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 التمييد :
 إياز ابفقميبلن عمى التعريؼ ب ايعٌرج فٍ أمف قبؿ الخكض في ىذًه الدراسة  يالبد ل      
كنشاطاتو في فنكف العربية  ويتعممكالكقكؼ عمى , ثارًه كمصنفاتًو كمعرفة آ ىػ(ُٖٔت)

 يا ترتبطنٌ أكالسيما , غناء ىذه الدراسة إىمية كبيرة في ب أسالحديث عف حياتو يكت فَّ ؛أل



 مكانتوً كخو كمؤلفاتو ك العممية كشي منزلتوً تعٌرؼ إياز ك  ابففدراسة حياة ,  بيا اكثيقن  اارتباطن 
 كالنتائج التي تترتب عمييا ., االحكاـ  إلى ةن نى ئً مٍ طى لييا تجعؿ ىذه الدراسة مي التي كصؿ إ

 ونسبو : اسمو
الديف البغدادم مة جماؿ محمد العبٌل  أبكسيف بف بدر بف إياز بف عبد اهلل ىك الح   

إياز ( بالزام  ابفكقد ذكره المؤرخكف في التراجـ )  ,(ِ)كيكنى بأبي محمد ,(ُ)النحكم
إياس(  ابفذكره : )  الظنكففي كشؼ ىػ( َُٕٔت)حاجي خميفة  فَّ أالمعجمة غير 
ال  إياز ابفكممة  فَّ أتيـ حجك , ياس بالسيف إ ابفككنو  (ْ)بعضيـكيرجح  (ّ)بالسيف الميممة

الرأم قد كلـ يظير ذلؾ في لغتو كىذا  , كالرجؿ لـ يكف فارسيان , معنى ليا في العربية 
فقد ذكر الدكتكر ناجي معركؼ نقبلن عف , إياز عربيان خالصان  ابفذا كاف يككف صكابان إ

صمو ركمي فقاؿ : )) جماؿ الديف حسيف بف أ ما يدؿ عمى أفٍ  ىػ(ِّٕت) الفكطي ابف
 . (ٓ)(( يبكمي النحكم االدإياز اإليازم الر 

نا نَّ إف َـّ كمف ثى , كؿ ركمية صي كينحدر مف أ, يككف االسـ غير عربي  قدكعمى ذلؾ     
 , لبلسـقد يككف تحريفان ,  ا ما ذكره حاجي خميفةمَّ , كأ إياز بالزام المعجمة ابفرجح ككنو ني 

عف مدرسة  ذيكركما  , لقابيـأمف العمماء ك  ماء كثيرسصاب التحريؼ كالتصحيؼ أفقد أ
لقابيـ ككناىـ المستنصرية : )) لقد أصاب التصحيؼ كالتحريؼ كثيران مف أسماء رجاليا كأ

 إلىشكاليا الصحيحة بالرجكع أ إلىككاف البد لمباحث مف الكصكؿ , كميا كبعضيا 
المختمفة ليخرج بقدر االمكاف بصكرة صحيحة عف ىذه المدرسة كعف عممائيا كما  فاالمظ
( اباف ابفك ) أ) سرباذ (  إلىإياز شيخ النحك بالمستنصرية قد تحكؿ  ابفعنيـ ... ك تب كي 

                                            
/ صبلح الديف  ي بالكفياتف, الكا ُِِ: الفيركزآبادم /حك كالمغة نأئمة الفي تراجـ  ينظر : البمغة (ُ)

,  ِّٓ/  ُ: السيكطي / جبلؿ الديف في طبقات المغكييف كالنحاة, بغية الكعاة  ُِِ/  ُِ: الصفدم 
ىدية العارفيف في ,  َُٓ/  ٓ:  ىػ(ْٕٖت)/يكسؼ بف تغرم كالمستكفي بعد الكافي ؿ الصافينيالم

نكف ظ, ككشؼ ال ُّّ/  ُ: / اسماعيؿ بف محمد الباباني البغدادم  المؤلفيف كآثار المصنفيفأسماء 
 ِ: د. ناجي معركؼ/المستنصرية  ماء, تاريخ عم ُُْ/  ُ: /حاجي خميفة عف أسامي الكتب كالفنكف

 .ُٖٓ/ٓ, كتاريخ االدب العربي / برككمماف : َِ – ُٗ/ 
 . َُٓ/  ٓ: كالمستكفي بعد الكافي ؿ الصافي نيينظر : الم (ِ)
 . ُِْ/  ُنكف : ظينظر : كشؼ ال (ّ)
 . َُٓ:  إياز البغدادم ابف/ كؿفصينظر : المحصكؿ في شرح ال (ْ)
 . َِ-ُٗ/ِتاريخ عمماء المستنصرية :  (ٓ)



لـ  ذلؾ فضبل عمى , سماء صاب األأعمى التحريؼ الذم  كاضح فيذا النص دليؿ (ٔ)((
 ياس بالسيف .إ ابفككنو  إلى خرمصدر آ أمٌ يشر 
تو : )) ػفي ترجم ىػ(ُُٗت) اؿ السيكطيق, إياز عالمان بالنحك كالتصريؼ  ابفككاف     

 (ٕ)خبلؽ((ككاف دمث األ, از لو الشيكخ أجك  كحد زمانو في النحك كالتصريؼ ...ككاف أ
 ُٖٔمحمد نحكم صرفي تكفي سنة  أبك)) حسيف بف بدر بف إياز : كحالة  اكقاؿ رض

 . (ٖ)((ىػ
 المنعكت بالجماؿالبغدادم الحسيف بف أباف النحكم : ))  ىػ(ُٕٖت) آبادمكقاؿ الفيركز    

البياني  الجذاميبف أحمد أحمد أبي إماـ متأخر أخذ عف األستاذ أبي عثماف سعد بف 
المستنصرية في ثقة فيما يكتب كيقكؿ مدرس النحك , ككاف ذا حفظ حسف  ...البغدادم 

))(ٗ) . 
كنقؿ  (َُ)تعاليؿ (( أبكإياز  ابفقكلًو : ))  ىػ(ْٕٓت) حيافبي أكنقؿ السيكطي عف    

طمع لو عمى غكامض في النحك كلو شرح أيضا قكلو : )) لـ أمكتـك  ابفالسيكطي عف 
 . (ُُ)معًط (( ابفمالؾ كشرح فصكؿ  بفالضركرم ال

 مولده ونشأتو ووفاتو :
خ لتمؾ الفكطي الذم أرٌ  ابفف,  أك محٌميا لـ يذكر المؤرخكف شيئان عف تاريخ كالدتو     
ككذلؾ المؤرخ الدكتكر , لمكتبتيا لـ يذكر شيئان عف ذلؾ  امينن كاشتغؿ بالمستنصرية أ مدةال

ذلؾ  إلىبما يشير  اصة بالمستنصرية كعممائيا لـ يأًت عناية خ نيناجي معركؼ الذم عي 
قاؿ في ترجمتو : )) جماؿ  , إذصمو بو عنو ناجي معركؼ ذكر أضمف ما كتقد جاء كل

 .(ُِ)يب((دف إياز اإليازم الركمي النحكم األالديف حسيف ب

                                            
 .َِ/ِالمصدر نفسو : (ٔ)
 . ِّٓ/  ُبغية الكعاة :  (ٕ)
 . ُّٔ / ّ: رضا كحالة عمر / معجـ المؤلفيف  (ٖ)
 . ُِِكالمغة :  كالنحالبمغة في تراجـ أئمة  (ٗ)
 . ِّٓ/  ُبغية الكعاة :  (10)
 . ِّٓ/  ُالمصدر نفسو :  (11)
 . َِ-ُٗ/ِ: تاريخ عمماء المستنصرية   (12)



كلكف , ذكر في كتب المؤرخيف فمـ يي , كتاريخ كالدتو , ما ذكر بمده بصكرة خاصة كأ   
كاف  أيضاك , ككانت حياتو بيا , و نشأ ببغداد نَّ أبغداد  إلىياه تيـ إسبً يغمب عمى الظف مف نً 

 نشأتو كانت ببغداد. فَّ كؿ ذلؾ يرجح ظننا أ, العربية بالمستنصرية  عممو شيخان لمغة
 . (ُّ)ئة لميجرةحدل كثمانيف كستمأما كفاتو فقد كانت في سنة إ   

 شيوخو :
كبرزكا في عمـك , إياز عف كثير مف العمماء الذيف اشتيركا في عصرًه  ابفخذ لقد أ   

, جانب اختصاصو النحكم  إلىثقافة العصر الذم يعيش فيو بتثقيؼ فكره  مف أجؿكثيرة، 
 :ـمني
 أبكبف عبد اهلل  بف أحمد حمدأ : كىك سعد بف ىػ(ْٓٔت) ك المغربيي أسعد البيان -ُ

 الدمياطي الديف  شرؼال، ركل عنو  (ُْ)دلسي النحكم المالكيألنا عثماف الجذامي
 ابفكقد ذكره , إياز  ابف, عميو  ف قرأالنحك ، كممٌ  قرئو ببغداد يي كقاؿ رأيت,  ىػ(َٕٓت)

 قرأو شيخو الذم كقد كصفو بأنَّ  (كالمحصكؿ) (قكاعد المطارحة)و يإياز كثيران في كتاب
 .(ُٓ)و شرح الجزكليةنَّ أكذكر  , اه سعد الديفعميو كسمٌ 

بعد تكفي الم، سعد بف أحمد الجزكلي األندلسي البياني النحكم كقاؿ حاجي خميفة : ))    
 .   (ُٔ)ئة((ربعيف كستمسنة خمس كأ
 . (ُٕ)مالؾ ابفإياز كثيران في كتابو شرح تصريؼ  ابفكنقؿ عنو 

, : كىك صفي الديف عبد المؤمف بف يكسؼ بف فاخر  ىػ(ّٗٔت) رمكمالتاج األ  -ِ
شاء نإلكالعربية كنظـ الشعر كا, ؿ كالمعرفة في عمـك عصره ائككاف كثير الفض

 . (ُٖ)كالتاريخ كعمـ المكسيقى

                                            
 . ُٖٓ/  ٓالعربي :  األدبتاريخ ك ،  ُّٔ/  ّينظر : معجـ المؤلفيف :   (13)
 ُِِكينظر : البمغة :,  ٕٕٓ/ُينظر : بغية الكعاة :   (14)
 .ّٖٓ, ُٕٓ/ِ, ٖٓٓ, َُ ,ٗ/ُينظر : المحصكؿ :  (15)
 . ََُٖ/  ِكشؼ الظنكف :   (16)
 . ُِ: , رسالة ماجستير إياز ابف/ مالؾ  ابفينظر : شرح تصريؼ  (17)
, َّٔ/ُسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف / :اىدية العارفيف ك  ,ُّْ-ُُْفكات الكفيات :ينظر : (18)

 .َِ/ِعمماء المستنصرية : كتاريخ 



 . (ُٗ)رمكم ((عمى التاج األ إياز : )) قرأ ابفقاؿ السيكطي في ترجمة    
. ككاف  (َِ)رمكم مدرس الشرابية ببغداد ((عمى التاج األ كقاؿ ناجي معركؼ : )) قرأ   

 . (ُِ)ىػ ّٗٔىػ ككفاتو ُّٔرمكم مكلد التاج األ
 طالب عبد المطيؼ بف محمد بف أبك: كىك الشيخ نجـ الديف  ىػ(ُْٔت) القبيطي ابف -ّ

 
 .(ِِ)ىػ ْْٓسنة كلد ببغداد , عمي القبيطي الحنبمي شيخ الحديث بالمستنصرية  

 . (ِّ)((بو حدثإياز : )) كسمع مف القبيطي جزءان كلـ يي  ابفكقاؿ السيكطي في ترجمة    
( قكاعد المطارحة)كتابو إياز ذكره في  ابفكلكف , عثر لو عمى ترجمة أجعفر : لـ  ابف -ْ

رضي الديف  ؾ في كتابو المحصكؿ كثيران باسـ شيخنال، كذكره كذ (ِْ)عمى أنَّو شيخو
 . (ِٓ)ميربابراىيـ بف جعفر األ

 تالميذه : 
كا عميو قرأتبلميذ  أيضاإياز عف عمماء برزكا في عمـك كثيرة ، كاف لو  ابفكما أخذ    

 ، ككانكا أعبلمان في عصرىـ ، منيـ :  األدبالنحك ك 
 
 
 
 
 :ىػ(ٔٗٔت)عز الديف المكصمي -ُ

                                            
 .  ِّٓ/  ُبغية الكعاة :    (19)
 . َِ/  ِ،  ّٗٔ/  ُتاريخ عمماء المستنصرية :   (20)
 . َِ/ِينظر : المصدر نفسو :   (21)
 . َِ/ ِتاريخ عمماء المستنصرية :  ينظر: (22)
 . ِّٓ/  ُبغية الكعاة :   (23)
 . َُٕ: البغدادم  في النحك / ابف إيازقكاعد المطارحة  ينظر : (24)
 .     ِّْ،  َْٗ،  ُٓٓ،  َُٗ،  ْٖ،  ُٔ/  ُالمحصكؿ : ينظر:   (25)



ىػ  ِٖٔ، كلد في المكصؿ سنة  (ِٔ)عبد العزيز بف زيد بف جمعة المكصمي النحكم
، يف في المستنصريةدً عيٌ بغداد كاستكطنيا ، كىك عمى المذىب المالكي ، كمف المي  ـكقد

قاؿ ابف رافع : شرح األلفية كاالنمكذج , قرأ عميو أبك الحسف بف  (ِٕ) ىػٔٗٔتكفي سنة 
, ككافية اب ف السباؾ , قمت : ىك المشيكر بابف القكاس , شرح الفية ابف معطو

 .  (ِٖ)الحاجب
 ىػ ( : ٓٗٔقطب الديف الركمي ) ت  -ِ
عبد اهلل عتيؽ جماؿ الديف  سنجر بفأحمد  أبكفقاؿ : )) قطب الديف  كطيالف ابف هذكر    

إياز ، كاشتغؿ مع مكاله بف بف إياز اإليازم ، الركمي ، النحكم األديب اشتراه بدر الديف 
سنة خمس  تكفي،  األدبعالمان بالنحك ك ككاف شيخان , جماؿ الديف الحسيف بف إياز 

 . (ِٗ)(( ئةكتسعيف كستم
 :صارم الخزرجي ألنيعقكب ا -ّ

صارم الخزرجي العبادم ألنيف بف عكض اىك يعقكب بف يكسؼ بف قاسـ بف الحسك     
                                                                                          . (َّ)يكسؼ المالكي النحكم نجـ الديفأبك 
كالفخر بف مقمة , إياز  ابفقرأ عمى البدر بف مالؾ كتابو ) التسييؿ ( ألبيو ، كعمى    

. (ُّ)ىػُْٔكلد سنة ,ككاف أحد شيكخ العربية بيا , األربمي النحكم ، كدرس بالمستنصرية 
 أعثر عمى تاريخ كفاتو . كلـ
 :ىػ ( َٕٓتاج الديف السباؾ ) ت  -ْ

 ابفبف عبد اهلل البغدادم الممقب تاج الديف بف قطب المعركؼ ب ركىك عمي بف سنج    
قرأ القرآف  , القضاء في الفقو الحنفي ببغداد ، كالتدريس بالمستنصرية تكٌلى , السباؾ
 جني بفال الُّممعك ,  ىػ(ّٖٓت) ، حفظ المفصؿ لمزمخشرم أجاد القراءات السبع , كحفظو

                                            
 .ٓٓ/ِينظر : بغية الكعاة :  ينظر:  (26)
 . ِِّ/  ْ: الفكطي  ابف/ في معجـ األلقاب ينظر : تمخيص مجمع اآلداب  (27)
 . ٓٓ/  ِينظر : بغية الكعاة :  (28)
 . ِِّ/  ْتمخيص مجمع اآلداب :   (29)
 .ِِٔ/ُالمستنصرية :  عمماء، تاريخ  ُّٓ/  ِ( بغية الكعاة : َّ)
 . َِ/ِالمستنصرية :  ءامتاريخ عمك ،  ُٓٓ/  ِبغية الكعاة :   (31)



كلد  ,(ِّ)ق(ْٔٔت) الحاجب ابفة ، كأصكؿ كالبداية المنظكم،  ، كاأللفية ىػ(ِّٗت)
 . (ّّ)ىػَٕٓىػ كتكفي سنة  َٔٔسنة 
 ىػ ( :ِٕٔالعبلمة الحٌمٌي ) ت  -ٓ
إياز،  ابفعف  حديثأخذ ال,  يٌ ر الحمٌ ماـ جماؿ الديف الحسيف بف يكسؼ المطيٌ كىك اإل   

 . (ّْ)األدبكقاؿ عنو : كاف أعمـ أىؿ زمانو بالنحك كالتصريؼ ، كلو تصانيؼ حسنة في 
 مؤلفاتو : 

إياز مؤلفات قيمة تدؿ عمى فضمو الجـ كعممو الغزير ، كاطبلعو  ابفؼ لنا لقد خمٌ  
يا  ,الكاسع فقد ذكرت كتب التراجـ لو مجمكعة مف المصنفات نيشر بعضيا ، كما زاؿ بعضي

لييا لباحثيف كالميتميف بالتراث، تصؿ إأيدم المخمصيف لمعمـ كا ؿفي طيات المجيكؿ ، لع
 يا . من كاالنتفاعلنشرىا 

 :فمن مؤلفاتو 
بو عمى فو كرتٌ لٌ أ, كتاب في النحك ك قكاعد المطارحة القكاعد أ: ك  (ّٓ)قكاعد المطارحة  -ُ

 خمس مقدمات كنتيجة .

كلى في تقسيـ الكبلـ ، كالثانية في العكامؿ كمذاىب النحكييف في تعريفيا، المقدمة األ 
كالرابعة في الجمؿ ، كالخامسة أفردىا المؤلؼ في , كالثالثة في المعمكالت كأقساميا 

 الحركؼ كأقساميا .
انفراده بيذا  إلىإياز  ابفكقد أشار  –عمـ فيما أ –إليو  كىذا الترتيب جديد لـ يسبؽ    

أكؿ الكتاب : )) كبعد فمـ يزؿ يعتمج في صدرم ، كيتردد في فكرم مع التقسيـ قائبلن في 
أضع كتابان في قكاعد  لي الفيـ : أفٍ ك أي  إلىكخمكد فكرم بالنسبة , قمة بضاعتي مف العمـ 

و ترتيبان يقرب نفعو كييجؿي في القمكب أرتب, ك أنصح فيو الطالبيف حؽ المناصحة , المطارحة 

                                            
منتخب  َُٓ/ٕ, كمعجـ المؤلفيف :ِِٗ/ْ, كاالعبلـ لمزركمي :ََُ/ُِالكافي بالكفيات :ينظر :  (32)

 .  ُْْ – ُُْ: المعالي السبلمي أبك/ النجار  ابفؿ بو عمى تاريخ يالمختار المذ
 . ُّٖ – ُّْ/  ُتاريخ عمماء المستنصرية : : ينظر   (33)
 .  ُُ: / العبلمة الحمي ينظر : نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ   (34)
 . ِّٓ/  ُبغية الكعاة : ك ،  ُِِالبمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة :  ينظر :  (35)



كقد كضعتو , و تأليؼ مخترع كنمط أنا فيو ميتَّبىع إنَّ عو ، كيبسط عذرم في تقصير يقع ، كق
 . (ّٔ)مقدمات كنتيجة (( في خمس

كقد قاـ بتحقيؽ ىذا الكتاب الدكتكر عمي الفضمي في رسالتو لمدكتكراه بكمية دار العمـك    
 (.إياز البغدادم . دراسة كتحقيؽ  بفقكاعد المطارحة ال )ـ ، تحت عنكاف  ُِٕٗسنة 

اه بكمية المغة العربية محمد السيد محمد البغدادم في رسالة الدكتكر  أيضاكقاـ بتحقيقو 
( إياز البغدادم  بف) تحقيؽ كتاب القكاعد في النحك الـ باسـ ُُٖٗسنة  زىرجامعة األ

كد. , كد. شريؼ عبد الكريـ النجار , الييجاء  أبكاجتمع عمى تحقيقو كؿ مف د. يس ك 
 ـ . ََُِعمي تكفيؽ الحمد سنة 

 : ىػ(ِٕٔت) مالؾ ابفكتاب شرح تصريؼ   -ِ

قاؿ  , مالؾ بفكتاب التصريؼ ال إياز ابفشرح فيو , كتاب في الصرؼ  كىك   
. كقاؿ برككمماف : )) كلو شرح ايجاز  (ّٕ)مالؾ (( بفالسيكطي: )) كلو شرح الضركرم ال

محمد بف عبد  مالؾ ابفيؼ ر . كقاؿ حاجي خميفة : )) تص (ّٖ)مالؾ (( بفالتصريؼ ال
النحكم  إياس ابفكشرحو حسيف  اثنيف كسبعيف كستمئة ,,ىػ ِٕٔسنة  اهلل النحكم المتكفى

 . (ّٗ)ىػ إحدل كثمانيف كستمائة ((ُٖٔسنة  المتكفى
إياز عمى  ابفشرح )ـ القرل بعنكاف و أحمد دكلة محمد األميف بجامعة أكقاـ بتحقيق   

                 ايجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ دراسة كتحقيؽ ( .  مالؾ المسمى ابفتصريؼ 
التعريؼ بضركرم )بعنكاف  كالدكتكر ىبلؿ ناجي ,, الدكتكر ىادم نير  أيضاقو كحقٌ 

كتاب فقاؿ : )) فإف جماعة مف إياز سبب شرحو ليذا ال ابفيف . كقد بى  (التصريؼ
مالؾ  ابفألغزه الشيخ االماـ  مني أٍف أيبيف ما التمسكاعميَّ ، كالمتردديف إليَّ  المشتغميف

ك تزييفو فأجبت ح ، أع كؿ فصؿ ما يميؽ بو مف تصحيتب, كأالمغربي في تصريفو 
 .  (َْ)يـ كشرحتو ((مسممت

                                            
 .  ّقكاعد المطارحة :   (36)
 .ُِِ, كينظر: البمغة :  ِّٓ/  ُبغية الكعاة :   (37)
 .ُٖٓ/ٓالعربي :  األدبتاريخ   (38)
 .ُِْ/ُ:  الظنكفكشؼ   (39)
 .ِإيجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ :  (40)



كىك  (ِْ)ىذا الشرح إلىحاؿ في المحصكؿ كأ (ُْ)المحصكؿ إلىحاؿ في ىذا الشرح كقد أ
 مالؾ )التعريؼ بضركرٌم التصريؼ( . ابفالشرح الكحيد الذم ذكرتو المصادر لكتاب 

 صاؼ :نإلسعاؼ في تتمة ااإل  -ّ

إياز  بفكىذا الكتاب في مسائؿ الخبلؼ النحكية كالصرفية ، كقد ذكره المؤرخكف ال    
سعاؼ في عمـ الخبلؼ ( ك ) المسائؿ الخبلفية بعنكاف : ) اإلسعاؼ في الخبلؼ ( ك ) اإل

باسـ كتاب  ِٔمالؾ صفحة  ابفإياز ذكره في كتاب شرح تصريؼ  ابف . كلكفٌ  (ّْ)(
باسـ  ر مف مكضعكثأ أيضا نفسو الكتابب كذكره  , (صاؼنإلسعاؼ في تتمة ااإل)

كذكره  , فآلا إلىو لـ يرى النكر نَّ كأعتقد أ, المسائؿ الخبلفية , كلـ اعثر عمى ىذا الكتاب 
 .  (ْْ)الفيركزآبادم ضمف مؤلفاتو ، قاؿ : )) كلو كتاب في المسائؿ الخبلفية ((

 .  (ْٓ)الخبلؼسعاؼ في مسائؿ اإل باسـإياز كثيران في المحصكؿ  ابفكقد ذكره     
 . (ْٔ)حيانا باسـ الخبلؼىذا الكتاب أ إلىإياز يشير  ابفككاف    
 خذ المتبع :المأ -ْ

ؿ الديف حسيف بف خذ المتبع لجماآكىك كتاب في النحك قاؿ حاجي خميفة عنو : )) الم   
المحصكؿ إياز في كتابو  ابفكقد ذكره  , كلـ أعثر عمى ىذا الكتاب (ْٕ)إياز النحكم ((
 . (ْٖ)كثيران بيذا االسـ

و كتاب نَّ , كيبدك أ(ْٗ)(التعميؽ عمى المتبع)باسـ  (قكاعد المطارحة)كقد ذكره في كتابو     
 .الُّممعبع في شرح في كتابو المتَّ  ىػ(ُٔٔت)برمكٌ كىك شرح يرد فيو عمى العي ,  مكجكد غير
 . (َٓ)آداب الممكؾ  -ٓ

                                            
 . َُْ: في عمـ التصريؼريؼ عيجاز التإينظر :   (41)
  ِّٗ/  ِينظر : المحصكؿ :   (42)
 . .ُِّ/ُ:, كىدية العارفيف ُٖ/  ُ، ككشؼ الظنكف :  ِّٓ/  ُبغية الكعاة : ينظر :   (43)
 .ُِِالبمغة : (44)
 . ُّْ،  ِٖٓ،  ُّٓينظر : المحصكؿ :   (45)
 . ِٗينظر : قكاعد المطارحة :   (46)
 .ُّّ/ُ, كىدية العارفيف : ّٖٔ/  ِكشؼ الظنكف :   (47)
 . ُّْ،   ِٖٓ، ِّٗ،  ُّٓينظر : المحصكؿ :   (48)
 .ٕٔ:ينظر : قكاعد المطارحة   (49)



 : (ُٓ)إياز شرح الفصكؿ ابفاه سمَّ المحصكؿ في شرح الفصكؿ ك   -ٔ

قاؿ السيكطي : ))شرح  (ىػِٖٔ)سنة  ىفٌ معط ( المتكى  ابفكقد شرح فيو ) فصكؿ    
ثاره المحصكؿ في شرح الفصكؿ ، كقاؿ رضا كحالة : )) كمف آ (ِٓ)معط (( ابففصكؿ 

,  (ْٓ)لو مصنفات منيا شرح الفصكؿ(( ، كقاؿ الفيركزآبادم : )) (ّٓ)((في النحكالخمسيف 
ىميا لما فيو مف مسائؿ نحكية , كصرفية , الكتاب مف أكبر كتبو المطبكعة كأ كيعد ىذا
 كصكتية .

كقد حقؽ ىذا الكتاب مرتيف , المرة االكلى كانت عمى يد الدكتكر محمد صفكت محمد    
ما الثانية فكانت بتحقيؽ , أعمي لنيؿ درجة الدكتكراه في جامعة األزىر , كمية المغة العربية 

عتمدت عمى ىذا التحقيؽ ؛ ألنَّو ـ , كقد اََِٗيؼ عبد الكريـ النجار سنة الدكتكر شر 
  .خطاء مف األ مف ذلؾ التحقيؽ , فضبل عمى أنَّو خاؿو حدث أ

 إياز العممية  ابنشخصية 
ـ عالـ منقطع ماصنفاتو في النحك كالصرؼ تقؼ بنا أإياز كم ابفدراسة كتب  إفٍ     

 ي:از بما يأتالنظير ينم
راء كاستقصائيا ، كالبحث عف تفاصيميا ، كالتعمؽ في كؿ ما يعرض لو اآلتمحيص  -ُ

ائمان عمى رأم صائب مف غير مف قضايا السابقيف حتى يككف لو مكقفو قبكالن أك ردان ق
 ك تعاؿو .تعصب أ

, الدقة في التعبير كمراعاة المنيج الدقيؽ حتى ال يخرج مف كبلمو ما ىك داخؿ فيو   -ِ
 خارج منو . يدخؿ فيو ما ىك الك 
يحيؿ  ، كال يفكتو أفٍ  يشير إلى كتبو األخرلكاف يجعؿ مف كؿ كتاب مف كتبو ما  -ّ

ف يقكؿ كقد فصمنا القكؿ في كذا تى يستزيد مف يريد االستزادة ، كأذلؾ ح إلىالقارئ 
 ذاكران المرجع لو .

                                                                                                                             
 . َِ – ُٗ/  ِتاريخ عمماء المستنصرية : ك  ,َّٕ,ُٖٓ /ٓ دب العربي :كتاريخ اآل ينظر :  (50)
 . ُّٕ: / ابف إيازينظر : شرح التعريؼ بضركرم التصريؼ   (51)
 .  ِّٓ/  ُبغية الكعاة :    (52)
 . ُّٔ/  ّمعجـ المؤلفيف :   (53)
 . ُِِالبمغة في تراجـ أئمة النحاة كالمغة :   (54)



 .عميو الدليؿلو حتى يقـك  ال يثبتسراع برفض ما اإل إلىكاف ال يميؿ  -ْ
 يتبكأ كحسف التصرؼ حتى استحؽ أفٍ , تقاف كالتصكر الحفظ كاإلكاف يجمع بيف  -ٓ

كرسي مشيخة النحك بالمستنصرية ، ككتبو التي كصمت إلينا تدؿ داللة كاضحة عمى 
ماـ  أظير فيو شخصيتو العممية كاضحة أ فكتابو المحصكؿ في شرح الفصكؿ, ذلؾ 
كمف ذلؾ  , شرحو عف طريؽ (ٓٓ)ان معط كثير  ابفو اعترض عمى حتى أنَّ , معط  ابف

عراب )) اإلعرابي تىغىيُّري أكاخر الكمـ ((اإل معط في حدّْ  ابفاعتراضو عمى قكؿ 
(ٓٔ). 

اإلعراب بالتغيَّر  و فسَّرنَّ إ مف ثبلث جيات : األكلى : ؛إياز )) فيو نظره  ابفقاؿ     
, عراب معنى اإل فَّ أر أىؿ العربية ... كمذىب المصنؼ , كىذا قكؿ أكثكالتغيُّر معنىن 

ذا كاف ك بالتَّغيُّر ،  كليذا فسَّره السادس في بياف  الفصؿ كذلؾ فكيؼ ييطابؽ قكلو ) األمر ا 
 فَّ ك أكاخر الكمـ منو ( كىؿ يمكف كصؼ المعنى بأمي يخال  ال يخمك منو كمف ضده ... ما

 أكاخر الكمـ .
االختبلؼ ال يقع  ألفَّ  ؛عراب صبلحيَّة اختبلؼ ىيئة اآلخر يقكؿ اإل فٍ و يحتاج أكأنَّ     

ثـ ,  مضمكمابؿ ىك ىيئتو ، فالداؿ مف )  زيدو ( كاف , في اآلخر الذم ىك نفس الحرؼ 
ما الٌداؿ الذم ىك آخر ) زيد ( فباؽو كما , فالييئة اختمفت أ صار مفتكحان ثـ صار مجركران 

 . (ٕٓ)كاف ((
 ؿى معط في مسألة شركط جمع المذكر السالـ فقاؿ : )) قد أخى  ابفعمى  أيضاض كاعتر    

ال يقاؿ ) , يان مف تاء التأنيث يككف خال بشرط آخر ، ذكره الجزكلي كغيره ، كىك أفٍ 
فٍ زي مٍ كف ( كال ) حى حي مٍ طى  مارات التأنيث لذا لـ احترامان لكجكد إ ,كانا عمميف لمذكريف  كف ( كا 
و عميو بَّ المصنؼ بشرط آخر نى  ؿى خى كقد أ (... اتحمز ( ك )  حاتمٍ قاؿ ) طى ما يي نٍ ا  ك  ,صرفايي 

 .(ٖٓ)كالتاء (( باأللؼال يمتنع مؤنثو مف الجمع  كىك أفٍ , غيره 

                                            
،  َٖٔ ،َٗٓ ، ّّٓ،  ِِْ، ُٖٗ، ُْٔ، ُٕ، ّٔ، ّْ، ُِ،  ٕ/  ُينظر : المحصكؿ :  (55)
ِ  /ّْٔ  ،ُٕٕ . 
 .ّٔ- ُٔ/  ُ: المصدر نفسو  (56)
 . ّٔ/  ُ: مصدر نفسو ال (57)
 . ََِ – ُٖٗ/  ُالمصدر نفسو :   (58)



 ابفمعط ك  ابفإياز جمية ، ك  ابفمالؾ ، تممس فيو شخصية  ابفككذا شرح تصريؼ    
ممى  أماميما بكضكح لخير ظيار شخصيتو حمبل لكاء العربية في عصرييما كا   قد, اف مالؾ عى

 شاىد كدليؿ عمى قدرتو العممية .
في  اعكزتو الدقة فقد,  كاآلراءإياز في نقمو لمنصكص  ابفالرغـ مف دقة كعمى   -ٔ

 . (ٗٓ)بعضيا
 .(َٔ)حيافقؿ عنيـ مادتو العممية في بعض األالذيف ن بأسماءلـ يكف يصرح   -ٕ
يا بالنص غير نَّ عرضو ليا أ ماء التي تبدك مف إياز عف العم ابفكانت بعض مقكالت   -ٖ

نث الثبلثي المؤ يعيش )) ك  ابفنقمو عف , كمف ىذه المقكالت , مغالطة  ادقيقة كفيي
أالَّ  كؿ... األنحك ) ىند ( لمعرب فييا مذىباف : الصرؼ كتركو , الساكف الكسط 

يعيش  ابفكىما التعريؼ كالتأنيث ، ... كقاؿ ,  فلككنو قد اجتمع فيو سببا صرؼ؛ين
 . (ُٔ)و القياس ((نَّ في شرح المفصؿ إ

مراعاة  ألفَّ ما قاؿ : )) كالقياس الصرؼ ؛ نَّ يعيش بمنع الصرؼ كا   ابف ؿكلـ يق    
 . (ِٔ)ىك الباب (( المفظ فيما ال ينصرؼ

 مذىبو النحوي 
اذب فكجد عمى الساحة مدارس نحكية تتج, إياز باب الحياة العممية  ابفدخؿ     

طيـ في سمكيا فيتخرجكف عمى شيكخيا ، كيدينكف ليا كتشدىـ إلييا ، كتخر الدارسيف 
 .جية نظرىا ، كيقكلكف برأييا ، كيدافعكف عف ك  كاالنتماءبالكالء 
مدرسة مف ىذه  إلى الرأم, ماؿ بف غيره مف عمماء عصره إياز شأ ابفكشأف     

أم المدارس  إلىف, كجرل في كتبو عمى ىذا المنيج الذم سارت عميو  المدارس ,
 ؟ كبرأم أيتيا يقكؿ ؟ .انتمى

                                            
، ُٖٔ،  ْٖٔ،  ِِٔ/  ِ،  ِْٖ،  َْٖ،  ُُٕ،  َٓ،  ِٓ/  ُ:   صدر نفسوينظر : الم  (59)

ِّٕ. 
 .ّٕٖ،  ِٖٖ،  ْٔٔ،  ْٕٔ/  ِ،  ّْٕ،  ُٖٔ،  َُٕ،  َٕ/  ُ:  المصدر نفسوينظر :   (60)
 . ُِٖ/  ُ: صدر نفسو الم  (61)
 . ُِٖ: يعيش النحكم ابف/ المفصؿ  شرح (62)



فَّ المدرسة البصرية ، اذ إ إلىنتماؤه إياز يتبيف لو إ ابفمف يطمع عمى مؤلفات  إفَّ    
فٍ  –منيجو يكافؽ في كثير مف المسائؿ منيج البصرييف  خالفيـ في بعض المسائؿ  كا 

 مؤلفاتو كالخميؿد ذكر أئمتيـ في كقد ترد –كما ىك شأف كثير مف عمماء المغة 
, ىػ(ِِٓت)كالجرمي  ,ىػ(ُِٓكاألخفش )ت ,ىػ(َُٖت)كسيبكيو ,  ىػ(ُٕٓت)

سراج ال ابفك , ق(َُّت)كالزجاج , ىػ(ِٖٔت)كالمبرد ,  ىػ(ِْٗت) كالمازني
 .,ىػ(ّٖٔت)كالسيرافي ىػ( ُّٕت)

أعبلميـ ك عممان مف فييا البصرييف أ ذكرك  الٌ إكال تخمك مسألة نحكية مف مسائمو      
 . (ّٔ)اآلراءمو حجة في كثير مف كجع, كقد اعتمد عمى سيبكيو كثيران  ،
إذ قاؿ :)) كأفعؿ , البصرم  الرأم إلىنتمائو إياز في كتابو المحصكؿ بإ ابفكصرح   

فٍ   . (ْٔ)((فإنو كذلؾ كاف اسمان عند الخصـ  في التعجب كا 
 المدرسة البصرية . إلىنتمائو إياز ىذا داللة كاضحة عمى إ ابفكيدؿ نص   
ات كاألسس التي بيني عمييا ، كىي السماع كالقياس ، كيظير ىذا المنيج في المقكم  

( التأكيؿ كالتخريج  )فبل يقيس عمى الشاذ كالنادر ، كيستعمؿ في بعض األحياف 
رابية ، كالعناية عتعميؿ الظكاىر المغكية كاإل ككذلؾالقاعدة لمنيجو ،  إلخضاع

 عرابية المتعددة ، كؿ ذلؾ مف سمات المنيج البصرم .اإلباالحتماالت 
كانت لو مكافقات  فٍ المدرسة الككفية كا   إلى بانتمائوكلـ أرى مف الباحثيف مف قاؿ   

 . (ٓٔ)عجاب كثناء عمى بعض شيكخ ىذه المدرسةككفية كا  
 ,يـرائآكجد ضعفان في  إفٍ , و يخالفيـ كاف بصرم المذىب إال أنَّ  فٍ إياز كا   ابفك     

