، والمرادي، وابن عقیل، وابن األنباريأمالك، و 

 

                                                 
 .٤٩-٤٨/ ١شرح التسهیل  )١(
 .١/١٩نصاف اإل )٢(
 .٢٠ /١نفسه )٣(



 

١٢٤ 
 

 نون الوقایة. ني)إني وأني ولكني وكأ( في )أن(المحذوف من -٢
ي و إنــ(المحــذوف مــن مســألة ومــن المســائل المقیــدة التــي أبــدى فیهــا المــرادي رأیــه 

أنه مذهب األكثرین من البصـریین والكـوفیین. ونقـل  إلى نون الوقایة، وأشار )أني ولكني وكأني
خر المحذوف النون الثانیة والبعض اآل نَّ أن البعض یرى أطالق في الخالف من راء قیدت اإلآ

 ولى.المحذوف النون األ نَّ أیرى 

 تفصیل المسألة:

 أن المحذوفة من "إني وأني ولكني وكأني" ذهب إلیه الناظم منما  یقول المرادي:"
السـاقط هـو  نون الوقایـة هـو مـذهب األكثـرین مـن البصـریین والكـوفیین، وذهـب بعضـهم إلـى أنّ 

 .)١( المحذوف هو النون األولى" النون الثانیة وذهب بعضهم إلى أنّ 

ا بـدلیل قولنـ ؛ول القائـل بـأن النـون المحذوفـة هـي نـون الوقایـةوقد رجح المذهب األ
مــا ذهــب إلیــه "وقــال أنــه مــذهب ســیبویه:  نــد اإلشــعار إلــى یــاء المــتكلم ؛ع )لعلــي( )لعــل(فــي 

نــون الوقایــة هــو مــذهب األكثــرین مــن  )إنــي وأنــي ولكنــي وكــأني(النــاظم مــن أن المحــذوف مــن 
إلـى أن  اآلخـرونوذهـب ، ذهب بعضهم إلى أن الساقط هو النون الثانیـة  .البصریین والكوفیین

    وهــــو مــــذهب )لعلــــي(النــــون األولــــى. والصــــحیح: األول، ألنهــــا طــــرف، وبــــدلیلالمحــــذوف هــــو 
 .)٢("سیبویه 

ولـم یـزد فـي تفصـیله، ولكـن ابـن یعـیش  .)٣(فـي شـرحه للتسـهیل وقد ذكر ذلك أیضاً 
وقــد  ت،خرهــا نونــاآبــین ســبب حــذف نــون الوقایــة لكثــرة اســتعمالها فــي كالمهــم، واجتمعــت فــي 

فعال على األ نما جاز ذلك فیها حمالً إ و ؛ بأصل في لحاق النونوهي لیست  .استثقلوا التضعیف
 .)٤(سوغ حذفها جتماعاالفهذا 

ا یـراه المـرادي فـي المسـألة مـن أّن مـذهب األكثـرین مـن یمیـل الباحـث لمـ :الترجیح
عند اسناد یاء   ي)ي وكأنّ ي ولكنّ ي وأنّ (إنّ البصریین والكوفیین هو أّن المحذوف نون الوقایة من 

 .)٥(ة لها؛ ألنها طرف. وقد قال سیبویه: "حذفوا التي تلي الیاء"المخاطب

                                                 
 .١/٣٨٣التوضیح) ١(
 .١/٣٨٣نفسه) ٢(
 .١٥٢شرح التسهیل، للمرادي ) ٣(
 .٢/٣٤٨شرح المفصل) ٤(
 .٢/٣٦٩الكتاب) ٥(



 

١٢٥ 
 

 )لیس (عمل )نْ (إعمال إجواز -٣
ي كتابـــه ووجـــه الخـــالف فیهـــا  جـــواز مـــن مســـائل الخـــالف التـــي ذكرهـــا المـــرادي فـــ

وقـد بـین المـرادي رأیـه فـي  )لیس(عمالها عملإعمل لیس حیث منع أكثر البصریین  )إن(عمالإ
 .عمالهاإ حیث أجاز المسألة

 تفصیل المسألة:
الكســائي وأكثــر الكــوفیین  )لــیس(فأجــاز إعمالهــا إعمــال  )إن(یقــول المــرادي :"أمــا  

وطائفـــة مـــن البصـــریین، ومنعـــه جمهـــور البصـــریین، واختلـــف عـــن ســـیبویه والمبـــرد، والصـــحیح 
 .)١(" اإلعمال وقد سمع في النثر والنظم

القیاس فقد صرح به في شـرحه فأما  ،وقد اعتمد في ترجیحه على القیاس والسماع
نها للحـال ودخولهـا علـى المعرفـة والنكـرة أفي النفي ، و  )ما(نها شاركت للتسهیل "أما القیاس فأل

 .)٢(على إلحاق ال" راجحاً  )لیســ(لحاقها بإن یكون أفمقتضى النظر 
"أمــا  یقــول:نهــا لغــة أهــل العالیــة مــن العــرب وعلیهــا اعتمــد أمــا الســماع فقــد أكــد أو 

إن ذلـك (، فمـن النثـر، قـولهم: ل العالیـة نقـل ذلـك بعـض النحـویین اع فقد ثبت أنها لغـة أهـالسم
          )إن قائمــــــاً (.وقــــــال أعرابــــــي: )مــــــن أحــــــد إال بالعافیــــــة خیــــــراً  أحــــــدٌ  إنْ (، و )نافعــــــك وال ضــــــارك

َن تَـْدُعوَن الَّـِذی ِإنِ  بو الفتح في المحتسـب أن سـعید بـن جبیـر قـرأ أوقد ذكر  )أنا قائماً  إنْ (یرید 
خبرهـــــا  )عبـــــاداً (اســـــمها و )الـــــذین(نافیـــــة و )نْ إ( علـــــى أنَّ )٤( )٣(ِمـــــْن ُدوِن اللَّـــــِه ِعَبـــــاًدا َأْمثَـــــاَلُكْم 

 .)٥("صفة )أمثالكم(و
 ما انشده الكسائي: أما النظم فقد اعتمد على 

 )٦( اِنینــــــَعِف اْلَمجَ ــــَلى َأضْ ــــــــ عَ إالَّ دٍ ـــَلى َأحَ ـــْسَتْوِلیا عَ ــــــَو مُ ــــــْن هُ إ"
 
 
 
 

                                                 
 .١/٥١٢) التوضیح١(
 .٣١٨للمرادي  ،) شرح التسهیل٢(
 .١٩٤/٩األعراف) ٣(
، ومشكل إعراب ١/٢٧٠، والمحتسب في شواذ القرآن، البن جني٣/١١٧معاني القرآن، للنحاس) ٤(

 .٢/٢٠٠، واإلتقان في علوم القرآن، للسیوطي١/٦٠٨، والتبیان في إعراب القرآن، للعكبري ١/٣٠٧القرآن
 .٣١٨للمرادي  ،هیل) شرح التس٥(
 .٣٤سبق تخریجه )٦(



 

١٢٦ 
 

 وقول أخر: 
 )١(َوَلِكْن ِبَأْن ُیْبَغى َعَلْیِه َفُیْخَذال   ِإْن اْلَمرُء َمْیتا ِباْنِقَضاِء َحَیاِتهِ 

وتخصیصــــه ذلــــك  )إن هــــو مســــتولیا(ال إن قــــول مــــن زعــــم بأنــــه لــــم یــــأت وقــــد أكــــد علــــى بطــــال
 .)٢("بالضرورة

 یقـول: نهـا لغـة أهـل العالیـة مـن العـربأكد أ حیث عمالهاإ فيحیان  يبأ رأيوهو 
لصـــحیح جـــواز وا ،ضـــرورة )هـــو مســـتولیاً  إنْ (أكثـــر أصـــحابنا یـــذهب إلـــى أنهـــا ال تعمـــل وقولـــه "

عمالهــا مــع إن أویــرى ابــن هشــام  )٣( ..."اً ونظمــ اً ك لغــة ألهــل العالیــة نثــر إعمالهــا إذ قــد ثبــت ذلــ
 )٤( .جوازه نادر عن العرب

ومـذهب الكـوفیین خـال الفــراء "  بقولــه:عمالهـا إعقیــل القـائلین بجـواز وقـد ذكـر ابـن 
وقــال بــه مــن البصــریین أبــو العبــاس المبــرد وأبــو بكــر بــن الســراج وأبــو  )لــیس(أنهــا تعمــل عمــل 

  )٥("علي الفارسي وأبو الفتح بن جني
وأجـاز إعمالهـا الكسـائي وأكثـر الكـوفیین وابـن  "حیث یقـول :السیوطي  وهو ما یراه

 .)٦("سراج والفارسي وابن جني وابن مالك وصححه أبو حیان ال

" نقــل الســهیلي أن :وقــد ذكــر المــرادي االخــتالف فــي النقــل عــن  ســیبویه والمبــرد 
 :ونقل النحاس عكس ذلك عنهما وقال ابن الطـاهر. ذلك عمالها وأن المبرد یمنعإسیبویه أجاز 

ـــیس (عمـــالإعمالهـــا إنـــص ســـیبویه علـــى  أكثـــر النحـــویین یزعمـــون فـــي إن .قـــال المصـــنف :و )ل
 .)٧(االهمال وكالمه مشعر بأن مذهبه فیها االعمال"

أن نقل النحاس هو الصواب بدلیل ما ورد في المقتضب عن المبرد  الباحثویرى 
وكـــان   .)اً منطلقـــ مـــا زیـــدٌ (أي  )اً منطلقـــ زیـــدٌ  نْ (إ :تقـــول.  )مـــا(معنـــى فـــي تكـــون ) (إنْ  : "قولـــه

                                                 
، وشـــــرح ١/٣١٨، وشـــــرح ابـــــن عقیـــــل ١/٥١٣، والتوضـــــیح١/٢١٠البیـــــت بـــــال نســـــبة فـــــي الجنـــــى الـــــداني )١(

 .٢/٢٩٦، وجامع الدروس العربیة٤/١٦٨، والخزانة١/٤٥٤، والهمع١/٢٦٨األشموني
 .إن المرء میتا""في قوله:  فرفع بها ونصب )لیس(النافیة عمل  )إن(حیث أعمل الشاهد فیه: 

 .٣١٨للمرادي  ،) شرح التسهیل٢(
 .١٢٠٧رتشاف ) اال٣(
 .١/٢٧٩وضح المسالكأ) ٤(
 .١/٣١٧) شرح ابن عقیل٥(
 .١/٤٥٣همعال) ٦(
 .٣١٨للمرادي  ،) شرح التسهیل٧(



 

١٢٧ 
 

لـف أكمـا تـدخل ؛ وخبـره حـرف نفـي دخـل علـى ابتـداء ألنهـا ؛فـع الخبـرر  إالسیبویه ال یرى فیهـا 
 .   )١(")ما(وذلك كمذهب بني تمیم في  .االستفهام فال تغیره

 الترجیح:
)عمـل (لـیس) عمـال (إنْ إ المسـألة حیـث  أجـاز فـيالمـرادي ویمیل الباحث لما یراه 

 :أمرین على مستنداً 
 على المعرفة والنكرة. ودخولها في النفي  على (ما) ول: قیاساً األ

الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ِإنِ  سعید بن جبیر  اءةقر فمن ذلك  ونثراً  الثاني: لورود السماع به نظماً 
مـن أحـد إال  خیـراً  أحـدٌ  إنْ (، و )إن ذلك نافعك وال ضارك:( وقول العرب )٢( ُكمْ لَ اللَِّه ِعَباًدا َأْمثَا

 :) ومن النظم قول الشاعربالعافیة
 َوَلِكْن ِبَأْن ُیْبَغى َعَلْیِه َفُیْخَذال   ِباْنِقَضاِء َحَیاِتهِ  ِإْن اْلَمرُء َمْیتاً 

العالیــة مــن العــرب وعلــى هــذا المــذهب كــل مــن المــرادي وابــن عقیــل واالشــموني أنهــا لغــة أهــل و 
 .سیوطيالواالزهري وابي حیان و 

 
 المحذوفة بعد الواو )ربــ(ب جواز الجر-٤
ـــــــي ومـــــــن المســـــــ ـــــــاب التوضـــــــیح للمـــــــرادي والت ـــــــي وردت فـــــــي كت ـــــــة الت ائل الخالفی

ــــه فیهــــا رأي جــــواز الجــــر ب ـــــ(كــــان ل ــــرد أن  )ربـ ــــواو، فمــــذهب الكــــوفیین والمب المحذوفــــة بعــــد ال
 .المضمرة )ربـ(، أما البصریون فیرون أنه برالعامل في الج والواو ه

 تفصیل المسألة: 

الجــــــر بهــــــا،  كوفیــــــون إلــــــى أنَّ أمــــــا الــــــواو فــــــذهب المبــــــرد وال : " المــــــرادي یقــــــول 
 .)٣(المضمرة وهو مذهب البصریین" )ربــ(والصحیح أنه ب

فـــــــذهب  )رب(" وأمـــــــا واو حیـــــــث یقـــــــول :وقـــــــد شـــــــرح ذلـــــــك فـــــــي الجنـــــــى الـــــــداني 
ـــــــى أنهـــــــا حـــــــرف جـــــــر، لنیابتهـــــــا عـــــــن  ـــــــون، إل ـــــــرد، والكوفی ــــــــ(الجـــــــر ال ب ، وأنَّ )رب(المب  )ربـ

 . المحذوفة
 
 

                                                 
 .٢/٣٥٩) المقتضب١(
 .١٩٤/٩األعراف) ٢(
 .٢/٧٧٧التوضیح  )٣(



 

١٢٨ 
 

 لقصائد بها، كقوله:واستدل المبرد على ذلك بافتتاح ا
 

 
  ، قــال ابـن مالــك:)الفــاء وبـل(وألن الــواو أسـوة  ؛المحذوفــة، ال بـالواو )ربـــ(الجــر ب والصـحیح أنّ 

 .)٢( المحذوفة " )ربـ(ولم یختلفوا في أن الجر بعدهما ب"
س كــل جــار بقـاء عملهــا قــال "ولـیإ و  )رب(حــذف  –رحمــه اهللا  –وقـد أجــاز سـیبویه 

                    ألن المجــــــــــرور داخــــــــــل فــــــــــي الجــــــــــار، فصــــــــــار عنــــــــــدهم بمنزلــــــــــة حــــــــــرف واحـــــــــــد ؛یضــــــــــمر
لـى تخفیـف مـا أكثـر إألنهـم ؛فمن ثم قبح، ولكنهم قد یضمرونه ویحذفونه فیمـا كثـر مـن كالمهـم 

 واستعماله أحوج... ثم ذكر قول العنبري: 
 )٣(وما یخشى السُّماة َربیُبها لعطفٍ وجدَّاء ما ُیْرَجى بها ذو قرابةٍ 

 .)٤(") اءورب جدَّ (قال سمعنا ذلك ممن یرویه عن العرب؛ حیث أنهم یریدون 
وبلـد (فیقولـون  )رب(بمعنـى   العرب تستعمل الـواو مبتـدأة وقد ذكر ابن السراج أنَّ 

 .)٥(وهذا كثیر )ورب بلد(یریدون  )قطعت
ن رأي الكـوفیین وهـو وقـد بـیَّ  ،الخمسـوناألنباري المسألة وهي الخامسة و ابن وذكر 

تعمل فـي النكـرة  وتخفـض بنفسـها، وٕالیـه ذهـب أبـو العبـاس المبـرد مـن البصـریین، ) رب(أن واو
مقـدرة، وحجـة الكـوفیین أنهـا  )ربـ(نمـا العمـل لـإ و  ،ال تعمـل )رب(لـى أن واو إوذهب البصـریون 

 د ورد قول الشاعر:وق .فعملت عملها، وال یجوز االبتداء بالعطف )رب(نابت عن 
 
 

                                                 
 ه :، وعجز ١٠٤) البیت لرؤبة بن العجاج في دیوانه١(

اِع الَخَفقْ  ......................  ُمْشَتِبِه األْعالِم َلمَّ
، والشــعر ٣/١٤٢٩، وشــرح الكافیــة ١/٣٥٣، والمنصــف ٢/٢٣٠، والخصــائص ٢/٣٠٥وشــرح أبیــات ســیبویه  

، ٤/٢١٠؛ وبــــــــال نســــــــبة فــــــــي الكتــــــــاب ١٠/٢٥، وخزانــــــــة األدب ١/١٧، وضــــــــرائر الشــــــــعر ١/٦٣والشــــــــعراء 
 .١/٤٨لداني، والجنى ا٢/٣٨٩واألصول

الشـــاهد فیـــه: جـــر (قـــاتم) بــــواو (رب) المحذوفـــة علـــى اعتبـــار أن هـــذه الـــواو حـــرف جـــر، وهـــذا مـــذهب المبـــرد 
 والكوفیین.

 .١٥٤الداني  ىالجن) ٢(
   .٤/٧٢، والمخصص البن سیدة٣/١٠١؛ وبال نسبة في الكامل ٢/١٦٣) البیت منسوب للعنبري في الكتاب ٣(

 "، والمقصود: رب جداء. وجدَّاء ما ُیْرَجى بها " الشاهد فیه: حذف (رب) في قوله
 .٢/٢٩٤الكتاب لسیبویه  )٤(
 .١/٤٢٠األصول في النحو )٥(

 )١(وقاتم األعماق خاوي المخترق



 

١٢٩ 
 

 
 )١(ال العیسإ ال الیعافیر و إوبلدة لیس بها أنیس

 فالواو لیست عاطفة.
مقـــدرة،  )ربـــــ(نمـــا العمـــل لإ أمــا البصـــریون فعللـــوا قـــولهم بـــأن الـــواو لیســت عاملـــة و 

نهـا واو أألنـه غیـر مخـتص والـذي یـدل علـى  ،وذلك ألن الواو حرف عطف وهـو ال یعمـل شـیئاً 
 .)٢(") ورب بلدة(ها معها العطف جواز ظهور 

، والجــر بهــا نفســها عنــد الكــوفیین )رب(الــواو تجــر بمعنــى  نّ : "إویقــول أبــو حیــان
ــــــــــ(وال یـــــــــؤتى ب ومـــــــــن وافقـــــــــه، )٣(والمبـــــــــرد               الجـــــــــر بعـــــــــدها هـــــــــو معهـــــــــا، والمشـــــــــهور أنَّ  )ربـ
 .)٤(" )رب(بإضمار 

. وقـــد )٥(محذوفـــةال )ربـــــ(وهـــو مـــا علیـــه ابـــن هشـــام فـــي أنهـــا واو العطـــف والجـــر ب
 .)٦(أوردها الزبیدي وقال بالمذهب البصري

" لـــم یختلـــف أحـــد مـــن :وقـــد نقـــل المـــرادي فـــي شـــرحه للتســـهیل عـــن ابـــن عصـــفور
، وزعم المبرد أن الجر بعد الـواو بـالواو )رب(لنیابتهما مناب  )الفاء وبلـ(الخفض ب النحویین أنَّ 

 .)٧(نفسها"
الفـاء ("ال یصـح ذلـك ألن الـواو أسـوة  :وقد نقل قول ابـن مالـك فـي شـرحه للتسـهیل

والعــاطف  ،بعــدها، وألنهــا عاطفــة لمــا بعــدها مــن الكــالم علــى مــا قبلهــا )رب(ضــمار إفــي  )وبــل
مـن  سـقاط الـراوي شـیئاً إوال یمنع كونها عاطفـة افتتـاح بعـض األراجیـز بهـا إلمكـان  .لیس بعامل

                                                 
، ١٠/١٨، وخزانــة األدب ١/٥٤٧،وشــرح التصــریح ٤٩) البیــت لجــران العــود عــامر بــن الحــارث فــي دیوانــه ١(

، وشرح الكافیة ١/٢١٩صاف ، واالن١/١٩٦، وعلل النحو ٤/٤١٤، والمقتضب ١/٢٦٣وبال نسبة في الكتاب 
 .٢/٢٥٦، والهمع ١/٥٠٥،شرح االشموني ١/١٦٤،والجنى الدني ١/٥١٤

وقـــد جـــاء المســـتثنى ، "لـــیس بهـــا أنـــیس إال الیعـــافیر" فهـــذا كـــالم تـــام غیـــر موجـــب منقطـــع الشـــاهد فیـــه: قولـــه: 
 بالرفع على اإلتباع، وهذا جائز في لغة بني تمیم. )الیعافیر(
 .١/٣١٢نصاف اإل) ٢(
 .٢/٣٤٦المقتضب ) ٣(
 .١٧١٧االرتشاف ) ٤(
 .١/٦٧٣مغني اللبیب  )٥(
 .١٤٥ائتالف النصرة ) ٦(
 .٧٢٥للمرادي ،شرح التسهیل) ٧(



 

١٣٠ 
 

وذلك رد على . )١(" ض ما في نفسهوإلمكان عطف الراجز ما افتتح به على بع رجوزة متقدماً األ
 قول المبرد المستدل بافتتاح القصائد بها ومن وافقه من الكوفیین.

 الترجیح:
 ن هــو الــراجح،یالبصــری ذهب مــفــي أدلــة الفــریقین، یتبــین أن  والتحلیــل بعــد النظــر

نهــا واو العطــف جــواز أمخــتص والــذي یــدل علــى  وغیــر ألن الــواو حــرف عطــف غیــر عامــل،
 واهللا أعلم. ) وانما جرت بمعنى (رب).ورب بلدةنحو (ا ظهورها معه

 
 عمال صیغ المبالغة الخمسةإجواز  -٥

ذكر  حیثومن المسائل المقیدة التي كان للمرادي فیها رأي عمل صیغ المبالغة . 
 .وخالف أكثر البصریین والكوفیین  ،عمالهاإوافق سیبویه في جواز ، و الخالف في المسألة

 تفصیل المسألة:
" مـــذهب ســـیبویه جـــواز إعمـــال هـــذه األمثلـــة الخمســـة، ومنـــع أكثـــر :المـــراديقـــول ی

البصــــریین مــــنهم المــــازني والمبــــرد إعمــــال فعیــــل وفعــــل... ومنــــع الكوفیــــون إعمــــال الخمســــة... 
. مثال فّعال قول من سمعه ونثراً  والصحیح مذهب سیبویه ومن وافقه؛ لورود السماع بذلك نظماً 

 .)٢( شّراب"سیبویه: "أما العسل فأنا 
عمالهــا حیــث یقــول : "ومــن كــالم إالنحــاة البصــریین الــذین منعــوا مــن ابــن الســراج و 

هــذا المجــرى،  )علــیم(و )رحیمـ(كــ )فعــیًال (. وقــد أجــرى ســیبویه: )٣( )نــه لمنحــار بوائكهــا(إالعــرب: 
ذات ه أن یكون صفة الزمة للباب )فعیًال (وقال: معنى ذلك المبالغة، وأباه النحویون من أجل أن 

نحـو: َظـُرَف فهـو ظریـف، َوكـُرَم فهـو كـریم، وَشـُرَف فهـو شـریف، والقـول  )َفُعلَ (وأن یجري على 
 . )٤(عندي كما قالوا"

) فعیــل(عمالهــا: "فأمــا مــا كــان علــىفــي إالمبــرد فــي المقتضــب ســیبویه   خــالفوقــد 
إنمـا هـو اسـم  )فعـیال(، وذلك أن ، فقد أجاز سیبویه النصب فیه وال أراه جائزاً )رحیم وعلیم(نحو:

الفاعــل مــن الفعــل الــذي ال یتعــدى. فمــا خــرج إلیــه مــن غیــر ذلــك الفعــل فمضــارع لــه ملحــق بــه، 
 )٥(نحو: كرم فهو كریم" )َفُعلَ (في األصل إنما هو ما كان على  )لفعیل(والفعل الذي هو 

                                                 
 .٧٢٥) نفسه١(
 .٢/٨٥٣) التوضیح٢(
ــة َحَســَنٌة، َواْلَجْمــُع الَبوائــك یقــال  )٣( ــٌة باِئكــٌة: َســِمیَنٌة ِخیــار َفِتیَّ َیْنَحــُر  :أي ،یوَصــف بــالجود :للمبالغــة . وهــوَناَق

 .٥/١٩٧،لسان العرب مادة (نحر)٥/١٣٠البصائر والذخائر ألبي حیان التوحیدي سمان االبل.
 .١/١٢٤البن السراج ،) األصول٤(
 .٢/١١٤) المقتضب٥(
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ضـمار إأبو حیان مذهب المانعین على أنه إن وجد مفعول بعـدها فهـو علـى  بینو 
ن وجـد إ عمال شيء منها في المفعول، و إنه ال یجوز أیقول : " ذهب الكوفیون الى  فعل یفسره.

 .)١(ضمار فعل یفسره..." إمفعول بعدها فهو على 
ل لفعــــوزاد الســــیوطي فــــي أســــباب المنــــع عنــــد الكــــوفیین حیــــث َزاَدت علــــى معنــــى ا

مبالغـة إذ ال مبالغـة فــي ألنهـا زادت علـى معنــى الفعـل بال" :بالمبالغـة و ُمَبالَغـة ِفـي أفعالهــا یقـول
 .)٢("أفعالها ولزوال الشبه الصوري

وذكر ابن یعیش أن أكثر النحویین قد خالفوا سیبویه في فعل وفعیل قال: "وخالف 
ورجـــح رأي . " ذه المثـــل الخمســـة، وهمـــا فعـــل وفعیـــلســـیبویه أكثـــر النحـــویین فـــي بنـــاءین مـــن هـــ

والصــحیح مــا ذهــب الیــه ســیبویه وهــو " : یقــول  )فعیــل(عمــال إســیبویه فــي المســألة حیــث علــل 
فعـــول ومفعـــال (ذا كانـــت معدولـــة، جـــاز أن تتعـــدى. فمـــن ذلـــك إالقیـــاس، ألن صـــفات المبالغـــة 

ــــیم(و )راحــــم(مــــن  )رحــــیم(اذا كــــان معــــدوال، كقولــــك:  )فعیــــل(، فهكــــذا ســــبیل )وفعــــال مــــن  )عل
 )٣(".)عالم(

 )وفعیــل وفعــل فعــال ومفعــال وفعــول(" صــاغ للكثــرة :وابــن عقیــل فــي المســألة یقــول 
 )فعیــل وفعــل(فیعمـل عمــل الفعــل علــى حــد اســم الفاعــل وٕاعمـال الثالثــة األول أكثــر مــن إعمــال 

مـا سـمعه سـیبویه مـن قـول بعضـهم: )فعـال(فمـن إعمـال )فعـل(أكثـر مـن إعمـال  )فعیل(وٕاعمال 
 )٤(أما العسل فأنا شراب"

 الترجیح:
 صحیحهو ما اعتمد علیه المرادي في توه ،ویمیل الباحث إلعمالها لورود ذلك في النظم والنثر

ومـن الـنظم  اب"رَّ فمن النثر ما ذكره سیبویه من قول العرب :"أما العسل فأنا شَ  .سیبویهللمذهب 
 قول الشاعر:

 )٥(ولیس بوّالِج الَخوالِف َأْعَقالَ   ها ــــاللَ ــها جِ ــًا إلیــــاســـــْرِب َلبّ ــــا الحَ ــَأخ

                                                 
 .٢٢٨٣رتشاف ) اال١(
 .٣/٧٥) الهمع٢(
 .٤/٩١شرح المفصل ) ٣(
 .٢/١١١شرح ابن عقیل ) ٤(
،      ٣٦٣/ ١وشـــــرح أبیـــــات ســـــیبویه  ،١١١ /١الكتـــــاب  فـــــي قـــــريلُقـــــالخ بـــــن حـــــزن بـــــن جنـــــاب المنالبیـــــت ل )٥(

  ،١٥٧/ ٨وخزانـــة األدب  ،٦٨/ ٢وشـــرح التصـــریح  ،"ثعـــل" ٨٣/ ١١ولســـان العـــرب  ،٧٩/ ٦وشـــرح المفصـــل 
   .٢/٩٦وهمع الهوامع  ،٢/٤٢٣عقیل وشرح ابن ،٢٢٠/ ٣وأوضح المسالك ،١١٣/ ٢وبال نسبة في المقتضب 

وهو صیغة مبالغة عمل الفعل، فنصب به المفعـول وهـو  )لباساً (لها"، فإنه قد أعمل .... جال"لباساً الشاهد فیه: 
 .)أخا الحرب(، وقد اعتمد على وصف مذكور وهو )جاللها(



 

١٣٢ 
 

 وقول اآلخر: 
 )١(اِقرُ ــــــِدمُوا زادًا فإّنَك عـــــــإذا عَ   َنْصِل السَّْیِف ُسوَق ِسماِنهاَضروٌب ب

 
 في التعجب )ما(معنى -٦

ما  في كتابه التوضیح  ومن المسائل الخالفیة المقیدة بین المدرستین عند المرادي
كـن الخـالف فهـي اسـم مبتـدأ ل  عند قولنا "ما أحسـن زیـداً  )ما(ورده في باب التعجب في معنى أ

 .في معناها
  :تفصیل المسألة 

"ففــي معناهــا خــالف. مــذهب ســیبویه وجمهــور البصــریین أنهــا اســم  :المــراديیقـول 
تام نكرة، والفعـل بعـدها خبرهـا، وهـو الصـحیح...وذهب األخفـش وطائفـة مـن الكـوفیین إلـى أنهـا 

ًدا شــــيء موصــــولة، والفعــــل صــــلتها والخبــــر محــــذوف الزم الحــــذف، تقــــدیره: الــــذي أحســــن زیــــ
 .)٣(للكسائي أنها ال محل لها من االعراب شاذاً  وقد نقل في شرحه للتسهیل خالفاً  .)٢(عظیم"

رأي ســیبویه والخلیـل أنهـا اســم  نّ أن راء النحـاة فبـیَّ آفــي شـرحه  ورد ابـن یعـیشأوقـد 
وهي في ،  )حسن زیداً  شيء(والمعنى عندهم  ،وتقدیرها بشيء ،تام غیر موصول وال موصوف

غیــر  تامــاً  ن تكــون اســماً أخفــش فإنــه اســتبعد وقــد نقــل اضــطراب مــذهب األ .ع باالبتــداءمحـل رفــ
ومــا بعــدها ، )الــذي(نهــا اســم موصــول بمعنــى إالمشــهور مــن مذهبــه  ، یقــول:"اســتفهام وال جــزاء

وهــذا مــا علیــه جماعــة . )شــيءٌ  الــذي أحســن زیــداً (جملــة صــلة وخبرهــا محــذوف وتقــدیرها عنــده 
  .)٤("الكوفیین

في التعجـب بمعنـى  )ما(خفش كان یقول مرة ن األأعن ابن درستویه   یضاً أونقل 
وذلـك  .إال أنـه لـم یـؤت لهـا بصـفة ،ومـرة یقـول هـي موصـوفة ،إال أنه لم یؤت لها بصلة )الذي(

                                                 
ـــــي )١( ـــــب ف ـــــد المطل ـــــب بـــــن عب ـــــي طال ـــــت ألب ـــــات ســـــیبویه  ، ١/١١١الكتـــــاب  البی         والـــــدرر،١/٧٠وشـــــرح أبی

وبـــال نســـبة فـــي  ؛٤/٢٤٢خزانـــة األدبو  ،٦٨/ ٢لتصـــریح وشـــرح ا ،٦/٧٠وشـــرح المفصـــل  ،٢٧١/ ٥الكامنـــة 
 .٩٧/ ٢وهمع الهوامع  ،٢٧٥وشرح قطر الندى  ،٢٢١/ ٣وضح المسالك ، وأ٢/١١٤المقتضب

وقـد َعِمـل َعَمـل فعلـه حیـث نصـب ، صـیغة مبالغـة للضـارب  )ضـروب("ضـروب.... سـوق"، فـإن الشاهد فیـه: 
 ضروب.، وقد اعتمد على مخبر عنه محذوف، أي: أنت )سوق(
 .٨٨٦-٢/٨٨٥التوضیح )٢(
 .٦٤٠للمرادي ،) شرح التسهیل٣(
 .٤/٤٢٠شرح المفصل  )٤(



 

١٣٣ 
 

. وهـذا قریـب مـن مـذهب الجماعـة ،والفعل وما بعدها في موضـع خبـر ،بهاملما أرید فیها من اإل

 .)١( "ول فضعیف جداً ما األأ" :ول بقولهخفش األي األأنكر ابن یعیش ر أوقد 
بهـام كمـن قـال فـي اإل )مـن وأي(ابن درستویه فیهـا االسـتفهامیة فهـي بمنزلـة  ىویر 

واعتــرض علیــه ، أنــه مــذهب الفــراء مــن الكــوفیین إلــى شــاروأ ،نــه عظــیمأراد أذا إ )أي رجــل زیــد(
 .)٢( استفهام فبعید جداً  )ما(ن أ من ما ذكره أمَّا ابن یعیش

االســتفهام المشــوب بالتعجــب ال یلیــه  إال :"وقــد رد المــرادي المــذهب الكــوفي بقولــه 
المشــار إلیهــا مخصوصــة باألفعــال، وبأنهــا لــو  )مــا(و )٣(َمــا َأْصــَحاُب اْلَمْیَمَنــةِ األســماء نحــو: 

 .)٤()أي(كان فیها معنى االستفهام لجاز أن یخلفها 
 الترجیح:

فـي التعجـب اسـم تـام فـي أن (مـا) المـرادي ور وسـیبویه و الجمهـ مـا یـراه لالباحث  ویمیل
نكــــرة، والفعــــل بعــــدها خبرهــــا. وقــــد بــــین المــــرادي ســــبب ذلــــك أّن قصــــد المتعجــــب اإلعــــالم بــــأن 
المتعجـب منـه ذو مزیــة ادراكهـا جلـي، وســبب االختصـاص بهـا خفــي، فاسـتحقت الجملـة المعبــر 

 .)٥(م متلو بإفهامبها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غیر مختصة لیحصل بذلك ایها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٤/٤٢٠شرح المفصل  )١(
 .٤/٤٢١ نفسه )٢(
 .٨/٢٧الواقعة  )٣(
 .٢/٨٨٥التوضیح )٤(
 .٢/٨٨٦نفسه )٥(



 

١٣٤ 
 

 وجوب قطع النعت عند اختالف العمل واتحاد النسبة -٧
ذا اختلــف إمــن المســائل المقیــدة التــي أبــدي المــرادي رأیــه فیهــا العامــل فــي النعــت 

فأوجـب القطـع وهـو )، الكریمـان خاصم زید عمراً (العمل واتحدت النسبة من جهة المعنى كقولنا 
أمــــا الكســــائي والفــــراء وابــــن ســــعدان مــــن الكــــوفیین  .وصــــرح بأنــــه الصــــحیح ،صــــریینمــــذهب الب
 )الكریمـان خاصم زید عمراً (ب الفراء المرفوع بما نقل عنه في وغلَّ ، تباع لى جواز اإلإفیذهبون 

 .تباع في الحالتینوأجاز ابن سعدان اإل. 

 تفصیل المسألة:

فــالقطع فــي  ...مــن جهـة المعنــىأن یختلــف العمـل وتتحــد النســبة " : المــرادي یقـول
ـــــوأجــــاز الفــــراء وابــــن س ..هــــذه واجــــب عنــــد البصــــریین. ـــــحیح مذهــــــوالص ...اإلتبــــاع )١(عدانـ ب ـ

 .)٢("البصریین

وهذه المسألة التي نقلها المرادي عن شیخه أبي حیان حیث ذكرها وصحح 
ل في النعت نما هو الخالف في العامإالخالف فیها  نَّ ألى إالمذهب البصري فیها وأشار 

 .)٣(یقول: "هذا الخالف في المسائل مترتب عن العامل في النعت"
 نَّ أ كثـر المحققـینأخفـش والجرمـي و مذهب الخلیـل وسـیبویه واأل نَّ أبو حیان أن وبیَّ 

مــن الحــظ التبعیــة مــن حیــث اتحــاد معنــى  فمــنهمواختلفــوا  ؛العامــل فــي النعــت تبعیتــه للمنعــوت
جهــة  بــاختالفوال یبــالي  ،عــرابومــنهم مــن شــرط اتحــاد اإل ،فو اختلــأعــراب الكــالم  اتفــق اإل

ــ عــراب اتفــاق جهتــه فتكــون العوامــل مــن جــنس ل فشــرط مــع اتحــاد اإلاالعــراب، ومــنهم مــن فصَّ
 . )٤(واحد

ن إ و  اً ذا كان العامـل واحـدإتباع والقطع وهو مذهب السیوطي حیث یقول بجواز اإل
م أ ،لیهمــا مــن حیــث المعنــىإاختلفــت النســبة  ن اختلــف یتعــین القطــع ســواءإ لــم یختلــف العمــل، و 

 . )٦(. وعلیه األشموني من وجوب القطع)٥(اتحدت

                                                 
شتهر هو أبو جعفر الضریر محمد بن سعدان. نشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي معاویة الضریر وغیره، ثم ا )١(

 .٣/١٤٠،انباه الرواة٣/٢٧١انظر:تاریخ بغدادهـ.٢٣١بالعربیة والقراءات. صنف كتابا في النحو، وتوفي سنة 
 .٢/٩٥٩) التوضیح٢(
 .١٩٢٦) االرتشاف ٣(
 .١٩٢٧ نفسه) ٤(
 .٣/١٥٣) الهمع ٥(
 .٢/٣٢٤) شرح األشموني٦(



 

١٣٥ 
 

ن إ ذا اتحـد العمـل و إتبـاع جـازوا اإلأ وقد ذكـر المـرادي فـي شـرحه للتسـهیل أن قومـاً 
تبـاع مـع لى جواز اإلإخفش والجرمي و المعنى دون اللفظ... وذهب األأاختلف اللفظ والمعنى، 

 . )١( عامل، ومذهب الجمهور وجوب القطعاختالف جنس ال
 الترجیح:

الذي یرتضیه الباحث في هذه المسـألة مـذهب البصـریین القائـل بوجـوب القطـع إن 
 اختلف العمل واتحدت النسبة  من جهة المعنى نحو (خاَصم زیٌد عمرًا الكریمان).

 
 فعالأم أسماء أ :فعالسماء األأ -٨    

فعــال أم أســماء أ مــن حیــث هــي فعــالســماء األأفــي ومــن المســائل المقیــدة مــا ذكــره 
البصـریة نفسـها حیـث قـال جمهـورهم  . وقد نقل الخالف في المدرسـةسماءاستعملت استعمال األ

خــــر یـــرى أنهــــا أفعـــال اســــتعملت اســــتعمال والــــبعض اآل )ســــماء أفعـــال(أســــماء ویســـمونها أنهـــا إ
 ن أنها أفعال حقیقیة. یبینما قول الكوفی األسماء.

ى المـــرادي رأیــــه فـــي المســـألة حیـــث قــــال بإســـمیتها وذلـــك لقبولهـــا بعــــض بـــدأوقـــد 
 .عالمات األسماء وعدم قبولها عالمات األفعال

 :تفصیل المسألة
"مـــذهب جمهـــور البصـــریین أنهـــا أســـماء، وقـــال بعـــض البصـــریین:  :المـــرادي یقـــول  

لصــحیح أنهـــا أفعــال اســتعملت اســتعمال األســماء، وذهــب الكوفیــون إلــى أنهــا أفعــال حقیقیــة، وا
أســـماء لقبولهـــا بعـــض عالمـــات األســـماء كـــالتنوین والتصـــریف، ولعـــدم قبولهـــا عالمـــات األفعـــال 

 .)٢(ولورودها على أوزان تخالف أوزان األفعال"
ول من حیث الخالف النحوي في المسألة على ثالث مستویات: األ المرادي بین

فالخالف في المدرسة البصریة  .عرابهاإنوعها، والثاني من حیث مدلولها، والثالث من حیث 
من حیث اسمیتها أما عن الخالف في مدلولها فقیل الفعل ال الحدث والزمان وقیل المصادر 

عرابها إوقد نقل المرادي الخالف في . )٣("مر ومعنى الوقوع بالمشاهدةنها دخلها معنى األأال إ
وضع ال من اإلعراب، وهو حیث یقول: " ذهب كثیر منهم األخفش إلى أن أسماء األفعال ال م

مذهب المصنف ونسبه بعضهم إلى الجمهور، وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها في موضع 

                                                 
 .٧٩٢للمرادي  ،) شرح التسهیل١(
 .٣/١١٥٩التوضیح )٢(
 .٣/١١٥٩) نفسه٢(



 

١٣٦ 
 

نصب، ونقل عن سیبویه وعن الفارسي القوالن، وذهب بعض النحویین إلى أنها في موضع 
 .)١()أقائم الزیدان(رفع باالبتداء، وأغنى مرفوعها عن الخبر كما أغنى في

م الشهیر بالقاضي ألبي القاس ن الخالف في المسألة وزاد قوالً شرح أبو حیا
 وال مصدراً  صله ظرفاً أمما لیس  )مه و صه وبله(فــــصل من حیث األ هامَ سَّ النحوي حیث قَ 

ظهاره. وجعل إال یجوز  ضمار فعلإ(أفعال) ، وما أصله مصدر أو ظرف فهو منصوب على 
 .)٢(" )خالفة(لكلمة ویسمونها بعض المتأخرین أنها قسم رابع من أقسام ا

فعال من الحدث والزمان أنها دالة على ما یدل علیه األ يلع يبأومذهب سیبویه و 
ســـــماء أالمصـــــادر هـــــي  نّ أویـــــرى المبـــــرد  ا علـــــى الزمـــــان بالوضـــــع ال بالصـــــیغة.داللتهـــــ نّ أال إ

 .)٣(فعالاأل

بمعنى  )صهــــ(مر، فسماء تضمنها الم األن سبب بناء هذه األأابن جنى  یرىو 
فلما ضمنت هذه األسماء معنى األمر شابهت  ،)لتقم، قم(. كما أن أصل )لتسكت ،اسكت(

  .)٤(الحرف فبنیت

شبهت أفعال في سبب بنائها سماء األأن إ ":أما ابن مالك فیقول في شرح الكافیة
ن تغنت عسفاالحروف العاملة في أنها عاملة غیر معمولة مع الجمود ولزوم طریقة واحدة 

سماء أموجود في غیر وذلك  ،بالعواملفائدته الداللة على ما یحدث من المعاني  نّ أل ؛عراباال
 . )٥(االفعال

فعال في العمل غیر متصرفة ال سماء قامت مقام األهذه األن أویرى السیوطي 
لیها إذ ال یسند إسماء ذ ال تختلف أبنیتها الختالف الزمان وال تصرف األإ ،فعالتصرف األ
سماء قامت مقام أو مجرورة. فهي أبها  بتدأة وفاعلة وال یخبر عنها فتكون مفعوالً فتكون م
 .)٦(االفعال

 

 
                                                 

 .١١٥٩/ ٣ التوضیح )٣(
 .٢٢٨٩اإلرتشاف )٤(
 .٣/١٠٢المقتضب  )١(
 .٣/٥١الخصائص  )٢(
 .٣/١٣٩٧شرح الكافیة  )٣(
 .٣/١٠٢الهمع  )٤(



 

١٣٧ 
 

 الترجیح:

لقبولهـــا  األفعـــال أســـماء  یـــراه الجمهـــور مـــن أن أســـماءوالـــراجح عنـــد الباحـــث مـــا  
بعــض عالمــات األســماء كــالتنوین والتصــریف، ولعــدم قبولهــا عالمــات األفعــال ولورودهــا علــى 

  .علمأواهللا  .خالف أوزان األفعالأوزان ت

 في موضع جر )علیك(في  )الكاف( -٩
ذكر المرادي الخالف المقید في المسألة في الثالث من تنبیهاته، فقد اختلف في 

فقد اضطرب الكوفیون في رأیهم حیث قال شیخهم الكسائي بأنها في  )علیك(الضمیر المخاطب
البصریون فیرون أنها في  في موضع رفع، أمالى أنها إموضع نصب، وذهب تلمیذه الفراء 

 .وقد قال المرادي بمذهبهم وتبعه لما سمع عن العرب ، موضع جر
 :تفصیل المسألة
أنها في  إلى فذهب الكسائي؛ اختلف في كاف علیك وأخواته : "المرادي  یقول 

موضع نصب، ومذهب الفراء أنها في موضع رفع، ومذهب البصریین أنها في موضع جر، 
ألن األخفش روى عن عرب فصحاء "َعليَّ عبِد اهللا زیًدا" بجر عبد اهللا، فتبین ؛ وهو الصحیح

أن الضمیر مجرور الموضع، وذهب ابن بابشاذ إلى أنها حرف خطاب، فال موضع لها من 
  .)١(اإلعراب"

أنهــا فــي  وهــو ، ومــال للمــذهب البصــريو ذكــر ابــن مالــك ذلــك فــي شــرحه للكافیــة
 ،واختلف فـي الضـمیر المتصـل بهـذه الكلمـات: فموضـعه: رفـع عنـد الفـراء" موضع جر، یقول: 

ألن األخفـــش روى عـــن عـــرب  ؛وجـــر عنـــد البصـــریین، وهـــو الصـــحیح ،ونصـــب عنـــد الكســـائي
ـــِد اهللا زیـــًدا(فصـــحاء:  ـــین بـــذلك أن الضـــمیر مجـــرور الموضـــع ال  )َعلـــيَّ عب بجـــر عبـــد اهللا. فتب

 .)٢("مرفوعه، وال منصوبه.

، بقوله:" أنها في موضع جرب إلى قول البصریین ي الهمعالسیوطي فذهب و 
ثالثها وهو األصح مذهب البصریین ... ومحل الضمیر المتصل بهذه الكلمات فیه أقوال

 . )٣("جرال

 

                                                 
 .٣/١١٦٥) التوضیح١(
 .٣/١٣٩٣) شرح الكافیة الشافیة٢(
 .٣/١٠٩) الهمع٣(



 

١٣٨ 
 

 الترجیح:

؛ لروایة لثبوت ذلك في الروایة عن العرب جرنها في موضع ألى إویمیل الباحث 
بجر عبد اهللا فتبین صواب مذهب  "بِد اهللا زیًداَعليَّ عاألخفش عن عرب فصحاء قولهم: "

 البصریین.
 
 

 جواز منع صرف المستحق للصرف للضرورة -١٠
وردها المرادي في كتابه التوضیح وأبدى رأیه فیها منع صرف أمن المسائل التي 

المستحق للصرف للضرورة. فقد منع أكثر البصریین ذلك، وأجازه أكثر الكوفیین واألخفش 
وابن مالك، وبینه المرادي بأنه الصحیح لثبوت سماعه عن العرب. وقد بین أن قوما  والفارسي

 .منهم أحمد بن یحیى منع صرف المنصرف اختیاراً 

 تفصیل المسألة:

مـذهب أكثـر البصـریین منعـه، وأكثـر الكـوفیین واألخفـش والفارسـي :" المـرادي یقول
 نه:جوازه، واختاره المصنف، وهو الصحیح، لثبوت سماعه فم

  )٢("  )١(یفوقان مرداس في َمجمعابٌس ــــــــصٌن وال حــــــا كان حــــوم

األنباري المسألة وهي المسألة السبعون من مسائله، وقد مال فیها  ابن وأورد
للمذهب الكوفي لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ، ال لقوته في القیاس. وعلل رأیهم ومن 

  طل:ذلك قوله: قال األخ

 )٣(ِبَشِبیِب َغاِئَلِة الثُُّغوِر َغُدورُ َطَلَب اَألَزاِرَق ِبالَكَتاِئِب إذ َهَوتْ 

 .فترك صرف شبیب وهو منصرف

                                                 
، وجامع الدروس ١/٥٢٣، واللباب٣/٤٣٧، واألصول في النحو١١٢البیت لعباس بن مرداس في دیوانه  )١(

، وشرح ٣/١٧٥، وشرح األشموني٣/١٢٢٧؛ وبال نسبة في التوضیح١/٨٣، وسر الفصاحة ٢/٢٢٥العربیة 
 .٢/١٣٠التصریح

   ؛ وذلك للضرورة. وهو اسم منصرف )مرداس(ترك صرف الشاهد فیه: 
   .  ٣/١٢٢٧التوضیح )٢(
؛ ٢/٣٥٣، وشرح التصریح٢/٣٠٤واالنصاف، ٣/١٥٠٩، وشرح الكافیة١١٨البیت لألخطل في دیوانه   )٣(

 .٣/١٧٦، وشرح األشموني٢/٧٩٧وبال نسبة في اللمحة
  الشاهد فیه: ترك صرف (شبیب)، وهو منصرف؛ وذلك للضرورة.   



