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وال�صالة  العالمين،  رب  هلل  والحمد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 
وال�صالم على خاتم الأنبياء والمر�صلين، �صيدنا ونبينا محمد واآله، وبعد؛ 
فقد لفت نظري في اأثناء تدري�صي لمادة النحو في بابي ل النافية للجن�س 
والنداء مو�صوع »تزاحم حركتين بنائيتين«، كاأن تتزاحم على اآخر كلمة 
هي  التي  الك�صرة  عندك(  ما  هات  �صيبويه  )يا   : قولك  في  )�صيبويه( 
عالمة البناء في ال�صم المختوم بويه، وال�صمة التي هي عالمة البناء 

في المنادى العلم المفرد على مذهب اأكثر النحويين.
عليها  تتزاحم  التي  الكلمة  اإع��راب  ي�صت�صعبون  الطالب  ولحظت 
الحركتان البنائيتان، ول يجدون في موؤلفات النحويين التي بين اأيديهم 
اإعرابا موحدالها ، وراأيت ال�صاطبي في »المقا�صد ال�صافية« قد ا�صتخدم 

لفظ التزاحم، ومثل له، واألمح ل�صيء من �صوره.
�صوره،  واأ�صتك�صف  للتزاحم،  النحويين  ا�صتخدام  اأتتبع  فاأخذت 
التف�صيل  اأن  ارتاأيت  ثم  بالمراد،  وافية  اأنها  اأح�صب  مادة  على  فوقفت 
في �صور التزاحم كلها �صيطيل البحث، فاكتفيت بما كان قد لفت نظري 
)*( أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز.
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فيه  يقف  اأن  اآمل  الذي  البحث  هذا  فكان  بنائيتين«،  حركتين  »تزاحم 
القارئ على اإ�صافة في خدمة العربية ومحبيها. واهلل الم�صتعان.

تعريف التزاحم:
التزاحم لغة: بمعنى الت�صايق »الن�صمام في �صّدة«)1( يقال: »زحم 
وازدحموا  �صايقوهم،   : وزحامًا  زْحمًا  يزحمونهم  بع�صًا  بع�صهم  القوم 

وتزاحموا: ت�صايقوا«)2(، »وزحمه ُمزاحمة: �صايقه«)3(.
وهو على وزن التفاُعل، و�صيغة التفاُعل تدّل على الم�صاركة، اأي اإن 

الت�صايق حا�صل من المتزاحِمين، اأو المتزاحَمين، ولي�س من اأحدهما.
لفظ  ا�صتخدم  نحوي  »اأول   - اطالعي  ح�صب  جني-  اب��ن  ويعتبر 
التزاحم، وقد جعله مرادفا للتداخل في الأبنية«، قال في »باب تداخل 
تداخل  من  اأمثلة  ذكر  اأن  بعد  والخما�صية«  والرباعية  الثالثية  الأ�صول 
طريق  »وهذا  وقلقل:  وقلق  و�صل�صل،  ك�صل�س  والرباعي  الثالثي  الأ�صلين 
تزاحم  واأم��ا  فاعرفه...  ج��دًا  كثير  وهو  الثالثي،  مع  الرباعي  تزاحم 

الرباعي مع الخما�صي فقليل، و�صبب ذلك قلة الأ�صلين جميعًا«)4(.
التزاحم ذا دللة م�صتقلة ، فقال  ال�صاطبي، فجعل  وجاء من بعده 
مبنيا  قبُل  من  ك��ان  اإذا  المفرد  العلم  المنادى  حكم  اأن  ذك��ر  اأن  بعد 
ال�صابق،  على  ورد  اإذا  الطارئ  الحكم   ...« ال�صمة:  اآخ��ره  في  تنوي  اأن 
يخل  ل  وجه  على  بينهما  الجمع  يمكن  فلم  واح��د،  محل  على  فتزاحما 
لكن على   ، المتقّدم  الحكم  ن�صخ  �صيء، فالبد من  بالآخر في  اأحدهما 
كالطارئ، كم�صاألة  اأي�صًا -  المتاأخر جملة؛لأنه مطلوب  به  وجٍه ل يخل 
الت�صغير مع الن�صب، لما كان كل واحٍد منهما يطلب ببنية مخ�صو�صة، 
وحكم مخ�صو�س، ولم يمكن اعتبارهما معًا فيه؛ لأّن ياء الن�صب تطلب 
وبنية  واوًا،  الأخ��رى  وقلب  الياءين  اإحدى  بتخفيف  وع�صيي،  اأميي  في 
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من  بد  يكن  فلم   ، ت�صادًا  الأخ��رى  قلب  وعدم  باإثباتها  تطلب  الت�صغير 
اأَُموّي  اعتبار الطارئ بحيث ل يخل بالمتقدم، فاعتبروا ياء الن�صب في 
ّي، فحذفوا هناك اإحدى الياءين وقلبوا الأخرى،  وبنية الت�صغير في ُع�صَ

ّية. ولم يحذفوا ههنا للتبا�صه بالن�صب اإلى ُع�صَ
هذه  معه  تجتمع  اأن  لب��د  للطارئ،  فيها  حكم  م�صاألة  كل  وكذلك 
اإذا كان كل واحد من الحكمين له وجه  واأما  الم�صاألة في هذا المعنى، 
يجري عليه دون اإخالل بالحكم الأول ، فال ين�صرف اإل اإليه كم�صاألتنا، 
فاإن الحركة قد ُيوؤتى بها ظاهرة، وهو الأ�صل ومقّدرة حيث ل ُيزاحمها 
حركة اأخرى كالقا�صي، والفتى، وقا�صي ونحوها ، فما ظنك اإذا زاحمها 
حركة اأخرى كمن زيدًا، ومن زيِد في باب الحكاية، فال نكر في ذلك، 

فاإذا اأمكن هنا تقدير الحركة الطارئة فهذا اأولى« )5(.
�صابق  حكم  على  ط��ارئ  حكم  »ورود  التزاحم  اأن  كالمه  فظاهر 

فيمحل واحد دون اأن يخل اأحدهما بالآخر«.
اأجد من  اإذ لم  ال�صاطبي،  التزاحم بعد  ا�صتخدام لفظ  وقد توقف 
– َمن  المتاأخرين عنه - وفق ما اطلعت عليه من موؤلفاتهم  النحويين 

ا�صتخدمه.
�صور التزاحم:

بمراجعة قول ال�صاطبي ال�صابق يمكن القول باأن للتزاحم �صورتين: 
ال�صورة الأولى : تزاحم حركتين على اآخر الكلمة، �صواء اأكانت الحركتان 
كان  اإذا  للجن�س،  النافية  »ل«  ا�صم  في  الفتحة  كحركة   - متجان�صتين 
اإذا  البناء  التي هي حركة  الفتحة في نحو خم�صة ع�صر  مفردًا، وحركة 
قلت: ل خم�صَة ع�صَر عندنا - اأم  غير متجان�صتين ، كحركة الك�صرة في 
نحو: �صيبويه، التي هي حركة البناء، وحركة ال�صمة في المنادى العلم 
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ة  المفرد اإذا قلت: يا �صيبويِه. وهذه ال�صورة - كما هو ظاهر - مخت�صّ
بالنحو. وال�صورة الثانية : تزاحم بنائين، كبناء الت�صغير، وبناء الن�صب 
هو  كما   - ال�صورة  وهذه  كجهينة.  م�صغر،  ل�صم  تن�صب  اأن  اأردت  اإذا 