 عف طريؽ البحث .كىذا الشيء سيتضح 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 المقدمة 

                                            
 . ُٖٓ،  ِٓٔ/  ِ،  ِِٔ،  َُٕ،  َُّ،  ُِٓ،  ِٗ،  ُِ/  ُالمحصكؿ : ينظر : (63)
 . ّٖٕ /ُ: المصدر نفسو  (64)
 . ُٕينظر : قكاعد المطارحة :   (65)



الحمدي هلًل ربّْ العػالميفى , ك الصػبلةي , ك السػبلـي عمػى أشػرًؼ األنبيػاًء , ك المرسػميفى سػيًدنا محمػدو      
 .ك آًلًو الطيّْبيفى الطاىريفى 

 كبعد:

 مسائؿي  , فعنده تتفرعي  لمطالبً  كبيرةو  فائدةو  , ذك العربيةً  في المغةً  خصبه  مكضكعه النحكم  الخبلؼي   
مف  حٌيزان  الخبلؼي  غؿى , كقد شى  كاالستنتاجً  متحميؿً ل األفكاري  ؛ إذ تتحفزي  النظرً  كجياتي  , كتتعددي  النحكً 
ليذا  بيف مؤيدو  العمماءً  إلى انقساـً  كأدل الخبلؼي ىذا ,  فيو الكتبى  عمماءي ال النحكم , فأٌلؼى  الفكرً 

 مكضكعان  في أف أجدى  كجيدتي ,  النحكم كثيران  الخبلؼً  أك ذاؾ , كقد استيكتني دراسةي  المذىًب 
 كغيرىا , مما يستعيفي  اتو كاحتجاج اتو كتعميق كتفكيرو  كآراءو  لما فيو مف ردكدو  بالخبلؼً  تعمؽي لرسالتي ي

 عمى مكضكعو  الكقكؼً مف  لي البدى  ىذا البابى  جى لً , كلكي أى النحكيةً  المسائؿً  الجةً في مع النحاةي  ابي
في  المحصكؿى  كتابى  , فكجدتي  مقبكلةو  بيا إلى نتائجو  كصكؿً , لم اآلراءً  اختبلؼً  داران لدراسةً م يككفي 
قضاياه  كتناكؿً  ىذا الخبلؼً  في معالجةً  كبيره  نصيبه  لوككاف , ىػ( ُٖٔالبف إياز )ت الفصكؿً  شرحً 

 ,كالقكانيفي  األحكاـي  ياكفي ضمنً , لنحكيةالقضايا اؿّْ جي ب يزخري  ؼي فيذا المصنَّ ,  كالتحميؿً  بالتفسيرً 
  . , كالترجيحي  , كالٌردُّ  , ك التكجيوي , ك التعميؿي  النحكمً  النحك, ففيو الخبلؼي  بأبكاًب  المتعمقةي 

ىػذا  ؿى ًفػحى  إذ, األخػرل  لنحكيػةا الظػكاىرى  بىػٌذتسػمةه بػارزةه   ؼً الميصػنَّ النحػكم فػي ىػذا  كلمخبلؼً 
, و ىػذافً مصػنَّ كثيػران منيػا فػي  إيػاز ابػفي  كقػد أكردى ,  بػيف النحػاةً  جػرتالتػي  الخبلفيػةً  بالمسائؿً  ؼي المصنَّ 
ػ الظػاىرةً  ,  كلكضػكحً بابه نحػكم يخمػك مػف ىػذه المسػائؿً  يكادي  فبل حػث اؼ , اختارىػا البنَّ فػي ىػذا المصى

 ىػا.إيرادً  مػف كراءً  إيػاز ابػفي إليػو  رمػىعٌمػا  , ك التنقيػًب , كميدانان لمبحػًث , كالتحميؿً ان لمدرسً قى مى طى نٍ مي  لتككفى 
فيػػو , فجػػاءت ىػػذه  النحػػكم الػػذم بػػرزى  , كالسػػيما الجانػػبي  حػػكؿ ابػػف إيػػاز الدراسػػاًت  عمػػى قمػػةً  فضػػبلن 
ككػذلؾ  كمػف جػاء بعػده ,, هي مػف عاصػر  كقدرتوً  بعمموً  أشادى  عف عالـً  الزمفً  غبارً  بإجبلءً  لتقكـى  الدراسةي 
الػػػذم كصػػػمنا  حيػػػدى ك ال الشػػػرحى  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف ككنػػػوً  ,صػػػابو الخمػػػكؿي ذم أالػػػ عػػػف ىػػػذا الكتػػػاًب  الكشػػػؼً 
و ؛ إذ إنَّػبالغػةه  النحػكم لػو أىميػةه  الخبلؼً  في كتًب  أفَّ البحثى  فضبل عمى,  ابف معطو  لفصكؿً  مطبكعان 
 كبيافً  يـآرائً  في دعـً  عتمدكىاالتي ا كالبراىيفى  , كالحججى  النحاةي  إليو النحكم الذم تكصؿى  التفكيرى  يبيفي 

 كا الييا . التي انتيى  كا عمييا , كالنتائجً نى مدل الثقة في االصكؿ التي بى 



 كتػػػًب فػػي  التػػي بينػػي عمييػػا التػػرجيحى  سػػسً فػػي األ و يبحػػثي فػػي أنَّػػ ىػػذا المكضػػكعً  ةي أىميػػ كتتضػػحي 
 يػـ ,منصػفيف فػي حكمً  فك ىذه الكتًب غيرىما ؟ كىؿ كاف مؤل أـ ـ السماعي أ لقياسي آالنحكم ,  الخبلؼً 

 ؟  الفريقيف عمى اآلخرً  ف ألحدً بيتعصٌ يـ كانكا مأنَّ  أك

 خػبلؼو  يػا مسػائؿي إيػاز عمػى أنٌ  ىػا ابػفي التػي ذكرى  المسائؿً  عمى كؿً  لـ تشتمؿٍ  ىذه الدراسةً  كحقيقةي 
 . كرأمه  كترجيحه  كعرضه  البف إياز فييا ردكده  التي كافى  مسائؿً عمى ال قامتٍ  , بؿ بيف النحاةً 

, كتتبعيػػػا  , ك تمييػػػده  قيا مقدمػػػةه تسػػػبي  فصػػػكؿً  أربعػػػةً عمػػػى  أف يقػػػكـى  البحػػػًث  طبيعػػػةي  كقػػػد اقتضػػػتٍ 
 . خاتمةه 

 المغكيػػةً  كآثػػارهً  كتبلميػػذهً  كشػػيكخوً  العمميػػةً  كمكانتػػوً  بػػابف إيػػاز كحياتػوً  التعريػػؼى  التمييػػدي  كقػد تنػػاكؿى 
 المرفكعػاًت  مسػائؿى  كؿي األ الفصػؿي  عػالجى  :تي اآل فقد جاءت عمى النحكً  ا الفصكؿي مَّ النحكم , أ كمذىبوً 

 , أمػػا الفصػػؿي  ركراًت المجػػ  الثالػػثي  كتنػػاكؿ الفصػػؿي  ,منيػػا المنصػػكباًت  الثػػاني عمػػى كاحتػػكل الفصػػؿي , 
َـّ , ك  أيخػػري  مسػػائؿي  بعنػػػكافو  فجػػاءى  الرابػػعي   الثبلثػػػةً  الفصػػكؿً  ضػػػمفً  تكػػكفى  أفٍ  التػػػي ال تصػػمحي  المسػػائؿى  ضػػػ

كتػػػاب  أبػػػكاًب  , بػػػؿ جػػػاءت عمػػػى غػػػرارً  مباحػػػثى  عمػػػى شػػػكؿً  , كلػػػـ تػػػأًت ىػػػذه الفصػػػكؿي المػػػذككرة آنفػػػا 
 . الييا البحثي  التي تكصؿى  أىـ النتائجً  كقد تضمنت الخاتمةي ه , الذم نحف بصددً  المحصكؿً 

ؿى أفكارهً  ؿى يً , فقد نى  ىذا البحًث  تنكعت مصادري ك     , كأفػاد  , ك المغكيػةً النحكيػةً  المصػادرً  اًت مف أٌمػ جي
 الدراسات , كاألبحاث النحكية الحديثة . مف

ىػذا  فػي إكمػاؿً  التسػديدً ك  مػف التكفيػؽً  عمى ما مىفَّ بو عميَّ  أمّْ أحدً  ( قبؿى لىا)اهلل تع كأكدُّ أٍف أشكرى    
ـي  البحػػًث  ـٌ أتقػػدَّ المشػػرؼ عمػػى  عبػػد العبػػكدملػػدكتكر عبػػد الحسػػف جػػدكع ا مألسػػتاذ الجزيػػؿً  رً بالشػػك , ثػػ

 مكصػكؿي  كالشػكري  الػذم أىػداني فكػرة ىػذا البحػث , , لدكتكر حيػدر فخػرم ميػرافا ككذلؾ ىذا البحث ,
كزميمػي  كال أنسػى أٍف أشػكر أخػي  لكؿ مف كاف لو عمػي فضػؿ مػف أسػاتذتي فػي قسػـ المغػة العربيػة ,

ـى خميؿ جكاد كاظـ   , كالشػكري مكصػكؿي لػرئيًس  ىذه الرسػالةً  في إتماـً  كالمساعدةً  العكفً  لي يدى  الذم قدَّ
كأعضاًء لجنًة المناقشًة المحترميف لقراءًتيـ رسالتي كقبكليـ مناقشتي , كالسيما الدكتكر سعدكف أحمد 

 عناء السفر.كالدكتكر خالد عباس ؛ لتحمميما 



الكماؿى  ، عمى أفَّ  مف التماـً  يا ساعيان لمقرًب إتمامً  إلىلما كفقني  القديرى  العميى  اهللى  كختامان ، أحمدي     
 يؿً ،كمػػػف المطمعػػػيف سػػػب كالمغفػػػرةى  العفػػػكى  وأك ىنػػػاته ىنػػػا كىنػػػاؾ فأسػػػأل كػػػافى فييػػػا خمػػػؿه  ، فػػػإفٍ  هلل كحػػػدهي 
 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .االعتذارً 

 .كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كآلو الطيبيف الطاىريف كآخر دعكانا أًف الحمدي هلل ربّْ العالميف,

 الباحث                                                            

 

 

 

 ما التعجبية
عمى أقكاؿ متعددة عرض ) ما أفعمو( حقيقة ) ما ( المكجكدة في صيغة النحاة في  اختمؼ
ا أحسفى إياز عند شرحو لقكؿ  ابفليا  عراب )مى سـ مبتدأ , ازيدا( )ما(  ابف معط : )) كا 
, , كفاعمة مضمر فيو  فعؿ ماضو :  ك) أحسف (, كال مكصكلة ,  غير مكصكفة, نكرة 

 . (ٔٔ)مفعكؿ بو ((: ك)زيدا( 
  (ٕٔ)فذىب سيبكيو, ختمؼ أىؿ العربية في ) ما ( ىا ىنا ا)) أقكؿ : : إياز  ابفقاؿ     

كييقدّْرىا بػػ ) شيء( , يا نكرة غير مكصكفة كال مكصكلة أنَّ , كىك اختيار األكثر  , اهلل ورحم
 ؿٌ قد ذىب إليو جي  الرأم. كىذا  (ٖٔ)كالجممة بعدىا خبرىا ((, كىي مرفكعة باالبتداء 

 .(ٗٔ)النحاة

                                            
 ,  ّٕٔ/  ُالمحصكؿ : , كينظر : ُٕٗالفصكؿ الخمسكف / ابف معط : (ٔٔ)
 . ِٕ/  ُ( ينظر : كتاب سيبكيو : ٕٔ)
 . ّٕٕ – ّٕٔ/  ُ( المحصكؿ : ٖٔ)
,  ُِٓ. , كمجالس العمماء لمزجاجي :  ٗٗ/  ُ: في النحك / ابف السراج  ( ينظر األصكؿٗٔ)

,  ٗٔ/  ّالسّْيرافي : كتاب سيبكيو /, كشرح  َُٗ/  ُ: عمى كتاب سيبكيو / أبكعمي الفارسيكالتعميقة 
في عمـ الحركؼ / , كاألزىية  ُٕٗ:  في العربية /ابف جني , كاٌلممع ُْٓكمعاني الحركؼ لمرماني : 



)) كمذىب سيبكيو ضعيؼ مف كجو فقاؿ :كقد كصؼ الرضي مذىب سيبكيو بالضعؼ    
چ ٿ  ٹچ نحك  ,نادر :غير مكصكفة ةنكر  "ما"استعماؿ  كىك أفَّ 

سمع كلـ تي , عمى قكؿ (َٕ)
 . (ُٕ)(( ةمع ذلؾ مبتدأ

صيغة )ماأفعمو(  ما ذىب إليو البصريكف فيو نظر ؛ مف جية أفَّ  فَّ أكيرل أحد الباحثيف    
ذاك , جممة إنشائية  كيككف المعنى قد تغيرت , قدرت بػ ) شيء أفعمو ( أصبحت خبرية  ا 

 . (ِٕ)جيتو , كتبلشى فيو معنى التعجب
)ما( مكصكلة ,  ))إٌف كىك , الحسف األخفىش مذىبا كاحدا  بيإياز أل ابفكقد ذكر     

  :(ْٕ)ككصفو بالضعؼ لكجييف (ّٕ)كالجممة بعدىا صمتيا , كالخبر محذكؼ ((
, كالمكصكؿ تيعرفيوي صمتيوي كتخصصو ,  يضاحاإلٌف التعجب بابو اإلبياـ كعدـ أ -ُ

 فيتنافياف .
: )) فبل كجو  أيضا. كقاؿ  األصؿعى حذؼ الخبر , كالحذؼ عمى خبلؼ دٌ انَّو أ -ِ

 . (ٕٓ)لمقكؿ بو مع االستغناء عنو ((
 كىك أفٍ , ىذيف الكجييف يزاد عمى ىػ(ّْٔ)تيعيش ابفذكره  لثكىناؾ كجو ثا    

 . (ٕٔ)األخفىش قدر الخبر المحذكؼ بما ال فائدة فيو , كالخبر محط الفائدة

                                                                                                                             
النكت في تفسير  , ك ّّٕ/  ُ: في شرح اإليضاح / عبد القاىر الجرجاني  , كالمقتصدٖٕ: كم الير 

,  َُٗ:  في عمـ العربية / الزمخشرم , كالمفصؿ َُِ/  ُ:  األعمـ الشنتمرمٌ  /كتاب سيبكيو 
سرار العربية  ُْٔ: / ابف الخشابكالمرتجؿ   . َُُ: / أبكالبركات األنبارم, كا 

 .ُِٕالبقرة : مف اآلية سكرة ( َٕ)

 . ِّّ/  ْ( شرح الكافية لمرضي : ُٕ)
كاظـ صافي حسيف  /ردكد ابف عصفكر عمى النحاة في كتابو "شرح جمؿ الزجاجي"  ( ينظر :ِٕ)

-ىػ ُِْٓالطائي , رسالة ماجستير, كمية اآلداب , جامعة القادسية , بإشراؼ د. عبد اإللو عمي , 
 . َُُ: ـََِٓ

/  ْ /المبرد: , كالمقتضب ّْٕ/  ُؤلخفىش : ل القرآف . كينظر : معاني ّٕٕ/  ُ( المحصكؿ : ّٕ)
رٌم:  ََُ/  ُ:  , كاألصكؿ ُٕٕ عمى التكضيح / , كشرح التصريح  ّٓٓ/  ِ, كأمالي ابف الشَّجى

 . ٕٖ/  ِ: األزىرم
 . ّٕٕ/  ُ( ينظر المحصكؿ : ْٕ)
 . ّٕٕ/  ُ:  صدر نفسو( المٕٓ)
 . ُْٖ/ ٕ( ينظر : شرح المفصؿ البف يعيش : ٕٔ)



 . (ٕٕ)إياز قد ذكرىا كثير مف النحاة الذيف سبقكه ابفكىذه األكجو التي ذكرىا 
راء لو في آعمى الرغـ مف كجكد ثبلثة ,  إياز بذكر رأم كاحد لؤلخفش ابف اكتفىكقد    

 الرأمسبب ذلؾ ىك شيرة ىذا  فَّ أكقد ذكرىا غيره مف النحاة , كيبدك لي , ىذه المسألة 
 كثالث أقكاؿ األخفىش ىك أفَّ  , (ٖٕ)لؤلخفش , كلؤلخفش رأم قد كافؽ فيو جميكر البصرييف

كالتقدير , ؼ كاجب الحذؼ كالخبر محذك , كالفعؿ صفتيا , ) ما ( التعجبية نكرة مكصكفة 
شيء أحسف زيدا عظيـه 
(ٕٗ) . 

راء األخفىش الثبلثة ىذه في ) ما ( إال دليؿ عمى اضطراب مكقفو مف ) ما ( في آكما    
 ىذه الصيغة .

إياز بقكلو : ))  ابف أيضاكقد ذكره , في ىذه المسألة ىػ( َِٕ)تكبقي رأم الفٌراء     
صيغ االستفياـ لـ يثبت ليا  ألفَّ  ؛ كىك ضعيؼ جدان , أصميا االستفياـ  كمذىب الفٌراء أفَّ 

 . (َٖ)خبار ((كما ثبت لصيغ اإل, نَّشاء استعماؿ في باب اإل
جييؿ  , كأنَّو ألنَّو ؛: )) كىك قكم مف حيث المعنى  قائبلستحسف الرضي رأم الفٌراء اك  

     (ُٖ)التعجب ((كقد يستفاد مف االستفياـ معنى , ستفيـ عنو اسببو ف
  

                                            
في عمؿ البناء كاإلعراب /  , كالمباب ََُ/  ُ, كاألصكؿ:  ُٕٕ/  ْ( ينظر: المقتضب : ٕٕ)

 ُّ/  ّ: / ابف مالؾ, كشرح التسييؿ  ُْٗ/  ٕ:  البف يعيش . كشرح المفصؿ ُٔٗ/  ُ العكبرم
 ِٓٓ: المعركفة بالبغداديات / أبكعمي الفارسي. كالمسائؿ المشكمة  ِّّ/  ْ.كشرح الكافية لمرضي : 

. 
عف كتب ,كمغني المبيب  ُّ/  ّ, كشرح التسييؿ :  ُِٗ/  ُاألخفىش :  القرآف (ينظر : معانيٖٕ)

 . ِّٕ/  ُ: االعاريب/ ابف ىشاـ األنصارم
 ابف ىشاـ إلى ألفية ابف مالؾ / , كأكضح المسالؾ ُْٗ/  ٕ: البف يعيش( ينظر : شرح المفصؿ ٕٗ)

نىى الٌداني  ِٕٗ/  ُكمغني المبيب :  ُِٓ/  ّ: األنصارم :  في حركؼ المعاني / المرادم, كالجى
ّّٔ . 

 البف يعيش , كشرح المفصؿ َُّ/  ُ:  لمفراء القرآف. كينظر : معاني  ّٕٕ/  ُ( المحصكؿ : َٖ)
كالمسالؾ بشرح تكضيح المقاصد ك  , َِٓٔ/  ْ:  / أبكحياف األندلسي ، كارتشاؼ الضربُِْ/  ْ: 

 . ّٖٔ/  ّ:  التصريح عمى التكضيح ، األزىرمٌ , ك  ٖٖٔ/  ِ: البف قاسـ المرادمٌ  ألفية ابف مالؾ ,
 . ِّْ/  ْ( شرح الكافية لمرضي : ُٖ)



 ابف, كذكر (ِٖ)تككف )ما( استفيامية فبل يصح أفٍ , التعجب خبر  كقد ريدَّ مذىب الفٌراء بأفَّ 
تخمفيا )أٌم ( في نحك : ما أنت مف  جاز أفٍ لو لك كاف فييا معنى االستفياـ أنَّ  أيضامالؾ 

 . (ّٖ)) أٌم ( في االستفياـ المتضمف تعجبا كثير استعماؿسيّْد (( ؛ ألفَّ 
 ابفككذلؾ فعؿ , إياز قد كافؽ البصرييف في ىذه المسألة  ابف كيتضح مما سبؽ أفَّ    

رأم األخفىش كصمو بالضعؼ , كقاؿ عف مذىب الفٌراء ل هذكر  عندإياز  ابفمعط ؛ ألفَّ 
  .و ضعيؼ جدا , فمـ يبؽ إال رأم جميكر البصرييفبأنَّ 
اسمكب التعجب القياسي في صيغتيو "ماأفعمو" , ك"أفعؿ بو" عمى  كينظر المحدثكف إلى  

أنو مف األساليب التي كاف ليا استعماؿ خاص , ثـ جمد بعد ذلؾ , كمف غير المجدم 
تطبيؽ التحميؿ االعرابي لمجممة االسنادية عمى ىذا النكع مف األساليب  , فيرل الدكتكر 

و" كانت في األصؿ ىي "ما" التي يكنى بيا ميدم المخزكمي أفَّ "ما" في صيغة "ما أفعم
عف غير العاقؿ المستعممة في االستفياـ , ثـ ضاع االستفياـ منيا باستعماليا مع "أفعؿ" 

, كىذا الرأم ال يبعد كثيرا عف رأم الككفييف في معنى "ما" , فيـ (ْٖ)متبلزمتيف في التعجب
 (ٖٓ)شيء أحسفى زيدا"يذىبكف إلى أفَّ قكليـ " ما أحسفى زيدان" معناه " أم 

أفَّ الذم دفع النحاة إلى إعراب ىذا التعبير , ىك ضركرة  كيرل الدكتكر فاضؿ السامرائي  
فساده , كال يرل داعيإعراب كؿ تعبير , كلك الجأىـ إلى مسخ التعبير ك  بؿ  إلعرابيا , ان ا 

ك"أفعؿ" متعجب االكتفاء بكصفيا , أك إعرابيا عمى نحكو آخر , كىك أفَّ "ما" أداة تعجب , 
 .(ٖٔ)بو ك"زيدا" متعجب منو

 (ٕٖ)كقريب مف ىذا رأم الدكتكر إبراىيـ السامرائي 

                                            
 . ُِْ/  ْ( ينظر : شرح المفصؿ البف يعيش: ِٖ)
 . ِّ/  ّ( ينظر : شرح التسييؿ : ّٖ)
 .ُِٓميدم المخزكمي : ينظر في النحك العربي قكاعد كتطبيؽ / ( ْٖ)
 .ّٕٕ/ُينظر المحصكؿ : ( ٖٓ)

, كىناؾ إعراباف ليذا االسمكب أيضا ِّٗ/ْ: / د. فاضؿ السامرائي ينظر : معاني النحك ( ٖٔ)
ذكرىما الدكتكر السامرائي , أحدىما : "ما" حرؼ تعجب , "أفعؿ" اسـ منصكب متعجب بو , كزيدا 

" حرؼ تعجب ك"أفعؿ " فعؿ تعجب مبني عمى افَّ "مىك أ: متعجب منو منصكب , كاإلعراب اآلخر 
 الفتح كىذا الفعؿ ال يحتاج إلى فاعؿ شأف أفعاؿ االستثناء , زيدا متعجب منو .

 .ّٕينظر : الفعؿ زمانو كأبنيتو / ابراىيـ السامرائي : ( ٕٖ)



لى ىذا االسمكبقرب إكىذا الرأم يبدك لي أ    ىذه  , فضبل عف أفَّ  لى ركح المغة , كا 
إلى البحث المضني في إعرابيا , بؿ بنا , فبل حاجة  الصيغة جمدت عمى صيغة كاحدة

 .اداة تعجب ك" أفعؿ" متعجب بو ""ما إفَّ  يقاؿ :
 

 رافع المبتدأ والخبر
المبتدأ كالخبر ركناف أساسياف يحصؿ بيما المعنى المفيد لمجممة االسمية , كىما     

العامؿ فييما محؿ بحث النحاة كعنايتيـ , فقد بحثكا عف العامؿ  أكمرفكعاف , كرافعيما 
, محبلن  ـأمقدرا ,  ـأرفعيما , سكاء كاف الرفع رفعا ظاىرا , , كالمسكغ ل ي المبتدأ كالخبرف

يككف الخبر جممة كنحكىا مما يككف في محؿ رفع , فطاؿ حديثيـ في تعييف رافع  كأفٍ 
كمنثكرة في كتب العربية  أقكاؿ عدة مشيكرة , إلىكانتيكا , ىـ ؤ راآكتشعبت , المبتدأ كالخبر 

عند شرحو قكؿ  خبلؼإياز ىذا ال ابففقد ذكر , لكتاب المحصكؿ حظ في ىذا , ككاف 
تجردي االسـ مف  :وتكحقيق, عنكمكىك عامؿ م, في المبتدأ كالخبر معط : )) في العامؿ  ابف

سناد الخبر إليو ,  العامؿ المفظي  . (ٖٖ)(( ) اهللي اكبري ( : قكلؾنحك , كا 
كىك , أفَّ رافع المبتدأ االبتداء  إلىالبصرة  ئمةذىب أ نَّوأإياز : )) اعمـ  ابففقاؿ     

 . (ٖٗ)معنى ((
 
 .(ّٗ)ق(ُْٕ)ت, كالجرجاني(ِٗ)السَّرَّاج ابف, ك (ُٗ), كالمبرّْد(َٗ)ىك لسيبكيو رأمكىذا ال 
سناد الخبر , التعرمىك  : عند بعضيـ المقصكد باالبتداء أفَّ  إياز بعد ذلؾ ابفثـ بيف    ,كا 
, أٌنو مجمكع التعرم (ْٗ)ىػ(ُِْ)تالكارثعند عبد القاىر, مما حكى عف شيخو عبد ك 

 .(ٕٗ) , كصاحب الفصكؿ (ٔٗ), كىك اختيار الزمخشرم(ٓٗ)كاإلسناد

                                            
 .ٓٓٓ/  ُالمحصكؿ : ,كينظر : ُٖٗالفصكؿ الخمسكف : ( ٖٖ)
 . ٕٓٓ/  ُ:  حصكؿ( المٖٗ)
 . ُِٕ/  ِينظر : كتاب سيبكيو : ( َٗ)
 . ُِٔ/  ْ,  ْٗ/  ِ( ينظر : المقتضب : ُٗ)
 . ٖٓ/  ُ: األصكؿ( ينظر : ِٗ)
 . ِٔٓ/  ُ( ينظر : المقتصد : ّٗ)
ي ) فعمي الفىارسٌي تك  أبيخت أ ابف ئالحسيف القار أبك ,  ىك محمد بف الحسيف بف عبد الكارث( ْٗ)

 . ّْ, كبغية الكعاة :  ّّْ/  ٓاء : األدبىػ ( , ينظر : معجـ  ُِْ



كىك , ككجكٌدم , كىك التجرد , العامؿ عند ىؤالء مركب مف عدمي  إياز أفَّ  ابفكيرل   
 .(ٖٗ)اإلسناد

العامؿ ال يككف فقد ضعفو مف قبؿ أفَّ التجرد عدـه , كعدـ , إياز  ابفكلـ يرتض ىذا    
 ـمتحققا , سكاء كجد ذلؾ العامؿ أ فيككف الرفع, كاف عدـ العامؿ رافعا  و إفٍ عامبل ؛ ألنَّ 

عميو , كال معمكال  اتكقفن لـ يكجد , فيككف مستغنيا عنو , كالمستغني عف الشيء ال يككف مي 
ٍف كاف كجكد العامؿ ناصبا  عمؿ   فيككفأقكل , في أنَّو فالرفع ال شؾ ,  خافضا أكلو, كا 

 .(ٗٗ)أقكل منو حاؿ كجكده , كذلؾ خبلؼ المعقكؿ العامؿ حاؿ عدمو 
بيف أمريف  إال و ال يتحقؽألنَّ ؛ ثـ قاؿ بعد ذلؾ : )) كاإلسناد ال يصح أٍف يككف عامبل    
 . (ََُ)((تأخر عف الشيء ال يككف عامبل فيوكالمي , ا مر عنيتأخفيك م, 
 ىنا  غير لـ يرجح رأينا, ك عامبل  –التجرد ك اإلسناد  –عيمافبيذا بطؿ أٍف يككف مجمك    

الرأم القائؿ  إلى, كقد ركف (َُُ)في كتابو قكاعد المطارحة الرأم القائؿ باالبتداءأنَّو رجح 
إفَّ االبتداء ىك عبارة عف االىتماـ , كذلؾ االىتماـ ىك جعمؾ الشيء أكالن لثافو , يككف 
الثاني حديثا عف األكؿ المجرد مف العكامؿ المفظية , فإذا قمت : زيده قائـه , فزيده أكؿ لثافو , 

 كىذا القكؿ , (َُِ)كذلؾ الثاني ىك خبر عف األكؿ , كىك "زيده"المجرد مف العكامؿ المفظية
 لـ يصرح بذلؾ. ابف إياز , كلكف (َُّ)البف بابشاذ ىك
اج , فالككفيكف يذىبكف  رأمكال , الككفييف ىنا  رأمإياز  ابفكلـ يذكر    أٌف المبتدأ  إلىالٌزجى

 . (َُْ)كالخبر يرتفع بالمبتدأ , فيما يترافعاف, يرتفع بالخبر 

                                                                                                                             
 . ِٕٓ – ِٔٓ/  ُ:  ينظر : المقتصد( ٓٗ)
 . ّْالمفصؿ : : ( ينظر ٔٗ)
 . ٗٓٓ-ٓٓٓ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : ٕٗ)
 . ٗٓٓ/  ُ: المصدر نفسو ( ينظر : ٖٗ)
 . ٗٓٓ/  ُ( ينظر : المصدر نفسو : ٗٗ)
 . ٗٓٓ/  ُ:  المصدر نفسو ( ََُ)
 .ٗٗينظر : قكاعد المطارحة : ( َُُ)
 .ٗٓٓ/ُينظر : المحصكؿ : ( َُِ)
 .ّْٓ :ابف بابشاذ /ينظر : شرح المقدّْمة الميًحسىبة ( َُّ)

 ْ/  ُ:  في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف / أبكالبركات األنبارم  اإلنصاؼينظر : ( َُْ)
 . ٖٔ/  ُسرار العربية أ,  ُْ –



اج  كيرل    . (َُٓ)خبار عنوالمبتدأ يرتفع بما في النفس مف معنى اإل أفَّ الٌزجى
إياز منيا سكل ما  ابفكلـ يذكر , أما فيما يخص رافع الخبر فكثرت فيو األقكاؿ     

 رأمإٌنو )), كقاؿ عنو :  (َُٔ)ىك العامؿ أيضايككف االبتداء  كىك أفٍ ,  ابف معطو اختاره 
يقتضييما , فميس عممو في أحدىما بأكلى مف , كذلؾ ألفَّ االبتداء , كالزمخشرم الجزكلي
 .(َُٕ)اآلخر((

أنَّو قد ذىب إليو,  كييستىشؼ مف ذكر ابف إياز ليذا الرأم دكف سكاه , كالتدليؿ عميو ,    
 البصرييف كالككفييف يختمفكف في رافع الخبر . فَّ أكالحقيقة 

 .  (َُٖ)أفَّ المبتدأ يرفع الخبر , كالخبر يرفع المبتدأ , فيما يترافعاف إلىفالككفيكف ذىبكا   
 .(َُٗ)دخكؿ النكاسخ عمى المبتدأ كالخبر يبطؿ الترافع عمييـ بأفَّ  دَّ كري 
رأم عدد بع سيبكيو في ىذا الاكقد ت,  (َُُ)رافع الخبر ىك المبتدأ كحده سيبكيو أفَّ كيرل   

, (ُُّ)ىػ(ٖٔٔ)تو بدر الديفابن, ك (ُُِ)مالؾ ابف, ك  (ُُُ)ىػ(ْٓٔ)تفمف النحاة كالشمكبي
 .(ُُْ)ىشاـ ابفك 
كما جاء ذلؾ عنو في معانيو : )) , االبتداء ىك رافع الخبر  فَّ أيرل ف ألخفىشأٌما ا   

 ككؿّّ  "رفع المبتدأ خبره"كاالبتداء ىك الذم رفع الخبر في قكؿ بعضيـ ... كقاؿ بعضيـ 
ًرمٌ كتبعو في ذلؾ .(ُُٓ)قيس ((أاألكؿ ك , حسفه  ٍيمى ,  (ُُٕ). كالزمخشرم(ُُٔ)الصَّ

 . (َُِ)الحاجب ابف, ك  (ُُٗ)ىػ(َٕٔ)ت, كالجزكلي (ُُٖ)ىػ(ّٖٓ)تكالٌسيىٍيمي
                                            

 . ِِٕ/  ُ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : َُٓ)
 . َٔٓ/  ُالمحصكؿ : : ( ينظر َُٔ)
 , ك ّٗ: المقدمة الجزكلية في النحك , عبد العزيز الجزكلي :. كينظر َٔٓ/ُالمحصكؿ : ( َُٕ)

 . ّْينظر : المفصؿ : 
 . ُْ/  َْ:  اإلنصاؼك ,  ٖٔ/  ُإسرار العربية : : ( ينظر َُٖ)
 . ّْٔ/  ِ( ينظر : شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي : َُٗ)
 .ٕٖ/  ِ,  ُِٕ/  ِ, َْٔ/  ُ( ينظر : كتاب سيبكيو : َُُ)
 . ْْٕ/  ِ( ينظر : شرح الجزكلية : ُُُ)
 . َِٕ/  ُ( ينظر : شرح التسييؿ : ُُِ)
 ُُٖالناظـ :  ابفالفية ابف مالؾ / ( ينظر : شرح ُُّ)
 . ُْٗ/  ُضح المسالؾ : أك ( ينظر : ُُْ)
 . ٗ/  ُ:  لؤلخفش القرآف( معاني ُُٓ)
 . ََُ/  ُ :/ الصيمرم ( ينظر : التبصرة  كالتذكرة ُُٔ)



 ): )إذ قاؿ, و صريحا عمى الرغـ مف اختبلؼ النقؿ عنو رأيٌف المبرّْد كاف أفي حيف     
كنظير ذلؾ مف األسماء قكلؾ )زيده منطمؽ( , فزيده مرفكع باالبتداء, كالخبر رفع باالبتداء 

 . (ُُِ)((كالمبتدأ 
 . (ُِِ)(() كاالبتداء كالمبتدأ يرفعاف الخبر )كقاؿ في باب المسند كالمسند إليو :   
مالؾ في شرح التسييؿ مف أٌف االبتداء  ابف إليوصريح مف المبرّْد ينفي ما نسبو كىذا الت 

 ابف, ك  (ُِْ)جٌني ابف,  رأميذا الب مف قاؿ.ك (ُِّ)ىك الذم رفع الخبر بكاسطة المبتدأ
 . (ُِٓ)ىػ(ْٔٓ)تبرىاف
 األصكؿفقد جاء في  لشيخو المبرّْد فيما ذىب إليو , مكافؽ السَّرَّاج ابف فَّ أكأخيرا نجد     
مرفكعاف أبدان ,فالمبتدأ رفع باالبتداء ,كالخبر رفع بيما  ))كىما:ثناء حديثو عف المبتدأ في أ
نحك قكلؾ :)اهللي ربنا ( ك)محمده نبينا ( ((, 

(ُِٔ) . 