 

١٣٩ 
 

 وقال حسان:

 )١(َتَواُكِل اْألَْبَطالِ  ِبُحَنْیَن َیْومَ َنَصُروا َنِبیَُّهْم َوَشدُّوا َأْزَرُه 

َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم    -عز وجل- وهو مصروف لقوله )حنین( صرف فترك
 أحد من القراء أنه لم یصرفه. عن ، ولم یرو)٢(َكْثَرُتُكمْ 

وعلیــه األشــموني حیــث یــرى أن المصــروف قــد ال ینصــرف للضــرورة؛ أجــاز ذلــك 
 .)٣("أباه سائر البصریین"الكوفیون واألخفش والفارسي، وقال: 

االختیـار فـي فـي  جواز المنـع مطلقـاً لى إي المسألة وقد ذهب ابن یعیش في رأیه ف
وأرجــع ذلــك للقلــة  )٤("بالسـهل ردهــا لــیس: "واعلــم أن النصـوص الــواردة فــي هــذا البـاب ذلـك وقــال

 ؛ن تـوفرت علتـان امتنـع مـن الصـرف لالختیـار والسـعةإ الواردة في سبب المنع للضرورة، حتى و 
؛ ن واتمـام القافیـة بزیـادة التنـوینالوز  امةإلقیرى أن أحسن الضرورات صرف ماال ینصرف  فهو

فان امتنع الصرف للضـرورة بسـبب واحـد مـن سـببین لـم یجـز ذلـك ولـم  ألن فیه ردٌّ إلى األصل،
 .)٥(یقبله. ونقل عن الزمخشري میوله للبصریین في المسألة

 الخالف في المسألة وبین فیها أربعة مذاهب: )٦(السیوطي ذكروقد 
 ي االختیار، عن أحمد بن یحیى فإنه أنشد:حتى ف الجواز مطلقاً  -١

َل َأْو َبَأهْ ُأَؤمُِّل َأْن َأِعیَش وَأنَّ َیْوِمي  َبارِ ــــــَوَن َأْو جُ ــــــبَأوَّ
 )٧(َفُمْؤِنَس أو َعُروبًة أو ِشَیارِ اَر؛ فإن َأُفْتهُ ـــالي ُدبَ ـــــــَأِو التَّ 

البصــــریین وأبــــو موســــى الحــــامض مــــن  المنــــع المطلــــق حتــــى فــــي الشــــعر وهــــو رأي أكثــــر -٢
 الكوفیین.

                                                 
 .١/٢٧٧، وشرح دیوان المتنبي٢/٤٠٤، واإلنصاف١٩٦البیت لحسان بن ثابت في دیوانه )١(

    ورة.الشاهد فیه: ترك صرف (حنین) وهو منصرف للضر 
   .٢٥/١٠التوبة  )٢(
   .١٧٥/ ٣شرح األشموني   )٣(
    .١/١٩١شرح المفصل )٤(
   .١/١٨٨ نفسه  )٥(
   .١/١٣٣الهمع   )٦(
، وشرح ٢/٤٠٦قال العیني: قائلهما بعض شعراء الجاهلیة؛ وهو بال نسبة في اإلنصاف  )٧(

 .١/١٤٨األرب، ونهایة ٥/٦٣، والهمع٥/٦٣، والبصائر والذخائر٣/١٥١١الكافیة
   الشاهد فیه: حیث منع (دبار) من الصرف للضرورة.



 

١٤٠ 
 

الجـــواز فـــي الشـــعر والمنـــع فـــي االختیـــار، وعلیـــه أكثـــر الكـــوفیین واألخفـــش مـــن البصـــریین،  -٣
 على عكسه لورود السماع بذلك. قیاساً  )١(بو حیانأواختاره ابن مالك وصححه 

 الجمع.یجوز في العلم خاصة، ویرى ابن جني أنه في المعرف بأل والمضاف والتثنیة و  -٤
 :الترجیح

راجح في المسألة ما ارتضاه المرادي في مذهبه من جـواز منـع صـرف المسـتحق ال
أكثـــر الكـــوفیین واألخفـــش مـــن البصـــریین، للصـــرف للضـــرورة لثبـــوت الســـماع بـــه ،وهـــو مـــذهب 

وعلــى هــذا فهــو المــذهب الثالــث ممــا ذكــره الســیوطي فــي  واختــاره ابــن مالــك وصــححه ابــو حیــان
 الخالف . 

 داتهأتقدم جواب الشرط على  عدم -١١
ومــن المســائل المقیـــدة التــي أوردهــا المـــرادي وكــان لــه رأي فیهـــا مســألة عــدم تقـــدم 

ن أال إتقـــدم فهـــو شـــبیه بـــالجواب وهـــذا رأي جمهـــور البصـــریین  نْ إ جـــواب الشـــرط علـــى أداتـــه، و 
   .ن المتقدم هو جواب الشرطأزید یرون جواز ذلك و و الكوفیین وتبعهم المبرد وأب

  صیل المسألة:تف

 :قال ابن مالك

 .)٢(یتلو الجزاُء وجواًبا ُوِسَما  ِفعَلْیِن َیْقَتِضیَن شرٌط ُقدِّما 

ال یتقدم، وٕان تقدم على  : ")یتلو الجزاء  (قول ابن مالك  شارحاً  المرادي  یقول
أداة الشرط شبیه بالجواب فهو دلیل علیه، ولیس إیاه، هذا مذهب جمهور البصریین، وذهب 

 .)٣(" لكوفیون والمبرد وأبو زید إلى أنه الجواب نفسه، والصحیح األولا

بو حیان الخالف في المسألة فذكر ان رأي البصریین عدم جواز تقدم أوقد وضح 
أي من معموالت فعل الشرط وال فعل الجواب، فمذهب الجمهور عدم جواز تقدیم الجواب على 

 وأبي زید جواز ذلك.الشرط. أما رأي الكوفیین والمبرد واألخفش 

ن رأي المازني في المسألة حیث اتبع نوع الفعل في جملة الشرط. فان كان وقد بیّ 
جاز ذلك، وبعض  كان مضارعاً  نْ إ "، و قام زیدٌ  فال یجیز تقدیمه نحو "قمت انْ  ماضیاً 

                                                 
 . ٨٩٢االرتشاف   )١(
 .٢/٤٠٠، وشرح التصریح ٢/٣٧٠، وشرح ابن عقیل٥٨ألفیة ابن مالك ) ٢(
 . ٣/١٢٧٧التوضیح) ٣(



 

١٤١ 
 

، أو كان كل من الشرط وجزاؤه ماضیین، كان فعل الشرط ماضیاً  نْ إالبصریین یرون أنه یجوز 
 .)١(قول أن الخالف یظهر في صور من التركیبوی

 الترجیح:

فإذا  .أن یكون متقدمًا ،والجواب متأخر إلى أن األصل في الشرط یمیل الباحث
ما ورد ما ظاهره أنه جواب متقدم فلیس جوابًا، بل الجواب محذوف دل علیه ما تقدم على أداة 

 الشرط وهو رأي جمهور البصریین .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   .١٨٧٩االرتشاف )١(



 

١٤٢ 
 

المبحث الثاني : المسائل الخالفیة بین البصریین والكوفیین والتي لم یبد المرادي 
 .هرأیفیها 

 
 ویشتمل على المسائل التالیة :

 

 

 

 

 

 المسألة م.

 .فعل األمر مبني عند البصریین معرب مجزوم عند الكوفیین -١

 .لف أنا زائدة أم أصلیةأ -٢

 .األلف في اسم اإلشارة أصلیة أم زائدة -٣

 إیالء (كان) و أخواتها معمول خبرها -٤

 .نّ إرافع الخبر بعد  -٥

 .جواز تقدم الحال على صاحبها -٦

 .تقدیم التمییز على عامله -٧

 .بشرط تنكیر مجرورها فقط )من(جواز زیادة  -٨

 .جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه -٩

 .نعم و بئس فعالن أم اسمان-١٠



 

١٤٣ 
 

 ین معرب مجزوم عند الكوفیینفعل االمر مبني عند البصری -١
ــ ــم یبــد فیهــا رأی مــا  همــن المســائل الخالفیــة بــین المدرســتین التــي ذكرهــا المــرادي ول

أورده  في باب المعرب والمبني، في فعل األمر من حیث اإلعراب والبناء : فقد ذكر أنـه مبنـي 
 عند البصریین ومذهب الكوفیین أنه معرب مجزوم القتطاعه من المضارع.

        المسألة:تفصیل 
یقول المرادي " أما األمر فمذهب البصریین، أنه مبني كما تقدم. وذهب الكوفیـون 

 .)١(إلى أنه معرب مجزوم بالم األمر المقدرة وهو عندهما مقتطع من المضارع"
مــن الفــریقین بقولــه: "أمــا الكوفیــون فــاحتجوا بــأن  األنبــاري رأي كــلِّ  ابــن وقــد وضــح

لتفعل، كقولهم في  )افعل(ألن األصل في األمر للمواجه نحو ؛معرب مجزوم  قالوا انما قلنا إنه
ـا َیْجَمُعـونَ :وعلى ذلك قوله تعـالى )لیفعل(األمر للغائب  فـي   )٢( َفبِـَذِلَك َفْلَیْفَرُحـوا ُهـَو َخْیـٌر ِممَّ

أبــي بــن قــراءة مــن قــرأ بالتــاء مــن أئمــة القــراء ، وذكــرت هــذه القــراءة أنهــا قــراءة النبــي مــن طریــق 
لتأخــذوا  " :أي زره... وقولــه صــلوات اهللا علیــه )٣( " َتــُزرُُّه َوَلــْو ِبَشــْوَكةٍ كعــب ... وفــي الحــدیث "ول

 .)٥( ")٤(مصافكم" أي خذوا
ألن األصـل  ؛أما البصریون فـاحتجوا بـأن قـالوا : انمـا قلنـا إنـه مبنـي علـى السـكون

علـى السـكون، وانمـا أعـرب مـا أعـرب في األفعال أن تكون مبنیة، واألصل في البناء أن یكـون 
مــن األفعــال، أو بنــي منهــا علــى فتحــة؛ لمشــابهة مــا باألســماء، وال مشــابهة مــا بــین فعــل األمــر 

 .)٦(على أصله في البناء" واألسماء، فكان باقیاً 
"ومـــا ذكـــره الكوفیـــون علـــى هـــذا  :األنبـــاري مـــذهب البصـــریین بقولـــه ابـــن وقـــد رجـــح

، قلنـا: ال نسـلم قـولهم كمـا )افعـل لتفعـل(ا قـولهم إن األصـل فـي فسنذكر فساده فـي الجواب...أمـ

                                                 
 ١/٣٠٥التوضیح ) ١(
 .٥٨/١٠یونس ) ٢(
ذیب الكتاب الجامع للمهلب األسدي ، باب الصالة فـي الثیـاب ) الحدیث بلفظه في المختصر النصیح في ته٣(
،والمســــــتدرك علــــــى ٦٣٢؛رقــــــم١/١٧٠،وســــــنن أبــــــي داوود ١/٧٩، وصــــــحیح البخــــــاري ولفظــــــه (یــــــزره)١/٢٩٩

َسـَأْلُت النَِّبـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه  ،والحدیث مروي عن سلمة ابن األكوع یقـول:٩١٣؛رقم١/٣٧٩الصحیحین للحاكم 
ــْیِد َوَلــْیَس َعَلــيَّ ِإالَّ َقِمــیٌص َواِحــٌد، َأْو ُجبَّــٌة َواِحــَدٌة َفَأُشــدُُّه؟ َوَســلََّم فَ  َقــاَل:  -َأْو َقــاَل: َفــَأُزرُُّه؟  -ُقْلــُت: َأُكــوُن ِفــي الصَّ

 .»َنَعْم، َوَلْو ِبَشْوَكةٍ «
جـة ، وح١/٤٧٠، و معاني القـرآن ٣٢٣٥؛ رقم٥/٢٢١، سنن الترمذي ٢٢١٠٩؛ رقم٣٦/٤٢٢) مسند أحمد ٤(

 .١/٣٣٣القراءات 
 .٤١٤ /٢نصافاإل) ٥(
 .٢/٤٢١) نفسه٦(



 

١٤٤ 
 

، قلنــا فكــان یجــب أن ال یجــوز حــذف الــالم منــه كمــا ال یجــوز فــي الغائــب )لیفعــل(قــالوا للغائــب 
 .)١(إنما حذفت في األمر للمواجه لكثرة االستعمال، قلنا: هذا فاسد" :قولهم

ل األمـر ،إذا كـان بغیـر الـالم، "ذهـب الكوفیـون إلـى أن فعـ:وقال الشـرجي الزبیـدي 
مـر المواجهـة أن یكـون بـالالم نحـو قـراءة صل فـي األن األأل ،مر مضمرةمعرب مجزوم بالم األ

صـلى اهللا علیـه  -بالتـاء المثنـاة مـن فـوق... وفـي الحـدیث أنـه قـال )٢( فبـذلك فلتفرحـوامن قرأ 
 .)٣( في بعض المغازي (لتأخذوا مصافكم)"-وسلم 

فعال ضـعیفة ألن عوامل األ؛یعیش على المذهب الكوفي وخالفه وقد اعترض ابن 
ألن عوامـل األفعـال ضـعیفة، ؛فال یجوز حـذفها، یقـول: " قـولهم أنـه مجـزوم بـالم محذوفـة فاسـد 

ونظائرهمـــا، وذلـــك ألن عوامـــل  )لـــم ولـــن(عمالهـــا ، كمـــا لـــم یجـــز ذلـــك فـــي إ فـــال یجـــوز حـــذفها و 
فكانـت  عـال محمولـة علـى األسـماء فـي اإلعـراب.ألن األف ؛األفعال أضعف من عوامل األسـماء

 .)٤( األسماء أمكن، وعوامل األصل أقوى من عوامل الفرع"
 وقد بنى السیوطي الخالف في المسألة على ثالث مسائل:

" األولى: هل اإلعراب أصل في الفعل كما هو أصل فـي االسـم أم ال؟ ومـذهب البصـریین ال ، 
مضارع إنما أعرب لشبهه باالسم، وفعـل األمـر ال یشـبه االسـم ن األصل في األفعال البناء والأو 

 فال یعرب. ومذهب الكوفیین نعم، فهو معرب على األصل في األفعال." .
نــه ال یجـوز حــذف إ و  ؛فمــذهب البصـریین ال ،الثانیـة: هــل یجـوز إضــمار الم الجـزم وٕابقــاء عملـه

 شيء من الجوازم أصال وٕابقاء عمله. ومذهب الكوفیین نعم.
اختلفـوا علـى مسـألة  جعـل بعـض أصـحابنا هـذا الخـالف فـي األمـر مبنیـاً  :ثالثة: قال أبو حیانال

هل لألمر صیغة مستقلة بنفسها مرتجلة لیس أصلها المضارع، أو هي صیغة مغیرة  :فیها وهي
وأصلها المضارع، فمن قال أصلها المضارع اختلفوا أهي معربة أم مبنیة. ومن قال أنها صیغة 

 . )٥( ال"إست مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنیة على الوقف لیس مرتجلة لی
"إن علـــة وجـــود اإلعـــراب فـــي الفعـــل المضـــارع وجـــود حـــرف :وقـــال ابـــن األنبـــاري 

، كانــت العلـة ثابتــة، ومادامـت العلــة ثابتـة ســلیمة عــن المضـارعة فمــا دام حـرف المضــارعة ثابتـاً 
ـــــــاً  ـــــــهالمضـــــــارعة ، كـــــــان حكمهـــــــا ثابت ـــــــذلك فلتفرحـــــــواتعـــــــالى  ، ولهـــــــذا كـــــــان قول ـــــــاً  فب              .معرب

                                                 
 .٤٢٤ /٢اإلنصاف) ١(
 .٥٨/١٠یونس) ٢(
 .١٢٥ائتالف النصرة ) ٣(
 .٤/٢٩٤شرح المفصل ) ٤(
 .٣/٣٢٦شباه والنظائر األ )٥(
 



 

١٤٥ 
 

وال خالف في  ،لوجود حرف المضارعة وما أشبهه، معرباً  )لتأخذوا(وقوله صلى اهللا علیه وسلم 
حـــذف حـــرف المضـــارعة فـــي محـــل الخـــالف، وٕاذا حـــذف حـــرف المضـــارعة وهـــو علـــة وجـــوب 

 )١( "أال یكون فعل األمر معرباً اإلعراب فیه فقد زالت العلة، فإذا زالت العلة زال حكمها، فوجب 
 الترجیح: 

ممــا ســبق یتبــین لنــا صـــواب المــذهب البصــري  كمــا عللـــوا ذلــك بــأن األصــل فـــي 
األفعــال أن تكــون مبنیــة، واألصــل فــي البنــاء أن یكــون علــى الســكون ولعــدم المشــابهة بــین فعــل 

كــان فعــل األمــر لــو  ":علــى بنائــه، یقــول ابــن یعــیش  األمــر واألســماء. فاألصــل أن یظــل باقیــاً 
 بالم محذوفة لبقى حرف المضارعة كما بقي في قوله:  مجزوماً 

 )٢( ......................... محمد تفد نفسك كل نفس
 .)٣(فلما حذف حرف المضارعة وتغیرت بنیة الفعل دل على ما قلناه"

 
 زائدة أم أصلیة )أنا(ألف  -٢

مسـألة ألـف الضـمیر ؛ فیهـا رأیـاً  من المسائل الخالفیـة التـي ذكرهـا المـرادي ولـم یبـد
حیــث ذكــر مــذهب البصــریین القائــل بزیادتهــا، ومــذهب الكــوفیین أنهــا مجمــوع   )أنــا(المنفصــل 

 الحروف كاملة.
 تفصیل المسألة:

زائـدة، واالسـم هـو الهمـزة والنـون،  )أنـا(ألـف  یقول المرادي: " مذهب البصـریین أنَّ 
  ولذلك عاقبتها هاء السكت ؛لبیان الحركة فاً ، وٕانما زیدت وقواستدلوا بحذف األلف وصالً 

 
 
 

                                                 
 .٢/٥٤١اإلنصاف   )١(
 ، وعجزه:٢٧٥) البیت منسوب لعم الرسول أبي طالب في شرح شذور الذهب ٢(

 إذا ما خفت من شئ َتباالَ   .........................
، والجنـــى الـــداني ٢/٤٤٢، واإلنصـــاف ٢/١٧٥، واألصـــول ٢/١٣٢، والمقتضـــب ٣/٨وبـــال نســـبة فـــي الكتـــاب 

 .٩/١١، وخزانة األدب ٢/٥٣٩، والهمع ٢/٢٧٧، وشرح التصریح١/٢٩٧، والمغني ١/١١٣
، ولكــن جــاء علــى صــورة المجــزوم، فقــدره العلمــاء الشــاهد: قولــه: "تفــد" فعــل مضــارع لــم یتقدمــه ناصــب ال جــازم

 ).لتفد (بالم أمر محذوفة وأصله مجزوماً 
 ٤/٢٩٤شرح المفصل  )٣(



 

١٤٦ 
 

. ومـذهب الكـوفیین: أن االسـم هـو مجمـوع األحـرف الثالثـة )١(في قول حاتم: "هذا فزدي أنـه"   
      .)٢("واختاره المصنف

ـــ ح ابـــن مالـــك المـــذهب الكـــوفي حیـــث یقـــول فـــي شـــرحه للتســـهیل: " زعـــم ولقـــد رّج
 كزیادة هاء السكت، وأیدوا ذلك بأن الهاء تعقبها كقول حاتمزائدة للوقف  )أنا(األكثرون أن ألف 

 .)٣( هو األصل، وهي لغة بني تمیم" ووصالً  بثبوت األلف وقفاً  )أنا(والصحیح  )هذا فزدي أنه(
 :)٤( وقد علل ذلك بعدة أوجه
وقـرأ بهـا )٧( َأَقـلَّ ِإْن تَـَرِن َأَنـا  و  )٦(َأَنـا ُأْحیِـي  قبل همزة قطع في   )٥(األول: أنها قراءة نافع

 .)٩( َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي   :في قوله تعالى أیضاً   )٨(ابن عامر
 فـي لغــة مـن لفــظ دون ألـف وجعــل الفتحـة دلــیالً  مفتوحــاً  )أنـا(الثـاني: لمراعـاة األصــل كـان نــون 

 علیها.
 .)ن وأنعن ولــ(من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة ك) أنا( الثالث: لو كان وضع

 من الشذوذ. )أن فعلت(أنا فعلت :  :الرابع: من قال
 رأى راء. :آن فعلت بالمد كمن قال:الخامس: من قال 

، یطیل األلف األولى ویحذف األخـرة ... فـي )آن فعلت ذلك("بعض العرب یقول :یقول الفراء  
 .)١٠(ة"في الضرور  شباع یكون غالباً ، یدل على أنه اشباع واإل)عان(قضاعة على وزن 

فـــي الوصـــل یثبتـــون األلـــف كمـــا  یقـــول ابـــو حیـــان فـــي شـــرحه للتســـهیل: "إن تمیمـــاً 
یثبتونها في الوقف، وأن غیر بني تمیم یحذفها في الوصل فقـط، ویثبتهـا فـي الوقـف وهـذه اللغـة 

 .)١١(لغة الحجاز"
                                                 

: "هذا فصدي" قیل: إن أول من تكلم به كعب بن ٤٥٥٢رقم ٢/٣٩٤ورد في مجمع األمثال للمیداني  )١(
ناقة فنحرها. فالمته على نحره إیاها فقال  ، فأمرته أم منزله أن یفصد لهاَعَنَزةفي  مامة، وذلك أنه كان أسیراً 

  هكذا فصدي، یرید أنه ال یصنع إال كما یصنع الكرام.
 .١/٣٦٥) التوضیح ٢(
 .١/١٤١البن مالك  ،التسهیلشرح ) ٣(
 .١٤٢/ ١ نفسه )٤(
 .١/٩٩، والحجة في القراءات السبعة، البن خالویه١/١٨٨السبعة في القراءات) ٥(
 .٢٥٨/٣ ) سورة البقرة٦(
 .٣٩/١٥) الكهف٧(
 .١٤٥/ ٥، والحجة للقراء السبعة١/٣٩١السبعة في القراءات) ٨(
 .٣٨/١٥الكهف )٩(
 .٢/١٩٦، ألبي حیان األندلسيفي شرح التسهیل والتكمیل لتذییلا )١٠( 
 .٢/١٩٦) نفسه ١١(



 

١٤٧ 
 

 :الترجیح
ن یمیل الباحث للمذهب الكوفي القائل بأنها مجموع الحروف كاملة لكثـرة وروده عـ

، فــذكر المصــنف أنهــا لغــة بنــي تمــیم، ووصــالً  بإثباتــه وقفــاً  )أنــا(العــرب، یقــول أبــو حیــان: "أمــا 
 ونقل الفراء أن قیس وربیعة من یقول هذه اللغة،  قال أنشدني بعضهم ألبي النجم:

 )١(العذر أنا أبو النجم إذا قلّ 
 ،لغات األخرى وشذوذهابیان ضعف ال وألنها أقوى اللغات ولسالمتها من الضعف والشذوذ، مع

 واهللا أعلم.
 

 األلف في اسم اإلشارة أصلیة ام زائدة -٣
مسـألة األلـف فـي اسـم  اً ومن المسائل الخالفیة التي ذكرها المرادي ولم یبد فیها رأی

 أصلیة أم زائدة. ،شارةاإل
 تفصیل المسألة:

 یقــول: حیــث ذكــر المــرادي فــي تنبیهاتــه الخــالف بــین المــذهبین البصــري والكــوفي
وذهــــب  ، )ذیـــا(، لقــــولهم فـــي التصــــغیرثالثــــي وضـــعاً  اً ثنــــائي لفظـــ )ذا( "مـــذهب البصـــریین: أنَّ 

 زائدة استدلوا بسقوطها في قـولهم وأن ألفه ،إلى أنه على حرف واحد وضعاً  الكوفیون والسهیلي:
 .)٢( )"ذان(

 )ذا( "مـذهب البصـریین أنّ  :وقد مال المرادي في شرحه للتسهیل للمذهب البصـري
وألف  .وقیل الالم وهو األظهر ألنها حرف ،ي الوضع، ثم اختلفوا في المحذوف فقیل العینثالث

، وقیــل عــن  )حـي(فقیـل عــن یـاء والمحــذوف یـاء فهــو مـن بــاب  ،منقلبـة عنــدهم عـن أصــل )ذا(
ثالثي  )ذا( ویدل على صحة مذهب البصریین أنّ  .)طویت(فهو من باب  )یاء(واو والمحذوف 

 .)٣( ، فأعیدت الم الكلمة على ما هو مقرر في التصغیر")ایَ یَّ ذُ (صغیر تالالوضع قولهم في 
، یقـول: )الـذي(وذكر ابن األنباري المسألة في كتابه اإلنصاف، وجمع بینها وبـین 

الــذال وحــدها، ومــا زیــد علیهــا تكثیــر لهمــا.  )الــذي(، و)ذا(" ذهــب الكوفیــون إلــى أن االســم فــي 
ـــذال وحـــده ـــوا فـــي وذهـــب البصـــریون إلـــى أن ال : فـــذهب )ذا(ا لیســـت هـــي االســـم فیهمـــا، واختلف

                                                 
لغة ، ولم أقف علیه بنصه . وقد ورد في تهذیب ال٢/١٩٦) البیت ذكره أبو حیان في كتابه التذییل ١(

 . َأنا َأُبو الّنجم ِإذا ُشدَّ الُحَجزْ . ونصه : ١٥/١٣(أزز)، وتاج العروس١٣/١٩٣
 والشاهد فیه قوله:"أنا أبو النجم "حیث ذكر (أنا) بثبوت األلف وقفًا ووصًال. 

 .١/٤٠٥التوضیح  )٢(
 .٢٢٥للمرادي  ،شرح التسهیل )٣(



 

١٤٨ 
 

بتشدید الیاء إال أنهم حذفوا الیاء الثانیة  )َذيُّ (األخفش ومن تابعه من البصریین إلى أن أصله: 
 . )١(فأبدلوا من الیاء ألًفا..."  )َذيْ (فبقي 

 وقد بین ابن األنباري حجة كال الفـریقین ، ومـال للمـذهب البصـري: "أمـا الكوفیـون
األلــف والیــاء فیهمــا یحــذفان فــي  االســم هــو الــذال وحــدها أنّ  فــاحتجوا بــأن قــالوا: الــدلیل علــى أنّ 

ولـو كـان كمـا زعمـتم أنهمـا أصـالن لكانـا  )قام َذاِن، ورأیت َذْیـِن، ومـررت بـَذْیِن... (التثنیة نحو 
الذال وحدها فیهما تكون  ال یحذفان... وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه یجوز أنْ 

كل واحد منهما كلمة منفصلة عن غیرهـا فـال یجـوز أن ُیْبَنـى  )ذا، والذي(هو االسم، وذلك ألن 
على حرف واحد؛ ألنه ال بد من االبتداء بحرف والوقوف على حرف؛ فلو كان االسم هو الذال 

جـب أن یكـون ، وذلـك محـال؛ فو كـاً متحر  ناً وحـدها لكـان یـؤدي إلـى أن یكـون الحـرف الواحـد سـاك
 .)٢( الذال واأللف مًعا..." )ذا(االسم في 

فـــي  ویعلـــل ابـــن االنبـــاري صـــحة المـــذهب البصـــري بأنهـــا وردت صـــفة وموصـــوفاً 
نحـو  ؟ فكونـه وصـفاً وموصـوفاً  كاسم مظهر یكون وصفاً  )ذا(ن الكریم، یقول: " أال ترى أن آالقر 

ـــــوا ِبَقِمیِصـــــي َهـــــَذاقولـــــه تعـــــالى:  ـــــاِل َهـــــَذا وًفا نحـــــو قولـــــه تعـــــالى: وكونـــــه موصـــــ  )٣(اْذَهُب َم
أصـلیََّتان قـولهم فـي تصـغیر  )الذي(والیاء في  )ذا(... الذي یدل على أن األلف في )٤(اْلِكَتابِ 

 .)٥(بثالث یاءات: یاءان من أصل الكلمة ویاء للتصغیر" )َذَییَّا(وأصله:  )َذیَّا(ذا 
رة الـــى مـــذكر وهـــو شـــاإ )ذاـ(مـــال ابـــن یعـــیش للمـــذهب البصـــري حیـــث یقـــول: " فـــو 
ساكن العین محذوف الالم، وألفه منقلبـة عـن یـاء، فهـو مـن مضـاعف الیـاء  )لفعْ (ثالثي ووزنه 

نما هو إ. هذا مذهب البصریین... وذهب الكوفیون الى أن االسم )عییت(، و )حییت(من باب 
ــدلیل علــى ذلــك قــولهم فــي التث      ،)ذان(نیــة الــذال وحــدها، واأللــف مزیــدة لتكثیــر الكلمــة، قــالوا وال

، فحــذفوا األلـف لقیــام حـرف التثنیــة مقامهـا فــي التكثیـر. وهــذا فاسـد لقــولهم فـي التحقیــر )ذیـن(و 
 .)٦(")ذیا(

  )مـا(ثنـائي الوضـع كــ )ذا(حیث وافق السیرافي بـأن  ثالثاً  وقد وقف أبو حیان موقفاً 
ئي الوضـع نحـو ثنـا )ذا(ن ألـى إذهـب ذاهـب  و: " لـلحیـث یقـو  واأللف لیست منقلبة عن شـيء

ـــــــف أصـــــــل بنفســـــــها لیســـــــت منقلبـــــــة عـــــــن شـــــــيء  )مـــــــا(                 ذ أصـــــــل األســـــــماء المبنیـــــــةإوأن األل
                                                 

 .٢/٥٣٧نصافاإل )١(
 .٢/٥٣٧ نفسه )٢(
 .٩٣/١٣) یوسف٣(
 .٤٩/١٥) الكهف٤(
   ٥٣٨-٥٣٧) اإلنصاف ٥(
 .٣٥٣/ ٢) شرح المفصل ٦(



 

١٤٩ 
 

قلیــل الــدعوة. وهــذا الــذي  ســهالً  جیــداً  أن توضــع علــى حــرف واحــد أو علــى حــرفین لكــان مــذهباً 
  .)١(قدرنا لو قیل به وقفت علیه بعد ذلك للسیرافي"

 الترجیح:
لـــى صـــحة مـــذهب البصـــریین ، ورد مـــذهب إلتســـهیل ذهـــب المـــرادي فـــي شـــرحه ل

السـاكنین  لتقـاءالصیغة موضوعة للتثنیة ال تثنیة حقیقیـة، وأن األلـف حـذفت  )ذا(الكوفیین بأن 
ثالثــي  )ذا(عنهــا، وقــد اســتدل علــى صــحة مــذهب البصــریین بــأن  ولــذلك شــددت النــون عوضــاً 
هــو مقــرر فــي  م الكلمــة علــى مــافأعیــدت ال )ذییــا (، واألصــل)ذیــا(الوضــع قــولهم فــي التصــغیر 

  .)٢(التصغیر 
ومن هذا التوضیح یتبین لنا صواب المـذهب البصـري وضـعف المـذهب الكـوفي،  

 .)٣( ")ذیا(كما قال ابن یعیش "هذا فاسد لقولهم في التحقیر
 

 و أخواتها معمول خبرها )كان(إیالء -٤
كـــان  إیـــالءا مســـألة فیهـــ اً مـــن المســـائل الخالفیـــة التـــي ذكرهـــا المـــرادي ولـــم یبـــد رأیـــ

 وأخواتها معمول خبرها.
 تفصیل المسألة:

یــالء العامــل إیقــول المــرادي بعــد قــول المصــنف إن مــذهب البصــریین عــدم جــواز 
هـذا مـذهب " و حـرف جـر، وأجـاز ذلـك الكوفیـون، حیـث یقـول:أ ذا كان ظرفاً إال إمعمول الخبر 

لـــیس  ألنـــه )؛طعامـــك زیــد آكـــالً  كـــان(فـــال یجــوز  )كـــان وأخواتهـــا(البصــریین، والعامـــل هنـــا هــو 
جــاز  )كــان عنــدك أو فــي الــدار زیــد قائمــاً (نحــو  أو مجــروراً  بظــرف وال مجــرور، فــإن كــان ظرفــاً 

ونحـوه، واحتجـوا بقـول  )طعامـك زیـد آكـالً (كـان للتوسع في الظـرف والمجـرور. وأجـاز الكوفیـون 
 الشاعر:

 )٤( ادَ وَّ عَ  ةُ یَّ طِ عَ  مْ اهإیَّ  بما كانَ  مهِ یوتِ بُ  لَ وْ حَ  ونَ اجُ دَّ هَ  ذُ نافِ قَ 
 

 )٥(أوَلى كان "إیاهم" وهو معمول الخبر"

                                                 
 .٣/١٨٣) التذییل والتكمیل ١(
 .٢٢٤للمرادي  ،) شرح التسهیل٢(
 .٣٥٣/ ٢) شرح المفصل ٣(
 .٨٧سبق تخریجه  )٤(
 ١/٥٠١التوضیح  )٥(



 

١٥٠ 
 

وقـــد رأي المــــرادي فـــي شــــرحه للتســـهیل أن هــــذا الحكـــم غیــــر مخـــتص ببــــاب كــــان 
وأخواتها، بل أطلقه علـى مـا ولیـه عامـل مـن عوامـل النصـب أو الرفـع، یقـول: "هـذا الحكـم غیـر 

 )١(ما نصبه غیره أو رفعه" من العوامل بل ال یلي عامالً  )باب كانــ(مختص ب
بعـــدم ســـماعه عـــن  ذلـــك معلـــالً ومـــال إلـــى منـــع تقـــدیم الخبـــر، مـــع تـــأخیر معمولـــه 

 .)٢(العرب، یقول: "والصحیح المنع ألنه غیر مسموع "
، یقــول: "ذكــر ابــن )٣(لــى جــواز تقــدیم الخبــرإوذهــب ابــن مالــك فــي شــرحه للتســهیل 

ذا كانت جملة والقیاس جوازه إالخبر وال توسیطه من النحویین ال یجیزون تقدیم  السراج أن قوماً 
لیـه مـن الجـواز هـو الصـحیح ألنـه إ، ومـا ذهـب )أبوه قـائم كـان زیـد(ن لم یسمع فأجاز أن یقالإ و 
 ن لم یسمع مع كان فقد سمع مع االبتداء كقول الفرزدق:إ و 

 )٤(هْ بَ ارِ قَ أَ  َأبوُه َوَال َكاَنت ُكَلْیبٌ  بٍ ارِ حَ مُ  نْ مِ  هُ مُّ ا أُ مَ  كٍ لِ ى مَ لَ إِ 
وذكر ابن عقیل الخالف، وفصله بعدة أوجه منها: تقدم معمول الخبر على االسـم 

، أو أن یتقدم المعمول والخبر على االسم ویتقدم المعمول على الخبـر نحـو ویكون الخبر مؤخراً 
 .)٥()زید كان طعامك آكالً (

المعمول جازت ویرى: " أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على االسم وقدم الخبر على 
 .)٦(وال یمنعها البصریون" )كان آكال طعامك زید:(ألنه لم یل كان معمول خبرها فتقول؛المسألة 

، یقــول: وقــد منــع األشــموني فــي شــرحه لأللفیــة إیــالء العامــل معمــول الخبــر مطلقــاً 
ریین، ســواء تقــدم عنــد جمهــور البصــ "َوَال َیِلــي الَعاِمــَل" أي: كــان وأخواتهــا "َمْعُمــوُل الَخَبــْر" مطلقــاً 

البن السراج والفارسـي وابـن عصـفور،  ، خالفاً )كان طعامك آكال زید(الخبر على االسم، نحو: 
 .)٧("، وأجازه الكوفیون مطلقاً )كان طعامك زید آكال(أم لم یتقدم، نحو: 

                                                 
 .٣١١للمرادي  ،) شرح التسهیل١(
 .٣١١ نفسه )٢(
 .١/٣٥٥البن مالك  ،) شرح التسهیل٣(
 ..............   ما كانت كلیب تصاهره. :  ونصه ،٢٢٢) البیت للفرزدق في دیوانه٤(

،وجـــواهر البالغـــة ٢/٢٠٩،وصـــبح األعشـــى٢/١٨٠،والمثـــل الســـائر ١/١٦٢،والصـــناعتین٢/٣٩٦والخصـــائص
 .١/١٠٩،وكتاب الشعر١/٤٣١والهمع  ،١/٢٣٠،وشرح ابن عقیل ١/١٥٨مغني وبال نسبة في ال؛ ١/٣٧

والتقــدیر: إلــى ملــك أبــوه  )،أبــوه (علــى المبتــدأ  ب)مــا أمــه مــن محــار (وهــو جملــة  رالخبــ قــدم یــثالشــاهد فیــه: ح
 .لیست أمه من محارب

 .١/٢٨٠) شرح ابن عقیل ٥(
 .١/٢٨٠ نفسه) ٦(
 .١/٣٦٨) شرح األشموني ٧(



 

١٥١ 
 

ویدل بجـوازه مـع كـان تقـدیم معمولـه فـي قولـه  ونقل السیوطي عن ابن مالك قوله،"
 .)٣(")٢(َأْنُفَسُهْم َكاُنوا َیْظِلُموَن  و )١( ِء ِإیَّاُكْم َكاُنوا َیْعُبُدوَن َأَهؤَُال  تعالى 

وقد منع السیوطي تقدیم الخبر مع تـأخیر معمولـه المرفـوع، یقـول: "َال یجـوز َتْقـِدیم 
لمـا ِفیـِه )زیـد َقاِئمـا َأبـوُه  َكانَ (َأي  )َكاَن زید َأبوهُ  َقاِئماً  (اْلَخَبر َمَع َتَأّخر معموله اْلَمْرُفوع َفَال ُیَقال

 .)٤(من اْلَفْصل َبین اْلَعاِمل ومعموله الَِّذي ُهَو كجزء ِمْنُه"
 الترجیج:

اعتمد ابن مالك لجواز تقدیم الخبر على القیاس، فقد قاسـه علـى تقـدیم الخبـر عـن 
َهؤَُالِء ِإیَّاُكْم أَ  فعول به على الفعل كما في اآلیاتالمبتدأ كقول الفرزدق السابق، وعلى تقدیم الم

 :یي الدینمد محكما أعربها الشیخ مح )٥()إیاكمـ(، فَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َیْظِلُموَن  و  َكاُنوا َیْعُبُدوَن 
  . )یظلمونـ(مفعــول بــه مقــدم لــ )٦( ضــمیر منفصــل فــي محــل نصــب مفعــول بــه مقــدم  و أنفســهم"

طي لعـدم السـماع بـه ولمـا فیـه مـن الفصـل لي منعـه كمـا ذكـر  المـرادي و السـیو إیمیل الباحث و 
 علم.  أواهللا  بین العامل والمعمول.

 
 )إن(رافع الخبر بعد  -٥

مسـألة رافـع الخبـر بعـد  همن المسائل الخالفیة التي ذكرها المرادي ولم یبد فیهـا رأیـ
 إن، وهي من المسائل المتعلقة بالعامل.

 تفصیل المسألة:
للكـوفیین فـي قـولهم  االسم وترفع الخبر خالفاً یقول المرادي: "هذه األحرف تنصب 

 . )٧(إن الخبر باق على رفعه"
ذكــر ابــن األنبــاري المســألة وذكــر حجــة الكــوفیین بقــولهم" أجمعنــا علــى أن األصــل 
في هذه األحرف أن ال تنصب االسم، وٕانما نصبته ألنها أشبهت الفعل؛ فإذا كانـت إنمـا عملـت 

یــه، وٕاذا كانــت فرًعــا علیــه فهــي أضــعف منــه؛ ألن الفــرع أبــًدا ألنهــا أشــبهت الفعــل فهــي َفــْرٌع عل

                                                 
 .٤٠/٢٢) سبأ١(
 .٩/.١٧٧) األعراف ٢(
 .١/٤٣٢) الهمع ٣(
 .١/٤٣٢نفسه ) ٤(
 .٦/٢٤٧لمحمد محیي الدین درویش ،ه) إعراب القرآن وبیان٥(
 .٣/٧٧ نفسه) ٦(
 .١/٥٢٣) التوضیح ٧(



 

١٥٢ 
 

علـى القیـاس فـي َحـّط الفـروع  اً فینبغـي أن ال یعمـل فـي الخبـر، جریـیكون أضـعف مـن األصـل؛ 
 .)١( عن األصول"

واحــتج البصــریون بــأن قــالوا: " إنمــا قلنــا إن هــذه األحــرف تعمــل فــي الخبــر، وذلــك 
ى، ووجــه المشــابهة بینهمـــا مــن خمســـة أشـــبهته لفًظــا ومعنـــللفعــل؛ ألنهــا  ألنهــا قویــت مشـــابهتها

 أوجه:
 األول: أنها على وزن الفعل. 
 والثاني: أنها مبنیة على الفتح كما أن الفعل مبنّي على الفتح. 
 ضي االسم كما أن الفعل یقتضي االسم.توالثالث: أنها تق 
أعطـاني، (خل علـى الفعـل نحـو كمـا تـد )إننـي، وكـأنني(والرابع: أنهـا تـدخلها نـون الوقایـة نحـو  

 وما أشبه ذلك. )وأكرمني
شـــبهت، ومعنـــى  )كـــأن(َحقَّْقـــَت، ومعنـــى  )، وأنّ إنّ (والخـــامس: أن فیهـــا معنـــى الفعـــل؛ فمعنـــى  
 ترجیت. )لعل(تمنیت، ومعنى  )لیت(استدركت، ومعنى  )لكن(
رفـــوع فلمـــا أشـــبهت الفعـــل مـــن هـــذه األوجـــه وجـــب أن تعمـــل عمـــل الفعـــل، والفعـــل یكـــون لـــه م 

 . )٢( ومنصوب، فكذلك هذه األحرف"
ف فــروع لمشــابهتها األفعــال حــر أن هــذه األبــورد ابــن األنبــاري علــى قــول الكــوفیین 

ن اسـم إعلى الفعل فـي العمـل ال یوجـب أال یعمـل عملـه، فـ "وهذا لیس بصحیح؛ ألن كونه فرعاً 
 .)٣(الفاعل فرع على الفعل ویهمل عمله "

امـل یعمـل فـي األسـماء النصـب، وال یعمـل الرفـع، وقال : "لیس في كالم العـرب ع
 .)٤(فما ذهبوا إلیه یؤدي إلى ترك القیاس، ومخالفة األصول لغیر فائدة، وذلك ال یجوز"

وقــــال الشــــرجي الزبیــــدي فــــي رده علــــى الكــــوفیین : "وقــــول الكــــوفیین یبطــــل باســــم 
ملــه بــدخول هـــذه الفاعــل، وبأنــه لــو بقــى علــى رفــع األصــل لـــم یبــق لــه معنــى؛ ألنــه قــد زال عا

 .)٥(بغیر عامل، وذلك محال فبطل ما قالوه " الحروف، فیؤدي إلى أن یكون مرفوعاً 
 
 

 
                                                 

 .١/١٥٤نصاف ) اإل١(
 .١/١٥٤ نفسه )٢(
 .١٢٣ألنباريا ، البن) أسرار العربیة٣(
 .١٢٣نفسه ) ٤(
 .١٦٧) ائتالف النصرة ٥(



 

١٥٣ 
 

. ورجح مذهب البصریین ابـن )١( قال السیوطي: "واختار مذهب الكوفیین السهیلي"
 .)٣( والرضي )٢( یعیش

 الترجیح:
ــ ك  بأنــه ممــا ســبق یتبــین لنــا صــواب المــذهب البصــري كمــا علــل ابــن األنبــاري ذل

لیس في كالم العـرب عامـل یعمـل فـي األسـماء النصـب، وال یعمـل الرفـع، فمـا ذهبـوا إلیـه یـؤدي 
ولمشـابهتها الفعـل مـن الخمسـة  إلى ترك القیاس، ومخالفة األصول لغیر فائـدة، وذلـك ال یجـوز.

 أوجه كما ذكرها البصریون، واهللا أعلم.
 

 جواز تقدم الحال على صاحبها-٦
جـواز تقـدیم الحــال  ؛هالفیـة التـي ذكرهـا المـرادي ولـم یبـد فیهـا رأیـومـن المسـائل الخ

، وقد او منصوباً  ذا كان مرفوعاً إعلى صاحبها، فقد أجاز البصریون تقدیم الحال على صاحبها 
 .  ٕاذا كان العامل فعالً الظاهر و  منع الكوفیون تقدیمها على المرفوع الظاهر والمنصوب

 تفصیل المسألة:
فتقـدیمها علـى المرفـوع  "صاحب الحـال مرفـوع ومنصـوب ومجـرور.یقول المرادي: 

ــم یمنعــه مــانع كالحصــر، ومنــع الكوفیــون تقــدیمها علــى  والمنصــوب جــائز عنــد البصــریین مــا ل
...وأما المجـــرور: فـــإن كـــان المرفـــوع الظـــاهر...ومنعوا تقـــدیمها علـــى المنصـــوب الظـــاهر أیضـــاً 

 .)٤(حویین"بإضافة لم یجز تقدیم الحال علیه عند أكثر الن
مـن الفـریقین حیـث  ن رأي كـلٍّ ذكر ابن األنباري المسـألة فـي كتابـه االنصـاف وبـیَّ و 

" أمــا البصــریون فــاحتجوا بــأن :علــل البصــریون جــواز تقــدیم الحــال علــى صــاحبها للنقــل والقیــاس
جـاء  راكبـاً (نحـو   إذا كان العامل فعالً  ،نه یجوز تقدیم الحال على العامل فیهاأنما قلنا إقالوا : 

  .)٥( للنقل والقیاس" )زید
شـــتى تـــؤوب ( )٦(فـــي المثـــل قـــد اســـتند البصـــریون علـــى مـــا ورد عـــن العـــرب نقـــالً و 

ا أمــ ،ل علــى جــوازهفـدَّ  االســم الظــاهر هـا مــعفیحــال مقدمـة علــى الفعــل العامــل  )فشــتى ( )الحلبـة
                                                 

 .١/٤٣١) الهمع ١(
 .٨/٥٤) شرح المفصل ٢(
 .١/١١٠) شرح الكافیة ٣(
 .٢/٧٠٤التوضیح  )٤(
 .٢/٢١٠نصافاإل )٥(
لقوم ؛ ومعناه أن ا٣/٢١٦، وزهر األكم١/١٥٢، واألمثال، للهاشمي١/٥٤١جمهرة األمثال، للعسكري )٦(

 .وشیماً  الختالف الناس أخالقاً  ثالً ، ویضرب میجتمعون ثم یصیر أمرهم إلى تفرق



 

١٥٤ 
 

،  تصــرفاً وجــب أن یكــون عملــه م ذا كــان العامــل متصــرفاً إ و  القیــاس فــألن العامــل فیهــا متصــرف
فالـذي  )ضـرب زیـد عمـراً (وجـب أن یجـوز تقـدیم معمولـه علیـه، كقـولهم  ذا كان عملـه متصـرفاً إ و 

یدل علیه أن الحال تشبه بالمفعول، وكما یجوز تقدیم المفعـول علـى الفعـل، فكـذلك یجـوز تقـدیم 
 .)١( الحال علیه

ألن ذلـك یـؤدي  ؛لـوا عـدم جـواز تقـدیم الحـال علـى العامـل فیهـاا الكوفیون فقد علّ أمّ 
ا الكوفیـون فـاحتجوا بـأن قـالوا : االنبـاري: "أّمـابـن  الى تقدیم المضمر على االسم الظاهر، یقول

وذلــك ألنــه یــؤدي الــى تقــدیم المضــمر علــى  ؛مــا قلنــا ال یجــوز تقــدیم الحــال علــى العامــل فیهــاإنّ 
یجــوز  تــأخیره تقــدیراً فكمــا یجــوز  علــى تــأخیره تقــدیراً  وقــد بــین فســاد رأیهــم مســتنداً  . )٢(المظهــر"
 وٕاذا كـان مـؤخراً  نـه مـؤخر فـي التقـدیر،أفـي اللفـظ إال  ن كان مقدماً إ یقول: "وذلك ألنه و  تقدیمه.