ظاهر اأي�صًا - خا�صة بالت�صريف.
ول �صك اأن هاتين ال�صورتين ي�صدق عليهما ما ذكره ال�صاطبي من 
اأنه ل يخل اأحد الحكمين بالآخر ؛ل�صتحالة ظهور حركتين على الحرف 
بناءين  ظهور  وا�صتحالة  الأول��ى،  ال�صورة  في  كما  الكلمة  من  الأخير 

مختلفين اأو متفقين في كلمة واحدة كما في ال�صورة الأخرى.
فيها  ما جاء  وتاأّمل  والت�صريفيين،  النحويين  كتب  على  وبالطالع 

وفق ما ذكره ال�صاطبي عن التزاحم يمكن ا�صتنتاج ثالثة اأمور:
اإعرابيين«،  موقعين  »تزاحم  هي  للتزاحم،  ثالثة  �صورة  هناك  اأن   -  1
كتزاحم الم�صاف اإليه المقت�صي الجر، وفاعل الم�صدر المقت�صي 
المبتداأ  خبر  تزاحم  اأو  م�صيئا،  العبد  �صربي   : قولك  في  الرفع 
المقت�صي الرفع وفاعل ا�صم الفاعل المقت�صي الرفع اأي�صا في قولك 
اأقائم الزيدان؟. وهذا ال�صورة - واإن لم اأجد َمن ن�س عليها -   :

كال�صورة الأولى في اخت�صا�صها بالنحو ، وهي قليلة .
وبناء على هذا يمكن تو�صيع تعريف التزاحمعن طريق التخل�س من 
تقييد ال�صاطبي له بورود حكم طارئ على حكم �صابق ليكون عبارة عن 
اأحدهما  يخل  اأن  دون  واحد  باأثرين مختلفين على محل  »ورود حكمين 

بالآخر«.
اأن ال�صورة الخا�صة بالت�صريف »تزاحم بناءين« قليلة جدًا، ومن   - 2
نماذجها غير التي �صبق واأن اأوردها ال�صاطبي تزاحم بناء الت�صغير 
مثل  ت�صغير  اأجاز  من  عند  مبيطر  نحو:  في  الفاعل  ا�صم  بناء  مع 
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هذا)6(، فاإن بنية ا�صم الفاعل تغيرت تقديرًا، بدخول بنية الت�صغير 
�صورة  مثل  الم�صغر  �صورة  يكون  »وق��د  حيان:  اأب��و  يقول  عليها، 
مبيطر   : ذل��ك  ومثال  بالتقدير،  بينهما  ال��ف��ارق  ويكون  المكبر، 
فاإذا  وهيمن،  و�صيطر  بيطر  من  فاعل  اأ�صماء  ومهيمن  وم�صيطر 
�صغرتها حذفت الياء؛ لأنها اأولى بالحذف، ثم جئت بياء الت�صغير 

مكانها«)7(.
تق�صيمها  يمكن  حركتين«  »تزاحم  بالنحو  الخا�صة  ال�صورة  اأن   -  3

ق�صمين:
وذلك  لزم��ة،  حركة  اأو  بناء،  حركة  مع  اإع���راب  حركة  تزاحم   -
كتزاحم الك�صرة ب�صبب الجر مع الك�صرة التي عالمة بناء في نحو 
: �صيبويه اإذا قلت: نظرت في كتاب �صيبويه، اأو الك�صرة التي هي 
عالمة الجر مع الك�صرة المالزمة لياء المتكلم اإذا قلت: اطلعت 

على كتابي. وهذا الق�صم وا�صع ي�صمل كل ما فيه ا�صتغال محل.
تزاحم حركتين بنائيتين، كتزاحم الفتحة ، التي هي عالمة البناء   -
البناء في الأعداد  التي عالمة  الفتحة  في ا�صم )ل( المفرد مع 
المركبة اإذا قلت : ل خم�صة ع�صر عندنا. وهذا الق�صم منح�صٌر 

في ثالث م�صائل على ما �صياأتي التف�صيل فيها.
م�صائل تزاحم حركتين بنائيتين:

الم�صاألة االأولى: ا�صم )ال( النافية للجن�س المفرد مع  )غير(:
التبرئة  )ل(  الكوفيون)8(  ي�صميها  كما  اأو   - للجن�س  النافية  )ل( 
اإّن النا�صخة تن�صب المبتداأ وترفع الخبر، ول�صمها ثالثة  - تعمل عمل 

اأحوال:
الأول: اأن يكون م�صافا لما بعده، كقولك: ل نائَل مجٍد مذموٌم.
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الثاني: اأن يكون �صبيها بالم�صاف، كقولك: ل نائال مجدا مذموٌم.
الثالث: اأن يكون مفردًا، لي�س بم�صاف ول �صبيهًا بم�صاف، نحو قوله 

تعالى {ٻ ٻ ٻ پپ پپ})9(.
فاإن كان ا�صم )ل( م�صافًا اأو �صبيهًا بالم�صاف اأعرب باتفاق)10(، 
واإن لم يكن كذلك - اأي كان مفردا - فقد اختلف النحويون: اأهو معرب 
اأم مبني؟، فقال جمهور النحويين)11( اإنه مبني على الفتح اأو ما ينوب 
اإنه  النحويين)12(  وبع�س  الكوفيون  وق��ال  بناء.  حركة  وحركته  عنه، 
بالبناء اختلفوا في علة ذلك  والقائلون  اإعراب.  معرب، وحركته حركة 

على ثالثة اأوجه)13(:
الوجه الأول: اأنه بني مع )ل( و�صار كال�صيء الواحد، مثل: خم�صة 

ع�صر.
الوجه الثاني: اأنه بني لت�صمنه معنى )من( »كاأن قائاًل قال: هل ِمن 

رجٍل في الدار؟ فقال مجيبه: ل رجَل في الدار«)14(.
الوجه الثالث: اأنه بني لت�صمنه الالم التي ل�صتغراق الجن�س.

اأما القائلون بالإعراب، فقد احتجوا باأن »العامل لي�س له اأن يحدث 
بناًء في الكلمة، ول له اأن ُي�صّير معربًا مبنيًا«)15(، وباأنك تن�صب حال 
العطف، فتقول: ل رجل وغالما لك. واإنما حذف التنوين، للتخفيف، اأو 

لمالزمة ال�صم لال النافية للجن�س ،كمالزمة خم�صة ع�صر)16(.
اأما غير فهو ا�صم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده، وهو من 
الأ�صماء المبهمة المفتقرة لما يبين معناها، ولذلك هو مالزم لالإ�صافة. 
والم�صاف اإليه اإن لم يكن ظاهرًا فهو منوي ثبوت معناه، كقولك :قب�صُت 

ع�صرة لي�س غيُر، اأي لي�س المقبو�س غيرها)17(. 
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وله اأحكام متعددة؛ الذي يعنينا منها هنا حكمين متعلقين بمجيئه 
الحكمين  .ولمعرفة  بال�صم  غيُر(  لي�س  ع�صرة  )قب�صت  قولهم  نحو  في 
نورد ال�صوؤالين الآتيين. الأول: هل حركته في هذه الحال حركة اإعراب 
اأم بناء؟ والثاني: هل ي�صح اأن يقال: قب�صت ع�صرة ل غيُر، بو�صع )ل( 

مو�صع لي�س؟.
اأن النحويين مختلفون في كال الحكمين)18(، فقد ذهب  والجواب 
�صيبويه والجرمي والمبرد واأكثر المتاأخرين اإلى اأن حركة ) غير( حركة 
بناء، ت�صبيهًا له بالغايات كقبل وبعد، لقطعه عن الإ�صافة لفظًا ل معنى. 