 .(ُِٕ)كىذا يخالؼ ما نسبو لو العيكبىرٌم في التبييف مف أٌف رافع الخبر ىك االبتداء 

فجعؿ االبتداء ىك  سيبكيو كاألخفىش , رأمجمع فيو بيف  رأم األنبارمالبركات  بيكأل     
كىذا كاضح مف , األخفىش بكاسطة المبتدأ الذم جعمو سيبكيو ىك العامؿ  رأمالعامؿ عمى 

االبتداء ىك العامؿ في الخبر بكاسطة  فَّ إيقاؿ : ))كالتحقيؽ فيو عندم أفٍ :قكلو 
 .(ُِٖ)المبتدأ((

                                                                                                                             
 . ّٔ( ينظر : المفصؿ : ُُٕ)
 . َْٕ: في النحك/ السييمي( ينظر : نتائج الفكر ُُٖ)
 . ّٗكلية : ( ينظر : المقدمة الجز ُُٗ)
 . ُْٕ/  ُ:  / ابف الحاجب في شرح المفصؿ يضاحاإل( ينظر : َُِ)
 . ْٗ/  ِ( المقتضب : ُُِ)
 . ُِٔ/  ْ( المصدر نفسو : ُِِ)
 . ُِٕ / ُ( ينظر : شرح التسييؿ : ُِّ)
 . ّٖٓ/  ِ: / ابف جني ( ينظر : الخصائص ُِْ)
 . ّْ/  ُ: البف برىاف ( ينظر : شرح الممع ُِٓ)
 .ٖٓ/  ُاألصكؿ:  (ُِٔ)
, كينظر ىذه  ِِٗ: / العكبرم البصرييف كالككفييف عف مذاىب النحكييف ( ينظر : التبييف ُِٕ)

,  َِٓ/  ُعمى تسييؿ الفكائد / ابف عقيؿ , كالمساعد  ِٖ/  ِفي ارتشاؼ الضرب :  أيضاالنسبة 
  ُٗٓ/  ُكالتصريح 

 . ْٔ/  ُ:  اإلنصاؼ( ُِٖ)



 .(ُِٗ)((ىك األقرب  )كرجح الرضي مذىب الككفييف بقكلو : )
التشنيع عمى النحاة مطالبا إياىـ  إلى ىػ(ِٗٓ)تمضاء ابفكىذا االختبلؼ دفع     

مف النحك اختبلفيـ فيما ال يفيد يسقط  بإسقاط ىذا االختبلؼ , فقاؿ : )) كمما يجب أفٍ 
 .(َُّ)كاختبلفيـ في رافع المبتدأ (( ...ا قطن

حياف األندلسي في أبك الخبلؼ فييا ال جدكل منو , كىك ما صرح بو  فَّ أكيرل الباحث     
كىك , حديثو عف عامؿ االستثناء فقاؿ : )) كمثؿ ىذا الخبلؼ ال يجدم كبير فائدة 

نما الخبلؼ الذم يجدم فيما أدل , كالخبلؼ في رافع المبتدأ كالخبر, كرافع الفاعؿ   إلىكا 
 (ُُّ)معنى كبلمي (( أكحكـ لفظي 

لىك     .(ُِّ)عقيؿ بقكلو : )) كىذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيو(( ابف مثؿ ىذا أشار ا 
 كبعيد عف الكاقع المغكم , ككاف يكفي أفٍ , و لجاج فمسفي ككصفو بعض المعاصريف بأنَّ   

 . (ُّّ)ء العامؿكال داعي لمبحث المضني كرا, يما مرفكعاف يقاؿ إنّْ 
 

 
 تقديم الخبر عمى المبتدأ

يأتي المبتدأ أكال ثـ يأتي الخبر , كقد يختمؼ ترتيب  في الجممة االسمية أفٍ  األصؿ   
فييجر رتبتو , كىك ما يسميو الدكتكر  , أك كجكبا الجممة , فيتقدـ الخبر عمى المبتدأ جكازا

 –, كلمببلغييف حصة كبيرة في مثؿ ىذه المسائؿ  (ُّْ)تماـ حساف الرتبة غير المحفكظة
التكسع في فضبل عف , ذا التقديـ مف كجية نظرىـ يتعمؽ بالمعنى في -التقديـ كالتأخير

                                            
 . ٖٕ/  ُ( شرح الكافية لمرضي : ُِٗ)
 . ُُْ / ابف مضاء القرطبي :( الرد عمى النحاةَُّ)
 . ََّ/  ِ( ارتشاؼ الضرب : ُُّ)
 . ُُِ/  ُعقيؿ :  ابف( شرح ُِّ)
/  ُ: / عباس حسف, كالنحك الكافي  ِٖ:  / ابراىيـ السامرائي  (  ينظر : النحك العربي نقد كبناءُّّ)

ْْٕ . 
,  ِمقاالت في المغة  كاألدب / تماـ حساف : ك ,  ّٖ( ينظر : الخبلصة النحكية / تماـ حساف : ُّْ)

ُِٖ . 



عؼ كضي ,كاالىتماـ بالمتقدـ , كظيفة التقديـ كالتأخير العناية  الكبلـ , كقد ذكر سيبكيو أفَّ 
 . (ُّٓ)العناية بالمتأخر

إياز ىذا  ابف, كقد عالج  كرافضلو بيف مجكز  فيوكىذا التقديـ جعؿ العمماء يختمفكف    
لؾ : ) كيؼ زيده ( , ) كأيفى )) كقد يتقدـ خبر المبتدأ , كقك  :ابف معط الخبلؼ تحت قكؿ 

 .(ُّٔ)( (( كه عمر 
سكاء كاف مفردا, أك , ـ الخبر عمى المبتدأ جكاز تقدُّ  إلى)) ذىب أئمة البصرة :إذ قاؿ    

منطمؽه  كهي كالجممة كقكلؾ:) أخي : زيده قائـه , األصؿك , ) قائـه زيده ( : جممة , فالمفرد كقكلؾ 
كهي مهنطمؽه , , زيده (  ؾى ( ؤي كءه مف يىٍشنى ني شٍ كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب :) مى كاألصؿ : زيده أخي

) أنا ( ػػػػػف ,) تىميًميّّ أنا (: ـ ,ككذلؾ قكليـ قدَّ ( خبر مي  كءه )مشني ك, ؾ ( مبتدأ ؤي نى شٍ ) مف يى ػػػػفػ
أفَّ ذلؾ غير جائز ؛ لما فيو مف تقديـ  إلىكذىب أئمة الككفة  . ) تميمي( خبرهك, مبتدأ 

( ضميرا , فإذا تقدـ عمى المبتدأ لىزـى منو ذلؾ   الميضمر عمى الٌظاىر , أىال ترل أفَّ في )قائـو
))(ُّٕ)  . 
 : (ُّٖ)ف منيا قكؿ الفرزدؽك ستدؿ بيا البصرياة كقياسية أخرل كىناؾ أدلة سماعي   

 دِ ــــــــاُء الرِّجـــاِل األبــــاعِ ابننَّ ـــــاتُنا          َبُنـــوىُ ـــــاِئنا وَبنـــــابنَبُنـــــــوَنا َبنـــــُو 
 مبتدأ مؤخر . ابنائنا () كبنك فينا  )بنكنا( خبر مقدـ , 

, كفيو  (ُّٗ)مجمعكف عمى منع التقديـ بصكرة مطمقة الككفييف إياز ييكحي بأفَّ  ابففنص    
 ابفكقكؿ , طبلقو إه بعض المصنفات النحكية ليس عمى المنع كما تردد إفَّ نظر ؛ إذ 

)) فنقؿ المنع عف الككفييف  :عقيؿ في ىذا المنع يكضح ىذا األمر بشكؿ جمي إذ يقكؿ
 .(َُْ)مطمقا ليس بصحيح((

                                            
 . ُّْ/  ِ( ينظر : كتاب سيبكيو : ُّٓ)
 . ُٖٓ/  ُالمحصكؿ : , كينظر: ََِالفصكؿ الخمسكف : ( ُّٔ)
 . ُٖٓ/  ُ:  المحصكؿ( ُّٕ)
ائتبلؼ  ٔٔ/  ُالفرزدؽ كلـ يكجد في ديكانو كىك في  .اإلنصاؼ  إلى( ىذا البيت منسكب ُّٖ)

بيدمفي اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة النصرة   .ّّ: /عبد المطيؼ الشرجي الزى
 . ُٖٓ /ُ( ينظر : المحصكؿ :ُّٗ)
 . ِِٖ/  ُ( شرح ابف عقيؿ : َُْ)



 ,(ُُْ) (لكسائي رأس المدرسة الككفية تقديـ خبر المبتدأ في ) ضربتو زيد اإذ يجيز    
كاف المبتدأ ضميرا منفصبل كالخبر اسـ مكصكؿ نحك ) أنت  إذا أيضاككذلؾ الفٌراء ييجيز 

  .(ُِْ)الذم تضرب(
رمٌ  ابفكقد نقؿ عف      كالككفييف عمى جكاز تقديـ الخبر , اإلجماع مف البصرييف  الشَّجى
كقد , )) كليس بصحيح :ذلؾ النقؿ  مىابف عقيؿ معترضا عكقاؿ  , (ُّْ)كاف جممة إذا

 . (ُْْ)قدمنا نقؿ الخبلؼ في ذلؾ عف الككفييف((
و لـ و لـ يرد عف العرب , كال أنَّ ف ال يعني أنَّ ك ما منعو الككفي كجدير بالذكر أفَّ      

نَّ  ا رب خبرا ؛ نظرا لمحجة التي تعمقك المقدـ عندىـ مف ذلؾ ال يع ما يعني أفٍ يستعمؿ , كا 
إياز ىذا  ابف دَّ , كقد رى  (ُْٓ)ـ المضمر عمى الظاىريتقد كىي أفٍ , بيا كأقامكا عمييا رأييـ 

نحك )  , ـ لفظا كمعنىتقدٌ  إذامنو  نعي مما يي تقديـ المضمر عمى الظاىر إنَّ  فَّ إبقكلو : )) 
. مستدال عمى  (ُْٔ)كالنية بو التأخير كاف جائزا((,  إذا تقدـ لفظاا ( فزيدن  وي غبلمي  بى رى ضى 

فٍ  إلىفينا الياء عائدة  (ُْٕ) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : تعالى ذلؾ بقكلو  كاف  مكسى كا 
 .(ُْٖ)كاف فاعبل إذٍ ألنَّو في حكـ التقديـ  ؛ امتأخرا عني

 : (ُْٗ)كجاء كذلؾ في الشعر , كمنو قكؿ زىير
 نــدى ُخمقاــــــــــمـــنو وال ـــاحةَ ـــــالسم يمـــقَ       ــامً رِ تو ىَ اّل ــــــــيومـــا عمى ع يــــــأِت  نْ مَ      

 لفظا , كلكنو متقدـ في التقدير كالرتبة . كىك متأخر (امن رً ىى ) إلىفالياء ىنا عائدة 
و في بعض المكاضع يجكز تقديـ الضمير العرب يركف أنَّ  كىذه الشكاىد تدؿ عمى أفَّ    

 . الذيف قالكا بالمنع الككفييف بعض ف حجةعمى مرجعو , كفي ذلؾ دليؿ عمى بطبل

                                            
 . ْٓ/  ِ( ينظر : ارتشاؼ الضرب : ُُْ)
 . ّٕ/  ِ:  / جبلؿ الديف السيكطيشرح جمع الجكامع  ( ينظر : ىمع اليكامعُِْ)
 . ُِّ/  ُ :شرح ابف عقيؿ ينظر:(ُّْ)
 . ُِّ/  ُ المصدر نفسو:( ُْْ)
 . ٓٔ/  ُ( اإلنصاؼ ُْٓ)
 . ُٖٓ/  ُالمحصكؿ : ينظر : ( ُْٔ)
 ٕٔ( سكرة طو : ُْٕ)
 . ِٖٓ/  ُ( المحصكؿ : ُْٖ)
 ْٔ : سممى أبي بف زىير شعر شرح ( ينظر :ُْٗ)



كلـ يخرجكا عف , اعتمدكا عمى أساس السماع  ألنيـ ؛ييف صحيح قكؿ البصر  كيبدك أفَّ    
يـ يكسركف القكاعد المكضكعة المعركؼ عنيـ أنَّ , ك منيج الككفييف  اىذ نطاقو , كمعمـك أفَّ 

 .(َُٓ)اعتمادا عمى بيت كاحد كيبكبكف عميو بخبلؼ البصرييف
مقا لبناء طيكافؽ البصرييف ألخذىـ السماع من كىك ما جعؿ الدكتكر إبراىيـ السامرائيٌ    

يككف  قاعدتيـ النحكية في ىذه المسألة قائبل : )) كالذم ييمنا مف ىذه المسألة أفٍ 
ا , كلـ يحتجكا بالسماع ا بالسيؿ المميد منيك كلـ يأخذ, كف قد سمككا أصعب الطرؽ الككفي

 .(ُُٓ)البصرييف قد أخذكا بالسماع كقاسكا عميو (( فَّ أفي حيف 
 

 مل في خبر إنَّ االع
(  إذا    عند –يا تنصب المبتدأ نَّ إف, حدل أخكاتيا عمى المبتدأ كالخبر إأك دخمت )إفَّ

أفَّ  إلىذىب البصريكف  إذ كيسمى اسميا ,كاختمفكا في رافع الخبر, – يـجميعالنحكييف 
ال تعمؿ في الخبر شيئان  حرؼأفَّ ىذه األ إلىكذىب الككفيكف ,  (ُِٓ)داةالعامؿ فيو ىذه األ

دلتو التي أكلكؿ فريؽ , (ُّٓ)دخكليفقبؿ  -أم المبتدأ-ما ىك مرفكع بما كاف مرفكعان بو نَّ ا  ,ك 
 يثبت بيا صحة مذىبو .

فتنصب ما كاف مبتدأ  يذا الخبلؼ عند شرحو لقكؿ ابف معط :))ل بف إيازاكقد عرض    
و خبرىا ,تشبييا نَّ أكترفع ما كاف خبران عمى  , عكؿتشبييان بالمف و اسميا ,نَّ أعمى 

  .(ُْٓ)بالفاعؿ((
يذا القكؿ :))يعني أفَّ اسميا مشبو بالمفعكؿ , كليس بمفعكؿ ؛ لفي شرحو  بف إيازافقاؿ   
( كقكلؾ  ا قائـه )إفَّ زيدن  ؾقكلأيضا ,فذلؾ لكذا خبرىا مشبو بالفاعؿ ك  العمؿ فيو حرؼ , إذ

 .(ُٓٓ)((( وي بلمي ا غي زيدن  بى رى )ضى 

                                            
 . ِْٗاالقتراح في عمـ أصكؿ النحك / جبلؿ الديف السيكطي: ينظر:(َُٓ)
 . ّٓ( النحك العربي نقد كبناء : ُُٓ)
, كالمقتصد : َِّ/ُ, كاألصكؿ: َُٗ/ْ, كالمقتضب : ُُّ/ِ( ينظر : كتاب سيبكيو :ُِٓ)
ُ/ْْٓ. 
, كشرح الكافية ِّْ, نتائج الفكر في النحك : ُُّ-َُّ:ُلمفراء :  القرآف( ينظر: معاني ُّٓ)

 .ِٕٕ, كمدرسة الككفة ِْٔ/ِلمرضي : 

 ٕٖٓ/ُالمحصكؿ :, كينظر :ََِ:  الخمسكف الفصكؿ( ُْٓ)
 ٕٖٓ/ُ: حصكؿالم (155)



  
 

 :(ُٕٓ)كىي (ُٔٓ)تمسككا بأشياء((البصرييف ك أئمة مذىب كىذا  :))ابف إيازكقاؿ 
تعمؿ في الثاني بالقياس عمى عكامؿ المبتدأ  فٍ أفكجب  األكؿيا باإلجماع عممت في نَّ إ-ُ

 كالخبر .
( ميقدم سده أ زيدان  فَّ أفتقكؿ :)ك ا ,كتعمؿ فيي,( ك)لعؿ( تنصب الحاؿ ) ليت(ك)كأفَّ فَّ إ -ِ  ا ن

ممت في فضمتو كاف عمميا فيو عى  إذاالحاؿ فضمة في الخبر ,ف فَّ أكمعمـك  ,(فَّ أفناصبيا )ك
؛  لـ تعمؿ في الحاؿ فٍ ا  ك  ثبت ذلؾ فيما عداىا ,, أكلى , كلما ثبت الحكـ في ىذه الثبلثة 

  لعدـ القائؿ بالفرؽ.
( ك معنى ا فَّ إ-ّ  خبرىا بما يرتفع بو فكيؼ يرتفع , خكاتيا أالبتداء قد زاؿ مع زكاؿ )إفَّ

   المبتدأ. خبر
ى األكلفالحجة  ردَّهي عمى تمؾ الحجج التي ذكرىا البصريكف , ثـ بعد ذلؾ ذكر ابف إياز   

 كليس بخبر عنيا ,, ما ىك منصكب عمى الحاؿ ف( عند الككفييف إنَّ امنصكب )ك ردَّىا بأفَّ 
ذا كاف الفعؿ األك  منا أفَّ بذلؾ ,كلئف سمٌ  كلىأفالحركؼ  صيؿ في العمؿ ال خبر لو ,ا 

ألصالتيا كتمكنيا, كىذه الحركؼ بعيدة مف ذلؾ ؛ جاز ذلؾ فييا  منصكب )كاف( خبرىا ,
 .(ُٖٓ)فبل يككف ليا عمؿ في الخبر ,
فيجكز فييا ما ال , ))فإفَّ الحاؿ فضمة شبيية بالظرؼ :فقاؿ عنيا , الحجة الثانية كأما    

ذايجكز في غيرىا , ك   .(ُٗٓ)مف عمميا في الحاؿ عمميا في الخبر(( كاف كذا لـ يمـز ا 
 داء االبت العامؿ في المبتدأ كىك أفَّ , صمكـ أىذا عمى  أفَّ , ب ردىافالحجة الثالثة أما     
, كقكلو  (َُٔ)كؿ كاحد مف المبتدأ كالخبر رافع لصاحبو فَّ أل صمنا فبل يجكز ؛أما عمى أك 

 .ىذا يمثؿ لساف حاؿ الككفييف
فيك بدأ  قد عرض ليذه المسألة عمى غير عادتو , ابف إياز فَّ أكيتضح مما سبؽ    

ىنا قد ركف  ابف إياز أفَّ  كيظير لي عمييا بحجج الككفييف , بعرض حجج البصرييف ثـ ردَّ 
                                            

 .ّّّ, كالتبييف :ْٕ:/ أبك عمي الفارسي , كينظر :المسائؿ المنثكرة ٕٖٓ/ُ المحصكؿ ::(156)
 .1/587المحصول :  ينظر :( 157)

 .ٖٖٓ/ُ: المصدر نفسوينظر : (158)
 .ٖٖٓ/ُالمصدر نفسو : (159)
 .ٖٖٓ/ُ: محصكؿينظر : ال (160)



كىك نادران ما يفعؿ , و قد دحض حجج البصرييف بحجج الككفييف ألنَّ  ؛ الككفي رأمال إلى
))كىذا اقكل ما ذكركه : يى مف ذكر حجج البصرييف نتاقكلو حيف فضبل عف  ىذا ,

, كىذا ما (ُِٔ)(( فه يّْ ))كىذا بى : حيف ردَّ حجج البصرييف بحجج الككفييف  ككذلؾ , (ُُٔ)((
 قد كافؽ الككفييف في ىذه المسألة . ابف إياز يجعمنا نظف أفَّ 

( ىك ىذه األداة ,سيبكيو أفَّ  إلىكمف ذىب مف البصرييف    , (ُّٔ)العامؿ في خبر )إفَّ
اجي,(ُٓٔ), كابف السَّرَّاج(ُْٔ)كالمبرّْد  أكثرك  (ُٕٔ)ىػ(ُّٖ)تكابف الكراؽ ,(ُٔٔ)ىػ(ّّٕ)تكالٌزجى

 .(ُٖٔ)النحكييف
قكيت لمشابيتيا الفعؿ  حرؼىذه األ كىي أفَّ  خرل لـ يذكرىا ابف إياز,أي كاحتجكا بحجج    

نَّيا ا  ,ك (ُٗٔ)فيي مبنية عمى الفتح كالفعؿ الماضي, يا تشبيو لفظان كمعنى نَّ إ,مف حيث 
كما يتصؿ , تطمب اسميف كما يطمبيما الفعؿ المتعدم,كيتصؿ بيا الضمير المنصكب 

مف التككيد,  األفعاؿمعانييا معاني  فَّ إ أيضا,ك (َُٕ)يا عمى كزف الفعؿنَّ ا  ك  بالفعؿ المتعدم
ككذلؾ تدخميا نكف الكقاية ,فتقكؿ :إنَّني,  , كالتشبيو, كالترجي, كالتمني, كاالستدراؾ

كالفعؿ يككف لو  تعمؿ عممو , كجب أفٍ  ,مكرشبيت الفعؿ في ىذه األأ,فمما (ُُٕ)نيككأنَّ 
  .(ُِٕ)حرؼمرفكع كمنصكب ,فكذلؾ ىذه األ

                                            
 .ٕٖٓ/ُ: صدر نفسو( المُُٔ)
 .ٖٖٓ/ُ: صدر نفسو( المُِٔ)
 ُُّ/ِ( ينظر : كتاب سيبكيو :ُّٔ)
 .َُٗ/ْ( ينظر: المقتضب :ُْٔ)
 .َِّ/ُ( ينظر: األصكؿ:ُٓٔ)
 .ُٓ: / الزجاجي ( ينظر: الجمؿ في النحكُٔٔ)
 .ِّٓ:/ ابف الكراؽ( ينظر: عمؿ النحك ُٕٔ)
 معاني,ك ُٓ/ُ:ألبي عمي الفارسي (ينظر:اإليضاحُٖٔ)

 .ُٖ:/ ابف برىاف ,كالفصكؿ في العربية ْْْ/ُالمقتصد:ك ,ُْ,كالممع:َُٗ:/الحركؼ
 .1/230: األصول,و4/109( ينظر: المقتضب :169)

 .ُٓينظر : الجمؿ في النحك : (170)
 .َُِ/ُ: شرح المفصؿ البف يعيشينظر:  (171)
 .ُٖٕ/ُ:  اإلنصاؼينظر:  (172)



( تخفؼ بحذؼ  كبرم مف أكجو المشابية أفَّ كزاد العي      حدل النكنيف نحك :)إٍف( كما إ)إفَّ
فميس ىناؾ مانع مف , ككذلؾ ال يكجد ىناؾ مانع مف عمميا , (ُّٕ)يجكز ذلؾ في لـ يؾي 

كاف ىناؾ مانع لمنع عمميا في االسـ كسائر  فٍ ا  نتصاب اسميا كارتفاع خبرىا ، ك امنع 
( تقتػػضي اسميف مع اختصاصيا باالسـ  فَّ ا  ك , المكانع تعمػػػؿ فييػػما كالفعؿ  فكجػػب أفٍ , )إفَّ
 .(ُْٕ)نفسػػػػػو
 :))كىذا باطؿ ؛ ألفَّ بلن ئقا ىذه األكجو كما فعؿ ابف إياز ىػ(ّٔٔ)تابف عصفكر كردَّ     

ايلحقت مف إنَّما ما اتصمت بيا بعد عمميا النصب , ككذلؾ نكف الكقاية ضمائر النصب إنَّ 
, أحرؼما ككنيا عمى ثبلثة أاتصمت بيا بعد العمؿ , ك ما جؿ ياء المتكمـ , كياء المتكمـ إنَّ أ
( َـّ فميس ذلؾ مكجبا لعمميا , أال ترل )ثي ,  األفعاؿمعانييا معاني  فَّ أكاخرىا مفتكحة , ك أ فٌ أك 

, كىي  ؾ قػػمت : عطفتي , كمعناىا العطؼ ؟ فكػػػأنَّ  "فَّ ػ"إكمفتكحة اآلخر ك أحرؼعمى ثبلثة 
كاف ييراد بذلؾ  فٍ إتعدم ليما , فمع ذلؾ ال تعمؿ , كأما طمبيا االسميف طػػػػػمب الفعؿ الم

 .(ُٕٓ)ذلؾ كحده مكجب لمعمؿ (( فَّ إاالسمػػػيف عمى االختصػػػاص , ف يا تطمبنَّ أ
بطاؿ إذلؾ لك كاف معتبران لمـز منو  بأفَّ  ,ابف مالؾ المشابية بالفعؿ بفتح اآلخر كردَّ     

 .   (ُٕٔ)خفيؼ( عند الت( ك)كأفٍ ( ك)أفٍ عمؿ )إفٍ 
اجي في مشابية )إفَّ  أفَّ  ىػ(ٖٖٔ)تالربيع أبيكرأل ابف   في اتصاؿ  األفعاؿ( قكؿ الٌزجى

لـ يكف مف  فٍ ا  ك ,  اتصاؿ الضمير فذكر أفَّ  نصب بيا سائغ , كتعميمو مقبكؿه ,ضمائر ال
 .(ُٕٕ)الشبو فيك يدؿ عمى قكة الشبو

نَّ  حرؼىذه األ أفَّ  إلىما الككفيكف فقد ذىبكا أ     ما ىك مرفكع لـ تعمؿ في الخبر شيئان ,كا 
اجي ىذا المذىب   إلىبما كاف مرفكعان بو قبؿ دخكليف ,كنسب الٌزجى

 , (ُٖٕ)ىػ(ُٖٗ)تالكسائي
 . (ُٕٗ)كتبعيـ في ذلؾ السييمي

                                            
 .ّّْينظر: التبييف :  (173)
 .ّّْ:  المصدر نفسوينظر:  (174)
 .ُْٓ/ُشرح الجمؿ البف عصفكر : (175)
 .ٖ/ِينظر: شرح التسييؿ :  (176)
 .َٕٕ/ِ: ابف أبي الربيع في شرح الجمؿ /ينظر: البسيط  (177)
 .َُّينظر: مجالس العمماء:  (178)
 .ِِّينظر: نتائج الفكر:  (179)



نَّ  األصؿ في ىذه الحركؼ أفٍ  فَّ أكحجتيـ في ذلؾ :     يا  ما نصبتو ألنَّ ال تنصب االسـ ,كا 
ذا  , يا أشبيت الفعؿ فيي فرع عميوألنَّ ؛ ما عممت نت كذلؾ فإنَّ اأشبيت الفعؿ ,فإذا ك كا 

 فينبغي أفٍ  ضعؼ مف األصؿ ,أبدان يككف أالفرع  نت فرعان عميو فيي أضعؼ منو ؛ ألفَّ اك
عممناه عممو أصكؿ ؛ ألنَّا لك ال يعمؿ في الخبر جريان عمى القياس في حط الفركع عف األ

يككف باقيان عمى  فكجب أفٍ , التسكية بيف الفرع كاألصؿ , كذلؾ ال يجكز  إلىألدل ذلؾ 
ىي الرافعة  عمى أنَّيا : )) كالدليؿالحجة قائبل  ردَّ ابف السراج ىذه, ك (َُٖ)رفعو قبؿ دخكليا

يككف ىذا  االبتداء قد زاؿ ، كبو كبالمبتدأ كاف يرتفع الخبر فمما زاؿ العامؿ ، بطؿ أفٍ  لمخبر ، أفَّ 
)) كليس في كبلـ :ىر الجرجاني أيضا قائبل اكقد ردَّ عمييـ عبد الق,  (ُُٖ)معمكالن فيو ((

العرب شيء يعمؿ النصب في األسماء , كال يعمؿ الرفع , كمف المحاؿ ترؾ القياس , 
 (ُِٖ)فائدة (( ربغي كمخالفة األصكؿ

ذلؾ بأنيـ لـ يغفمكا جانب الفرعية ,كجعمنا المنصكب قبؿ المرفكع  فجاب البصريكف عأك    
الفرع مجرل  إلجراء؛ كما جاز ذلؾ في الفعؿ رفعان , كلـ نجكز فييا الكجييف , 

 .(ُّٖ)األصؿ
الككفييف فيو نظر , إذ يرل أفَّ ىذه النسبة ىي  إلىأحد الباحثيف أفَّ ما نيسب  كقد نبَّو     

بكر أبك  صَّ بؿ نى . كما يدؿ عمى ذلؾ أفَّ الككفييف مف بعده لـ يأخذكا بو , لمفراء فقط 
( ترفع الخبر  بكر أبك , قاؿ  (ُْٖ)رأم آخر كعادتو إلىكلـ يشر , األنبارم عمى أفَّ )إفَّ
 :(ُٖٓ)األنبارم في شرحو لبيت امرئ القيس

 يفعـــــــلِ  ـــــبَ ـــــــــري القمـــما تأمـــــــوأنَّك مي   مي   ـــــــــــــقات ـــكِ ــــــبَ ــي أنَّ حُ ـــــــــــمن ركِ أّغـــــــ
 .(ُٖٔ)((فَّ أو خبر ألنَّ كقاتمي مكضعو رفع ))

                                            
 .ُٕٔ/ُ( ينظر: اإلنصاؼ : َُٖ)
 .َِّ/ُ( األصكؿ : ُُٖ)
 .ْْٓ/ُ( المقتصد : ُِٖ)
  .ُٖٕ/ُ, كاإلنصاؼ : ُِّ( ينظر: أسرار العربية : ُّٖ)
ابف األنبارم في كتابو االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف:  ( ينظر:ُْٖ)

 .ُّٗ-ُِٗ: د. محيي الديف تكفيؽ إبراىيـ
 .ُُْ( ديكاف امرئ القيس : ُٖٓ)
 .ُِٖ: / أبكبكر األنبارم الجاىميات(شرح القصائد السبع الطكاؿ ُٖٔ)



ككاضح أفَّ نظرية العامؿ كالمعمكؿ قد أثرت في ىذه المسألة تأثيرنا كبيرنا , كيظير ىذا   
 " التأثير في عبارات كاألصؿ كالفرع , كالقكة كالضعؼ , فالفريقاف قد أجمعا عمى أفَّ "إفَّ
فرعه , كقد ظير أثر ىذه الفرعية عند الككفييف في عدـ عمميا الرفع في الخبر , بينما عند 

 (ُٕٖ)البصرييف ظير في تقديـ المنصكب عمى المرفكع
ع أضعؼ مف الفعؿ, يا فرعه في العمؿ , كالفرك مف أنَّ كيبدك أفَّ ما ذىب إليو البصريكف     

( في , صحيح , كال خبلؼ فيو  لذلؾ فتقديـ المنصكب عمى المرفكع منسجـ مع ) إفَّ
( في عدـ العمؿ في  إلىالفرعية , فالتـز أحدىما اآلخر , كأفَّ الضعؼ الذم كجو  )إفَّ

الخبر منقكض ؛ ألفَّ اسـ الفاعؿ فرع عمى الفعؿ كيعمؿ عممو فيككف لو مرفكع , 
  . كمنصكب

 
 مةيثقإعمال  ) إْن ( المخففة من ال

مخففة مف إذا كانت أنَّيا  إلىاألداة ، فذىب البصريكف  ىذه عمؿختمؼ النحاة في ا   
ذا أىممت )أٍف( كجب مجيءك  , ،قد تعمؿ النصب , كقد تيمؿالثقيمة  البلـ بعدىا لمتفريؽ ا 

،  (ُٖٗ)المخففة غير عاممةأٌف ) إٍف (  إلىكذىب الككفيكف  , (ُٖٖ)بينيا كبيف )إٍف( النافية
فتعمؿ  ؼي فَّ خى تي قد معط : )) ك ) إفَّ (  ابفإياز ىذا الخبلؼ عندما شرح قكؿ  ابفكقد ذكر 

ْن ُكالِّ َلَما :تعالى كقكلو  ،   (ٜٓٔ)َلُيِوّفَينَُّيم َربَُّك أعماَلُيم (())وا 
     

                                            
الخبلؼ النحكم في المقتصد , رسالة ماجستير , عمي محمد أحمد الشيرم , كمية المغة  ( ينظر :ُٕٖ)

 .ٓٓٓ/ِ: ـُٗٗٗ -ىػَُِْالعربية , جامعة اـ القرل , بإشراؼ د. سعد حمداف الغامدم , 

عرابو ، ُٖٗ/  ُالمقتضب :  ينظر : (ُٖٖ) /  ُ: األصكؿك  , َّٓ/ِ:/ الزجاج كمعاني القرآف كا 
التبياف في إعراب  ، ك َْٔ/  ِ،  ُٓٗ/  ُ:  اإلنصاؼ، ك  ُْٔ/  ّالشجرم :  ابفمالي أك  , ِْٕ

/  ِ: يعيش  بفال، شرح المفصؿ  ٖٓٓ،  ُِْ/  ُ : القرآف ، أبك البقاء العكبرٌم عبد اهلل بف الحسيف
َّ . 
عراب القرآف َّ-ِٗ/ِ, كمعاني القرآف لمفراء : ُٓٔ/ ُمعاني القرآف لمكسائي :  ينظر :( ُٖٗ) , كا 

عراب القراءات السبع كعمميا /ابف خالكيو : َّٓ/ِلمنحاس:  .ِْٗ/ُ, كا 

, كىذه قراءة ابف كثير كنافع كأبكبكر عف عاصـ كابف محيصف  ُُُ:    اآليةىكد : مف سكرة (  َُٗ)
ا(كالنص القرآني ىك كلـ يشر ابف معط  چ چ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ             بتخفيؼ )إٍف( ك)لىمى

, ُٓٔ/ ُ, كمعاني القرآف لمكسائي :  َُْ/ِ:  كتاب سيبكيوإياز إلى أنَّيا قراءة , ينظر :ككذلؾ ابف 
عراب القرآف َّٗ/ ُ, كمعاني القرآف لبلخفش : َّ-ِٗ/ِكمعاني القرآف لمفراء :  , كا 

عراب القراءات السبع كعمميا /: َّٓ/ِلمنحاس: الكشؼ  , كّٖ: ْ,كالحجة لمقراء السبع : ِْٗ/ُ, كا 



چڎ  ڎ         ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   چ : تعالى مغى ، نحك قكلو كتي   
(ُُٗ) ))(ُِٗ)  . 

تخفيؼ ) إفَّ ( في االختيار ؛ ألنَّيا كثيرة االستعماؿ ؛ إلفادتيا  ازقاؿ : )) إٌنما ج إذ  
ففٍت ، كعند ذلؾ لمعرب , كىي ميضعَّفىةه , التككيد  . كقد ذكر  (ُّٗ)فييا مذىباف ((فخي

 :  (ُْٗ)المذىبيف كىما
اإلعماؿ : كقكلؾ : ) إٍف زيدان قائـه ( كقد حكى ذلؾ يكنس -ُ

 ةي يى ارً يو أنَّيا جى ، ككجٌ  (ُٓٗ)
، كقكلؾ : ) لىـ يىؾي زيده ذاىبان(،  بعض حركفو حذؼحالة  كالفعؿ يعمؿ , مجرل الفعؿ 
ا (()) :تعالى كعميو قكلو  ٍف كيبلِّ لىمى ا ( الـ المخففة ، كالبلـ في ) لىمى  ) كيبلَّ ( اسـ إفٍ فػ كا 

 ( كفي ) ما ( كجياف :  ) إفٍ 
، كالبلـ في ) ليكفّْيىنَّييـ( الـ قسـو  اإلعرابأٍف تككف زائدة ميؤكَّدة ، ال مكضع ليا مف  - أ

 ميقدرو ، أم : كاهلل ليكفّْيىنَّييـ . 
 .(ُٔٗ)صمتيا ك"ما" ىي خبر " إٍف" )ليكفّْيىنَّييـ ( ،، ك أٍف تككف "ما" بمعنى "الذم" - ب

 ,سكل الحكاية عف يكنس أحد إلىإياز لـ ينسب ىذا اإلعماؿ  ابفكنمحظ مما سبؽ أفَّ   
. فنجد سيبكيو يقيسيا عمى )  (ُٕٗ)غمب البصرييفعماؿ ىك مذىب أكالحقيقة أفَّ ىذا اإل

 كأنشد لذلؾ :  ةفعممت مخفٌ  إذٍ كىأٍف( 
 
 

                                                                                                                             
, كالنشر في ّٔٓ/ُ:  ه القراءات السبع كعمميا كحججيا:أبك محمد مكي بف أبي طالب ،القيسيعف كجك 

, كمعجـ القراءات القرآنية/الدكتكر عبد المطيؼ الخطيب ُِٗ-َِٗ/ِالقراءات العشر / ابف الجزرم : 
 :ْ/ُْٕ , 
 .  ِّيس : سكرة (  ُُٗ)
 . ٖٖٓ/  ُالمحصكؿ : , كينظر : َُِالفصكؿ الخمسكف :(  ُِٗ)
 . ٖٖٓ/  ُ: حصكؿ (  المُّٗ)
 . ٖٖٓ/ ُ(  ينظر : المصدر نفسو : ُْٗ)
 . َُْ/  ِكتاب سيبكيو :  ينظر:(  ُٓٗ)
 .ٖٗٓ/ُينظر : المحصكؿ : ( ُٔٗ)

/  ُكالمقتضب : ,  َّٗ/  ُلؤلخفش :  القرآف، كمعاني  َُْ/  ِ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ُٕٗ)
 . ِْٕ/  ُ: األصكؿ، ك  ُٖٗ



 . (ٜٛٔ)انِ ياُه ُحـــــــــــــقّ ـــــــدْ ثَـــــ الّنحِر         كــــــــــــــــــــأنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــرقُ وَوجـــــــــــــــــو مشـــ
قد عممت ) كىأف ( مع تخفيفيا ، كأضمر اسميا عنده ؛ ألفَّ الحرؼ بمنزلة الفعؿ ، ك     

(  ؿٍ أبى لـ ك )( ،  ؾي ) لـ يى كما لـ يغٌير عمؿ , ذؼ مف نفسو شيء لـ يغير عممو فمما حي 
حقاف , كرفع االسـ المذككر بعد كأف عمى  ه, أم : أفَّ التقدير كأٍنو ثديا(ُٗٗ)ذؼ حي حيف 

 . (ََِ)كالجممة منو كمف خبره خبر كأفٍ أنو مبتدأ 
الكريـ ما  القرآفكأيد أصحاب كتب إعراب  ، (َِِ)، كابف السَّرَّاج(َُِ)كأجاز ذلؾ األخفىش   

 .(َِّ)قالو البصريكف 
: تعالى قكلو  , البصريكف قد اعتمدكا في اإلعماؿ عمى السماع , كالقياس فمف السماعك    
 چ ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہچ 

ككذلؾ ما حكاه سيبكيو إذ قاؿ: )) كحدثنا مف نثؽ بو , أنَّو  (ٕٗٓ)
سمع مف العرب مف يقكؿ : إٍف عمرنا لمنطمؽه((
ىا عمى إعماؿ أفَّ ك ما القياس فقاسأك ,  (َِٓ)

ففت  إذاككأفَّ  ,المفتكحة فكما جاز قكؿ العرب في ) أٍف ( مف قكليـ : ) إاٌل أٍف أخاؾ , خي
 خففت . إذافكذلؾ يجكز في ) إفَّ ( ,  (َِٔ)(ذاىبه 
كانت ميخففة مف الثقيمة ، ككانت  إذاقاؿ المبرّْد في ىذا الشأف : )) كجاز النصب بيا ك    

الفعؿ  الثقيمة إنَّما نىصبت ؛ لشبييا بالفعؿ ، فمما حذؼ منيا صار كفعؿ محذكؼ ، فىعىمؿي 
ٍف  كاحده  ,  (َِٕ)زيده منطمقان (، ككقكلؾ : )ًع كبلمان( (( ؾي ، كقكلؾ : ) لـ يى  حذؼ منؾكا 

                                            
جامع البياف عف تأكيؿ آم في  مكجكد ، كىك َُْ/  ِ:  أحد إلى(  البيت لـ ينسبو سيبكيو ُٖٗ)

خزانة األدب ك ،  ِّٕ/  ُلشجرم : اأمالي ابف ك ,  ٕٗٓ/ ُِ: جعفر محمد بف جرير الطبرمأبك  /القرآف
 . ّٖٗ/  ُ:  / البغدادمكلٌب لباب لساف العرب ، عبد القادر بف عمر البغدادٌم 

عبد اهلل محمد بف احمد أبك ،  القرآفالجامع ألحكاـ ك  ، َُْ/  ِ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ُٗٗ)
 . َُْ/  ٗ: األنصارم القرطبي

 .ِْٔ/ُينظر : االصكؿ : ( ََِ)
 . َّٗ/  ُلؤلخفش :  القرآف( ينظر : معاني َُِ)
 .ِْٕ/   ُاألصكؿ: (  ينظر : َِِ)
،  ُْٓ/  ُ: بف أبي طالب حٌمكش القيسيٌ  محٌمد مٌكيٌ أبك  /القرآفمشكؿ إعراب  (  ينظر :203)

 . ُٕٔ/  ِ:  القرآفالتبياف في إعراب  ، ك ِٗ/  ِالقرآف : كالبياف في غريب إعراب 
 . ْٕ:  اآلية(  سكرة البقرة : مف َِْ)
 .َُْ/ِكتاب سيبكيو : ( َِٓ)

 . ُٔٗ/  ُ:  اإلنصاؼ(  ينظر : َِٔ)
 . ُٖٗ/  ُ(  المقتضب : َِٕ)



كىذا :))  ئؿ باإلىماؿ إٍذ قاؿختار المذىب القاغـ مف قكؿ المبرد ىذا إال أنَّو اكعمى الر 
ة القائميف باإلىماؿ, حجٌ , جاء قكلو ىذا بعد أٍف عرض (َِٖ)القكؿ الثاني ىك المختار ((

 , فيككف المبرد قد تابع الككفييف في ىذه المسألة .(َِٗ)ىماؿ ىـ الككفيكفكالقائمكف باإل
إياز : )) كالثاني مف مذىبي العرب في ) إٍف ( المخففة : اإلىماؿ  ابفقاؿ  اإلىماؿ :-ِ 

فيعكد , ىك االبتداء  األصؿ، ك  خفيؼ يبطؿ بعض كجكه الشبو المفظيَّ ، ككجيو أنَّيا بالتَّ 
چڎ  ڎ         ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   چ : تعالى اليو بأدنى سبب ، كمنو قكلو 

) كؿ ( رفع فػ (َُِ)
) لدينا ( ركف ( تابع لػ ) جميع ( ,كضى حٍ جميعه ( الخبر ، ك) مي  باالبتداء ك ) ما ( زائدة ك )

  (ُُِ)محضركف ( ((ميتعمّْؽ بػ ) 
)) يجكز أٍف تككف ) ما ( بمعنى الذم ، ك ) جميع ( خبر مبتدأ : أنَّو كقاؿ بعد ذلؾ    

، كالجممة صمة ) ما ( ، ك ) محضركف ( كما عمؿ فيو خبر )  "ىك"محذكؼ ، كتقديره 
كجميع ( نعت )كىي خبر عف ) كؿ ( ، , كيؿ ( كيجكز أٍف تككف ) ما ( نكرة بمعنى شيء 

نما ىي  (ُِِ)أعني )ما ( ((ليا  لجميع , كما : , قاؿ سيبكيو في تكجيو ىذه اآلية :))كا 
)) لغكه
(ُِّ). 