 .)٣( في التقدیر جاز في التقدیم"
وقد وافق ابن مالك في شرحه للتسهیل الرأي البصري في  جواز تقدیم الحال على 

جاز  و مرفوعاً أ ذا كان صاحب الحال منصوباً إ" ن لم یعرض مانع من التقدیم بقوله:إصاحبها 
 اً جـاء مسـرع(، و)هنـداً  لقیت راكبةً  (عند البصریین نحو كان أو مضمراً  ه ظاهراً یتقدیم الحال عل

وكـون  لئال یتوهم كون الحال مفعـوالً  . ومنع الكوفیون تقدیم حال المنصوب اذا كان ظاهراً  )زید
 .)٤( ... فال یلتفت الى عارض توهم المفعولیة" طلقاً ... والصحیح جواز التقدیم مصاحبه بدالً 

 وقد ذكر ابن مالك شواهد تقدیم حال المنصوب قول الشاعر:
 )٥( عتبتهم حتى یالقوا والئیاأ   أسرتي  نمسیئیوصلت ولم أصرم 

 .)وصلت أسرتي مسیئین (أراد
 قول الشاعر: ومن تقدیم المنصوب فعالً 

 )٦(جتني سخطه یشیب الغراباأ    لن یراني حتى یرى صاحب لي 

                                                 
 .٢/٢١٠اإلنصاف )١(
 .٢/٢١٠نفسه  )٢(
 .٢١١/ ١ نفسه )٣(
 .٢/٣٤٠لك البن ما ،) شرح التسهیل٤(
 .٢/٣٠٧، والهمع٢/٧٤٧) البیت بال نسبة في شرح الكافیة٥(

مســیئین) علــى صــاحبها (أســرتي)  (" حیــث قــدم الحــالولــم أصــرم مســیئین أســرتي" والشــاهد فیــه قولــه:
 مما یدل عل جواز ذلك .

 .٢/٣٤٠استشهد به ابن مالك في شرحه للتسهیل) ٦(
لـــة الحـــال (یشـــیب) علـــى صـــاحبها (الغرابـــا)، وأراد: لـــن یرانـــي الشـــاهد فیـــه قولـــه: "یشـــیب الغرابـــا" حیـــث قـــدم جم

 صاحب لي أجتني سخطه حتى یرى الغراب یشیب. مما یدل على جواز تقدیم الحال على صاحبها.



 

١٥٥ 
 

ُخشَّـًعا َأْبَصـاُرُهْم َیْخُرُجـوَن  :قولـه تعـالى ذا كـان ضـمیراً إوأجمعوا على جواز تقدیم حال المرفوع 
 .)١( ِمَن اْألَْجَداِث 

  وقول الشاعر:
 )٢( وٕاَذا َیخلُو َلُه لحمي َرَتعْ  و  ُمِزْبًدا َیْخُطر ما َلْم َیَرني
ن كــان المرفــوع إ: "فــ ذا كــان مرفوعــاً إز تقــدیم الحــال علــى صــاحبها وقــد ذكــر جــوا

ومــن   )٣( "لـم یجـز عنـد الكــوفیین تقـدیم حاله...والصـحیح جـواز تقــدیم حـال المرفـوع مطلقـاً  ظـاهراً 
 تقدیمه والفعل متقدم :

 )٤(الحواجبِ  وتتبعها منهم فراُش      سٍ نَ وْ قَ  لُّ بینهم كُ  اً اظَ ظَ فُ  یرُ طِ یَ 
 بحــرف مســتنداً  ن كــان مجــروراً إبــن مالــك تقــدیم الحــال علــى صــاحبها وقــد أجــاز ا

، وٕانمــا حكمــت بــالجواز  )مــررت بهنــد جالســة(بــل الصــحیح جــواز التقــدیم فــي  )٥( لثبوتــه ســماعا
َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ َكافَّـًة  ففـي قولـه تعـالى  ولضـعف دلیـل المنـع. أمـا ثبوتـه سـماعاً  لثبوته سماعاً 

 .)٦(ِللنَّاسِ 
 ومن تقدیم الحال على صاحبه المجرور بحرف قول الشاعر:

 )٧( َفَلْن یْذهبوا َفْرعًا بقتِل حبالِ   فإْن تُك أْذواٌد ُأِصْبَن وِنْسَوةٌ 
 – ســلیمان وقــد أجمــل الســیوطي الخــالف فــي كتابــه الهمــع كمــا ذكــر عبــد الــرحمن

مــال أعجبنــي فــي كتــاب :"أخلــص مــن هــذه الخالفــات بإج)٨(محقــق التوضــیح بقولــه فــي الحاشــیة 

                                                 
 .٧/٢٧) القمر١(
، واألصـول ٤/١٧٠؛ وبـال نسـبة فـي المقتضـب٢/١٤) البیت منسوب لسوید بن أبي كامل فـي عیـون األخبـار٢(

 .٢/٧٤٨شرح الكافیة، و ١/٢١٧في النحو
 ".ُمِزْبًدا َیْخُطر ما َلْم َیَرني الشاهد فیه: حیث قدم (مزبدًا) على عامله الضمیر من (یخطر) في قوله: "

 ٢/٣٤١البن مالك  ،) شرح التسهیل٣(
 .٢٥یت للنابغة الذبیاني في دیوانه) الب٤(

قـدم الحـال علـى صـاحبها المرفـوع (كل)والفعـل متقـدم  " حیـثَیِطیـُر ُفَظاَظـًا بیـنهم ُكـلُّ قَـْوَنٍس  الشاهد فیـه قولـه: "
 وأراد (یطیر كل قونس بینهم فظاظًا).

 .٢/٣٣٧ ، البن مالكالتسهیلشرح  )٥(
 .٢٨/٢٢سبأ )٦(
، وشــــرح ١/٢٩٢؛ وبــــال نســــبة فــــي اللبــــاب٢/٢٢١البیــــت منســــوب لطلیحــــة بــــن خویلــــد فــــي مجمــــع األمثــــال )٧(

 .٢/٢٦٥، وشرح ابن عقیل٢/١٧األشموني
 من "قتل" المجرور بالباء، وقد تقدم علیها. " حیث ورد حاالً اً عقوله: "فر الشاهد 

 .٢/٧٠٦التوضیح  )٨(



 

١٥٦ 
 

نصــه: "األصــل فــي الحــال التــأخیر عــن صــاحبها كــالخبر، ویجــوز تقــدیمها  )١(الهمــع للســیوطي
 ، كقوله:علیه كما یجوز فیه سواء كان مرفوعاً 

 )٢(صوب الغمام ودیمة تهمي  فسقى دیارك غیر مفسدها
 ).ین أسرتيیئوصلت ولم أصرم مس( ، كقوله:أو منصوباً 
، أو أصــلي نحــو: )بزیــد نــاً كفــى معی(و )مــا جــاء عــاقًال مــن أحــد(ئــد نحــو: بحــرف زا أو مجــروراً 

 َِوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاس.  هذا هو األصح في الجمیع.و 
ــــ(أمـــا المجـــرور باإلضـــافة فـــال یجـــوز تقـــدیم الحـــال علیـــه ك فـــال یقـــدم  )عرفت قیـــام هنـــد مســـرعةً ـ

ف والمضــــاف إلیــــه، وال علــــى قیــــام الــــذي هــــو لــــئال یفصــــل بــــین المضــــا )هنــــد(علــــى )مســــرعة(
المضاف؛ ألن نسبة المضـاف إلیـه مـن المضـاف كنسـبة الصـلة مـن الموصـول، فـال یقـدم علیـه 

هـذا شـارب (وسواء كانت اإلضافة محضة كالمثال، أم غیر محضـة نحـو:  شيء من معموالته.
 .)٣( صح". كما قال ابن هشام في الجامع: "إنه األ)غداً  السویق ملتوًتا اآلن أو

 
 الترجیح:

یتبـــین ممـــا ســـبق أن البصـــریین یجیـــزون تقـــدیم الحـــال علـــى مـــا قبلهـــا وقـــد اســـتدلوا  
ــًعا َأْبَصــاُرُهْم َیْخُرُجــوَن ِمــَن اْألَْجــَداِث  بالســماع والقیــاس كقولــه تعــالى  ، ویمیــل الباحــث )٤(ُخشَّ

كمـا ذكـر ابـن  وقیاسـاً  مـع المرفـوع والمنصـوب والمجـرور لثبـوت ذلـك سـماعاً  الى  جواز تقدیمهإ
فال یتقدم على المضاف ألن المضـاف والمضـاف إلیـه مالك، ومنع ذلك مع المجرور باإلضافة 

      .كالشـــيء الواحـــد، وال یتقــــدم علـــى المضـــاف إلیــــه لـــئال یفصـــل بــــین المضـــاف والمضـــاف إلیــــه
 واهللا أعلم.

  
  
  
  
 

                                                 
 .١/٢٤١الهمع )١(
ــــه )٢( ــــة١/٤٩، ونقــــد الشــــعر١/١٩٤، والبیــــان والتبیــــین٧٩البیــــت لطرفــــة بــــن العبــــد فــــي دیوان ، ١/٧٤، والموازن

 .٢/٣٠٦؛ وبال نسبة في الهمع١/٢٧١والخزانة
 (صوب الغمام). المرفوع اعلى صاحبه (غیر)حیث قدم الحال" صوب الغمام یر مفسدهاغوالشاهد فیه قوله: "

 .٢/٧٠٧التوضیح )٣(
 .٧/٢٧) القمر٤(



 

١٥٧ 
 

 تقدیم التمییز على عامله-٧
مســألة  اً لمــرادي فیهــا رأیــا یبــدن البصــریین والكــوفیین ولــم ومـن المســائل الخالفیــة بــی

 .متصرفاً  كان فعالً  نْ إتقدیم التمییز على عامله، حیث اختلفوا في تقدیمه على عامله 
 تفصیل المسألة:

، لــم متصــرفاً  یقــول المــرادي بعــد قــول ابــن مالــك : "عامــل التمییــز إن لــم یكــن فعــالً 
، فـذهب سـیبویه والفـراء وأكثـر البصـریین والكـوفیین متصـرفاً  یجز التقـدیم علیـه... وٕان كـان فعـالً 

... وذهب الكسـائي والجرمـي والمبـرد إلـى جـواز إلى منع تقدیمه علیه، وذكروا لمنع تقدیمه علالً 
 .)١(ذلك، ووافقهم المصنف لورود السماع به"

لكـن المسـألة  ؛بـین العلمـاءورد یتبین من عرض المسألة عند المـرادي أن الخـالف 
لخالفیــة محصــورة بــین المدرســتین البصــریة والكوفیــة: فطائفــة مــن الكــوفیین وافقــوا البصــریین، ا

 وطائفة من البصریین وافقوا الكوفیین.
كـــان  "اعلـــم أن ســـیبویه ال یـــرى تقـــدم الممیـــز علـــى عاملـــه فعـــالً  :قـــال ابـــن یعـــیش

. أمـــا إذا كـــان .. )طبـــت نفســـاً (وال  )تصـــبب زیـــد عرقـــاً (العامـــل أو معنـــى، ال یجـــوز أن تقـــول: 
مـا إذا كـان أالعامل معنى غیر فعل فأمر امتناع تقدیم معموله علیه ظاهر، لضعف عاملـه... و 

 .)٢(، فقضیة الدلیل جواز تقدیم منصوبه علیه لتصرف عامله"متصرفاً  العامل فعالً 
وقــد ذهــب أبــو عثمــان المــازني، وأبــو العبــاس المبــرد، وجماعــة مــن الكــوفیین إلــى  
 ا لذلك ببیت أنشدوه:جوازه، واحتجو 

 )٣(َنْفًسا ِباْلِفَراِق َتِطیبُ  نَ َوَما َكا  َتْهُجُر َسْلَمى ِباْلِفَراِق َحِبیَبَهاأ
 بالفراق، وال حجة في ذلك لقلته، وشذوذه مع أن الروایة:  تطیب نفساً  نأراد: وما كا

  نفسي بالفراق تطیب نوما كا
 . )٤( هكذا قال أبو إسحاق الزجاج

األنبــاري المســألة فــي كتابــه حیــث قــال : "اختلــف الكوفیــون فــي جــواز وذكــر ابــن 
: )، وتفقـأ الكـبش شــحماً تصـبب زیـد عرقـاً (نحـو  فاً ر متصــ تقـدیم التمییـز إذا كـان العامـل فیـه فعـالً 

                                                 
 .٢/٧٣٤التوضیح  )١(
 .٤٢/ ٢شرح المفصل  )٢(
،واالصــول ٥/٦٦،وبــال نســبة فــي المقتضــب٢/٣٨٦،والخصــائص ١٢٤البیــت للمخبــل الســعدي فــي دیوانــه  )٣(
 .٢/٥٣، وشرح األشموني ٢/٢٩٣،وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٢اإلنصاف ، و ١/٩٤، والمفصل ١/٢٢٤

 حیث قدم التمییز (نفسا) على عامله (تطیب). وما كان نفسا بالفراق تطیب" الشاهد فیه قوله: "
 .٢/٤٣شرح المفصل )٤(



 

١٥٨ 
 

وافقهـــم علـــى ذلـــك أبـــو عثمـــان المـــازني وأبـــو العبـــاس المبـــرد مـــن  ضـــهم إلـــى جـــوازه وعفـــذهب ب
 .)١(لى أنه ال یجوز"البصریین. وذهب أكثر البصریین إ

 نَوَمـا َكـا( :وقد منع تقدیمه على عامله موافقة للمذهب البصـري بقولـه فـي الشـاهد  
 :إن الروایة الصحیحة  )َنْفًسا ِباْلِفَراِق َتِطیبُ 

 نفس بالفراق تطیب نما كا
 .)٢(" بفعل مقدر"ذلك ال حجة فیه، ولئن سلمنا صحة ما رویتموه فنقول: نصب "نفساً 

جــاز ابــن مالــك فــي شــرحه للتســهیل تقدیمــه علــى عاملــه حیــث وافــق الكســائي وقــد أ  
 ن علــى منــع تقــدیم التمییــز علــى عاملــه إن لــم یكــن فعــالً و یــمــازني والمبــرد یقــول: "أجمــع النحو وال

ففیــه خــالف، والمنــع مــذهب ســیبویه، والجــواز  )طــاب زیــد نفســاً (، فــإن كــان إیــاه نحــو متصــرفاً 
 .)٣(رد، وبقولهم أقول" مذهب الكسائي والمازي والمب

وقــد علــل ابــن مالــك رأیــه بالقیــاس علــى ســائر الفضــالت المنصــوبة ولصــحة ورود   
 بما قالته العرب كقول ربیعة بن الضبي: ذلك في الكالم الفصیح مستشهداً 

 تُِثیُر َعَجاًجا ِبالسَّناِبِك َأْصَهَبا َطاـــقَ ــَصُب الـــــها عُ ــــــأنَّ ـــَواِرَدٍة كَ 
 )٤(َكِمیٍش ِإَذا ِعْطَفاُه َماًء َتَحلََّبا َدّدُت ِبِمْثِل السِّیِد َنْهٍد ُمَقلَّصرَ 

 وقول المخبل السعدي:
 َوَما َكاَن َنْفًسا ِباْلِفَراِق َتِطیبُ  ِباْلِفَراِق َحِبیَبَهاى ــــــلیل َأَتْهُجرُ 

 وقول االخر : 
 )٥(َال عَ تَ اشْ  اً بَ یْ ي شَ سِ أْ رَ وَ  تُ یْ وَ عَ ا ارْ مَ وَ   َال مَ األَ  يَ ادِ بعَ إِ ي فِ  يَ مِ زْ حَ  تُ عْ یَّ ضَ 
 ومثله :

 )٦(َوَال َیاِئٍس ِعْنَد التََّعسُِّر ِمْن ُیْسرِ   َوَلْسُت ِإَذا َذْرًعا َأِضیُق ِبَضاِرعٍ 

                                                 
 .٢/٦٨٢اإلنصاف  )١(
 .٢/٦٨٤ نفسه )٢(
 .٢/٣٨٩ ، البن مالكشرح التسهیل )٣(
،و أمالي ١/٣٠٨،والشعر والشعراء ١/٢٢٤،واألصمعیات ٣٧٥وم في المفضلیات البیتان لربیعة بن مقر  )٤(

 .٢/٧٧٧،وبال نسبة في شرح الكافیة ١/٤٨الشجري
 عامله وهو الفعل (تحلبا).على  (ماء)قدم التمییزحیث  "ماء تحلبا" الشاهد فیه قوله: 

، وشرح التسهیل ١/٦٠٣مغني، وال٢/٥٤، و شرح األشموني ٢/٢٩٤البیت بال نسبة في شرح ابن عقیل  )٥(
  . الشاهد فیه قوله: "ورأسي شیبًا اشتعال" حیث قدم التمییز (شیبًا) على عامله الفعل (اشتعال).٢/٣٨٩
 .٢/٣٨٩،وشرح التسهیل ١/٤٣٦،واللمحة ٢/٧٧٧البیت بال نسبة في شرح الكافیة  )٦(

 له (أضیق). " حیث قدم التمییز (ذرعًا) على عامضیقأذرعًا الشاهد فیه قوله: " 



 

١٥٩ 
 

 ومثله:  
)١(َهاَراـــِدي جِ وِن ُیَناــــــي الَمنُ ـــــَوَداعِ   َنىُـــ َنْیِل اْلمِـــ ْیُب بــــــا َتطِ ـــــًــــ َأَنْفس

وقــد أجــاز أبــو حیــان تقدیمــه علــى الفعــل لكثــرة وروده حیــث یقــول : "اختلــف النحــاة 
فــي تقدیمــه علــى الفعــل المتصــرف الــذي تمییــزه منقــول، ذهــب ســیبویه والفــراء وأكثــر البصــریین 
والكـــوفیین إلـــى منعـــه وبـــه قـــال أبـــو علـــي فـــي شـــرح األبیـــات، وأكثـــر متـــأخري أصـــحابنا. وذهـــب 

ئي والجرمي والمازني والمبرد إلى جواز ذلك وهو اختیار ابن مالك وهو الصحیح لكثرة مـا الكسا
 .)٢(على سائر الفضالت" ورد من الشواهد على ذلك وقیاساً 

وقد منع السیوطي تقدیمه على عامله : أما َتْقِدیمه على اْلِفْعل َفَمنعه اْبن ُعْصُفور 
والقائلون ِبَأن الناصب  .َس ُهَو اْلِفْعل َوإِنََّما ُهَو اْلُجْمَلة بأسرهاعلى َأن الناصب َلُه َلیْ  ِبَناءً  ،جزماً 

فمنـع سـیبویه واألكثـرون مـن البصـریین والكـوفیین والمغاربـة  َلُه َمـا ِفیهَـا مـن فعـل َوشـبهه اْختلفُـوا
ره ، وجـوزه الكسـائي والمبـرد والمـازني والجرمـي وطائفـة، واختـا)طاب زیـد نفساً ( تقدیمه، فال یقال

 .)٣("ابن مالك بشرط كون الفعل متصرفاً 
 الترجیح: 

 ذا كـان فعـالً إأن الرأي الراجح هو جواز تقدیم التمییز على عاملـه  مما سبق یتبین
وقــد علــل ابــن مالــك رأیــه بمــا یقطــع ،وألنــه محجــوج بالســماع  ،لضــعف المــذهب األول متصــرفاً 

 وه :الشك بالیقین حیث یقول في رده على المانعین من عدة وج
 "األول: وٕان فیه دفع لروایات برأي ال دلیل علیه فال یلتفت الیه. 

الثاني: أن جعل التمییز كبعض الفضالت محصل لضرب مـن المبالغـة، ففیـه تقویـة ال تـوهین، 
 فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقدیم ازدادت التقویة، وتأكدت المبالغة فاندفع اإلشكال.

فــإن  )رجــل جــاء راكبــاً (یــز المــذكورة كأصــالة فاعلیــة الحــال نحــو الثالــث: أن أصــالة فاعلیــة التمی
 .)جاء راكب(أصله 
لــو صــح اعتبــار األصــالة فــي عمــدة جعلــت فضــلة لصــح اعتبارهــا فضــلة جعلــت عمــدة  الرابــع:

.فكــان یجــوز للنائــب عــن الفاعــل مــن التقــدیم علــى رافعــه مــا كــان یجــوز لــه قبــل النیابــة واألمــر 
ب فیـه حكـم المنـوب عنـه، وال یعتبـر حالـه التـي انتقـل عنهـا التمییـز بخالف ذلك؛ ألن حكم النائ

 المذكور.
                                                 

، ١/٦٠٣،و المغني ٢/٣٠٤،وأوضح المسالك ٢/٧٣٦،والتوضیح ١/٤٣٥البیت بال نسبة في اللمحة  )١(
 .٢/٥٣وشرح األشموني 
 (تطیب). على عامله (نفسًا)"أنفًسا تطیب" حیث قدم التمییزالشاهد فیه قوله: 

 .١٦٣٥-١٦٣٤ افشاالرت) ٢(
 .٢/٣٤٣الهمع ) ٣(
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فــي األصــل  الخــامس: أن منــع تقــدیم التمییــز المــذكور عنــد مــن منعــه مرتــب علــى كونــه فــاعالً 
)وقولـه  امـتأل الكـوز مـاءً (وذلك إنما هـو فـي بعـض الصـور. وفـي غیرهـا هـو بخـالف ذلـك نحـو 

، وفــي هــذا داللــة علــى ضــعف علــة المنــع بقصــورها عــن )١(وفجرنــا األرض عیونــاً  تعــالى :
 جمیع الصور.

أعطیــت  (السـادس: أن اعتبـار أصــالة الفاعلیـة فــي منـع التقــدیم علـى العامــل متـروك فــي نحـو :
لــم یعتبــر مــا كــان لــه مــن منــع   فــي األصــل فاعــل وبعــد جعلــه مفعــوالً  ًا)زیــد(فــإن  )درهمــاً  زیــداً 

یمــا ال فاعلیــة لــه فــي األصــل فكــذلك ینبغــي أن یفعــل بــالتمییز التقــدیم بــل أجیــز فیــه مــا یجــوز ف
 . )٢(المذكور

 )نْ مِ (جواز زیادة  -٨
      مســــألة جــــواز هومــــن المســــائل الخالفیــــة التــــي ذكرهــــا المــــرادي ولــــم یبــــد فیهــــا رأیــــ

 .)نْ مِ (زیادة 

 تفصیل المسألة:

یكــون عنــد جمهــور البصــریین شــرطان: األول: أن  )مــن(یقــول المــرادي: " لزیــادة 
َمـا بعد نفي أو شبهه، وهو النهـي واالسـتفهام. والثـاني: أن یكـون مجرورهـا نكـرة. مثـال النفـي: 

، )٤( َهـْل ِمـْن َخـاِلٍق َغْیـُر اللَّـهِ ، واالسـتفهام: )ال یقـم مـن أحـد(، والنهـي: )٣( َلُكْم ِمْن ِإلَـٍه َغْیـُرهُ 
 .)ما لباٍغ من مفرّ (ومّثل النهي بقوله: 

. وأجازهــا )قــد كــان مــن مطــرٍ (وفیین زیادتهــا بشــرط تنكیــر مجرورهــا فقــط نحــووأجــاز بعــض الكــ 
لثبـوت السـماع بـذلك  :وافقهم في التسهیل، قال فـي شـرحه األخفش والكسائي وهشام بال شرط و

  )٥(" ونظماً  نثراً 
یقول ابـن عقیـل: "ال تـزاد عنـد جمهـور البصـریین إال بشـرطین: أحـدهما: أن یكـون 

لألخفـش،  والثـاني: أن یسـبقها نفـي أو شـبهه. وال تـزداد فـي اإلیجـاب خالفـاً  المجرور بهما نكرة.
 )٦(وأجاز الكوفیون زیادتها في اإلیجاب بشرط تنكیر مجرورها"

                                                 
 .١٢/٢٧) القمر١(
 .٢/٣٩٠ ، البن مالكلتسهیلشرح ا) ٢(
 .٨٥/٨) األعراف٣(
 .٣/٢٢) فاطر٤(
 .٢/٧٥٠) التوضیح ٥(
 .٢/١٧) شرح ابن عقیل٦(
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: "وذهــب الكوفیــون إلــى أنهــا تــزاد، بشــرط )١(قــال المــرادي فــي كتابــه الجنــي الــداني
وفیین، ولــیس هــو مــذهب واحــد، وهــو تنكیــر مجرورهــا. قلــت: نقــل بعضــهم هــذا المــذهب عــن الكــ

جمیعهم، ألن الكسائي وهشامًا یریان زیادتها، بال شرط. وهو مذهب أبي الحسن األخفش. وٕالیه 
َجـاَءَك ِمـْن َنَبـِإ  ذهب ابن مالك؛ قال لثبوت السماع بذلك، نظمًا ونثرًا. فمـن النثـر قولـه تعـالى 

، )٤(َوُیَكفُِّر َعْنُكْم ِمـْن َسـیَِّئاِتُكْم  ، وقوله )٣( اِوَر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأسَ  ، وقوله )٢( اْلُمْرَسِلیَن 
 . ومن النظم قول عمر بن أبي ربیعة:)٥( َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكم  وقوله 

 )٦( فما قال من كاشح لم یضر  وینمي، لها، حبها عندنا
قـــول  )٧( الســیوطي وقــد زاد الفارســي الشــرط علــى النفــي واالســـتفهام كمــا نقــل عنــه  

 الشاعر:

 )٨( وٕاْن َخالها َتْخفى على الّناس ُتْعلم  وَمْهما َتُكْن ِعْند اْمرئ من َخِلیقة

قال ابن مالك في شرحه للتسهیل: "ال یكون المجرور بها عند سیبویه إال نكرة بعد 
االسـتفهام أشـرت بـذكر ). وٕالـى النهـي و َهـْل ِمـْن َخـاِلٍق َغْیـُر اللَّـهِ نفي أو نهـي أو اسـتفهام، نحـو (

ــــــــة،               شــــــــبه النفــــــــي، وأجــــــــاز أبــــــــو الحســــــــن األخفــــــــش وقوعهــــــــا فــــــــي اإلیجــــــــاب، وجرهــــــــا المعرف
 )٩("ونثراً  لثبات السماع بذلك نظماً  وبقوله أقول

 الترجیح:

یتبین لنا مما سبق  صحة ما ذهب إلیه ابن مالك من جـواز وقوعهـا فـي اإلیجـاب 
    ، وقولـــه َجــاَءَك ِمــْن َنَبـــِإ اْلُمْرَســِلینَ  ، كقولــه تعـــالىونثـــراً  مــاً وجرهــا المعرفــة، لثبـــوت ســماعه نظ

                                                 
 .٣١٨، للمرادي) الجنى الداني١(
 .٣٤/٧األنعام  )٢(
 .٣١/١٥الكهف  )٣(
 .٢٧١/٣سورة البقرة  )٤(
 .٣١/٢٦األحقاف  )٥(
 . ١/٤٢٨،المغني٣١٨یوانه، والجنى الداني البیت منسوب لعمر بن أبي ربیعة المخزومي ولیس في د )٦(

 ) بال شرط؛ على مذهب األخفش وابن مالك.من كاشح لم یضرالشاهد فیه: زیادة (من) على الجملة (
 ٢/٤٦٤الهمع  )٧(
 ،٣٧وشرح قطر الندى ،٦١٢والجنى الداني  ،٢/٨٧٠واللمحة ،١١١البیت لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه )٨(

 .٢/٤٦٤وبال نسبة في الهمع  ،٢/٤٩٢األدبوخزانة  ،١/٤٣٥والمغني
 ". اْمرئ من َخِلیقةالشاهد فیه: زیادة (من) مع الشرط (مهما) في قوله "مهما تكن عند 

 .٣/١٣٨ ، البن مالكشرح التسهیل )٩(
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  ُیَحلَّـــْوَن ِفیَهـــا ِمـــْن َأَســـاِوَر  وقولـــه:  َوُیَكفِّـــُر َعـــْنُكْم ِمـــْن َســـیَِّئاِتُكْم  وقولـــه:  َیْغِفـــْر َلُكـــْم ِمـــْن
فیقــرأ وهــو جــالس،  لســاً "إن رســول اهللا كــان یصــلي جا:. وقــول عائشــة رضــي اهللا عنهــا ُذُنــوِبُكم

 .)١(من كذا" فإذا بقي من قراءته نحواً 

 جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه-٩
مســألة جــواز الفصــل  همــن المســائل الخالفیــة التــي ذكرهــا المــرادي ولــم یبــد فیهــا رأیــ

 بین المضاف والمضاف إلیه.
 تفصیل المسألة:

ین المضـاف والمضـاف إلیـه الفصـل بـ یقول المـرادي: " مـذهب أكثـر البصـریین أنَّ 
 ممتنع إال في الشعر، وذهب المصنف إلى أنه یجوز في السعة بشیئین:

األول: مــا نصــبه المضــاف المشــابه للفعــل مــن مفعــول بــه أو ظــرف أو مجــرور. فمــن الفصــل   
 . وبالظرف قول الشاعر:)٢(َقْتُل َأْوَالَدُهْم ُشَرَكاِئِهمْ : ربالمفعول به قراءة ابن عام

 )٣(صخرة بعسیل كناحت یوماً   ......................
 وبالمجرور قول اآلخر:

 )٤(... ....................  ألنت معتاد في الهیجا مصابرة  
... وقولــه: "شــبه فعــل" "یشــمل" المصــدر واســم الفاعــل، ومــن الفصــل بــالمفعول مــع اســم الفاعــل 

 …بنصب الوعد وخفض الرسل" )٥(ْعَدُه ُرُسِلهِ فال تحسبّن اللََّه ُمْخِلَف وَ قراءة بعض السلف: 
 

                                                 
 .١/١٨٦الصحیح، البن مالك  شواهد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع )١(
 .١٣٧/٨) األنعام٢(
 وصدره : لم أقف على اسم قائله ، العیني :) البیت قال عنه ٣(

 ...................................      فِرْشني بخیر ال أكونن ومدحتي  
،وشرح ٢/١٨٢،وشرح األشموني ٣/١٥٥،وأوضح المسالك ١/٢٣٢بال نسبة في إیضاح شواهد األیضاحهو و 

 .٢/٥٢٣والهمع  ،١/٧٣٤التصریح 
وقد فصل )، صخرة(مفعوله وهواسم فاعل مضاف إلى  )ناحتفـ( ا صخرة"،كناحت یوم "الشاهد فیه قوله : 

 والتقدیر: كناحت صخرة بعسیل.(یوما)، بینهما بالظرف 
 ) البیت بال نسبه مما قال عنه العیني: لم أقف على اسم له ،وعجزه : ٤(

 .....................................    یصلى بها كل من عاداك نیرانا
والمضاف إلیه (معتاد) بین المضاف  بالجار والمجرور (في الهیجا) فصل" حیث في الهیجایه قوله: "الشاهد ف

 ).مصابرة(
 .١/٤٤٩،وشرح المكودي لأللفیة ٢/٨٢٥التوضیح هو بال نسبة في و 
 .٤٧/١٣) سورة إبراهیم ٥(
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 .)١( )هذا غالُم واهللا زیدٍ (الثاني: القسم نحو ما حكاه الكسائي من قولهم:  
وذكــر ابــن األنبــاري المســألة، یقــول: " ذهــب الكوفیــون إلــى أنــه یجــوز الفصــل بــین 

یون إلـى المضاف والمضاف إلیـه بغیـر الظـرف وحـرف الخفـض لضـرورة الشـعر. وذهـب البصـر 
 .)٢(أنه ال یجوز ذلك بغیر الظرف وحرف الجر."

ــــ حجــــة الكــــوفیین، یقــــول: "وأمــــا الجــــواب عــــن كلمــــات  ةوقــــد رد ابــــن األنبــــاري عل
الكـوفیین: أمــا مـا أنشــدوه فهــو مـع قّلتــه ال یعــرف قائلـه؛ فــال یجـوز االحتجــاج بــه. وأمـا مــا حكــى 

 :و عبیــده عــن بعــض العــرب مــن قــولهمومــا حكــاه أبــ )هــذا غــالُم واِهللا زیــدٍ :(الكســائي مــن قــولهم 
"فتسـمع َصـْوَت واهللا َربِّهَـا" فنقـول: إنمــا جـاء ذلـك فـي الیمـین... والــذي یـدل علـى صـحة هـذا أنــا 
أجمعنــا وٕایــاكم علــى أنــه لــم یجــئ عــنهم الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه بغیــر الیمــین فــي 

 .)٣(اختیار الكالم"
هب البصـري فـي المنـع ، ووافـق النحـاس وقد ذكر الزبیدي المسألة ومـال فیهـا للمـذ

وابـن األنبــاري فــي عــدم جــواز القیــاس علــى قــراءة ابــن عــامر، یقــول: " قــال الكوفیــون: یجــوز أن 
 یفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیـر الظـرف وحـرف الجـر؛ ألن العـرب قـد اسـتعملته كثیـراً 

 )٤( ِمـَن اْلُمْشـِرِكیَن َقْتـُل َأْوَالِدِهـْم ُشـَرَكاِئِهْم َوَكـَذِلَك َزیَّـَن ِلَكِثیـٍر  في أشـعارها... وقـرأ ابـن عـامر 

 .)٥( بنصب أوالدهم وجر شركائهم، وفصل بین المضاف والمضاف الیه بقوله (أوالدهم)
 :نه ال یجوز إال بالظرف وحرف الجر... وقولهأذهب البصریون إلى  

 )٦(أبي مزادة القلوَص  زجُّ   .........................
لــبعض المــدنیین المحــدثین والمولــدین وكــذا كــل مــا استشــهدوا بــه مــن الشــعر  یــروى

هو مع قلته وشـذوذه ونـدوره ال یعـرف قـائلوه، فـال یجـوز االحتجـاج بـه. ومـا حكـى عـن الكسـائي 
فــال یســوغ االحتجــاج  قتــل أوالدهــم شــركائهموأبــي عبیــدة إنمــا جــاز مــع الیمــین ... أمــا القــراءة 

                                                 
 .٨٢٦-٨٢٤/ ٢) التوضیح ١(
 .٣٤٩/ ٣) اإلنصاف ٢(
 .٣٥٥/ ٣ نفسه )٣(
 .١٣٧/٨األنعام )٤(
 .٣/٤١٠، والحجة للقراء السبعة١/٣٨٨معاني القراءات، لألزهري )٥(
 وصدره: البیت بال نسبة ، )٦(

 ..............................  فزججتها بمزجةٍ 
قــال عنـــه الزمخشـــري : "ومـــا یقـــع فـــي بعـــض بنســـخ الكتــاب مـــن قولـــه:( ....البیـــت) فســـیبویه بـــرئ مـــن عهدتـــه" 

 .٢/١٨٠وشرح األشموني  ،٢/٩٨٥وشرح الكافیة  ،٢/٤٠٨،والخصائص ١٣٣المفصل
بمفعول  )أبي مزادة (والمضاف إلیه القلوص أبي مزادة" حیث فصل بین المضاف (زج)، زج " الشاهد فیه قوله:

 ).القلوص(المضاف
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علـــى أنـــه ال یجـــوز الفصـــل بغیـــر الظـــرف فـــي غیـــر ضـــرورة الشـــعر،  بهـــا؛ ألن اإلجمـــاع منعقـــد
 .)١(والقران لیس فیه ضرورة، وألن فصاحته أعجزت فصاحة كل فصیح"

ولــم یجــز ابــن یعــیش الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه، ووصــف هــذا الفصــل 
تنــوین ألنــه یــرى أنــه یقــوم مقــام التنــوین فــي االســم المــتمكن فــال یجــوز أن یفصــل بــین ال؛بــالقبح 

والمنون، یقول: "الفصل بین المضاف والمضاف إلیه قبـیح، ألنهمـا كالشـيء الواحـد. فالمضـاف 
إلیه من تمام المضاف، یقوم مقـام التنـوین ویعاقبـه فكمـا ال یحسـن الفصـل بـین التنـوین والمنـون 

 . )٢(كذلك ال یحسن الفصل بینهما"
یقــول: وقــد فصــل  ویــرى ابــن یعــیش أن الفصــل ال یجــوز إال فــي الظــرف ضــرورة،

بینهمــا بــالظرف فــي الشــعر ضــرورة ... فأمــا الفصــل بغیــر الظــرف فلــم یــرد بــه بیــت ، والقیــاس 
  )٣( یدفعه.."

وقــد وافــق ابــن جنــي ابــن یعــیش فــي قــبح الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه، 
 .)٤( والفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظرف وحرف الجر قبیح كثیر" یقول: "

، حیــث و حیــان الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه لــوروده ســماعاً وقــد أجــاز أبــ
" جـــاءت نظـــائره فـــي أشـــعار العـــرب،   قتـــل أوالدهـــم شـــركائهمأجـــاز الفصـــل فـــي قولـــه تعـــالى 

 .)٥(والصحیح جوازه، وٕان كان أكثر النحاة یخصونه بالشعر..." 
وعلـــى ذلـــك األزهـــري حیـــث أجـــاز الفصـــل بـــین المضـــاف والمضـــاف إلیـــه وخـــالف 

أن مسـائل الفصـل سـبع منهـا ثـالث  عنـد الكـوفیین والحـقحیـث یقـول :"بصریین في مـنعهم لـه ال
یشـــبه الفعـــل، وأن یكـــون الفاصـــل  جـــائزة فـــي الســـعة ، وضـــابطها أن یكـــون المضـــاف إمـــا اســـماً 

 .)٦(ال یشبه الفعل، والفاصل القسم" بینهما معموًال للمضاف، وأن یكون منصوًبا أو اسماً 
 بثالثة  وجوه:وقد حدها األزهري 

األول:  أن یكـــون المضـــاف مصـــدًرا، والمضـــاف إلیـــه فاعلـــه، والفاعـــل إمـــا مفعـــول كقـــراءة ابـــن 
 .َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر ِمَن اْلُمْشِرِكیَن "َقْتُل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكاِئِهمْ عامر": 

                                                 
 .٥٤-٥٣ائتالف النصرة  )١(
 .٢/١٨٨شرح المفصل  )٢(
 .١٩٠-٢/١٨٨ نفسه )٣(
 .٢/٤٠٦) الخصائص ٤(
 ١٨٤٦) االرتشاف ٥(
 .١/٧٣٢) شرح التصریح ٦(
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مفعولـــه األول  الثـــاني: أن یكـــون المضـــاف وصـــًفا بمعنـــى الحـــال أو االســـتقبال، والمضـــاف إلیـــه
 )وعـده(بنصـب   َفَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعـَدُه ُرُسـِلهَ والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم: 

 .)رسله(وجر 
هـذا غـالم؛ واهللا، (كقـولهم:  الثالث: أن یكون المضاف ال یشبه الفعل، وأن یكـون الفاصـل قسـماً 

بینهما بالقسم، حكاه الكسائي، وحكى ابـن األنبـاري  بإضافة الغالم إلیه، وفصل )زید(بحر  )زیدٍ 
إلیـه، والفصـل بینهمـا بالشـرط،  )الغـالم (بإضافة )ابن(بجر ) هذا غالم؛ إن شاء اهللا ابن أخیك(

 :كقول تأبط شراً  )إما(وزاد ابن مالك الفصل بـ )إن شاء اهللا(وهو 
 )١( بالُحرِّ َأجَدرُ  والَقتلُ  مٍ دَ  وإِمَّا وِمنَّةٍ  ارٍ سَ إِ ُهما ُخطََّتا ِإمَّا 

 .)٢(في روایة الجر
  الترجیح:

مما سـبق یتبـین جـواز الفصـل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه بظـرف أو حـرف جـر   
لـــوروده فـــي الســـماع، ولثبـــوت  صـــحة قـــراءة ابـــن عـــامر. یقـــول الـــدمیاطي "وهـــي قـــراءة متـــواترة 

ة أخـذ عـن عثمـان ابـن عفـان وأقـدمهم هجـر  ء السبعة سـنداً اها ابن عامر أعلى القر ئصحیحة وقار 
وأبي الدرداء ومعاویة وفضالة بـن عبیـد وهـو مـع ذلـك عربـي صـریح مـن صـمیم العـرب وكالمـه 

 .)٣( حجة وقوله دلیل "
 م اسمانأنعم وبئس فعالن  -١٠

 )نعم(القول في  هولم یبد فیها رأی ومن المسائل الخالفیة التي ذكرها المرادي أیضاً 
  م اسمان.أفعالن  )بئس(و
 فصیل المسألة:ت

خبر مقدم لنعم وبئس، وفي ذلك خـالف. وفـي نقلـه  )فعالن(یقول المرادي: "قوله: 
أن البصریین والكسائي ذهبـوا إلـى فعلیتهمـا... وذهـب الفـراء وأكثـر الكـوفیین  هما:اأحد طریقان:

 حررها ابن عصفور في تصانیفه المتأخرة، فقـال: ال یختلـف أحـد واألخرى:إلى أنهما اسمان... 

                                                 
 ولفظه: ،٨٩في دیوانه  اً ) البیت لتأبط شر ١(

ا ِفَداٌء َوِمنٌَّة، و َلُكمْ   َدٌم، والَقْتُل بالَمْرِء أْجَدرُ  ِإمَّا َخْصَلٌة: ِإمَّ
وبــال نســبة فــي ؛ ٧/٥٠٢وخزانــة األدب  ،٤/٩٣و شــرح دیــوان المتنبــي للعكبــري  ،١/٧٣٤شــرح التصــریح فــي و 

 ،٢/١٨٢شــــــــــرح األشــــــــــموني و ، ١/٨٤٣مغنــــــــــي اللبیــــــــــب و  ،٢/٩٩٤شــــــــــرح الكافیــــــــــة و  ،٢/٤٠٧الخصــــــــــائص
 .٢/١٨٢الهمعو 

 .ر)إسا(، والمضاف إلیه )خطتا(بین المضاف )إمابـ("خطتا إما إسار" حیث فصل الشاهد فیه قوله: 
 .٧٣٥-١/٧٣٢) شرح التصریح ٢(
 .٢٧٤ ، للدمیاطي) إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر٣(
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فعـــالن، وٕانمـــا الخـــالف بیـــنهم بعـــد  )بـــئس(و )نعـــم(مـــن النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین فـــي أن 
. )بــئس الرجــل(جملــة فعلیــة وكــذلك ) نعــم الرجــل(إســنادهما إلــى الفاعــل. فــذهب البصــریون: أن 

بمنزلــة  اســمان محكیــان حیــث وقعــاً  )بــئس الرجــل(و )نعــم الرجــل(وذهــب الكســائي إلــى أن قولــك:
اســم للمــذموم، وهمــا  )بــئس الرجــل(عنــده اســم للممــدوح و )نعم الرجــلـ(، فــ)ق نحــرهوبــر  تــأبط شــراً (

 جملتان في األصل نقلتا عن أصلهما وسمي بهما. 
: )بـئس الرجـل عمـرو(و )نعـم الرجـل زیـد(وذهب الفراء إلـى أن األصـل فـي قولـك: 

مــت ، فحــذف الموصــوف الــذي هــو رجــل وُأقی)رجــل نعــم الرجــل زیــد، ورجــل بــئس الرجــل عمــرو(
الصفة التي هي الجملة من نعـم وفاعلهـا وبـئس وفاعلهـا مقامـه. فحكـم لهـا بحكمـه، فـنعم الرجـل 

زید ـــ(من قولـك: نعـم الرجـل زیـد، وبـئس الرجـل مـن قولـك: بـئس الرجـل عمـرو، عنـدهما رافعـان ل
بممـــدوح، وعمـــرو  ، كمـــا أنــك لـــو قلـــت: ممــدوح زیـــد ومـــذموم عمــرو، لكـــان زیـــد مرفوعــاً )وعمــرو

 .)١(موم"مرفوعا بمذ
"ذهــب الكوفیــون إلــى أن  )٢( وقــد ذكــر ابــن األنبــاري المســألة فــي كتابــه اإلنصــاف

 )٣(اسمان مبتدآن، وذهب البصریون إلى أنهما فعالن ماضیان ال یتصرفان... ")نعم وبئس (
 ولقد أورد ابن األنباري ما استشهد به كل من الفریقین كما یلي:

 وبئس: استدالل الكوفیین باسمیة نعم :الً أوّ 
 احتج الكوفیون على اسمیتهما بعدة أمور:

 مَ ْعـونِ ( )٤( )مـا زیـد بـنعم الرجـل(دخول حرف الخفض علیهما مستدلین بمـا نقـل عـن العـرب  -١
 رضي اهللا عنه:–ت ب، وقول حسان بن ثا)رُ یْ العِ  َس ئْ ى بِ لَ عَ  رُ یْ السَّ 

 

  )٥(َم الَمال ُمْصِرماَأخا ِقَلة َأو ُمعدِ   أَلْسَت ِبنْعَم الجاُر ُیْؤَلُف بْیُته
 

                                                 
 .٢/٩٠٢لتوضیح ) ا١(
 .١/٨١) اإلنصاف٢(
 .١/٨٦ نفسه )٣(
 .٨٦/ ١، و االنصاف  ٩٠٢/ ٢) التوضیح ٤(
 ؛٩/٣٨٩، وخزانة األدب ١/٢٩٩، وشرح دیوان المتنبي ٢١٨البیت لحسان بن ثابت في دیوانه) ٥(

 ونصه:
 لذي العرف ذا مال كثیر ومعدما     ..................

فإن الكوفیین استندوا إلى ظاهر هذه العبارة فزعموا أن (نعم) اسم بمعنى الشاهد فیه قوله: "بنعم الجار" 
 الممدوح بدلیل دخول حرف الجر علیه.