وحينئذ تحتمل )ل( ثالثة اأوجه:
والخبر  ا�صم )ل(  لي�س، و)غير( في محل رفع  اأن تكون عاملة عمل   -

محذوف. 
- اأن تكون عاملة عمل اإن النا�صخة، و)غير( في محل ن�صب ا�صم اإن، 

والخبر محذوف. 
- اأن تكون غير عاملة، و)غير( في محل رفع مبتداأ، والخبر محذوف.

وقد  بناء،  ل  اإع��راب  حركة  )غير(  حركة  اأن  اإلى  الأخف�س  وذهب 
حذف منه التنوين للتخفيف اأو لالإ�صافة على وجه التقدير. وُرّد عليه باأن 
»هذا التركيب مطرد، ول يحذف تنوين م�صاف لغير مذكور باطراد، اإل 

في نحو: قطع اهلل يد ورجل من قالها«)19(.
وقال بع�س النحويين ي�صح اأن تقول: قب�صت ع�صرة ل غيُر، على نحو 
قولهم: قب�صت ع�صرة لي�س غيُر، وقد ا�صتدل ابن مالك بقول ال�صاعر)20(:

جوابا به تنجو اعتمد فو ربِّنا      لعن عمٍل اأ�صلفَت ال غيُر ُت�صاأُل
وقال بع�صهم: ل ي�صح ذلك، بل قال ابن ه�صام: »واأما ما يقع في 
عبارات العلماء من قولهم: ل غير، فلم تتكلم به العرب، فاإما اأنهم قا�صوا 

»ل« على »لي�س« اأو قالوا ذلك �صهوا عن �صرط الم�صاألة«)21(.
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تزاحم الحركتين البنائيتين في الم�صاألة:
في  غيُر(  ل  ع�صرة  )قب�صت  مجيء:  �صحح  َمن  قول  على  يح�صل 
غيُر(تزحُم  لي�س  ع�صرة  )قب�صت  قولهم:  على  قيا�صا  ال��ع��رب  ك��الم 
باعتبارين:  الفتحة  الأولى  الحركة  »غير«.  كلمة  على  بنائيتين  حركتين 
اعتبار ل في قولهم هذا عاملة عمل اإّن النا�صخة ، واعتبار ا�صم )ل( اإذا 
كان مفردًا غير م�صاف ول �صبيهًا بالم�صاف مبنيا على الفتح اأو ما ينوب 

عنه على قول جمهور النحويين كما تقدم .
والمبرد  والجرمي  �صيبويه  قول  باعتبار  ال�صمة  الثانية  والحركة 
عن  ؛لقطعها  وبعد  كقبل  ال�صم  على  مبنية  غير  اإن  المتاأخرين  واأكثر 

الإ�صافة لفظًا ل معنى.
نعتد  اأم  العامل  اأحدثها  التي  )الفتحة(  الأولى  بالحركة  نعتد  فهل 

بالحركة الثانية )ال�صمة(؟
الواقع اأني لم اأجد من اأقوال النحويين َمن يعتد بالفتحة ، فقد قال 
الخ�صري: »وحينئذ تبنى على ال�صم في محل ن�صب ا�صم )ل(، والخبر 

محذوف«)22(.
ول اأعلم م�صدر عبا�س ح�صن حين نقل عنهم خالف ذلك، اإذ قال: 
»والنحاة يقولون في اإعراب هذا اإنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره 

ال�صم العار�س للبناء«)23(.
فاإن �صّح ما نقله عبا�س ح�صن عن بع�س النحويين فاإن خير ما ُيرّد 
يدعوهم  وتطويل  تكلف  هذا  »وفي  نف�صه:  ح�صن  عبا�س  قول  عليهم  به 
الحكم  يكون  المفرد، بحيث  النوع لحكم  اإخ�صاع هذا  اإليه رغبتهم في 
)وهو البناء على الفتح في محل ن�صب( عامًا مطردًا. لكن ل داعي لهذا 
التكلف، اإذ ل مانع من اأن يقال: اإنه مبني على ال�صم مبا�صرة في محل 

ن�صب«)24(.



رفيع بن فازي السلمي
2
0
1
6

بر 
سم

 دي
ـ -

1ه
4
3
8

ول 
 األ

يع
، رب

 45
دد 

لع
ا

295

جـــــذور

الم�صاألة الثانية: ا�صم )ال( النافية للجن�س المفرد مع بع�س االأ�صماء المركبة:
تقدم الحديث عن )ل( النافية للجن�س،و عن المراد بال�صم المفرد 
على وجه التحديد، اأما بالن�صبة لالأ�صماء المركبة فالمراد بها اأن العرب 
على  معًا  بناءهما  وتوجب  واح��دًا،  ا�صمًا  معربين  ا�صمين  من  تركب  قد 

ال�صم ل�صيرورتهما كال�صيء الواحد.
ويخ�صنا هنا من الأ�صماء المركبة نموذجين:

وع�صر،  اأح��د  الأ���ص��ل:  اإذ  ع�صر،  ك��اأح��د  المركبة  الأع���داد  الأول: 
بالعطف، فحذفت الواو »ق�صدًا لمزج ال�صمين، وتركيبهما«)25(، وبني 
ال�صم الأول منهما »لكونه محتاجًا اإلى الثاني«)26( »بمنزلة �صدر الكلمة 
العاطف«)28(  الحرف  »لت�صمنه  الثاني،  ال�صم  وبني  عجزها«)27(،  من 

وقد بنيا على الفتح »ليخف به بع�س الثقل الحا�صل من التركيب«)29(.
لي�س  )اأي  مفردا  كان  اإذا  للجن�س  النافية  )ل(  ا�صم  نعت  الثاني: 
منعوته،  وبين  بينه  فا�صل  يف�صل  ولم  بالم�صاف(،  �صبيها  ول  م�صافًا 

نحو: ل رجل ظريف عندك فاإن النحويين اأجازوا به ثالثة اأوجه)30(: 
الأول: الن�صب مراعاة لمحل ا�صم النافية للجن�س، فتقول: ل رجَل 
ظريفًا عندك، »وهذا الوجه اأكثر في الكالم، واأح�صن قيا�صًا على �صائر 

المبنيات التي هي في مو�صع ن�صب بالعوامل الداخلة عليها«)31(.
الثاني: الرفع »حمال على مو�صع )ل( مع ا�صمها: لأنها في مو�صع 
ا�صم مرفوع بالبتداء، فتقول: ل رجَل ظريٌف عندك، وكاأنك قلت: رجٌل 

ظريٌف عندك«)32(.
تركيب  نية  »على  الفتح  على  البناء  الأكثر«)33(  غير  »وهو  الثالث: 
ال�صفة مع المو�صوف قبل دخول )ل(، مثل :خم�صة ع�صر«)34(. تقول: ل 
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رجَل ظريَف عندك، كما تقول: ل خم�صة ع�صر عندنا. وقد �صهل تركيب 
دخول  قبل  قالوا  واإنما  الواحد.  كال�صيء  كونهما  المو�صوف  مع  ال�صفة 
ا�صمها  مع  )ل(  اأن  من  تقدم  لما  اأ�صياء  ثالثة  تركيب  من  هروبًا  )ل( 

مبنية لتركبهما و�صيرورتهما ا�صمًا واحدًا.