، كالفراء عمى  (ُِْ)ذلؾ إذ أنكػر الكسائي تخفيؼ ) إٍف (قػد ضعفكا فف يمككفيلبالنسبة أما  
, (ُِٔ)( يـ ( في تخفيؼ ) إفٍ يكفينٌ ( نصبت بػ) لى  بلٌ كعنده أٌف ) كي ,  (ُِٓ)مذىبو في المنع

                                            
 .ُٖٗ/ُ: قتضبالم( َِٖ)

عرابك   ، َّ – ِٗ/  ِالفراء :  القرآف معاني, ُٓٔ/ُمعاني القرآف لمكسائي : (  ينظر : َِٗ)  ا 
 َْٔ/  ِ،  ُٓٗ/  ُ:  اإلنصاؼ، ك  ُْٔ/  ّالشجرم :  ابفمالي أ، ك   َّٓ/  ِلمنحاس :  القرآف

 . َّٓ/  ِ: يعيش  بفال، شرح المفصؿ  ٖٓٓ،  ُِْ/  ُ:  في إعراب القرآف ، كالتبياف
 .  ِّ اآليةمف يس :  سكرة ( َُِ)
 .ُٖٗ/ُ, كينظر المقتضب :  َٗٓ/  ُ(  المحصكؿ : ُُِ)
 . َٗٓ/  ُ:  المحصكؿ( ُِِ)
 .ُّٗ/ِكتاب سيبكيو : ( ُِّ)

عراب ك ,ُٓٔ/ُلمكسائي: القرآفمعاني (  ينظر : 214) عراب القراءات كا   ، َّٓ/  ِالقرآف لمنحاس : ا 
 . ِِٖ، كالجنى الداني :  َُّالمجيد :  القرآفإعراب  ، كالمجيد في ِْٗ/  ُ: السبع كعمميا

 . َّػ  ِٗ/  ِ: لمفراء القرآف(  ينظر : معاني 215)
، كالجامع  َّٓ/  ِالقرآف لمنحاس : إعراب , َّػ  ِٗ/  ِ: لمفراءمعاني القرآف (  ينظر : 216)

 . َُْ/  ٗ:  القرآفألحكاـ 



فالفراء يكجو ىذا التكجيو كىك ال يرتضيو ؛ ألنَّو قاؿ بعد ذلؾ :)) كىك كجو ال أشتييو ؛ 
 (ُِٕ)بعدىا عمى شيء قبمو , فمك رفعت كٌؿ لصمح ذلؾ ((الفعؿ الذم ما يقع ألفَّ البلـ إنَّ 

كاف ذلؾ  ىػ( الذم ييعدُّ مف حذاؽ الككفييف قاؿ : )) فإفَُّكىذا مستقبح عند الطبرم)ت
يا ال تنصب بفعؿ بعد الـ أنَّ كذلؾ ؛  ذكرت مف خبلفو كبلـ العرب بح ماففيو مف القي , أراد 

قاؿ ىػ( ّّٖ)تمط عند أبي جعفر النحاسغمف كبير ال كىك( ُِٖ)اليميف اسمان قبميا  ((
 .(ُِٗ)زيدان ألضربٌنو(( :))ال يجكز عند أحدو :

كالظػاىر أفَّ , لػـ يػرجح أٌيػان مػف المػذىبيف  وأنَّػ ىػذه المسػألة إيػاز ابػف كيتضح مف عػرض   
 عمػػى كػػأٍف المخففػػة ,الصػػكاب ؛ ألنَّػػو يعتمػػد السػػماع , كالقيػػاس  إلػػىالبصػػرم أقػػرب  رأمالػػ
ميػػا مػػػف خى مؤكػػدة لممعنػػى ، كمػػا دى  بالفعػػؿٌنيػػا ألألٌف ) إٍف( )) شػػبييا بالفعػػؿ بػػاؽو ، كذلػػؾ ك

فّْفػػت صػػارت بمنزلػػة فػػنبػػارم : )) األالبركػػات  كبػػأقػػاؿ  (َِِ)الحػػذؼ مثمػػو فػػي الفعػػؿ (( إذا خي
ًذؼى منو بعض حركفو ، كذلؾ ال يبطؿ عممو  أال ترل أٌنؾ تقكؿ:  ًع الكبلـى ، كًش , فعؿ حي

ًؿ األمر , كما أشيبو ذلؾ   .(ُِِ)كال تيبطؿ عممو ، فكذلؾ ىا ىنا ((, الثكبى ، كى
 

 *الضمير الواقع بعد لوالحكم 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ : تعالى تدخؿ لكال االمتناعية عمى المصدر الصريح كما في قكلو     

 چڭ  ۈ  ۈ  
 چٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ : تعالى .كتدخؿ عمى اسـ غير مصدر كما في قكلو (ِِِ)

أٌما .(ِِْ) چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ : تعالى كعمى الضمير المنفصؿ كما في قكلو  ,(ِِّ)

                                            
 .َّ/ِ: معاني القرآف لمفراء( ُِٕ)
 .  ٕٗٓ/ُِ القرآف :(  جامع البياف في تفسير 218)
 . َّٓ/  ِ:  لمنحاس القرآف(  إعراب 219)
 .  ِّٓالتبييف:  ( َِِ)
 .َِٖ/ُاإلنصاؼ : ( ُِِ)

*جاءت ىذه المسألة في ىذا الفصؿ ؛ ألفَّ األشير في لكال أف تككف رافعة لما بعدىا , فضبل عف أفَّ   
 االسـ الذم يأتي بعدىا يككف مرفكعا  .

 .ُِٓ اآليةمف البقرة : سكرة  (222)
 . ّٓ اآليةمف العنكبكت : سكرة  (223)
 . ُّ اآليةمف سبأ :سكرة  (224)



نَّ  القرآفمـ يرد في ف, الضمير المتصؿ دخكليا عمى  ما كرد في كبلـ العرب , نظما , كا 
 داة كالضمير المتصؿ بيا . اختمفكا في ىذه األ, ثـ (ِِٓ)كنثرا , فأجازه النحاة اال المبرّْد

ضمر مع المي  "لكال"ابف معط : )) ك عند تناكلو لقكؿىذا الخبلؼ  كقد ذكر ابف إياز     
الكاؼ , كالياء , كالياء , كقكلؾ : )لكالؾ( , ك )كلكاله( , ك )لكالم( فػ)لكال( حرؼ جر عند 

))إذا دخؿ )لكال( عمى الميضمر  :, إذ قاؿ ابف إياز (ِِٔ)سيبكيو مع ىذه الضمائر الثبلثة((
چىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  :تعالى فصبل كقكلو األجكد أٍف يككف ضميرا مرفكعا مينف, 

, كذلؾ (ِِٕ)
ٌما فاعؿه عند الككفي عند البصرييف فَّ الظاىر بعده إٌما مبتدأ أل , فالمضمر كاجب أف , كا 

( ميتصبل لكف سيبكيو ركاىا , كىك  يككف كالظاىر . دَّ المبرّْد ركاية :)لكالمى كليذه العمة رى
التغيير قد يرل أفَّ  وسيبكيو أنَّ  إلى ابف إياز سبنى ك  (ِِٖ)كقبميا أىؿ المغة ((, إماـ النقمة 
 أفَّ  وي كاف مع الظاىر حرؼ ابتداء , كحجتي  فٍ أبعد  فصار مع المضمر جاران  , لحؽ الحرؼ

لما  ؾى ) لكال إكرامً  : قكلؾ أال ترل أفَّ  , ةا لمعمَّ م)لكال( في المعنى بمنزلة البلـ في ككني
 .(ِِٗ)(تيػػتي أ ؾى امي ( , كقكلؾ : ) إلكػرى  يتي تى أ

:  كى سيبكيو جاء في كتابما نسبو إليو ابف إياز , كالذم   سيبكيو كلـ أجد في كتاب     
ذا أظيرت ري  رٌ فيو جي إذا أضمرت االسـ , )) لكالؾ كلكالم  فع ، كلك جاءت عبلمة ، كا 

 (230){وْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِنيَلَ} :اإلضمار عمى القياس لقمت لكال أنت ، كما قاؿ سبحانو
ياء كالكاؼ ال تككناف عبلمة ال كالدليؿ عمى ذلؾ أفٌ  , مجركران  يـ جعمكه مضمران كلكنٌ 

 : (ٕٖٕ)يزيد بف الحكـكاحتج بقكؿ الشاعر , (ُِّ)مرفكع (( مضمر
 ِة النِّيـــِق ُمنَيـــِويـــــــــــــمن ُقمّ  ــراِموِ َـ جْ أَ ى       بِ وَ ا ىَ وَكْم َمْوِطٍن لوالَي ِطْحــَت كمَ 

                                            
: األصكؿ, ك ِْٕ/ّ:  المبٌرد /الكامؿ في المغة كاألدب  , كّٕ/ّينظر : المقتضب :  (225)
ِ/ُِْ. 
 . َِٕ/ِالمحصكؿ :  (226)
 . ُّ اآليةمف سبأ :سكرة  (227)
 .703-2/702المحصول : ( 228)

 . َْٕ/ِ, كالمحصكؿ : ّّٕ/ِينظر : كتاب سيبكيو :  (229)
 .ُّاآليةسكرة سبأ : مف (َِّ)

 .  373/  2 كتاب سيبويه(  231
أبو  /شرح أبيات سيبويه  , و2/85, ومعاني القرآن للفراء : 2/373ينظر : كتاب سيبويه :  (232)

, كشرح َُٕ/ِ: / الخكارزمي , كالتخمير ُِٗ/ِ:  اإلنصاؼ, ك ُّْ/ِ:   جعفر بن محّمد النّحاس
 .ُّٖ/ِ: / ابف مالؾ الكافية الشافية 



الجارة لو مع  داخمة عمى الضميرعمى قياس ) لكال ( ال أيضاكاعتمد سيبكيو في ذلؾ    
تنصب  فٍ أدكف مف فيي تنصبيا , عمى ) لدف ( مع ) غدكة ( ,الظاىر فييا ال تعمؿ نَّ ا

 .(ِّّ)غيرىا
يقع في العامؿ  التغيير  إما أفٍ  بأفَّ , خرل عمى لساف البصرييف حجة أي  ابف إياز أكردك     
التغيير كقع في  سيؿ , فالقكؿ بو أكلى , كبيانو لك أفَّ أفي المعمكؿ , كتغيير العامؿ أك 

الضمائر تبمغ اثني عشر ضميرا , كتغيير  صيكرهي مهتعٌددة ؛ ألفَّ  إذالمعمكؿ لكثر ؛ 
 . (ِّْ)فظ أقبحمتغيير ال أفَّ في المعمكؿ لفظي , كتغيير العامؿ معنكم , كال شؾ 

, (ِّٕ),كتبعيـ ابف الحاجب(ِّٔ), كيكنس(ِّٓ)الخميؿ قاؿ بو ىك ماسيبكيو ىذا  رأمك     
 .(َِْ)عامة البصرييف إلى رأم, كنيسب ىذا ال(ِّٗ), كغيرىـ(ِّٖ)بف عصفكراك 

يككف  و غير مستنكر أفٍ كقاؿ ابف عصفكر مكضحا احتجاج سيبكيو :)) كالميراد أنَّ    
خرل , كحاصمو إبراز نظير ليقع االستئناس كال يككف لو في حاؿ أي , لمحرؼ عمؿ في حاؿ 

 چٿ  ٹ  ٹ  چ :تعالى ( مف قكلو  كمف ذلؾ ) التى , بو 
؛ فإنيا تعمؿ في األحياف  (ُِْ)

 .(ِِْ)عمؿ ) ليس ( , كمع غيرىا ال يككف ليا عمؿ ((
) لكال ( أشبيت حرؼ الجر مف حيث كقكع  ستيدؿَّ بأفَّ اكزيادة عمى استدالالت سيبكيو     

اج خبر المبتدأ  بأفَّ  لعمؿ "لكال" في المضمر اسـ كاحد بعدىا , قاؿ األعمـ : )) كاحتج الٌزجى
كاحد بعدىا , ككاف المضمر ال  لكقكع اسـ؛ بعد ) لكال ( ال يظير فأشبيت حرؼ الجر 

  .(ِّْ)جركر ((مفجيعؿ مكضع ال,  اإلعراببيف فيو يت

                                            
 .ّٕٓ/ِينظر : كتاب سيبكيو :  (233)
 .َْٕ-َّٕ/ِينظر : المحصكؿ :  (234)
 .ّّٕ/ِ:ينظر : كتاب سيبكيو  (235)
 .ّّٕ/ِينظر : المصدر نفسو :  (236)
 .ْٕٕ/ُفي شرح المفصؿ :  اإليضاحينظر :  (237)
 .ِْٕ-ُْٕ/ُينظر : شرح الجمؿ البف عصفكر :  (238)
 .ِٗ/ّ, ىمع اليكامع : َّٔ, الجنى الداني  : ٓٗٓ/ُينظر : البسيط :  (239)
 . ٔٔ, ائتبلؼ النصرة : ٕٖٔ/ِ:  اإلنصاؼينظر :  (240)
 .ّ اآليةمف ص: سكرة  (241)
 .ّْٓ/ِالبف عصفكر :  جمؿشرح ال (242)
 .ِٕٗ/ِالنكت : (243)



يا مختصة ألنَّ  ؛في ذلؾ تنبييا عمى استحقاؽ ) لكال ( لعمؿ الجر  فَّ : إككذلؾ قالكا    
يا مختصة كذلؾ أنَّ  ؛لمكال  استبقاء حؽٌ  _مع شذكذه_باالسـ , قاؿ ابف مالؾ : )) كفي ذلؾ 

ا بما يبيشي نع ذلؾ يجر االسـ مطمقا , لكف مي  باالسـ غير مشابية لمفعؿ , كمقتضى ذلؾ أفٍ 
رادكا التنبيو عمى مكجب العمؿ أك  ..دكات الشرط مف ربط جممة بجممة أاختص بالفعؿ مف 

  .(ِْْ)(( إليوبيا المضمر المشار  , فجٌركا األصؿفي 
الخركج بالحرؼ  و يرلنَّ أكحجة سيبكيو ))  بقكلوآخر  استدالالن  ىػ(َِٕ)تكنقؿ المالقي    
مف  إلىىذا بالنسبة  , (ِْٓ)ضعؼ مف االسـ ((أالحرؼ  ؛ ألفَّ  لى مف الخركج باالسـأكٍ 

 مكضع الضمير الجر . فَّ إقاؿ 
الحسف  أبي إلى مكضعو الرفع فقد نسبو ابف إياز مف قاؿ إفَّ  إلىما بالنسبة أ 

 ,(ِْٔ)األخفىش
لكال غير  أفٌ , فيـ يركف  (ِْٗ), ككذلؾ قاؿ بو ابف كيساف(ِْٖ)كابف السَّرَّاج, (ِْٕ)كالفٌراء 

عاممة ، كالضمير الذم بعدىا في مكضع رفع ، كىك مف كضع ضمير الخفض في 
, لفظو مجركر  التغيير لحؽ الضمير كأفَّ  أفَّ  إلىكىؤالء ذىبكا ,  مكضع ضمير الرفع

البركات األنبارم  أبك, كجعؿ (ُِٓ)الككفييف إلى, كنسب ىذا المذىب (َِٓ)رفعه  كمكضعو
 .(ِّٓ), كذىب ابف يعيش مذىب القائميف بالرفع(ِِٓ)القكؿ بالرفع ىك الراجح

                                            
 . ُٖٓ/ّشرح التسييؿ :  (ِْْ)
 . ّْٔرصؼ المباني :  (ِْٓ)
زىية : , األْٔٔ/ُ, النكت :َْٔ/ِراًفي: يالسّْ كتاب سيبكيو , شرح ِْٕ/ّينظر : الكامؿ :  (ِْٔ)

ُُٕ. 
 . ُِِ/ّ: البف يعيش , شرح المفصؿ ٖٓ/ِلمفراء :  القرآفينظر : معاني  (ِْٕ)
 .ُِْ/ِ( ينظر : األصكؿ: ِْٖ)
 /الحسف بف كيساف كآراؤه في النحك كالمغة , كأبك  َُُ:/ ابف كيساف المكفقي في النحك ينظر :( ِْٗ)

 .ُْْ: عمي مزىر الياسرم

 . َْٕ/ِالمحصكؿ : , ك َْٔ/ِ, كشرح السيرافي : ٖٓ/ِمعاني القرآف لمفراء : ينظر :  (َِٓ)
شرح ك , ُٖٓ/ّشرح التسييؿ : ك , ٕٖٔ/ِ:  اإلنصاؼ, ك َْٔ/ِشرح السيرافي : ينظر :  (ُِٓ)

 .ُْٕ/ِتكضيح المقاصد : ك , ِّٔ/ُالكافية لممكصمي : 
 .ْٕ/ُاإلنصاؼ :  ينظر:  (ِِٓ)
 .ُُٖ/ّينظر : شرح المفصؿ البف يعيش : ( ِّٓ)



)لكال ( قد تكضع :))عمى )الكاؼ( بعد  و بأفَّ يمعذلؾ كمستدال  إلىكقاؿ الفٌراء مشيرا    
أٌنا لـ نجد فييا حرفا ظاىرا خيًفضى , فمك كاف مما يا خفض كالرفع فييا الصكاب ؛ كذلؾ نَّ أ

نَّ نَّ إف, ترل ذلؾ في الشعر  يىخًفضي ألكشكت أفٍ   إلىما دعاىـ و الذم يأتي بالمستجاز , كا 
يـ يجدكف المكني يستكم لفظو في الخفض يقكلكا : لكالؾ في مكضع الرفع ؛ ألنَّ  أفٍ 

يككف الكاؼ في  ا كاف ذلؾ استجازكا أفٍ مَّ ... فمبؾى  ك كمررتي  ؾى فيقاؿ : ضربتي , كالنصب 
, فمراد الفراء (ِْٓ)المكني بالدالالت ال بالحركات (( إعرابكاف  إذ( رفعا؛  أنتمكضع )

أفَّ الكاؼ كالياء مما يستكم لفظو في النصب كالخفض , أم: أنيما ال تظير عمييما 
نما يٌتضح إعرابيما باٌتضاح داللت  يما .يحركات اإلعراب , كا 

مكضع الضمير الرفع ببيت يزيد بف الحكـ المتقدـ ذكره , كقد  فَّ :إد احتج مف قاؿ كق    
ال  أىذا خط قكلو إفَّ أقاؿ : )) كالذم إٍذ كعدَّ قائمو مخطئا ؛ , ذككر مالمبرّْد الشاىد الردَّ 

چ ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ كما قاؿ اهلل عز كجؿ   أنتتقكؿ, لكال  يصمح إال أفٍ 
كمف خالفنا  ,(ِٓٓ)

  .(ِٔٓ)الذم قمنا أجكد , كيدعي الكجو اآلخر , فيجيزه عمى بعده(( فيك البد يزعـ أفَّ 
, (ِٕٓ)ف مف المدرستيفك ىذا البيت ركاه النحكي أفَّ ب ,و ىذا رأيعمى المبرّْد  راًفييكردَّ السّْ  

 .(ِٖٓ)دؿ عمى صحتويفإجماعيـ عمى ركايتو 
 : (ٜٕ٘)قكؿ الشاعربأيضا كاحتجكا  

ــــــــلَ           جِ دَ ـــوْ ــــــــــيَ الْ  ـنَ ا مِ ـيَ يْ ـــــــنَ يْ عَ بِ  ــــــتْ مَ أوْ  ــلَ  ـــامِ عَـ ا الْ ذَ  كَ الَ ـوْ ـ  ــــــــجِ جُ أحْ  مْ ــ
كالشاىد ىنا ىك كقكع الضمير المتصؿ الذم حقو أف يككف في مكضع الجر أك النصب   

 بعد "لكال". 
كيدؿ عمى ذلؾ , في ىذه المسألة قد ذىب مذىب الككفييف كاألخفىش  ابف إياز كيبدك أفَّ  

))إذا دخؿ )لكال( عمى الميضمر فاألجكد أٍف يككف ضميرا مرفكعا مينفصبل كقكلو  :قكلو 

                                            
 .ٖٓ/ِلمفراء :  القرآفمعاني  (254)
 . ُّ اآليةمف سبأ : سكرة  (255)
تحصيؿ عيف الذىب مف معدف جكىر األدب في  ,ُِْ/ِ: األصكؿ, كينظر :ِْٓ/ّالكامؿ :  (ِٔٓ)

 .ّْٕ: عمـ مجازات العرب ، األعمـ الشنتمرمٌ 
 . ٖٓ/ ِالفراء:  القرآف, كينظر : معاني  ّْٕ/ ِينظر : كتاب سيبكيو : (257)
 . ُِٓ /ّراًفي: يشرح السّْ  : ينظر (258)
 ّّ /ِ, كىمع اليكامع :  ّٗٔ /ِ: اإلنصاؼك ,  ْٕٗيعة في ديكانو : عمر ابف ربل البيت: ينظر (259)

 .  ِْٗ /ِ, كخزانة االدب : 



چىئ  ىئ  ىئ  ىئچ  تعالى :
))كىك قكم : رأييـ عند عرضو ل, ككذلؾ قكلو (ُِٔ)(((َِٔ)

 : (ِّٔ)كجو ىي. كىذه األ(ِِٔ)كجو ((أ ةلثبلث
غير زائدة , كالقسماف , أك تككف زائدة  ما أفٍ إك حرؼ جرو , فبل يخمي  نتا)لكال( لك ك فَّ أ_ ُ
ية تككف ميعىدّْ  ما الثاني فبل بد مف أفٍ أسقاطيا , ك إالكبلـ ب ؿً بلختً بلف طبلف : أما األكؿبا

كاف  فٍ ا  ك كما فما ىك ؟ كاف معمي  ر , إفٍ قدَّ ا مي مٌ ا  ا ظاىر , ك مٌ إمعناهي , كذلؾ أك لمفعؿ, 
 مجيكال امتنع حذفو .

قدّْر عدَّ ما  فٍ ا  ظير فبل نزاع , ك  فٍ إر , فقدَّ يي أك و , إعرابيظير  المعرب ال يخمك أفٍ  فَّ أ_ ِ
 في )لكالؾ( لك كضعت مكانيا مظيران لكاف مرفكعا.  كاؼكال, يظير فيو 

 _ التمسؾ باالستيجاب في العمؿ.ّ
االسػػـ المرفػػكع بعػػد لػػكال مرفػػكع  فَّ أل؛ كذلػػؾ  ىػػك الصػػكاب ابػػف إيػػاز إليػػوكىػػذا الػػذم ذىػػب   

فػػاألكلى , بمػػا يكػػكف فػػي مكضػػع الجػػر  اتصػػؿ إذاالضػػمير  فَّ أباالبتػػداء عنػػد البصػػرييف , ك 
ىػػك ك , كاألخفىػػش , ف ك ر , ككػػذلؾ قػػكة مػػا احػػتج بػػو الككفيػػكجػػو العمػػؿ مػػع الظػػاىر كالضػػمي

اسػػتعماليا حػػرؼ جػػر  فَّ أفضػػبل عػػف  ,دلػػة قػػكل األأ, كىػػذا مػػف  كالنثػػرالشػػعر, السػػماع مػػف 
نفسػو المػػراد مػف )أنػػت ،  أك اليػػاء بعػدىا يكػػاد يكػكف المعنػػى قميػؿ جػػدان، ثػـ إٌف معنػػى الكػاؼ

جػػاز كضػػع  ,كأنػػا ، كىػػك ( التػػي تػػأتي فػػي مكضػػع الرفػػع ، كلمػػا كػػاف المعنػػى بينيمػػا متقاربػػان 
   خرل .حداىا مكضع األي إ

 عرف المعارفأبيان 
ة , كاالسـ شار كاسـ اإل . كالمعارؼ ىي : الضمير , (ِْٔ)المعرفة ما كضع لشيء معيف   

 . (ِٓٔ)كالمعرؼ بالنداء, معرفة  إلىكالمضاؼ , ؿ أكالمعرؼ ب, كالعمـ المكصكؿ , 
 إلىإياز  ابف أشاركاختمؼ النحاة في ترتيب المعارؼ فيما ىك أعرؼ مف اآلخر , كقد    

كىي , ا دكف اآلخر حدامعط : )) فالمعرفة ما خىصَّ ك  ابفىذا الخبلؼ عند شرحو لقكؿ 
                                            

 . ُّ اآليةمف سبأ :سكرة  (260)
 .703-2/702المحصول : ( 261)

 . َْٕ /ِ:  صدر نفسوالم (262)
 . َْٕ /ِ:  المصدر نفسوينظر :  (263)
 . ُّٔ/  ِ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : ِْٔ)
 . ّٖ/  ُمعاني النحك : ينظر : ( ِٓٔ)



 إلىضيؼ اي ـ , كما رؼ باأللؼ كالبلكما عي  ة ,شار خمسة أقساـ : العمـ , كالمضمر , كاأل
 . (ِٔٔ)مف ىذه األسماء (( حداك 

و نَّ إهي أعرؼ المعارؼ , كقاؿ بعضيـ : لعموي يراك )) المصنؼ بدأ بالعمـ  :قائبل  أشار   
 . (ِٕٔ)كلذلؾ قدمو ((مذىب سيبكيو 

 و قد بدأ بو.أفَّ العمـ ىك أعرؼ المعارؼ ؛ ألنَّ  إلىمعط ذىب  ابف فَّ أفيك يرل    
و قدـ ذا البلـ سد ؛ ألنَّ افابف معط مذىب  الذم يرل أفَّ  ابف الدىاف رأمإياز ل ابفكعرض 

  .(ِٖٔ)رعمى المضم
ع إال عمى قكالعمـ ال ي, يككف لممعرفة كالنكرة فَّ حجتو ىي أفَّ المضمر كبيف ابف إياز أ 

 . (ِٗٔ)المعرفة
ة شار و يرل أف العمـ أعرؼ مف اسـ اإلكىك أنَّ , إياز بعد ذلؾ مذىب سيبكيو  ابفف كبيٌ    
ة يتعرؼ بشيئيف , العيف , كالقمب شار اسـ اإل فَّ أو يرل ذلؾ ؛ ألنَّ  يقكؿ بعكس السَّرَّاج ابفك 

 يرل أفَّ  األنبارمالبركات  اأب إياز أفَّ  ابفكىك القمب , كذكر  حدا, كالعمـ تيعرفو بشيء ك 
 . (َِٕ)العمـك ة أعرؼ مف المضمر شار اسـ اإل

الضمير ىك أعرؼ  إياز ىذه المسألة رجح المذىب القائؿ بأفَّ  ابفعرض  كبعد أفٍ     
المضمر أعرؼ ؛ كلذا ال يكصؼ الستغنائو عف ذلؾ  المعارؼ إذ قاؿ : )) كالمختار أفَّ 

كالمخاطب بدؿ كؿ عف كؿ ؛ لعدـ  و ال ييبدؿ مف ضميرم الميتكمـنَّ إأيضا فباختصاصو , ك 
كالعمـ يتنكر , تثنيتو كجمعو يرداف عمى حكـ مفرده في التعريؼ  فأفَّ  أيضاك , اشتراكيما 
 .(ُِٕ)فييما ((

                                            
 . ِٖٕ/  ِالمحصكؿ : , كينظر : ِِٓ:الفصكؿ الخمسكف ( ِٔٔ)
 . ّٖٕ/  ِ:  محصكؿ ( الِٕٔ)
, كليس ذا البلـ كما يقكؿ ابف الدىاف عرؼ المعارؼ أالعمـ  معط يرل أفَّ  ابف( ليس صحيحا بؿ ِٖٔ)
عمى  كقد اطمعت و قاؿ بعد ذلؾ : )كالعمـ  ال يقع إال عمى المعرفة (و مف خطأ النساخ ؛ألنَّ كاعتقد أنَّ ,

 الفصكؿ البف الدىاف , فمـ أجد رأيو ىذا , كيمكف أف يككف مبثكثا في كتب أيخرل. كتاب
 . ّٖٕ/  ِ( ينظر : المحصكؿ : ِٗٔ)
 . ّٕٕ/  ِ:  اإلنصاؼ, كينظر :  ْٖٕ/  ِ: المصدر نفسو ( ينظر : َِٕ)
 . ّٖٕ/  ِ:  حصكؿ( المُِٕ)



سيبكيو يرل  فَّ أ إلىإياز ذىب  ابففي ىذه المسألة فييا نظر ؛ ألفَّ لآلراء كنسبة ابف إياز 
سيبكيو يذىب  المصادر ال نجد ىذا , بؿ نجد أفَّ  إلىالعمـ أعرؼ المعارؼ , كبالرجكع  أفَّ 
 . (ِِٕ)الضمير ىك أعرؼ المعارؼ أفَّ  إلى
ة شار اسـ اإل أفَّ  إلىو يذىب السَّرَّاج , فقد نسب إليو أنَّ  ابفإياز مع  ابفككذلؾ فعؿ    

, كغيره  (ِْٕ)السَّرَّاج ابف إلىىذا  أيضا األنبارمالبركات أبك كقد نسب  , (ِّٕ)أعرؼ المعارؼ
: األصكؿغير ذلؾ , فقد جاء في  األصكؿفي  هنجدما , كلكف  (ِٕٓ)كثير مف النحاة

))كالمعرفة خمسة أشياء : االسـ المكني , كالمبيـ , كالعمـ , كما فيو األلؼ كالبلـ , كما 
 ؿ المعارؼ دليبلن أك كىك الضمير  المكنيى  السَّرَّاج االسـى  ابفجعؿ  , (ِٕٔ)أضيؼ الييف((

 رأمكذلؾ في أثناء نقمو ل , ةخر لو يؤكد ذلؾ صراحآكىناؾ نص  ,أعرفيا و يراه عمى أنَّ 
 خبار عف المضمر ( في ) باب ما جاز أف يككف خبرا ( .المازني في ) اإل

و جائز عند جميع النحكييف . ثـ قاؿ كىك نَّ إ)) كقاؿ المازني في ىذا الباب : قاؿ :     
بكر : أبك في القياس , كلكال اجتماع النحكييف عمى إجازتو ما اجزتو , قاؿ  ءعندم ردم

 إلىؾ تخرج المضمر الذم ىك أعرؼ المعارؼ نَّ أكالذم جعمو عنده رديئا في القياس 
فٍ ألفَّ الظاىر ؛  كيبدك ,  (ِٕٕ)و يصح بصمتو((كاف مبيما فيك, كالظاىر ؛ ألنَّ  ) الذم ( كا 

لي أفَّ الذم جعؿ ابف إياز يضطرب في نسبة اآلراء , ىك نقميا مف غير مصادرىا األـ , 
ابف الدىاف إذ قاؿ : ))قاؿ ابف الدىاف : كالعمـ أعرؼ مف اسـ االشارة عند  فقد نقميا عف

 .(ِٖٕ)سيبكيو((

                                            
 . َٖٕ/  ِ:  اإلنصاؼ. ك  ُِٗ( ينظر : الجمؿ لمزجاجي : ِِٕ)
 . ْٖٕ/  ِ( ينظر : المحصكؿ ِّٕ)
 . َٖٕ/  ِ:  اإلنصاؼ( ينظر : ِْٕ)
البف . كشرح المفصؿ  ّْٓ, كأسرار العربية :  ُٗٔ/  ُ( ينظر : شرح المقدمة المحسبة : ِٕٓ)

, كشرح  ٓٗ/  ُيس عمى التصريح  يةكحاش , ُِّ/  ُرضي : , كشرح الكافية لم ٖٕ/  ٓ: يعيش 
 . ُِّ/  ُرضي : الكافية لم

 . ُْٗ/  ُاألصكؿ:  (ِٕٔ)
 . ُّّ/  ِ:  المصدر نفسو ( ِٕٕ)
 .ْٖٕ/ِالمحصكؿ :( ِٖٕ)



, كقاؿ  (ِٕٗ)الضمير ىك أعرؼ المعارؼ و يرل أفَّ أنَّ  ىػ(ِٗٗ)تكيساف ابفكقد جاء عف 
اجيٌ   .(َِٖ)أيضا بذلؾ الٌزجى

 .المعارؼلـ يختمفكا في بياف أعرؼ أعبلـ المدرسة البصرية  كيتضح مما سبؽ أفَّ   
االسـ  يـ يركف أفَّ إلييـ أنَّ  األنبارمالبركات  أبكختمؼ النقؿ عنيـ فنسب اما الككفيكف فأ   

ثـ  ,ؿ المراتب أك يـ جعمكا العمـ يعيش أنَّ  ابفكنسب إلييـ  , (ُِٖ)المبيـ ىك أعرؼ المعارؼ
فقد نسب , كىذا ما فعمو صاحب المكفي في النحك الككفي  , (ِِٖ)ةشار الضمير ثـ اسـ اإل

ثـ أسماء , ثـ المخاطب , ثـ كناية المتكمـ , أعرؼ المعارؼ العمـ  يـ يركف أفَّ إلييـ أنَّ 
 .(ِّٖ)ةشار اإل

 فَّ أفنجد , المصادر الككفية نجد غير ما نسب إلييـ  إلىكلكف عند العكدة    
في  ؿ المعارؼ كلكف اختمفكاأك يا يقكؿ : )) أنا كأنت , لـ يختمؼ في أنَّ  ىػ(ُِٗ)تان ثعمب

   كلـ يذكر الخبلؼ . (ِْٖ)(( ) زيد كىذا (

فتعؿ اختمؼ فييا , بؿ مف ايا ليست مف المسائؿ التي يبدك أنَّ  ,كفي نياية ىذه المسألة    
الضمير  ف قد أجمعكا عمى أفَّ يالبصرييف كالككفي نا أفَّ رأيفقد , ةىذا الخبلؼ بعض النحا

 . نحاةالما نسبو إلييـ بعض  لذلؾ سك غير يصرّْح أحد منيـ ب عرؼ المعارؼ . كلـىك أ
 

 العمادأو ضمير الفصل 
في أك  , ًيرد في العربية ضمير يقع بيف المبتدأ كالخبر نحك :)زيده ىك المجتيد (    

 , (خكاتياأ)ظف ك , أك خكاتيا ( أالجممة االسمية التي دخمت عمييا النكاسخ نحك )كاف ك 
طمؽ عميو الككفيكف أك  , (ِٖٓ)ضمير الفصؿطمؽ عميو البصريكف أف كاختمؼ في تسميتو ,

                                            
 . ْٗ/  ُ, كالتصريح :  ُِّ/  ُ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : ِٕٗ)
 . ُُٗالجمؿ لمزجاج : ينظر : ( َِٖ)
 . َٕٕ/  ِ:  اإلنصاؼ( ينظر : ُِٖ)
 . ٕٖ/  ٓ: يعيش  بفال( ينظر : شرح المفصؿ ِِٖ)
 . َُْ: ماك / صدر الديف الكنغر المكفي في النحك الككفي ينظر :( ِّٖ)
 . ّْٗ:  العٌباس أحمد بف يحيىأبك ثعمب  /مجالس ثعمب (ِْٖ)
, ْٔٓ/ِ, كشرح الكافية لمرضي : َُُ/ّشرح المفصؿ : , ك ُِٓ/ِاالصكؿ :( ينظر: ِٖٓ)
/د. كمدرسة الككفو كمنيجيا في دراسة المغة كاألدب , ُْْ:/د.أحمد مكي األنصارم زكريا الفراء أبك ك 

 ,. ُِّ: ميدم المخزكمي 



كسٌمكه عمادنا ؛ )) ألنَّو عىمد االسـ األٌكؿ كقٌكاه بتحقيؽ الخبر بعده , (ِٖٔ)ضمير العماد
كالعماد لمبيت , الحافظ , , أك )) لككنو حافظا لما بعده حتى ال يسقط عف الخبرية (ِٕٖ)((

  .(ِٖٖ)لمسقؼ مف السقكط ((
  :(ِٖٗ)ف بما يأتيتسميتو بالفصؿ عند البصرييسبب  كقد بيَّف ابف إياز    
 و يقع بيف شيئيف يرتبط أحدىما باآلخر .نَّ أ -ُ
لو .                                                                      ةصفككنو  ةكيفصمو عف صبلحي, ؿ ا لؤلكَّ الثاني خبرن  ؽ ككفييحقٌ و نَّ أ -ِ

 :(َِٗ)كىي شركط ىذا الضمير ككذلؾ ذكر ابف إياز
نَّ  أفٍ  -ُ  العامؿ , كال ييذكر إلىفتقر صؿ مي تَّ المي  ألفَّ ؛ صؿ متَّ ما لـ يجز الي يككف منفصبل , كا 

 .دكنو  مف
ما مرفكعاف , يككف بيف المبتدأ كالخبر , كىي  صمو أفٍ أ ألفَّ ؛يككف بصيغة المرفكع  أفٍ  -ِ

 كالعكامؿ طارئة عمييما . 
 ؛( القائـي  أنتى  طاب , كالغيبة , فبل يجكز :)زيده ـ , كالخفي التكمَّ  وي شاكؿ ما قبمى يي  أفٍ  -ّ

 لفقداف ذلؾ. 
ـ عمييما لؼ كالبلَّ كؿ األخي ة بامتناع ديف لممعرفضارعمي أك معرفتيف ,  افً مى يككف االسٍ  أفٍ  -ْ

 . 