 

١٦٧ 
 

لمـا توجـه نحـو النـداء  أنهما یقبالن النداء، والنداء مـن خصـائص األسـماء ، ولـو كـان فعـالً  -٢
  .)١( )نعم المولى ونعم المصیر یا:(ومن ذلك ما تقوله العرب 

عدم جـواز اقتـران الزمـان بهمـا كسـائر األفعـال، فـال نقـول نعـم الرجـل أمـس، وال نعـم الرجـل  -٣
 .غداً 
أنهما غیر متصرفین، والتصرف من خصائص األفعال ، ولما لم یتصرفان دل على أنهمـا  -٤

 لیسا بفعلین.
 أن العرب قالتها مصغرة "نعیم الرجل". -٥

 استدالل البصریین بفعلیتهما: :ثانیاً 
 اتصال الضمیر المرفوع بهما، فقد جاء عن العرب أنهم قالوا "نعما رجلین ونعموا رجاال". -١
اتصــالهما بتــاء التأنیــث الســاكنة، كقــول العــرب "نعمــت المــرأة، وبئســت الجاریــة" فهــذه التــاء  -٢

 یختص بها الفعل الماضي وال تتعداه.
 أنهما مبنیان على الفتح، اذ ال علة هنا توجب بنائهما. -٣

وقــد أخــذ المــرادي الخــالف فــي هــذه المســألة عــن شــیخه أبــي حیــان، حیــث ذكــره فــي كتــاب 
 .)٢(مما یؤكد نقله عنه وتأثره به االرتشاف نصا

بمـــــا ذكـــــره  ن، مســـــتدالً یفعـــــالن ولیســـــا اســـــم )بـــــئس(و )نعـــــم(یـــــرى ابـــــن مالـــــك أن 
اتصــال تــاء التأنیــث بهمــا ســاكنة فــي كــل  )بــئس(و )نعــم(البصــریون، یقــول: "یــدل علــى فعلیــة 

ي. اللغــات، واتصــال ضــمیر الرفــع البــارز بهمــا... والحكــم بفعلیتهمــا مــذهب البصــریین والكســائ
وزعم الفراء وأكثر الكوفیین أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجـر علیهمـا، كقـول 
بعض العرب، وقد قیل في بنت له: نعم الولد هي، فقال: واهللا مـاهي بـنعم الولـد؛ نصـرها بكـاء، 

 .)٣(وبرها سرقة، وكقول بعضهم نعم السیر على بئس العیر... وال حجة في ذلك "
 .)٤(ي أنهما فعالن جامدان" نعم َوبئَس فعالن إلنشاء اْلَمْدح والذم"ویرى السیوط

 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٨٨االنصاف ) ١(
 .٢٠٤١االرتشاف ) ٢(
 .٣/٥شرح التسهیل، البن مالك ) ٣(
 .٣/٢٣الهمع ) ٤(



 

١٦٨ 
 

 الترجیح:
فعالن ال اسمان، كما بین ذلك ابن مالك، وقد  )نعم وبئس(یتبین لنا مما سبق أن 

ــــن یعــــیش ــــاري، واب ــــن األنب ــــدي)٢(، والرضــــي)١(رجــــح فعلیتهمــــا كــــل مــــن: اب  )٣(، والشــــرجي الزبی
 .علمأواهللا  ...والسیوطي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٤/٣٨٩شرح المفصل  )١(
 .٢/١١٠١شرح الرضي للكافیة، البن الحاجب )٢(
 .١١٥ئتالف النصرة ا) ٣(



 

١٦٩ 
 

 الفصل الرابع :
 مسائل الخالف بین العلماء

 في كتاب توضیح  المقاصد و المسالك  
 بشرح ألفیة ابن مالك

 

 یشتمل على  ثالثة مباحث :

 ابن مالك.و المرادي األول: المبحث 

 .المسائل التي خالف فیها المرادي النحاةالثاني : المبحث 

 المسائل التي اختلف فیها العلماء مع الجمهور   .لثالث: ا المبحث
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 المبحث   األول
 ابن مالك.و  المرادي

 
 :فیهو 
 

 المرادي ابن مالك. تابع فیهما  : اوالً 

 المرادي ابن مالك. فیه ما خالف :ثانیا
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 المرادي ابن مالك. تابع فیهما  :اوالً 

الدارس في كتاب التوضیح للمرادي ال یفوته مالحظة نقله عـن ابـن مالـك، فقـد ن إ
تعرض الباحث لكثیر من المسائل التي صرح بهـا فـي نقلـه، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه : " ...صـرح 
بذلك في شرح التسهیل، قال في شرح التسهیل...، فیما نقله في التسهیل...، فقد ذكر فـي شـرح 

سـهیل...، بمـا صـححه فـي شـرح التسـهیل...،... ذكـر فـي التسـهیل أنـه التسهیل...، حده في الت
األصح، زاد في التسهیل...، ...وٕالى هـذا أشـار فـي التسـهیل، ...وٕالـى هـذا ذهـب فـي التسـهیل، 

 وقد حكى في التسهیل...
مــا كــان یســتعین بالكافیــة والتســهیل وشــرحیهما،  یقــول عبــد الــرحمن ســلیمان:" كثیــراً 

تجـاهین: إمـا أنـه یكمـل مـا فـات ابـن مالـك فـي الـنظم، فكـان یـذكر مسـائل وكان یتجـه فـي ذلـك ا
 .)١(من هذین الكتابین، وٕاما أن یأتي بالنقل منهما لبیان المخالفة بینهما وبین األلفیة"

ومــن المســائل التــي اختارهــا الباحــث للتمثیــل علــى نقــل المــرادي فــي كتابــه توضــیح   
 :المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك

 
 المسألة م.
 ).النداء(من خواص االسم   .١
 .أسباب بناء الضمیر  .٢
 .حذف نون كان عند الجزم  .٣
 ."إن"ـ العطف على اسم "أن" بالرفع إلحاقا ب  .٤
.جواز نیابة (الظرف أو المصدر أو حرف الجر) مع وجود المفعول به  .٥
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١/١٨٤التوضیح )١(
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 من خواص االسم النداء -١

 .قلها المرادي عن ابن مالك ما ذكره في باب ما یمیز االسممن المسائل التي ن
 تفصیل المسألة:

أو إحـــدى أخواتهـــا، وهـــو مـــن خـــواص  )یـــا( "النـــداء وهـــو الـــدعاء بــــ :المـــرادي یقـــول
ألنـه مخبـر عـن المعنـى. وقـال  ؛االسم، ألن المنادى مفعول به، والمفعول بـه ال یكـون إال اسـماً 

سـم بالنـداء، ألنـه مفعـول بـه فـي المعنـى والمفعولیـة ال تلیـق وٕانما اخـتص اال"في شرح التسهیل: 
 .)١(بغیر االسم"

ن أل ؛"إنمـا اخـتص االسـم  بالنـداء: النقل عند ابن مالك فـي شـرحه للتسـهیل ونصُّ 
 .)٢(المنادى مفعول في المعنى والمفعولیة ال تلیق بغیر اسم"

 ،المـذهب البصـريقد بین أبو حیـان أنهـا مسـألة خـالف بـین المدرسـتین  وارتضـى 
أن  ىلـإالسـیرافي وابـن كیسـان وابـن الطـراوة  میقول:" وهذه مسألة خـالف :ذهـب الكوفیـون وتـبعه

المنادى مفعـول مـن جهـة المعنـى فقـط وذهـب سـیبویه والجمهـور مـن البصـریین إلـى أنـه مفعـول 
 )٣(صحیح من جهة اللفظ والمعنى"

حـرف النـداء، كمـا یوهمـه قـول زهري: "ولیس المراد به، أي: بالنداء، دخول قال األ
، )یـا(ألن  ابن مالك في شرح العمدة؛ ألن النداء قد یباشر الفعل والحرف حین یحذف المنـادى.

ــَت ، فــاألول نحــو: كــان أو فعــالً  خاصــة، قــد تــدخل فــي اللفــظ علــى مــا لــیس باســم، حرفــاً  ــا َلْی َی
ــْوِمي ، فإنــه -رحمــه اهللا -)٦(فــي قــراءة الكســائي )٥( َأَال َیــا اْســُجُدوا" ِللَّــهِ ، والثــاني نحــو: )٤( َق

فیهمــا حــرف تنبیــه ال  )یــا(، واختلــف فــي توجیــه ذلــك فقیــل: )اســجدوا(ویبتــدئ  )یــا(یقــف علــى 
للنداء، وقیل: للنداء والمنادى محذوف تقدیره: یا قوم لیت قومي، ویا هؤالء اسجدوا، وهو مقیس 

 . )٧(في األمر كاآلیة"

                                                 
 .١/٢٨٣التوضیح )١(

 .١/١١شرح التسهیل، البن مالك  )٢(

 .١/٥٢التذییل والتكمیل  )٣(

 .٢٦/٢٢یس  )٤(
 .٢٥/١٩) النَّْمل ٥(
 .١/٣١٢، وسراج القارئ، للعذري البغدادي٣/٥٨٩الكنز في القراءات العشر، البن مبارك  )٦(

 .١/٥٢التذییل والتكمیل  )٧(
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. فالعالمـة سـماً ا فعول به، والمفعـول بـه ال یكـون إالیقول الجوهري "ألن المنادى م
 .)١(حینئذ كون الكلمة مناداة، ال دخول حرف النداء"

"لالســم َخــواص تمیــزه َعــن َغیـره وعالمــات یعــرف بَهــا َوذكــر ِمْنَهــا  :یقـول الســیوطي
نََّمــا اْخــتصَّ ِبــِه ِألَن َوإِ  )َیــا زیــد(ُهَنــا ِتْســَعة َأحــدَها النــداء َوُهــَو الــدَُّعاء بحــروف َمْخُصوَصــة َنْحــو 

على َما َسَیْأِتي والمفعولیة َال تِلیق ِبَغْیر اِالْسم  اْلُمَناِدي مفعول ِبِه ِفي اْلَمْعنى َأو ِفي اللَّْفظ َأْیضاً 
َأال )٣(َیــــا لیتنــــا نــــرد )٢(َیــــا َلْیــــت قــــوِمي یعلُمــــونَ  :َفــــِإن أورد علــــى َذِلــــك َنْحــــو َقْولــــه َتَعــــاَلى

 .)٦( )٥("َیا ُربَّ َكاِسَیٍة ِفي الدُّْنَیا َعاِرَیٍة ِفي اْآلِخَرِة  :"ِدیث الُبَخاِريّ َوحَ  )٤(یسجدوا
 وهما حرفان وَعلى اسجدوا َوُهَو فعل َفاْلَجَواب َأن )رب(على )َیا(َحْیُث دخل ِفیِه 

َوقیـل للنـداء والمنـادي  ِفي َذِلك َوَنْحوه للتّْنِبیه َال للنداء وحرف التَّْنِبیه یْدخل على غیر اِالْسم )َیا(
َوَضعفه اْبن َمالك ِفي َتْوِضیحه ِبَأن اْلَقاِئل لَذِلك قد یكـون َوحـده َفـَال یكـون  )َیا قوم (َمْحُذوف َأي

َیــــا (َمَعـــه منــــادى ثَابــــت َوَال َمْحــــُذوف َومـــن اْألَْســــَماء َمــــا َال َدِلیــــل علـــى اســــمیته ِإالَّ النــــداء َنْحــــو 
 )٧(ا یختصان بالنداء"ِألَنَُّهمَ  )َیا فل(و )مكرمان

 الترجیح :
المنـادى مفعـول مـن  نَّ أالنداء من العالمات التـي تمیـز االسـم و  نَّ أمما سبق یتبین 

لكــن المــرادي فــي رأیــه  وجمهــور البصــریین؛ )٨(ســیبویهمــن قــول   ُیْفَهــمكمــا  جهــة اللفــظ والمعنــى
وافـق –رحمـه اهللا –لمصـنف "فـإن كـان ا :یقول أبـو حیـان وهما یتبعان الكوفیین. تابع ابن مالك،
فاســد ...وٕان كــان المصــنف هنــا وافــق ســیبویه فیكــون قــد أســاء العبــارة حیــث فهــو الكــوفیین هنــا 

 واهللا أعلم .     .)٩("انب المفعولیة بالمعنى دون اللفظج
 
 
 

                                                 
 .١/١٤٥ ، البن هشام األنصاري) شرح شذور الذهب١(
 .٢٦/٢٢) یس ٢(
 .٢٧/٧) األنعام ٣(
 .٢٥/١٩) النَّْمل ٤(
 .٢١٩٦؛ رقم ٤/٥٧،وسنن الترمذي١١٢٦؛ رقم٢/٤٩) صحیح البخاري ٥(
 .١/٢٧الهمع) ٦(
 .١/٥٢التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل )٧(
 .٢/١٨٢-١/٢٩١تاب، لسیبویه الك )٨(
 .١/٥٣نفسه  )٩(
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 أسباب بناء الضمیر-٢
حیث  من المسائل التي نقلها المرادي عن ابن مالك ما ذكره في باب الضمیر،

 .نى رأیه على ما ذكر في التسهیلب
 المسألة:تفصیل 

: "المضــمرات كلهــا مبنیــة باالتفــاق، واختلــف فــي ســبب بنائهــا فقیــل: المــرادي یقــول
لشبهها بالحرف في المعنى؛ ألن كل ضـمیر متضـمن معنـى الـتكلم أو الخطـاب أو الغیبـة  بنیت

  .)١("وهي من معاني الحروف وقیل غیر ذلك

واحدًا لبناء الضمیر وتـابع ابـن مالـك بنقلـه أسـباب البنـاء حیـث فالمرادي ذكر سببًا 
 وقد ذكر في التسهیل لبنائه أربعة أسباب:یقول:"

 ؛ ألن أكثره على حرف أو حرفین وحمل الباقي على األكثر.أولها: شبه الحرف وضعاً 
مشاهدة أو ضمیمة من بم داللته على مسماه إال تالمضمر ال ت ؛ ألنّ ثانیها: شبه الحرف افتقاراً 

 غیرها.
، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجـه مـن الوجـوه حتـى فـي ثالثها: شبه الحرف جموداً 

 التصغیر، وبأن یوصف أو یوصف به كما فعل بالمبهمات.
 .)٢(رابعها: االستغناء باختالف صیغه الختالف المعاني"

كــــون بعــــض المــــراد بالشــــبه الوضــــعي  وذكــــر ابــــن مالــــك فــــي شــــرحه للتســــهیل أنّ 
"المــراد  : یقــول )ناـ(فعلــت ،وكــاف حــدثتك وعلــى حــرفین كــ )تاءـ(المضــمرات علــى حــرف واحــد كــ

فعلــت وكــاف حــدثتك . وعلــى  )تاءـ(كــون المضــمرات علــى حــرف واحــد كــ بشــبه الحــرف وضــعاً 
.فبنـاء مـا هـو كـذا واجـب لخروجـه عـن وضـع األسـماء المختصـة والتحاقـه بوضـع  )ناـ(حرفین كـ

ن هـذه أصـول أو كاألصـول ، ولیجـري البـاب علـى سـنن أل ؛بواقي علـى هـذهف وحملت الو الحر 
 .)٣(واحد."

ن الحروف نائبة على األفعـال أل وعلل أبو حیان مشابهة الضمیر للحروف وضعاً 
 ،ورباعیــاً  والفعــل یكــون ثالثیــاً  ،" ألن الحــروف نائبــة عــن األفعــال فــي كثیــر مــن المعــاني:یقــول 

                                                 
 .١/٣٦٢التوضیح  )١(

 .١/٣٦٢نفسه  )٢(

 ١/١٦٦شرح التسهیل، البن مالك )٣(



 

١٧٥ 
 

فـإذا جـاء اسـم  ،بحـرف أو حـرفین  ختصـار بـأحط منهـا وضـعاً فلما نابت عنها وضعت علـى اال
 .)١(فیبنى لذلك"  ،موضوع على حرف أو على حرفین كان ذلك شبها له بأحرف في الوضع

 أما المراد باالفتقار فقد ذكر ابن مالك في شرحه للتسهیل هو كون الضـمیر مفتقـراً 
د باالفتقـــار كـــون المضـــمر ال تـــتم "والمـــرا:للمعنـــى إال بضـــمیم أي اقترانـــه بكلمـــة توضـــحه یقـــول 

فــي  ألنـهداللتـه علـى مســماه إال بضـمیم مــن مشـاهدة أو مــا یقـوم مقامهـا، فأشــبه بـذلك الحــروف 
  .  )٢(الغالب ال یفهم معناه بنفسه بل مع ضمیم"

قــد أشــبهت الضــمائر الحــروف فــي وجــه ثالــث،  یقــول الشــیخ محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد: "
، وهــو المرجــع فــي ضــمیر الغائــب، ءشــياللتهــا علــى معناهــا البتــة إلــى وهــي أنهــا مفتقــرة فــي د

 .)٣("وقرینة التكلم أو الخطاب في ضمیر الحاضر
فـــي الغالــب إلـــى ضـــمیم فهـــو الحــرف مفتقـــر فـــي إفــادة معنـــاه  نّ إ :"قــال أبـــو حیـــان 

مفتقــر إلــى مــا یفســره، یقــول: "یعنــي إن الحــرف مفتقــر فــي إفــادة معنــاه فــي الغالــب إلــى ضــمیم. 
 .)٤(ما من مشاهدة أو غیرها"إوكذلك المضمر مفتقر إلى ما یفسره ویفید من عاد علیه 

والجمـــود كمـــا ذكـــره ابـــن مالـــك عـــدم التصـــرف فـــي لفظـــه بوجـــه مـــن الوجـــوه حتـــى 
بالتصغیر ، وبأن یوصف أو یوصف به كما فعل بالمبهمات ،وبأن یبنـى منـه مفعلـة دالـة علـى 

قــال أبــو حیــان "بــأن یوصــف أو یوصــف بــه كاســم  .)٥("الكثــرة كمــا فعــل بــالمتمكن مــن األســماء
 .)٦(اإلشارة "

یقول الشیخ محمد محیي الدین عبـد الحمیـد فـي شـرحه للشـبه الجمـودي یقـول :"مـا 
سماه بالشبه الجمودي، وهو: كـون الضـمائر بحیـث ال تتصـرف تصـرف االسـماء، فـال تثنـى وال 

"، فهذه صیغ وضعت من أول األمر علـى تصغر، وأما نحو " هما وهم وهن وأنتما وأنتم وأنتن 
 .)٧(هذا الوجه، ولیست عالمة المثنى والجمع طارئة علیها"

ـــاختالف صـــیغه الخـــتالف المعـــاني فقـــد ذكـــر ابـــن مالـــك فـــي شـــرحه  أمـــا المـــراد ب
للتســـهیل تغییـــر صـــورة الضـــمیر عنـــد إســـناده للمـــتكلم أو المخاطـــب أو الغائـــب، یقـــول: "والمـــراد 

المعاني أن المتكلم إذا عبر عن نفسه خاصـة فلـه تـاء مضـمومة فـي باختالف صیغه الختالف 
                                                 

 .٢/٢٨٣التذییل والتكمیل  )١(

 .١/١٦٧شرح التسهیل، البن مالك )٢(

 .١/٩٢منحة الجلیل  )٣(

 .٢/٢٨٣التذییل والتكمیل  )٤(

 ١/١٦٧شرح التسهیل )٥(

 .٢/٢٨٣التذییل والتكمیل )٦(

 .١/٩٢منحة الجلیل  )٧(



 

١٧٦ 
 

الرفــع وفــي غیــره یــاء .وٕاذا عبــر عــن المخاطــب فلــه تــاء مفتوحــة فــي الرفــع ، وفــي غیــره كــاف 
ـــأغنى ذلـــك عـــن إعرابـــه  ـــذكیر ومكســـورة فـــي التأنیـــث ،ف ـــاز حاصـــل ؛مفتوحـــة فـــي الت ألن االمتی

 )١(بدونه"
 ءجـــيألن المعـــاني التـــي ؛ذا لـــیس بشـــيء " وهــ: بقولـــه علــق أبـــو حیـــان علـــى ذلـــك

بــــاإلعراب ألجلهــــا هــــي الفاعلیــــة و المفعولیــــة واإلضــــافة ولیســــت هــــذه األحــــوال التــــي عرضــــت 
للمضـــمر مــــن الــــتكلم والخطــــاب والغیبـــة  تــــدل علــــى شــــيء مـــن المعــــاني اإلعرابیــــة فــــال یصــــح 

 .)٢(" ألنها ال تدل علیها ؛االستغناء عنها بهذه األحوال
"وأشــبهته فــي وجــه رابــع، وهــو أنهــا :محیــي الــدین عبــد الحمیــد یقــول الشــیخ محمــد 

نهـــم قـــد وضـــعوا للرفـــع صـــیغة ال أاســـتغنت بســـبب اخـــتالف صـــیغها عـــن أن تعـــرب فأنـــت تـــرى 
تستعمل في غیره، وللنصب صیغة أخرى ولم یجیـزوا إال أن تسـتعمل فیـه، فكـان مجـرد الصـیغة 

وقعـه، فأشــبه الحـروف فــي عـدم الحاجــة كافیـا لبیـان موقــع الضـمیر، فلــم یحـتج لإلعــراب لیبـین م
 .)٣(فیهم" إلى اإلعراب، وٕان كان سبب عدم الحاجة مختلفاً 

 : رجیحالت 
فــي شــرحه  -رحمــه اهللا-فــي نقلــه رأي ابــن مالــك  ىتبــین ممــا ســبق أن المــرادي تبنــ

فـي  )٥(: ولعـل هـذا المعتبـر عنـد الشـیخ)٤(:" قال الشـارحوقد اعتمد على قول ابن الناظمللتسهیل 
 . فاعتمد عند نقله سببًا واحداً )٦(ناء المضمرات..."ب

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١/١٦٧شرح التسهیل )١(

 .٢/٢٨٣التذییل والتكمیل  )٢(

 .١/٩٢منحة الجلیل  )٣(

 هـ . ٦٨٦هو ابن الناظم: أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك، ت  )٤(

 رحمه اهللا. -یقصد: ابن مالك  )٥(

 .١/٥٣٤التوضیح )٦(



 

١٧٧ 
 

 عند الجزم )كان(حذف نون  -٣
مــن المســائل التــي نقلهــا المــرادي عــن ابــن مالــك مــا ذكــره فــي بــاب كــان وأخواتهــا 

حیـث نقـل عـن المصـنف میلـه لیـونس  حیث أجاز حذف نون كان بعد الجزم  لكثرة االسـتعمال،
  .في حذفها تخفیفاً 

 تفصیل المسألة:

ضــارع كــان یكــون، فــإذا دخــل علیــه الجــازم ســكنت نونــه، ثــم م: " المــرادي  یقــول 
لكثـــرة  ، ثـــم بعـــد ذلـــك یجـــوز حـــذف نونـــه تخفیفـــاً )لـــم یكـــن(حـــذفت الـــواو، اللتقـــاء الســـاكنین نحـــو 

عنـد یـونس وبشـرط أن یكـون بعـدها متحـرك عنـد سـیبویه، ویشـهد لیـونس قـول  االستعمال مطلقاً 
 :.الشاعر

 )١(فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم فإن لم تك المرآة أبدت وسامة
قال المصنف: وبقوله أقول؛ إذ ال ضرورة في البیت إلمكان أن یقال: فإن لم تكـن المـرآة أخفـت 

 وسامة، إال أن اإلثبات قبل الساكن أكثر وبه ورد القرآن.
 فإن قلت: هل حذف النون مخصوص بالناقصة؟

 ر في الناقصة.قلت: ال، بل هو كثی
  ).٣( "ُیَضاِعْفَها َوإِْن َتُك َحَسَنةٌ  : ).٢(ومن وروده في التامة قوله تعالى

 ة"الحــــذف لكثــــر  وقــــد جعــــل  ابــــن األنبــــاري حــــذف النــــون لكثــــرة االســــتعمال یقــــول:
ــم یكــن(االســتعمال إنمــا یخــتص بمــا یكثــر فــي االســتعمال، أال تــرى أنهــم قــالوا فــي  ــُك؛ )ل : لــم َی

 .)٤(لكثرة االستعمال"فحذف النون 
، وٕانمـا  وقد اعترض أبو حیان على ابن مالك فـي حـذفها  لكثـرة االسـتعمال مطلقـاً 

 یرى أنها حذفت لسببین:
األول: كثــرة االســتعمال. والثــاني: مشــابهتها لحــروف العلــة الســاكنة، فكمــا تحــذف حــروف العلــة 

" لــم یــك". إذ حــرف النــون فیهــا  عنــد الجــزم فــي قولنــا: "لــم یقــض" و "لــم یــدع" و " لــم یــر" ، قلنــا
                                                 

، وبـال نسـبة ٩/٣٠٤، وخزانـة األدب ١/٢٦٠ي شرح التصریح ) البیت منسوب للخنجر بن صخر األسدي ف١(
 .١/٤٤٦، والهمع ١/٢٥١، شرح األشموني ١/٢٦١، وأوضح المسالك ١/٤٢٣في شرح الكافیة 

المجـزوم بالسـكون مـع أنهـا قـد ولیهـا  )كان(الشاهد فیه قوله: "فإن لم تك المرآة" حیث حذفت النون من مضارع 
 حرف ساكن.

 .٤٠/٥النساء  )٢(

 . قراءة الرفع على التمام، والنصب على النقصان.١/٥٠٤التوضیح  )٣(

 .١/٤٢٤اإلنصاف )٤(



 

١٧٨ 
 

ساكن فوجب حذفـه لكثـرة االسـتعمال. یقـول: " ولـیس التخفیـف علـة لحـذف النـون، وأي ثقـل فـي 
؟ وٕانما حذفت لكثرة االسـتعمال، ولشـبه هـذه النـون ألجـل سـكونها بحـروف العلـة.  )لم یكن(لفظ 

 .)١(فمجموع هذا هو العلة ال التخفیف"
ِألَنَّهَـا مـن  ؛ه: "َقاَل َأُبو َحیَّان َوحـذف َهـِذه النُّـون َشـاذ ِفـي اْلقَیـاسقد نقل عنه السیوطي ذلك بقول

 .)٢(نفس اْلَكِلَمة َلِكن سوغه َكْثَرة اِالْسِتْعَمال َوشبه النُّون بحروف اْلعلَّة"
بشروط :أن یكون من مضارع، وأال توصـل  جواز حذفها تخفیفاً  )٣(ویرى السیوطي

َكـاَن َتْخِفیفًـا ِبُشـُروط َأن یكـون مـن مضـارع ِبِخـَالف اْلَماِضـي  " یجـوز حـذف نـون: بضمیر یقول
َوأال توصــل بضــمیر  ،َواْألَمــر َمْجُزوًمــا ِبالسُّــُكوِن ِبِخــَالف اْلَمْرُفــوع والمنصــوب والمجــزوم بالحــذف

َمـا اْجتمعـت ِمثَـال  ،)٥(لـم یكـن الَّـذین كفـُرواَوَال بساكن َنْحـو  )٤("ِإن یكنه َفَلْن تسلط َعَلْیهِ "َنْحو 
 .)٦( "َولم أك بغیاِفیِه الشُُّروط 

 الترجیح:
ممـــا ســـبق یتبـــین أن إجمـــاع النحـــاة علـــى الحـــذف واالخـــتالف علـــى ســـببه تخفیـــف 
الكثرة االستعمال وهو مذهب ابن مالك نقال عن یونس أو مشابهتها لحـروف العلـة السـاكنة وقـد 

 : )كان(ن لحذف نو  )٧(حدد الشیخ عبد اهللا الفوزان أربعة شروط"
 .أن یكون مجزوماً  -١
 أن یكون الجزم بالسكون -٢
 أال یقع بعد النون ضمیر نصب. -٣
 أال یقع بعدها ساكن. -٤

 .ولم أك بغیا، و قوله ولم یك من المشركینوالمثال الجامع للشروط: قوله تعالى 
 

 
 
 

                                                 
 .١/٤٢٤اإلنصاف )١(

 .١/٤٤٥الهمع  )٢(

 .١/٤٤٥ نفسه )٣(

 . ٩٥؛ رقم ٤/٢٢٤٤، و صحیح مسلم ١٣٥٤؛ رقم ٢/٩٣أخرجه البخاري في صحیحه )٤(

 .  ١/٣٠البینة )٥(

 .٢٠/١٦سورة مریم )٦(

 .١/٣١٦لى ألفیة ابن مالك، لعبد اهللا الفوزان دلیل السالك إ )٧(



 

١٧٩ 
 

 )إنّ (ـب بالرفع إلحاقاً  )أنّ (العطف على اسم-٤
 )إن وأخواتهــا(عــن ابــن مالــك مــا ذكــره فــي بــاب مــن المســائل التــي نقلهــا المــرادي 

 . أو معناه ملْ إلحاقها بأن یتقدمها عِ  مقیداً في العطف على اسمها إن  )أن(حیث قال بإلحاق 
 تفصیل المسألة:

 بعد قول الناظم:المرادي :  یقول 
 )١(من دون لیت ولعل وكأن وأنّ  لكنّ  وألحقت بإنّ 

في  )أنّ ("قال في التسهیل: و هموأجازه بعض النحویین  بعضالمفتوحة، فمنعه  )أنَّ (وأما إلحاق 
 م كقوله:لْ على األصح". فأطلق كما أطلق هنا، وقید ذلك في شرحه بأن یتقدمها عِ )إنّ ــ(ذلك ك

 )٢(بغاة ما بقینا في شقاق ا وأنتموٕاال فاعلموا أنّ 
النَّاِس َیْوَم اْلَحـجِّ اْألَْكَبـِر َأنَّ اللَّـَه َبـِريٌء ِمـَن َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى أو معناه. كقوله تعالى: 

 .)٣(اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسوُلهُ 
هنــا ومــا عملــت فیــه بتأویــل الجملــة فصــح أن یعطــف عــل محلهــا  )أنّ ( وهــذا هــو الصــحیح؛ ألنّ 

 .)٤(كالمكسورة"
لــى فــي رفــع المعطــوف ع )ولكــنَّ  إنَّ  (ومثــلقــال ابــن مالــك فــي شــرحه للتســهیل :"

فمعناه كقوله تعـالى: {َوَأَذاٌن ِمـَن اللَّـِه َوَرُسـوِلِه ِإلَـى  إذا تقدمها علم أو معناه، )أن(معنى اإلبتداء 
 النَّاِس َیْوَم اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسوُلُه}. وصریح العلم كقول الشاعر:

 ِشقاقِ  فيغاٌة ما َبِقینا بُ  وٕاّال فاعَلموا أّنا وأنتم
 إنّ  (والتــأخیر، فسـوى بــین موأنـتم كــذلك، حملـه علــى التقـدی ا بغــاةٌ تقـدیره عنــد سـیبویه: فــاعلموا أّنـ

 .)٥(، فصح أن من فرق بینهما على اإلطالق مخالف لسیبویه")وأنّ 
بو حیان :"اختار المصـنف جـواز العطـف بـالرفع فـي نحـو "علمـت أن أوأجاز ذلك 

 وقال بشر: )إنَّ (كما جاز ذلك في  )أنَّ ("على اسم  وعمرو منطلق زیداً 
 

                                                 
 .١/٣٢١،شرح التصریح ١/٣١٥،وشرح األشموني ١/٣٧٧،وشرح ابن عقیل ١/٢٢ألفیة ابن مالك  )١(

، واإلنصــــاف ٢/٣٠،وشــــرح أبیــــات ســــیبویه٢/١٥٦،والكتــــاب ١١٦البیــــت لبشــــر ابــــن ابــــي خــــازم األســــدي  )٢(
 .١/٣٩٤،والمفصل ١/٢٥٣ ،وبال نسبة في األصول١/٣٢٢، وشرح التصریح١/١٥٤

 )أنّ (علـى محـل اسـم  )وأنـتم("أنَّـا وأنـتم بغـاة" حیـث ورد فیـه مـا ظـاهره أنـه عطـف بـالرفع قولـه الشاهد في قوله: 
 .)بغاةها (خبر قبل أن یأتي ب )نا(

 .٣/١٠التوبة )٣(

 ١/٥٣٤التوضیح  )٤(

 . ٢/٥٠شرح التسهیل، البن مالك  )٥(



 

١٨٠ 
 

 )١(ضارُ النُّ  بُ سَ والحَ  دِ جْ المَ  یمَ دِ قَ  فیهم أنَّ  ةَ یمَ زَ ي خُ نِ بَ لِ  ىٰ أبَ 
 .)٢()الحسب أن(قال ابن الدهان "عطف على موضع 

 على قول الشاعر: وقال معلقاً  
 ِشقاقِ وٕاّال فاعَلموا أّنا وأنتم ... ُبغاٌة ما َبِقینا فى 

البیـت ،نـص فـي المفتوحـة أنـه یحمـل  هخروف :"هذا یشیر إلـى تخـریج سـیبویووجدت بخط ابن 
 )٣(معها على االبتداء"

 )إنّ  (في العطف على اسمهما حكـم )لكنّ (المفتوحة و )أنّ (قال ابن عقیل: " حكم 
 زیــداً علمــت أن  :وتقــول ،ونصــبه )عمــرو(و برفــع قــائم وعمــرٌ  علمــت أن زیــداً  :المكســورة فتقــول

 منطلـق وخالـداً  عمـراً  لكـنّ  ما زیـد قائمـاً  :وكذلك تقول ،قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وعمراً 
 .)٤(منطلقان بالنصب فقط وخالداً  لكن عمراً  وما زید قائماً ،ورفعه  )خالد(بنصب 

" كون الرفع بالعطف على محل االسم هو :زهري المسألة بقولهاألخالد وقد وضح 
ن الذین ال یشـترطون وجـود المحـرز، أي: الطالـب لـذلك المحـل، والمحققـون قول بعض البصریی

من البصریین هم الـذین یشـترطون ذلـك مجمعـون علـى أن رفـع ذلـك ونحـوه لـیس بـالعطف علـى 
محل االسم؛ بل على أنه مبتدأ حذف خبره لداللة خبر الناسخ علیه فهو من عطف جملـة علـى 

 .)٥(جملة"
تین  فــي الرفــع  بــالعطف علــى محــل االســم كمــا ذكــر المســألة خالفیــة بــین المدرســ

ابــن األنبـــاري، ومــال فیهـــا للمـــذهب البصــري : " ذهـــب الكوفیــون إلـــى أنـــه یجــوز العطـــف علـــى 
 -علـي بـن حمـزة الكسـائي -" قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن موضع "إنّ 

أو لــم یظهـر، وذلــك نحــو  )إنّ (عمــل  هإلـى أنــه یجـوز ذلــك علــى كـل حــال، ســواء كـان یظهــر فیـ
 -یحیى بن زیاد الفراء-. وذهب أبو زكریا )إن زیًدا وعمرو قائمان، وٕانك وبكٌر منطلقان(قولك: 

. وذهــب البصــریون إلــى أنــه ال یجــوز )إنّ (إلــى أنــه ال یجــوز ذلــك إال فیمــا لــم یظهــر فیــه عمــل 
  .)٦(العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال"

 
                                                 

 .٣٤٢، والمفضلیات ٦٤ي في دیوانه البیت لبشر بن أبي خازم األسد )١(
 "حیث عطف بالرفع (الحسب)على محل اسم أن. والَحَسُب النُّضارُ الشاهد فیه قوله :"

 .٥/١٩٩التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل )٢(

 .٥/٢٠١نفسه  )٣(

 .١/٣٧٧شرح ابن عقیل  )٤(

 .١/٣٢١شرح التصریح )٥(

 .١/١٥٨اإلنصاف في مسائل الخالف  )٦(



 

١٨١ 
 

 :رجیحالت
ــالمفتوحــة فــي العطــف ب )أنّ (لحــاق إممــا ســبق یتبــین جــواز  یتقــدم  نْ أبشــرط ) إنّ (ــ

 .)١( السیوطيو  كما بین ذلك ابن مالك، وأكده أبو حیانو  و معناه لثبوته سماعاً أم لْ علیها عِ 
 

 مع وجود المفعول به.عن الفاعل جواز نیابة (الظرف أو المصدر أو حرف الجر)  -٥
مــا ذكــره فــي بــاب وتابعــا الكــوفیین المــرادي ابــن مالــك  فیهــاتــابع مــن المســائل التــي 

نائــب الفاعــل حیــث مــال للمــذهب الكــوفي مــن حیــث جــواز نیابــة الظــرف أو المصــدر أو حــرف 
 .الجر مع وجود المفعول به 

 تفصیل المسألة:

:"ذهب جمهور البصریین: أنـه ال یجـوز نیابـة شـيء منهـا مـع وجـود المرادي  یقول
، ونقلـه المصـنف عـن األخفـش، ونقـل بعضـهم الكوفیین: جواز ذلـك مطلقـاً  المفعول به. ومذهب

 عنه أنه إنما یجیز نیابة غیر المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثالثة.
قال المصنف: وبقول الكوفیین أقول؛ إذ ال مـانع مـن ذلـك مـع أنـه وارد عـن العـرب، ومنـه قـراءة 

 .)٤( ")٣(َقْوًما ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن  ِلَیْجِزيَ  : )٢(أبي جعفر
وقد مال المـرادي فـي شـرحه للتسـهیل للمـذهب الكـوفي یقـول :"قـد ورد شـواهد كثیـرة 

 ).٥("ونظماً  اً خفش والكوفیون نثر تدل على صحة ما ذهب إلیه األ
یقول ابن مالك في شرحه للتسهیل " أجـاز االخفـش والكوفیـون نیابـة غیـر المفعـول 

جــوده ،وبقــولهم أقــول إذ ال مــانع مــن ذلــك مــع أنــه وارد عــن العــرب ،ومنــه قــراءة أبــي بــه مــع و 
 ).٦(جعفر..."

وقــد بـــین أبــو حیـــان أن ظــرف المكـــان أولــى بإقامتـــه مقــام الفاعـــل فــي النیابـــة مـــن 
المصدر وحرف الجـر، یقـول: " والـذي أختـاره أن األولـى إقامـة ظـرف المكـان، والسـبب فـي هـذا 

ر مقید بحرف الجر، وقد اختلف النحاة فـي جـواز إقامتـه مقـام الفاعـل. وأمـا االختیار أن المجرو 
                                                 

 .٣/٢٤١الهمع )١(

بالنصــب مفعــول بــه،  قومــاً بضــم الیــاء، وفــتح الــزاي، علــى البنــاء للمفعــول، و لُیْجــَزىقــرأ أبــو جعفــر  )٢(
ونائب الفاعل محذوف تقـدیره (الخیـر) إذ األصـل (لیجـزي اهللا الخیـر قومـًا).انظر القـراءات وأثرهـا فـي علـوم 

 .١/٧٤الكنز في القراءات العشر١/٣٦٤العربیة

 . ١٤/٢٥ثیة الجا )٣(
 .٢/٦٠٧التوضیح  )٤(

 .٤١٣شرح التسهیل، للمرادي  )٥(

 .٢/١٢٨شرح التسهیل، البن مالك  )٦(



 

١٨٢ 
 

المصـــدر فـــألن فـــي الفعـــل داللـــة علیـــه؛ إذ هـــو أحـــد مدلولیـــه. وكـــذلك ظـــرف الزمـــان هـــو أحـــد 
مدلولیه؛ ألن الفعل بني له ففي الفعل داللة على الزمان، وأما ظرف المكان فداللته علیه داللـة 

ل به، فهو أقرب إلى المفعول به من سائر هذه األشیاء، فلـذلك اخترنـا لزوم كداللته على المفعو 
 ).١(أن یكون أولى باإلقامة منها"

باســتتار الضــمیر، یقــول: " َال یجــوز إقامــة  وقــد منــع ابــن هشــام جــواز ذلــك معلــالً 
ش َواْسـتدلَّ المخـالفون َوُهـَو َمـْذَهب اْلَبصـِریین إال اْألَْخفَـ ،غیر اْلَمْفُعول بِـِه َمـَع وجـود اْلَمْفُعـول بِـهِ 

 ِبَنْحِو َقول الشَّاِعر:
 )٢(ِبِه وقیت الشَّّر ُمْسَتِطیرا أتیح لي من العدى نذیراً 

ــا َكــاُنوا َیْكِســُبونَ  قومــاً  يَ زِ ْجــلیَ  بقــراءة أبــي َجْعَفــر و  ــا اْلَجــار َواْلَمْجــُرور َوتــرك  )٣(ِبَم فــأقیم فیهَم
 ).٤(َال یحذفان بل یستتران ویحذف عاملهما َجَواًزا ..."اْلَمْفُعول ِبِه َمْنُصوًبا. ثمَّ قلت وَ 

وجعـــل  الســـیوطي مـــذهب ابـــن هشـــام المـــذهب الثـــاني فـــي جـــواز تقـــدم المجـــرور ، 
یقـول: "الثـَّاِني َوَعِلیـِه اْبـن ِهَشــام َأن النَّائِـب ضـمیر ُمـْبَهم مسـتتر ِفــي اْلِفْعـل َوجعـل ضـمیرا ُمْبهمــا 

ل مـــن مصــــدر َأو ظـــرف َمَكـــان َأو زَمـــان ِإْذ َال َدِلیـــل علـــى تْعیــــین لیتحمـــل َمـــا یـــدل َعَلْیـــِه اْلِفْعـــ
  ).٥(َأحدَها"

 الترجیح: 
 مما سبق یتبین لنا أن المذاهب في هذه المسألة على ثالثة أوجه:

األول : مذهب البصریین وهو عدم جواز نیابة الظرف أو حرف الجر أو المصـدر عـن الفاعـل 
 مع وجود المفعول به.

 .ذهب جمهور الكوفیین وابن مالك من جواز النیابة مطلقاً والثاني:  م
والثالــث: مــا نقلــه أبــو حیــان عــن األخفــش بجــواز النیابــة بشــرط تقــدم المصــدر أو الظــرف علــى 

فـــي جـــواز إقامـــة المصـــدر أو  المفعـــول بـــه، یقـــول: " نقـــل بعـــض أصـــحابنا عـــن األخفـــش شـــرطاً 
أن یتقدما على المفعول به، فإن تأخرا لـم ظرف الزمان مقام الفاعل مع وجود المفعول به، وهو 

یجــز أن یقــام إال المفعــول به...وقــد أهمــل المصــنف ذكــر هــذا الشــرط... ونقــل ذلــك الشــرط عــن 
                                                 

 .٦/٢٤٨التذییل والتكمیل  )١(

 .١/٢١٢) البیت بال نسبة في شرح شذور الذهب٢(
ع وجــود الشــاهد فیــه قولــه: "أتــیح لــي مــن العــدا نــذیرا" حیــث أجــاز نیابــة الجــار والمجــرور ( لــي) عــن الفاعــل، مــ

 المفعول به (نذیرًا).
  .١٤/٢٥) الجاثیة ٣(
 .١٨٩، البن هشام األنصاريل الصدى) شرح قطر الندى وبَ ٤(
 .١/٥٨٧) الهمع ٥(



 

١٨٣ 
 

ویـرى الباحـث أن مـذهب األخفـش  ).١(مـن األخفـش" األخفش ابن الدهان وقال: هـذا طریـف جـداً 
نابة إذا تأخرت، وجوازها إن هو المذهب األكثر مرونة في الخالف، إذ حمل في جوانبه منع اإل

 واهللا أعلم . تقدمت، فكان أوسط المذاهب وأسهلها وأبعدها عن الجمود.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦/٢٤٥) التذییل والتكمیل ١(



 

١٨٤ 
 

 ابن مالك. المرادي فیه ما خالف : ثانیاً 
ابـن مالـك فكمـا نقـل عنـه ووافقـه فـي بعـض  جاء به كل ماب لم یكن المرادي مسلماً 

ولكنه تمیز عن غیره بأنه العالم األدیب مع شیخه  فكان یدفع عنه  ،وخالفه ض علیهآرائه اعتر 
االعتــراض باالعتــذار والتعلیــل یقــول عبــد الــرحمن ســلیمان:" مــن أدب المــرادي مــع الشــیخ ابــن 

 )١(مالك أنه یدفع عنه االعتراض ویعتذر ویعلل وبذلك یوضح مراد الناظم."
 على ابن مالك : اته ضااعتر المنتخبة من  المسائل منو  

 
 المسألة م.
 التنوین كله من خواص األسماء.  .١
 بناء الفعل المضارع المتصل بنون اإلناث.  .٢
 اسم اإلشارة المقرون بالكاف.  .٣
 .تقدیم الخبر على "دام"  .٤
 ).كل(للتوكید دون  )جمع(أورود   .٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٦٠٧التوضیح  )١(



 

١٨٥ 
 

 التنوین كله من خواص األسماء. -١
طالقـــه التنـــوین بأنواعـــه مـــن إالمـــرادي فیهـــا ابـــن مالـــك  خـــالفمـــن المســـائل التـــي 

 .خواص االسم
 تفصیل المسألة:

"فــإن قلــت: فقــد أطلــق فــي موضــع التقییــد. قلــت: فقــد أجیــب بــأن  المــرادي: یقــول 
فــي قولــه: والتنــوین، للعهــد، فلــم یشــتمل غیــر المخــتص باالســم. وفیــه نظــر، إذ ال معهــود  )أل(

ه عالمــات األســماء، وٕان جعلــت "أل" جنســیة فقــد یقــال لــم یصــرف اللفــظ إلیــه عنــد مــن تــذكر لــ
 یعتبر الترنم والغالي لقلتهما واختصاصهما بالشـعر. وقـد قیـل: إن تسـمیة مـا یلحـق الـروي تنوینـاً 

بخـالف التنـوین، فـالتنوین علـى هـذا  ویحـذف وصـالً  مجاز، وٕانما هو نـون بـدلیل أنـه یثبـت وقفـاً 
: ظـــاهر قـــول )١(أبـــو الحجـــاج یوســـف بـــن معـــزوزمـــن خـــواص االســـم فـــي جمیـــع وجوهـــه. وقـــال 

عـن  سیبویه فـي الـذي یسـمونه تنـوین التـرنم أنـه لـیس بتنـوین وٕانمـا هـو نـون تتبـع اآلخـر عوضـاً 
 .)٢(المدة."

الــروي هــو الحــرف الــذي تعــزى لــه القصــیدة فــإن كــان " وقــال فــي شــرحه للتســهیل:
ن كـان سـاكنًا فهـو المقیـد والتنـوین محركًا ؛فهو المطلـق ،والتنـوین الالحـق لـه یسـمى (التـرنم)، وإ 

الالحـــق لـــه یســـمى (الغـــالي) وكالهمـــا ال یخـــتص باألســـماء فلـــذلك احتـــرز عنهمـــا ومـــا ســـواهما 
 .)٣(یختص بها"

 وقــد اعتــرض ابــن عقیــل علــى إطالقــه التنــوین فقــال:" وظــاهر كــالم المصــنف أنّ 
هـو تنـوین التمكـین ولیس كذلك بل الـذي یخـتص بـه االسـم إنمـا  ،التنوین كله من خواص االسم

 . )٤(والتنكیر والمقابلة والعوض وأما تنوین الترنم والغالي فیكونان في االسم والفعل والحرف"
والحـق أنهمـا  ":وقد تبع ابن هشام المرادي في تصـنیفه لتنـوین التـرنم والغـالي یقـول

التنـوین نونان زیدتا في الوقـف، كمـا زیـدت نـون "ضـیفن" فـي الوصـل والوقـف، ولیسـا مـن أنـواع 
فـــي شـــيء؛ لثبوتهمـــا مـــع "أل"، وفـــي الفعـــل، وفـــي الحـــرف، وفـــي الخـــط والوقـــف، ولحـــذفهما فـــي 

 .)٥(الوصل"
                                                 

اج اْلَقْیِسـي المرسـيهو:  )١( یضـاح للفارسـي، ف: شـرح اإلوألّـ، اْبن معزوز المرسي ُیوُسف بن معزوز َأُبو اْلحجَّ
ــــى الزمخشــــري فــــي مفصــــله ــــرد عل ــــوافي  مــــات بمرســــیة فــــي حــــدود ســــنة خمــــس وعشــــرین وســــتمائة. .وال ال

  .٢/٣٦٢، بغیة الوعاة ٢٩/١٥٩بالوفیات

 .١/٢٨٢التوضیح  )٢(

 .٧١شرح التسهیل، للمرادي )٣(

 ٢١/.١شرح ابن عقیل  )٤(

 .١/٤٣أوضح المسالك  )٥(



 

١٨٦ 
 

" هـذه األربعـة مـن : نواع كما حده في التوضیح بقولهأربعة أوالتنوین عند المرادي 
 خواص االسم؛ ألنها لمعان ال تلیق لغیره":

ببقائـه علـى  السم المعـرف المنصـرف إشـعاراً وهو الالحق ل) زید، رجل("تنوین التمكین نحو -١
 أصالته.