تزاحم الحركتين البنائيتين في الم�صاألة:
ل  ا�صم  نعت   ( الثاني  النموذج  في  الثالث  الوجه  بين  الجمع  على 
اإذا كان مفردًا  اأن ا�صم )ل(  النافية للجن�س(، وقول جمهور النحويين 
بنائيتان  تتزاحم حركتان  ينوب عنه  ما  اأو  الفتح  مبنيًا على  يكون  فاإنه 
: )ل رجل ظريف عندنا(  على كلمة واحدة، ففي )ظريف( من قولك 
تتزاحم فتحتان : فتحٌة باعتبار الأ�صل؛ لأن )ظريف( واقع مع المنعوت 
)رجل( موقع )رجل( من قولك: ل رجَل عندنا، فاإذا كان )رجل( في 
قولك: ل رجل عندنا مبني على الفتح، فكذلك )ظريف(. وفتحٌة باعتبار 
اإذا  ال�صمان  اإذ  ع�صر،  كخم�صة  واح��دًا  ا�صمًا  والمنعوت  النعت  تركيب 

تركبا تركيب خم�صة ع�صر بنيا على الفتح. 
وفي النموذج الأول )خم�صة ع�صر( من قولك: ل خم�صة ع�صر عندنا 

تتزاحم فتحتان على كلمة واحدة اأي�صًا - على النحو الذي ذكرنا.
الثانية حركة  بالحركة  اأم  العامل  الأولى حركة  بالحركة  نعتد  فهل 

التركيب؟.
على  ن�س  َمن   - اطالعي  وفق   - النحويين  من  اأج��د  لم  الجواب: 
الثانية  بالحركة  العتداد  كالمهم  ظاهر  لكن  الم�صاألة،  هذه  اإع��راب 
ل  قولهم:  ابن جني في  يقول   ، الأول��ى  الحركة  واإهمال  التركيب  حركة 
خم�صة ع�صر لك: »هذه الفتحة الآن في راء ع�صر، فتحة بناء التركيب في 
هذين ال�صمين، وهي واقعة موقع فتحة البناء في قولك: ل رجل عندك، 
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وفتحة لم رجل واقعة موقع فتحة الإعراب في قولك: ل غالم رجل فيها، 
ول خير منك عنده ، ويدل على اأن فتحة راء ) ع�صر( من قولك: ل خم�صة 
نحو  في  تحدثها )ل(  التي  ل  ال�صمين،  تركيب  فتحة  ع�صر عندك هي 
اأعني  العامل الأق��وى،  اأن )خم�صة ع�صر( ل يغيرها  قولك: ل غالم لك 
مررت  قولك:  نحو  في  والجار  ع�صر،  خم�صة  جاءني  قولك:  في  الفعل 
يوؤثر فيها، فالعامل الأ�صعف  العامل الأقوى ل  بخم�صة ع�صر، فاإذا كان 
من  ع�صر  راء  فتحة  اأن  بذلك  فعلمت  يغير،  باأل  اأ�صحى  )ل(  هو  الذي 

قولك: ل خم�صة ع�صر لك اإنما هي فتحة للتركيب«)35(.
)ل خم�صة  قولهم:  من  ع�صر«  »خم�صة  اإع��راب  في  نقول  هذا  فعلى 
ع�صر لك (، وفي »رجل ظريف« من قولهم : )ل رجل ظريف عندك ( اإذا 
اعتبرنا تركب ظريف مع رجل تركب خم�صة ع�صر : ا�صم مبني على فتح 
الجزاأين في محل ن�صب«. ونهمل على نحو الم�صاألة الأولى تقدير فتحة 

البناء التي اأحدثها العامل .

الم�صاألة الثالثة: المنادى العلم المفرد مع بع�س االأ�صماء المبنية:
المنادى: 

للمنادى اأق�صام)36(:
- منادى م�صاف لما بعده، �صواء اأكانت اإ�صافته مح�صة، نحو: ربنا اغفر 

لنا، اأم غير مح�صة، نحو: يا ح�صن الخلق.
اإما  - منادى �صبيه بالم�صاف، وهو ما ات�صل به �صيء من تمام معناه، 

بعمل، اأو عطف قبل النداء، نحو: يا رفيقًا بالعباد.
- منادى نكرة مق�صودة، نحو: يا رجل، �صاأقدر جهدك، فكلمة )رجل( 
نكرة مبهمة ل تدل على فرد بعينه، فاإذا قلت: يا رجل، �صار معرفة 

ب�صبب الق�صد والخطاب.
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- منادى نكرة غير  مق�صودة، كقول الأعمى: يا رجاًل خذ بيدي.
- منادى علم مفرد، نحو: يا زيد، والمراد بالإفراد ما لي�س م�صافًا ول 
يا  والجمع، نحو:  يا زيدان،  المثنى، نحو:  بالم�صاف، فيدخل  �صبيهًا 
زيدون، والمركب، نحو: يا �صيبويه، ويا بعلبك، ويا برق نحره، وما كان 

مبنيًا قبل النداء، نحو يا اأنت.
وهذا الق�صم هو الذي يعنينا حكمه في هذه الم�صاألة، اإذ هو على قول 
جمهور النحويين مبني على ال�صمة، اأو ما ينوب عنها، في محل ن�صب، 
على اعتبار اأن المنادى في اأ�صله مفعول به، فاإذا قلت: يا خالد، كاأنك 

قلت: اأدعو اأو اأنادي خالدًا. واإنما بني عندهم لوجهين)37(:
لكاف  ومعنى  لفظًا  الم�صابهة  ال�صمية  الكاف  موقع  »وقوعه  الأول: 
الخطاب الحرفية، وكونه مثلها اإفرادا وتعريفًا، وذلك، لأن يا زيد بمنزلة 

اأدعوك. وهذا الكاف م�صابه للكاف في )ذلك( لفظًا ومعنى«)38(.
عندها  ينقطع  غاية  �صار  »لأن��ه  كغاق  الأ�صوات  اأ�صبه  اأن��ه  الثاني: 