ىذا الضمير  فبيف أفَّ  ,كقد ذكره ابف إياز, و إعرابىذا الضمير خبلؼ في  عمى كقد دار   
 أتي بعداالسـ الذم ي و جيء بو ليفسر أفَّ عند البصرييف ؛ ألنَّ  اإلعرابال محؿ لو مف 

لمعنى  ءلشيايؤتى ب المبتدأ خبر ال صفة , فصار بمنزلة كاؼ )ذلؾ ( , كال يستنكر أفٍ 
  .(ُِٗ)اإلعرابدكف مف يصح 

                                            
, كمجالس ثعمب : ِّٓ, ُْٓ/ ِ,  َُْ, ِْٖ, َُْ, ُٓ/ ُلمفراء :  القرآف( ينظر : معاني ِٖٔ)
 . ّْٗ/ُ: إيضاح الكقؼ كاألبتداء في كتاب اهلل عز كجؿ ,ابك بكر محمد القاسـ بف االنبارم ك,ّْ/ُ
  .َُُ/ّفصؿ : ( شرح المِٕٖ)
 .ْٔٓ/ِ( شرح الكافية لمرضي : ِٖٖ)
 . ُٖٓ/ِينظر : المحصكؿ :  (ِٖٗ)
 .ُٖٓ/ِينظر : المصدر نفسو:  (َِٗ)
 .ُٖٔ/ِ:  المحصكؿينظر :  (ُِٗ)



سيبكيو : ))كقد زعـ  , قاؿ اإلعرابال محؿ لو مف , ف يركنو بمنزلة الحرؼ ك البصريك   
الدنيا عربي يجعميا ىا ىنا  في, فكيؼ يككف صفة , كليس  ( ىا ىنا صفةن  كى ) ىي  أفَّ  ناسه 

بعبد اهلل ىك نفسو ( فػ)ىك( ىاىنا مستكرىة  صفة لممظير , كلك كاف كذلؾ لجاز :)مررتي 
 .(ِِٗ)(( عندىـ و ليس مف مكاضعياألنَّ  ؛ بيا العربي  ـي ال يتكمٌ 
ف ع ما بعدىا يا ال تغيرلغكا في أنَّ  نتاك إذافصار ىك ىا ىنا بمنزلة )ما(  :((ثـ قاؿ    

 .(ِّٗ)ذكر ((تي  فٍ أحالو قبؿ 
اج (ِٓٗ)المبرّْد (ِْٗ)كاألخفىش تابعو في ذلؾك     . (ِٕٗ)كابف السَّرَّاج (ِٔٗ), كالٌزجى

ىك تحكـ قكاعدىـ فيو ؛ , القكؿ بحرفيتو  إلى, كالذم دفع البصرييف (ِٖٗ)كجميكر البصرييف
يككف تابعا أك مستقبل  يجعؿ تابعا مستقبل , فمك كاف لو إعراب , أما أفٍ  و ال يستساغ أفٍ ألنَّ 

, ككبلىما غير مستقيـ في نظرىـ , أما التبعية فيي باطمة ؛ ألنَّو قد ال يطابؽ األكؿ في 
إعرابو نحك : ظننت زيدا ىك القائـ , كال يجكز أف يككف مستقبل غير تابع ؛ ألنَّو يمـز أف 

 .(ِٗٗ)مابعده منصكبا نحك : كاف زيده ىك القائـى  يككف مبتدأ , كيككف

حكمو  فَّ إالككفي بقكلو : )) كالمشيكر عند الككفي  رأمال إلى بعد ذلؾ ابف إياز أشارك   
كـي ما قبمو , كاختاره ابف الحاجب  اإلعرابفي   .(ََّ)مجرل التككيد (( و جارو ألنَّ  ؛حي

                                            
 .َّٗ/ِكتاب سيبكيو :  (ِِٗ)
 .ُّٗ/ِالمصدر نفسو :  (ِّٗ)
 .ّْٖ/ُلؤلخفش :  القرآفينظر : معاني  (ِْٗ)
 .َُّ/ْينظر : المقتضب :  (ِٓٗ)
عرابو :  القرآفينظر  : معاني  (ِٔٗ)  .ِْْ/ٓكا 
 ِٕٓ/ِ( ينظر : األصكؿ: ِٕٗ)
, كمشكؿ ُُٖ-ُُٕ/ٗ, كشرح الكتاب لمسيرافي : ّْ/ٓلمنحاس :  القرآف( ينظر : إعراب ِٖٗ)

 . ِٕٓ/ُ, كىمع اليكامع : ُٕٔ/ُ, كشرح التسييؿ : َِٕ/ِ, كاإلنصاؼ : ِِْ/ِ: القرآفإعراب 
, ك الخبلؼ النحكم في َُّ/ِ: بك حياف االندلسي/أالتذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ  ( ينظر :ِٗٗ)

الخكارزمي , كشرح ابف يعيش , كشرح ابف الحاجب ,رسالة ماجستير, سالـ  شركح المفصؿ الثبلثة "شرح
ـ: ََُِ-قُُّْمبارؾ سعيد الفمؽ, كمية التربية , جامعة عدف ,بإشراؼ عبد المنعـ أحمد صالح , 

ّٖ. 
. كشرح المقدمة الكافية : ْْٕ/ُ, كينظر اإليضاح في شرح المفصؿ : ُٖٔ/ِ( المحصكؿ : ََّ)
ِ/َٕٕ. 



البلـ تدخؿ عميو  أفَّ : األكؿفسدكا ىذا بكجييف : أ)) كالنحاة : بلن ئقافساده  ابف إياز يَّفكبى    
,  دً ؤكَّ البلـ ال تدخؿ عمى المي  فَّ أـك ( كمعمي  يفى الصالحً  كيٌنا لنحفي  فٍ ا  كمف كبلميـ :) ك , 

 .(َُّ)(( رً اىً ا لمظٌ مير ال يككف تأكيدن الضَّ  كالثاني : أفَّ 
رل أك  :(( بلئقاو قد بيف فساده الككفي عمى الرغـ مف أنَّ  رأمال كقد رجح ابف إياز    

 ـى ظى عٍ تى كليذا اسٍ  ؛ إعرابمف  فبل تخمك ,يا أسماء الصكاب اختيار ابف الحاجب ؛ كذلؾ ألنَّ 
, كما ذكركه مف  ةً عمى كاؼ ) ذلؾ ( كشبيو بالحرفيَّ  ـى كً الخميؿ جعميا فصبل , كمف ىنا حي 

 فٍ أبالفصؿ , كغير ًبدىع  كبه شي مى نا ما يمتنعاف مف التأكيد المحض , كالتأكيد ىي الكجييف إنَّ 
لو , كال تبعد حرفيتيا فيندفع قانتاحكاـ عند خركجو عف بابو , ك أيتجدد لمشيء 

, كترجيح ابف إياز ىنا لمرأم الككفي عمى الرغـ مف بصريتو , يبدك أنَّو (َِّ)شكاؿ((اإل
 متأتو مف عدـ إقرار ابف إياز بكجكد ضمير أك اسـ ليس لو محؿ مف اإلعراب .

,بؿ كؿ ما  (َّّ)كثير مف النحاة لـ يكضحيا الككفي في ىذه المسألة  رأمكحقيقة ال    
ما حسب ما قبمو, إاإلعراب , ضمير الفصؿ لو محؿ مف  يـ يركف أفَّ نقؿ عف الككفييف بأنَّ 

ما  .(َّٓ)العماد ونك كيسم (َّْ)حسب ما بعده , كما نسب لمكسائي كا 
لمفراء  القرآفالمتأمؿ في كتاب معاني إيضاح أكثر , ف إلىكالحقيقة أفَّ المسألة تحتاج   

كحكمو  اإلعرابعنده لو محؿ مف  -العماد–ضمير الفصؿ  الفراء ال يقكؿ بأفَّ  يجد أفَّ 
: تعالى جاء في معانيو عند كبلمو عف قكلو  إذٍ  آخر ارأين مفراء ليجد , بؿ فقطقبمو حكـ ما 

 چۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ٴۇ             ۋ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 
 إذاالحؽ ىنا يجكز فييا النصب ,  فَّ أ (َّٔ)

   (َّٕ).(ىكػ)جعمت ىك اسما كرفعت الحؽ ب فٍ إكالرفع  ,عٌد )ىك( عمادا بمنزلة الصمة

                                            
 . ُٕٖ-ُٖٔ/ ِالمحصكؿ: (301)
 .ُٕٖ/ِ: صدر نفسوالم (302)
في شرح  اإليضاح, ك ُُّ/ّ, كشرح المفصؿ البف يعيش : َٕٔ/ِ:  اإلنصاؼينظر :  (َّّ)

 .ُِٔ/ِ: التخمير ,ُٖٔ/ِ, كالمحصكؿ : ٔٔ/ُ, كشرح الكافية لمرضي : َْٕ/ُالمفصؿ: 
 .َٕٕ:ِ:  اإلنصاؼينظر :  (304)
 . ُٓ/ُ:  القرآفينظر : معاني  (305)
 .ِّ اآليةمف  نفاؿ :األسكرة  (306)
 . َْٗ/ُلمفراء :  القرآفينظر : معاني  (307)



اجي في ىذه اآلية قريب كم    الحؽ ىنا يجكز  يرل أفَّ  , إذالفراء  إليوذىب  مٌماذىب الٌزجى
ليو ذىب أبك جعفر النحاس(َّٖ)كالنصب فعر فيو ال  .(َّٗ), كا 
چ چ    چ  چ   ڃچ  :تعالى كفي قكلو   

شئت جعمت )ىك( كناية  : )) إفٍ الفراء. يقكؿ (َُّ) 
فٍ خراج بالتكرير عمى )ىك( ك فع اإلخراج ... فكاف راف اإلع شئت جعمت )ىك( عمادا  ا 

 .(ُِّ))ىك( ىنا ضمير شأف . كيرل الزمخشرم أفَّ (ُُّ)كرفعت بمحـر ((
كاف عمادا فميس لو محؿ مف  إذاالضمير )ىك(  الفراء يرل أفَّ  كيتضح لي مما سبؽ أفَّ    

مريف كال يقطع اإلعراب . فيك يقكؿ بجكاز األفيككف لو محؿ مف  اسماكاف  فٍ ا  , ك  اإلعراب
 بأحدىما .

أك لرفع أك يككف لنصب  فٍ أكمصطمح العماد كما يحده الفراء :)) لـ يكضع عمى    
نَّ  لخفض  )زيده ىك القائـ(ػف  (ُّّ)باالسـ قبؿ الفعؿ ((كضع في كؿ مكضع يبتدأ فيو ما , كا 

, كحدَّ الدكتكر المخزكمي بو كالقػػائـ مرفػػكع, سما ايعرب ( , بؿ اال يعد )ىك( ىنا )عمادن 
كاسـ )كاف( ضمير العماد بأنَّو )) الضمير البلغي الذم يتكٌسطي بيف المبتدأ كالخبر , 

(كخبرىا , كمفعكلي )ظف(كخبرىا ,   (ُّْ)((كاسـ )إفَّ
أك الصرؼ , أك كمصطمح الخبلؼ لو حكـ خاص, الككفييف عند مصطمح العماد  فَّ ا  ك     

اسـ )كاف( كخبرىا , كاسـ  أتي بعدو متى جاء )ىك( في مكضع ي, فالفراء يرل أنَّ  التقريب
(كخبرىا , كمفعكلي )ظف( ذاك فيك عماد,    )إفَّ  . اكاف غير ىذا فيك ليس عمادن  ا 

ٱ  ٻ  چ ىذه المسألة قائبل : )) قاؿ الكسائي , كسيبكيو : )ىك( مف  إلىثعمب  أشاركقد    

العماد ال يدخؿ إال عمى المكضع الذم  مف قبؿ أفَّ  أعماد , فقاؿ الفراء : ىذا خط چٻ  ٻ  
, كيككف كقاية لمفعؿ ... فالعماد لػ)ما( ككؿ مكضع فعمى ىذا جاء يقي الفعؿ  األفعاؿيمي 
 فيجاء عف الفراء كيقكم ىذا القكؿ ما , (ُّٓ)شيء يقيو (( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كليس مع , 

                                            
 .ُّٓينظر : الجمؿ لمزجاجي :  (308)
 .2/115ينظر : إعراب القرآن للنحاس : ( 309)

 .ٖٓ اآليةمف البقرة: سكرة  (310)
 .ُٓ-َٓ/ُلمفراء :  القرآف( معاني ُُّ)
القاسـ جار اهلل محمكد أبك ( ينظر : الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ / ُِّ)

 .ُٖٖ/ُبف عمر الزمخشرٌم: 
 .ُٓ/ُ:  معاني القرآف لمفراء  (313)
 .312: / مهدي المخزوميمدرسة الكوفه ومنهجها في دراسة اللغة واألدب ( 314)

 .ِِْ/ِمجالس ثعمب :  (315)



چ : تعالى راه شيئا قاؿ : ىك عماد مثؿ قكلو أ:)) قاؿ الكسائي فيو قكال ال ائبلن ىذه اآلية ق

و( , كال يككف فجعؿ )أحدا( مرفكعا باهلل , كجعؿ ىك بمنزلة الياء في )إنَّ  (ُّٔ) چہ  ہ  ہ  
كفي , (ُّٕ)كاف كاخكاتيا ((أك بعض اخكاتيا , أك العماد مستأنفا بو حتى يككف قبمو إفَّ , 

ضمير الفصؿ حكمو حكـ ما بعده كما  الكسائي ال يرل أفَّ  خرل عمى أفَّ أي ىذا النص داللة 
حيانا في أالفراء كاف يختمؼ معو  فَّ أال إمذىبو مذىب الفراء  فَّ إ, بؿ (ُّٖ)ذلؾ إليونسب 

, كيرل أحد الباحثيف أنَّو ال يمكف تممس مكقؼ الككفييف مف إعراب ىذا الضمير ؛ تكجييو 
نتيجة لعدـ كضكح مصطمح العماد الذم أحدث تداخبل بيف ضمير الفصؿ , كضمير 

, كىذا ما أشار إليو أحد الدارسيف أيضا مف أفَّ ضمير )العماد( تداخؿ مع (ُّٗ)الشأف
ضمير )المجيكؿ( الذم يقابمو ضمير )الشأف( عند البصرييف مستدال بما قالو الفراء عف 

 .(َِّ)نفاآاآلية المذككرة 
ماقبمو حسب بألنَّيـ جعمكا إعرابو ؛  الصكاب إلىىك األقرب  كيبدك لي أفَّ الرأم الككفي   

كبذلؾ تخمصكا مف مشكؿ إعرابو , ىؿ ىك الرفع ؟ أك النصب ؟ عمى العكس مف 
 : بأنَّو ال محؿ لو مف اإلعراب.ذيف لـ يحسمكا القضية في إعرابو فقالكا لبصرييف الا

 العامل في المفعول بو
 كليـ في ىذا الناصب أربعة مذاىب :, اختمؼ النحاة في ناصب المفعكؿ بو 

 عمىبناءن  وأك ما يشبي,  عؿناصب المفعكؿ بو ىك الف فَّ أ: (ُِّ)مذىب البصرييف -ُ
كىك المفعكلية , , لمنصب  كىك الفاعمية , كالمعنى المقتضي, المعنى المقتضي لمرفع 

 .(ِّْ)بكر األنبارم أبك, ك (ِّّ), كثعمب (ِِّ)لكسائياكتابعيـ 

                                            
 .ٗ اآليةمف النمؿ :سكرة  (316)
 . ِٗٗ/ّلمفراء :  القرآفمعاني  (317)
 .ِِٖ/ُ, كىمع اليكامع : َٕٔ/ِ:  اإلنصاؼينظر :  (318)
 .197-194للفراء / كاظم إبراهيم كاطع :  القرآنمباحث في معاني  –ينظر : النحو الكوفي ( 319)

( ينظر : آراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي , رسالة ماجستير , حسف ىادم عبد النبي  , َِّ)
 .ُّٕـ: َُُِ-قُِّْكمية التربية , جامعة القادسية ,بإشراؼ د. سعاد كريدم كنداكم, 

مكافية ل, كشرح الرضي  ُٕٔ/  ُ: البف عصفكرجمؿ ال, كشرح  ِٖ/  ُ:  ؼينظر : اإلنصا( ُِّ)
 . ّْ, كائتبلؼ النصرة :  ّّٗ/  ُ: 
 . ُٓمزجاجي : ل الجمؿ( ينظر : ِِّ)
 . ّْ( ينظر: مجالس العمماء : ِّّ)



نزلة ألٌف الفعؿ كالفاعؿ بم ؛العامؿ فيو ) الفعؿ كالفاعؿ (  فَّ أ:  (ِّٓ)مذىب الفراء -ِ
حدىما عف اآلخر , فعمى ىذا األساس عمبل في المفعكؿ بو أالكممة الكاحدة , فبل ينفؾ 

الفعؿ ال يعمؿ فيو كحده .  الفاعؿ يفصؿ بيف الفعؿ كالمفعكؿ , فدؿ عمى أفَّ  , كما أفَّ 
و لـ يصرح سبعة أدلة تؤيد مذىب الفراء عمى الرغـ مف أنَّ  البركات األنبارم أبكرد أك ك 
 .(ِّٔ)الككفييف جميعا  إلىسمو, بؿ نسب ذلؾ اب

 العامؿ فيو ىك الفاعؿ . فَّ أىػ (  َِٗ, ) ت (ِّٕ)مذىب ىشاـ بف معاكية -ّ

أبك سب , كنى  فاعميةالفاعؿ معنى الالعامؿ في  فَّ أالعامؿ فيو معنى المفعكلية , كما  فَّ إ -ْ
ىػ ( , إذ قاؿ  َُٖخمؼ األحمر ) ت   إلىذلؾ  كالرضيٌ  (ِّٖ)األنبارمٌ البركات 

: نو مفعكال , كما قاؿ في الفاعؿ عاممو كك  فَّ إضي : )) كقاؿ خمؼ مف الككفييف : الر 
 . (ِّٗ)عاممو اإلسناد(( فَّ إ

, كليس لكسائي اي بف مبارؾ األحمر الككفي تمميذ ىذا القكؿ لعم أفَّ كيرل أحد الباحثيف    
 : (َّّ)ألمريفلخمؼ األحمر 

كحجتو ىذه فييا , مف ركاة البصرة  ما ىك راكو خمفا ال يعمـ لو قكؿ في النحك , إنَّ  فَّ إ -ُ
نَّؼ؛ لكجكد نظر , نحكم لو كىك ) مقدمة في النحك ( كقد حققو عز الديف التنكخي ميصى

كنفى  اؾ مف طعف بيذه النسبة ,, كلكف ىن (ُّّ)خمؼ األحمر  إلىكاثبت صحة نسبتو 

                                                                                                                             
 . ُُُ,  ْٓ( ينظر : شرح القصائد السبع الطكاؿ : ِّْ)
 . ٕ/  ّ, كىمع اليكامع :  ّّٗ/  ُمكافية : ل( ينظر : شرح الرضي ِّٓ)
 .  ّٖ – ِٖ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ِّٔ)
:  , كالبسيط ّّٗ/  ُ:  لمكافية , شرح الرضي ُٕٔ/  ُ:  عصفكرالبف  جمؿال( ينظر : شرح ِّٕ)
ُ  /َْٔ . 
 ٕٗ/ُ( ينظر : االنصاؼ : ِّٖ)
 .ّْ, كائتبلؼ النصرة :  ِٖ/  ُ, كينظر : اإلنصاؼ :  ّّٗ/  ُمرضي: ل( شرح الكافية ِّٗ)
تذكرة النحاة , ألم ك ُٔٓ( ينظر : كالخبلؼ النحكم في المنصكبات , منصكر صالح الكليدم : َّّ)

 . ٔسي : حياف األندل
 .ٔ-ٓينظر : مقدمة في النحك /خمؼ األحمر : ( ُّّ)



أك لككفي متأخر , ف لؤلحمر الككفي ك أٍف يككف لخمؼ األحمر البصرم , كرجح أٍف يك
 .(ِّّ)عف األحمر الككفي قميبل

سب ىذا القكؿ لػػ) خمفا ليس ككفيا , بؿ الككفي ىك عمي بف المبارؾ األحمر , كقد ني  فَّ إ -ِ
صؿ الخمط بيف حف, و الخطأ نشأ مف لقب ) األحمر ( كلعؿ كج, خمؼ األحمر ( 

 الرجميف .

و ال تأثير كأنَّ , ليس بسبب الفعؿ , كال الفاعؿ  عند خمؼ االحمر نصب المفعكؿ بوف     
 كىذا ىك ما ذىب إليو, كاإلضافة ,  و خارج نطاؽ االسنادألنَّ ؛  و , بؿ نصبفيليما 

ىي التي دعت  –كىي كظيفة تخالؼ اإلسناد كاإلضافة  –المفعكلية  األحمر, أم أفَّ 
 . (ّّّ)النطؽ بو منصكبا إلىالمتكمـ 
 القكؿ المعتمد عميو أفَّ ك  )) : لة بشكؿ مكجز , كاكتفى بقكلوىذه المسأإياز  ابفذكر ك     
, كعرضو  (ّّْ)فكاف ىك العامؿ فيو(( ,و ىك المقتضي لممفعكؿ بوبوي الفعؿ ؛ ألنَّ ناصً 

و لـ يذكر شيئا مف أنَّ  مىتو , فضبل عير ىك إال تعبير عف بصلممسألة بيذا الشكؿ , ما 
, في حيف رجح الرضي مذىبي الفراء ,   الككفييف , حيف عرض ىذه المسألة استدالالت
مة العبلمة ضالنصب عبلمة الف بناء عمى أفَّ  ؛: )) إفَّ ىذيف القكليف أكلى بقكلو كىشاـ 

 .(ّّٓ)المفعكلية((
الفعؿ أصؿ في العمؿ فيك  كحجتيـ أفَّ  كقد اجتمعت أغمب اآلراء عمى رأم البصرييف ,   

 .(ّّٔ)أكلى مف غيره  في نصب المفعكؿ
, كىي : )) إضافة ما ال تقكم مذىب البصرييف  حجة فمسفيةكذكر صاحب اإلنصاؼ    

. فالناصب لممفعكؿ (ّّٕ)يككف ال تأثير لو (( مالو تأثير ينبغي أفٍ   إلىتأثير لو في العمؿ 

                                            
ينظر : نفي كتاب مقدمة في النحك عف خمؼ األحمر البصرم / محمكد حسيف محمكد مغالسة ( ِّّ)

, كمية اآلداب قسـ المغة العربية , ُُٗٗ, ِٖ-ِٕ, العدداف ٕ, بحث في مجمة جامعة دمشؽ , المجمد 
 .ُّالجامعة االردنية : 

 .ُٕٓ-ُٔٓ: بات الخبلؼ النحكم في المنصك  ( ينظر:ّّّ)
 َّٔ – َّٓ / ُ( المحصكؿ : ّّْ)
 . ّْٗ/  ُمرضي: لالكافية ( شرح ّّٓ)
 . َّٗ/  ُ, كشرح التصريح  َٖ/  ُظر : اإلنصاؼ : ( ينّّٔ)



 ؛الفعؿ لو تأثير في العمؿ كالفاعؿ ال تأثير لو في العمؿ  ألفَّ  ؛بو ىك الفعؿ دكف الفاعؿ 
ذكر ىذه   إلىحد أاألنبارم كلـ يسبؽ , (ّّٖ)ال تعمؿ سماء أفٍ األصؿ في االو اسـ , ك ألنَّ 

نَّ , يا مف قكلو ىك عمى أنَّ  القاعدة أك مثميا , مما يدؿ ما ذكرىا عمى كمف صياغتو , كا 
 لصدؽ االحتجاج بيا عمى ما ذىبكا إليو.؛ لساف البصرييف 

  إلىو أطمؽ القكؿ في ىذه المسألة , فنسب نَّ أ األنبارمأبك البركات كيؤخذ عمى    
 فٌ أإذا عممنا , ىذا (ّّٗ)العامؿ في المفعكؿ بو ىك الفعؿ كالفاعؿ الككفييف جميعا القكؿ بأفَّ 

قد ذىبكا مذىب  األنبارمبكر  أبكك , الفٌراء ىك كحده مف قاؿ بيذا , فالكسائي , كثعمب 
 .كما أشرتالبصرييف 

ئؿ الخبلفية بيف المدرستيف ؛ أٌف ىذه المسألة ال يمكف عٌدىا مف المسأ كيتضح مما سبؽ  
 ذىبكا مذىب البصرييف .قد فَّ أغمب نحاة الككفة إذ إ
األدلة عميو قكية  ألفَّ  ؛البصرم في ىذه المسألة ىك األصكب  الرأم كيبدك لي أفَّ     

فضبل عمى , تصمد أماـ المناقشة كاالحتجاج  كدامغة , أما اآلراء األخرل فبل يمكف ليا أفٍ 
تأثير لو في  الذم كاف صائبا حينما قاؿ بقاعدة إضافة ما ال األنبارمالبركات  أبيرأم 

  عمؿلو تأثير في الما   إلىالعمؿ 
 

 تقديم خبر ليس عمييا
كىك فعؿه جامد ال , الناسخة التي ترفع المبتدأ كتنصب الخبر ) ليس (  األفعاؿمف    

كاف  األفعاؿ ,حكامان خاصة تختمؼ عف سائر ما جعؿ لو أ,  يتصرؼ تصرؼ )كاف(
نحك : قائمان كمف ذلؾ اختبلفيـ في تقديـ خبرىا عمييا , بعضيا مدار خبلؼ بيف النحاة 

) ليس (  عندما شرح قكؿ ابف معط : )) كأمَّاإياز س زيده ,كقد عرض ىذا الخبلؼ ابف لي
 . (َّْ)(( رفي األشىي يا كعمي, سميا فيجكز تقديـ خبرىا عمى ا

زيده ( جائزه  تقديـ خبر )ليس( عمى اسميا كقكلؾ :)ليس قائمان فقاؿ : )) أقكؿ:    
( فأجازه جماعة ؛ كليذا قاؿ ليس زيده  عمييا كقكلؾ : )قائمان ا تقديـ خبرىا جماع, كأمٌ باإل

                                                                                                                             
 . َٖ/  ُ( اإلنصاؼ : ّّٕ)
 . َٖ/  ُالمصدر نفسو : ينظر : ( ّّٖ)
 . ٖٕ/  ُ: مصدر نفسوالينظر : ( ّّٗ)
 . َْٓ/  ُالمحصكؿ : ,كينظر :ُُٖالفصكؿ الخمسكف :( َّْ)



متقدمي   إلى رأمكقد نىسىب ىذا ال ,(ُّْ): ) كعمييا في األشير(  (( ؼي المصنّْ 
  . (ِّْ)البصرييف
كما , لوي نص صريح فييا  ي ىذًه المسألة , فسيبكيو لـ يذكرأىـ اآلراء ف إيجازكيمكف 
 . (ّّْ)البركات أبكنص 

 . (ّْْ)الدكتكر حساـ النعيميٌ  ذااالستكد ذلؾ كأ
 (ّْٔ)المنع , ككذلؾ ابف السَّرَّاج  إلىقد ذىب  (ّْٓ)أفَّ المبرّْد إلىة شار اإل كتجدر   

اج  إلىنسبة الجكاز  فَّ , كمف ثىَـّ فإ(ّْٗ), كعبد القاىر الجرجاني(ّْٖ), كالسيرافي(ّْٕ)كالٌزجى
 . فييا نظر(َّٓ)إيازكمنيـ ابف ,  كثير مف النحاة االتي قاؿ بيمتقدمي البصرة 

كفعؿ , الجامدة  , فقاسيا عمى األفعاؿكحجة مف قاؿ بالمنع أفَّ ) ليس ( فعؿ جامد    
, عمييا  األفعاؿفكما ال يجكز تقديـ معمكؿ ىذه , ) نعـ كبئس ( التعجب ك) عسى (, ك

 .(ُّٓ)كذلؾ ال يجكز تقديـ خبر ليس عمييا
البركات  أبككقد أيدىـ في ذلؾ , المنع   إلى أيضاأما الككفيكف فقد ذىبكا      

 .(ِّٓ)األنبارم

                                            
 .َْٔ/ُ:  حصكؿالم( ُّْ)
 .َْٔ/ُ( ينظر : المصدر نفسو : ِّْ)
 . ُُٔ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ّّْ)
 . ِٕٓ( ينظر : النكاسخ في كتاب سيبكيو / د. حساـ النعيمي : ّْْ)
 . ُٖٗ/  ْ( ينظر : المقتضب : ّْٓ)
 . ِِٖ/   ِ( ينظر : األصكؿ: ّْٔ)
 . ِّْ/  ُشرح األشمكني : ك ,   ٕٖ/  ِ ( ينظر : ارتشاؼ الضرب :ّْٕ)
 . ُٓٔ/  ّ( ينظر : شرح كتاب سيبكيو : ّْٖ)
 . َْٖ/  ُ( ينظر : المقتصد : ّْٗ)
 .َْٔ/  ُالمحصكؿ : ك ,  ُِٖ,  ُُٔ/  ُاإلنصاؼ : ك  , ُٖٖ/  ُ( ينظر : الخصائص : َّٓ)
, كالخبلؼ النحكم في باب نفي الجممة دراسة نحكية داللية , د.  َُْسرار العربية : أ( ينظر :ُّٓ)

 .ََُـ : ََُِ, ِ, العددُّخنياب , مجمة القادسية , كمية اآلداب , المجمد لمى عبد القادر 
/  ٕشرح المفصؿ البف يعيش: ك ,  ُِٕالتبييف : ك , ُِٖ,  َُٔ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ِّٓ)

ُُْ. 



,  كاف متصرفان في نفسوً  إذا عممو صرؼ) الفعؿ إنَّما يت)أفَّ  األنبارمالبركات  أبككذكر   
ز ك ال يتصرؼ عمميو ؛ فميذا قمنا : اليج فينبغي أفٍ , كاف غير متصرؼ في نفسو فأما إذا 

 .   (ّّٓ)(تقديـ خبره عميو (
 
 
كابف (ّٔٓ)حياف أبكك  (ّٓٓ)كابف مالؾ (ّْٓ)الشمكبيف أيضاالمنع   إلىكمف ذىب  

 ,كالشيخ(ّٕٓ)ىشاـ
 . (ّٗٓ), كالسيكطي(ّٖٓ)خالد االزىرم 
,  (ِّٔ), كابف جٌني(ُّٔ)عمي الفىارسيٌ  أبك,ك (َّٔ)األخفش فمنيـ بالجكازأما مف قاؿ ف 

چک  ک  گ  گ     گ  گچ :  إلىتعقكلو ب مستدليف,(ّّٔ)كالعكبرم
. فاسـ ليس مضمر  (ّْٔ)

) يـك يأتييـ ( ظرؼه متعمؽ بػ ) , ك ك ) مصركفان ( خبرىا , عائد عمى العذاب , 
 (مصركفان ), كىك امموعتقدـ  دؿ عمى جكازف, كقد تقدـ عمى ) ليس ( , مصركؼو ( 

 .(ّٓٔ)عمييا
 ة :كيجاب عمى ىذا الدليؿ مف كجكه عدٌ 

                                            
 . ُِٖ,  ُُٔ/  ُ:  اإلنصاؼ (353)
: عمي الشمكبيف  أبك/ لية ك شرح المقدمة الجز ,  ِِٖ: عمي الشمكبيف  أبك/ كطئة ت: كالينظر (354)

ُٕٕ.  
 . ّٕٗ/  ُينظر : شرح الكافية الشافية :  (355)
 . َِٔ/  ٓ: حياف االندلسي أبك/ ينظر : البحر المحيط  (356)
/ ابف ىشاـ  كبؿ الصدل , شرح قطر الندل ِْٓ -ِْْ/  ُ:  المسالؾ أكضحينظر :  (357)

 . ّّ/ ُ : األنصارم
 . ُٖٖ/  ُالتصريح : شرح ينظر :  (358)
 . ٖٗ/  ِينظر : الصحاح :  (359)
 . ِٖ: عمي الفارسي أبك/ اتبيينظر : المسائؿ الحم (360)
 . ُُ: العضدم  اإليضاحينظر :  (361)
 . ُٖٖ/  ُينظر : الخصائص :  (362)
 . ِِّينظر : التبييف :  (363)
 . ٖ اآلية  مف ىكد : سكرة  (364)
 . 406/  1المحصول :  ينظر : (365)



چ الفعؿ كما قرأ نافع :   إلىكييبنى عمى الفتح إلضافتو , يـك في مكضع رفع  أحدىا : إفَّ 

 چ ىئ  ىئ  ىئی  ی    
 . (ّٕٔ)بفتح الميـ (ّٔٔ)

بؿ بفعؿ دؿ الكبلـ عميو تقديره: , ) مصركؼ ( و منصكب كلكف ال بػقدر أنَّ الثاني : ي
ىك ػ)مىٍصركؼ( كقكلؾ : زيدا ضربتو ,يىيًجـي عمييـ كمثؿ ذلؾ ال بأك يبلزميييـ يىكـى يأتييـ , 
 . (ّٖٔ)منصكب بفعؿ محذكؼ
ـ منصكبيا عمييا ا ( ال يتقدَّ مى )ك ( ا لمحاؿ , فقد أشبيت ) مى  الثالث : أفَّ ليس نافية

 .(ّٗٔ)يس (ل)فكذا
كقد عدىا , مسألة خبلفية بيف نحاة المدرسة نفسيا  ذه النقكؿ يتبيف لنا أنَّنا أماـكمف ى   

 .كتب الخبلؼ مف المسائؿ الخبلفية بيف المدرستيف  أصحاب
القائؿ بالجكاز ىك ما اتفؽ عميو نحاة  رأمما نقمو ابف جٌني مف جعمو الستغرب ليذا يي    

 . (َّٕ)كلـ يشذ عف ذلؾ سكل المبرّْد, البمديف 
كتب  أصحابكنقمو , البصرييف  رأمالذم ذكره ابف جٌني اشتير عمى أنَّو  رأمكىذا ال   

المسألة  الخبلؼ عمى الرغـ مف عدـ كجكد نص صريح ألقطاب المدرسة البصرية في ىذه
عمي  أبكما قالو   إلىككذلؾ استندكا ,  (ُّٕ)صكلوفي أ ما استثنينا ابف السَّرَّاج إذا, 

كاف زيده كشاخصان صار  : منطمقان  أيضاقاؿ : )) كيجكز  إذ اإليضاحالفىارسٌي في كتابو 
 . (ِّٕ)البصرييف (( مف العامؿ متصرؼ , كىكذا خبر ليس في قكؿ المتقدميف فَّ بكره , أل

عدـ كركد نص مسمكع فيو جكاز التقديـ , كىذا  متأتٍّ مفكيبدك أفَّ مبعث ىذا الخبلؼ    
, عمى تقديـ خبر كاف عمييا  اسكهق, فجازكا , أما الذيف أما اعتمد عميو الذيف منعكا ذلؾ 

 چک  ک  گ  گ     گ  گ  چ :   إلىتعكقكلو , تقديـ معمكؿ خبر ليس عمييا ك 
(ّّٕ) . 