لغیــر معــین، وهــو الالحــق  )ســیبویه(إذا أردت ســكوتا مــا، ونحــو  )صــه(تنــوین التنكیــر نحــو -٢
 .)ویه(بین نكرتها ومعرفتها، ویطرد فیما آخره  بعض المبنیات فرقاً 

یر بعـل، تصـغ )لٍ ْیـعَ بُ (و )غـواش(و )جـوار(تنوین العـوض ضـربان: عـوض عـن حـرف نحـو -٣
 )یومئـذ(إمـا جملـة نحـو:  مـن المضـاف إلیـه عن الیاء المحذوفة  وعوضفالتنوین فیهما عوض 

 على رأٍي. )كل وبعض(وٕاما مفرد نحو: 
وهو الالحـق لمـا جمـع بـألف وتـاء مزیـدتین سـمي بـذلك؛ ألنـه  )مسلمات(تنوین المقابلة نحو -٤

االســـم؛ ألنهـــا لمعـــان ال تلیـــق  قابـــل النـــون فـــي جمـــع المـــذكر الســـالم هـــذه األربعـــة مـــن خـــواص
 )١(لغیره"

 "إنّ  :یقـول نـه یطلـق علیـه تنـوین مجـازاً أأما تنـوین التـرنم والغـالي فـذكر األشـموني 
ولیسـتا مـن أنـواع  ،فـي الوصـل والوقـف )ضـیفن (هاتین النونین زیدتا في الوقف كما زیـدت نـون

الوقــــف، وحــــذفهما فــــي وفــــي الفعــــل والحــــرف، وفــــي الخــــط و  )أل (التنــــوین حقیقــــة لثبوتهمــــا مــــع
 ). ٢(الوصل"

قــال ابــن یعــیش :"وهــذا التنــوین یســتعمل فــي الشــعر والقــوافي للتطریــب وقــد كــانوا 
ألنـه یغـنن صـوته ، فـالتنوین حصــل ؛ )مغنـي(یسـتلذون الغنـة فـي كالمهـم ، وٕانمـا قیـل للمطــرب 

 " . )٣(بالنون ألنه حرف أغن"
للروي المقید، نقل  األشموني عـن نه الالحق أأما التنوین الغالي فقد ذكر المرادي 

 )٤(سمي به لقلته هابن الحاجب أن

 الترجیح:
یتبین مما سبق أن أنواع التنوین أربعة تنوین التمكین والتنكیر والعوض والمقابلـة، 

الـروي عنـد أكثـر النحـاة، واختـار المـرادي هـذا المـذهب و  انتلحقـ اننونـ مـاأما الترنم والغـالي فه
 ، وهذا ما یمیل إلیه الباحث.و األشموني وابن هشام وابن یعیشابن عقیل  واألزهري 

 
                                                 

 .١/٢٧٦التوضیح  )١(

 .١/٤٩ن، ألبي العرفان الصبان الشافعيحاشیة الصبا )٢(

 .١/٢٩شرح المفصل )٣(

 .١/٣١شرح االشموني )٤(



 

١٨٧ 
 

 ).نون اإلناثــ(بناء الفعل المضارع المتصل ب-٢
من المسائل التي اعترض فیها المرادي علـى ابـن مالـك مـا ذكـره فـي بـاب المعـرب 

أن األصــل فــي الفعــل المضــارع المتصــل بنــون اإلنــاث البنــاء، واعتــرض علیــه بــأن  مــنوالمبنــي 
 .عراب فیهم ذهبوا إلى أنه معرب لوجود سبب اإلقو 

  تفصیل المسألة: 

فـــي تنبیهاتـــه: "قـــال فـــي شـــرح الكافیـــة: وأمـــا المتصـــل بنـــون اإلنـــاث  المـــرادي یقـــول
فمبني بال خالف ولیس كذلك، بل ذهب قـوم إلـى أنـه معـرب لوجـود سـبب اإلعـراب فیـه، ومـنهم 

هم مقــدر منــع ظهــوره مــا عــرض فیــه مــن ابــن درســتویه، وابــن طلحــة، والســهیلي واإلعــراب عنــد
 .)١(الشبه بالماضي"

عتراضـــه علـــى ابـــن مالـــك فـــي أن النحـــاة اوقـــد بـــین المـــرادي فـــي شـــرحه للتســـهیل 
مجمعــون علــى بنــاء الفعــل المضــارع المتصــل بنــون االنــاث، لــورود الخــالف بــین النحــاة، یقــول: 

 .)٢(لوجوده""زعم المصنف أنه مبني بال خالف... فلیس قوله بال خالف بصحیح 
وقد أكد المرادي كالمه بما حكـي عـن ابـن درسـتویه والسـهیلي وابـن طلحـة وطائفـة 

ال بعــدم موجبــه، إعــراب قــد اســتحق فــي المضــارع، فــال یعــدم ألن اإل ؛مــن النحــویین أنــه معــرب
، ومنــع مــن وبقــاء موجبــه دلیــل علــى بقائــه وهــو معهــا مقــدر فــي الحــرف الــذي كــان فیــه ظــاهراً 

  .)٣(یه من الشبه بالماضي"ظهوره ما عرض ف
 وقد بین ابن مالك في شرحه للتسهیل أسباب البناء على ثالثة أوجه:

ألن أصــل كــل  ؛علــى الماضــي المتصــل بهــا األول: "مــا ذهــب إلیــه ســیبویه مــن أنــه مبنــي حمــالً 
 واحد منهما البناء على السكون.

الفعـل والفاعـل كالشـيء الواحـد الثاني: وقیل إنما بني المتصـل بنـون اإلنـاث لتركیبـه معهـا، الن 
لالتصــال لكونــه علــى حــرف واحــد تأكــد  ، فــإذا انضــم إلــى ذلــك أن یكــون مســتحقاً معنــى وحكمــاً 

 .اً واحد یئاً وجعله مع ما اتصل به ش امتزاجه
 .)٤(ال تلحق االسماء. " ألنها ؛نما بني المتصل بنون االناث لنقصان شبهه باالسمإالثالث: 

                                                 
 .١/٣٠٦التوضیح  )١(

 .٨٥شرح التسهیل، للمرادي  )٢(

 .٨٥نفسه  )٣(

 .١/٣٧شرح التسهیل، البن مالك  )٤(



 

١٨٨ 
 

"مــــا ذكــــره : ذلك لــــورود الخــــالف فــــي المســــألة یقــــولبــــو حیــــان علیــــه كــــأواعتــــرض 
المصـــنف مـــن أنـــه إذا لحقتـــه نـــون االنـــاث مبنـــي علـــى الســـكون بـــال خـــالف لـــیس بصـــحیح بـــل 
المســألة خالفیــة ،ذهـــب ابــن درســـتویه إلــى أنـــه معــرب ،وتبعــه علـــى ذلــك الســـهیلي وابــن طلحـــة 

 )١(وطائفة من النحویین."
 -رحمه اهللا تعالى-"نقل المصنف  :لهوقد اعترض علیه ابن عقیل في المسألة بقو 

ولیس كذلك بل الخالف  ،في بعض كتبه أنه ال خالف في بناء الفعل المضارع مع نون اإلناث
 )٢(موجود وممن نقله األستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح اإلیضاح"

 : رجیحالت
 ابن مالك فـي المسـألة أن الفعـل المضـارع المتصـل بـه نـون اإلنـاث مبنـي بـال ذكر

 )٤(و ابـــن عقیـــل" )٣(خـــالف وقـــد تبـــین لنـــا عكـــس ذلـــك حیـــث أثبـــت الخـــالف كـــل مـــن المـــرادي"
.ممــا ال یــدع مجــال للشــك فــي صــحة  )٨(والســیوطي" )٧(وأبــو حیــان" )٦(واألزهــري" )٥(واألشــموني"

 علم.   أواهللا  نقلهم للخالف.
 

 اسم اإلشارة المقرون بالكاف-٣
 اســم  لــى ابــن مالــك مــا ذكــره فــي بــابعتــرض المــرادي فیهــا  عامــن المســائل التــي 

ـــ ـــاإلشـــارة حی ـــین الهـــاء والكـــاف فی  عـــن العـــرب مـــن جـــواز بمـــا ســـمع الً مســـتده ث منـــع الجمـــع ب
 هما. اقتران

 تفصیل المسألة:
 )هاتانـك(و) هاذانـك (یقول في تنبیهاته بعد قول الناظم: " مقتضى ما ذكـر جـواز 

بالكــاف فــي التثنیــة والجمــع ال یصــحبه . قــال: "قــال فــي شــرح التســهیل: إن المقــرون )هؤالئــك(و
فحمــل علــى ذلــك مثنــاه  )ذلــك(أو  )ذاك(؛ ألن واحــدهما )هاؤلئــك(وال  )هــذانك(فــال یقــال:  )هــا(

                                                 
 .١/١٢٨التذییل والتكمیل  )١(

 .١/٤٠شرح ابن عقیل  )٢(

 .١/٣٠٦التوضیح  )٣(

 .١/٤٠یل شرح ابن عق )٤(

 .١/٤٦شرح االشموني  )٥(

 .١/٥٢شرح التصریح )٦(

 .١/١٢٨التذییل والتكمیل  )٧(

 .١/٣٠٧الهمع )٨(



 

١٨٩ 
 

ومعنـى، والسـماع فـي  وجمعه، لتساویهما لفظـاً  )ذاك(، وحمل علیهما مثنى وجمعه؛ ألنهما فرعاً 
 الجمع یرد علیه. فقال: 

 .)١( من هؤلیائكن الضال والسمر"
یجــوز أن یــؤتى بالكـاف مــع حــرف التنبیــه، وقــد نــص علــى  ویـرى ابــن مالــك أنــه ال

مـن الـالم، وعـدم لحاقهـا  ذلك في شرحه للتسهیل، یقول: " وال تلحـق المقـرون بالكـاف إال مجـرداً 
  إیاه أكثر من لحاقها. ومن لحاقها إیاه قول طرفة:

 )٢(رِف الُمَمدَِّد وال أهُل َهذاَك الطِّ  رأیُت بني غبراَء ال ُینِكروَنني
 ومثله قول اآلخر:

اِل والسَُّمر  نَّ كُ ائِ یَّ لِ ؤْ هَ  ِمنْ  اَما ُأَمْیِلَح ِغْزَالًنا َشَدنَّ لَنایَ   )٣(الضَّ
 

 ، كرهــوا كثـرة الزوائــد، وال تلحـق أیضــاً  )هـذالك(وال تلحـق المقـرون بــالالم فـال یقــال 
ذاك (، ألن واحـــدهما )هؤالئـــك(، وال )هـــذاتك(المقـــرون بالكـــاف فـــي التثنیـــة والجمـــع فـــال یقـــال: 

ألنهمــا فرعـاه ، وحمــل علیهمــا مثنـى ذلــك وجمعــه لتســاویهما  ؛، فحمــل علــى مثنـاه وجمعــه)وذلـك
 .)٤(لفظا ومعنى"

اعترض أبـو حیـان علـى ابـن مالـك فـي عـدم جـواز لحـاق الهـاء بـالمقرون بالكـاف و 
قرون بالكاف في التثنیة والجمع في التثنیة والجمع، یقول: " وقد زعم المصنف في الشرح أن الم

ال تلحقهــا الهــاء... وهــذا الــذي ذهــب إلیــه المصــنف مبنــي علــى زعمــه أن المشــار لــیس لــه إال 
مرتبتان القربى والبعدى، وقد بینا فساد دعواه في ذلك... فقد زعم هو أنه ال یقـال "هؤلئـك" وهـو 

 .)٥(باطل بهذا السماع الفاشي بین العرب"
                                                 

 .١/٤١٣التوضیح )١(

،وشــــرح األشــــموني ٣٤٦،والجنــــى الـــداني ١/٣١٧،وشـــرح الكافیــــة ٢٥البیـــت لطرفــــة بــــن العبـــد فــــي دیوانــــه  )٢(
 .٤/٣٠٤، وخزانة األدب ٨١، وشرح القصائد العشر ١/١٢٢

 .للتنبیه مع الكاف ولم یجئ بالالم"هذاك" حیث جاء بها شاهد فیه قوله: ال

وروى العباســي ِفــي " ، وقــال عنــه البغــدادي :١٣٠البیــت مختلــف فــي نســبته فهــو لمجنــون لیلــى فــي دیوانــه  )٣(
نـه أول َأْبَیـات معاهد التَّْنِصیص َعن َبعضـهم َأنـه مـن َأْبَیـات لـَبعض اْألَْعـَراب َوذكرَهـا ِفـي الدمیـة للبـاخرزي أَ 

َوَهـَذا اْلَبْیـت قـد ُرِوَي للمجنـون َوِلـِذي ْیِنّي ِإنَّه من قصیدة للعرجـي َوَقاَل اْلعَ  ...َثَالَثة لبدوي اْسمه َكاِمل الثََّقِفيّ 
، ١٠٢. وبــال نســبة فــي أســرار العربیــة١/٩٧" انظــر: خزانــة األدب َواهللا أعلــم . الرمــة وللحســین بــن عبــد اهللا

 .١/٢٩٧الهمع ، و ١/٥٠٦واللمحة
 . "حیث جمع بین هاء التنبیه مع الكافهؤلیائكنّ  "الشاهد فیه قوله: 

 . ٢٤٤/ ١شرح التسهیل، البن مالك  )٤(

 .٣/١٩٧التذییل والتكمیل  )٥(



 

١٩٠ 
 

امتناع اجتماع الهاء والـالم لكراهیـة العـرب  هلحاصل في تعلیحیان  يض أباواعتر  
كثـــرة الزوائـــد، یقـــول: " وعلـــل المصـــنف امتنـــاع اجتمـــاع الهـــاء والـــالم بـــأن العـــرب كرهـــت كثـــرة 

ألن كــل زائــدة منهمــا هــي لمعنـى ال تــدل علیــه الزائــدة األخــرى،  ؛الزوائـد. وهــذا تعلیــل لــیس بجیـد
 .)١(للمخاطب، والهاء تنبیه له"فالالم زائدة تشعر بالبعد، والكاف 

األزهــري المســألة علــى لغــة قــیس وربیعــة وأســد، یقــول:" وبنــو تمــیم ال  خالــد وحمــل
" ال فــي مفــرد وال فــي مثنــى وال فــي جمــع، حكــاه الفــراء عــنهم، وتقییــد الجمــع یــأتون بــالالم مطلقــاً 

، فــإنهم یــأتون مــن لغــة مــن یقصــره غیــر التمیمیــین، كقــیس وربیعــة وأســد بلغــة مــن مــده احتــرازاً 
 بالالم، قال شاعرهم:

 )٣(".)٢(اكَ لِ وَالْ  أُ َال إِ  لُ یْ لِ الضَ  ظُ عِ یَ  لْ هَ وَ   ةً ابَ شَ وا أُ ونُ كُ یَ  مْ ي لَ مِ وْ قَ  ُأوَالِلكَ 
 یقول الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید في تعقیبه على قول الشاعر:

 ُمَمدَّدِ وال أهُل َهذاَك الطِّرِف ال  رأیُت بني غبراَء ال ُینِكروَنني
مـع  -حیـث جـاء بهـا التنبیـه مـع الكـاف وحـدها، ولـم یجـئ بـالالم، ولـم یقـع لـي  )هـذاك  (" قوله

التنبیــه مــع كــاف  )هــا (نظیــر لهــذا البیــت ممــا اجتمعــت فیــه  -طویــل البحــث وكثــرة الممارســة 
واهد الخطاب بینهما اسم إشارة للمفرد، ولعـل العلمـاء الـذین قـرروا هـذه القواعـد قـد حفظـوا مـن شـ

هــذه المســألة مــا لــم یبلغنــا، أو لعــل قــداماهم الــذین شــافهوا العــرب قــد ســمعوا ممــن یوثــق بعربیتــه 
 .)٤(استعمال مثل ذلك في أحادیثهم في غیر شذوذ وال ضرورة تحوج إلیه، فلهذا جعلوه قاعدة"

 الترجیح:
ابــن  مــع أنّ اعه ســملثبــوت  الهــاءممــا ســبق یتبــین أنــه یجــوز الجمــع بــین الكــاف و 

ض علیــه فــي ذلــك. قــال رِ ، وقــد اعتُــوالكــاف فــي اســم االشــارة معــاً  هــاءك ال یجیــز اإلتیــان بالمالــ
    ولعلـــه تبـــع شـــیخه أبـــا حیـــان فـــي اعتراضـــه علیـــه، .المـــرادي: "والســـماع فـــي الجمـــع یـــرد علیـــه"

                                                 
 .٣/١٩٨ التذییل والتكمیل )١(

عبــد منــاف،  بــن الكلحبــة. وهــو ابـن كلحبــة الیربــوعي، واســمه هبیــرة بــنالالخزانــة فــي  البیـت نســبه البغــدادي )٢(
) انظــر: خزانــة ألــم تــك قــد جربــت مــا الفقــر والغنــى ... ومــا یعــظ الضــلیل إال أاللكــا ، ونصــه ( وكلحبــة أمــه

،والالمـات ٢٥، الصـاحبي ٢/٦، سـر صـناعة العربیـة ٢٦٩،وبال نسبة في إصـالح المنطـق ١/٣٩٤األدب 
 .١/٢٩٧، والهمع ١/١٤٦، وشرح التصریح ١٣٢

" حیــث جمــع بــین الكــاف والــالم فــي (أواللــك)على لغــة قــیس وربیعــة بــدًال مــن وميُأواللــك قــالشــاهد فیــه قولــه: "
 (أولئك). 

 .١/١٤٦شرح التصریح  )٣(

 .١/١٣٥منحة الجلیل  )٤(



 

١٩١ 
 

فقـد   )هـؤلئكن (تصـغیر  )هؤلیـائكن( ـــ" بینا فساد دعواه في ذلك، والسماع یرد علیه... ف یقول:
 .)١(وهو باطل بهذا السماع الفاشي بین العرب" )هؤلئك(هو أنه ال یقال زعم 

 
 )دام(تقدیم الخبر على  -٤

مــن المســائل التــي اعتــرض فیهــا المــرادي علــى ابــن مالــك مــا ذكــره فــي بــاب كــان 
 .وأخواتها حیث منع ابن مالك تقدم خبر دام علیها

 تفصیل المسألة: 

وحظـر بمعنـى  )دام(منـع تقـدیم الخبـر علـى :" كـل النحـاة أو العـرب  المرادي یقول
وال خـالف فـي منعهـا. واألخـرى: أن یتقـدم  )مـا(منع، ولذلك صورتان: إحداهما: أن یتقـدم علـى 

 .)٢(، وفیه نظر"أیضاً  .وظاهر كالمه أنه مجمع على منعها)ما(بعد  )دام(على
"ولـــیس كمـــا ذكـــر بـــل الحـــرف فیـــه : وقـــد اعتـــرض أبـــو حیـــان علـــى ابـــن مالـــك قـــال

أو غیـر عامـل فـإن كـان غیـر عامـل جـاز أن یتقـدم علـى الفعـل ال  صیل بین أن یكون عـامالً تف
 )٣(."مما تضرب زیداً  ترید :،تضرب  على الحرف نحو قولك :عجبت مما زیداً 

حــرف مصــدري غیــر  )َمــا(ِألَن  ؛وقــد نقــل الســیوطي عنــه قولــه: "َقــاَل َأُبــو َحیَّــان اْلقَیــاس اْلَجــَواز
  .)٤(َال تتصرف َفیتَّجه اْلَمْنع" )َدامَ (یثبت َأنّ  نع ِفیِه َذِلك ِإالَّ َأنْ َعامل َوَال یْمتَ 

"والذي یظهر أنه  حیث یقول: اعترض ابن عقیل علیه حیث أجاز تقدم خبرهاكما 
ال :كما تقـول  ،دام زید ال أصحبك ما قائماً :وحدها فتقول  )دام(على  )دام( ال یمتنع تقدیم خبر

 .)٥("كلمت أصحبك ما زیداً 
وقــد ذكــر األشــموني أن ســبب االعتــراض موجــه بطــریقین:" وفــي دعــوى اإلجمــاع 
على منعها نظر؛ ألن المنع معلل بعلتـین: إحـداهما عـدم تصـرفها، وهـذا بعـد تسـلیمه ال یـنهض 

 )مــا(، مــع اإلجمــاع علــى عــدم تصــرفها، واألخــرى أن )لــیس(مانعــا باتفــاق؛ بــدلیل اخــتالفهم فــي 
مختلــف فیــه. وقــد أجــاز كثیــر الفصــل  ینــه وبــین صــلته، وهــذا أیضــاً موصــول حرفــي وال یفصــل ب

                                                 
 .٣/١٩٧التذییل والتكمیل  )١(

 .١/٤٩٥التوضیح  )٢(

 .٤/١٨٧التذییل والتكمیل  )٣(

 .١/٤٣٠الهمع )٤(

 .١/٢٧٧شرح ابن عقیل  )٥(



 

١٩٢ 
 

بین الموصول الحرفي وصلته؛ إذا كان غیر عامل، كما المصدریة، لكـن الصـورة األولـى أقـرب 
 .)١(إلى كالمه"

"وأجمعـوا علـى أنـه ال : وقد تبـع ابـن االنبـاري ابـن مالـك فـي منـع تقـدم خبرهـا یقـول
فیهــا مــع الفعــل بمنزلــة المصــدر، ومعمــول  )مــا(، وذلــك؛ ألن علیهــا )مــا دام(یجــوز تقــدیم خبــر 

 .)٢(المصدر، ال یتقّدم علیه"
ألن العامل فیها الفعل، یقول: " أما  ؛علیها )مادام(وقد أجاز ابن یعیش تقدم خبر 

ألن المقتضــى لجــواز ذلــك موجــود، وهــو كــون  ؛تقــدیم أخبارهــا علــى أســمائها فجــائز بــال خــالف
 مـــا انفـــك عالمـــاً (و  )مـــازال قائمـــا زیـــداً (مـــانع هنـــاك، فلـــذلك جـــاز أن تقـــول: ، وال  العامـــل فعـــالً 

 .)٣(")بكر
ِألَنَّهــــا َمْشــــُروَطة ِبــــُدخول َمــــا  ؛هــــالیفحكــــي اِالتَِّفــــاق ع )دام("أمــــا : یقــــول الســــیوطي

 .)٤(ا قبله"المصدریة الظَّرِفیَّة والحرف المصدري ال یعمل ما بعده فیم
 : رجیحالت

، بإجمـــاععلیهـــا  )دام(ألة، ومـــال فیهـــا إلـــى منـــع تقـــدم خبـــر أورد ابـــن مالـــك المســـ
. وخالصـــة القـــول فیهـــا مـــا ذكـــره عبـــد اهللا بـــن صـــالح )مـــا(واعتـــرض علیـــه بجـــواز تقـــدیمها بعـــد 

 الفوزان: " أفعال هذا الباب من حیث تقدم الخبر علیها ثالثة أقسام:
هــا. فــال تقــول: ال أصــحبك األول: مــادام: وهــذه ال یجــوز فیهــا تقــدم الخبــر علــى (مــا) المتصــلة ب

مسـافرا مــادام علــي، وعللـوا لــذلك بــأن تقـدیم الخبــر علــى (مـا) یقتضــي تقــدیم بعـض الصــلة علــى 
 الموصول، وهذا ممنوع.

وأمـا تقــدم الخبـر علــى (مـادام) وحــدها فالظـاهر الجــواز. تقـول: أتــرك قـراءة الكتــاب 
 .)٥( ام الفكر"، وتقول: أترك قراءة الكتاب ما مشغوال دمادام الفكر مشغوالً 

 
 
 
 
 

                                                 
 .١/٢٣٢شرح االشموني )١(

 .١/١١٧أسرار العربیة )٢(

 .٤/٣٦٩شرح المفصل  )٣(

 .١/٤٢٩الهمع )٤(

 .٢٠٣-١/٢٠٢دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك )٥(



 

١٩٣ 
 

 )كل(للتوكید دون  )اجمع(ورود  -٥
من المسائل التي اعتـرض فیهـا المـرادي علـى ابـن مالـك مـا ذكـره فـي بـاب التوكیـد 

 .عنها استغناءً  )كل(للتوكید دون  )أجمع(ورود  ابن مالك حیث أجاز
 تفصیل المسألة:
 المرادي: یقول

 )١(جمع جمعاء أجمعون ثم  ودون كل قد یجيء أجمع
. قــال الشــارح: وهــو قلیــل، وفــي االرتشــاف )كــل(وهــو معنــى قولــه فــي التســهیل: وقــد یغنــین عــن 

ـــد كمـــا یؤكـــد بكـــل، ولـــیس مـــن بـــاب )كـــل(فـــي القـــرآن بـــدون  )أجمعـــین(كثـــر ورود  ، فهـــو توكی
 .)٢( كما زعم ابن مالك." )كل(االستغناء عن 

فــي اعتراضــه علــى ابــن )٣(والظــاهر ممــا أورده المــرادي انــه تبــع شــیخه أبــا حیــان 
 . )كل(ـمالك حیث قرر أن هذه ألفاظ خاصة بالتوكید ك

ورودهـا خالیـة مـن كـل قلیـل حیـث  نّ أوقد اعترض ابن عقیل  علـى المصـنف فـي 
فــي التوكیـد غیــر مسـبوقة بكــل  )أجمـع(، یقـول: "قــد ورد اسـتعمال العــرب  استشـهد بـوروده نظمــاً 

، )جاءت القبیلة جمعـاء(غیر مسبوقة بكلها نحو  )جمعاء(، واستعمال )جاء الجیش أجمع(نحو 
غیـر )جمع (، واستعمال )جاء القوم أجمعون(: نحو )كلهم ـ(غیر مسبوقة ب)أجمعین  (واستعمال
 . وزعم المصنف أن ذلك قلیل ومنه قوله:)جاء النساء جمع(نحو  )كلهنـ(مسبوقة ب

 تحملني الذلفاء حوال أكتعا  مرضعاً  یا لیتني كنت صبیاً 
 .)٥( ")٤(إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا  ا بكیت قبلتني أربعاً إذ

 
 

                                                 
، وشـرح ٢/٣٣٨، وشرح األشـموني ٢/٢٠٩، وشرح ابن عقیل ٣/١١٦٩، شرح الكافیة ٤٦ألفیة ابن مالك  )١(

 .٢/١٣٧التصریح

 .٢/٩٧٣التوضیح  )٢(

 .١٩٥٢االرتشاف )٣(

نظـر إلـى امـرأة حسـناء جمیلـة تسـمى ذلفـاء، ومعهـا صـبي  البیتان بال نسبة ومـا ذكـر عنهمـا أنهمـا ألعرابـي )٤(
،وشـرح  ٣/١١٦٩،شـرح الكافیـة١/٥٠٣فقالهمـا .وهمـا فـي إیضـاح شـواهد اإلیضـاح  یبكي، فكلما بكـى قبلتـه

 .٥/١٦٨،وخزانة األدب ٤/٤٩،والعقد الفرید ٢/٣٣٩،وشرح األشموني ٣/٢١٠ابن عقیل 
 .)كل(من غیر أن یؤكده أوًال بـ )أجمع(بـ )الدهر(الدهر ... أجمعا" حیث أكد  "الشاهد فیه قوله: 

 .٣/٢٠٩شرح ابن عقیل  )٥(



 

١٩٤ 
 

وغیــر تأكیــد  اً تكــون تأكیــد )كــال(مقدمــة علــى "أجمــع" ألن  )كــل(" :قــال ابــن یعــیش
 . )١(" اً ال تاكیدإال تكون  )أجمع(و

ن الكـریم، یقـول: آلكثرة ورودها في القر  )كل(ومذهب السیوطي جواز ورودها دون 
ــهنــه َال یُ هــور علــى أَ "َواْلجم ــ َؤكــد ِب ــ )كــل(دون  )أجمعـ(َأي ب ــار وَفاقــاً  .اراً اخِتی ــ َواْلُمْخَت  انألبــي ِحی

ــاَلى ــه َتَع ــْرآن َواْلَكــَالم الفصــیح َكَقْوِل ــَرة ُوُروده ِفــي اْلُق ــیَن   :َجــَوازه ِلَكْث َوإِن ، )٢(َألُْغــِوَینَُّهْم َأْجَمِع
ـِحیح  )٤(نََّم ِمـَن الِجنَّـِة َوالنَّـاِس َأجَمِعـینَ َألمَألنَّ َجهَ  )٣(َجَهنَّم لموعدهم َأْجَمِعینَ  َفلـُه :"َوِفـي الصَّ

ــاَل َأُبــو َحیَّــان )٦("فصــلوا ُجُلوًســا َأْجَمِعــینَ " )٥("ســلبه أجمــع ــِدیم  :"َق َوَال ُیَقــال َدِلیــل اْلَمْنــع وجــوب َتْق
ــِدیمَها علــى اْلعــین ِإذا اجْ  ؛(كــل) ِعْنــد اِالْجِتَمــاع ــالْ ِألَن الــنَّفس یجــب َتْق عیِن تمَعــا َویجــوز التَّْأِكیــد ِب
 .)٧(وأخواته معارف باِالتَِّفاِق َوِلَهَذا جرت على اْلمعرَفة"  )أجمع(أي  على اِالْنِفَراد َوِهي

 :الترجیح
 )كــل(دون  بلفظهــا للتوكیــد، وهــي تفیــد العمــوم مطلقــاً  )أجمــع( ممــا ســبق یتبــین أنّ 

المــرادي فــي تنبیهاتــه حیــث خــالف الفــراء فــي  ن الكــریم، كمــا صــرح بــذلكآلكثــرة ورودهــا فــي القــر 
تفیـد اتخـاذ الوقـت، والصـحیح أنهـا ككــل  )أجمعـین(إفادتهـا الوقـت، یقـول: " ذهـب الفـراء إلـى أن 

 .)٨( "َألُْغِوَینَُّهْم َأْجَمِعینَ ، بدلیل قوله: في إفادة العموم مطلقاً 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٢٢٣شرح المفصل )١(

 .٨٢/٢٣سورة ص )٢(

 .٤٣/١٤حجرلا )٣(

 .١١٩/١٢هود )٤(

الســــنن الصــــغرى ، و ١٧٥٤؛ رقــــم٣/١٣٧٤، و صــــحیح مســــلم ٨٧٢٤؛ رقــــم٨/٥٣الســــنن الكبــــرى للنســــائي )٥(
 .٣/٣٧٤للبیهقي 

 ؛١/٢٧٦، وسنن ابن ماجه٧١٤٤؛رقم ١٢/٥٠، ومسند أحمد٣٩٩؛رقم ١/١٣٣الموطأ لإلمام مالك  )٦(
 . ٨٤٦رقم  

 .٣/١٦٨الهمع  )٧(

 .٢/٩٧٣التوضیح  )٨(



 

١٩٥ 
 

 المبحث   الثاني:
 اً أفراد النحاة ديالمرا المسائل التي خالف فیها

 ویشتمل المبحث الثاني على المسائل التالیة:
 

 المسألة م.
 .)كلتا(التاء في   .١
 .)قط(و )قد(حذف النون من   .٢
 .)من( أنواع  .٣
حذف الضمیر العائد المجرور باإلضافة أو حرف الجر على االسم الموصول  .٤
 التمیمیة. )ما(زیادة الباء بعد   .٥
 .)ظن(حذف مفعولي   .٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٩٦ 
 

 :)كلتا (التاء في-١
مــن المســائل التــي خــالف فیهــا المــرادي النحــاة مــا ذكــره فــي بــاب المعــرب والمبنــي 

 .حیث خالف الجرمي في زیادة التاء للتأنیث
 تفصیل المسألة:

یـار ابـن جنـي أو "والتاء بدل من الم الكلمة، وهو إما واو وهـو اخت :المرادي یقول 
زائـدة للتأنیـث، وهـو ضـعیف؛  )كلتـا(یاء وهو اختیار أبي علّي، وذهب الجرمي إلى أن التـاء فـي

 .)١( وال بعد ساكن غیر األلف" ألن تاء التأنیث ال تقع حشواً 
بـین المدرسـتین، ومـال فیـه للمـذهب البصـري  )كلتـا (ونقل ابن خالویه الخـالف فـي

 )كلتــا(إال )ِفْعَتــٍل  (یقــول: " لــیس فــي كــالم العــرب اســم علــىومــا ورد بصــیغة (كلــت) فضــرورة ،
فعلـى فانقلبـت الـواو تـاء كمـا یقـال: تـاهللا، واألصـل  )ىكلـو  (عند الجرمي، وعند سیبویه: إنما هو

، والـدلیل علـى أنـه واحـد أن العـرب تقـول: كلتـا المـرأتین )ِكلـت(تثنیة  )كلتا(واهللا، وعند الكوفیین 
ان... لفظ كلتا، قال أهل الكوفة: إنـه تثنیـة، وقـال أهـل البصـرة: هـو واحـد، قائمة، وال یقال قائمت

، وقـــال أهـــل البصـــرة: )كلتـــا (، والتثنیـــة)كلـــت(وهـــو قولـــك: كلتـــا المـــرأتین قامـــت، قـــالوا: الواحـــد 
كلتــا الجنتــین قامتــا، وقــال اهللا تعــالى:  :المــرأتین قامــت، وال تقــول )كلتــا( :أخطــأوا، ألنــك تقــول

 الشاعر قال: وألن )٢( آتت
 .)٣(كلتاهما قد قرنت بزائده في كلت رجلیها سالمى واحده

ني تصیر ألفه یـاء، تقـول: جـاءتني ثوهذا الشاعر إنما اضطر فحذف األلف، وألنهم رأوه مع الم
كلتاهمــا، ورأیتهمــا كلتیهمــا، وهــذا إنمــا هــو مثــل لــدى وعلــى وٕالــى، یكــون مــع الظــاهر ألفــا، ومــع 

 .)٤( : علیك ولدیك وٕالیك."المكني یاء، نحو قولك
وألفها للتأنیث َوالتَّاء بدل َعن َالم اْلَكِلَمة َوِهـي  )ذكرىـ(قال السیوطي:" كلتا فعلى ك
َأو َیاء َوُهَو اْخِتَیار أبي َعلّي َوإِنََّما قلبت تَـاء لتأكیـد  ىِإمَّا َواو َوُهَو اْخِتَیار اْبن جني َوَأصلَها كلو 

صیر َتاء ِفي بعض اْألَْحَوال َفتخرج َعن علم التَّْأِنیث َوذهـب َبعضـهم ِإلَـى َأن التَّْأِنیث ِإْذ اْأللف ت
َكَمـا ُیَقـال ِفـي ُأْخـت أخـوي ورد ِبـَأن تَـاء  ىالتَّاء َزاِئَدة للتأنیث ِبَدِلیل حذفَها ِفي الّنَسب َوَقْولهْم كلو 

                                                 
 .١/٣٢٨التوضیح  )١(

 .٣٣/١٥الكهف )٢(

،وخزانة ١/١٥٢،والهمع ١/٥٥شموني ،وشرح األ١/٢٧،واإلنصاف ٢١٠البیت بال نسبة في أسرار العربیة  )٣(
 .١/١٣٣األدب 

 تثنیة كما یرى الكوفیون. )كلتا( حیث وردت مفردة، فدل على أنّ " كلت رجلیهاالشاهد فیه قوله: "

  .١٤٢لیس في كالم العرب، البن خالویه )٤(



 

١٩٧ 
 

ى َأنَّهَـا َزائِـَدة لإللحـاق َواْأللــف َالم التَّْأِنیـث َال تقـع َحْشـًوا َوَال بعـد َســاكن غیـر ألـف َوذهـب آخـر ِإَلــ
 .)١(اْلَكِلَمة َوَعِلیِه اْلجْرِمي "

قال الصبان" وألف كال قیل: بدل عن واو وقیل: عن یاء وألف كلتا للتأنیث والتـاء 
بـــدل عـــن واو وقیـــل: عـــن یـــاء. وقیـــل: األلـــف أصـــلیة الم الكلمـــة والتـــاء زائـــدة لإللحـــاق وقیـــل: 

أصلیة وألف كلتا للتأنیث أو أصلیة فاأللف فیهما غیـر  )كال(ا كانت ألف للتأنیث. فإن قلت: إذ
مجتلبة لعامل فكیف تكون إعراًبا. أجیب بأن اإلعـراب قـد یكـون حرفًـا مـن نفـس الكلمـة كمـا فـي 

 .)٢(األسماء الستة والمثنى"
، حیــث قــالوا أن التــاء بــدل مـــن الم )كلتــا(ونقــل أبــو حیــان مــذهب البصــریین فـــي 

تي في كال وهي الواو، یقول: " كلتا: فعلى كذكرى، والتاء بدل من الم الكلمة التي فـي الكلمة ال
 .)٣(كال، وهي الواو، وألف كلتا للتأنیث..." 

 :الترجیح
ــا زائــدة للتأنیــث وقــد خالفــه المــرادي و ضــعف رأیــه  ذكــر الجرمــي أن التــاء فــي كلت

وهــو مــا یمیــل إلیــه الباحــث وقــول  ،وال بعــد ســاكن غیــر األلــف ذلــك بأنهــا ال تقــع حشــواً  معلــالً 
"لـیس فـي كـالم العـرب اسـم علـى ِفْعتَـٍل إال كلتـا :الجرمي لم یقل به غیـره  كمـا قـال ابـن خالویـه 

عنــد الجرمــي". والــراجح فیهــا قــول ســیبویه أن التــاء فیهــا كتــاء بنــت وأخــت، وأن األلــف للتأنیــث، 
بـدل مـن الـواو، فأصـل كلتـا كلـوى، والمشهور في النقل عن جمهور البصریین أن التاء في كلتا 

ووزنه فعلى، أبـدلت الـواو اشـعارا بالتأنیـث تـاء. یقـول المـرادي: "ال یمتنـع أن یقـال هـي بـدل مـن 
قصــد هــذا المعنــى كمــا قــال بعــض النحــویین فــي تــاء بنــت وأخــت إنهــا بــدل مــن الم  إذا الــواو،
 . واهللا اعلم .)٤(الكلمة"

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .١/١٥١الهمع  )١(

 .١/١١٥حاشیة الصبان  )٢(

 .٢٥٩/ ١التذییل والتكمیل )٣(

 .٣/١٤٦٣التوضیح  )٤(



 

١٩٨ 
 

 )قط(و )قد(حذف النون من  -٢
من المسائل التي خالف فیها المـرادي النحـاة مـا ذكـره فـي بـاب الضـمیر مـن جـواز 

 .ما قاله النحاة في حذفها للضرورةل خالفاً  عند اإلضافة في االختیار )قط(و )قد(حذف نون 
 تفصیل المسألة:

ال یجـــوز إال فـــي  )قـــط(و )قـــد(یقـــول: "ذهـــب بعضـــهم إلـــى أن حـــذف النـــون مـــن  
 .)١(زه في االختیار"الضرورة. والصحیح جوا

ألنه یـرى أن إلحـاق نـون الوقایـة الزمـة فـي الكـالم وحـذفها  ؛خالف المرادي سیبویه
من الشعر ضرورة یقول في الكتـاب: "وقـد جـاء فـي الشـعر: قِطـي وقَـدي. فأمـا الكـالم فالبـّد فیـه 

 :من النون، وقد اضطر الشاعر فقال قِدي، شبهه بحسبي؛ ألن المعنى واحد. قال الشاعر"
 )٣(" )٢( لیس اإلماُم بالشَّحیح الُملحدِ   قْدني ِمن َنصر الُخبیَبین قِدي
 :)٤(ثالثة أوجه  )قدي(وقد جعل المرادي في 

 أن یكون بمعنى حسبي، ولم یأت بنون الوقایة على أحد الوجهین.  :أحدهما
 أن یكون اسم فعل، وحذف النون ضرورة.  :ثانیها

 .یاء لإلطالق، ولیست ضمیراً أن یكون اسم فعل، وال:وثالثها 
من الشاذ الذي ال  )قدني، وقطني(وقد ذكر ابن األنباري أن ورودها من الشذوذ : 

 )قـد وقـط (، وٕانما َحُسَن دخول هـذه النـون علـى)ِمّني وَعنِّي(یعرج علیه؛ فهو في الشذوذ بمنزلة 
همـا كمـا تـأمر بالفعـل؛ فلـذلك "َقْدَك من كذا، وَقْطـَك مـن كـذا" أي اْكتَـِف بـه، فتـأمر ب:ألنك تقول 

قطنـي (مـن غیـر نـون كمـا قـالوا  )َقِطـي وقَـِدي(حسن دخول هذه النـون علیهمـا، علـى أنهـم قـالوا 
 .)٥(بالنون" )وقدني

 
 

                                                 
 .١/٣٨٦التوضیح  )١(

(خبب)(قــدد)، وشــرح ١/٣٤٤(خبــب)، ولســان العــرب ١/١١٨البیــت منســوب لحمیــد األرقــط فــي الصــحاح  )٢(
، واالنصـــاف ١/١٧٨، والمفصـــل ٢/١٢٢،واألصـــول ٢/٣٧١؛ وبـــال نســـبة فـــي الكتـــاب ١/١٢٢التصـــریح 

١/١٠٧. 
نــي فــي األولــى، بقط تشــبیهاً  (قــدي)ا فــي وحــذفه (قــدني)"قــدني وقــدي" حیــث أثبــت النــون فــي الشــاهد فیــه قولــه: 

 ، وذلك للضرورة.وبحسبي في الثانیة

 .٢/٣٧١الكتاب )٣(
 .١/٢٥٤الجنى الداني  )٤(
 .١٠٨/ ١االنصاف )٥(



 

١٩٩ 
 

" ویجـــوز : وقـــد خـــالف ابـــن هشـــام ســـیبویه حیـــث أجـــاز الحـــذف وعنـــده قلیـــل یقـــول
ابـن النـاظم، فجعـل الحـذف فـي  لسـیبویه، وغلـط ، وال یخـتص بالضـرورة، خالفـاً الحذف فیه قلیالً 

 )١(أعرف من اإلثبات". )قد، وقط(

اسم فعـل، والیـاء فـي  )قدني وقطني (وقد اختار أبو حیان مذهب الكوفیین في أن 
، والیـاء فـي موضـع جـر، یقـول: )حسـب(بحذف النون بمعنى  )قطي وقدي(موضع نصب، أما 

عنـده اسـم فعـل والیـاء فـي موضــع  نهمـاإف )قـدني وقطنــي(والـذي أختـاره أن مـن قـال مـن العـرب "
والیاء في موضع جـر، كمـا نقـل الكوفیـون  )حسب (فهما بمعنى )قطي وقدي (نصب، ومن قال

لیسـت نـون وقایـة، بـل هـي مـن أصـل  )قـدني وقطنـي (عن العرب. ویحتمل أن تكـون النـون فـي
هـذا النـون  بجر عبد اهللا ونصبه، فعلى "قطن عبد اهللا درهم:"الكلمة، حكى الكسائي عن العرب 
الـــذي هـــو اســـم  )قطنـــــ(بعـــده فهـــو مبنـــي علـــى الفــتح لشـــبهه ب مــن أصـــل الكلمـــة، فـــإذا انجـــر مــا

 .)٢(فعل"
بمعنـى  )قـد وقـط(وهذا ما علیه الصبان في شرحه لكتاب األشموني، یقـول: "كـون 

فــي اللغتـین هــو مـذهب الخلیــل وسـیبویه، وذهــب الكوفیـون إلــى أن مـن جعلهمــا بمعنــى  )حسـب(
 )اكتفـى(ومن جعلهما اسـم فعـل بمعنـى  ي بغیر نون كما تقول: حسبي.طِ ي وقَ دِ : قَ قال )حسب(

 .)٣(ني بالنون كغیرهما من أسماء األفعال"طْ ني وقَ دْ قال: قَ 
وقد أوجز الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید القول في المسألة في تعقیبه على 

إن الحــذف غیــر شــاذ، ولكنــه  الشــاهد: "وقــد اضــطربت عبــارات النحــویین فــي ذلــك، فقــال قــوم:
قلیل، وتبعهم المصنف والشارح، وقال سیبویه: " وقد یقولون في الشعر قطى وقدى فأمـا الكـالم 

الن المعنــى واحــد " .  )حسبيـ(فــال بــد فیــه مــن النــون، وقــد اضــطر الشــاعر فقــال قــدى شــبهه بــ
البنـــاء ومضـــارعة  هـــو المســـتعمل، النهمـــا فـــي )قـــد وقـــط(علـــم: " وٕاثباتهـــا (النـــون) فـــي وقـــال األ

، فتلزمهمـــا النــــون المكســــورة قبــــل الیـــاء، لــــئال یغیــــر آخرهمــــا عــــن )مــــن وعــــن (الحـــروف بمنزلــــة
فهـو اسـم، وتقـول: قـدى، وقـدني  )حسـب(بمعنـى  )قـدك(وقال الجـوهري: " وأمـا قـولهم  ".السكون

بني ضــر (الن هـذه النــون إنمــا تــزاد فــي األفعـال وقایــة لهــا، مثــل  ؛بــالنون علــى غیــر قیــاس أیضـاً 
 )قـدني(" وهم الجوهري في قوله إن النون في  :وقال ابن (بري) یرد على الجوهري  ".)وشتمني

بالفعـل ال غیـر، ولـیس كـذلك، وٕانمـا تـزاد وقایـة  زیدت على غیر قیاس  وجعل النون مخصوصاً 
إذا أضـفتهما لنفســك: منـي وعنــي، )مــن وعـن  (لحركـة أو سـكون فــي فعـل أو حـرف، كقولــك فـي

                                                 
 .١/١٢٦أوضح المسالك  )١(
 .٢/١٨٠التذییل والتكمیل  )٢(
 .١/١٨٣حاشیة الصبان  )٣(
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علــى ســكونها، وكــذلك فــي قــد وقــط، وتقــول: قــدني  )مــن وعــن (وقایــة لتبقــى نــونفــزدت نــون ال
، فقـالوا: )لیـت(وقطني، فتزید نون الوقایـة لتبقـى الـدال والطـاء علـى سـكونها، وكـذلك زادوهـا فـي 

: ضــربني، لتبقــى البــاء علــى )ضــرب(لیتنــي، لتبقــى حركــة التــاء علــى حالهــا، وكــذلك قــالوا فــي 
 .)١(ضرب: اضربني، أدخلوا نون الوقایة لتبقى الباء على سكونها " فتحها، وكذلك قالوا في ا

 رجیح:الت
ممـــا ســـبق یتبـــین لنـــا صـــواب مـــا یـــراه المـــرادي فـــي هـــذه المســـألة التـــي خـــالف فیهـــا 
النحاة، حیث جعل االختیار في حذف النـون فـي قـدني وقطنـي. واالختیـار للمـتكلم فـي اسـتخدام 

ا یفهم بعد النظر في رأي أبي حیان شیخ المرادي. ویرى ، وهذا م)حسب(اسم الفعل أو مرادفها 
الباحــث أنــه خــالف المــذهب البصــري بمخالفتــه ســیبویه إمــام البصــریین، وتبــع شــیخه أبــا حیــان 

 واهللا أعلم. .ةوٕان لم یصرح صاحبنا بصحته في المسأل الذي مال للمذهب الكوفي،
 

 )من(أنواع -٣
اة مــا ذكــره فــي بــاب الموصــول حیــث مــن المســائل التــي خــالف فیهــا المــرادي النحــ

 .فلم یجزه ،أن تكون نكرة غیر موصوفة )من(جعل من أقسام  الذيعلي الفارسي  اخالف أب
 تفصیل المسألة:

أبـو علـي  احتج. حیث )٢("والصحیح أنها ال تكون غیر موصوفة " :یقول المرادي 
 :بقول الشاعر

  )٣("ُهَو ِفي سر وٕاعالِن  وِنْعَم من  َفِنْعَم َمْزَكُأ من َضاَقْت مذاهُبه
 )مـن(ذكـر اْلَفاِرِسـي َأنّ :" یقـول السـیوطيعلي الفارسـي كمـا  الظاهر أن هذا الرأي تفرد به أبو  

ـــرٍّ  ـــي ِس ـــن ِف ـــَم َم ـــه (وِنْع ـــِتْفَهام َكَقْوِل ـــَال صـــَلة َوَال صـــفة َوَال تضـــمن َشـــرط َوَال اْس ـــة ِب   تقـــع نكـــَرة َتامَّ
ــُه أحــ وٕاعــالن ... ) ــكَولــم ُیَوافق ــِذه تمییــزاً  .)٤("د علــى َذِل ــّي مــن َه ــو َعل  قــال بــن هشــام :" قــدر َأُب
   .)٥("َواْلَفاِعل مستتر

                                                 
 .١١٦منحة الجلیل/  )١(
 .١/٤٣٢) التوضیح٢(
(بـاب الـزاي ٢/١٠٩٨ال عنه العیني: "أنشده أبـو علـّي ولـم ینسـبه. فهـو بـال نسـبه فـي جمهـرة اللغـة ) البیت ق٣(

َكیـــف أرهــــُب أمـــرا َأو ُأراُع ِبـــِه ... َوقـــد َزَكـــأُت ِإَلــــى ِبشـــر بـــن مـــرواِن. وشـــرح الكافیــــة  وقبلـــه : فـــي الهمـــزة)
 .١/٣٥٣والهمع  ،١/١٣٨وشرح األشموني  ،١/٤٣٣والمغني  ،٢/١١٠٩

   بال صلة وال صفة وال استفهام على مذهب الفارسي.  ةنكرة تامهنا  )منفـ(  "نعم من هو"یه قوله: الشاهد ف
 .١/٣٥٣) الهمع٤(
 .١/٥٦٩) مغني اللبیب ٥(
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فــي جمیــع مواضــعها اال فــي وقوعهــا نكــرة  )مــا(قــال ابــن یعــیش :"أقســامها كأقســام 
  .)١(غیر موصوفة "

 ):٢"( عند المرادي أربعة أقسام )من(و 

 : موصولة ولها أربعة أنواع -١
 ):٣(َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْیكَ :تعالى للعاقل كقوله-أ 

ــْن َیــْدُعو ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َمــْن َال َیْســَتِجیُب :المنــزل منزلــة العاقــل كقولــه تعــالى -ب َوَمــْن َأَضــلُّ ِممَّ
 )٤( َلهُ 
ْن ِفي السََّمَواِت َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َیْسُجُد َلُه مَ لى:العاقل وغیر العاقل كقوله تعا المختلط به بین-ج

 )٥( َوَمْن ِفي اْألَْرضِ 

على ما ال یعقل، القترانـه  )من(أو وقع  )٦("َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ لمقترن به نحو: ا -د
 ).منــ(یعقل فیما فصل ب )منـ(ب
 .)٧(َمْن ُیْضِلِل اللَُّه َفَال َهاِدَي َلهُ  شرطیة كقوله تعالى :-٢
 .)٨(َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهِ  یة كقوله تعالى:"استفهام-٣
 نكرة موصوفة نحو: "مررت بمن معجب لك". -٤

 الترجیح :
ممـا یحفـظ وال  يأبـي علـ دُ اهِ ال تـرد نكـرة غیـر موصـوفة وَشـ )من( یرى الباحث أنّ 

یؤكــد عــدم ســماعه عــن  یقــاس علیــه .إذ یضــعف رأیــه عــدم نســبة البیــت كمــا ذكــر العینــي ممــا
 واهللا أعلم .  العرب وعدم موافقة النحاة له .