ال�صوت، والأ�صوات مبنية، فكذلك ما اأ�صبهها«)39(.
اأو ما قام مقامها فقيل: »ل�صبهة  البناء على ال�صمة  اأما تف�صيرهم 
بقبل وبعد، ووجه ال�صبه اأنه اإذا اأ�صيف اأو نكر اأعرب، واإذا كان معرفة 
مفردًا بني، وقيل بني على ال�صم؛ لئال ي�صبه الم�صاف؛ لأن الم�صاف اإلى 
اإلى ياء المتكلم يكون  غير ياء المتكلم من�صوب في النداء، والم�صاف 

مك�صورًا فبني على ال�صم؛ لئال يلب�س باأحدهما«)40(.
العلم المفرد لي�س  المنادى  اأن  اإلى  الك�صائي والريا�صي)41(  وذهب 
اللفظية)42(،  العوامل  من  لتجرده  بال�صمة،  مرفوع  هو  واإنما  مبنيًا، 

فحركته حركة اإعراب ل بناء.
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اأنه لو كان معربًا لدخله التنوين، ولذلك  واأ�صهل ما يرد به عليهما 
مما  هذا  اأن  يخفى  »ول  بقوله:  هذا  مذهبهما  على  الجي�س  ناظر  علق 

لينبغي الت�صاغل به، اإذ فيه خرم للقواعد، وهدم لالأ�صول«)43(.

االأ�صماء المبنية:
لن نتحدث هنا عن الأ�صماء المبنية كلها، واإنما نتحدث عما ي�صلح 

منها للنداء ويمكن لنا اأن نق�صم ذلك ثالثة اأق�صام:
الأول: اأ�صماء مركبة تركيبًا مزجيًا.

الثاني: اأ�صماء لأعالم موؤنثة على وزن َفعاِل.
الثالث: اأ�صماء بخالف ذلك مما كان مالزما للبناء.

اأن يكون على ال�صكون،  فالق�صم الأخير ل خالف في بنائه، وبناوؤه 
ع�صر  خم�صة  اأو  ال�صتفهامية،  ككيف  الفتح،  على  اأو  المو�صولة،  كمن 
العدد المركب، اأو على الك�صر، كهوؤلء، اأو على ال�صم ،كحيث الظرفية. 

و�صالحية هذا الق�صم للنداء اأن يكون علم �صخ�س.
والق�صم الأول والثاني في بنائهما خالف، فالأ�صماء المركبة تركيبا 
اأن  اإما  الواحدة«)44(  كالكلمة  الكلمتان  منه  »ت�صير  الذي  وهو  مزجيًا، 
�صوت  بغير  مختومًا  يكون  اأو  كعمرويه،  »وي��ه«،  ب�صوت  مختومًا  يكون 

)ويه(، كبعلبك.
فالأول لم ُيثبت فيه �صيبويه اإل البناء على الك�صر »لختالط ال�صم 
بال�صوت، و�صيرورتهما �صيئًا واحدًا، فعومل معاملة ال�صوت كغاق«)45( 
اأنه  زع��م  فاإنه  عمرويه  »واأم��ا  الخليل:  �صيخه  عن  نقاًل  �صيبويه  يقول 
اأعجمي، واأنه �صرب من الأ�صماء الأعجمية، واألزموا اآخره �صيئًا لم ُيلزم 
الأعجمية، فكما تركوا �صرف الأعجمية جعلوا ذا بمنزلة ال�صوت؛ لأنهم 
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وجعلوه  واأ�صباهه،  اإ�صماعيل  عن  درج��ة  فحطوه  اأمرين،  جمع  قد  راأوه 
بمنزلة غاٍق مك�صورة في كل محل«)46(.

الأ�صماء  اآخر في هذه  اإثبات وجه  العلماء بعد �صيبويه في  واختلف 
باعتبار  ال�صرف  من  الممنوع  اإع��راب  اإعرابها  وه��و  بويه،  المختومة 
اأثبت هذا الوجه عن بع�س العرب، كابن  العلمية والعجمى، فمنهم من 
مالك حيث قال عن التركيب المزجي: »واإن كان عجزه )ويه( بني على 
وبع�س  ب�صيبويه،  ومررت  �صيبويه،  وراأي��ت  �صيبويه،  هذا  فقيل:  الك�صر، 

العرب يعربه، ويمنعه من ال�صرف«)47(.
ومنهم من لم يثبت هذا الوجه عن العرب، واإنما نقل عن الجرمي 
اإجازته كابن ه�صام حيث قال: »العلم المختوم بويه ك�صيبويه وعمرويه 
�صيبويه  قول  وهو  الك�صر،  اإل  فيهن  فلي�س  ذلك  ونحو  وراهويه  ونفطويه 
والجمهور«)48(، بل اإن اأبا حيان ا�صت�صكل اإجازة الجرمي فقال: »اإن كان 
لم  بالقيا�س  اأج��ازه  كان  واإن  قبل،  ال�صماع  م�صتنده  الجرمي  اأج��ازه  ما 

يقبل«)49(.
كرب  ومعدي  وح�صرموت  كبعلبك  بويه  المختوم  غير  الثاني:  واأما 

ونحوها)50( ففيه ثالثة اأوجه)51(:
الأول: اإعرابه اإعراب الممنوع من ال�صرف في الجزء الثاني منه، 
الكلمة  �صدر  منزلة  لتنزله  فمبني  الأول  ج��زوؤه  اأم��ا  والتاأنيث،  للعلمية 
من عجزها، وبناوؤه يكون على الفتح ما لم يكن اآخره ياء، فاإنها ت�صكن 
اإلى  ونظرت  ح�صَرموَت،  وراأي��ت  ح�صَرموُت،  ه��ذه  فتقول:  للتخفيف، 

ح�صَرموَت، وهذا الوجه هو الف�صيح)52(.
الثاني: اإعراب الجزء الأول بح�صب العوامل، ويجر الثاني بالإ�صافة، 

فتقول : هذه  ح�صُرموٍت، وراأيت ح�صَرموٍت، ونظرت اإلى ح�صِرموٍت.
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العطف  معنى حرف  »لت�صمنها  الجزاأين:  فتح  على  البناء  الثالث: 
اإلى  ونظرت  ح�صَرموَت  وراأي��ت  ح�صَرموَت  هذه  فتقول:  ع�صر«  كخم�صة 
ح�صَرموَت. وهذا الوجه لي�س م�صتهرًا)53( ك�صابقيه، بل كما قال �صاحب 

الب�صيط »لي�س مطردًا عند عامة الب�صريين والكوفيين«)54(.
اأما الأعالم الموؤنثة على وزن َفعاِل ففيها وجهان)55(:

اأكان  �صواء  اأي  الحجازيين،  عند  مطلقًا  الك�صر  على  البناء  الأول: 
مختومًا بالراء كَوباِر )ا�صم قبيلة( اأم غير مختوم بالراء كَحذاِم )ا�صم 
وباِر  تقول: جاءت  التميميين،  اأكثر  راء عند  اآخره  بما  ومقيدًا  امراأة(، 

وراأيت وباِر ونظرت اإلى وباِر.
الثاني: اإعرابه اإعراب الممنوع من ال�صرف مطلقًا عند بع�س بني 
اأي�صا. التميميين  بع�س  عند  راء  حرف  اآخ��ره  لي�س  بما  ومقيدًا  تميم، 
والعدل  للعلمية  اإما  ال�صرف  من  الممنوع  اإعراب  عندهم  اأعرب  واإنما 
عن فاعلة، اإذ حذام - مثاًل - معدولة عن حاذمة، واإما للعلمية والتاأنيث 
المعنوي، كزينب، فتقول: قالت حذاُم وراأيت حذاَم، ونظرت اإلى حذاَم.