                                            
 . 119 اآلية  من المائدة :  سورة  (366)
 .161/  1:  اإلنصافينظر : ( 367)

 . ُّٕ – ُّٔينظر : التبييف :  (368)
 . َْٕ/  ُينظر : المحصكؿ :  (369)
 . ُٖٖ/  ُينظر : الخصائص :  (370)
 . ِِٖ/  ِ: األصكؿينظر :  (371)
 . ُّٖ:  العضدم اإليضاح (372)
 . ٖ اآلية  مف ىكد : سكرة  (373)



في كبلـ العرب في أغمب الظف , كال الكريـ , القرآف كتقديـ خبر ليس عمييا لـ يرد في   
ظفر بتقديـ خبر العرب فمـ , أحياف : )) كقد تتبعت مجمة مف دكاكيف  أبكما قالو  كىذا

 . (ّْٕ)ليس عمييا كال بمعمكلو ((
 . (ّٕٓ)يا ((ـ خبر ليس عميدُّ قى ف لساف العرب تى مكيذكر ابف عقيؿ أنَّو )) لـ يرد  
بف مالؾ بأفَّ المعمكؿ فيكفيني ما ردَّ بو ا, كالقياس عميو  أما عف تقديـ معمكؿ خبر ليس  

فَّ الظرؼ أكعمران ال تيف , فضبلن عمى  ا زيدان فاضربمَّ نحك أ, قد ال يقع حيث يقع العامؿ 
  . (ّٕٔ)عامميماكيقعاف حيث يقع , كالجار كالمجركر يتكسع فييما ما ال يتكسع في غيرىما 

كقد رفض الدكتكر إبػراىيـ السػامرائي تقػديـ خبػر لػيس عمييػا ، بقكلػو : )) ك كػذلؾ األمػر   
سػػمع فػػي كػػبلـ العػػرب ك فأنػػت تػػرل أف تقػػديـ الخبػػر لػػـ يي … فػػي تقػػديـ خبػػر ) لػػيس( عمييػػا 

فمػػػف  ىػػػك لمػػػا جػػػاز تقػػػديـ معمػػػكؿ الخبػػػرك , جػػػازه اتبػػػع ىػػػذا األسػػػمكب المنطقػػػي لكػػػف الػػػذم أ
ال تجيػػػػز المغػػػػة ىػػػػذا الػػػػنيج ك , يتقػػػػدـ العامػػػػؿ ، كىػػػػذا األسػػػػمكب لػػػػيس مػػػػف المغػػػػة  األكلػػػػى أفٍ 

 .(ّٕٕ)المنطقي في عبلج القضايا النحكية ((
كم الذم يتخذ مف الكاقع المغ إلىالقائؿ بالمنع إلسناده  رأمال إلىكفي ىذه المسألة أميؿ    

ساسان في استخبلص القاعدة النحكية بعيدان عف التفسيرات التي تخرج عف الشاىد المسمكع أ
 كزكف ال يخمك مف تمحؿ كخركج عف كاقع المغة .المجُّ  إليوكما استند , نطاؽ المغة 

 
 
 

 العامل في الحال المؤكدة
أنَّو عامؿ  إلىالعامؿ في الحاؿ المؤكدة ، فمنيـ مف ذىب  فيراء النحاة اختمفت آ   

مضمر مقدر بعد الخبر ، كمنيـ مف قاؿ : إنَّو الخبر لتضمنو معنى تنبَّو , كىك ما ذكره 
تقديره : , أفَّ ناصبيا فعؿه مضمره  إلىكف في قكلو : )) ذىب سيبكيو كاألكثر إياز  ابف

                                            
 . َِٔ/  ٓالبحر المحيط :  (374)
 . 278/  1شرح ابن عقيل :  (375)

 . َّٓ/  ُشرح التسييؿ : ينظر : ( ّٕٔ)
 .ٖٓ-ْٖ( النحك العربي نقد ك بناء ّٕٕ)



،  ؽُّ أحي بو ، كنحك ذلؾ مما دىلَّت عميو الحاؿ ، فيككف فيو تككيد الخبر كأحقُّ , أعرؼ ذلؾ 
اهلل معركفان ( منزلة ) أنا عبد اهلل كاهلل  ، كتككيده باليميف ، فمنزلة قكلؾ : ) أنا عبدي  ؼي كأعرً 

اج  ، كجعؿ فيو ذكر  هكمىدٌعك  , لنيابتو عف مسمى؛ أفَّ ناصبيا الخبر   إلى( كذىب الٌزجى
 مذىبيف قاؿ بيما النحاة : عف كىذا النص يكشؼ ,  (ّٖٕ)(( األكؿ

 . (ّٕٗ)كىك ما قاؿ بو سيبكيو, فَّ عامميا فعؿه مضمر إ:  األكؿالمذىب 
  .(َّٖ)يمو بمسمى كىك ما نسبو لمزجاجأك الخبر ؛ لتىك ناصب الىك أٍف : كالمذىب اآلخر 

يككف مكافقا لرأم  ترجيحو لرأم معيف , إال أنَّو قد  إلىلـ ييًشر إياز يبدك لي أفَّ ابف ك    
في شرحو قميبل  االكثريف , فضبل عمى أنَّو أطاؿ سيبكيو ؛ ألنَّو ذكره أكال , كجعمو مذىب

 .مكجزامذىب الزجاج األمثمة , في حيف ذكر كساؽ عميو 
ىك أفَّ العامؿ , ك خركؼ  ابف رأمىما , إياز  ابفا ملييلـ يشر إ كيبقى ىناؾ مذىباف   

مالؾ ىك أفَّ  ابف رأمك ,  (ُّٖ) لتضمنو معنى تنبو؛ في نحك ) ىك زيده منطمقان ( المبتدأ 
, كيمكف إيجاز آراء  (ِّٖ)تكمؼ إضمار عامؿ  إلىمعنى الجممة ، فبل حاجة ىك العامؿ 

 النحاة في العامؿ في الحاؿ المككدة عمى أربعة مذاىب ىي : 
،  (ّّٖ)ليو سيبكيوفعؿ مقدر بعد الجممة ، فقد ذىب إ أفَّ العامؿ فييا -ُ   

  .(ّٕٖ)مالؾ ابف، ك (ّٖٔ)الحاجب ابفك , (ّٖٓ)، كالخكارزمي (ّْٖ)كالزمخشرم

                                            
 . ْٕٓ-ْٔٓ/  ُ(  المحصكؿ : ّٖٕ)
، كشرح  ّْٕ/  ُ، كالتخمير ،  ْٔ، كالمفصؿ :  ٕٗ،  ٖٕ/  ِ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ّٕٗ)

  ُٓ/  ِ، كشرح الكافية لمرضي :  ّٖٓ/  ُفي شرح المفصؿ :  يضاحاإل، ك  ِّ/  ِالمفصؿ : 
، كشرح الكافية  ّٖٓ/  ِ، كشرح التسييؿ :  ِّ/  ِ: يعيش بفال(  ينظر : شرح المفصؿ َّٖ)

 . ّٖٖ/  ُ، كالتصريح :  َُُٔ/  ّ، كارتشاؼ الضرب :  ُٓ/  ِلمرضي : 
 ّٖٖ/  ُ:  ح، كالتصري ُٓ/  ِ: لكافية لمرضي ، كشرح ا ّٖٓ/  ِ(   ينظر شرح التسييؿ : ُّٖ)

 .  ِْٓ/  ِ، كىمع اليكامع : 
 . ّٔٓ/  ِشرح التسييؿ : ينظر : (  ِّٖ)
 . ٕٗ – ٖٕ/  ِ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ّّٖ)
 . ْٔ(  ينظر : المفصؿ : ّْٖ)
 . ّْٕ/  ُينظر : التخمير :   (ّٖٓ)
 . ِّ/  ِ(  ينظر : شرح المفصؿ : ّٖٔ)
 . ّْٔ/  ُفي شرح المفصؿ :  يضاحاإل(  ينظر : ّٕٖ)



لمعركؼ حاالن ؛ كذلؾ أنَّؾ قاؿ سيبكيو : )) كذلؾ قكلؾ : ىك زيده معرفان ، فصار ا   
ألزمو  أكظننت أنَّو يجيمو ، فكأنَّؾ قمت : أثبتو  أكجيمو ، نا كاف يممخاطب إنساذكرت ل

زيده منطمقان ،  كما كاف المنطمؽ حاالن حيف قمت : ىذا, معركفان ، فصار المعركؼ حاالن 
, كال يجكز أف تذكر في  المذككر زيده حيف قمت معركفان  كالمعنى أنَّؾ أردت أٍف تكضح أفَّ 

ىنا االنطبلؽ كاف غير  نَّو يعرّْؼ كيؤكّْد ، فمك ذكركأل ىذا المكضع إال ما أشبو المعركؼ ؛
 كليس ذا, ان ال شؾَّ جائز ؛ ألفَّ االنطبلؽ ال يكضح أنَّو زيده كال يؤكده ، كمعنى قكلو معركف

 .  (ّٖٖ)منطمؽ ... (( في
 العامؿ في الحاؿ فعؿ مضمر. أفٌ   في ىذا القكؿ داللة كاضحة عمى أنَّو يرلك   

ب كعرفتو في حاؿ نت األ))ال معنى لقكلؾ : تيقَّ  كقد اعترض الرضي عمى سيبكيو بأفَّ    
 . (ّٖٗ)ككنو عطكفان ((

, إذ قاؿ : )) كأما المؤكدة, كمف المستغرب أفَّ الرضي نفسو أكد أفَّ ىذه الحاؿ ال تقيد    
ٌما ,قيد بو عامميا كالمتنقمة تفميست بقيد ي كتجيء إٌما لتقرير مضمكف الخبر كتأكيده , كا 

 . (َّٗ)لبلستدالؿ عمى مضمكنو ((
 . (ُّٗ)لكاف أجدر) كاف ( التامة بػ تقديرالالخكارزمي أنَّو لك كاف  لير ك  

مالؾ : )) كتقدير عامميا  ابفكفصؿ بعض النحاة في كيفية تقدير ىذا العامؿ ، فقاؿ    
ٌقو  كاف ) أنا ( فالتقدير :  فٍ إٍف كاف المخبر عنو غير ) أنا( , كا  أعًرفو  أكبعد الخبر أحي

 . (ِّٗ)اعرفني (( أكأعًرؼ  أكأحؽُّ 
ؿ بػ) مسمى ( فيعمؿ في الحاؿ نحك : أك تفي الحاؿ المككدة ىك الخبر ، يالعامؿ إفَّ -ِ   

اج  .(ّّٗ)أنا حاتـ سخيان ، كىك ما ذىب إليو الٌزجى
فَّ حاتمان في قكلو كقد رى     لـ  () أنا حاتـ سخيان : دَّه بعض النحاة ألفَّ فيو تكٌمفان ظاىران ، كا 

يقصد القائؿ بيذا المفظ ىذا و بحاتـ في ىذا التقدير ، كال تيكف سخيا كقت تسمي
                                            

 . ٕٗ – ٖٕ/  ِ(  كتاب سيبكيو : ّٖٖ)
 . ُٓ/  ِ(  شرح الكافية لمرضي : ّٖٗ)
 . ْٗ/  ِ:  شرح الكافية لمرضي(  َّٗ)
 . ّْٕ/  ُالتخمير:  ينظر :(  ُّٗ)
 . ّّٔ:  بف الناظـ، كينظر : شرح ا ّٖٓ/  ِسييؿ : ت(  شرح الِّٗ)
، كشرح الكافية  ّٖٓ/  ِ، كشرح التسييؿ :  ِّ / ِ: يعيش بفال(  ينظر : شرح المفصؿ ّّٗ)

 . ُٓ/  ِلمرضي : 



،نحك  (ّٓٗ)، ككذلؾ أفَّ ىذا التقدير بشيء ال يطرد فيما ليس الخبر فيو عممان (ّْٗ)المعنى
چ ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ :   إلىتعقكلو 

چںڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ ، كقكلو :  (ّٔٗ)
(ٖٜٚ) . 

اج  إلىكقد نسب معظـ النحاة ىذا المذىب  عرابو القرآف ، اال أفَّ في معاني (ّٖٗ)الٌزجى لو كا 
ڱ  ڱ  ڱ   چ :   إلىتعفيك يقكؿ عف ) مصدقان ( في قكلو الجميكر ,  رأمما يفيد أنَّو رجح 

چںڱ  ں
: )) نصب مصدقان عمى الحاؿ كىذا حاؿ مؤكدة ... فأما قكلؾ ىك زيد  (ٜٜٖ)

 . (ََْ)ففي الحاؿ فائدة كأنَّؾ قمت : انتبو لو معركفان ((, فان ، كىك الحؽ مصدقان ك معر 
 ابف إليوخبلؼ ما نسبو كما قدره سيبكيو بفعؿ مقدر فيك يقدر العامؿ في الحاؿ ىنا  

 . (َُْ)إياز
ىك المبتدأ , لتضمنو معنى انتبو ، كىذا ما ذىب اليو  العامؿ في الحاؿ المككدة فَّ إ -ّ   
 .(َِْ)خركؼ ابف
 (َّْ)سماءالحركؼ ال األ ف معنى التنبيومّْ خركؼ بأفَّ الذم ضي  ابفكقد ريدَّ ما ذىب اليو    

جد نظيره في كبلـ ؾ ، لـ يك أبك ، كأفَّ عمؿ الضمير كالعمـ في نحك : أتى زيد ، كزيد 
مع أفَّ الحاؿ متأخرة عف  أنَّو يقتضي جكاز تقديـ الحاؿ عمى الخبر أيضا. ك  (َْْ)العرب

 يبدك أنَّو فيو تكمؼ . أيضا. ك  (َْٓ)، كىك ممتنع لعدـ تماـ الجممة الجممة كجكبا

                                            
 . َْ/  ْ، كىمع اليكامع :  ّٖٓ/  ِ(  ينظر : شرح التسييؿ : ّْٗ)
 . ُٓ/  ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : ّٓٗ)
 . ّٕ:  اآلية  االعراؼ : مف سكرة (  ّٔٗ)
 . ُٗ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف ّٕٗ)
، كشرح الكافية  ّٖٓ/  ِ، كشرح التسييؿ :  ِّ/  ِ: يعيش بفال(  ينظر : شرح المفصؿ ّٖٗ)

 . ُٓ/  ِلمرضي : 
 . ُٗ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف ّٗٗ)
عرابوالقرآف (  معاني ََْ)  . ُْٕ/  ُ:  كا 
 . ْٕٓ/  ُ(  ينظر : المحصكؿ : َُْ)
/  ُ، كالتصريح :  ُٓ/  ِي : ، كشرح الكافية لمرض ّٖٓ/  ِ(  ينظر : شرح التسييؿ : َِْ)

 . ِْٓ/  ِ، كىمع اليكامع :  ّٖٖ
 . ّْ/  ِ(  ينظر : المساعد : َّْ)
 . ُٓ/  ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : َْْ)
 . ّٖٖ/  ُ(  ينظر : التصريح : َْٓ)



 ابفمعنى الجممة ، كقد جعمو الرضي ، مذىب في الحاؿ المككدة فَّ العامؿ إ -ْ
: )) كمف الحاؿ قكليـ : ىك زيد  قاؿ ,إذ (َْٕ)الشجرم ابفمذىب  أنَّو، كالحقيقة  (َْٔ)مالؾ

چںڱ  ڱ  ڱ   چ كفي التنزيؿ : , معركفان 
(ٗٓٛ)

فيذه حاؿ مؤكدة ... كالعامؿ في )    
يز النحكيكف ) معركفان ىك أشبيو معنى الجممة ، كليذا ال ييج معركفان ( ك )  مصدقان ( كما

 . (َُْ). كنبو الرضي عمى  ذلؾ (َْٗ)( (( زيده 
بعد عرض المذاىب السابقة يبقى رأم سيبكيو كمف كافقو مف العمماء القائؿ بتقدير فعؿ   

ىك الرأم األكثر قبكال لدل الباحث ؛ ألفَّ فكرة , حسب المبتدأ بر محذكؼ كجكبا , كيقدَّ 
 .حذؼ العامؿ كجكبا ممكنة كليا نظائر , كما أنَّو أبعد المذاىب عف التكمؼ

 مجيء التمييز معرفة
مػػا التمييػػز ال يكػػكف إال نكػػرة , كىػػذا عنػػد أىػػؿ البصػػرة , فقيػػؿ إنَّ  جػػاء فػػي المحصػػكؿ أفَّ    

مػػف المعرفػػة  خػػؼُّ أجػػنس , فػػإذا حصػػؿ بػػالنكرة التػػي ىػػي الغػػرض بيػػاف ال كجػػب ذلػػؾ ؛ ألفَّ 
 . (ُُْ)جاكزتيامي ليا , فبل معنى لً  كاألصؿي 

, غيػػر جػػائز , فػػبل  (ُِْ)ويـ سػػيبكيتفمجػػيء التمييػػز معرفػػة عنػػد أىػػؿ البصػػرة كفػػي مقػػدم   
, كابػػػػػف  (ُْْ), كالمبػػػػػرد (ُّْ)األخفػػػػػشلؾ كمػػػػػف قػػػػػاؿ بػػػػػذ,  تمييػػػػػز عنػػػػػدىـ إال نكػػػػػرةيكػػػػػكف ال

                                            
 . ِٓ/  ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : َْٔ)
 . ِِ/ّأمالي ابف الشجرم :(  ينظر : َْٕ)
 . ُٗ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف َْٖ)
 . ِِ/  ّالشجرم :  ابف(  أمالي َْٗ)
 . ِٓ/  ِشرح الكافية لمرضي :  ينظر : ( َُْ)
 . ِْٔ/  ُينظر : المحصكؿ :  (ُُْ)
 . ُُِ/  ِينظر : الكتاب :  (ُِْ)
 . ُُُ /ُلؤلخفش :القرآف ينظر : معاني  (ُّْ)
 ِّ/  ّضب : تينظر : المق (ُْْ)



, كعبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػاىر  (ُْٖ), كابػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػي (ُْٕ), كالسػػػػػػػػػػيرافي (ُْٔ), كالزجػػػػػػػػػػاجي (ُْٓ)السػػػػػػػػػػراج
 .(ُْٗ)الجرجاني

 فَّ أيف مػػػا قبمػػػو , كمػػػا ًبػػػحػػػتج أصػػػحاب ىػػػذا المػػػذىب بالقيػػػاس فقػػػالكا : إفَّ التمييػػػز يي اكقػػػد    
يككف نكرة  تي بعد تماـ الكبلـ , فمما أشبو الحاؿ كجب أفٍ أبيف ما قبميا , ككبلىما يالحاؿ ت
 . (َِْ)الحاؿ نكرة  كما أفَّ 

الغرض مف التمييز التفسير , كبياف المبيـ , كىػذا يحصػؿ بػالنكرة , فػبل فائػدة  فَّ إكأيضا ف  
 . (ُِْ)فكانت أكلى, النكرة أخؼ  مف التعريؼ, كما أفَّ  –إذف  –

 . (ِْٓ), كابف الخباز (ِْْ), كالعيكبرم (ِّْ), كاالنبارم (ِِْ)ككافقيـ : ابف الشجرم
عمػى مػف السػماع محتجػيف بمػا كرد , جكاز مجػيء التمييػز معرفػة   إلىكذىب الككفيكف    
 چ ڈ  ڈ      ڍ                  ڍ  ڇ   ڇ    ڑ  ڑ  ڇچ :   إلىتع, فمف ذلؾ قكلو (ِْٔ)رأييـ

(ِْٕ) 
كاحتجػكا أيضػا بمػا  (ِْٖ)سػو ( كىػي معرفػة ((فٍ و عمػى ) نى , فقاؿ الفٌراء : )) العرب تكقع سػفً 

 : (ِْٗ)كرد في الشعر كمف ذلؾ قكؿ الشاعر

                                            
 َِّ – ِِٗ/  ِ:  ينظر : األصكؿ (ُْٓ)

 . ِْٓينظر : الجمؿ : (ُْٔ) 
 . ُْْ/  ِينظر : شرح كتاب سيبكيو : (ُْٕ) 

 . ّٓينظر : الممع :  (ُْٖ)
 . ِٗٔ/  ِينظر : المقتصد :  (ُْٗ)
, كائتبلؼ  َُّٖ/  ِ, كالبسيط  َٕ/  ِ, كشرح المفصؿ  ُُٗ: ينظر : التبصرة كالتذكرة  (َِْ)

 . ْْالنصرة : 
 . َٕ/  ِ: البف يعيشينظر : شرح المفصؿ  (ُِْ)
 . َُٓ/  ّ:  أمالي ابف الشجرمينظر :  (ِِْ)
 . ُِّ/  ُ في اعراب غريب القرآف: , كالبياف ُّٖينظر : أسرار العربية :  (ِّْ)
 . ُُٕ/  ُينظر : التبياف :  (ِْْ)
 . َِٗينظر : تكجيو الممع :  (ِْٓ)
 . ِْٔ/  ُينظر : المحصكؿ :  (ِْٔ)
 . َُّمف اآلية  البقرة : سكرة  (ِْٕ)
 . ٕٗ/  ُلمفراء : القرآف معاني  (ِْٖ)
المقاصد النحكية ,ك  ُّ: / المفضؿ الضبي كركد ىذا البيت في المحصكؿ كىك في المفضيات (ِْٗ)

, كىك رشيد  ْْٗ/  ُ, كالتصريح  ُْْ/  ُ في شرح شكاىد شركح األلفية ، محمكد بف أحمد العيني



 ابكُر عن عمرِ ي َت وِطبـَت النَّْفَس ــَت جـــالَدنا            َرِضــيــــــــــما أْن َعَرفْ ــــــــــــك لّ يترأ  
 :كقػكليـ  , (َّْ): مػا فعمػت الخمسػة عشػر الػدرىـ ككذلؾ احتجكا بمنثػكر العػرب : قػكليـ   

 . (ُّْ)بف رأيوي , ككجع ظيرهي غي وى , ك سفو زيده نفسى 
و نصػب ) نفسػو ( عمػى التمييػز مػع كيرل الفٌراء كغيػره مػف النحػاة تنكيػر التمييػز , إال أنَّػ   

ؿ النكػرة يصػيبيا النصػب فػي مكضػع نصػب يػا فػي تأكيػككنيا معرفة كساغ عنده ذلػؾ ؛ ألنَّ 
يػػا كقػػكليـ : ضػػقت بػػو ذرعػػا , فمعناىػػا . نَّ أم جعميػػا عنػػده فػػي تأكيػػؿ النكػػرة ؛ النكػػرة , كالػػذ

) مػػػف (   إلػػػىفممػػػا نيقػػؿ سػػفو نفسػػػو ( فالسػػفو كػػػاف لمػػنفس  , فكػػػذلؾ ) (ِّْ)ضػػاؽ ذرعػػػي بػػو
الػدار ( فػي الكػبلـ ) ىػك أكسػعكـ دارا ( فتػدخؿ )  : كما يقاؿ نصبت النفس بمعنى التفسير

السػػػػفو لمػػػػػنفس ال  عمػػػػى أف السػػػػعة فييػػػػا , ال فػػػػي الرجػػػػؿ . فكػػػػذلؾ ) الػػػػنفس ( دخمػػػػت ألفَّ 
 . (ّّْ))مف(لػػ

حػاؿ ككنػو معرفػا باإلضػافة , فيػك الفٌراء أجػاز تعريػؼ التمييػز فػي  كمما سبؽ يتضح أفَّ    
 (ّْْ)أخذ برأيو الطٌبرم كقد, فعكمؿ معاممة النكرة  ,فيو معنى التمييز كاف معرفة إال أفَّ  فٍ ا  ك 

 . (ّْٓ)كابف الطراكة
  چ ڇ    ڑ  ڑ  ڇچ الشريفة كىػي  اآلية عمى ما استدؿ بو الككفيكف في إياز كأجاب ابف   

 . (ّْٔ)ف كجكه((الشريفة م اآلية كالجكاب عف ))فقاؿ : 
بػو  قػاؿ, كىذا الجػكاب  وً فسً في نى  وى فً جر , أم : سى الفَّ ) نفسو ( منصكب بتقدير حرؼ إ -ُ

 . (ّْٖ)األخفشك ,  (ّْٕ)الكسائي

                                                                                                                             
فجاء في المفضميات كشرح إياز ابف شياب اليشكرم . كلكنو فيو اختبلؼ في الركاية عف ما نقمو ابف 

 .عمرو عن صددت وطبت النفس ياقيس    رأيتك ّلما أن عرفت وجوىناالتسييؿ 
 , ّّ/  ِلمفراء : القرآف معاني ينظر : (َّْ)
 . َِّ/  ِ, كاألصكؿ :  ُْْ/  ْاب لمسيرافي : ينظر : شرح الكت (ُّْ)
 . َّٖ/  ِ,  ٕٗ/  ُلمفراء : القرآف ينظر :معاني  (ِّْ)
 . ٕٗ/  ُينظر: المصدر نفسو :  (ّّْ)
 . َٗ/  ّينظر: تفسير الطبرم :  (ّْْ)
 , ِّْ/  ِينظر : رأيو في شرح الجمؿ ألبف عصفكر :  (ّْٓ)
 . ّْٔ/  ُالمحصكؿ :  (ّْٔ)
 . ُِْ/  ُلمنحاس القرآف إعراب , ٖٕ/ِمعاني القرآف لمكسائي : ينظر :  (ّْٕ)
 . ُْٖ/  ُلؤلخفش : القرآف ينظر : معاني  (ّْٖ)



ػػػإ -ِ ًيػػػؿى (  وى فً فَّ ) سى  أبػػػػيفتكػػػكف ) نفسػػػػو ( عمػػػى ىػػػذا مفعػػػكال , كىػػػذا رأم , ( بمعنػػػى ) جى
 . (ُْْ), كابف كيساف (َْْ), كالزجاج (ّْٗ)عبيدة

ػػًفوى (  فَّ إ -ّ ػػػفَّوى بمعنػػى ) سى ) نفسػػػو ( , مفعػػكال بػػػو تشػػديد الفػػػاء التػػي ىػػي العػػػيف , فػػػػ( ب ) سى
 أيضا.

أىػػػؿ التأكيػػػؿ  أفَّ  األخفػػش إلػػػىسػػب الزجػػػاج كنى ,  (ِْْ)كىػػذا الكجػػػو حكػػاه ثعمػػػب , كالمبػػػرد   
ػػػفَّو نفسػػػػو ( يزعمػػػكف أفَّ   أبػػػػي  إلػػػػى, كنسػػػػب السػػػميف الحمبػػػػي ىػػػػذا الكجػػػو  (ّْْ)المعنػػػػى ) سى

 . (ْْْ)األكبر األخفشطاب خال
االلػػؼ كالػػػبلـ فػػػي )  : ))أفَّ  قػػػاالبػػو الككفيػػػكف  لبيػػت الػػػذم استشػػػيدعمػػػى اإيػػػاز ابػػف كردَّ    

أيضػػػا صػػاحب كتػػػاب  مثػػػؿ ىػػذا. كقػػاؿ ب (ْْٓ)الػػنفس( زائػػدة , كالمعنػػػى : )كطبػػت نفسػػػا( ((
ا ما استشيدكا بو مف كبلـ العرب : ما فعمت الخمسة عشر الدرىـ مٌ , أ (ْْٔ)الككاكب الٌدرية

جح ظيره , كك سفو زيد نفسو , ككغيبف رأيوي ،  : أما قكليـ, ك فبل شاىد فيو؛ ألف )الػػ( زائدة , 
ػًفو فػي نفسػو نَّ أفيمكف تأكيميا عمى  , كغيػبف يا منصكبة عمػى نػزع الخػافض , كالتقػدير فيػا سى

مّْنت األ , إذأك تككف منصكبة عمى الشبو بالمفعكؿ بو  ,في رأيو , ككجع في ظيره  فعاؿ ضي
ًفو , كغيبف ككجع معنى   . (ْْٕ)فعاؿ متعديةأ, سى

فيك نػادر  معرفةما كرد كالراجح عندم رأم البصرييف في عدـ مجيء التمييز معرفة , ك    
فػي الكجػو إيػاز  مػا نقمػو ابػفك فتخريجيػا  التي استشػيد بيػا الككفيػكف , اآلية ا مٌ أكمتأكؿ , ك 

ػػفَّوى  كىػػك أفَّ  الثالػػث ػػًفو ( ) سى التضػػميف ال  ( بتشػػديد الفػػاء كىػػي مفعػػكؿ بػػو , كذلػػؾ بػػأفَّ  ) سى
 قاس عميو , ككذلؾ حذؼ حرؼ الجر .يي 

                                            
 . ٔٓ/  ُعبيدة :  بيألالقرآف ينظر : مجاز  (ّْٗ)
عرابوالقرآف ينظر : معاني  (َْْ)  . َُِ – َِٗ/  ُ:  كا 
 . ِٕٗ/  ُرم : بك اينظر : الكشؼ كالبياف / لمنيس (ُْْ)
 . ٓٔٓ/  ُ:  بحر المحيطينظر : ال (ِْْ)
عرابو القرآف ينظر: معاني  (ّْْ)  . َِٗ/  ُ: كا 
 . ّّٕ/  ُ: / السميف الحمبيينظر: الدر المصكف  (ْْْ)
 . ّْٔ/  ُالمحصكؿ :  (ْْٓ)
 . ّٖٓينظر :الككاكب الدرية :  (ْْٔ)
 . ّٕٖ/  ِ, كشرح التسييؿ  ُِْ/  ْينظر : شرح الكتاب لمسيرافي :  (ْْٕ)



ر التمييز ىك الغالب كىك األصؿ , كقد يرد يتنك كقد ذكر الدكتكر فاضؿ السامرائي أفَّ     
 .(ْْٖ)عميو كىذا ال يمكف القياس, معرفة في تعبيرات قميمة 

 المتصرف تقديم التمييز عمى عاممو
 فعبلن غير متصرؼ,أك  ر فعؿ ,كاف عاممػػػو غي إذااتفؽ النحاة عمى منع تقديـ التمػػييز    
كمنيـ مف , جازه أفمنيـ مف  لعامؿ متصرفا ,كاف ا إذايـ اختمفكا في حكـ تقدمو نَّ أإال 
لى, ك (ْْٗ)منعو و منعكا مف أصحابسيبكيو ,ك  بقكلو :))كاعمـ أفَّ إياز ابف  أشارىذا الخبلؼ  ا 

و مرفكع في المعنى ـ مف أنَّ ا تقدَّ مى ,كذلؾ لً  متصرفناتمييز عمى عاممو ,كلك كاف فعبلن تقديـ ال
 .(َْٓ)ألكقع مكقعا ال يقع فيو الفاعؿ (( ـى دّْ فمك قي ,  إليوإلسناد الفعؿ ؛ 
 ,(ِْٓ), كالمبرّْد(ُْٓ)المازني أجازك قائبل :)) جازكا التقديـ أمف  إلى أيضاإياز ابف  أشارك    

 .(ّْٓ)تقديمو(( كالككفيكف
 :  (ْْٓ)الشاعركىي قكؿ , كذكر بعد ذلؾ حجتيـ  
  طـــــيبُ ـراِق تَ ــــــــــــــنفســـًا بالفـــ ا كانَ يا      ومَ يــبُ بِ حَ  ــراقِ ـــــــــــيــمى بالفِ لَ  رُ ـجُ ــــيــأتَ   
و قد ركم أنَّ   إلى أشارلشذكذه كقمتو, ك  ؛ و ال حجة فيوىذا البيت , بأنَّ إياز كردَّ ابف    

اج :عمى نحكو آخر كىك ,كرٌد ابف إياز (ْٓٓ)كما نفسي بالفراؽ تطيب , كىذه ىي ركاية الٌزجى
ىذا ما ىك إال دليؿ عمى مكقفو الرافض لتقدـ التمييز عمى عاممو المتصرؼ كما يعضد 

                                            
 . َِٕ/  ِمعاني النحك : ينظر:  (ْْٖ)
صار نتاالك  ,ٕٗ/ُلمفراء : القرآف , كمعاني ّٔ/ّ, كالمقتضب : َِْ/ُينظر: كتاب سيبكيو :  (449)

, كشرح  ّْٖ/ِ, كالخصائص : ُُْ/ْ, كشرح الكتاب لمسيرافي : ِِّ/ِ: األصكؿ, ك  ٖٔلسيبكيو : 
 . ُٗٓ:  , كالمرتجؿُُْ/ُىاف :الممع البف بر 

 .ْٕٔ/ُالمحصكؿ :  (450)
 .ّٓٗ/ُ, كينظر إعراب القرآف لمنحاس : ّٔ/ّينظر : المقتضب : (ُْٓ)
 .ّٔ/ّ: المقتضبينظر :(ِْٓ)

 . ْٖٔ/ ُينظر : المحصكؿ : (ّْٓ)
المحرر  , كّْٖ/ِ. كلممخبؿ السعدم في الخصائص :ٕٓالبيت ألعشى ىمداف في ديكانو : (ْْٓ)

,كلساف ٗ/ِ: محٌمد عبد الحٌؽ بف غالب الغرناطيٌ  الكجيز م تفسير الكتاب العزيز ، ابف عطٌية أبك
 . ُِٓ/ِ:/ الزبيدم , كتاج العركس َِٗ/ُ:/ ابف منظكر العرب 

عراب, ك  ُْٕ: العضدم اإليضاح, ك ْٖٔ/ُينظر :المحصكؿ : (455)  .ّٓٗ/ُلمنحاس : القرآف  ا 



ما كاف الحبيب ذا : خبر كاف عمى حذؼ مضاؼ , أم  "نفسا"يككف  أفٍ ىذا القكؿ تجكيزه 
 .(ْٕٓ)اإلنصاؼصاحب  إليو أشاركىذا ما (ْٔٓ)نفسو 
عثماف  أبيشيخو  رأممتصرفا , كىذا العامؿ كاف  إذاجاز التقديـ أسكةن بالحاؿ أ المبرّْدك    

 .(ْٖٓ)المازنيٌ 
عف حقيقتو التي ىي تمييز ما  تقديـ التمييز يخرجو بأفَّ  كالمبرّْد ,,  كقد ريدَّ عمى المازنيٌ   
ر البد في المعنى سَّ فى ر , كالمي سٌ فى لمي شكؿ , كىك في المعنى تفسير , كالتفسير ال يككف إال أي 
ال لـ يكف تفسيرا لو أفٍ   أيضاالجػػػػػػكاز  إلىكمػػػػػف ذىػػػػػب  ,(ْٗٓ)يككف مقدما عمى التفسير ,كا 

 أبك,ك (ُْٔ)ابف مالؾ رجح القكؿ بالجكاز مف المتأخريفكمف  ,(َْٔ)كالكسػػػػػائػػػػػػػػػػيٌ ,  الجػػػػرميٌ 
 . (ِْٔ)حياف
, (ّْٔ)بعض النحكييفبعامة الككفييف مقتديا بذلؾ   إلىالقكؿ بالجكاز إياز كقد نسب ابف   

كحده مف الككفييف كما تقدـ , قاؿ ابف السَّرَّاج :))  ىك مذىب الكسائيٌ  كفيو نظر ؛ألف ىذا
جعفر النحاس :))  أبككبمثؿ ىذا قاؿ  (ْْٔ)(( فالناس عمى ترؾ إجازة تقديمو سكل المازني

  .(ْٓٔ)يتقدـ ما كاف منصكبا عمى البياف (( يكف أفٍ كال الككف, كال يجيز سيبكيو 
مع  راًفييكثيرا مف النحكييف لـ يذكركا ىذا القكؿ مذىبا لمككفييف , كالسيما السّْ  كأفَّ    

 .(ْٔٔ)عنايتو بمسائؿ الخبلؼ

                                            
 .ْٗٔ/ُ( ينظر : المحصكؿ : ْٔٓ)
 .ّٕٖ/ِ( ينظر : اإلنصاؼ : ْٕٓ)
 .ّٔ/ّ:  ( ينظر : المقتضبْٖٓ)
 .ّٕٓ-ّٔٓ/ُ:  إليضاح في شرح المفصؿر : اظ( ينْٗٓ)
, كارتشاؼ الضرب :  ُِٕ/ُ, كشرح الكافية لمرضي : ّٖٗ/ِ( ينظر: شرح التسييؿ : َْٔ)
 .ُٕ/ْ, كىمع اليكامع : ُٖٔ/ّ, كشرح األشمكني :ُّْٔ/ْ
 ٕٕٔ/ِ:  , كشرح الكافية لمرضيّٖٗ/ِ( ينظر : شرح التسييؿ : ُْٔ)
 .ُّْٔ/ ْارتشاؼ الضرب : ( ينظر: ِْٔ )
 .ََّ/ُ, كالمباب : ّٗ, كائتبلؼ النصرة : ّْٗ( ينظر : التبييف : ّْٔ)
 .ِِٗ/ِ(األصكؿ: ْْٔ)
 .ّٓٗ/ُلمنحاس : القرآف ( إعراب ْٓٔ)