 
 
 
 

                                                 
 .٢/٤١١) شرح المفصل١(
 .٤٣٠-١/٤٢٨) التوضیح ٢(
 . ٢٥/٧) األنعام٣(
 .٥/٢٦) األحقاف ٤(
 .١٨/١٧) الحج ٥(
 .٤٥/١٨النور )٦(
 .١٨٦/٩األعراف )٧(
 .٢٥٥/٣سورة البقرة  )٨(
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 .حذف الضمیر العائد المجرور باإلضافة أو حرف الجر على االسم الموصول -٤
مــن المســائل التــي خــالف فیهــا المــرادي النحــاة مــا ذكــره فــي بــاب االســم الموصــول  

نهـا لغـة فصـیحة أل ؛مجرور ضعیف جـداً حذف العائد ال ابن عصفور الذي یرى أنّ  حیث خالف
 .ن الكریمآوردت في القر قد 

 تفصیل المسألة:
البـــن عصـــفور، بـــل فصـــیح  خالفـــاً  "ولـــیس حذفـــه بضـــعیف جـــداً المـــرادي:  یقـــول  

 .)١(لوروده في القرآن؛ وألنه منصوب في المعنى"
 ونثراً  جواز الحذف واستدل بوروده نظماً  )٢(وقد ذكر ابن مالك في شرحه للتسهیل

 ، ومثله قول الشاعر":)٣(فاقض ما أنت قاض"مثال الحذف قوله تعالى:  :یقول
 )٤(ونعبده وٕان جحد العموم  نصلي للذي صلت قریش

الموصـــول مجـــرور بمثلهـــا  ألنّ  ؛، فحـــذف العائـــد المجـــرور بـــالالم)نصـــلي للـــذي صـــلت لـــه(أراد 
 معناه كقوله:، وكذا لو كان أحد المتعلقین فعال واآلخر صفة باً معنى ومتعلق

)٥(فبح الن منها بالذي أنت بائح  وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة

ن، ویرى أنه جائز فصیح آبو حیان على جواز الحذف لوروده في القر أوقد استدل  
أورد شیوخنا هذا الحذف على أنه جائز فصیح، وزعم األستاذ أبـو الحسـن ابـن عصـفور " :بقوله

"، ثــم ذكــر االســتدالل علــى الحــذف : " وحذفــه ضــعیف جــداً أن األفصــح فیــه أن ال یحــذف، قــال
 . )٦(بقوله تعالى: (فاقض ما أنت قاض) "

                                                 
 .١/٤٥٧التوضیح  )١(
 . ١/٢٠٧، البن مالكلشرح التسهی )٢(
 .٧٢/١٦طه  )٣(
 .١١٠، وشرح قطر الندى١/٢٩٣، وشرح الكافیة ١/٢٠٥البیت بال نسبة في شرح التسهیل  )٤(

ـــه: " االســـم علـــى  بـــالالمحـــذف الضـــمیر العائـــد المجـــرور " حیـــث  نصـــلي للـــذي صـــلت قـــریش الشـــاهد فیـــه قول
 .نصلي للذي صلت له. والمراد: الموصول

 ونصه: ،٤٥) البیت لعنترة العبسي في دیوانه ٥(
ْیُت عن ذْكرى ُسَمیََّة ِحْقَبًة .....َفُبْح َعْنَك مْنها بالَّذي أنت بائحُ   َتَعزَّ

 . ١/١٧٦،شرح التصریح ١/١٦١،األشموني ١/١٧٤،وشرح ابن عقیل ٢/٩٢وبال نسبه في الخصائص ؛ 
بالـذي : ، والتقـدیر)الـذي(بمثـل مـا جـر بـه  "بالذي أنت بائح" حیث حـذف العائـد لكونـه مجـروراً  هد فیه قوله:الشا

 أنت بائح به.
 . ٣/٧٦) التذییل والتكمیل ٦(



 

٢٠٣ 
 

اســم فاعــل بمعنــى  ضــافةإب اً وقــد وضــح ابــن عقیــل شــرط جــوازه بــأن یكــون مجــرور 
بإضـافة اسـم  باإلضافة لم یحذف إال إذا كـان مجـروراً  الحال أو االستقبال، یقول: " كان مجروراً 

جاء الذي أنا  :فتقول، جاء الذي أنا ضاربه اآلن أو غداً :ل أو االستقبال نحو فاعل بمعنى الحا
بغیــر ذلـك لــم یحــذف نحـو جــاء الــذي أنـا غالمــه أو أنــا  بحــذف الهــاء وٕان كـان مجــروراً  ،ضـارب

 .)١(مضروبه"
المصــنف اســتغنى بالمثــال فــي األلفیــة عــن تقییــده بالوصــف،  ویــرى ابــن عقیــل أنّ 

نى بالمثـال عـن أن یقیـد الوصـف بكونـه اسـم فاعـل بمعنـى الحـال أو یقول: "كأن المصنف استغ
 .)٢(االستقبال"

"المـــــراد ًا :وأجــــاز الصـــــبان جـــــواز الحــــذف إذا كـــــان الوصـــــف اســــم مفعـــــول متعـــــدی
بالوصف هنا خصوص اسم الفاعل فال یجوز حذف العائد المخفـوض باسـم المفعـول نحـو جـاء 

نحـو جـاء  ؛و اسـم مفعـول المتعـدي إلـى اثنـینالذي أنت مضروبه قاله في التصریح، وظـاهره ولـ
 .)٣(والذي تمیل إلیه نفسي جواز حذف مخفوضه" .الذي أنت معطاه

 الترجیح:
الـــذي یرتضـــیه الباحـــث هـــو جـــواز حـــذف العائـــد المجـــرور علـــى االســـم الموصـــول 

 :)٤(لثبوت السماع به، ومن ذلك ما أورده أبو حیان"
 :)٥(قال الشاعر

 َیِمیني ِبإْدَراِك الَِّذي ُكْنُت َطاِلَبا  ِتَالِدي إذا اْنثََنتْ  َوَیْصُغُر ِفي َعْیِنيِ 
 :)٦(وقول اآلخر

 وال زاجرات الطیر ما اهللا صانع لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى
 
 

  

                                                 
 . ١/١٧٣) شرح ابن عقیل ١(
 . ١/١٧٣) نفسه ٢(
 .١/٢٥٠) حاشیة الصبان ٣(
 . ٣/٧٦) التذییل والتكمیل ٤(
، وبال نسبة في شرح ٨/١٤١، و خزانة األدب ٢/٦٨٥ناشب في الشعر والشعراء ) البیت منسوب لسعد بن ٥(

 . ١/٢٨٤، وعیون األخبار ١/١٥٩األشموني 
 "الذي كنت طالبا" حیث حذف العائد من جملة الصلة (كنت طالبًا)، والمراد: الذي كنت طالبا له. :فیه الشاهد 

 .٢٧٠شعراء، والشعر وال٥٦) البیت للبید بن ربیعة في دیوانه ٦(
 الشاهد فیه قوله: "ما اهللا صانع" حیث حذف العائد من جملة الصلة (ما اهللا صانع)، والمراد: ما اهللا صانعه.
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 :)١(قول طرفة وأیضاً 
 ویأتیك باألخبار من لم تزود  ستبدي لك األیام ما كنت جاهال

 علم. أواهللا 
 التمیمیة )ما(بعدزیادة الباء  -٥

مــن المســائل التــي خــالف فیهــا المــرادي النحــاة مــا ذكــره فــي بــاب المشــبهات بلــیس 
تابع سیبویه التمیمیة و  )ما(علي الفارسي والزمخشري في منعهم زیادة الباء بعد  باحیث خالف أ

 .ز ذلك لثبوته في أشعار بني تمیمواجوالفراء في 
 تفصیل المسألة: 

الحجازیــة، ومنــع الفارســي  )مــا(خــالف فــي زیــادة البــاء بعــد  "وال :المــرادي  یقــول 
 .)٢(التمیمیة، والصحیح الجواز لوجود ذلك في أشعار بني تمیم" )ما(والزمخشري زیادتها بعد 

 )مـــا(اختلـــف فـــي زیادتهـــا بعـــد "وقـــد شـــرح  المـــرادي المســـألة فـــي شـــرحه للتســـهیل :
یح جــوازه ،وقــال أبــو علــي فــي أحــد التمیمیــة فــذهب الفارســي والزمخشــري إلــى منــع ذلــك والصــح

بني تمیم ونثـرهم ،وأمـا قولیه :یدل علیه السماع والقیاس واإلجماع .أما السماع فلوجود ذلك في 
المكفوفـة وبعـد  )مـا(بـدلیل دخولهـا بعـد  ال لكونـه منصـوباً  ن الباء دخلـت الخبـر منفیـاً القیاس فأل

  ).٣(وأما اإلجماع فنقله أبو جعفر الصفار نفسه" )هل(
مــن دخــول البــاء فــي الخبــر عنــد البصــریین دفــع التــوهم  ةن الفائــدأوذكــر المــرادي 

"فائدة دخول الباء في الخبر عند البصریین دفع توهم المتكلم  أن السامع لم یسـمع النفـي :یقول 
وقــال الكوفیــون هــذا نفــي  .ارتفــع الــوهم أول الكــالم فیتــوهم أن الكــالم موجــب فــإذا جــيء بالبــاء،

  ).٤(والباء بمنزلة الالم" ،لمنطلقٌ  زیداً  ل :إنَّ لقول القائ
ضـطراب وقد خالف ابن عقیل في شرحه أبا علي حیث أجـاز زیادتهـا وعـزا ذلـك ال

لقـوم بـل تـزاد  بكونهـا حجازیـة خالفـاً ) مـا(تخـتص زیـادة البـاء بعـد " :أبي علـي فـي المسـألة یقـول
 بني  دزیادة الباء بعد ما عن - تعالىرحمهما اهللا-بعدها وبعد التمیمیة وقد نقل سیبویه والفراء 

 
 

                                                 
ــــد ١/١٨٩،والشعروالشــــعراء ١٣٢،وجمهــــرة أشــــعار العــــرب ٢٩البیــــت لطرفــــة بــــن العبــــد فــــي دیوانــــه )١( ، والعق

 .٢/٢١٢، وصبح األعشى٣/٦٣، ونهایة األرب٣/٧٨الفرید
 " حیث حذف العائد من جملة الصله والمراد (ما كنت جاهًال به) .ما كنت جاهالیه قوله: "الشاهد ف

 .١/٥٠٨التوضیح  )٢(
 .٣٢٥شرح التسهیل، للمرادي  )٣(
 .٣٢٥ نفسه )٤(
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وهـو موجـود فـي أشـعارهم  .وقـد اضـطرب رأي  ،تمیم فال التفات إلى من منـع ذلـك
 .)١(الفارسي في ذلك فمرة قال ال تزاد الباء إال بعد الحجازیة ومرة قال تزاد في الخبر المنفي"

اس ویجعلونها بمنزلة "بنو تمیم ال یعملونها ویجرون فیها على القی :قال ابن یعیش
 ).٢(".ونحوهما مما ال عمل له لعدم االختصاص على ما تقدم) والهمزة ل ه(

بـــین أن تكـــون  )مـــا(فـــرق فـــي دخـــول البـــاء فـــي خبـــر  نـــه الأاألزهـــري خالـــد  ویـــرى
:" ال فـــرق فـــي دخـــول البـــاء فـــي  بقولـــه وقـــد اعتـــرض علـــى المـــانعین أیضـــاً  حجازیـــة أو تمیمیـــة.

جازیـــة أو تمیمیـــة، كمـــا اقتضـــاه إطالقـــه، وصـــرح بـــه فـــي غیـــر هـــذا بـــین أن تكـــون ح )مـــا(خبـــر
الكتــاب، وزعــم أبــو علــي أن دخــول البــاء مخصــوص بالحجازیــة، وتبعــه علــى ذلــك الزمخشــري، 
وهو مردود؛ فقد نقل سیبویه ذلك عن تمیم، وهو موجود في أشـعارهم؛ فـال التفـات إلـى مـن منـع 

 ).٣(". ذلك.
 الترجیح: 

جـــواز  دخـــول البـــاء علـــى خبـــر المبتـــدأ الواقـــع بعـــد مـــا  حـــه الباحـــث هـــوجالـــذي یر 
 التمیمیة، بدلیل قول الفرزدق وهو تمیمي:

 )٤( َوَال ُمْنِسىٌء َمْعٌن وََال ُمتَّیسِّرُ   لعمرك ما معن بتارك حقه
الحجازیـة بـل تـدخل ِفـي خبـر  )َمـا(" َوَال یْخَتص ُدُخول اْلَبـاء ِبَخَبـر :یقول السیوطي

َوِألَن اْلَبــاء  ،للفارســي والزمخشــري لُوُجــود َذِلــك ِفــي أشــعار بنــي َتِمــیم ونثــرهم ًفــاً التمیمیــة خال )َمــا(
وامتناعها ِفـي  )لم أكن بقائم(َال لَكونه َمْنُصوًبا ِبَدِلیل ُدُخولَها ِفي  ؛ِإنََّما دخلت اْلَخَبر لَكونه منفیاً 

 . )٥(".كنت َقاِئم
  )ظن(حذف مفعولي  -٦

ها المرادي النحاة مـا ذكـره فـي بـاب ظـن وأخواتهـا حیـث من المسائل التي خالف فی
 .خالف ابن ملكون شیخ الشلوبین الذي منع حذف مفعولي ظن اختصاراً 

 تفصیل المسألة:
ولــیس  "ومنــع ابــن ملكــون شــیخ الشــلوبین حــذف أحــدهما اختصــاراً  :یقــول المــرادي

 ).٦(بصحیح"
                                                 

 .١/٣١٠شرح ابن عقیل  )١(
 .١/٢٦٩شرح المفصل  )٢(
 .١/٢٦٣شرح التصریح   )٣(
 .٥٩سبق تخریجه  )٤(
 .١/٤٦٤الهمع  )٥(
 .١/٥٦٧لتوضیح ا )٦(
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حیــث  اختصــاراً  والظــاهر إجمــاع النحــاة علــى جــواز حــذف مفعــولي ظــن وأخواتهــا
"والـــذي ذكـــره المصـــنف هـــو الصـــحیح مـــن مـــذاهب  :خالفـــه كثیـــر مـــن النحـــاة  یقـــول ابـــن عقیـــل

َأْیَن ُشـَرَكاِئَي  قوله تعالى: نحو أن حذفهما لدلیل جائز إجماعاً  )٢(وذكر األشموني )١(النحویین"
 . )٣( الَِّذیَن ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ 

ز باإلجمــــاع حــــذف المفعــــولین" ألفعــــال األزهــــري "ویجــــو خالــــد وقــــد نقــــل اإلجمــــاع 
 .)٤(القلوب. "اختصاًرا، أي: لدلیل" یدل علیهما"

قال السیوطي "منعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وابـو إسـحاق 
 .)٥(بن ملكون كاالقتصار"ا

جمـع علـى منـع حـذف أُ نمـا إ" :یقـول وقد بین الصـبان السـبب فـي الحـذف اختصـاراً 
المحــذوف لـــدلیل كالمـــذكور ولهـــذا  نّ أل ؛حـــدهما اختصـــاراً أواختلـــف فــي حـــذف  حــدهما اقتصـــاراً أ
 .)٦( "واختلف في حذفهما اقتصاراً  جمع على جواز حذفهما اختصاراً أُ 

 حذف مفعولي ظن وأخواتها ضربان: نَّ أ )٧( وقد بین المرادي
 وهو الحذف لدلیل ما قبلها علیها . :اختصاراً  ول:األ

 .رألن أصلهما المبتدأ والخب ؛دهما دون اآلخر فال یجوزحأعلى  الثاني :اقتصاراً 
 "كقول الكمیت: ونثراً  وقد أجاز المرادي الحذف لالختصار لورود السماع نظماً   

 )٨(بُ سَ حْ تَ وَ  ليَّ عَ  م عاراً هُ بَّ رى حُ تَ  ةٍ نَّ سُ  ةِ أم بأیَّ  تابٍ كِ  بأيَّ 
الَِّذیَن َیْبَخلُـوَن ِبَمـا آتَـاُهُم اللَّـُه ِمـْن َفْضـِلِه  َوَال َیْحَسَبنَّ ، قوله تعالى: ومن حذف األول اختصاراً  

 ومن حذف الثاني اختصارا قول عنترة: :  أي: ما یبخلون به هو خیرا لهم.)٩(ُهَو َخْیًرا

                                                 
 .٢/٥٧شرح ابن عقیل )١(
 .١/٣٧٣شرح االشموني  )٢(
 .٦٢/٢٠القصص )٣(
 .١/٣٧٧شرح التصریح )٤(
 .١/٥٥٠الهمع )٥(
 .٢/٤٨حاشیة الصبان  )٦(
 .١/٥٦٧التوضیح  )٧(
، ٥١٦فـــي دیوانـــه –صـــلى اهللا علیـــه وســـلم -) البیــت مـــن قصـــیدة هاشـــمیة للكمیـــت؛ یمـــدح فیهــا آل الرســـول ٨(

ــــــوان الحماســــــة ١/٣٧٧یح التصــــــر  ــــــة األدب ٤٩١،وشــــــرح دی ــــــال نســــــبة فــــــي أوضــــــح ٤/٣١٤، و خزان ؛ وب
 . ١/٣٧٣وشرح األشموني  ،٢/٥٥وشرح بن عقیل  ،٢/٥٩المسالك
. الشاهد فیه:  "تحسب" حیث حذف المفعولین لداللة سابق الكالم علیهما، والتقدیر: تحسب حبهم عارا عليَّ

 .١٨٠/٤) آل عمران ٩(
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 )١(مني بمنزلة المحب المكرم ولقد نزلت فال تظني غیره
 ."مني أي: فال تظني غیره واقعاً 

ف لـم یجـز ال "فإن لم یدل دلیـل علـى الحـذ :بقوله ومثل ابن عقیل للحذف اقتصاراً 
 ظننت زیـداً (ترید  )ظننت قائماً (وال ،) ظننت زیداً (وال ، )ظننت( :فال تقول فیهما وال في أحدهما

 .)٢(")قائماً 
 الترجیح:

إذا  اســتغناء عنــه مــن مفعــولي ظــن وأخواتهــیــرى الباحــث جــواز حــذف مــا یمكــن اال
 یفســد المعنــي وال الصــیاغة اللغویــة وقــد ثبــت ذلــك نظمــاً  تــوفر الــدلیل علــى المحــذوف بحیــث ال

 علم.أواهللا  .ونثراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ١/٣٧٩، وشرح التصـریح ٤٨٦، وشرح شذور الذهب ٢/٢١٨، والخصائص ١٥٣رة في دیوانه) البیت لعنت١(

 .٩/١٣٦وخزانة األدب 
الشــاهد فیــه قولــه: "فــال تظنــي غیــره" حیــث حــذف المفعــول الثــاني لـــ(تظن) لقیــام الــدلیل علــى المحــذوف، وتقــدیر 

 الكالم: ولقد نزلت فال تظني غیره واقعًا.
 .١/٤٥٥) شرح ابن عقیل٢(
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 المبحث الثالث 
 مع الجمهورأفرادًا المسائل التي اختلف فیها العلماء 

  
 ویشتمل على المسائل التالیة :

 
 المسألة م.
 یا المخاطبة اسم أم حرف.  .١
 .السبب في اإلعراب   .٢
 سبب دخول نون الوقایة على الفعل.  .٣
 .أل الموصولة اسم أم حرف   .٤
 .االسم المرفوع بعد لوال  .٥
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 اسم أم حرف. )المخاطبة ءیا(-١
للعلماء مـع الجمهـور مـا  من المسائل التي ذكرها المرادي في كتابه واحتوت خالفاً 

ـــه ل أن ممـــابـــاب الكـــالم حیـــث ذكـــر ذكـــره فـــي  ــــ(یمیـــز الفعـــل قبول ـــةــ عنـــد ســـیبویه  )یاء المخاطب
ویشـترك فـي إلحاقهـا المضـارع  حیث یریـان أنهـا حـرف األخفش والمازني وقد خالفهم ،والجمهور
  .واألمر

 تفصیل المسألة:
یاء المخاطبة وهي اسـم مضـمر عنـد سـیبویه، والجمهـور. وحـرف  المرادي: " یقول

 .)١( "فش والمازني، ویشترك في إلحاقها المضارع واألمر نحو "أنت تفعلین وافعليعند األخ
  )٣(المرادي كل من ونسبه إلى سیبویه )٢(األزهريخالد وهي اسم عند 

 ؛"اْلَیــاء المفــردة َتــأتي علــى َثَالَثــة أوجــه حیــث یقــول : ویــرى ابــن هشــام ذلــك أیضــاً 
َوَقاَل اْألَْخَفش والمازني ِهَي حـرف َتْأِنیـث  )تقومین وقومي(و للمؤنثة َنحْ  َوَذِلَك َأنََّها تكون ضمیراً 

 .)٤(َواْلَفاِعل مستتر"
 قسام كما عرفها المرادي :"الیاء حرف مهمل، له ثالثة أقسام: أوللیاء ثالثة 

    األول: أن تكون لإلنكار، نحو: أزید نیه. ألحقت الیاء بعد كسر التنوین.
إذا أردت أن تقــول: قــد قــام، فوقفــت علــى قــد لتــذكر مــا  حــو: قــدي،الثــاني: أن تكــون للتــذكار، ن

 بعده. 
علـــى مـــذهب  )تفعلـــین (الثالـــث: أن تكـــون حرفـــًا یـــدل علـــى التأنیـــث والخطـــاب. وهـــو الیـــاء فـــي

 األخفش والمازني. والصحیح أنها اسم مضمر. والخالف في ذلك شهیر."
، كیــاء التصــغیر، ویــاء النســب، ومــا ســوى ذلــك، مــن أقســام الیــاء، فــال یعــد مــن حــروف المعــاني

 .)٥(ویاء المضارعة، ویاء اإلطالق، ویاء اإلشباع، وغیر ذلك من الیاءات"
 الترجیح :

یمیل الباحث إلى ما یراه الجمهور في یـاء المخاطبـة فهـي ضـمیر مبنـي فـي محـل 
لـم  "اسـتدلوا بـأن الیـاء  :ثبت ضعف رأي األخفش والمازني كما یقـول أبـو حیـان كما ،رفع فاعل

باتفـاق فـي مثـل:  فیحمل هذا علیه، وقد ثبت ضـمیراً  هذا الموضع، عالمة تأنیث في غیرتثبت 
ضربني. ومنها أن عالمة التأنیـث لـم تلحـق المضـارع فـي موضـع مـن آخـره . ومنهـا أن عالمـة 

                                                 
 .١/٢٨٩التوضیح )١(

 .١/٩٩شرح التصریح )٢(

 .١/١٨١الجنى الداني  )٣(

 .١/٤٨٧المغني  )٤(

 .١/١٨١الجنى الداني  )٥(
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ت الیاء حـرف تأنیـث لثبتـت دان تقومان، فلو كانهنالتأنیث ثبتت في التثنیة في مثل: قامتا، و ال
نیـــة. ومنهـــا أنـــه لـــم یرفـــع مـــن المضـــارعة بـــالنون إال مـــا اتصـــل بـــه ضـــمیر. وانمـــا بـــرز لتثفـــي ا

ال تـرى أنـه لـو لـم یبـرز أللعلة التي أوجبت بـروزه فـي التثنیـة والجمـع، وهـو اللـبس؛  الضمیر هنا
فــي التثنیــة والجمــع اللتــبس بفعــل المفــرد، فكــذلك هنــا لــو لــم یبــرز اللتــبس بفعــل المــذكر؛ ألنــك 

 .)١( في خطاب المذكر." )لعَ فْ تَ (تقول: 
 

 السبب في اإلعراب  -٢
للعلماء مـع الجمهـور مـا  من المسائل التي ذكرها المرادي في كتابه واحتوت خالفاً 

 .ذكره في باب الكالم حیث خالف قطرب الجمهور في سبب اإلعراب في االسم
 تفصیل المسألة:

ء به في االسم لیدل على مذهب الجمهور، أن اإلعراب إنما جي" :المرادي  یقول 
المعاني المعتَـِورة ... وذهـب قطـرب إلـى أن اإلعـراب لـم یـدخل لیفـرق بـین المعـاني، وٕانمـا دخـل 

 .)٢(لیفرق بین الوصل والوقف"
" اإلعــراب هــو مــا یلحــق االســم والفعــل بعــد تســلیم بنائهمــا ونضــد :قــال ابــن الســراج

ي یقع لفروق ومعاٍن تحدث إعراًبـا وبـدءوا حروفهما... فسموا هذا الصنف الثاني من التغییر الذ
یتعاقــب آخــره بهــذه  بــذكره فــي كتــبهم؛ ألن حاجــة النــاس إلیــه أكثــر، وســموا مــا عــدا هــذا ممــا ال

 .)٣("اً الحركات والحروف مبنیّ 
أكــرم  :"هــو اإلبانــة عــن المعــاني باأللفــاظ أال تــرى أنــك إذا ســمعت :قــال ابــن جنــي

برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعـول ولـو كـان  علمت.وشكر سعیًدا أبوه ،سعید أباه 
 .)٥(واحًدا الستبهم أحدهما من صاحبه" )٤(الكالم شرًجا

ْعـَراب دخـل اْلَكـَالم لیفـرق  :ذكر العكبـري المسـألة وعـدها مـن المسـائل الخالفیـة "اْإلِ
َضـاَفة َوَنْحـو َذِلـك. َوَقـالَ  قطـرب: لـم یـْدخل لِعلَّـة، وٕانمـا  َبین اْلمَعـاِني مـن الفاعلیـة والمفعولیـة َواْإلِ

لین َأن اْلَكَالم َلو لم یعرب ال دخل َتْخِفیًفا على اللَِّسان. ة اْألَوَّ  .)٦(لتبست اْلمَعاِني"َوحجَّ
                                                 

 .٢/١٤٢التذییل والتكمیل  )١(

 .١/٢٩٨التوضیح )٢(

 .١/٤٤األصول في النحو  )٣(

ــاُل: ُهمــا َشــْرج واحــٌد، وَ  ، وفــي لســان العــرب :"نوًعــا: أي  )٤( ــْرب؛ ُیَق َعَلــى َشــْرج َواِحــٍد َأي ضــْرب الَشــْرج: الضَّ
 ،(شرج).٢/٣٠٧انظر اللسان  َواِحٍد.

 .١/٣٦الخصائص  )٥(

 .١/٩٣مسائل خالفیة في النحو )٦(
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یجلبــــــه العامــــــل فــــــي آخــــــر  أو مقــــــدَّرٌ  ظــــــاهرٌ  "اإلعــــــراب أثــــــرٌ  :وقــــــال ابــــــن هشــــــام
ــ .وقــد قــال الســیوطي معقبــاً )١(الكلمــة" ــْیَس قیــداً علــى قولــه: "قــد صــرح ُهــَو ِف  ي َشــرحه ِبــَأن َذِلــك َل
ِبِه َعن َشْيء ِإْذ َلْیَس لنا أثر یجلبه اْلَعاِمل ِفي غیـر اآلخـر فیحتـرز َعنـُه َوإِنََّمـا ُهـَو َبَیـان  محترزاً 

ْعَراب من اْلَكِلَمة"  .)٢(لمحل اْإلِ
"أنـواع اإلعـراب أربعـة: الرفـع والنصـب : وأنواع اإلعراب أربعـة كمـا قـال ابـن عقیـل

 .)٣(جر والجزم"وال
أمـــا :" ، یقـــولنســـبه لقطـــربی ویـــذهب األشـــموني فـــي الخـــالف لـــرأي الجمهـــور ولـــم

االصـطالح ففیـه مـذهبان: أحــدهما أنـه لفظـي، واختــاره النـاظم ونسـبه إلــى المحققـین، وعرفـه فــي 
التســهیل بقولــه: مــا جــيء بــه لبیــان مقتضــى العامــل مــن حركــة أو حــرف أو ســكون أو حــذف. 

ي والحركات دالئل علیه، واختاره األعلم وكثیرون. وهو ظاهر مذهب سیبویه، والثاني: أنه معنو 
، والمـذهب األول أو تقدیراً  وعرَّفوه بأنه: تغییر أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة علیها لفظاً 

؛ ألن العوامـل لـم ألن المذهب الثاني یقتضي أن التغییـر األول لـیس إعرابـاً  ؛أقرب إلى الصواب
 .)٤(بعد، ولیس كذلك "تختلف 

ْعــَراب َلْفِظــي َأو معنــوي علــى : بقولــه وقــد بــین الســیوطي الخــالف فــي المســألة "اْإلِ
َقْوَلْیِن فالجمهور على األول َوإَِلْیِه ذهب اْبن خروف والشلوبین َواْبن َمالك َونسـبه للمحققـین َواْبـن 

رین َوحده على َهَذا أثر َظا ْعـَراب اْلَحاِجب َوَساِئر اْلُمَتَأخِّ هر َأو ُمَقّدر یجلبـه اْلَعاِمـل ِفـي َمحـل اْإلِ
َوُهــَو اآلخر...َوذهــب األعلــم َوَجَماَعــة مــن المغاربــة ِإَلــى َأنــه معنــوي َونســب لَظــاِهر َقــول ِســیَبَوْیٍه 

 .)٥(" َأو َتْقدیراً  َورجحه َأُبو َحیَّان وَعلى َهَذا فحده التَّْغِییر لعامل لفظاً 
 

 الترجیح :
ــین  نّ أل لــرأي الجمهــور فــي المســألة ویمیــل الباحــث ْعــَراب دخــل اْلَكــَالم لیفــرق َب اْإلِ

 ؛فــاألول مرفــوع  )ســلمت علــى محمــد(و ) رأیــت محمــداً (و )حضــر محمــد:(اْلمَعــاِني فعنــد قولنــا 
والثــاني منصــوب لتغیــر العامــل  )حضــر(ألنــه معمــول لعامــل یقتضــي الرفــع علــى الفاعلیــة وهــو 

والثالـث مجـرور لتغیـر العامـل  ،)رأیـت (مفعولیـة وهـو الفعـلبعامل آخر یقتضـي النصـب علـى ال
 .)على(بعامل آخر یقتضي الجر وهو

                                                 
 .١/٦٤أوضح المسالك  )١(

 .١/٦٠الهمع )٢(

 .١/٣٦الخصائص  )٣(

 .١/٤١شرح االشموني  )٤(

 .١/٦٠الهمع )٥(
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 سبب دخول نون الوقایة على الفعل -٣
للعلماء مـع الجمهـور مـا  من المسائل التي ذكرها المرادي في كتابه واحتوت خالفاً 

ة علــى الفعــل بــن مالــك الجمهــور فــي ســبب دخــول نــون الوقایــاذكــره فــي الضــمیر حیــث خــالف 
 .حیث یرى الجمهور أن السبب في دخولها أن تقي الفعل من الكسر

 تفصیل المسألة:
أن هـذه النـون سـمیت نـون الوقایـة؛ ألنهـا تقـي  إلـى یقول المرادي" ذهـب الجمهـور 

فــي األمــر، فلــوال  )أكرمنــي(الفعــل مــن الكســر. وقــال المصــنف: بــل ألنهــا تقــي اللــبس فــي نحــو: 
، وأمر المذكر بأمر المؤنـث: ففعـل األمـر أحـق بهـا )یاء المخاطبةــ(المتكلم بالنون اللتبست یاء 

 .)١(من غیره"
وأن االلتبـــاس علـــى الســـامع فـــي  ،ویـــرى ابـــن مالـــك أن  فعـــل األمـــر أحـــق بلحاقهـــا

التفریــق بــین یــاء المــتكلم ویــاء المخاطبــة أو فعــل األمــر للمــذكر أو المؤنــث إذا ورد الفعــل دونهــا 
: " ینبغــي أن تعلــم أن فعــل األمــر أحــق بهــا مــن غیــره ألنــه لــو یقــول بالفعــلالســبب فــي لحاقهــا 

اتصـل بیـاء المــتكلم دونهـا لــزم محـذوران: أحــدهما: التبـاس یــاء المـتكلم بیــاء المخاطبـة. والثــاني: 
قي هـــذان المحـــذوران فســـمیت نـــون الوقایـــة  وّ التبـــاس أمـــر المـــذكر بـــأمر المؤنـــث، فبهـــذه النـــون تُـــ

الفعل من الكسـر إذ الكسـر یلحـق الفعـل مـع یـاء المخاطبـة لحاقـا هـو أثبـت  ال ألنها وقت ؛لذلك
فضـلة فهــي فـي تقــدیر االنفصـال بخــالف  مألن یــاء المـتكل ؛مـن لحـاق الكســر ألجـل یــاء المـتكلم

ألنهــا عمــدة، وألن یــاء المــتكلم قــد تغنــي عنهــا الكســرة التــي قبلهــا ثــم یوقــف علــى  ؛یــاء المخاطبــة
 . )٣(ویاء المخاطبة ال یعرض لها ذلك..." )٢(قول ربي أكرمنیالمكسور بالسكون، نحو 

 ذلــكویمیــل أبــو حیــان لمــا یــراه الجمهــور فــي أنهــا تقــي الفعــل مــن الكســر، فقــد نقــل 
ألن یاء المتكلم یكسر ما قبلهـا،  ؛" إنما لزمت في الفعل:قوله في شرحه للجزولیة )٤(عن األبذي

ي هــو نظیــر الخفــض، فكمــا أن الخفــض ال یــدخل فلــو لــم تلحــق النــون الفعــل لدخلــه الكســر الــذ
 .)٥(الفعل، فكذلك نظیره، فلحقت النون لتقي الفعل من الكسر"

                                                 
 .١/٣٧٧التوضیح )١(

 .١٥/٣٠الفجر )٢(

 .١/١٣٥، البن مالك شرح التسهیل )٣(

للخـالف فـي  ذاكـراً  كـان نحویـاً ، علي بن محمد بن محمد بن عبـد الـرحیم الخشـني األبـذي أبـو الحسـنهو:  )٤(
أقرأ بمالقة، وقـرأ ، من أهل المعرفة بكتاب سیبویه والواقفین على غوامضه ،النحو، من أحفظ أهل وقته لخالفهم

 .٢/١٩٩بغیة الوعاة أ بها إلى أن مات سنة ثمانین وستمائة.علیه ابن الزبیر، ثم انتقل إلى غرناطة فأقر 

 .٢/١٨٢التذییل والتكمیل  )٥(



 

٢١٣ 
 

وقــد عقــب علــى تفســیر ابــن مالــك لســبب اللحــاق بقولــه: " وهــذا إكثــار فــي تعلیــل 
 .  )١(لحاق نون الوقایة الفعل، وهو فضول من الكالم"

ألنها تقي الفعل من الكسر وذلك  ؛:"سمیت بذلك ویتبع ابن عقیل الجمهور أیضاً 
 .)٢(نحو أكرمني"

" نـون اْلِوَقاَیـة َوتَسـمى نـون :ویرى ابن هشام أنها تلحق قبل یاء المـتكلم المنتصـبة 
 وتلحق قبل َیاء اْلُمَتَكّلم المنتصبة ِبَواِحد من َثَالَثة: اْلِعَماد َأْیضاً 

َمـا (وَ  )َقـاُموا َمـا خالنـي(وَ  )عسـاني(َنْحـو  اِمـداً َأو جَ  )أكرمنـي (َكـاَن َنْحـو َأحدَها :اْلِفْعـل متصـرفاً 
 .)حاشاني ِإن قدرت فعالً (و )عداني

 )لزمنيإ أدركني واتركني و (ِبَمْعنى  )وعلیكني تراكني  دراكني و(الثَّاِني: اْسم اْلِفْعل َنْحو 
وغالبــة اْلَحــذف َمــَع  )َوَكــأنّ  ِكــنّ َولَ  َوَأنّ  ِإنّ (َوِهــي َجــاِئَزة اْلَحــذف َمــَع  )ِإنَِّنــي(الثَّاِلــث :اْلَحــْرف َنْحــو 

  .)٣(")َلْیت(وقلیلته َمَع  )َلَعلَّ (
 الترجیح : 

عـم ممـا یـراه ابــن أقـولهم تقـي الفعـل مـن الكسـر  نّ أل ؛یمیـل الباحـث لـرأي الجمهـور
دما تـدخل نـون الوقایـة نـن كان رأیه ال یخلـو مـن الصـحة لكنـه علـل لحاقهـا بااللتبـاس فعإ مالك و 

  واهللا اعلم. سر وتمنع  اللبس فیتحقق األمران .من الكعلى الفعل تقیه 
 الموصولة اسم أم حرف )أل(-٤

للعلمـاء مــع الجمهــور  واحتــوت خالفــاً  ،مـن المســائل التــي ذكرهـا المــرادي فــي كتابـه
الموصولة  )لأ(ما ذكره في باب االسم الموصول حیث خالف المازني و األخفش الجمهور في 

 .حرفیتها ویختلفان في نوعها علىاألخفش یتفقان المازني و و  ،فیرى الجمهور أنها اسم
 تفصیل المسألة:

"وهي اسم موصـول عنـد الجمهـور، وذهـب المـازني إلـى أنهـا حـرف  :المرادي یقول
 .)٤(موصول، وذهب األخفش إلى أنها حرف تعریف"

قال أبو حیان: " ذهب أبو بكر ابن السراج وأبو علي الفارسي وأكثر النحویین إلى 
 .)٥(موصول اسمي وهو اختیار المصنف." )لأ( نّ أ

                                                 
 .٢/١٨٢ نفسه )١(

 .١/١٠٨شرح ابن عقیل )٢(

 .١/٤٥٠المغني )٣(

 .١/٤٣٤التوضیح )٤(

 .٣/٦٠التذییل والتكمیل )٥(



 

٢١٤ 
 

، لفــظ مشــترك؛ یكــون حرفــاً  )لأ(یقــول :" ر حیــث مــال المــرادي لــرأي الجمهــو وقــد 
. )١(الموصــولة، علــى الصــحیح. ومــا ســوى ذلــك، مــن أقســامها، فهــو حــرف" )لأ(واســمًا. فاالســم 

 :)٢(وهي عنده اسم ألربعة أوجه یقول
 . )قد أفلح المتقي ربه(حو: " أحدها: عود الضمیر علیها في ن

فلوال أنها اسـم موصـول  )جاء الكریم(الثاني: استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف نحو: 
 قد اعتمدت الصفة علیه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف.

الثالــث: إعمــال اســم الفاعــل معهــا بمعنــى المضــي، فلــوال أنهــا موصــولة واســم الفاعــل معهــا فــي 
 أویل لقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال واالستقبال.ت

ـــــول كالضـــــارب  )لأ("وصـــــل  :)٣(یقـــــول الســـــیوطي ـــــَك اْســـــم اْلَفاِعـــــل َواْلَمْفُع ِبصـــــفة َمْحَضـــــة َوَذِل
 ". والمضروب

 ).٤(الترضى حكومته"" الرابع: دخولها على الفعل نحو:
ـــى الف ها دَّ عـــل المضـــارع ، وَحـــوقـــد أجـــاز ابـــن مالـــك وبعـــض الكـــوفیین دخولهـــا عل

الموصــــولة فقــــد تــــدخل علــــى الفعــــل ) لأ(:" فأمــــا )٥(األزهــــريخالــــد الجمهــــور بالضــــرورة  یقــــول 
عنـد الجمهـور، حتـى قـال الشـیخ عبـد  عند النـاظم وبعـض الكـوفیین، واضـطراراً  المضارع اختیاراً 

وهـو الفـرزدق  كما نقله الموضح عنه في شرح الشذور، كقوله "إنه من أقبح الضرورات"القاهر: 
 :)٦(من بني عذرة هجاه بحضرة عبد الملك بن مروان یخاطب رجالً 

ـــــــــهُ  )٧(وال الَبِلیــــــــــــــِغ وال ِذي الــــــــــــــرَّْأِي والَجــــــــــــــَدلِ  مـــــــــا أنـــــــــت بـــــــــالَحَكِم الُتْرَضـــــــــى ُحُكوَمُت

"وهـذا عنـد جمهـور البصـریین مخصـوص بالشـعر وزعـم المصـنف  قال ابـن عقیـل:
 .)٨(بل یجوز في االختیار"في غیر هذا الكتاب أنه ال یختص به 

 
 

 
                                                 

 .١/١٩٢الجنى الداني )١(

 .١/٤٣٤التوضیح )٢(

 .١/٣٣٢الهمع  )٣(

 .١/٤٣٥التوضیح )٤(

 .١/٣٢شرح التصریح )٥(

 .١/٤٣٥التوضیح )٦(

 . ٥٠سبق تخریجه  )٧(
 .١/١٥٨شرح ابن عقیل  )٨(



 

٢١٥ 
 

 :حالترجی
اسـم موصـول والـدلیل علـى  )لأ( رأي الجمهور فـي المسـألة وهـو أنّ لیمیل الباحث 

 :)١( ذلك كما ذكره أبو حیان
"جاءتني الضاربها زیـد" فالضـمیر عائـد  :عود الضمیر إلیها، والدلیل على ذلك  كقولنا -١

 . )لأ(على  
، وهــذا ال رال وهــو مــع مــا بعــده بمنزلــة المصــدإلــم یوجــد فــي كالمهــم حــرف موصــول  -٢

 یتقدر بمصدر، فدل على أنه اسم.
في االسم في اختصاصها به كحـرف التنفـیس  )ل المعرفةأ(دخولها على المضارع، و  -٣

 )لأ(فـــي اختصاصـــه بالمضـــارع، فكمـــا ال یـــدخل حـــرف التنفـــیس علـــى اســـم ال تـــدخل 
ال حـرف  )الـذي(اسـما بمعنـى  .)الترضـى(في  )لأ(للتعریف على فعل، فوجب اعتقاد 

 تعریف.
 )لوال (االسم المرفوع بعد -٥

للعلمـاء مــع الجمهــور  واحتــوت خالفــاً  ،مـن المســائل التــي ذكرهـا المــرادي فــي كتابـه
الشــلوبین  حیــث خــالف الرمــاني وابــن الشــجري و ،مــا ذكــره فــي مســألة االســم المرفــوع بعــد لــوال

ومـذهب الجمهـور أن الخبـر بعـد  م أو خـاص.الجمهور فمذهبهم: التفصیل بین مـا هـو كـون عـا
 .فوجب الحذف مطلقاً  مطلقاً  ال یكون إال كوناً  )لوال(

 تفصیل المسألة:
وهـو مـذهب الرمـاني وابــن  )غالبـاً (یقـول المـرادي :"إلـى هـذا التفصـیل أشــار بقولـه  

لـى أنـه ع بنـاءً  واجب الحذف مطلقاً  )لوال(الخبر بعد  الشجري و الشلوبین ومذهب الجمهور: أنّ 
، وٕاذا أرید الكون الخاص جعل مبتـدأ قیـل: "لـوال قیـل زیـد ألتیتـك" فجعـل مطلقاً  ال یكون إال كوناً 

 مبتدأ، ولذلك لحنوا المعريَّ في قوله:
 )٢(فلوال الغمد یمسكه

 .)٣( ")لوال (وحاصل مذهبهم منع اإلخبار بالخاص بعد

                                                 
 .٦١-٣/٦٠التذییل والتكمیل  )١(

ـــــت منســـــوب ألبـــــي العـــــالء المعـــــري فـــــي الجنـــــى الـــــداني ٢( ، وشـــــرح ١/٢٥٠، وشـــــرح ابـــــن عقیـــــل٦٠٠) البی
 .٢٧٣/ ١سبة مغني اللبیب؛ وبال ن١/٣٩٣، وهمع الهوامع١/٢٢٥، وشرح التصریح١/٢٠٦األشموني

ألن اإلمسـاك كـون مقیـد  )لـوال(بعـد  )یمسـكه(ذكر الخبر وهو  حیث أجاز"فلوال الغمد یمسكه" الشاهد فیه قوله: 
 .دل علیه دلیل وهو المبتدأ

 .١/٤٨٧) التوضیح٣(



 

٢١٦ 
 

زیـــد قـــائم ،خـــرج (:"حـــذف الخبـــر لكثـــرة االســـتعمال قـــال  ه قـــدویـــرى ابـــن یعـــیش أنـــ
 )لوالـ(واألخـرى فعـل وفاعـل فـإذا أتیـت بـ حداهما مبتـدأ وخبـر،إ :فهاتان جملتان متباینتان )محمد

ارتبطــت الجملــة الثانیــة بالجملــة األولــى فصــارتا كالجملــة  )لــوال زیــد قــائم لخــرج محمــد( وقلــت :
تــى رفــض ظهــوره ولــم الواحـدة إال أنــه حــذف خبــر المبتــدأ مــن الجملــة األولــى لكثــرة االســتعمال ح

 .)١(یجز استعماله"
"فلــو أریــد كــون مقیــد مــدلول علیــه جــاز  :یقــول ،ویقــف ابــن مالــك موقــف المخــالفین

فیجـوز  خبر مفهوم المعنـى، )حموهـ(ف ، )ار زید حموه لم ینجر لوال اص( اإلثبات والحذف ،نحو :
 اثباته وحذفه ،ومن هذا القبیل قول المعري في صفة سیف:

 مسكه لساالفلوال الغمد ی
 .)٢(وهذا الذي ذهبت الیه هو مذهب الرماني والشجري و الشلوبین وغفل عنه أكثر الناس"

 موقف الجمهور قال: ویقف ه على ابن مالكار یاخت اعترض أبو حیان في  وقد
 )لوال(بل المختار ما حكاه الجمهور من أن خبر المبتدأ بعد "وهذا الذي اختاره غیر مختار،

 .)٣("مقیداً  ال كوناً  مطلقاً  نه ال یكون إال كوناً إ یجب إضماره و 
ورحــم اهللا الشــیخ  محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد إذ اعتــرض علــى ابــن عقیــل فــي 

الشــارح قـد حمـل كــالم النـاظم علــى  حملـه لكـالم ابــن مالـك عنــد شـرحه علـى المنــع المطلـق :"إنّ 
حملـوا كـالم النـاظم  هم جمیعـاً الطریقة األولى، وذلك مخالف لما حمله مـن عـداه مـن الشـروح فـإن
إمـا أن یلیهـا كـون عـام  )لـوال (على الحالة الثالثـة، بـدلیل أنـه اختارهـا فـي غیـر هـذا الكتـاب، ...