تزاحم الحركتين البنائيتين في الم�صاألة:
تتزاحم حركة ال�صمة على قول جمهور النحويين اإن المنادى العلم 

المفرد مبني على ال�صم مع الحركات الآتية :
وال�صمة(  والك�صرة  والفتحة  )ال�صكون  الأرب���ع  الحركات   - اأول 

المالزمة لبع�س الأ�صماء المبنية اإذا �صيرت اأعالمًا لأ�صخا�س .
ثانيا - الفتحة على الوجه الثالث في الأ�صماء المركبة تركيبًا مزجيًا 

بغير ويه )البناء على فتح الجزاأين(.
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ثالثا - الك�صرة على وجهين : الوجه الثابت عند العرب في الأ�صماء 
المركبة تركيبا مزجيًا بويه ووجه البناء على الك�صر في الأعالم الموؤنثة 

على وزن فعاِل.
فهل حركة ال�صمة اأحق بالظهور مما يقابلها من حركات اأم العك�س؟.
معًا،  العالمتين  هاتين  راعوا  الر�صي  عدا  النحويين)56(  اأن  الحق 
اأ�صالتها،  باعتبار  بالظهور  الأحق  هي  المبنية  الأ�صماء  عالمات  جعلوا 
باعتبار طروئها  المفرد  العلم  المنادى  التي هي عالمة  ال�صمة  وقدروا 
وحداثتها، ولم يهملوها كما اأهملوا ما يماثلها في الم�صاألتين ال�صابقتين، 

وقد اأو�صح ذلك ابن مالك في نظم الألفية حيث قال)57(: 
وانِو ان�صمام ما بنوا قبَل الندا

»يعني اأن ما كان من المناديات مبنيًا قبل فالحكم فيه اأن تنوي في 
اآخره ال�صمة، نحو: يا هوؤلِء، ويا َمْن فعل كذا، ويا �صيبويِه، ويارقا�ِس، ويا 

اأنَتويا اإياك، وما اأ�صبه ذلك«)58(.
وعلى قولهم هذا فاإننا نقول في اإعراب �صيبويه من قولنا: يا�صيبويِه 
البناء  ظهورها  م��ن  منع  اآخ���ره،  على  م��ق��درة  �صمة  على  مبني  »ا���ص��م 
)وب��اِر،  اإع��راب  في  وتقول  النداء،  على  ن�صب  محل  في  الأ�صلي«)59(. 
وحيُث وكيَف وخم�صَة ع�صَر ونعْم( اأعالمًا لأ�صخا�س في قولك: يا وباِرويا 
حيُث ويا كيَفويا خم�صَة ع�صَرويا نعْم: »اإنه مبني على ال�صم المقدر منع 
من ظهوره عالمة البناء الأ�صلي )على الك�صر اأوعلى ال�صم اأو على الفتح، 
اأو على فتح الجزاأين اأو على ال�صكون( في محل ن�صب في كل ذلك«)60(.

العلم  المنادى  عالمة  هي  التي  ال�صمة  تقدير  على  ا�صتدلوا  وقد 
المفرد بظهورها حال نعت ال�صم المختوم بويه في النداء، »فاإنك تقول: 
يا �صيبويِه العالم برفع المنعوت ون�صبه، فالرفع مراعاة لل�صمة المقدرة 
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هو  اإذ  المنعوت،  لمحل  مراعاة  والن�صب  النداء،  ب�صبب  المنعوت  على 
منادى، والمنادى من�صوب على المفعولية المقدرة«)61(.

واأورد ال�صاطبي على حكم النحويين في هذه الم�صاألة �صوؤاًل احترازيًا 
فقال: »فاإن قلت: ثبت في الأ�صول اأن الحكم للطارئ، األ ترى اأنك اإذا 
وهو  الطارئ،  فاعتبرت  اأموي وجهني،  قلت:  اأو جهينة  اأمية  اإلى  ن�صبت 
الن�صب، فلم تحفل بك�صر بنية الت�صغير المتقدمة.. .فكان الوجه هنا اأن 

يبنى على ال�صمة، وهو البناء الطارئ، ويهمل اعتبار ما قبل«)62(.
واأجاب باأن الحكم للطارئ يكون معتبرا اإذا تزاحم حكمان، وت�صادا 
اإلى  في الإجراء، ولم يكن لأحدهما وجه يمتاز به عن الآخر، كالن�صب 

اأمية وجهينة.
لكل واحد منهما وجه يجري عليه  الحكمان، وكان  اإذا تزاحم  اأما 
»فالجواب  يقول:  كم�صاألتنا،  بالطارئ  للحكم  اعتبار  ل  فاإنه  الآخر  دون 
اأن القاعدة �صحيحة في نف�صها، وما فعلوا هنا �صحيح ل يخل بها، وذلك 
فلم  واحد،  فتزاحما على محل  �صابق،  ورد على  اإذا  الطارئ  الحكم  اأن 
يمكن الجمع بينهما على وجه ل يخل اأحدهما بالآخر في �صيء، فالبد 
من ن�صخ الحكم المتقدم لكن على وجه ل يخل به المتاأخر جملة، لأنه 
مطلوب - اأي�صًا - كالطارئ، وذلك كم�صاألة »الت�صغير« مع الن�صب، لما 
ولم  مخ�صو�س،  وحكم  مخ�صو�صة  ببنية  يطلبه  منهما  واح��د  كل  كان 
وع�صيي(  )اأميي  في  تطلب  الن�صب  ياء  لأن  معافيه،  اعتبارهما  يمكن 
تطلب  الت�صغير  وبنية  واوًا،  الأخ��رى  وقلب  الياءين،  اإح��دى  بتخفيف 
باإثباتها وعدم قلب الأخرى ت�صادًا فلم يكن بد من اعتبار الطارئ بحيث 
اإذا كان كل واحد من الحكمين له وجه يجري  اإما  ل يخل بالمتقدم... 
فاإن  كم�صاألتنا،  اإليه  اإل  ين�صرف  فال  الأول،  بالحكم  اإخالل  دون  عليه 
الحركة قد يوؤتى بها ظاهرة وهو الأ�صل، ومقدرة حيث ل يزاحمها حركة 
اإذا زاحهما حركة  اأخرى كالقا�صي والفتى وقا�س ونحوها، فما ظنك، 
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اأخرى كمن زيدًا ومن زيد في باب الحكاية، فال نكر في ذلك،فاإذا اأمكن 
هنا تقدير الحركة الطارئة فهذا اأولى. 