 .َُْ/ْينظر : شرح الكتاب لمسيرافي :  (466)



فالسماع كثرة , بالسماع كالقياس جكاز تقديـ التمييز عمى عاممو ابف مالؾ ثبت أك    
, .بغض النظر عف الشاىد الذم شؾ في ركايتو (ْٕٔ)رأمالمؤيدة ليذا الالشكاىد الشعرية 

 :  (ٛٙٗ)كمف ىذه الشكاىد ىي
 ي اشتعالَ سِ أْ رَ  ــباً ــــــيُت, وشيــوَ عَ ال      وما ارْ ــــبعـادي األمإُت حزمي في ـعْ َضيّ     
 , إذ قدَّـ )شيبا( عمى عاممو )اشتعبل( كىك فعؿ متصرؼ  ىنا : اشتعؿ الرأس شيبا  األصؿف

 : (ٜٙٗ)ككذلؾ قكؿ الشاعر     
 وال يائس عند التعسُِّر من ُيْسرِ          بضارعٍ  -َأِضيُق  َذْرعاً  إذا -ولسُت  

 ضيػػػػػؽ بضػػارع .أز عمى عامػػػمو في قكلو : ذرعا كالشػػػاىد تقدـ التميػػػي
نحك صرؼ قياس التمييز عمى غيره مف الفضبلت المنصكبة بفعؿ متما القياس , فيك أ  

 .(َْٕ)المفعكؿ كالحاؿ
اقكؿ : إفَّ التمييز في حقيقتو كالنعت في اإليضاح كالنعت ال يتقدـ عمى عاممو فكذلؾ   

ما أشبيو , فضبل عمى أفَّ الغالب في التمييز المنصكب بفعؿ متصرؼ أٍف يككف فاعبل 
يغير عما كاف يستحؽ مف كجكب التأخير , لذا ما كرد في ىذيف البيتيف  فبلفي األصؿ , 

مف تقديـ التمييز عمى عاممو الفعؿ المتصرؼ فيك ضركرة , فبل يقاس عمييا , كيعضد 
ذلؾ مجٍي اآلية القرانية بيذا المعنى عمى الترتيب ))كاشتعؿ الراسي شيبان(( , كالبد مف أفَّ 

 مجيكال القائؿ .ركب الضركرة , فضبل عمى أفَّ البيتيف الشاعر قد أخذ المعنى منيا ك 
لىك      رأم قائبل : )) كيمكح لي  كمف كافقو ذىب الدكتكر رشيد العبيدمٌ  المازنيٌ  رأم  ا 

مؿ , أصح مذىبا الة ,كمسألة الحاؿ مف حيث تقديميما عمى العأالمازني في ىذه المس
 .(ُْٕ)قياسا كسماعا ((

 
 توسط بين المستثنى منو وصفتو إذاالمستثنى  إعرابحكم 

                                            
 .ّٖٗ/ِينظر: شرح التسييؿ : (467)
في إيضاح التسييؿ , كشفاء العميؿ ِْٗ/ِ, كشرح ابف عقيؿ : ٔٔ/ِالبيت في المساعد :  (468)
 .ََّ/ِ, كحاشية الصباف :ٗٓٓ/ِ: يميسعبد اهلل السم بي/أل
 .ٗٓٓميؿ : ع, كشفاء الّٖٗ/ِالبيت ببل نسبو في شرح التسييؿ :  (469)
 .ّٖٗ/ِينظر : شرح التسييؿ :  (470)
 .ُِّ: / د. رشيد العبيدم عثماف المازني  أبك (471)



 تكسط المستثنى بيف  إذاالعكس  أكاختمؼ النحاة في ترجيح النصب عمى االتباع    
المستثنى عمى  تقدم إفٍ : )) ف إياز  ابفقكؿ كىك ما يكضحو لنا , المستثنى منو كصفتو 

 صفة المستثنى منو , ال عمى نفسو , ففيو كجياف :
و ال يجب نصبو , بؿ يجكز فيو البدؿ , كقكلؾ : ) : قكؿ سيبكيو رحمو اهلل , كىك أنَّ  األكؿ

( المرفكع  أحدو ؾ ( مف ) أبك مف زيدو ( , إٍف شئت أبدلت )  خيره  ؾى أبك إاٌل  أحده ما أتاني 
 . (ِْٕ)شئت نصبتو (( فٍ ا  بفعمو ك 

سيبكيو  االتباع , إال أفَّ  أكلـ يرجح أيان مف النصب  يبكيوس فَّ أ إياز ابفكيتضح مف قكؿ   
ؾ أبك إال  أحده قمت : ما أتاني  قاؿ : )) فإفٍ  إذ,حسف مف النصب أقد رجح البدؿ كجعمو 

إال عمرك خيرو مف زيد ، كاف الرفع كالجر جائزيف ،  أحد، كما مررت ب مف زيدو  خيره 
مت الرافع كالجار ، ثـ أبدلتو مف المرفكع كالمجركر ، ثـ كصفت ؾ قد شغى ألنَّ  ف البدؿي كحسي 

ٍف ككذلؾ : , بعد ذلؾ  يعمؿ  لؤلب كلـ تيفرده ألفٍ  فٍ ؾ أخميت مى ؾ صديقا , ألنَّ أبك لي إال مى
منو ، ككذلؾ مف لي  إال زيدان خيرو  أحدكما يعمؿ المبتدأ , كقد قاؿ بعضيـ : ما مررت ب

كفي أنفسيـ شيء مف , مكا دّْ يقى  , كرىكا أفٍ  إال زيدان صديؽه  أحده إال زيدان صديقان ، كما لي 
 . (ّْٕ)يقٌدـ قبؿ االسـ إال نصبان (( صفتو إال نصبان ، كما كرىكا أفٍ 

, كىك أٍف  عميوبيكا تنييو : )) كىنا سؤاؿ لـ يقكؿ بعد ما ذكر قكؿ سيبك إياز  ابفكنجد    
فيؿ الحاؿ كذا مع تقدـ المستثنى , حسف مف النصب أاؿ : قد كاف اإلبداؿ مع التأخير يق

 . (ْْٕ)عمى كصؼ المستثنى منو , أـ حدث أمر آخر ((
يقتضي أٍف يككف فَّ قياس مذىب سيبكيو إسؤالو بقكلو : ))  فعإياز  ابفكقد أجاب    

الصفة ىي المكصكؼ في المعنى , كقد تقدـ  كذلؾ أفَّ  ,بداؿ النصب أحسف مف اإل
كتقدمو عمى صفة المستثنى كتقدمو عمى المستثنى , المستثنى عمى صفة المستثنى منو 

 . (ْٕٓ)نفسو ((

                                            
 . َْٗ/  ُ( المحصكؿ : ِْٕ)
 .ّّٕ- ّّٔ/  ِ( كتاب سيبكيو : ّْٕ)
 . ُْٗ/  ُ( المحصكؿ : ْْٕ)
 . ُْٗ/  ُ:  محصكؿال( ْٕٓ)



تقدـ كجب نصبو , كىنا كما يقكؿ  إذاحكـ المستثنى  المتقدـ كجيو ؛ ألفَّ إياز  ابفكقكؿ    
ى مف األكلبالقياس عمى الحالة األكلى يشبو تقدمو عمى المستثنى نفسو , فكاف إياز  ابف

 عند سيبكيو.كما يككف النصب ىك األحسف كليس العكس  التقديـ , أفٍ 
 . (ْٕٔ)مالؾ ابف تابع سيبكيو في قكلو ىذا قدك    
و عثماف المازني , كىك أنَّ  أبيالمازني قائبلن : )) الثاني قكؿ  رأمإياز  ابفذكر  مف ثـك    

 . (ْٕٕ)النصب البتة (( ايكجب فيي
المازني كجكب النصب ال غير , كىذا يخالؼ ما جاء في   إلىإياز  ابفسب كىنا نى    

إاٌل زيدو خير منؾ ؛ ألفَّ البدؿ إنَّما  أحدو المقتضب : )) ككاف سيبكيو يختار : ما مررت ب
 ككاف المازني يختار النصب  .نعتو , كالنعت فضمة ال يجكز حذفيا ىك مف االسـ ال مف 

كاف في المعنى مكجكدان ,  فٍ ا  حتو مف لفظي , ك طرَّ اأبدلت مف الشيء فقد  إذاكيقكؿ : 
ما يراد لمعناه . الكبلـ إنَّ  فَّ كالقياس عندم قكؿ سيبكيو ؛ أل فكيؼ أنعت ما قد سقط ؟

ىما أحد يسقيط  منو مكجكداف معان , لـ يكضعا عمى أفٍ كالمعنى الصحيح أٌف البدؿ كالمبدؿ 
 . (ْٖٕ)ؿ منو بمنزلة ما ليس في الكبلـ ((بدى المٌ  فَّ إإاٌل في بدؿ الغمط , ف

, كما أٌف سيبكيو كىك نص صريح مف تمميذه المبرّْد, المازني يختار النصب  فَّ أفنجد    
 الٌ إ, كلكف لـ يجعمو كاجبا فيو ,  اختار البدؿ , فمعنى االختيار أنَّو رجح النصب عمى غيره

 المازني إلىنصب ال ب. نسبكا كجك  (ُْٖ)حياف ابأ, ك  (َْٖ)إياز ابف, ك  (ْٕٗ)عصفكر ابف فَّ أ
. 

الصفة  فَّ عصفكر كبل المذىبيف بقكلو : )) كأجاز يكنس كغيره البدؿ ؛ أل ابفعؼ ضٌ كيي    
جانب المبدؿ , كليس يمـز في ذلؾ ما يمـز في تقديمو عمى   إلىتككف  النية بيا أفٍ 

كىك مع , المستثنى منو مف تقديـ التابع عمى المتبكع , كال مف كضع العاـ مكضع الخاص 
 إذاؿ بيف الصفة كالمكصكؼ بالبدؿ, كحكـ البدؿ صالف  إلىو يؤدم ألنَّ  ؛ذلؾ ضعيؼ 

 .تككف الصفة مقدمة عمى البدؿ  اجتمع مع الصفة أفٍ 
                                            

 .ْْٖ/ِ( ينظر : شرح التسييؿ : ْٕٔ)
 .ِْٗ/ُالمحصكؿ : ( ْٕٕ)
 . ََْ – ّٗٗ/  ْ( المقتضب : ْٖٕ)
 . ّٖٗ/  ِ: البف عصفكر( ينظر : شرح الجمؿ ْٕٗ)
 . ُْٗ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : َْٖ)
 . َِّ/  ِ( ينظر : ارتشاؼ الضرب : ُْٖ)



و يمـز فيو الفصؿ بيف الصفة مف كبلميـ , كالنصب أضعؼ , ألنَّ  كثرىذا ىك األ   
 . (ِْٖ) في ضركرة((اٌل إكالمكصكؼ باالستثناء , كالفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ ال يجكز 

راه التكسط أيف فيقكؿ : )) كالذم رأيفي ىذه المسألة ىك التكسط بيف الإياز  ابف رأمك    
عف الكصؼ معركفان بدكنو,  ايِّ نغإذا كاف بينيما , كاألخذ بقكلييما , كذلؾ أفَّ المستثنى منو 

إاٌل بكصفو , كىك الـز , فالقكؿ  يفي بً كاف ال يى  فٍ ا  ير الـز , فالقكؿ قكؿ سيبكيو , ك ككصفو غ
 .(ّْٖ)(( افعثم أبيقكؿ 
قدمت المستثنى  فٍ ا  شرح المفصؿ : )) ك ذ جاء في ,إ كقد قاؿ بمثؿ ىذا الرأم الزمخشرم   

لمصفة  ترثال تك ىما كىك اختيار سيبكيو أفٍ أحدعمى صفة المستثنى منو ففيو طريقاف , 
نزؿ تقديمو عمى الصفة منزلة تقديمو عمى المكصكؼ تي  كتحممو عمى البدؿ , كالثاني أفٍ 
إال عمرك  أحدمررت بؾ خير مف زيد , كما أبك إال  أحدفتنصبو , كذلؾ قكلؾ : ما أتاني 

 . (ْْٖ)تقكؿ : إال أباؾ كاال عمران(( أكخير مف زيد , 
دكف كىك جكاز الكجييف مف  ,مذىبان ثالثان في ىذه المسالة رأمعد ىذا اليي  كيمكف أفٍ    

لـ تنقؿ  إذو محصكر بيف أعبلـ نحاة البصرة ,لة يبدك أنَّ أترجيح . كالخبلؼ في ىذه المس
السماع  لة يحكمياأخبلؼ فييا عند الككفييف , كالمس دؿ عمى كجكديلنا الكتب النحكية ما 

فيككف , كرد باإلتباع  فٍ ا  كرد النصب فيككف النصب , ك  فٍ إساليب , ففي مثؿ ىذه األ
ٍف كرد بيما فيك كذلؾبا  .التباع كا 
 
 
 

 العامل في المفعول معو 
المذككر بعد الكاك لمصاحبة معمكؿ فعؿ لفظا نحك "استكل الماء ) ىك )المفعكؿ معو :    

, االسـ الفضمة  ), كفي شرح الحدكد : ) (ْٖٓ)(( كالخشبة" أك معنى "ما شأنؾ كزيدا" 
 .(ْٖٔ)((صيص عمى المعية مسبكقة بفعؿ, أك ما في حركفو كمعناه نريد بيا التالتالي كاكا أي 

                                            
 . ّٗٗ – ّٖٗ/  ِ: البف عصفكر( شرح الجمؿ ِْٖ)
 . ُْٗ/  ُ( المحصكؿ : ّْٖ)
 .ٕٔ/  ِيعيش :  بف( شرح المفصؿ : الْْٖ)
 . ُٖٗ: / عبد القاىر الجرجاني ( التعريفات ْٖٓ)



ف في ك كاختمؼ النحكي,نصكبا كىذا المفعكؿ البد لو مف عامؿ يسمط عميو حتى يككف م   
, كبيف أفَّ ىذه المسألة مختمؼ فييا مف إياز  ابفكقد ذكر ىذا االختبلؼ ,ىذا العامؿ 

 ة:عدٌ  أكجو
ناصب المفعكؿ معو  . كىك أفٌ (ْٖٖ)أيضامعط  ابف: كقاؿ بو (ْٕٖ)مذىب البصرييف -ُ

االسـ فنصبو , كما   إلىالفعؿ قيكّْم  بالكاك فتعدل  ألفَّ الفعؿ الذم قبمو , بتكسط الكاك ؛ 
 .اليمز كالتضعيؼ كغيرىا االسـ ب  إلىييعدل 
جممة المفعكؿ معو قد ال يأتي فييا فعؿ أصبل  كيعترض عمى مذىب البصرييف بأفَّ    

 كما أفَّ  ,فنسبة النصب لمفعؿ ال معنى ليا , مرا ( نحك ) ما أنت كزيدا , كما شأنؾ كع
المفعكؿ معو يأتي بعد الفعؿ البلـز , كالفعؿ المتعدم , مثؿ )رافقتؾ كزيدا ( فالقكؿ بتقكية 

الكاك تأتي مع المتعدم ,ككاف األكلى االستغناء عنيا  ألفَّ ؛  أيضاالكاك لمفعؿ ال معنى لو 
 . (ْٖٗ)تقكية عمى مذىب النحكييف  إلىالمتعدم ال يحتاج  ألفَّ ؛ أيضا
اج أبيمذىب  -ِ في قكلؾ : )قمت  األصؿالناصب لو فعؿ مقدر ف فَّ أ: (َْٗ)إسحاؽ الٌزجى

 كزيدا ( قمت كصاحبت زيدا .      
 :    (ُْٗ)ىذا المذىب بكجييفإياز  ابفكقد رد    
 اٌدعاؤه الحذؼ عند االستغناء عنو . - أ

اج إفَّ  -ب  االسـ  فَّ إف ىذا الفعؿ المقدر لـ يظير في شيء مف كبلميـ , كعمى تقدير الٌزجى
اج   إلى الرأمحد الباحثيف نسبة ىذا أالكاك صار مفعكال بو , كقد تتبع المنصكب بعد  الٌزجى

 .    (ِْٗ)ةسبنال ىذهنتيجة مفادىا عدـ صحة   إلىكصؿ , ف

                                                                                                                             
 . ُِِ: / الفاكيي( شرح الحدكد النحكية ْٖٔ)
 , ُّٗ: العضدميضاح , كاإل َِٗ/  ُاألصكؿ: , ك  ِٕٗ/  ُينظر : كتاب سيبكيو :  (ْٕٖ)

 . ْٔ, كائتبلؼ النصرة :  ِْٖ/  ُكاإلنصاؼ :  ,َّّ/ُ: كالنكت 
 . ُٖٓ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : ْٖٖ)
 . َّٖ/  ِالنحك الكافي : , ك  ٔٔٔ – ٓٔٔ/  ِي النحك : ( ينظر : معانْٖٗ)
 . ِْٗ/  ِ:  , كينظر : شرح التسييؿ ُِٓ/ ُ( ينظر : المحصكؿ : َْٗ)
 . ُِٓ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : ُْٗ)
 . ِٓ( ينظر : الخبلؼ النحكم في المنصكبات : ِْٗ)



الكاك كاقعة مكقع ) مع (  ألفَّ الظرؼ ؛و ينتصب انتصاب نَّ إ, (ّْٗ)األخفشمذىب  -ّ
كقد كانت منصكبة عمى الظرؼ كأقيمت , الجممة ) قمت مع زيد ( فمما حذفت )مع(  فكأفَّ 

 .ب ) زيد ( عمى حد انتصاب ) مع (الكاك مقاميا انتص
, كقد ضعؼ الشاطبي ىذا  (ْْٗ)أكثر النحكييف  إلىحياف ىذا المذىب  أبككقد نسب    

 .(ْٓٗ)رفية((ظكقعت مكقع الكاك يجب ليا النصب عمى ال إذاالمذىب )) ألفَّ )مع( 
جممة ) استكل في  فَّ أـ يركف ألنَّي ؛و ينتصب عمى الخبلؼ نَّ إ(ْٔٗ)مذىب الككفييف -ْ

عمى  بنتصاف,فقد خالؼ الثاني األكؿ , ال يحسف تكرير الفعؿ  (ْٕٗ)( كالخشبةى  الماءي 
يف , نحك ما قاـ زيد نيالعطؼ الذم يخالؼ بيف المع عمييـ بأفَّ  األنبارمه الخبلؼ . كقد ردَّ 

الخبلؼ  ففمما لـ يك, ليس بمنصكب لزكما ما بعد لكف يخالؼ ما قبميا , فٍ إفلكف عمرك , 
 .(ْٖٗ)و كذلؾ مع الكاكنَّ إجبا لمنصب مع ) لكف ( فاك 

بؿ قاؿ الفراء , كمنيـ الفراء لـ يقكلكا بالخبلؼ ,الككفييف  فَّ أتباه ىنا نَّ لبل ممفتكال   
لصرؼ ىك الذم ا أفَّ كالصرؼ مصطمحيف متقاربيف , إال  كاف الخبلؼ فٍ ا  ك , بالصرؼ 

نَّتصاب الظرؼ الكاقع ا الخبلؼ  فمصطمح كضعو الككفيكف المٌ أيخص المفعكؿ معو , 
 .(ْٗٗ)خبران 
ككذلؾ الفعؿ المضارع , ا الصرؼ فيك مصطمح لنصب االسـ الكاقع بعد كاك المعية مٌ أ   

 . (ََٓ)بعد الكاك الدالة عمى المصاحبة المنصكب
                                            

,  ُِ/  ُالمحصكؿ : ك ,  ّٕٗ, كالتبييف :  ِْٖ/  ُاإلنصاؼ : ,ك َّٔ/ُ: النكت( ينظر : ّْٗ)
 . ّٗ/  ِ, كشرح الكافية لمرضي :  ْٗ/  ِكشرح المفصؿ البف يعيش : 

 . ُْْٖ/  ّ( ينظر : ارتشاؼ الضرب  : ْْٗ)
 . ِّْ/  ّ( المقاصد الشافية : ْٓٗ)
كشرح المفصؿ :  , ُِٓ/  ُ, كالمحصكؿ :  ّٕٗ, كالتبييف :  ِْٖ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ْٔٗ)
ِ  /ْٗ . 
: / أبك ىبلؿ العسكرم , كجميرة األمثاؿ ُِٔ/ُ: / ابف جني  ينظر :سرصناعة اإلعراب( ْٕٗ)
ُ/َٓ. 

 . َِٓ/  ُينظر : اإلنصاؼ : ( ْٖٗ)
المصػػػطمح الكػػػكفي ، )بحػػػث( ، د. محيػػػي الػػػػديف تكفيػػػؽ إبػػػراىيـ ، مجمػػػة التربيػػػة كالعمػػػـ ، جامعػػػػة ينظػػػر : (ْٗٗ)

 .  ِٓـ : ُٕٓٗ،  ُالمكصؿ ، عدد 
مصطمحا الخبلؼ كالصرؼ " دراسة تحميمية" , د. حامد عبد المحسف كاظـ , مجمة ينظر :( ََٓ)

 ـ.ََِٗ,ُ, العددُِاإلنسانية , المجمد القادسية لمعمـك 



فجعمكا الصرؼ  الخبلؼ مصطمح الصرؼ كما ينضكم تحتو عمى كقد حمؿ المحدثكف   
أمر  , يقكؿ الدكتكر المخزكمي :)) كميما يكف مف(َُٓ)مصطمحيف لمؤدل كاحدكالخبلؼ 

 .(َِٓ)فمبلؾ الصرؼ كالخبلؼ كاحد((
ة كفعطمتأتي بالكاك  فٍ أؼ الصرؼ بقكلو : )) الفٌراء يعرّْ  نجدالقرآف معاني   إلىكبرجكعنا 

كاف كذلؾ فيك  إذا, ف الو حادثة ال تستقيـ إعادتيا عمى ما عطؼ عمييعمى كبلـ في أكٌ 
 .(َّٓ)رؼ((الصَّ 
؛ فالمفعكؿ معو مسبكؽ بكاك , ثـ مسبكؽ بحادثة ال يمكف تقدير الكاك فييا لمعطؼ    

لـ يفرؽ بيف الصرؼ كالخبلؼ , ككذلؾ فعؿ إياز  ابف كالحقيقة أفَّ  ,الختبلؼ المعنى 
ىشاـ كقاؿ : ))كسمى الككفيكف  ابفىذه المسألة عمى و نبَّ كقد  ؛كأغمب المتأخريف  األنبارم

غمب الذيف أخر لـ يذكره آكلمفراء في المفعكؿ معو رأم ,  (َْٓ)((رؼىذه الكاك كاك الص
, فيك يقدر العامؿ فيو مع  أيضاإياز  ابف. كمنيـ  (َٓٓ)عرضكا الخبلؼ في ىذه المسألة

 :   إلىتعحو في تفسيره لقكلو كىذا ما كضٌ , و فعؿ مناسب نَّ أكجكد الكاك عمى 
چٿ   ٹ  ٹ  چ 

كنيصبت الشركاء بفعؿ مضمر كأنؾ قمت : فاجمعكا  .  إذ يقكؿ :))(َٔٓ)
    .(َٕٓ) (( ككذلؾ ىي قراءة عبد اهلل, أمركـ كادعكا شركاءكـ 

اج.  إلىالمنسكب  الرأمقريب مف  الرأمكىذا   الٌزجى
  إلىإياز, بؿ أشار إليو إشارة كلـ ينسبو  ابفبقي رأم الجرجاني الذم لـ يذكره  

 .(َٗٓ)الكاكىك العامؿ  , كىك أفَّ (َٖٓ)الجرجاني

                                            
, كالمدارس النحكية / د. خديجة الحديثي : ُٗٗ-ُٖٗالمدارس النحكية / د. شكقي ضيؼ : ( َُٓ)

, ٕأمكف العدد المنصكب عمى الصرؼ في العربية , د. ليث اسعد عبد الحميد , مجمة كمية المك , ُٖٔ
 .ُُّـ : ََِِ

 .ِٓٗمدرسة الككفة : ( َِٓ)
 . ّْ/  ُلمفراء : القرآف ( معاني َّٓ)
 . ُْٔ( مغني المبيب : َْٓ)
 . ّٔ, كائتبلؼ النصرة :  ّٕٗ, كالتبييف :  ِْٖ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : َٓٓ)
 . ُٕ اآلية  (  سكرة يكنس : مف َٔٓ)
 .ْٗٓ/ّ, كينظر : معجـ القراءات القرانية :  ّْٕ/  ُالقرآف لمفراء : ( معاني َٕٓ)
 . ُٗٓ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : َٖٓ)



 ابفكليذا قاؿ , أصؿ الكاك العطؼ  ألفَّ : )) ال يجكز  ىذا قائبلإياز  ابف كقد ردَّ    
متى الفعؿ لتعذر ؛إذ ألنَّؾ لك ري  ؛ نصبال(ب الشمسً  كعى مي كطي  ؾى يجكز ) انتظرتي  : ال(َُٓ)جني

زيده  ـى : ال يجكز ) تكمَّ  (ُُٓ)المتأخريفتظار , كقاؿ بعض نيصح منيا اال الشمس ال
, كنممح مما سبؽ أفَّ ابف  (ُِٓ)المتناع الكبلـ مف الحجر (( متنعه العطؼ مي  ألفَّ  ( ؛رى كالحجى 
الرأم البصرم , كما يؤيد ىذا كيقكيو ىك رٌده الرأم القائؿ بأفَّ الفعؿ   إلىقد ركف إياز 

كحده ىك الناصب أك الكاك إذ قاؿ :)) ال يجكز ؛ ألٌنو قد يككف غير متعدّْ , كلئف كاف 
ميتعديا لكف يككف بعد أخذه مفعكلو ((
بأفَّ الكاك ىي  : كقد بينا رٌده عمى مف قاؿ (ُّٓ)

ه اآلراء رجح أٍف يككف الفعؿ بتكسط الكاك ىك الناصب لممفعكؿ الناصبة , كبعد أف ردَّ ىذ
 :((, كىذا الترجيح جاء بعد قكلو (ُْٓ)معو إذ قاؿ : )) كلٌما بطؿ القسماف تعيف الثالث ((

أفَّ المفعكؿ معو منصكب , كال بيد لو مف ناصب , كال يخمك مف أٍف يككف الفعؿ , أك الكاك 
 .  (ُٓٓ), أك مجمكعييما((

أجزاء ىذا الباب ضعيفة ال تؤلؼ مكضكعا نحكيا  فَّ أالدكتكر إبراىيـ السامرائي كيرل    
) ما أنت كزيدا ( ك ) كيؼ أنت كقصعة  :سميما , فتقدير فعؿ مشتؽ مف الككف في قكليـ 

مف ثريد ( كنصب االسميف بالفعؿ المضمر ) تككف ( إبعاد ليذا المكضكع عف مادة 
يمكف إجراء العطؼ في مثؿ )  بلف, المفعكؿ معو مسألة ضعيفة  المفعكؿ معو , كعنده أفَّ 

, كال يرل فرقا  منفصبلن  ضمير المتصؿ بآخرى سرت كزيدا ( لما يقتضيو ذلؾ مف تككيد ال
نا كزيد ( ك ) سرت كزيدا ( فالكاك ىي ىي لـ تتبدؿ في أفي قكليـ : ) سرت 

 .(ُٔٓ)الجممتيف

                                                                                                                             
اعمـ أنَّؾ , كقد أخذ الجرجاني في المقتصد بمذىب البصرييف إٍذ قاؿ : )) َِ( ينظر : الجمؿ : َٗٓ)

إذا قمت : ماصنعت كزيدا , فإفَّ زيدا ينتصب بالفعؿ الذم ىك )صنعت ( بكاسطة الكاك...كالكاك ال عمؿ 
نَّما يعمؿ الفعؿ بإعانتيا لو النصب   . َٔٔ – ٗٓٔ/  ُ(( , المقتصد : ليا كا 

 . ُّْ/  ُ( ينظر : الخصائص : َُٓ)
 ُٗٗ:  باز( ينظر : تكجيو اٌلممع البف الخُُٓ)
 . َِٓ/  ُ( المحصكؿ : ُِٓ)
 .َِٓ/ُ:  صدر نفسوالم( ُّٓ)
 .َِٓ/ُالمصدر نفسو : ( ُْٓ)
 .ُٗٓ/ُ:   المصدر نفسو( ُٓٓ)
 َُٕ – َُٔ( ينظر : النحك العربي نقد كبناء : ُٔٓ)



  إلىفَّ سبب االضطراب في ىذا المكضكع راجع أكرأل الدكتكر شكقي ضيؼ ,    
 غمكض الضابط , الذم كضعو النحاة لممفعكؿ معو , ككاف السبب في اقحاميـ الصكر

,  (ُٕٓ)أـ ليست مف بابوكانت التي تأتي فييا الكاك , سكاء أمف باب المفعكؿ معو  ياجميع
لتي ال االحقيقة  ةصيغ ك المفعكؿ معو إالأٍف ال يعرض في النح )و يجب )نَّ أ ارتأللذلؾ 

كالتي تحمؿ معنى الظرفية الزمانية كالمكانية , أك , تككف عاطفة  تصمح فييا الكاك أفٍ 
 .(ُٖٓ)ة تصكرا سميما((ئفحسب حتى تتصكره الناش (بعبارة أدؽ معنى )مع 

العامؿ في المفعكؿ معو ليس الكاك أك ما قبميا مف  فَّ أ  إلىكىناؾ مف النحاة مف ذىب    
قصد اقتراف ما بعد الكاك لممعمكؿ الذم قبميا في  إذاالفعؿ أك شبيو بؿ ىك المتكمـ , ف

التشريؾ في الحكـ رفعو بغض النظر عف اقترانيا  في الزماف , أم جعؿ الكاك عاطفة . 
ذاك  ح إليو عبد القاىر الجرجاني حيف قاؿ :))كىذا ما لكٌ  , فيك  يالسةى كالطَّ  البردي  قمت جاءى  ا 

في  كاف صحيحا . غير أفَّ  يالسةي , إذ لك قمت : كجاءت الطيالسةي كالطٌ  كقكلؾ : جاء البردي 
 .(ُٗٓ)العدكؿ عف لفظ العطؼ فائدة أخرل كىي الداللة عمى االقتراف((

لمصاحبة ,  قيصد النَّصي عمى ا إفٍ  ))كىذا ما أشار إليو الرضي في شرحو لمكافية    
اٌل فبل جك    إلىكالٌنصُّ عمى المصاحبة ىك الداعي  ): ) أيضا. كقاؿ  (َِٓ)((ب النصب , كا 

 . (ِِٓ). كقريب مف ىذا ما نقمو الخضرم(ُِٓ)((النصب 
ىك أكثر اآلراء كجاىة كقبكال مف حيث المعنى كبعده عف البحث  الرأمىذا  كيبدك أفَّ     

  .كراء العامؿ 
 
 
 
 

 لمجنس النافية)ال( اسم 
                                            

 . َُِ:  ـ شكقي ضيؼ قديما كحديثاحك التعميمي ( ينظر : تيسير النُٕٓ)
 . ُُِ:   المصدر نفسو( ُٖٓ)
 . ُٔٔ/  ُ( المقتصد : ُٗٓ)
 . ِِٓ/  ُ( شرح الكافية لمرضي: َِٓ)
 . ُِٓ/  ُ( المصدر نفسو : ُِٓ)
 . َِِ – َُِ/  ُ( ينظر : حاشية الخضرم : ِِٓ)



 كىي : (ِّٓ)إياز ابفتعمؿ ) ال ( النافية لمجنس عمؿ ) إفَّ ( بشركط ذكرىا  
 يككف اسميا كخبرىا نكرتيف . أفٍ  -ُ

 حصؿ ذلؾ بطؿ عمميا . إذاف, لضعفيا ؛  يفصؿ بينيا كبيف اسميا بشيء اٌل أ -ِ

 تكرر؛ ألنَّيا بالتكرار تككف جكابا لكبلـ عمؿ بعضو في بعض.ت اٌل أ -ّ

  .(ِْٓ)ناقبل ليذه الشركط , فقد ذكرىا قبمو كثير مف النحاة كافإياز كىنا ابف 
مضاؼ , كشبيو بالمضاؼ , كالمضاؼ كالشبيو ك كينقسـ اسميا عمى ثبلثة أقساـ : مفرد , 

 , كىي :(ِٔٓ)عمة إعرابيماإياز  ابفف , كبيٌ (ِٓٓ) اتفاقابو معرباف 
 بخبلفو في المفرد ., التركيب فييما متعذر  فَّ أ -ُ

فكذلؾ مع , كال بناء مع التنكيف , كمعاقب لو , المضاؼ إليو جارو مجرل التنكيف  فَّ أ -ِ
 الجارم مجراه .

فبل ييقٌدر ,  إليومضاؼ ص بالي ألنَّو قد تخصَّ ؛ المضاؼ ال يتضمف معنى ) مف (  فَّ أ -ّ
 جرم مجراه .أي كالمشابو , الميستغرقة داخمو عميو )مف ( 

ىذا الخبلؼ   إلىإياز  ابفما االسـ المفرد فقد اختمؼ النحاة في حكمو , كقد أشار أ    
ٍف كاف مهضافا أك كاف مفردا  إذاا مبني سـ معي)) كلكف االشرحو لقكؿ ابف معط :  عند , كا 

 . (ِٕٓ)((مشبَّينا بالميضاؼ ,كجب نصبو
فظ ممبني ال ىذه المفرد اسـ ) ال ( أفَّ   إلىذىبكا  (ِٖٓ)أكثر البصرييف أفَّ إياز  ابفذكر ك  

 ف حجتيـ في ذلؾ كىي :كبيٌ , منصكب المحؿ 

                                            
 . َُٔ – ََٔ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : ِّٓ)
 .ِِٔ/ُ, كالمباب : ّٕٓ/ْ:  , كالمقتضبِْٕ/ِينظر : الكتاب : ( ِْٓ)

 . َْٔ/  ُ:   حصكؿ( ينظر : المِٓٓ)
 . َْٔ/  ُ:  صدر نفسو( ينظر : المِٔٓ)
 .َّٔ/  ُ:  المصدر نفسو (ِٕٓ)



 و تضمف معنى ) مف ( , كاالسـ متى تضمف معنى الحرؼ ييبنى , كذلؾ أفَّ أكال : أنَّ   
( : ال مف رجؿو ؛ ألنَّو جكاب لمف قاؿ : ) كىؿ مف رجؿ في  ؿى األصؿ في ) ال رجي 
أفَّ الكاحد النكرة في بذلؾ ك ؛  (ِٗٓ))مف( المستغرقة فيولكجكد ؛ الدار؟( كالسؤاؿ عاـ 

: ما مف فرد مف ال عمى جية الشمكؿ كاالحاطة , بؿ عمى جية البدؿ , أم  ُـّ الكجكب يعي 
ألنَّيا ؛ يككف المراد كال يجكز إظيار ) مف (   كيصدؽ عميو , كيجكز أفٍ اٌل إفراد ىذا النكع أ

) مف ( ال  فَّ إكأيضا ف, كا إعماليا لمشبو المقدـ لك ظيرت ألبطمكا عمؿ )ال( التي أراد
كلك حذفكا ) مف ( مباشرة ألبطمكا االستغراؽ , ( ككذلؾ )ال( المشبو بيا  تظير مع ) إفَّ 

 .(َّٓ)ا تضمنت معناىا كجب بناؤهكلمٌ , كا اسميا معنى ) مف ( منض تكسط الحاؿ , بأفٍ ف
المتضمف  أفَّ  ىػ(َٖٔ)ت الضائع ابففيرل , ت مف بعض النحاة دَّ كىذه الحجة قد ري    

 كبلمو  فَّ أ كريدَّ عمى ابف الضائع , (ُّٓ)دىاما ىك )ال( نفسيا ال االسـ بعلمعنى )مف( إنٍ 
ببل دليؿ كال نظير ؛ إذ ليس في العربية حرؼ داؿ عمى معناه متضمف معنى حرؼ آخر , 

 .(ِّٓ)ما ىك في األسماءكالتضمف إنَّ 
تضمف معنى الحرؼ ىنا عارض بدخكؿ )ال(  أفَّ ىػ ( َُِٔ)ت  الصٌبافكنقؿ    

ىذا الصباف ٌد كرى  ,(ّّٓ)يككف بأصؿ الكضع كالتضمف المقتضي لمبناء يشترط فيو أفٍ 
ال العارض , ي األصمما ىك في البناء اشتراط ككف التضمف بأصؿ الكضع إنَّ  :)) بأفَّ بلن ئقا
))(ّْٓ). 