على الحكم ) اً حتم (وهو أغلب األمر فیها، وٕاما أن یلیها كون خاص وهو قلیل، ثم تحمل قوله 
وهــو الغالــب فإنــه ال  عامــاً  كونــاً  )واللــ(النحــوي، وكأنــه قــد قــال: إن كــان خبــر المبتــدأ الواقــع بعــد 

 .)٤(الطریقة الثالثة، فتدبر" -كما ذكرنا  -یجوز ذكر ذلك الخبر، وهذا هو 
 الترجیح:

والراجح عند الباحث ما یراه ابن مالك في المسألة بالتفصیل بین ما هو كون عام 
 ا هو كون خاص لورودوم  ، وجوباً  هنا محذوف وخبره  مرفوع باالبتداء، )لوال( بعد ما أن وهو

لوال قومك حدیث  " وسلم: علیه اهللا صلى -قوله ذلك ومن بالتصریح بالخبر، الشواهد
 . )٥( ".عهدهم..

                                                 
 .١/٢٤١لمفصل) شرح ا١(
 .١/٢٧٦، البن مالك) شرح التسهیل٢(
 .٣/٢٨٣) التذییل والتكمیل ٣(
 . ١/٢٥٠ة الجلیل منح )٤(

 .٤٣سبق تخریجه  )٥(



 

٢١٧ 
 

 خاتمة
 النتائج:

 :  النتائج أهمهامن  عددإلى لباحث ا توصلبعد الدراسة والبحث قد 
وٕابـراز النحـو الدراسة شاملة للخالف النحوي حیـث اشـتملت علـى تـاریخ النحـو وأصـول  تعد -١

والتمثیــل علیــه بأمثلــة مــن كتــاب توضــیح المقاصــد  ،وتأصــیله ،وأســبابه ،ماهیــة الخــالف النحــوي
 والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك .

شــرح  شــرح األلفیــة للمــرادي الموســوم بـــ(توضیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك) -٢
 .والبحث للدراسةلأللفیة ومیدان واسع  وافٍ 

كتـاب (توضـیح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفیـة ابـن مالـك) مـن الشـروح التـي اشـتملت  دیع -٣ 
 النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة وبین العلماء .على الخالف 

كثیـــرًا مـــا اعتنـــى المـــرادي بـــالخالف النحـــوي موجهـــًا وفـــق رؤیـــة مســـتقلة ذاتیـــة تعكـــس فكـــره  -٤
 النحوي وأصالته اللغویة .

ل التـي سـكت المـرادي عنهـا قـد ذكرهـا فـي شـرحه للتسـهیل أو كتابـه الجنـى كثیٌر من المسائ -٥
 .الداني

لم یعتن المرادي بالخالف النحوي ألجل الخالف ،حتـى إن معظـم  مسـائل الخـالف النحـوي -٦
 واكتفى باإلشارة إلى شهرة الخالف فیها .    ،الذي ال یترتب علیه قاعدة نحویة لم یقف علیها

 .وفیه عمق وتحلیلي لآلراء والمذاهب ترجیحًا یتبع فیه أصول النحو كان ترجیح المراد-٧
 تعد نقطة الحسم عند المرادي في الترجیح اعتماده على السماع عن العرب وٕان شذ. -٨
وهــــي موزعــــة مــــن حیــــث تــــرجیح المــــرادي      احتــــوت الدراســــة علــــى اثنتــــین وخمســــین مســــألة  -٩

 كما یلى:
المذهب 
 البصري

المذهب 
 الكوفي

 ابن مالك الجمهور أبو حیان بویهسی

٤ ٢ ١٠ ٩ ٩ ١٨ 
 حصاء السابق لمسائل الدراسة یمكن استقراء ما یلي:من اإل 
فكـان بصـري المـذهب دون تعصـب أو  ،واعتنى بـه وصـححهاهتم المرادي بالرأي البصري  -١

ثـر وهـي أك ثمـاني عشـرة مسـألةلمـذهب البصـري افیهـا  تـابعحیث بلغ عدد المسائل التي  .تحیز
 مسائل الدراسة.



 

٢١٨ 
 

تسـع  يفـ لمـذهب الكـوفيا فقـد تـابع ،لم یتبعههب البصري المذ عدم صواب إن بدا للمرادي -٢
كمـــا ســـجلت  ممـــا یـــدلل علـــى أنـــه لـــیس كـــوفي المـــذهب وانمـــا مصـــحح لـــبعض آرائهـــم. ،مســـائل

 .الدراسة ذلك
مـال إلـى فقـد  ، كثیرًا ما َتَبنَّى المرادي في الخـالف النحـوي رأي شـیخه أبـي حیـان بـاألخص -٣

 ،كبیر بینهما فـي الفكـر النحـوي توافق مما یدلل علىرأیه في عشر مسائل  من مسائل الدراسة 
 هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أصالة معینه النحوي الزاخر من شیخه أبي حیان.

 ىإلـــفقـــد مــال إلــى رأي ســیبویه  تـــرجیح اآلراء النحویــة الخالفیـــة كثیــرًا مــا لجـــأ المــرادي فــي -٤
 . مسائل الدراسة ما تبقى منفی همذهب
 :توصیاتال

مـا لهـا مـن أثـر فـي فـتح لالتوصیات الختامیة من الثمـار الهامـة للبحـث النـاجح  إنَّ 
بعــض التســاؤالت التــي قــد تعتــري الباحــث العــازم علــى أن  عــنجابــة آفــاق جدیــدة للدارســین، واإل
والدارسین التوصیات اآلتیة التي أتمنى فأضع بین أیدي الباحثین  ؛یكون التوضیح مجاًال لبحثه

 أن تؤخذ بعین االعتبار:
العمل على دراسة كتاب توضیح المقاصد والمسالك للمرادي دراسة لغویة لهجیة، فهو كتاب -١

 زاخر بلغات ولهجات العرب.
فــــي مصــــنفاته التوضــــیح  النحــــویینلمــــرادي علــــى ل والــــردود ســــتدراكاتهنــــاك كثیــــر مــــن اال -٢

 .جدیر بالدراسة والبحث وهذا والتسهیل
كثیــرًا مــا وجــدت المــرادي یعتــرض علــى المبــرد وابــن النــاظم فــي رأیــه النحــوي، فدراســة ذلــك   -٣

   سیكون له أثر في التوجیه النحوي.
كثیرًا ما اعترض ابن عقیل في شرحه لأللفیة على ابـن مالـك، وكثیـرًا مـا دافـع المـرادي ورّد  -٤

دراسـة الموازنـة بـین شـرحّي ابـن عقیـل والتوضـیح لأللفیـة مـن االعتراض عنه. وعلى ذلـك فـإن ال
ظهــار الخــالف بــین شــراح األلفیــة وتناولهمــا إحیــث الخــالف النحــوي ســیكون لهــا بــالغ األثــر فــي 

 للمسائل من أوجه عدة.
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 الفهارس الفنیة
 

 فهرس اآلیات القرآنیة. ١
 فهرس األحادیث الشریفة. ٢
 فهرس األقوال المأثورة. ٣
 .شعاراألفهرس  ٤
 فهرس المصادر والمراجع. ٥
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 فهرس اآلیات القرآنیة

رقم  السورة اآلیة م
 السورة

رقم 
 اآلیة

رقم 
 الصفحة

١  َلذیناصراط ٣٨ ٧ ١ الفاتحة 
٢   ِاْلَعْفوَ  َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقل   

 
 
 
 
 
 البقرة

 
 
 
 
 
 

٢ 

٣٧ ٢١٩ 
٣   ُوَضةً َمَثًال َما َبع  ٣٩ ٢٦ 
٤   اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا  ٦٢ ٦٠ 
٥  َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم

  َعَلْیهِ 
٧٤ ١٧٣ 

٦  ِإالَّ َأْن َیْعُفوَن َأْو َیْعُفَو الَِّذي  ٣٨ ٢٣٧ 
٧  ُُیَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَیْغِفر ٩٨ ٢٨٤ 
٨  ُْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر َوإِْن ت

 َلُكْم َوُیَكفِّرُ 
٩٨ ٢٧١ 

٩   َوُیَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسیَِّئاِتُكْم ١٦١ ٢٧١
١٠   َأَنا ُأْحِیي ١٤٦ ٢٥٨
١١  َِمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنه ٢٠٠ ٢٥٥
١٢  ََسَنٌة َتُسْؤُهمْ ِإْن َتْمَسْسُكْم ح   

آل 
 عمران

 
٣ 

٦١ ١٢٠ 
١٣  َُوَما َیْعَلُم تَْأِویَلُه ِإالَّ اللَّه ٨٤ ٧ 
١٤  َوَال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه

 ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیًرا
٢٠٦ ١٨٠

١٥  َوإِْن َتُك َحَسَنًة ُیَضاِعْفَها ١٧٧ ٤٠ ٤ النساء
١٦   َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلیَِّة َیْبُغوَن  

 المائدة
 
٥ 

١٩ ٥٠ 
١٧  ََّمْن َیْرَتد ٦٠ ٥٤ 
١٨  أهؤالء الذین أقسموا باهللا جهد أیمانهم

 إنهم لمعكم
١١١ ٥٣

١٩   ََتَماًما َعَلى الَِّذي َأْحَسن   
 األنعام

 
٦ 

٣٩ ١٥٤ 
٢٠  َأنَّ ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذیَن َیْشَهُدوَن

َم َهَذا  اللََّه َحرَّ
٦٦ ١٥٠ 



 

٢٢١ 
 

٢١  َْقْتُل َأْوَالَدُهْم ُشَرَكاِئِهم  ١٦٣ ١٣٧ 
٢٢   َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِلیَن ١٦٠ ٣٤
٢٣ َیا لیتنا نرد ١٧٣ ٢٧
٢٤  ََوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْیك ٢٠١ ٢٥
٢٥  لَِّه ِعَباٌد ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ال

 َأْمثَاُلُكمْ 
 
 

 
األعراف

 
 
 
٧ 
 

٣٩ ١٩٤،
١٢٥

٢٦  َهْل َیْنُظُروَن ِإالَّ تَْأِویَلُه َیْوَم َیْأِتي تَْأِویُلُه
َیُقوُل الَِّذیَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل 

 َربَِّنا ِباْلَحقِّ 

٨٤ ٥٣ 

٢٧   ََأْنُفَسُهْم َكاُنوا َیْظِلُمون ١٥١ ١٧٧
٢٨  َُما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُره ١٦٠ ٨٥
٢٩ من یضلل اهللا فال هادي له ٢٠١ ١٨٦
٣٠  َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسوِل

 اللَّه
 
 
 
 
 التوبة
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
٩ 

١٥ ٨١ 

٣١  ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم
َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها  َوَأْزَواُجُكمْ 

َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن 
 َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْیُكمْ 

١٨ ٢٤ 

٣٢ ویحلفون باهللا إنهم لمنكم ١١١ ٥٦
٣٣   َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم ١٣٩ ٢٥
٣٤  َاللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َیْوَم  َوَأَذاٌن ِمن

 اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمنَ 
 اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسوُلهُ 

١٧٨ ٣

٣٥  ٍِل َیْوم ١١٩ ١٠٨ َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ
٣٦  ًَة َواِحَدًة َفاْخَتل ُفوا َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمَّ

َوَلْوَال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَي َبْیَنُهْم 
 ِفیَما ِفیِه َیْخَتِلُفونَ 

 
 یونس

 
١٠ 

 
١٩ 

١٥ 
 

٣٧  َا َیْجَمُعون  َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا ُهَو َخْیٌر ِممَّ
 

١٤٣ ٥٨



 

٢٢٢ 
 

٣٨  َوَما ُأِریُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم
 َعْنهُ 

 
 
 
 
 
 دهو 
 
 
 

 
 
 
 
 
١١ 

١٥ ٨٨ 

٣٩  ًة َواِحَدًة ْولوَشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ
 َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفینَ 

١٥ ١٨٨ 

٤٠  َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفیِه
َوَلْوَال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَي َبْیَنُهْم 

 ِمْنُه ُمِریبٍ  َوإِنَُّهْم َلِفي َشكٍّ 

١٥ ١١٠ 

٤١ ِمْن َلُدْن َحِكیٍم َخِبیر ٧٢ ١ 
٤٢  َْهؤَُالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكم  ٢٠ ٧٨ 
٤٣  َألمَألنَّ َجَهنََّم ِمَن الِجنَِّة َوالنَّاِس

 َأجَمِعینَ 
١٩٤ ١١٩

٤٤   َِوَیْصِبْر  ِإنَُّه َمْن َیتَّق  
 
 
 یوسف

 
 
 

١٢ 

٣٧ ٩٠ 
٤٥ هذا بشراً  ما ٦١ ٣١ 
٤٦  َوَكَذِلَك َیْجَتِبیَك َربَُّك َوُیَعلُِّمَك ِمْن تَْأِویِل

 اْألََحاِدیثِ 
٨٤ ٦ 

٤٧  َوَقاَل َیا َأَبِت َهَذا تَْأِویُل ُرْؤَیاَي ِمْن َقْبُل
 َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقا

٨٤ ١٠٠ 

٤٨  َّْأُتُكَما َال َیْأِتیُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه ِإالَّ َنب
 ِبتَْأِویِلِه َقْبَل َأْن َیْأِتَیُكَما

٨٤ ٣٧ 

٤٩ اْذَهُبوا ِبَقِمیِصي َهَذا ١٤٨ ٩٣
٥٠  َُفَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَله ١٦٢ ٤٧ ١٤ إبراهیم
٥١  ََوإِن َجَهنَّم لموعدهم َأْجَمِعین ١٩٤ ٤٣ ١٥ الحجر
٥٢   ِيٌّ ُمِبیٌن َوَهَذا ِلَساٌن َعَرب ١٦ ١٠٣ ١٦ النحل 
٥٣  َوإًِذا َال َیْلَبُثوَن ِخَالَفَك ِإالَّ َقِلیًال  

 اإلسراء
 
١٧ 

١٥ ٧٦ 
٥٤ َأحدهَما َأو ِكَالُهَما ١٠٦ ٢٣
٥٥  ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد

 اْألَْقَصى
 
 

١١٨ ١



 

٢٢٣ 
 

٥٦  من َلُدِني  
 
 
 الكهف

 
 
 

١٨ 

٣٦ ٧٦ 
٥٧  الجنتینكلتا ١٠٦ ٣٣
٥٨ آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطًرا ١١٤ ٩٦
٥٩   َِّإْن َتَرِن َأَنا َأَقل ١٤٦ ٣٩
٦٠   َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي ١٤٦ ٣٨
٦١  َِماِل َهَذا اْلِكَتاب ١٤٨ ٤٩
٦٢   ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ١٦١ ٣١
٦٣  َُّأیُُّهْم َأَشد  ٣٨ ٦٩ ١٩ مریم 
٦٤ َولم أك بغیا ١٧٨ ٢٠
٦٥ 

إن هذان لساحران  

،٣٧ ٦٣ ٢٠ طه
٤٦،
٦٠ 

،٦٧ 
٦٦   َِهَي َعَصاي ٦٣ ١٨ 
٦٧ فاقض ما أنت قاض ٢٠٢ ٧٢
٦٨  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َیْسُجُد َلُه َمْن ِفي

 السََّمَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرضِ 
٢٠١ ١٨ ٢٢ الحج

٦٩  َْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ َوِمْنُهْم م ٢٠١ ٤٥ ٢٤ النور
٧٠ 

 ََقاُلوا َال َضْیر 
،٦٢ ٥٠ ٢٦ الشعراء

٧٠ 
٧١  َِأالَّ َیْسُجُدوا" ِللَّه ١٧٢ ٢٥ ٢٧ النمل
٧٢   َِفَذاِنَك ُبْرَهاَنان  ٣٨ ٣٢ ٢٨القصص 
٧٣  ََأْیَن ُشَرَكاِئَي الَِّذیَن ُكْنُتْم َتْزُعُمون ٢٠٦ ٦٢
٧٤   ِْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْیَنا َوَال َیْأُتوَن َواْلَقاِئل یَن ِإلِ

 اْلَبْأَس ِإالَّ َقِلیًال 
 ٦٦ ٣٣ ٣٣األحزاب

٧٥   َِوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاس ١٥٥ ٢٨ ٣٤ سبأ
٧٦   ََأَهؤَُالِء ِإیَّاُكْم َكاُنوا َیْعُبُدون ١٥١ ٤٠



 

٢٢٤ 
 

٧٧  َِهْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر اللَّه ١٦٠ ٣ ٣٥ فاطر
٧٨ َیا َلْیَت َقْوِمي ١٧٢ ٢٦ ٣٦ یس
٧٩  ٍَوَالَت ِحیَن َمَناص  ٣٩ ٣ ٣٨ ص 
٨٠   ََألُْغِوَینَُّهْم َأْجَمِعین ١٩٤ ٨٢
٨١   َُأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَده ٦٩ ٣٦ ٣٩ الزمر 
٨٢ 

َنا   َربََّنا َأِرَنا اللََّذْیِن َأَضالَّ
،٣٨ ٢٩ ٤١ فصلت

١٠٨
٨٣  ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا  نا أنزلناهإ

 ُمْنِذِرینَ 
١١١ ٣ ٤٤ الدخان

٨٤    َلیجزي قوما ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبون ١٨١ ١٤ ٤٥ الجاثیة
٨٥ 

 َْفَأْصَبُحوا َال ُیَرى ِإالَّ َمَساِكُنُهم  
 
 
 

األحقاف 

 
 
 
٤٦ 

٣٩ ٢٥،
٨٠ 

٨٦ َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكم ١٦١ ٣١
٨٧  َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه

 َمْن َال َیْسَتِجیُب َلهُ 
٢٠١ ٥

٨٨   ُخشًَّعا َأْبَصاُرُهْم َیْخُرُجوَن ِمَن
  اْألَْجَداثِ 

١٥٤ ٧ ٥٤ القمر

٨٩  َِما َأْصَحاُب اْلَمْیَمَنة ١٣٣ ٨ ٥٦ الواقعة
٩٠ من یشاق ٦٠ ٤ ٥٩ الحشر 
٩١ رمنیقول ربي أك ٢١٢ ١٥ ٨٩ الفجر
٩٢ لم یكن الَّذین كفُروا ١٧٨ ١ ٩٨ البینة
٩٣  ْْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ ر َواْلَعص ١١١ ١،٢ ١٠٣ العصر ِإنَّ اْإلِ
٩٤   َمُد  ١٩ ١،٢ ١١٢اإلخالص ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد اللَُّه الصَّ

 
 

 
 
 



 

٢٢٥ 
 

 فهرس األحادیث الشریفة
 

 الصفحة الحدیث الشریف م

 ١٧ ا أخاكم فانه قد ضل""أرشدو   ١

 ٤١ واحد منكم الدجال" "فإما أدَرَكنَّ   ٢

 ٤٢"اكنو بیه وال تَ أ نِ ى بعزاء الجاهلیة فأعضوه بهَ "من تعزّ   ٣

 ٤٢ "لخلوف فم الصائم عند اهللا أطیب من ریح المسك"  ٤

 ٧١،٤٢ یوسف" نكسنی اً "اللهم اجعلها علیهم سنین  ٥

 ٤٢ إیاكم" "أن اهللا ملككم إیاهم ولو شاء لملكهم  ٦

 ٤٣ "قط قط بعزتك"  ٧

 ٤٣ "غیر الدجال أخوفني علیكم"  ٨

٤٣،٢١٥ البیت" متُ قَ ألَ  ةلیَّ اهِ جَ بِ  دٍ هْ عَ  ویثُ دِ حَ  كِ مَ وْ  قَ َال وْ لَ  "  ٩

 ٤٣ "یتعاقبون فیكم"  ١٠

 ٤٤ "أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة"  ١١

 ٤٤ "هل أنتم تاركو لي صاحبي"  ١٢

 ١٤٣ ٍة ""ولَتُزرُُّه َوَلْو ِبَشْوكَ   ١٣

 ١٤٣ لتأخذوا مصافكم" "  ١٤

 ١٧٣ َیا ُربَّ َكاِسَیٍة ِفي الدُّْنَیا َعاِرَیٍة ِفي اْآلِخَرِة " "  ١٥

 ١٧٨ كنه فلن تسلط علیه"ی"إن   ١٦

 ١٩٤ "َفلُه سلبه أجمع"  ١٧

 
 
 
 
 
 

 



 

٢٢٦ 
 

 فهرس األقوال المأثورة
   

 الصفحة القول المأثور م

 ٤٥ )كالهما وتمراً ( ١

 ٨٨ (حكمك مسمطا) ٢

 ١٣٠ )نه لمنحار بوائكها(إ ٣

 ١٤٦ )ه(هذا فزدي أن ٤

 ١٥٣ )شتى تؤوب الحلبة( ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

٢٢٧ 
 

 فهرس األشعار
 ص قائله البحر البیت

 قافیة الهمزة
 ٣٥ - الوافر درها اـلـــدالءـبي فــــــــإن مــــــــنهم...بحـــورا ال تكـــــحشـــــــا رهـــط النــــــ

 الباء
 ٥٩،٦٥ جریر الوافر وقــــولي إن أصـــبت لـــقد أصابـــنلـــــوم عـــاذل والــــعتابن..ـلي الأقـ

 ٦٣ جریر الوافر فــــُغّض الطَّـــْرَف ِإنَّـــــَك ِمْن ُنَمْیٍر... فال َكْعَبًا َبلْغَت وال ِكالَبا
 َفُكْن ِلي َشِفْیعا َیْوَم َال ُذْو َشَفاَعةٍ 

 ِبُمْغٍن َفِتیال َعْن َسَواِد بِن َقارِب                               
سواد بن  الطویل

 قارب
٧٠ 

هدبة بن  الوافر ـبُ ُه َفـــَرٌج َقـــــــِرْیـــــــْوُن َوَراءَ ِذي َأْمَســـــْیَت ِفْیِه...َیكُ ْرُب الَّ َعَســـــى اْلَكـــ
 الخشرم

٧٩ 

 نجوت وقد بّل المرادي سیفه
 من ابن أبي شیخ األباطح طالب                            

معاویة بن  الطویل
أبي سفیان

٨١ 

 كذاك ُأدِّْبُت حتى صار من ُخُلِقي
 أنِّي َوَجْدُت ِمالُك الّشیمِة األدبُ                            

منسوب  البسیط
لبعض 
 الفزاریین

٨٩ 

ْوَت َجْهَرةً   َفُقْلُت اْدُع ُأخَرى وارَفِع الصَّ
 َلَعلَّ َأبي الِمْغواِر مْنَك َقریبُ                 

سعد بن  الطویل
كعب 
 الغنوي

٩٣ 

 ١٠٥ الفرزدق البسیط كالهما حین َجدَّ الَجْرَي بینهما... قد أقلعا وكال أنفیهما رابي
النابغة  طویلالِإَلى الَیْوِم َقْد ُجّربَن ُكلَّ التَّجاِرِب ... ُتُخیِّْرَن ِمْن أْزماِن یْوِم َحِلیَمةٍ 

 الذبیاني
١١٩ 

 وجدَّاء ما ُیْرَجى بها ذو قرابةٍ 
 لعطٍف وما یخشى السُّماة َربیُبها                             

 ١٢٨ العنبري الطویل

 ١٥٤ - الخفیف أجتني سخطه یشیب الغرابالن یراني حتى یرى صاحب لي...
النابغة  الطویل منهم فراُش الحواجبِ  َیِطیُر ُفَظاَظًا بینهم ُكلُّ َقْوَنٍس... وتتبعها

 الذبیاني
١٥٥ 



 

٢٢٨ 
 

المخبل  الطویل أَتْهُجُر َسْلَمى ِباْلِفَراِق َحِبیَبَها... َوَما َكاَن َنْفًسا ِباْلِفَراِق َتِطیبُ 
 السعدي

١٥٧ 

 تثیر عجاجًا بالسنابك أصهبا...  عــــــصب القـــطــاأنها وواردة كـ
 كمیش إذا عطفاه ماء تحلبا. ..ــثل السید نهد مقلصمرددت ب

ربیعة بن  الطویل
 مقروم

١٥٨ 

 ١٥٠ الفرزدق الطویل إلى ملك ما أمه من محارب... أبوه وال كانت كلیب أقاربه
 ٢٠٦ الكمیت الطویل َترى ُحبَُّهم عارًا َعليَّ َوَتْحَسبُ ...بأيَّ ِكتاٍب أم بأیَِّة ُسنَّةٍ 

 ْنثََنتْ َوَیْصُغُر ِفي َعْیِنِي ِتَالِدي إذا ا
 َیِمیني ِبإْدَراِك الَِّذي ُكْنُت َطاِلَبا                              

سعد بن  الطویل
 ناشب

٢٠٣ 

 التاء
 َفــــــِإنَّ الَمـــــاَء َمــــاُء َأبــــِي َوَجـــــدِّي
 َوبـــِْئِري ُذْو َحَفْرُت َوُذْو َطـــَوْیــــتُ                               

سنان بن  وافرال
فحل 
 الطائي

٦٤ 

 ٩٣ األحوص الرجز َیا أْبجر بَن َأْبجر َیا أْنتا... أنت الذي طـــلقت عام جعتا
 ١٦٣ - الكامل فزججتها بمزجٍة ... زج القلوص أبي مزادة
 الحاء

 عـفاه الدهــــر طــوال فامحى ربـع
 ْمَصَحاقد كـاد مـن طـول البِــَلى أن یَ                          

رؤبة بن  الرجز
 العجاج

٨٠ 

 وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة
 فبح الن منها بالذي أنت بائح                              

 ٢٠٢ عنترة الطویل

 الدال
 ـــده قــــــــوم وأزروا بـــــــــــــــــه... مـــــن بیــــــــــن أغـــــــــــتام وأوغــــادسأف
 ـــــــــــــــــراء وذوي لـــــــــكنة.... لئــــــــــــــام آبــــــــــاء وأجـــــــــــدادذوي مــــــ 
 قـیـــاس ســـــوء غــــــــــــــــیر منقاد لهم قیـــــاس أحــــــدثـــــوه هــــم ... 

 

 ٤٩ الیزیدي السریع

 ٥١ - الطویل ماجدِ  فقلت أعیراني القدوم لعّلني...  أخطُّ بها قبرًا ألبیض
 ٕانَّ الِذي َحاَنْت ِبَفْلٍج ِدماُؤُهْم... ُهُم القوُم كلُّ الَقْوِم َیا ُأمَّ َخاِلدِ و 

 
 

األشهب  الطویل
 بن رمیلة

٦٨،٦٢ 



 

٢٢٩ 
 

  َدَعـــــاِنَي ِمــــــْن َنجــــــٍد فـــــِإنَّ ِســـــِنیَنهُ 
 ِشـــــــیبا َوَشـــــیَّْبَنَنا ُمْرَدا َلـــــعْبَن ِبــــَنا                             

الصمة بن  الطویل
عبد اهللا 
 القشیري

٧١ 

 ٨٢ - الوافر َأَشمُّ كَأنَُّه َرُجٌل َعُبوٌس... ُمعاِوُد ُجْرَأًة َوْقِت الَهوادي
َدا ٨٧،١٤٩ الفرزدق الطویل َقناِفُذ َهدَّاُجوَن َحْوَل ُبیوِتِهم... بما كاَن إیَّاهْم َعِطیَُّة َعوَّ

 ـــــشٌر َفَأْســـــــــِجحْ مـــــعاوَي إّننـــــــا بــ
 َفَلْســـــــــنا بالِجــــــــباِل َوَال الَحـــــــــــدیدا                            

عقیبة  الوافر
 األسدي

٩٤ 

طرفة بن  الطویل غبراء ال ینكرونني... وال أهل هذاك الطراف الممدد يرأیت بن
 العبد

١٨٩ 

 ١٩٦ - الرجز كلتاهما قد قرنت بزائده في كلت رجلیها سالمى واحده...
حمید  الرجز لیس اإلماُم بالشَّحیح الُملحدِ  قْدني ِمن َنصر الُخبیَبین قِدي...

 األرقط
١٩٨ 

 ستبدي لك األیام ما كنت جاهال
 ویأتیك باألخبار من لم تزود                             

 طرفة بن الطویل
 العبد

٢٠٤ 

 الراء
 نقــر عنه البیض صقر ...ما رأینا قط خربا

 ال یــكــون المــــهــــر مـــــهــــر ...ال یـكــون الــعــــــیر مــهـــرا
 ٢٣ ــــ الرمل

 ٥٩،٦٩ الفرزدق الطویل لعمرك ما معن بتارك حقه... َوَال ُمْنِسىٌء َمْعٌن َوَال ُمتَّیسِّرُ 
٢٠٥ 

 رورة أصفق العدىأثیبي أخا ضا
 علیه وقلت في الصدیق أواصره                           

زید بن  الطویل
 الطثریة

٧٤ 

 ِباْلَباِعِث اْلَواِرِث اَألْمَواِت َقْد َضِمَنْت..
 الدََّهاِریرِ  إیَّاُهُم األرُض ِفي دهر                            

 ٧٨ الفرزدق البسیط

بجیر بن  البسیط من... تعجیل تهلكة والخلد في َسَقَراوفاق كعب بجیر منقذ لك 
 زهیر

٨٢ 

 ٨٢ - الوافر الدبران أم عسفوا الكفارا بأي تراهم األرضین حلوًا...
 وَطْرُفك إما جئتنا فاحبسنه

 كما َیحسبوا أّن الهوى حیُث تنظر                        
عمر بن  الطویل

أبي ربیعة
٩٨ 



 

٢٣٠ 
 

 ١٣٨ األخطل الكامل الَكَتاِئِب إذ َهَوْت... ِبَشِبیِب َغاِئَلِة الثُُّغوِر َغُدورُ َطَلَب اَألَزاِرَق بِ 
َل َأْو َبَأْهــــــَوَن َأْو ُجــــــَبارِ   ُأَؤمُِّل َأْن َأِعیَش وَأنَّ َیْوِمي... بَأوَّ
ــــــالي ُدَبـــاَر؛ فإن َأُفْتُه... َفُمْؤِنَس أو َعُروبًة أو ِشَیارِ   َأِو التـَّ

 ١٣٩ - الوافر

 أنا أبو النجم إذا قل العذر
 

 ١٤٧ - الرجز

 ولست اذا ذرعًا اضیق بضارع
 وال یائس عند التعسر من یسر                             

 ١٥٨ - الطویل

 أنفسا تطیب بنیل المنى ... وداعي المنون ینادي جهارا
 

 ١٥٩ -المتقارب

عمر بن المتقارب ن كاشح لم یضرفما قال م وینمي، لها، حبها عندنا...
أبي ربیعة 
المخزومي

١٦١ 

 ... وٕاما دم والقتل بالحر أجدر هما خطتا إما إسار ومنة
 

 ١٦٥ تأبط شر الطویل

بشر بن  الوافر  أبى لبني خزیمة أن فیهم... قدیم المجد والحسب النضار
أبي خزیمة 
 األسدي

١٨٠ 

زیاد  الرجز شَّّر ُمْسَتِطیرا... ِبِه وقیت ال أتیح لي من العدى نذیراً 
 األعجم

١٨٢ 

مختلف  البسیط یاما أمیلح غزالنا شدن لنا ... من هؤلیائكن الضال والسمر
 في نسبته

١٨٩  

 السین
جران  الرجز وبلدة لیس بها أنیس... إال الیعافیر وٕاال العیس

 العود
١٢٩ 

 العین
 فبت وكأني ساورتني ضئیلة

 لرقش في أنیابها السم ناقعمن ا                      
النابغة  الطویل

 الذبیاني
٤٨ 

 وبــه فـي كـل أمـــر یـــنتفع إنما هو قیاس یتبع  ...
 

 ٤٩ الكسائي الرمل



 

٢٣١ 
 

  فیا رب أنت اُهللا في كل موطنٍ 
 وأنت الذي في رحمة اهللا أطمع                             

مجنون  الطویل
 لیلى

٥١ 

 م ناطقاً یقول الخنا وأبغض العج
 إلى ربنا صوت الحمار الیجدعُ                              

ذي الخرق  الطویل
 الطهوي

٧٦ 

ابو ذؤیب  الكامل فغبرت بعدهم بعیش ناصب... وٕاخال أنِّي الحق مستتبع
 الهذلي

٨٨ 

عباس بن المتقارب ومــــا كان حــــــصٌن وال حــــــــابٌس... یفوقان مرداس في َمجمع
 سمردا

١٣٨ 

سوید بن  الرمل ُمِزْبًدا َیْخُطر ما َلْم َیَرني... وٕاَذا َیخلُو َلُه لحمي َرَتعْ 
ابي كامل

١٥٥ 

 یا لیتني كنت صبیًا مرضعًا...  تحملني الذلفاء حوال أكتعا
 إذا بكیت قبلتني أربعًا ... إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا

 ١٩٣ - الرجز

 ..تدري الضوارب بالحصى. لعمرك ما
 صانع وال زاجرات الطیر ما اهللا                             

لبید بن  الطویل
 ربیعة

٢٠٣ 

 الفاء
  وعضُّ َزَمان یا ابن مروان لم َیَدْع...

 من المال إال ُمْسَحًتا أو ُمَجلَُّف                              
 ٢٠ الفرزدق الطویل

 تسقي امتیاحًا ندى المسواك ِریَقَتها... 
 كما تضمن ماء المزنة الرصف                            

 ٨٠ جریر البسیط

 القاف
رؤبة بن  الرجز وقاتم األعماق خاوي المخترق

 العجاج
١٢٨ 

بشر بن  الوافر وٕاال فاعلموا أنا وأنتم... بغاة ما بقینا في شقاق
أبي خازم 
 األسدي

١٧٩ 

 الكاف
 یعظ الضلیل إال أواللكا ُأواللك قومي لم یكونوا أشابة ... وهل

 
 

ابن  الطویل
 الكلحبة

١٩٠ 



 

٢٣٢ 
 

 الالم
 ٣٥ - الخفیف إن وجدي بك الشدید أراني.... عاذرًا فیك من عهدت عذوالً 
مبشربن  الطویل ألم تعلمي یا عمرك اهللا أنني...  كریم على حین الكرام قلیل

 هذیل
٣٦ 

 ما أنت بالَحَكِم الُتْرَضى ُحُكوَمُتهُ 
 وال الَبِلیِغ وال ِذي الرَّْأِي والَجَدلِ                               

 ٥٠،٧٦ الفرزدق البسیط
٢١٤ 

 ٥١زید الخیل الوافر ُأصاِدُفه وُأْتِلُف ُجلَّ ماِلي ...كُمْنَیِة َجاِبٍر إذ قاَل َلْیِتي
 ٦٠ األخطل الكامل أبني كلیب إن عّمي اللذا... قتال الملوك وفككا األغالال

 ٨١ األعشىالمنسرح والداه به... إذ نجاله فنعم ما نجال أنجب أیامَ 
 ٨١ ابو حیة الوافر َكَما ُخطَّ الِكَتاُب ِبَكفِّ َیْوًما... َیُهوِديٍّ ُیَقاِرُب َأْو ُیِزْیلُ 

 ٩٦ األخطل الطویل .تقتل حین مقتولة بها وحب...  بمزاجها عنكم اقتلوها فقلت
 َمِعیَشٍة...َفَلْو أنَّ ما َأْسَعى َألْدَنى 

 َكَفاِني، ولم َأْطُلْب، َقِلیٌل من المال                         
امرؤ  الطویل

 القیس
١١٣ 

 ١٢٦ - الطویل ِإْن اْلَمرُء َمْیتا ِباْنِقَضاِء َحَیاِتِه... َوَلِكْن ِبَأْن ُیْبَغى َعَلْیِه َفُیْخَذال
حسان بن  الكامل ــــدوا أزره... بحنین یوم تواكل األبطالنصــــــــــروا نــــبیهــــــــــم وشـــــــــــ

 ثابت
١٣٩ 

طلیحة بن  الطویل فإْن تُك أْذواٌد ُأِصْبَن وِنْسَوٌة... َفَلْن یْذهبوا َفْرعًا بقتِل حبالِ 
 خویلد

١٥٥ 

 ضیعت حزمي في ابعادي االمال...
 وما ارعویت ورأسي شیبا اشتعال                            

 ١٥٨ - سیطالب

أبو طالب  الوافر محمد تفد نفسك كل نفس...إذا ما خفت من شئ تَباالَ 
بن عبد 
 المطلب

١٤٥ 

 فِرْشني بخیر ال أكونن ومدحتي 
 كناحت یومًا صخرة بعسیل                                 

 ١٦٢ - الطویل

لعالء أبو ا الوافر یذیب الرعب منه كل عضب ... فلوال الغمد یمسكه لساال
 المعري
 

٢١٥ 



 

٢٣٣ 
 

 المیم
 هما أَخوا ِفي الحْرب من َال َأخا َلهُ 

 إذا خاَف یومًا َنْبوًة فَدعاهما                                 
درنا بنت  الطویل

 عبقة
٨١ 

 ٨٦،٩٦ - الطویل رى َزْیدا َكَما ِقْیَل َسیِّدا... إَذا أنَُّه َعْبُد اْلَقَفا واللََّهاِزمُ أوُكْنت 
َلمْ  واِرقِ  إلى َتْعُطو ظبیةٌ  كأنْ ...  مقسَّمٍ  بوجهٍ  ُتوافینا وماً وی ابن صریم  الطویل السَّ

 الیشكري
٩٧ 

طرفة بن  الكامل صوب الغمام ودیمة تهمي ى دیارك غیر مفسدها...قَ سَ فَ 
 العبد

١٥٦ 

حسان بن  الطویل أَلْسَت ِبنْعَم الجاُر ُیْؤَلُف بْیُته...َأخا ِقَلة َأو ُمعِدَم الَمال ُمْصِرما
 ثابت

١٦٦ 

 وَمْهما َتُكْن ِعْند اْمرئ من َخِلیقة...
 وٕاْن َخالها َتْخفى على الّناس ُتْعلم                            

زهیر بن  الطویل
أبي سلمة

١٦١ 

خنجر بن  الطویل فإن لم تك المرآة أبدت وسامة... فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم
صخر 
 األسدي

١٧٧ 

 ٢٠٧ عنترة الكامل ت فال تظني غیره... مني بمنزلة المحب المكرمولقد نزل
 ٢٠٢ - الوافر نصلي للذي صلت قریش... ونعبده وٕان جحد العموم

 النون
٣٤،١٢٥ -المنسرح    انــینج عــــــــــلى أضـــعف المإالّ  ...ـد ولیــًا عــــلى أحـــتسإن هـــو م

 ...صـــاحـب قوم ال ســالح لهمفنـــعـــم 
 عفانا صاحب الركب عثمان بن                           

كثیر بن  البسیط
عبد اهللا 
 النهشلي

٥٢ 

 أعــــــــــرف مــــــنها األنف والعــــــــــینانا
 ومنخـــــــــــارین أشـــــــــــبه ظــــــــــبیانا                               

منسوب  لرجزا
إلى رجل 
من بني 
 ضبة

٩٤ 

 ٩٧ - الهزج ووجه مشرق النحر... كأْن ثدیاه حقان
 ألنت معتاد في الهیجا مصابرة
 یصلى بها كل من عاداك نیرانا                          

 ١٦٢ - البسیط



 

٢٣٤ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٠٠  - البسیط َفِنْعَم َمْزَكُأ من َضاَقْت مذاهُبه... وِنْعَم من ُهَو ِفي سر وٕاعالنِ 
 الهاء
 ٥٢ - الطویل فنـــــــــعم أخو الهیجـــــــا ونــــــعم شـــــــبابـــــــها

 كـــــْم بُجــــــــوٍد مـــقرٍف َنــاَل الُعـــــــال
 وكــــــریٍم ُبْخـــــُلُه قـَــــــد َوَضــــــــــَعهْ                                

ابو األسود  الرمل
 الدؤلي

٧٧ 

عامر بن المتقارب إبقاَلها أبَقلَ  أرَض  وال...  َوْدَقها َوَدَقتْ  ُمزنةٌ  فال
جوین 
 الطائي

٩٥ 

 الیاء
ـــــــا ِكـــــــراٌم ُمــِوسـروَن َلقـــــیُتُهْم...  َفـــــإمَّ

 عْنــَدُهْم مـا َكفانَیــا َفَحْسـِبَي مــــِْن ُذو                     
 منظور بن الطویل

سحیم 
 الفقعسي

٦٤ 

النابغة  الطویل حلت سواد القلب ال أنا باغیا... سواها وال في حبها متراخیا
 الجعدي

٨٧ 

 ١٥٤ - الطویل وصلت ولم أصرم مسیئین أسرتي... أعتبتهم حتى یالقوا والئیا



 

٢٣٥ 
 

 المراجعو  المصادر

 .الكریم القرآن -١
 الشـرجي بكـر أبـي بـن اللطیـف عبـد البصرة،و  الكوفة نحاة اختالف في النصرة ائتالف -٢

 –العربیـة النهضـة ومكتبـة الكتـب عـالم - الجنـابي طـارق :تحقیـق-ه)٨٠٢(الزبیـدي
 .م ١٩٨٧ ١ط بیروت

اتحاف فضالء البشر فـي القـراءات األربعـة عشـر، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد  -٣
-٣لبنــان ط –دار الكتــب العلمیــة  -تحقیــق: أنــس مهــرة -ه)١١١٧(الغنــي الــدمیاطيّ 

 م.٢٠٠٦
اتحــــــاف المهــــــرة بالفوائــــــد المبتكــــــرة مــــــن أطــــــراف العشــــــرة، أبــــــو الفضــــــل بــــــن حجــــــر  -٤

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــریف ، ومركــز خدمــة  -ه)٨٥٢(العســقالني
 م.١٩٩٤-١ط -المدینة المنورة–السنة والسیرة النبویة 

تحقیـق: محمـد -ه)٩١١(االتقان في علوم القرآن، جالل الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي -٥
 م. ١٩٧٤ -الهیئة المصریة العامة للكتاب -أبو الفضل إبراهیم

ق : أبو الفضل زین یحقت -اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه اهللا ،إحیاء علوم الدین -٦
 .بیروت –دار المعرفة  -الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي

 بـن الحسـن سـعید أبـو ، بعـض عـن بعضهم وأخذ ومراتبهم البصریین النحویین أخبار -٧
 ط  االعتصـام دار – البنـا إبـراهیم محمـد .د : ه) تحقیق ٣٦٨ ت(اهللا السیرافي عبد

 م. ١٩٨٥  -ه1– ١٤٠٥
تحقیــق : رجــب  –ه)٧٣١(ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ، أبــو حیــان األندلســي  -٨

 .١٩٩٨ ١ط  –القاهره  –مكتبه الخانجي  –عثمان محمد
تحقیــق:  -ه)٦٢٦(معرفــة األدیــب، شــهاب الــدین الرومــي الحمــوي ارشــاد األریــب إلــى -٩

 م.١٩٩٣ ١ط -بیروت -دار الغرب اإلسالمي -إحسان عباس
 قـدارة صـالح فخـر . د تحقیـق: ه)٥٧٧–(األنباري البركات أبو اإلمام العربیة، أسرار-١٠

 .م ١٩٩٥ ه ١٤١٥ بیروت - الجیل دار -
رســالة مقدمــة  -ة محمــد طــاهر حامــدأســس التــرجیح فــي كتــب الخــالف النحــوي، فاطمــ-١١

 -المملكــة العربیــة الســعودیة-جامعــة أم القــرى -لنیــل درجــة فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا
 هـ .١٤٣٠-١٤٢٩

دار  –هــــ)٧٧١تـــاج الـــدین عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدین الســـبكي (األشـــباه والنظـــائر ، -١٢
 م١٩٩١ ١ط –الكتب العلمیة 
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هــ) ٢١٦الملك بن قریب بن علي بن أصمع (األصمعي أبو سعید عبد  األصمعیات، -١٣
مصــر  –دار المعــارف  -تحقیــق: أحمــد محمــد شــاكر، وعبــد الســالم محمــد هــارون -
 م.١٩٩٣ ٧ط

تحقیــق:  -هـــ) ٢٤٤ابـن الســكیت، أبــو یوسـف یعقــوب بــن إسـحاق ( إصـالح المنطــق، -١٤
 م ٢٠٠٢ ١ط-دار إحیاء التراث العربي -محمد مرعب

 ١القــاهرة ط -دار غریــب للطباعــة والنشــر-ابــو المكــارمعلــى  ،أصــول التفكیــر النحــوي-١٥
 م.٢٠٠٦

 -عــالم الكتــب -: دراســة اسـتمیولوجیة للفكــر اللغـوي عنــد العـرب، تمــام حسـاناألصـول-١٦
 م.٢٠٠٠ ١القاهرة ط

أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الســـري بـــن ســـهل النحـــوي المعـــروف بـــابن  ، األصـــول فـــي النحـــو-١٧
 بیــروت –مؤسســة الرســالة، لبنــان  -لــيالفت تحقیــق: عبــد الحســین - هـــ)٣١٦الســراج (

 م.١٩٩٧  ٣ط
ضـوء علـم اللغـة الحـدیث، فـي العربـي فـي نظـر النحـاة ورأي ابـن مضـاء  أصول النحو-١٨

 م.١٩٨٩ ٤القاهرة ط -عالم الكتب -محمد عید
ابـــن األبـــار، محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أبـــي بكـــر القضـــاعي البلنســـي  ، إعتـــاب الكتـــاب-١٩

 ١ط دمشـــق -مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة العربیـــة -ترتحقیـــق: صـــالح األشـــ - هــــ)٦٥٨(
 م.١٩٦١

ــدین محمــد ، اعــراب القــرآن وبیانــه-٢٠ الیمامــة للطباعــة  -الــدرویشعبــد الحمیــد  محیــي ال
 م.١٩٩٩ ٧دمشق، بیروت ط  -والنشر. ودار ابن كثیر للطباعة والنشر

 والمســــــــتعربین العــــــــرب مــــــــن والنســــــــاء الرجــــــــال ألشــــــــهر تــــــــراجم قــــــــاموس(  األعــــــــالم-٢١
  ١٥بیروت  ط – للمالیین العلم دار – الدین الزركلي خیر ،)شرقینوالمست
 .م ٢٠٠٢

 هــــ)٧٦٤صـــالح الـــدین خلیـــل بـــن أیبـــك الصـــفدي (  ،أعیـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر-٢٢
دار الفكـر  -محمـود سـالم محمـد ،محمد موعـد، نبیل أبو عشمة ،علي أبو زید تحقیق:

 م.١٩٩٨ ١ط اسوری –لبنان، دار الفكر، دمشق  -المعاصر، بیروت 
ــــا علــــي تحقیــــق -األصــــبهاني الفــــرج أبــــو األغــــاني،-٢٣  الفكــــر دار - جــــابر وســــمیر مهن

 . لبنان – للطباعة والنشر
تحقیـــق: محمـــود  -)ه٩١١(االقتـــراح فـــي علـــم أصـــول النحـــو، جـــالل الـــدین الســـیوطي-٢٤

 م. ٢٠٠٦طنطا  -دار المعرفة الجامعیة -سلیمان یاقوت
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اهللا، ابـن مالـك الطـائي الجیـاني، أبـو عبـد اهللا، جمـال  محمـد بـن عبـد ، ألفیة ابن مالـك-٢٥
 دار التعاون. - هـ)٦٧٢الدین (

ضیاء الدین أبو السعادات هبة اهللا بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف  الشجري، ابن أمالي-٢٦
القــاهرة  الخـانجي، مكتبــة الطنـاحي، محمــود. الـدكتور تحقیــق هــ) ٥٤٢بـابن الشــجري (

 م.١٩٩١ ١ط
دار  - هــ)٤٠٠بن عبد اهللا بن مسعود بن رفاعة، أبو الخیـر الهاشـمي ( زید  ،األمثال-٢٧

 هـ.١٤٢٣ ١ط دمشق -سعد الدین
ـــى أنبـــاه النحـــاة-٢٨ ـــاه الـــرواة عل جمـــال الـــدین أبـــو الحســـن علـــي بـــن یوســـف القفطـــي  ،إنب

القـــــاهرة،  -دار الفكـــــر العربـــــي - محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیمتحقیـــــق : – هــــــ)٦٤٦(
 م.١٩٨٢ ١ط بیروت –ومؤسسة الكتب الثقافیة 