واأي�صًا ف�صاأن حركات الإعراب الت�صاهل فيها، فلذلك يكثر تقديرها، 
ول�صيما عند �صغل المحل بحركة اأخرى لزمة، وحركة البناء الطارئ في 
النداء ت�صبه حركات الإعراب ولذلك يعتبر لفظها ومو�صعها، فدخلت في 

حكم حركة الإعراب«)63(.
اأما الر�صي فقد جاء ظاهر ن�س له بعدم مراعاة العالمتين معًا، 
العلم  المفرد  ال�صم  في  البناء  عالمة  هي  التي  ال�صمة  باإظهار  وذلك 
واإهمال الحركات التي تقابلها من حركات البناء . واإنما اأهمل الحركات 
اأوجب لها  العلمية  اإلى  التي تقابل حركة ال�صمة ؛لأن نقل تلك الأ�صماء 
ذلك  لغير  علما  وجعلتها  المبنية،  الكلمة  نقلت  »اإذا  يقول:  الإع��راب، 

اللفظ فالواجب الإعراب«)64(.
وقد اأو�صح كالم الر�صي هذا ال�صيخ خالد الأزهري حيث قال: »فعلى 
هذا تقول في كيف وهوؤلء وكم ومنذ اأعالما: يا كيُف، ويا هوؤلُء، وياكُم، 

ويا منُذ ب�صمة ظاهرة، فهي متجددة للنداء«)65(.
وقد راأى عبا�س ح�صن اأن قول الر�صي هذا اأولى واأي�صر من قول غيره 
من النحويين؛ لأنه يجعل المنادى العلم المفرد مبنيًا على ال�صم في كل 
وتي�صير  تو�صعة  الراأي  هذا  »وفي  يقول:  المبنية،  وغير  المبنية  الأ�صماء 
�صورًا  وي�صمل  يعم  المفرد مطردًا  المنادى  يجعل حكم  لأنه  محمودان؛ 
الأخذ  اأف�صل من  به  الأخذ  ثم كان  ت�صتيت، ومن  تفرقة ول  بغير  كثيرة 

بالراأي الأول«)66(.
اإذ  العرب،  به  نطقت  لما  مخالفًة  الر�صي  قول  في  اأن  اأراه  وال��ذي 
على  البناء  و)ك��م(  الك�صر  على  البناء  مثال  )ه���وؤلء(  األزمت  العرب 
بال�صم.  كُم  ويا  ه��وؤلُء  يا   : فنقول  به  نطقت  ما  نخالف  فكيف  ال�صكون 
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التي  البناء  حركة  ونهمل  الأ�صلية  البنائية  الحركة  نراعي  اأن  والأول��ى 
اأحدثها العامل على النحو الذي ذكرنا في الم�صاألتين ال�صابقتين لتكون 
الم�صائل كلها على طريقة واحدة ، فنقول في اإعراب هوؤلء اإذا قلت يا 
هوؤلء : ا�صم مبني على الك�صر في محل ن�صب على النداء ،كما نقول في 
اإعراب كم اإذا قلت : ياكم: ا�صم مبني على ال�صكون في محل ن�صب على 

النداء ، وهكذا في بقية الأ�صماء المبنية الواقعة اإذا نودي بها .

الخاتمـــة:
يمكن اإجمال اأهم نتائج البحث فيما يلي :

- يعتبر ابن جني اأول من ا�صتخدم التزاحم ، وقد جعله مرادفا للتداخل 
في الأبنية ، ثم جاء من بعده ال�صاطبي و�صيره دال على »ورود حكم 

طارئ على حكم �صابق في محل واحد دون اأن يخّل اأحدهما بالآخر«.
اآخر  ال�صاطبي يكون في �صورتين: تزاحم حركتين في  التزاحم عند   -

ال�صم ، وتزاحم بنائين على محل واحد.
- هناك �صورة ثالثة من �صور التزاحم لم ين�س عليها اأحد من النحويين 
تعريف  في  التو�صع  يمكن  وعليه  اإعرابيين.  موقعين  تزاحم   : هي 
على  طارئ  حكم  ب��ورود  له  ال�صاطبي  تقييد  من  بالتخل�س  التزاحم 
حكم �صابق ليكون عبارة عن »ورود حكمين باأثرين مختلفين على محل 

واحد دون اأن يخل اأحدهما بالآخر«.
�صورتي  من  الأول��ى  ال�صورة  تفريع  النحويين  كتب  خالل  من  يمكن   -
التزاحم الواردتين عند ال�صاطبي )تزاحم حركتين في اآخر ال�صم( 
اإلى فرعين: الأول تزاحم حركة اإعراب مع حركة بناء اأو حركة لزمة، 
بنائيتين  حركتين  تزاحم  والثاني  المحل.  با�صتغال  يعرف  كثيٌر  وهو 

وهو قليل.
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النافية  - تزاحم حركتين بنائيتين منح�صٌر في ثالث م�صائل: ا�صم ل 
بع�س  مع  المفرد  للجن�س  النافية  ل  وا�صم  غير،  مع  المفرد  للجن�س 

الأ�صماء المركبة، المنادى العلم المفرد مع بع�س الأ�صماء المبنية .
مهمال  يكون  يكاد  النحويين  كتب  في  »الإع��راب«  التطبيقي  الجانب   -

خا�صة في م�صائل »تزاحم حركتين بنائيتين«.
- لم يكن للنحويين في م�صائل »تزاحم حركتين بنائيتين« الثالث منهج 
اأحدثها  التي  البنائية  الحركة  يراعون  فمرة   ، الإع���راب  في  واح��د 
يعك�صون،  وت��ارة  لها،  المزاحمة  البنائية  الحركة  ويهملون  العامل، 

وحينا يراعون العالمتين البنائيتين معا. 
»تزاحم حركتين  اإعراب م�صائل  الباحث حال  الأولى من وجهة نظر   -
العرب،  بها  نطقت  التي  البنائية  العالمة  مراعاة  كلها  بنائيتين« 
العامل، فنقول في نحو »غير«  اأحدثها  التي  البنائية  واإهمال الحركة 
من قولهم: »قب�صت ع�صرة ل غيُر« اإذا اعتبرنا ل نافية للجن�س عاملة 
عمل اإن واأخواتها: ا�صم ل مبني على ال�صم في محل ن�صب، ول نقول 
مبني على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره ال�صم العار�س؛ ت�صهيال 

على الطالب. وهكذا في الم�صاألتين الباقيتين .
- اأن تزاحم الحركات البنائية لي�س مخت�صا بحركة دون اأخرى، واإنما 
ال�صم،  الفتح،  )ال�صكون،  الأرب��ع  البنائية  الحركات  ي�صمل  عام  هو 

الك�صر(.
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)25( الم�صدر ال�صابق، ال�صحيفة نف�صها.
)26( �صرح الر�صي على الكافية )135/3(.

)27( الم�صدر نف�صه، ال�صحيفة نف�صها.
)28( �صرح المف�صل لبن يعي�س )112/4(.
)29( �صرح الر�صي على الكافية )135/3(.

)30( الم�صدر ال�صابق، ال�صحيفة نف�صها.
والأ�صموني  والتكميل )299-297/2(،  والتذييل  ال�صافية )438/2(،  المقا�صد  )31( ينظر: 

)475/2( والت�صريح )135-134/2(.
)32( التذييل والتكميل )297/5(.

)33( المقا�صد ال�صافية )138/2(.
)34( الم�صدر ال�صابق، ال�صحيفة نف�صها.

)35( الأ�صموني )475/2(.
)36( الخ�صائ�س: )57-56/3(. 

)37( ينظر: اأو�صح الم�صالك )48/3-49(، والرت�صاف )2182/4(، والنحو الوافي )9/4(.
)38( ينظر: اأ�صرار العربية )126(، واللباب )330/1(.

)39( �صرح الر�صي على الكافية )350/1(.
)40( اأ�صرار العربية )126(.

)41( تمهيد القواعد )3541/7(.
)42( ينظر : التذييل والتكميل )240/13( والرت�صاف )2183/4(. 

)43( ينظر : �صرح الر�صي  على الكافية )349/1(.
)44( تمهيد القواعد )3542/7(.

)45( المقا�صد ال�صافية )374/1(.
)46( التذييل والتكميل )316/3(.

)47( الكتاب )301/3(.
ال�صافية  المقا�صد  في:  القول  هذا  مثل  اأي�صًا  وينظر   ،)393/1( له  الت�صهيل  �صرح   )48(

.)357/1(
)49( �صرح �صذور الذهب )89(.

)50( التذييل والتكميل )316/2(.
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)51( ينظر: الكتاب )49/2-55(، والمقا�صد ال�صافية )347/1(، والبناء في اللغة العربية 
.)271(

)52( ينظر: اللباب )529/1(، والرت�صاف )866/2(، والت�صريح )238-237/2(.
)53( ينظر : الإي�صاح في �صرح المف�صل )522/1(. 

)54( ينظر: تمهيد القواعد )4050/8(.
)55(  نقل ذلك عنه ال�صيخ خالد الأزهري في الت�صريح )218/4(.

)56( ينظر: �صرح المف�صل لبن يعي�س )64/4-65(، و�صرح قطر الندى )39-35(.
 ،)2183/4( والرت�صاف   ،)82/2( الجمل  على  الكبير  ع�صفور  ابن  �صرح  ينظر:   )57(

وتو�صيح المقا�صد )1063/2(.
)58( اللفية )140(.

)59( المقا�صد ال�صافية )258/5(.
)60( النحو الوافي )23/4(

)61( الم�صدر ال�صابق ال�صحيفة نف�صها.
)62( المقا�صد  ال�صافية )259/5(. 

)63( الم�صدر ال�صابق ، ال�صحيفة نف�صها. 
)64( المقا�صد  ال�صافية )259/5(. 

)65( �صرح الكافية له )168/3(.
)66( الت�صريح )20/4(. 

)67( النحو الوافي )13/4(. 
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المراجع

- اأحكام غير واأوجه ا�صتعمالتها، عبدالعظيم ال�صاعر، الجري�صي للطباعة بالقاهرة، ط1، 
1417ه�.

د. رجب  ودرا�صة  و�صرح  الأندل�صي، تحقيق  ،اأبو حيان  العرب  ال�صرب من كالم  ارت�صاف   -
عثمان محمد - مكتبة الخانجي بالقاهرة  - الطبعة الأولى 1418ه�.

- اأ�صرار العربية ، لبن الأنباري ، تحقيق / محمد ح�صين �صم�س الدين، دار الكتب العلمية، 
بيروت ، ط1، 1417ه�.

- األفية ابن مالك، لبن مالك، تحقيق / �صليمان العيوني، دار المنهاج، ط1، 1432ه�.
العربي،  الكتب  دار   ، حمودي  هادي   / تحقيق  الأن�صاري،  ه�صام  لبن  الم�صالك،  اأو�صح   -

ط1412ه�.
- الإي�صاح في �صرح المف�صل، لبن الحاجب، تحقيق د. مو�صى العليلي، بغداد 1982م .

- البناء في اللغة العربية، لعبداهلل الدايل، مكتبة الر�صد بالريا�س، ط1، 1410ه�.
- التذييل والتكميل، لأبي حيان، تحقيق / ح�صن هنداوي ، مكتبة كنوز اأ�صبيليا بالريا�س .

- الت�صريح، لل�صيخ خالد الأزهري، تحقيق / عبدالفتاح بحيري، دار الزهراء، ط1، 1418ه�.
- تمهيد القواعد ب�صرح ت�صهيل الفوائد، لناظر الجي�س، مجموعة من المحققين، دار ال�صالم، 

ط1، 1428ه�.
- حا�صية الخ�صري على �صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، تعليق / تركي الم�صطفى ، دار 

الكتب العلمية بيروت، ط1، 1419ه�.
- حا�صية ال�صبان على �صرح الأ�صموني، بهام�س �صرح الأ�صموني على األفية ابن مالك، تحقيق: 

محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط 2، 1939م.
- الخ�صائ�س، لبن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد.

القاهرة  ط1،  واآخرين،  حجازي  م�صطفى  تحقيق/  للزبيدي،  وال�صلة،  والذيل  التكملة   -
1408ه�.

عبدالحميد، مطبعة  الدين  تحقيق: محمد محيي  مالك،  ابن  األفية  على  الأ�صموني  �صرح   -
البابي الحلبي، القاهرة ، ط 2، 1939م.
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- �صرح الت�صهيل، لبن مالك، تحقيق / عبدالرحمن ال�صيد ومحمد المختون، دار هجر، ط1، 
1410ه�.

اأبو جن�اح، توزيع مكتبة  - �صرح جمل الزجاجي ، لبن ع�صفور، تحقيق/ د. �صاحب جعفر 
الفي�صلية بمكة المكرمة.

- �صرح الر�صي على الكافية، تحقيق/ يو�صف ح�صن عمر.
- �صرح �صذور الذهب ، لبن ه�صام الأن�صاري ، تحقيق/ محمد محيي الدين عبدالحميد، 

المكتبة الع�صرية ، بيروت 1992م.
- �صرح قطر الندى وبل ال�صدى ، لبن ه�صام ، تحقيق/ محمد محيي الدين عبدالحميد ، 

المكتبة الع�صرية بيروت 1423ه�.
- �صرح المف�صل لبن يعي�س، عالم الكتب.

- الغرة في �صرح اللمع، لبن الدهان، تحقيق/ فريد ال�صليم ،دار التدمرية، ط1، 1432ه�.
- اللباب في علل البناء و الإعراب، للعكبري، تحقيق د/ غازي مختار طليمات - دار الفكر 

المعا�صر بلبنان - الطبعة الأولى 1416ه�.
- الكتاب، ل�صيبويه، تحقيق/ عبدال�صالم هارون، دار الجيل، بيروت. 

- مقايي�س اللغة، لبن فار�س، بتحقيق/ عبدال�صالم هارون، دار الكتب العلمية.
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لبن �صيدة، تحقيق/ عائ�صة عبدالرحمن واآخرين.

- المقا�صد ال�صافية في �صرح خال�صة الكافية لل�صاطبي، تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين 
واآخرون ، مركز اإحياء التراث بجامعة اأم القرى 1428ه�.

- النحو الوافي ،لعبا�س ح�صن، دار المعارف بم�صر ، ط 3.
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