ــــي العبــــاس  االنتصــــار لســــیبویه-٢٩ ــــى المبــــرد، أب  التمیمــــيأحمــــد بــــن محمــــد بــــن والد عل
 ١مؤسســــــة الرســــــالة ط -تحقیــــــق: زهیــــــر عبــــــد المحســــــن ســــــلطان -ه)٣٣٢النحــــــوي(
 م.١٩٩٦

 ابــنأبــو البركــات  ،اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحــویین: البصــریین والكــوفیین-٣٠
ــــة العصــــریة -دة مبــــروك محمــــد مبــــروك تحقیــــق: جــــو -ه)٥٧٧(األنبــــاري  ١ط المكتب
 م.٢٠٠٢

عبــد اهللا بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد اهللا ابــن ، أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك-٣١
یوسـف الشـیخ محمـد تحقیـق:  -هــ)٧٦١یوسف، أبو محمد، جمال الـدین، ابـن هشـام (

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -البقاعي
تحقیـق:  - ه)٦٠٠(و علـي الحسـن بـن عبـد اهللا القیسـي أبـ  ،احإیضاح شواهد اإلیضـ-٣٢

 م ١٩٨٧ ١ط لبنان –دار الغرب اإلسالمي، بیروت  -محمد بن حمود الدعجاني
 ٣ط القاهرة -مكتبة الخانجي -رمضان عبد التواب  ،بحوث ومقاالت في اللغة-٣٣

 .م١٩٩٥
ن محمـد بـن عبـد اهللا محمـد بـن علـي بـ  ، التاسـع القـرن بعد من بمحاسن الطالع البدر-٣٤

 بیروت. -المعرفة دار - هـ) ١٢٥٠الشوكاني الیمني (
لجـویني، أبـو عبد الملـك بـن عبـد اهللا بـن یوسـف بـن محمـد ا  ،البرهان في أصول الفقه-٣٥

دار الكتــب  -صــالح بــن محمــد بــن عویضــةتحقیــق:  - هـــ)٤٧٨(المعــالي، ركــن الــدین
 م.١٩٩٧ ١ط –بیروت  -العلمیة

 ه)٤٠٠أبــــو حیــــان التوحیــــدي، علــــي بــــن محمــــد بــــن العبــــاس ( ، رالبصــــائر والــــذخائ-٣٦
 م.١٩٨٨ ١ط بیروت –دار صادر  -وداد القاضيتحقیق: 
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 تحقیــق: -ه)٩١١(جــالل الــدین الســیوطي والنحــاة، اللغــویین طبقــات فــي الوعــاة بغیــة-٣٧
 .بیروت - العصریة المكتبة-الفضل إبراهیم أبو محمد

ب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف أبو الطی  ، اللغة أصول إلى البلغة-٣٨
- الســـامرائي حمـــدان ســـهاد:  تحقیـــق -هــــ) ١٣٠٧اهللا الحســـیني البخـــاري الِقنَّـــوجي (

 . تكریت جامعة
عمــــرو بــــن بحــــر بــــن محبــــوب الكنــــاني بــــالوالء، اللیثــــي، أبــــو عثمــــان، والتبیین، البیــــان-٣٩

 هـ.١٤٢٣روت بی –ومكتبة الهالل دار عطوي، فوزي تحقیق: - هـ)٢٥٥الجاحظ (
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو  ، تاج العروس من جواهر القاموس-٤٠

 .دار الهدایة - هـ)١٢٠٥الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطیـب البغـدادي   ،تاریخ بغداد-٤١

 ١ط بیــــروت –دار الغــــرب اإلســــالمي  -معــــروفبشــــار عــــواد تحقیــــق:  - هـــــ)٤٦٣(
 م.٢٠٠٢

أبــــو القاســــم علــــي بــــن الحســــن بــــن هبــــة اهللا المعــــروف بــــابن عســــاكر  ،تــــاریخ دمشــــق-٤٢
 دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع-عمرو بـن غرامـة العمـروي تحقیق:  - هـ)٥٧١(

 .م ١٩٩٥
دراســة لنیــل  -الهیتــي الحیــاني اهللا عبــد ُقهیِّــر األنصــاري، لیــث التأویــل عنــد ابــن هشــام-٤٣

 م.٢٠٠٤بغداد  جامعة -درجة الدكتوراه
أبـــو البقـــاء عبـــد اهللا بـــن الحســـین بـــن عبـــد اهللا العكبـــري  ، التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن -٤٤

 .الحلبي البابي عیسى النشر دار -علي محمد البجاويتحقیق:  - هـ)٦١٦(
 هــ)٦٥٨لقضاعي البلنسـي (ابن األبار، محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر ا  ،تحفة القادم-٤٥

 .م ١٩٨٦  ١ط دار الغرب اإلسالمي -إحسان عباستحقیق:  -
تحقیــق: عبـــاس  -ه)٧٦١، ابــن هشــام األنصــاري(تخلــیص الشــواهد وتلخــیص الفوائــد-٤٦

 م.١٩٨٦ ١دار الكتب العربي ط -مصطفى الصالحي
: تحقیـــق -ه)٧٣١(األندلســـي حیـــان وأبـــ التســـهیل، كتـــاب شـــرح فـــي والتكمیـــل التـــذییل-٤٧

 هـ.١٤١٨  دمشق - القلم دار -هنداوي حسن
دار الكتـب  - هــ)٨١٦علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجـاني ( ، التعریفات-٤٨

 .م١٩٨٣ ١ط بیروت–العلمیة 
 .القاهرة -مكتبة وهبة -محمد السید حسین الذهبي ،التفسیر والمفسرون-٤٩
 -محمد عوض مرعب تحقیق: -أبو منصور بن األزهري الهروي، تهذیب اللغة-٥٠

 م.٢٠٠١ ١ط بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
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 -ه)٧٤٩(، ابــن أم قاســم المــراديتوضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك-٥١
 م.٢٠٠٨ ١ط دار الفكر العربي -عبد الرحمن علي سلیمانتحقیق: 

علـي ابـن الملقـن سـراج الـدین أبـو حفـص عمـر بـن   ،التوضیح لشرح الجامع الصـحیح-٥٢
دار الفـالح للبحـث العلمـي وتحقیـق تحقیـق:  - هــ)٨٠٤بن أحمـد الشـافعي المصـري (ا

 م.٢٠٠٨ ١ط سوریا –دار النوادر، دمشق  -التراث
ـــــــى مهمـــــــات التعـــــــاریف-٥٣ ـــــــف عل ـــــــاج العـــــــارفین ،التوقی ـــــــن ت ـــــــرؤوف ب ـــــــد ال ـــــــاوي  عب المن

 م.١٩٩٠ ١ط القاهرة -عالم الكتب -ه)١٠٣١(القاهري
المكتبـة العصـریة، صـیدا  -طفى بن محمد سلیم الغالیینـىمص، جامع الدروس العربیة-٥٤

 م.١٩٩٣ ٢٨ط  بیروت –
أبو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري  ، القرآن ألحكام الجامع-٥٥

 دار – النجـــاري ســمیر هشـــام:  تحقیــق –هــــ) ٦٧١الخزرجــي شــمس الـــدین القرطبــي (
 م.٢٠٠٣ الریاض – الكتب عالم

ــَنن الهــادي ألقــوم َســَننجــامع المســان-٥٦ أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر   ،ید والسُّ
 -عبــد الملــك بــن عبــد اهللا الــدهیشتحقیــق:  - هـــ)٧٧٤القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي (

 م.١٩٩٨ ٢ط لبنان –دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
تمــیم الفراهیــدي أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن   النحــو، فــي الجمــل-٥٧

 م.١٩٩٥ ٥ط -قباوة الدین تحقیق: فخر ، هـ)١٧٠البصري (
تحقیــق:  –هــ) ١٧٠أبـو زیـد محمــد بـن أبـي الخطــاب القرشـي ( ، جمهـرة أشـعار العــرب-٥٨

 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع -يلو علي محمد البج
 بیروت، الفكر، دار ، هـ)٣٩٥أبوهالل الحسن بن عبد اهللا العسكري ( األمثال، جمهرة-٥٩

 هـ.١٤٠٨
رمـزي تحقیـق:  - هــ)٣٢١أبو بكر محمد بـن الحسـن بـن دریـد األزدي ( ، جمهرة اللغة-٦٠

 م.١٩٨٧ ١ط بیروت –دار العلم للمالیین  -منیر بعلبكي
:  تحقیــق – ه)٧٤٩(المــرادي قاســم بــن الحســن ، المعــاني حــروف فــي الــداني الجنــي-٦١

ــــدین فخــــر ــــاوة ال ــــدیم ، ومحمــــد قب ــــب ردا – فاضــــل ن ــــة الكت ــــروت – العلمی  ١ ط – بی
 م.١٩٩٢

أحمـد بـن إبـراهیم بـن مصـطفى الهاشـمي  ، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبـدیع-٦٢
 .المكتبة العصریة، بیروت -یوسف الصمیليتحقیق:  - هـ)١٣٦٢(

أبــو العرفــان محمــد بــن علــي  ، حاشــیة الصــبان علــى شــرح األشــمونى أللفیــة ابــن مالــك-٦٣
 م.١٩٩٧ ١ط بیروت –دار الكتب العلمیة  - هـ)١٢٠٦فعي (الصبان الشا
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 - هـــ)٣٧٠الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه، أبــو عبــد اهللا ( الســبع، القــراءات فــي الحجــة-٦٤
 هـ.١٤٠١ ١الشروق ط دار -مكرم سالم العال عبد تحقیق

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســّي األصــل، أبــو علــي   الســبعة، للقــراء الحجــة-٦٥
 دار -قهوجي، وبشیر جویجاني الدین بدر تحقیق - هـ)٣٧٧(

 م.١٩٩٣  ٢ط دمشق -للتراث المأمون
عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو ، والصفات المعاني حروف-٦٦

 ١بیروت ط -الرسالة مؤسسة -الحمد توفیق على تحقیق: - هـ)٣٣٧القاسم (
 م.١٩٨٤

 تحقیـق: -ه)٩١١(السـیوطي الـدین جـالل والقـاهرة، مصـر تـاریخ في المحاضرة حسن-٦٧
 م.١٩٦٧ ١العربیة ط الكتب إحیاء دار -إبراهیم أبو الفضل محمد

دین  ، حیاة الحیوان الكبـرى-٦٨ ال ال اء، كم و البق دمیري، أب ي ال ن عل ن عیسى ب محمد بن موسى ب

 هـ .١٤٢٤ ٢ط دار الكتب العلمیة، بیروت -  ھـ)٨٠٨الشافعي (
 - هـــ)١٠٩٣عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ( العــرب، لســان لبــاب لــبو  األدب خزانــة-٦٩

 م.١٩٩٧ ٤القاهرة ط -الخانجي مكتبة -هارون السالم عبد تحقیق:
الهیئة المصریة العامة  - هـ)٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ( ، الخصائص-٧٠

 .٤ط للكتاب
 -مــد عبــد اهللا صــالحعلــى ألفیــة ابــن مالــك، مح الخــالف النحــوي فــي شــرح ابــن عقیــل-٧١

 م.٢٠٠١جامعة الخرطوم  -بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه
أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن   ، الثمانیــة المائــة أعیــان فــي الكامنــة الــدرر-٧٢

 دائـــرة - ضـــان المعیـــد محمـــد عبـــد :تحقیـــق -هــــ) ٨٥٢أحمـــد بـــن حجـــر العســـقالني (
 .١٩٧٢ – الهند - العثمانیة المعارف

دار المســـلم للنشـــر  -إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، عبـــد اهللا بـــن صـــالح الفـــوزان ســـالكدلیـــل ال-٧٣
 والتوزیع .

الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب،  إبــراهیم بــن علــي بــن محمــد، ابــن -٧٤
تحقیـــق: الـــدكتور محمــــد األحمـــدي أبــــو  -هـــــ) ٧٩٩فرحـــون، برهـــان الــــدین الیعمـــري (

 لقاهرة.ا -دار التراث للطبع والنشر -النور
 ٢بیـروت ط -دار الكتب العلمیة -تحقیق: مهدي محمد ناصر الدین -دیوان األخطل-٧٥

 م.١٩٩٤
-دار النهضــة العربیــة–الكبیــر ، شــرح وتعلیــق: محمــد محمــد حســین  دیــوان األعشــى-٧٦

 م.١٩٧٢بیروت 
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 ٣بیروت ط – المعرفة دار -المصطاوي الرحمن تحقیق: عبد -القیس امِرئ دیوان-٧٧
 م. ٢٠٠٤

بیـروت  -دار الكتـاب العربـي -تحقیق: مجید طراد -األسدي بن أبي خازم وان بشردی-٧٨
 م.١٩٩٤ ١ط

 ١دار الغــرب اإلســالمي ط -تحقیــق: علــي ذو الفقــار شــاكر -وأخبــاره دیـوان تــأبط شــر-٧٩
 م. ١٩٨٤

 .٣القاهرة  ط -دار المعارف -تحقیق: نعمان محمد أمین طه -دیوان جریر-٨٠
 ١بیـــروت ط -العربـــي الكتـــاب دار -یعقـــوب بـــدیع إمیـــل تحقیـــق: بثینـــة، جمیـــل دیـــوان-٨١

 م.١٩٩٢
م.١٩٩٤ ٢بیروت ط-دار الكتب العلمیة -تحقیق: عبد مهنا -دیوان حسان بن ثابت-٨٢
دار ابــن قتیبـــة للطباعـــة -تحقیـــق: ولـــیم بــن الـــورد البروســـي -دیــوان رؤبـــة بـــن العجــاج-٨٣

 الكویت. -والنشر والتوزیع
بیـروت -دار الكتـب العلمیـة -ق: علـي حسـن فـاعورتحقیـ -دیـوان زهیـر بـن أبـي سـلمة-٨٤

 م.١٩٨٨ ١ط
 ٣العلمیــة ط الكتــب دار -الــدین ناصــر محمــد تحقیــق: مهــدي -العبــد بــن طرفــة دیــوان-٨٥

 م.٢٠٠٢
 ١مؤسســـة الرســـالة ط -تحقیـــق: یحیـــى الجبـــوري -الســـلمي دیـــوان العبـــاس بـــن مـــرداس-٨٦

 م.١٩٩١
  ١بیروت ط -العربي الكتاب دار -محمد تحقیق: فایز -ربیعة أبي بن عمر دیوان-٨٧

 م.١٩٩٢ 
 م.١٩٨٧ ١بیروت ط -دار الكتب العلمیة -تحقیق: علي فاعور -دیوان الفرزدق-٨٨
 م.٢٠٠٤ ١المعرفة ط دار -طّماس تحقیق: حمدو -العامري ربیعة بن لبید دیوان-٨٩
 م.١٩٧٩الفجالة -مكتبة مصر-تحقیق: عبد الستار أحمد فراج -دیوان مجنون لیلى-٩٠
المجلـد الثـاني -مجلـة المـورد العراقیـة -تحقیـق: حـاتم الضـامن -المخبل السعدي دیوان-٩١

 .١٩٧٣العدد االول –
أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران  ،دیوان المعاني-٩٢

 .بیروت –دار الجیل -هـ)٣٩٥العسكري (
 م.١٩٩٢ جامعة مؤتة -تحقیق: علي الهروط -دیوان النابغة الذبیاني-٩٣
 ٢الكویــت ط -دار القلــم -تحقیــق: یحیــى الجبــوري -العــذري دیــوان هدبــة بــن الخشــرم-٩٤

 م.١٩٨٦
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 م.١٩٧٣مطبعة أسعد بغداد-تحقیق :حاتم صالح الضامن–دیوان یزید بن الطثریة -٩٥
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي، تقـــي الـــدین، أبـــو  ، ذیـــل التقییـــد فـــي رواة الســـنن واألســـانید-٩٦

دار الكتـب  -كمال یوسف الحـوت تحقیق: - هـ)٨٣٢لفاسي (الطیب المكي الحسني ا
 م.١٩٩٠ ١ط بیروت -العلمیة

 - الخـراط محمـد أحمـد:  تحقیق - المالقي ، المعاني حروف شرح في المباني رصف-٩٧
 . دمشق - العربیة اللغة مجمع مطبوعات

 محمـــد بـــن القاســـم بـــن محمـــد بـــن بشـــار، أبـــو بكـــر، الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس-٩٨
 –مؤسســــــــــة الرســــــــــالة  -حــــــــــاتم صــــــــــالح الضــــــــــامنتحقیــــــــــق: -هـــــــــــ)٣٢٨ألنبــــــــــاري (ا

 ١٩٩٢ ١ط بیروت
الحسـن بــن مســعود بـن محمــد، أبــو علـي، نــور الــدین   ،زهـر األكــم فـي األمثــال والحكــم-٩٩

 ،الشــركة الجدیــدة  -محمــد األخضــر ومحمــد حجــي، تحقیــق:  -هـــ) ١١٠٢الیوســي (
 م.١٩٨١ ١ط الدار البیضاء -دار الثقافة

أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاهد  ، كتاب السبعة في القراءات-١٠٠
 هـ.١٤٠٠ ٢ط مصر –دار المعارف  -شوقي ضیفتحقیق:  - هـ)٣٢٤البغدادي (

بــــن القاصــــح العــــذري البغـــــدادي ال ،ســــراج القــــارئ المبتــــدي وتــــذكار المقــــرئ المنتهــــي-١٠١
 م.١٩٥٤ ٣ط مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي - هـ)٨٠١(

دار الكتـب  - هــ)٣٩٢أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي ( ، سر صناعة اإلعـراب-١٠٢
 م.٢٠٠٠ ١ط لبنان-العلمیة بیروت

أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســعید بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي  ، ســر الفصــاحة-١٠٣
 م.١٩٨٢ ١ط -دار الكتب العلمیة- هـ)٤٦٦(

 تحقیـق: - هــ)٤٨٧بن محمـد البكـري األندلسـي (ا، اليسمط الآللي في شرح أمالي الق-١٠٤
 .بیروت -دار الكتب العلمیة -عبد العزیز المیمني

 ،قـره بللـي و  ،محمَّد كاملو  ،عادل مرشد و  ،شعیب األرنؤوطتحقیق:  -سنن ابن ماجه-١٠٥
 م.٢٠٠٩ ١ط دار الرسالة العالمیة -َعبد الّلطیف حرز اهللاو 

 –صیدا  -المكتبة العصریة -ي الدین عبد الحمیدمحمد محیتحقیق:  -دسنن أبي داو -١٠٦
 .بیروت

عبـد اللطیـف و حسـن عبـد المـنعم شـلبي، و شـعیب االرنـؤوط، تحقیـق:  -سنن الـدارقطني-١٠٧
 م.٢٠٠٤ ١ط لبنان –بیروت  -مؤسسة الرسالة -أحمد برهومو حرز اهللا، 

جامعـــــة الدراســـــات -عبـــــد المعطـــــي أمـــــین قلعجـــــيتحقیـــــق: -الســـــنن الصـــــغیر للبیهقـــــي-١٠٨
 م.١٩٨٩ ١ط باكستان –كراتشي  -سالمیةاإل
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بیـروت  -دار الكتـب العلمیـة-محمد عبد القادر عطـاتحقیق:  -البیهقي، السنن الكبرى-١٠٩
 م.٢٠٠٣ ٣ن طلبنا –

شــمس الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َقاْیمــاز  ســیر أعــالم النــبالء-١١٠
 م.٢٠٠٦ القاهرة -دار الحدیث - هـ)٧٤٨الذهبي (

مطبوعــــات جامعــــة  –اهد وأصــــول النحــــو فــــي كتــــاب ســــیبویه، خدیجــــة الحــــدیثي الشــــ-١١١
 م.١٩٧٤ -٣٧الكویت؛ رقم 

 الكتـب دار – هــ) ٩٠٠( األشموني الحسن أبو ، مالك ابن ألفیة على األشموني شرح-١١٢
 م.١٩٩٨  ١بیروت ط – العلمیة

 یــيمح تحقیــق: محمــد - هـــ)٧٦٩( مالــك، ابــن عقیــل ابــن ألفیــة علــى عقیــل ابــن شــرح-١١٣
ــــدین ــــد ال ــــد عب ــــراث دار -الحمی  جــــودة وســــعید ، للطباعــــة مصــــر ودار القــــاهرة، - الت
 م.١٩٨٠ ١٤وشركاه ط السحار

یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبـان أبـو محمـد  ، شرح أبیات سیبویه-١١٤
دار الفكــر للطباعــة والنشـــر -محمــد علـــي الــریح هاشــمتحقیــق:  - هـــ)٣٨٥الســیرافي (
 م.١٩٧٤مصر  -القاهرة  -والتوزیع

محمــد بــن عبــد اهللا، ابــن مالــك الطــائي الجیــاني، أبــو عبــد اهللا، جمــال  ل، شــرح التســهی-١١٥
  تحقیق: عبد الرحمن السید، ومحمد بدوي المختون.  - هـ)٦٧٢الدین (

مكتبة  -تحقیق: محمد عبد النبي عبید -ه)٧٤٢(، ابن أم قاسم المراديشرح التسهیل-١١٦
 م.٢٠٠٦ ١المنصورة ط-اإلیمان

أبــو علــى أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي األصــفهاني   ،شــرح دیــوان الحماســة-١١٧
م.٢٠٠٣ ١ط لبنان –بیروت  -دار الكتب العلمیة-: غرید الشیختحقیق - هـ) ٤٢١(

 -دار الكتــاب العربــي-تحقیــق : مجیــد طــراد  -شــرح دیــوان عنتــرة، للخطیــب التبریــزي-١١٨
 م.١٩٩٢ ١بیروت ط

ٕابراهیم ، و مصطفى السقاتحقیق:  - هـ)٦١٦(العكبري أبو البقاء  ، متنبيشرح دیوان ال-١١٩
 .بیروت –دار المعرفة  -عبد الحفیظ شلبي، و األبیاري

خالـد بـن عبـد اهللا بـن أبـي بكـر بـن محمـد الجرجـاوّي   ، التوضـیح علي التصریح شرح-١٢٠
 – العلمیـــة الكتـــب دار – الســـود عیـــون باســـل محمـــد:  تحقیـــق –هــــ) ٩٠٥األزهـــري (

 م.٢٠٠٠ ١ط – بیروت
تحقیـق:  -ه)٧٦١(شرح شـذور الـذهب فـي معرفـة كـالم العـرب، ابـن هشـام األنصـاري-١٢١

 م.١٩٦٥ ١٠مصر ط -مطبعة السعادة -محمد محیي الدین عبد الحمید
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القـــاهرة  -درویـــش تحقیـــق: مصـــطفى -هــــ) ٥٨٢( بـــري اإلیضـــاح، ابـــن شـــواهد شـــرح-١٢٢
 م.١٩٨٥

تحقیـــق :أحمـــد  -ه)٩١١(بـــد الـــرحمن الســـیوطيجـــالل الـــدین ع ،شـــرح شـــواهد المغنـــي-١٢٣
 بیروت.  -منشورات دار مكتبة الحیاة -ظافر كوجان

 إدارة الطباعـة المنیریـة - هــ)٥٠٢( أبو زكریا الشـیبانّي التبریـزي ،شرح القصاِئد العشر-١٢٤
 هـ. ١٣٥٢

محمـد محیـى الـدین عبـد تحقیـق:  -ه)٧٦١(، ابن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى-١٢٥
  هـ .١٣٨٣ ١١ط اهرةالق الحمید

،  محمد بن عبد اهللا، ابـن مالـك الطـائي الجیـاني، أبـو عبـد اهللا، ، شرح الكافیة الشافیة-١٢٦
جامعـــة أم القـــرى مركـــز -عبـــد المـــنعم أحمـــد هریـــديتحقیق: -هــــ) ٦٧٢جمـــال الـــدین (

 . ١طالبحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي 
ْوَزنـي، أبـو عبـد اهللا (حسـین بـن أحمـد بـن حسـین ا ،شرح المعلقات السبع-١٢٧  - هــ)٤٨٦لزَّ

 م.٢٠٠٢ ١ط دار احیاء التراث العربي
 – یعقــوب بــدیع إیمیــل:  تحقیــق – هـــ)٦٤٣بــن یعــیش (ال ،للزمخشــري المفصــل شــرح-١٢٨

 م.٢٠٠١– بیروت -العلمیة الكتب دار
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العمـاد الَعكـري ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب-١٢٩

 بیــروت ،دمشــق  -دار ابــن كثیــر -محمــود األرنــاؤوطتحقیــق:  - هـــ)١٠٨٩الحنبلــي(
 م.١٩٨٦ ١ط

تحقیـق: -ألبي زید عبد الرحمن المكـودي ،ه)٨٠٧(شرح المكودي على ألفیة بن مالك-١٣٠
 .١٩٩٣جامعة الكویت،-فاطمة الراجحي

دار - هــــ)٢٧٦أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري ( ، الشـــعر والشـــعراء-١٣١
 هـ .١٤٢٣ القاهرة -دیثالح

محمــد بــن أبــي بكــر بــن  ، شــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل-١٣٢
 لبنـان -بیـروت -دار المعرفـة- هــ)٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیـة (

 م .١٩٧٨ط 
نشــــوان بــــن ســــعید الحمیــــرى الیمنــــي  ، شــــمس العلــــوم ودواء كــــالم العــــرب مــــن الكلــــوم-١٣٣

، مطهــــر بــــن علــــي اإلریــــاني و  ،حســــین بــــن عبــــد اهللا العمــــري تحقیــــق:  - ـ)هــــ٥٧٣(
 ١دمشـــــق ط -دار الفكــــربیــــروت،  -دار الفكــــر المعاصــــر-یوســــف محمــــد عبــــد اهللاو 

 م.١٩٩٩
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ـــحیح-١٣٤ محمـــد بـــن عبـــد اهللا، ابـــن  ، َشـــَواِهد التَّوضـــیح َوالتَّصـــحیح لمشـــكالت الجـــامع الصَّ
 -َطــه ُمحِســنتحقیــق:  -هـــ) ٦٧٢الــدین (مالــك الطــائي الجیــاني، أبــو عبــد اهللا، جمــال 

 هـ .١٤٠٥ ١ط مكتبة ابن تیمیة
أحمـد بـن فـارس   ،الصاحبي في فقـه اللغـة العربیـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كالمهـا-١٣٥

محمــد علــي تحقیــق:  - هـــ)٣٩٥بــن زكریــاء القزوینــي الــرازي، أبــو الحســین (المتــوفى: 
 م.١٩٩٧ ١ط بیضون

أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ثــم  ءصــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــا-١٣٦
 . دار الكتب العلمیة، بیروت - هـ)٨٢١القاهري (

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي   -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة-١٣٧
 ٤ط بیـــروت –دار العلـــم للمالیـــین  -تحقیـــق: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار - هــــ)٣٩٣(

 .م ١٩٨٧
ومحمــد  ،علــي محمــد البجــاويتحقیــق:  - هـــ)٣٩٥بــو هــالل العســكري (أ ، الصــناعتین-١٣٨

 . هـ ١٤١٩ بیروت –المكتبة العنصریة -أبو الفضل إبراهیم
 محمد زهیر بن ناصر الناصرنحقیق:  -أبو عبداهللا البخاري، صحیح البخاري-١٣٩

 .هـ١٤٢٢ ١ط دار طوق النجاة
شـبیلي، أبـو الحسـن المعـروف علي بن مؤمن بـن محمـد، الَحْضـَرمي اإل،ضرائر الشِّْعر-١٤٠

دار األندلس للطباعة والنشر  -السید إبراهیم محمدتحقیق:  - هـ)٦٦٩بابن عصفور (
 م.١٩٨٠ ١ط والتوزیع

إبــراهیم بــن ، الضــرورة الشــعریة ومفهومهــا لــدى النحــویین دراســة علــى ألفیــة بــن مالــك-١٤١
 . م٢٠٠١ -الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة-صالح الحندود

 - هــ)٧٧١تـاج الـدین عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدین السـبكي (، بقات الشـافعیة الكبـرىط-١٤٢
هجــر للطباعــة والنشــر -عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، و محمــود محمــد الطنــاحي تحقیــق: 
 .هـ١٤١٣ ٢ط والتوزیع

 محمـود تحقیق:–هـ) ٢٣٢بن عبید اهللا الجمحي ، (بن سّالم ا  الشعراء، فحول طبقات-١٤٣
 .جدة -المدني دار - شاكر محمد

 .بیروت –دار الكتب العلمیة -شمس الدین الداوودي، طبقات المفسرین للداوودي-١٤٤
محمــــد بــــن الحســــن بــــن عبیــــد اهللا بــــن مــــذحج الزبیــــدي  واللغــــویین، النحــــویین طبقــــات-١٤٥

 دار إبــــراهیم، الفضــــل أبــــو محمــــد تحقیــــق ، هـــــ)٣٧٩األندلســــي اإلشــــبیلي، أبــــو بكــــر (
 . ٢مصر ط -المعارف
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أبــو بكــر محمــد بــن موســى بــن عثمــان  النســب، فــي لمبتــدي وفضــالة المنتهــيعجالــة ا-١٤٦
المكتبــــة العامــــة لشــــئون  -نــــونكم اهللا عبــــد: تحقیــــق - هـــــ)٥٨٤الحــــازمي الهمــــداني (

 .م١٩٧٣ ٢القاهرة ط -المطابع األمیریة
 ١ط بیــروت –دار الكتــب العلمیــة  - هـــ)٣٢٨ابــن عبــد ربــه األندلســي ( ،العقــد الفریــد-١٤٧

 هـ .١٤٠٤
صــــبیح  تحقیــــق: - هـــــ)٣٩٢أبــــو الفــــتح عثمــــان بــــن جنــــي الموصــــلي ( ،علــــل التثنیــــة-١٤٨

 .مصر –مكتبة الثقافة الدینیة -التمیمي
 -هــــ)٣٨١محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن العبـــاس، أبـــو الحســـن، ابـــن الـــوراق (، علـــل النحـــو-١٤٩

 ١ط -الســـعودیة .الریـــاض –مكتبـــة الرشـــد  -محمـــود جاســـم محمـــد الـــدرویشتحقیـــق: 
 .م١٩٩٩

لحســــــن بـــــــن رشــــــیق القیروانـــــــي علــــــى ا أبـــــــو  ،ة فــــــي محاســـــــن الشــــــعر وآدابــــــهالعمــــــد-١٥٠
 ٥ط دار الجیـــــــل -محمـــــــد محیــــــي الـــــــدین عبــــــد الحمیـــــــدتحقیــــــق:  - ه)٤٦٣(األزدي
 م.١٩٨١

ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل بــن یــونس المــرادي  ، عمــدة الكتــاب-١٥١ أبــو جعفــر النَّحَّ
الجفـــان  -ابـــن حـــزم دار  -بســـام عبـــد الوهـــاب الجـــابيتحقیـــق:  - هــــ)٣٣٨النحـــوي (

 م.٢٠٠٤ ١ط -والجابي للطباعة والنشر
 –دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة  - هـــــــــــ)٢٧٦بــــــــــن قتیبــــــــــة الــــــــــدینوري (ا ،رعیــــــــــون األخبــــــــــا-١٥٢

 هـ .١٤١٨ بیروت
شــمس الـدین أبـو الخیــر ،محمـد بــن محمـد بـن یوسـف  القـراء، طبقــات فـي النهایـة غایـة-١٥٣

 م.١٩٣٢ ١ط -الخانجي طبعةم -برجستراسر تحقیق: - هـ)٨٣٣ابن الجزري، (
 دار-هــــ) ٢٧٦أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري ( الحـــدیث،  غریـــب-١٥٤

 م.١٩٨٨ ١بیروت ط -العلمیة الكتب
أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري ، الفائق في غریب الحدیث واألثر-١٥٥

دار  -الفضــل إبــراهیم محمــد أبــو، و علــي محمــد البجــاوي تحقیــق:  - هـــ)٥٣٨جــاراهللا (
 .٢ن طلبنا –المعرفة 

 –بیــروت  -دار المعرفـة -إبـراهیم رمضــانتحقیــق:  - هــ)٤٣٨( ، ابـن النــدیمالفهرسـت-١٥٦
 م.١٩٩٧ ٢ط لبنان

 دار - عبـاس إحسـان:  تحقیـق -هــ) ٧٦٤(  الكتبـي شـاكر بن محمد ، الوفیات فوات-١٥٧
 .١ ط - بیروت - صادر

 



 

٢٤٧ 
 

مكتـب تحقیــق التـراث فـي مؤسســة تحقیـق:  -هـــ)٨١٧( الفیروزآبـادى، لقـاموس المحـیطا-١٥٨
 م.٢٠٠٥ ٨ط لبنان –بیروت  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع -الرسالة

 –مكتبــة الكلیــات األزهریــة  -ســالم محیســن، محمــد القــراءات وأثرهــا فــي علــوم العربیــة-١٥٩
 م.١٩٨٤ ١ط القاهرة

دار الفكـــر  -أبـــو الفضـــل إبـــراهیممحمـــد تحقیـــق:  -، المبـــردالكامـــل فـــي اللغـــة واألدب-١٦٠
 م.١٩٩٧ ٣ط  القاهرة –العربي 

 -مكتبــة الخــانجي -عبــد الســالم محمــد هــارونتحقیــق:  - هـــ)١٨٠( ســیبوبهل الكتــاب-١٦١
 م.١٩٨٨ ٣ط القاهرة

مكتبـة  -محمـود محمـد الطنـاحي: تحقیق - هـ)٣٧٧(الفارسّي علي ، أبو كتاب الشعر-١٦٢
 م.١٩٨٨ ١ط مصر –القاهرة  -الخانجي

ـــو زیـــد األنصـــاري(-١٦٣ تحقیـــق :محمـــد عبـــد القـــادر -ه)٢١٥كتـــاب النـــوادر فـــي اللغـــة ،أب
 م.١٩٨١ ١دار الشروق ط-أحمد

محمــد بــن عبــد اهللا ، الكتیبــة الكامنــة فــي مــن لقینــاه باألنــدلس مــن شــعراء المائــة الثامنــة-١٦٤
 م.١٩٦٣ ١ط إحسان عباستحقیق:  - هـ)٧٧٦( لسان الدین بن الخطیب

مكتبـة المثنـى  - هــ)١٠٦٧( حـاجي خلیفـة، ي الكتـب والفنـونكشف الظنون عـن أسـام-١٦٥
 . م١٩٤١ بغداد –

عبـد اهللا بـن عبـد المـؤمن بـن الوجیـه بـن عبـد اهللا بـن علـى  ،الكنـز فـي القـراءات العشـر-١٦٦
 القــاهرة –مكتبــة الثقافــة الدینیــة  -خالــد المشــهدانيتحقیــق:  - هـــ)٧٤١ابــن المبــارك (

 م.٢٠٠٤ ١ط
 هـ .١٤١٤ ٣ط بیروت –دار صادر  - هـ)٧١١( ر، ابن منظو لسان العرب-١٦٧
جامعـــة أم  -رســـالة لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه -، محمـــد أحمـــد ســـعید العمـــريلغـــات قـــیس-١٦٨

 م.١٩٨٢المملكة العربیة السعودیة  -القرى
الهیئــــة العامــــة لشــــئون  -، دراســــة تاریخیــــة وصــــفیة، ضــــاحي عبــــد البــــاقيلغــــات تمــــیم-١٦٩

 م.١٩٨٥ -القاهرة -المطابع األمیریة
دار الشـروق  -محمـد حماسـة عبـد اللطیـف -، دراسـة فـي الضـرورة الشـعریةلغة الشعر-١٧٠

 م.١٩٩٦ ١ط
 هـ)٣٣٧عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم (  الالمات،-١٧١

 م.١٩٨٥ ٢دمشق ط -الفكر دار -المبارك مازن تحقیق: -
 -الفكـــر دار -النبهـــان اإللـــه عبـــد تحقیـــق: - هــــ)٦١٦( العكبـــري البقـــاء أبـــو اللبـــاب،-١٧٢

 م.١٩٩٥ ١دمشق ط



 

٢٤٨ 
 

 الصاعدي سالم بن إبراهیم تحقیق: -هـ) ٧٢٠بن الصائغ (ال الملحة، شرح في اللمحة-١٧٣
 م.٢٠٠٤ ١ط العربیة المنورة المدینة -اإلسالمیة بالجامعة العلمي البحث عمادة-

 دار -فــارس ائزفــتحقیــق:  – هـــ)٣٩٢أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي ( ، اللمــع-١٧٤
 الكویت. -الثقافیة الكتب

تحقیق:ســــعید -ه)٥٧٧أبــــو البركــــات ابــــن األنبــــاري( لمــــع األدلــــة فــــي أصــــول النحــــو،-١٧٥
 م.١٩٥٧مطبعة الجامعة السوریة -األفغاني

أحمــد عبــد الغفــور  - هـــ)٣٧٠(الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه ، لــیس فــي كــالم العــرب-١٧٦
 م.١٩٧٩ ٢ط  -مكة المكرمة  -عطار

 صـالح الـرحمن عبد كیب الخالف من مسائل الخالف في همع الهوامع، باسم اتما ف-١٧٧
 م.٢٠٠٨ -غزة -الجامعة اإلسالمیة -دراسة لنیل درجة الماجستیر -البابلي

تحقیق:  - هـ)٤١٢محمد بن جعفر القزاز القیرواني ( ، ما یجوز للشاعر في الضرورة-١٧٨
 .الكویت -روبةدار الع -صالح الدین الهاديو رمضان عبد التواب، 

تحقیـق:  - هــ)٦٣٧ضیاء الدین بـن األثیـر، (، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-١٧٩
 –الفجالـة  -دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع -أحمد الحوفي، بـدوي طبانـة

 .القاهرة
جامعــة ذي  -الشــعري، ریــاض یــونس الســواد الشــاهد فــي الروایــة البصــرة: مجلــة آداب-١٨٠

 م.٢٠١١  ٥٦ العدد -قار
 هــ)٥١٨أبو الفضل أحمد بـن محمـد بـن إبـراهیم المیـداني النیسـابوري ( ،مجمع األمثال-١٨١

 .لبنان -بیروت –دار المعرفة -محمد محیى الدین عبد الحمیدتحقیق:  -
أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي  ، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنهـا-١٨٢

 م.١٩٩٩ المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة-وقافوزارة األ-هـ) ٣٩٢الموصلي (
مــد األســدي حالمَهلــب بــن أ، حیحصــالنصــیح فــي تْهــذیب الكَتــاب الجــامع ال راْلمختصــ-١٨٣

دار أهـل السـنة و دار التوحیـد، -لومأحمـد بـن فـارس السـتحقیـق:  - هــ)٤٣٥( يدلسنْ األ
 م.٢٠٠٩ ١ط الریاض –

 –دار إحیــاء التــراث العربــي  -لخلیــل إبــراهم جفــا - هـــ)٤٥٨( ، ابــن ســیدةالمخصــص-١٨٤
 م.١٩٩٦ ١ط بیروت

ـــــة، المـــــدارس-١٨٥ ـــــع أســـــطورة النحوی ـــــراهیم -وواق  ١ط عمـــــان -الفكـــــر دار -الســـــامرائي إب
 م.١٩٨٧

 م.٢٠٠١ ٣أربد، األردن ط -دار األمل -، خدیجة الحدیثيالمدارس النحویة-١٨٦
 .٧القاهرة ط -دار المعارف -ضیف شوقي ،المدارس النحویة-١٨٧



 

٢٤٩ 
 

 م.٢٠٠٣العربیة  دار اآلفاق -ه)٣٥١(اللغوي الطیب أبو حویین،الن مراتب-١٨٨
االســكندریة  -دار المعرفــة الجامعیــة -، عبــد اهللا الخثــرانمراحــل تطــور الــدرس النحــوي-١٨٩

 م.١٩٩٣
فـؤاد علـي تحقیـق:  -ه)٩١١(جـالل الـدین السـیوطي، المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا-١٩٠

 م.١٩٩٨ ١ط بیروت –دار الكتب العلمیة -منصور
محمــــد خیــــر تحقیــــق: - هـــــ)٦١٦( ، أبــــو البقــــاء العكبــــريمســــائل خالفیــــة فــــي النحــــو-١٩١

 م.١٩٩٢ ١ط بیروت –دار الشرق العربي -الحلواني
تحقیـق: مصـطفى عبـد  - هــ)٤٠٥( النیسابوري ابن البیع، المستدرك على الصحیحین-١٩٢

 م.١٩٩٠ ١ط بیروت –دار الكتب العلمیة  -القادر عطا
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـالل بـن أسـد  -بن حنبلمسند اإلمام أحمد -١٩٣

مؤسســة  -عــادل مرشــد، وآخــرون، و شــعیب األرنــؤوط تحقیــق:  - هـــ)٢٤١الشــیباني (
 م.٢٠٠١ ١ط الرسالة

 -دار الجیــل للطباعــة والنشــر والتوزیــع -خلیــل محمــد محمــود تحقیــق:-المســند الجــامع-١٩٤
 م.١٩٩٣ ١ط المطبوعات، الكویتالشركة المتحدة لتوزیع الصحف و و  ،بیروت

أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب َحّمــوش بــن محمــد بــن مختــار  ، مشــكل إعــراب القــرآن-١٩٥
 –مؤسســـة الرســـالة  -حـــاتم صـــالح الضـــامنتحقیـــق:  - هــــ)٤٣٧القیســـي القیروانـــي (

 هـ .١٤٠٥ ٢ط بیروت
 لقدیما التراث إحیاء دار -هـ) ٣٩٢، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ( المنصف،-١٩٦

 م.١٩٥٤ ١ ط -
مركـز البحـوث فـي  - هــ)٣٧٠محمد بن أحمـد بـن األزهـري الهـروي( ،معاني القراءات -١٩٧

 م.١٩٩١ ١ط المملكة العربیة السعودیة -جامعة الملك سعود -كلیة اآلداب
محمــد علــي تحقیــق:  - هـــ)٣٣٨أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد ( ، معــاني القــرآن-١٩٨

 م.١٤٠٩ ١ط رمةكمكة الم -جامعة أم القرى  -الصابوني
محمـد علـي النجـار ، و أحمـد یوسـف النجـاتيتحقیـق:  - هـ)٢٠٧( ، الفراءمعاني القرآن-١٩٩

 ١ط مصر –دار المصریة للتألیف والترجمة  -عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، و 
دار الكتــــب  -مكتبــــة القدســــي - هـــــ)٣٨٤( عبیــــد اهللا المرزبــــاني، أبــــو معجــــم الشــــعراء-٢٠٠

 م.١٩٨٢ ٢ط لبنان – بیروت -العلمیة
 - هــ)٤٨٧( األندلسـي البكـري أبوعبیـد والمواضـع، الـبالد أسـماء مـن استعجم ما معجم-٢٠١

 .م ١٩٨٣ ٣بیروت ط -الكتب عالم -السقا : مصطفى تحقیق
 



 

٢٥٠ 
 

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-٢٠٢
 م.١٩٩٧ ١ط -ر الكتب العلمیةدا - هـ)٧٤٨بن َقاْیماز الذهبي (

 -ه)٧٦١( األنصـــاري هشـــام ابـــن الـــدین جمـــال األعاریـــب، كتـــب عـــن اللبیـــب مغنـــي-٢٠٣
 .  م ١٩٨٥ دمشق -الفكر دار - اهللا حمد علي ومحمد ، المبارك مازن تحقیق

 ٤ط دار الســاقي - هـــ)١٤٠٨جــواد علــي (، المفصــل فــى تــاریخ العــرب قبــل اإلســالم-٢٠٤
 م.٢٠٠١

أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد، جـــار اهللا  ، ة اإلعـــرابالمفصـــل فـــي صـــنع-٢٠٥
 م.١٩٩٣ ١ط بیروت –مكتبة الهالل -علي بو ملحمتحقیق:  - هـ)٥٣٨الزمخشري (

 ،تحقیـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر - هــــ)١٦٨( المفضـــل بـــن محمـــد الضـــبي، المفضـــلیات-٢٠٦
 .٦ط القاهرة –دار المعارف  -وعبد السالم محمد هارون

 -والتوزیـع للنشـر المسـیرة دار - السامرائي عبود إبراهیم ، النحویة مدارسال في المفید-٢٠٧
 م.٢٠٠٧ ١عمان  ط

 -مطــابع األهــرام -محمــد عبــد الخـالق عظیمــةتحقیـق:  - هـــ)٢٨٥( ، المبــردالمقتضـب-٢٠٨
 م.١٩٩٤القاهرة 

 اهللا وعبـــــد الجـــــواري، الســـــتار عبـــــد أحمـــــد تحقیـــــق: ،ه)٦٦٩(عصـــــفور ابـــــن المقـــــرب،-٢٠٩
 .بغداد -العاني مطبعة-الجبوري

 بیروت. -الجامعة اللبنانیة -، سعید األفغانيمن تاریخ النحو العربي-٢١٠
تحقیق:  - هـ)٨٧٤( جمال الدین أبو المحاسن ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي-٢١١

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب -محمد محمد أمین
 - هـــ) ٣٧٠بــن بشــر اآلمــدي ( أبــو القاســم الحســن  ،الموازنــة بــین أبــي تمــام والبحتــري-٢١٢

 مكتبـة الخـانجي، ٤ط دار المعـارف -عبـد اهللا المحـارب ، والسید أحمد صـقرتحقیق: 
 م.١٩٩٩٤ ١ط

 فـؤاد تحقیـق: محمـد - هــ)١٧٩( المـدني أنـس األصـبحي بـن مالك، مالك اإلمام موطأ-٢١٣
 م.١٩٨٥لبنان  – بیروت -العربي التراث إحیاء دار -الباقي عبد

جامعـــة  -فـــي قواعـــد اللغـــة العربیـــة، مصـــطفى عبـــد العزیـــز السنســـرجي النحـــو الكامـــل-٢١٤
 م. ١٩٧٦المنیرة  -مكتبة الشباب -الكویت

تحقیـق:  -ه)٥٧٧(أبو البركات كمـال الـدین األنبـاري، نزهة األلباء في طبقات األدباء-٢١٥
 م.١٩٨٥ ٣ط األردن –الزرقاء  -مكتبة المنار -إبراهیم السامرائي

 -دار الفكـر اللبنـاني -، طـالل عالمـةي مدرسـتي البصـرة والكوفـةنشأة النحو العربي ف-٢١٦
 م.١٩٩٢ ١بیروت ط
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 .٢القاهرة ط -دار المعارف -، محمد طنطاويالنحاة رنشأة النحو وتاریخ اشه-٢١٧
مطبعــــة  - هـــــ)٣٣٧قدامــــة بــــن جعفـــر بــــن قدامــــة بــــن زیـــاد البغــــدادي، (  ،نقـــد الشــــعر-٢١٨

 هـ.١٣٠٢ ١ط قسطنطینیة –الجوائب 
دار الكتـب والوثـائق  - هــ)٧٣٣شهاب الدین النـویري ( ، رب في فنون األدبنهایة األ-٢١٩

 هـ .١٤٢٣ ١ط القاهرة -القومیة
عبـد تحقیـق:  -ه)٩١١(، جـالل الـدین السـیوطيهمع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع-٢٢٠

 .مصر –المكتبة التوفیقیة  -الحمید هنداوي
دار  - هـ)٩١١( الحسن السمهودينور الدین أبو ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى-٢٢١

 هـ .١٤١٩ ١ط بیروت –الكتب العلمیة 
 - هــــ)٧٦٤صـــالح الـــدین خلیـــل بـــن أیبـــك بـــن عبـــد اهللا الصـــفدي ( ، الـــوافي بالوفیـــات-٢٢٢

 م.٢٠٠٠ بیروت –دار إحیاء التراث  -وتركي مصطفى ،أحمد األرناؤوطتحقیق: 
العزیـر القاضـي الجرجـاني أبو الحسن علي بن عبـد  ، الوساطة بین المتنبي وخصومه-٢٢٣

مطبعـة عیسـى  -علي محمد البجـاويو محمد أبو الفضل إبراهیم، تحقیق:  - هـ)٣٩٢(
 .البابي الحلبي وشركاه
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