                                                                                                                             
,  ِّ/  ُ:  األخفش/ القرآف , , كمعاني  ِْٕ/  ِ,  ِّٖ/  ِ(. ينظر كتاب سيبكيو : ِٖٓ)

, كأمالي ابف  ِّٗ:يضاح العضدمٌ , كاإل ّٕٗ/  ُحك: كاألصكؿ في الن َّٔ,  ّٕٓ/  ْكالمقضب: 
رٌم:   . ِٖٓ/  ِالشَّجى

رٌم: ُٖ:  ( ينظر : معاني الحركؼِٗٓ) , كترشيح  ّّٔ: , كالتبييف ِٗٓ/  ِ ، كأمالي ابف الشَّجى
,  ِّٔ/  ُبف يعيش النحكم  : , كشرح المفصؿ / ا ُّٓك  ُٕالعمؿ في شرح الجمؿ / الخكارزمي : 

, كشرح  َٕٓ/  ِ:  شرح المقدمة الكافية , ك  ّْٖ/  ُالحاجب : يضاح  في شرح المفصؿ / ابف كاإل
 . ُِٗ, كالبيجة المرضية / السيكطي :  ّّٔ, كرصؼ المباني:  ُِٕ/  ِالجمؿ / ابف عصفكر: 

 . َْٔ – َّٔ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : َّٓ)
 . ِِٕ – ِِٔ/  ٓ:  ( ينظر : التذييؿ كالتكميؿ ُّٓ)
 . َُ/  ِ:  حاشية الصٌبافينظر: ( ِّٓ)
 َُ/  ِ( حاشية الصباف  : ّّٓ)
 . َُ/  ِ( المصدر نفسو : ّْٓ)



البناء كتضمف الحاؿ معنى ) في( ىذا التضمف أشبو بالتضمف الذم ال يقتضي  فَّ إإٍذ    
 .(ّٓٓ)معنى ) مف ( زيميكالت

 ,حد أسباب البناءأكالتركيب ,  عشرى  ( تركيب خمسةى  ؿو جي بكا ) ال ( مع ) رى يـ ركٌ ثانيا : أنَّ 
 . (ّٔٓ)ركيبمتَّ ل ككانت فتحةن , كض البناء كتجدده ري لعي ؛ ني عمى حركة كبي 
 ابف, ك  (ّٖٓ), كالمبرّْد (ّٕٓ)سيبكيو بوىي ما احتج إياز  ابفكىذه الحجة التي ذكرىا  

 . (ِْٓ)كغيرىـ  (ُْٓ)جني ابفك  (َْٓ)ىػ(ّٕٕ)تالفارسيٌ عمي  أبكك  (ّٗٓ)السراج
كنصبيا لما بعدىا , سيبكيو : )) ك ) ال ( تعمؿ فيما بعدىا فتنصبو بغير تنكيف  قاؿ   

عممت فيو عمت كما ا جي يكترؾ التنكيف لما تعمؿ فيو الـز ؛ ألنَّ , لما بعدىا  فَّ إكنصب 
 . (ّْٓ)عشر (( بمنزلة اسـ كاحد نحك : خمسةى 

 كاستدؿ مف ذىب مذىب سيبكيو بما يأتي : 
 االسـ مع الحرؼ أحرل بذلؾ , قاؿ كاف تركيب االسميف يكجب البناء , فتركب إذاو نَّ أ -ُ

 الحرؼ كتنزؿ إلىانضـ  إذاني , فاالسـ بي  إلىانضـ  إذا)) كاالسـ الفارسيٌ عمي  أبك
,  , فمٌما صار ىك كالحرؼ كالشيء الكاحد بينيبنى يي  فٍ أحرل األمنو فمنزلة الجزء 

 .(ْْٓ)((كيصير المجمكع في مكضع رفع , فإذا جئت بخبر رفعتو كجعمتو خبر المبتدأ

                                            
 . َُ/  ِ:  المصدر نفسو( ينظر : ّٓٓ)
 . َْٔ/  ُ( كينظر : المحصكؿ : ّٔٓ)
 . ِٕٓ – ِْٕ/  ِ( ينظر : كتاب سيبكيو : ّٕٓ)
 . ّٖٓ – ّٕٓ/  ْ( ينظر :المقتضب : ّٖٓ)
 . َّٖ/  ُ( ينظر :األصكؿ: ّٗٓ)
 . ٖٓ: رة ( ينظر :المسائؿ المنثك َْٓ)
 . ٕٗ: , كاٌلممع  ُُٖ/  ِ( ينظر :الخصائص : ُْٓ)
البسيط في ك ,  ِِّ/  ُ, كشرح الكافية الشافية  ِٖٗ/  ِ: ( ينظر: شرح الجمؿ البف خركؼ ِْٓ)

نىى الٌداني ُْٕ / ُ:  شرح جمؿ الزجاجي , كشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب  َِٗ:  , كالجى
 . ٖٔ/ ابف ىشاـ األنَّصارم: 

 . ِْٕ/  ِكتاب سيبكيو :  (ّْٓ)
 . ٖٗ( المسائؿ المنثكرة : ْْٓ)



الضائع:)) كيقكم  ابفب , قاؿ البناء لمتركُّ  بناء صفة اسـ )ال( المبني يدؿُّ عمى أفَّ  فَّ أ -ِ
 . (ْٓٓ)البناء لمتركيب بناء االسـ مع صفتو ((

يـ إذا : )) كيؤيَّده أنَّ ىػ( َٓٗ)ت االسـ إذا فيصؿ أيعرب , قاؿ الشيخ األزىرمٌ  فَّ أ -ّ
 . (ْٔٓ)فصمكا أعربكا فقالكا : ال فييا رجؿه كال امرأةه ((

اج,(ْٖٓ)كالجرميٌ  ,كبعض البصرييف(ْٕٓ)الككفيكف كذىب     كالسّْيرافيٌ , (ْٗٓ)كالٌزجى
 )اسـ  كاستدلكا بأفَّ , أف اسـ ) ال ( معرب منصكب  إلى,  (ُٓٓ), كالرمانيٌ (َٓٓ)ىػ(ّٖٔ)ت

البناء ال عمة لو ىنا , إذ لك كانت لو  ال( المضاؼ معرب ببل خبلؼ , كىذا يدؿ عمى أفَّ 
(  في الدارً  الكبلـ متضمف معنى الفعؿ ؛ ألفَّ قكلنا ) ال رجؿى  أفَّ , ك عمة لكانت الزمة 

فتعمؿ  () ال ( محمكلة عمى ) إفَّ  عمـ كال أجد رجبل في الدار ( كما أفَّ أتقديره )ال 
  .(ّٓٓ), كيطمؽ الككفيكف عمى ال النافية لمجنس ) ال ( التبرئة (ِٓٓ)مثميا
 ,بؿ اكتفى بذكر رأم جميكر البصرييف القائؿ بالبنػاء, ىذا المذىب إياز  ابفكلـ يذكر     
أيضػا مكافقػا لػرأم جميػكر معط  ابفو قد كافقيـ ىنا, ككاف نَّ أف حجتيـ , كىذا يدؿ عمى كبيٌ 

                                            
 . ِِٕ/  ٓ( التذييؿ كالتكميؿ : ْٓٓ)
/  ُ: , كىمع اليكامع  َّْ/  ُ :, كينظر المساعد ُُِ/ ِمى التكضيح ( شرح التصريح  عْٔٓ)

ْٕٔ . 
مالي , كأ ِٖٖ:  الجاىميات بع الطكاؿ, كشرح القصائد الس َُِ/  ُ: القرآف ( ينظر : معاني ْٕٓ)

رٌم:   . ِٖٓ/  ِابف الشَّجى
/  ُ, كشرح التصريح :  ُٗٗ/  ِ, كىمع اليكامع :  ُِٔٗ/  ّ:  ( ينظر : ارتشاؼ الضربْٖٓ)

ِّْ. 
عرابو ( ينظرْٗٓ)  . ُْٖ/  ُ, كشرح الكافية لمرضي :  َِٕ – ٗٔ/  ُ:  : معاني القرآف كا 
نىى الٌداني  : َٓٓ)  ٖٓ/  ِ: , كشرح التسييؿ  ُْٖ/  ُ, كشرح الكافية لمرضي :  ُِٗ( ينظر : الجى
. 
 . ُٗٗ/  ِ, كىمع اليكامع :  ُٖ: ( ينظر : معاني الحركؼ ُٓٓ)
 . ِّٔ, كالتبييف :  ّٔٔ/  ُ:  اإلنصاؼ: ر ( ينظِٓٓ)
 . َُِ/  ُلمفراء : القرآف ( ينظر : معاني ّٓٓ)



أفَّ اسػػـ )ال( النافيػػة  : أفَّ المبػػرد ىػػك فقػػط مػػف قػػاؿ  عمػػىأحػػد الدارسػػيف  بَّػػو, كنالبصػػرييف 
 .(ْٓٓ)لمجنس مبني عمى الفتح

أف اسػػـ ) ال( النافيػػة لمجػػنس المنصػػكب ، لػػيس   إلػػىذىػػب األسػػتاذ إبػػراىيـ مصػػطفى ك    
 .(ٓٓٓ)متحدثا عنو فيرفع ك ال مضافا إليو فيخفض ؛ لذلؾ كاف حقو مف الحركات الفتحة

, ضعيؼ الحجة القائميف باإلعراب؛ ألفَّ مذىب  المذىب القائؿ بالبناء إلىكلعٌمي أميؿ     
كجب البناء  إذاو نَّ أ. ككذلؾ  بنا إلية كتقديرىـ لمفعؿ بعد ال فيو تكمؼ ظاىر ال حاجة 

نسب إذ ريكّْب االسـ مع الحرؼ أكجب ك أ, فيك  (عشر خمسةى تركيب )لتركيب االسميف ك
 .(ٔٓٓ)االسـ ركب مع ما ىك أصؿ في البناء كما في ىذه المسألة , ألفَّ 

 
 
 
 

 *عمل كي
يا نَّ أكمنيـ مف يرل , يا حرؼ جر نَّ أاختمؼ النحاة في عمؿ )كي( فمنيـ مف يرل    

قد كقؼ عند ىذا االختبلؼ مشيرا إياز ف , كابف يكمنيـ مف يرل فييا الكجي, حرؼ نصب 
 حكاؿ ليا عند البصرييف : أ ةكجكد ثبلث  إلى
قاؿ  (ٕٓٓ)ضمار )أٍف(إصاب الفعؿ بعدىا عمى نتا, ك كالبلـٌيا حرؼ جر نَّ إكالن_ أ

  :(ٛ٘٘)الشاعر

                                            
 .ِِٓينظر: ابف األنبارم في كتابو اإلنصاؼ : ( ْٓٓ)
 .ُِْ-ُُْ: ابراىيـ مصطفى/ د.ينظر : إحياء النحك ( ٓٓٓ)
 .َِٗ, كالجنى الداني : ِّٖ/ُينظر : مغني المبيب : ( ٔٓٓ)
 

*اختمؼ النحاة في كي أىي ناصبة أـ جارة , كلكف األشير فييا أف تككف ناصبة , فاختار البحث أف 
  تككف في ىذا الفصؿ , نظران لتمكنيا في النصب .

 .ُِٔ /ِينظر : المحصكؿ :  (557)
,  ُْ /ٗ, كشرح المفصؿ :  َٖٓ /ِ:  اإلنصاؼ, ك  ِٓالبيت لجميؿ بثينة في ديكانو :  (558)

 . ْٖ /ٖكالخزانة : 



ــ        َأُكلَّ الّنــــَاِس َأصبحـــَت مانحا   : فقالت   ا عــــــــــــــــــــوتخد ك كيما أْن تغـرَّ انَ لســ
لـ ييٍرًض جميكر النحكييف بصرييف ك , (َٔٓ)األخفش, ك (ٗٓٓ)نسب لمخميؿما يي  أكثر رأمكىذا ال

عمييا  إذا دخمتٍ  ىذاكنثران ))ك , ناصبة في كبلـ العرب شعران  كذلؾ لكركد )كي( ؛كككفييف 
اكرمؾ , فػ)كي( ىنا  كقكلؾ : جئتؾ لكي أيكرمؾى , المعنى , ألفٍ يدت , ز أك أي ,  الجارة البلـ

في مكضع مصدرو مخفكض بالبلـ , التقدير)ألٍف اكرمؾ فيو بمعنى )أٍف( كىي كما عممت 
 چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئې   چ :   إلىتعكمف ذلؾ قكلو , (ُٔٓ) ((كالمعنى إلكراًمؾ (

 إذ (ِٔٓ)
كقد  , البلـ ىنا حرؼ جرٍّ  فَّ نصب الفعؿ )تأسكا( ))بنفس )كي( ال بتقدير )أٍف( بعدىا ؛أل

تككف )كي( ىينا حرؼ جرٍّ , ألفَّ حرؼ الجرّْ ال يدخؿ  دخمت عمى )كي( , فبل يجكز أفٍ 
 .(ّٔٓ)جر ((العمى حرؼ 

 :  (ٗٙ٘)كمف كركدىا في الشعر قكؿ الشاعر    
 َيا شنَّــــًا ِبَبْيــــَداَء َبْمــــَقعِ ــــــــي          َفَتتـــــُْركَ ــِـــ َأْن َتِطــــيَر ِبقــــــرَبت ـــِمايـــــــــأَرْدَت ِلَكـ

فقد جاءت ) كي ( بعد البلـ فعممت النصب في الفعؿ , ك) أٍف ( بعدىا زائدة شذكذا     
   .(ٓٔٓ)عند البصرييف , كمككدة لػ) كي ( عند الككفييف

يخالؼ  ماالقرآف في معاني   أفَّ إاٌل  األخفشالمشيكر عف  رأمىذا ال لرغـ مف أفَّ عمى اك    
أٍف ( ىي الناصبة , ىذا المشيكر . فقد جاء في المعاني : )) كقد تككف ) كي ( بمنزلة ) 

, كلك لـ تكف ) كي ( كما بعدىا اسما لـ تقع  "البلـ"فأكقع عمييا  چ  ىئې   چ :  كذلؾ قكلو
 .(ٔٔٓ)(( "البلـ"عمييا 

                                            
 /ِ:  رتشاؼ الضرب, كا ِّٗ /ِ, كشرح الكافية لمرضي :  ُٖ /ٕينظر : شرح المفصؿ :  (559)

ِّٗ . 
,  ِْٔ, كالجنى الداني  ُٖٕ /ْ, كشرح المرادم :  ِّٗ /ِشرح الكافية لمرضي :  :ينظر (560)

 . ُِٖ /ّ:  األشمكني, كشرح  َِّ /ِ, كالتصريح :  ِِْكمغني المبيب : 
 . َِٗصؼ المباني: ر  (561)
 . ِّ اآلية  مف الحديد: سكرة  (562)
 . َُِ /ِ: القرآف  إعراب, كينظر : التبياف في  ِْْ /ِ: القرآف  إعرابالبياف في غريب  (563)
شرح ك , َٖٓ/ِ:  اإلنصاؼك , ِِٔ/ُلمفراء : القرآف البيت ال يعرؼ قائمو : ينظر : معاني  (564)

 .َِٖ/ّشرح التسييؿ : ك , ُٗ/ٕالمفصؿ : 
 .ُُٓائتبلؼ النصرة : ك , َٖٓ/ِ:  اإلنصاؼك , ِِٔ:/ُلمفراء : القرآف ينظر : معاني  (565)
 .ُِٕ/ُلؤلخفش : القرآف معاني  (566)



تأتي )كي( ناصبة كما تأتي  يرل جكاز أفٍ  األخفش كىذا النص كاضح الداللة عمى أفَّ     
 جارة , كىك بيذا يكافؽ البصرييف . 

 يجكز أف, ك  كالناصب ميضمر  تككف حرؼ جر يجكز أفيا حرؼ مشترؾ , ثانيا : إنَّ 
) جئتي كٍي تهكرمىني ( تككف حرؼ نصب كقكلؾ:

(ٕٓٔ). 
 مف جاء بعدىـغمب أ, ك (َٕٓ),كالفىارسيٌ (ٗٔٓ), كالمبرّْد(ٖٔٓ): سيبكيو رأمىذا ال ىتبنٌ  كمف  
كذلؾ نحك , يا تككف جارة عند دخكليا عمى )ما( االستفيامية , كاحتجكا بأنَّ (ُٕٓ)نحاةال مف

َـّ قكليـ : كيمو ؟ فيي تدخؿ عمى )ما( كما تدخؿ عمييا حركؼ الجر نحك : لً  ـى , كىعى ًب ـى , كى
دخؿ عمييا ىاء السكت في أي , ك  األخرل مع حركؼ الجر حذؼتلؼ كما حذؼ األت, ف

 .(ِٕٓ) الكقؼ , فقاؿ : كىٍيمىو , كما يقاؿ : ًفٍيمىو, كعىمَّو
  (ٖٚ٘)ككذلؾ دخكليا عمى )ما( المصدرية , كذلؾ كقكؿ الشاعر   
ــــفإنَّما        ُيرجَّ  رَّ ـــــــَفْع َفضُ ــــــــــْم َتنْ ـــــــلَ  أنت إذا       . رُّ َوَيْنَفعُ ــــــــــــــــــْمَا َيضُ يَ َتى كــَـــ ى الفـ
ما يرادي دخؿ عمييا )كي( كما تدخؿ عمييا البلـ , كالمعنى : إنَّ أ)فجعؿ ما مصدرية , ك )

 .(ْٕٓ)(رّْ كالنَّفًع(ضي الفتى لم
 :  (٘ٚ٘)جاءت البلـ بعدىا كذلؾ كقكؿ الشاعر إذاككذلؾ تككف جارة    

ــضــِلَتقْ كـــــــي  ــــــمخــــــــت ي غـــــيرَ ــــــــــــــــِنــــتِ َوَعــــدْ ــا      ــــــــــــي ُرَقيَّـــُة ميـــــــــــــــــــــــِنِ ـ  .مسِ ــــــــــــــ
 چ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئې   چ :  إلىتعسبقتيا البلـ نحك قكلو  إذاكتككف ناصبة 

(ٕٓٔ) 
                                            

 ُّٔ/ِينظر : المحصكؿ :  (567)
 . ٔ_ٓ/ّينظر : كتاب سيبكيو :  (568)
 .ٗ/ِينظر : المقتضب :  (569)
 . ٓٗالبغداديات:  المسائؿك  , ُّٗ: العضدم اإليضاحينظر :  (570)
شرح ك ,  ّٖالتكطئة : ك ,  ُٕ/ٕشرح المفصؿ البف يعيش ك ,  ّٕٓ/ِ: اإلنصاؼينظر :  (571)

 . َِّ/ُ:  يطسالبك , ِٖٖ_ِٖٔ: /ابف عصفكر  المقربك , ُْٖ/ِالجزكلية: 
 .ِْٖ/ِشرح الجزكلية :ك  , ُٖ/ٕينظر: شرح المفصؿ البف يعيش : (572)
القرآف  انيعيؿ لقيس ابف الخطيـ كقيؿ لمنابغة الجعدٌم ,ينظر : مقالبيت مختمؼ في قائمو ,  (573)

 .ْٖٗ/ٖالخزانة :ك , ُْٗ/ّشرح التسييؿ : ك , ُِْ/ُ: األخفش
 .ُِْ/ُؤلخفىش : القرآف ل معانيك ينظر : ك , ٔٔٔشرح ابف الناظـ : (574)
,  ّٗ/ِشرح الكافية لمرضي :ك , َُٔالبيت لعبد اهلل بف قيس الرقيات, ينظر : الديكاف  (575)
 .ْٖٖ/ٖالخزانة :ك , ُِّ/ِالتصريح :ك , ٗٔ/ّالمساعد: ك 
 .ِّ مف اآلية  الحديد :سكرة  (576)



 فذلؾ في حالتيف ىما : , مريف عمى السكاء ما ككنيا تحتمؿ األأ 
محقيا )أٍف( نحك )جئت كي مجردة مف البلـ كلـ ت نتادخمت عمى الفعؿ كك إذا -أ
 .(ٕٕٓ)تعمـ(أ

ال تيقدَّر قبميا البلـ فتككف تعميمية , أك ا تيقدَّر قبميا البلـ فتككف ناصبة , مٌ إففي ىذه الحالة 
 كالفعؿ بعدىا منصكب بػ)أٍف( مضمرة .

 , نحك قكؿ الشاعر :(ٖٕٓ)ظيرت )أٍف( بعدىا إذا -ب
ْمقــَعٍ ـــيـــــَداء بَ ــــــَيا َشنًَّا ِببَ ــــَربِتــــي           َفَتْتـــــُركَ ـــــــيَر ِبقــــــــْيَما أْن َتِطــــــُردَت ِلكَ أ

(ٜ٘ٚ) 
 بػ)أٍف( . مصدرية مؤكٍّدةأك , فتككف جارةا تعميمية مؤكٍّدة لبلـ مٌ إففي ىذه الحالة 

  إلى, كما نيسب  (ُٖٓ)لمككفييف رأم, كنيسب ىذا ال(َٖٓ)تككف حرؼ نصب دائما ثالثا : أفٍ 
ذىب الككفيكف إلى أفَّ )كي( ال تككف إال حرؼ )) إليوكحجتيـ فيما ذىبكا  (ِٖٓ)الزمخشرم
تككف  كال يجكز أفٍ , األفعاؿ يا مف عكامؿ نَّ ؛أل ال يجكز أف تككف حرؼ خفضنصب , 

 كيبدك أفَّ حجة الككفييف فييا, (ّٖٓ)((األسماءعكامؿ حرؼ خفض ألفَّ حرؼ الخفض مف 
نظر ؛ إذ يكجد في النحك العربي أكثر مف حرؼ يعمؿ في األسماء كاألفعاؿ نحك :حتى , 

 , كيعضد ىذا قكؿ الدكتكر فاضؿ السامرائي : )) ... عكامؿ األسماء التعمؿ (ْٖٓ)كلعؿَّ 
في األفعاؿ , كعكامؿ األفعاؿ التعمؿ في األسماء كىذا بإجماع البصرييف كالككفييف , 
كالغريب أنَّيـ يقكلكف ىذا كمع ذلؾ فإفَّ البصرييف يقكلكف إفَّ كي ناصبة لمفعؿ المضارع 

                                            
 , ٗ/ ِالمقتضب : ك ,  َُِ/ُلؤلخفش : القرآف معاني ك , ٔ-ٓ/ّكتاب سيبكيو :: ينظر  (577)
 . ِْٔينظر : الجنى الداني  :  (578)
 .سبؽ تخريجو  (579)
 . ٔ/ّعمى كتاب سيبكيو :  راًفييالسّْ  شرح,  ُّٔ/ ِينظر : المحصكؿ : ( ّ)
, شرح الكافية لمرضي : ُٓ/ٗ, شرح المفصؿ البف يعيش : َٕٓ/ِ:  اإلنصاؼ: ينظر (581)
ِ/ِّٗ. 
 .ُّٔ/ِينظر : المحصكؿ :  (582)
, كمنيج السالؾ إلى  ألفية ابف مالؾ ِٖٗ/ِ, كينظر ىمع اليكامع : َُٓإئتبلؼ النصرة :(583)
:ّ/َٓٓ. 
الخالف النحوي في كي , د. حيدر حبيب حمزة , كلية اآلداب , مجلة القادسية للعلوم  ينظر :( 584)
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فَّ الككفييف يذىبكف بنفسيا كجارة بنفسيا  أفَّ حتى ينصب الفعؿ المضارع بنفسو   إلى... كا 
 (ٖٓٓ)نفسو ((كيخفض ب

دخكؿ البلـ عمييا , كقكلؾ : جئتؾ لكي تفعؿ ىذا ؛ ألفَّ البلـ حرؼ خفض  فضبلن عمى   
 .(ٖٔٓ), كحرؼ الخفض ال يدخؿ عمى حرؼ الخفض

الككفي كأخذ بو ؛ فعندما عرض  رأمو قد أعجبو الفي ىذه المسألة يبدك أنَّ إياز كابف    
لحاالت ) كي ( كاآلراء التي قيمت فييا قاؿ بعد ذلؾ : )) كقاؿ الزمخشرم : كما أرل ىذا 

 كأنصؼ رحمو اهلل لكجييف:  -الككفي  رأمم: الأ-القكؿ بعيدا عف الصكاب  
 عدـ االشتراؾ . األصؿ فَّ إأحدىما : 

 .(ٕٖٓ)(( األصؿضمار كىك خبلؼ كالثاني : تكمؼ اإل
يا تعميمية في أنَّ  الرأم القائؿ بأنَّيا جارة , إٍذ يرل  إلىكقد ذىب الدكتكر فاضؿ السامرائي   

يا ـ سبقت بالبلـ ؛ كذلؾ ألنَّ أسكاء أفردت  –تعمؿ عمؿ الـ الجر يا م أنَّ أ –كؿ األحكاؿ 
حرؼ التعميؿ ال يدخؿ عمى حرؼ التعميؿ  فَّ إال تستعمؿ إال في مقاـ التعميؿ , أما قكليـ 

قد يقترناف كما في التككيد نحك  االمفظيف المذيف يفيداف معنى كاحدن  فَّ أل راه سميما ؛أفبل 
چ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئچ :  إلىتعقكلو 

كيبدك  ,(ٖٗٓ)فػ)كميـ ( تككيد ك)أجمعكف ( تككيد (ٖٖٓ)
مثمة التي ساقيا الدكتكر فاضؿ السامرائي عمى جكاز دخكؿ حرؼ الجر عمى األ لي أفَّ 

كؿ حرؼ الجر عمى في باب دخ كلـ يذكر لنا مثاالن , حرؼ الجر , تصب في باب التككيد 
الكريمة تأكيداف لزيادة تمكيف  اآلية ) كميـ , كأجمعكف ( في  فضبل عمى أفَّ حرؼ الجر , 

 أيضاالمعنى كترسيخو في الذىف , كحرؼ الجر البلـ ييعد مف العكامؿ , ككي مف العكامؿ 
يما ألنَّ ؛ ف يما جاز الجمع بيف التأكيد, كال يجكز دخكؿ حرؼ عمى حرؼ يعمبلف الجر, إنَّ 

 ليسا مف العكامؿ . 
و يعتمد السماع ر البصرييف ؛ ألنَّ سيبكيو كجميك  إليوالصحيح ىك ما ذىب  رأمكال   

يا تنصب كالقياس , فالسماع كثرة ما كرد مف الشعر , كالقياس ىك قياسيا عمى ) حتى( فإنَّ 
 أفَّ  أيضاالفعؿ في حاؿ مف غير تقدير ناصب , كتخفض االسـ مف غير تقدير خافض , ك 

                                            
 .223-222الزمخشري :  الدراسات النحوية واللغوية عند( 585)

 .ُٕٓ/ِ:  اإلنصاؼينظر :  (586)
 .ُْٔ/ِ: المحصكؿ (587)
 .َّاآلية  سكرة الحجر :  (588)
 َّٓ/ ّمعاني النحك :  (589)



الككفي  رأمس مف العف كثرة التأكيبلت كالتقديرات , عمى العك إبتعادنارأم البصرم في ال
خراج )ما ( االستفيامية عف الصدر , كحذؼ الذم فيو تكمؼ كبير يمزـي منو كثرة الحذؼ كا 

ككؿ ذلؾ  ,لفيا في غير الجرّْ , كحذؼ الفعؿ الصحيح المنصكب مع بقاء عامؿ النصبأ
) مو ( مف )كيمو  كالحذؼ نجده عندىـ في اعتراضيـ عمى أفَّ  , كىذا التقدير(َٗٓ)لـ يثبت

 كليس ىك في مكضع خفض ., ( ليس لػ) كي ( فيو عمؿ 
 

  
 إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل

 ابفكيقكؿ  (ُٗٓ)لـ يكجد المفعكؿ بو ينكب عف الفاعؿ الجار كالمجركر إفٍ  يجكز أفٍ    
و أكلى مف نَّ أ إلىيجكز إقامة الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ , كقد ذىب قـك : ))إياز 

متساكييف في النيابة جعميما قد  جٌني ابفك  (ِٗٓ)أنَّو في حكـ المفعكؿ بو ((بدليؿ  ؛المصدر
 .(ّٗٓ)عف الفاعؿ

 إياز  ابفكجد المفعكؿ بو , كقد أشار  إذاكلكف النحاة اختمفكا في نيابة الجار كالمجركر    
 ا أفٍ مٌ إ ,قاـ مقاـ الفاعؿ ) كاالسـ الذم يي معط : ) ابف ىذا الخبلؼ عند ذكره لقكؿ إلى

ٍف فيقد أيقيـ الجارُّ  ومقام قاـ غيرهاألصؿ , كمع كجكده ال يي يككف مفعكال بو , كىك  , كا 
)) أقكؿ األٍكلى أٍف :معقبا عمى قكؿ ابف معط إياز , فقاؿ ابف (ْٗٓ)((كالمجركر مقاـ الفاعؿ

 و كاف مكافقا لمبصرييف ؛ ألنَّ إياز يقاـ مقاـ الفاعؿ المفعكؿ بو لثبلثة أكجو (( فينا ابف 
 :(ٓٗٓ)ىي أكجوكصؼ مذىبيـ  باألكلى لثبلثة  

                                            
 .ِٕٓ/ِ: اإلنصاؼينظر :  (590)
يضاح , كاإل َٗمزجاجي ل . كالجمؿ َِِ / ُ, كاألصكؿ:  ُٓ/  ْ( ينظر : المقتضب : ُٗٓ)

 . ّٕٗ/  ُ, كالخصائص :  ْٖ. كاٌلممع :  َُْ: العضدم
 . ِّٓ/  ُ( المحصكؿ : ِٗٓ)
 . ّْ( ينظر : اٌلممع : ّٗٓ)
 . ّْٖ/  ُالمحصكؿ : , كينظر : ُٕٕالفصكؿ الخمسكف :( ْٗٓ)
 . ّْٗ – ّْٖ/  ُ: حصكؿ ( ينظر : المٓٗٓ)



ككذلؾ الفاعؿ يككف مفعكال بو , كقكلؾ : ) , فَّ المفعكؿ بو يككف فاعبل في المعنى إ -ُ
(, فترفع صفتيما ؛ ألفَّ المنصكب مرفكع في المعنى ؛لككنو  الظريفافً  اعمرن  زيده  بى ارى ضى 

 مرفكعاف . يمافكأنَّ , فاعبل 
 كاسطة .فَّ الفعؿ يعمؿ في المفعكؿ بو بغير كاسطة, كما يعمؿ في الفاعؿ بغير إ -ِ

ىذا الكجو ال يمتاز المفعكؿ بو عف  عف ىذا الكجو ))أرل أفَّ  إياز ابفكيقكؿ      
نَّ  ما فيو امتياز المصدر؛ ألفَّ كبل منيما يتعدل الفعؿ إليو , كيعمؿ فيو بغير كاسطة , كا 

 . (ٔٗٓ)المفعكؿ بو عف باقي المفاعيؿ ((
 , كلـ يقيمكا مقامو سكل المفعكؿ فييا الفاعؿ قد جاءت عنيـ أفعاؿ كثيرة محذكؼ وأنَّ  -ّ

طمب الفعؿ لممفعكؿ بو بعد الفاعؿ أشد منو لسائر  إفَّ , ككذلؾ ف (ٕٗٓ)بو
 . (ٖٗٓ)المنصكبات

 ,كبعد أف ذكر مذىب البصرييف كحججيـ , ذكر بعد ذلؾ مذىب األخفىش كمف كافقو   
 (ٗٗٓ)المفعكؿ بو الصريح إذا تقدـ عمى الذم يرل جكاز إقامة غير المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  چ :  تعالىم( في قكلو زى جً الذم قرأ الفعؿ )يي  راءة جعفربق كاحتجكا, 

چ
 :(َُٔ)كبقكؿ جرير , بصيغة المبني لممجيكؿ(ََٔ)

ــكَ  وَ ـــر ــــــــــيرُة َجـــــــُقفـ تْ ــــدَ لَ ولو وَ       .االبَ ـــــــالكِـ  ــروِ ـــبــــذلك الَجـــــبَّ ــــــــــــُســـل      ٍب مْ ــــــــــ

                                            
 . ّْٗ/  ِ( المحصكؿ : ٔٗٓ)
 . ّْٗ/  ُ( ينظر : المصدر نفسو : ٕٗٓ)
 . ُِٗ/  ُ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : ٖٗٓ)
, كشرح ّْٗ/ُ, كالمحصكؿ :ُِٖ/ ِ, كشرح التسييؿ :ّٕٗ/ُ( ينظر : الخصائص : ٗٗٓ)

 .ِْٖ/ُاألشمكني : 
. كاالحتجاج كاف بقراءة جعفر الذم قرأ الفعؿ ) يجزم ( بصيغة  ُْ اآلية  ( سكرة الجاثية : مف ََٔ)

 .ْٓ/ٖالمبني لممجيكؿ ينظر البحر المحيط : 
,  ّٕٗ/  ُ, كالخصائص :  ِٔ/  ٓ( ال يكجد في ديكانو كىك ببل نسبة في الحجة /الفارسٌي: َُٔ)

 . ُِٗ/  ُكشرح الكافية لمرضي : 



( مع كجكد المفعكؿ بو )الكبلبا( , كقاؿ ابف جني عف ىذا الرأم  فػ)بذلؾ( نائب فاعؿ لػ)سيبَّ
)) فأقاـ حرؼ الجر كمجركره مقاـ الفاعؿ , كىناؾ مفعكؿ بو صحيح , قيؿ ىذا مف أقبح :

 .(َِٔ)محتقرا شاذا ((الضركرة , كمثمو ال يعتٌد أصبل , بؿ ال يثبت إال 
قائبل : )) كليس في جميع ذلؾ  األخفش كمف كافقو بو ما احتج أيضا إياز ابفكقد ردَّ    

 ليس كذلؾ,ضمير الغفراف الذم دؿَّ عميو : ) يغفركا ( مفي يجز ,ف(َّٔ)حجةه ((
 . (َْٔ)ال في غيره, ما ىك في مصدره كالنزاع إنَّ , ( جزل)يي مصدر

 : (َٓٔ)ثـ ردَّ بيت جرير بكجييف    
, إفَّ التقدير فيو عمى كجييف : أحدىما : لقد كلدت فىسيبَّ , كاآلخر كلك كلدت لسيبَّ  -ُ

 ) الكبلبا ( مفعكؿ بو .ك , كىك فعؿ أمر في األكؿ
,  عمى إضمار المقكؿ أم : كلك كلدت قيفيرةي ذلؾ لقيؿ : سيبَّ بذلؾ الجرك الكبلبا -ِ

ضمار القكؿ كثير فاشو   في المغة العربية . كا 
القائؿ بجكاز إقامة الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ  الرأملـ ينسب إياز  ابف فَّ إكالحقيقة    
,  (َٔٔ)مف غير شرط مالؾ ابفاألخفىش كمف كافقو , كمنيـ  إلىالككفييف , بؿ نسبو  إلى

أما مف ,  (َٕٔ)األخفىش قد جكز ذلؾ بشرط تقدـ الجار كالمجركر عمى المفعكؿ بو إال أفَّ 
لـ  ذيف سبقكهلة ؛ ألفَّ أغمب النحاة الكاف مدركا ليذه المسأإياز  ابف أفَّ  يبدكفجية أيخرل 

ا , بؿ يالككفي في الرأم, كلـ يذكركا  المذىبيفيا خبلؼ بيف يذكركا ىذه المسألة عمى أنَّ 
التي جعمت الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ ,  (َٖٔ)جعفر بالمحفأبي يرمي قراءة نجد الفٌراء 

مذىبو مذىب البصرييف في  مع كجكد المفعكؿ بو , كما قكؿ الفٌراء ىذا إال دليؿ عمى أفَّ 
طمعت عميو اكجكد المفعكؿ بو , كلـ أجد فيما عدـ إقامة الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ مع 

                                            
 . ّٕٗ/ُ( الخصائص : َِٔ)
 . َّٓ/  ُ( المحصكؿ  : َّٔ)
 . ُّٓ/  ُ( ينظر : المصدر نفسو : َْٔ)
 . ُّٓ/  ُ: صدر نفسو ( ينظر : المَٓٔ)
 . ُِٖ/  ِ( ينظر : شرح التسييؿ : َٔٔ)
, كارتشاؼ  َِِ/  ُ. كينظر : شرح الكافية لمرضي :  ّٕٗ/  ُ( ينظر : الخصائص : َٕٔ)

 . ُْٗ/  ِالضرب : 
 . ْٔ / ّ,  َُِ/  ِ:  لمفراءالقرآف ( ينظر : معاني َٖٔ)



نحاة اليف بالجكاز لـ ترد إال عند الككفي إلىكتب الككفييف مف يجيز ذلؾ , كىذه النسبة مف 
 .ا في كتبولـ يشر إليي البركات األنبارم أبكحتى  , (َٗٔ)المتأخريف

في ترتيب الجممة  األصؿكقد اعتمد أصحاب المذىب القائمكف بعدـ الجكاز عمى     
بعد ي المفعكؿ بو أتي أفٍ  األصؿبيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو , ف القربىالفعمية كعمى كشائج 

بؿ قد يتقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ جكازا , كأحيانا أيخرل يتقدـ كجكبا في مكاضع  ,الفاعؿ
كالنيابة عنو , حذؼ الفاعؿ كاف المفعكؿ بو أحؽ المتعمقات بالقياـ مقامو  إذامعينة , ف

 . (َُٔ)كعدـ التقدـ عمى الفعؿ, مف الرفع  ياجميعفيأخذ أحكامو 
, ىا تعقيدا ابؿ زاد, يما لـ يحبل المشكمة بؿ يرل أنَّ , يف الرأييرتض  لـكمف المحدثيف مف 

 فضؿ حصر ىذه الظاىرة في فئة خاصة , كقد يحدث أحيانا في االستعماؿ أفٍ ككاف األ
 إلىميا الجار كالمجركر لغرض ببلغي بدال مف المجكء يغيب الفاعؿ كالمفعكؿ كيحؿ مح

 . (ُُٔ)التأكيؿ كالتمحؿ
كاف مفعكال أاألحؽ بالنيابة ما يككف أىَـّ في الكبلـ سكاء  أفَّ إلى (ُِٔ)كيذىب آخركف    
الدكتكر  استحسنوك , المعنى كجعمكه الفيصؿ في الكبلـ  إلىاحتكمكا  فيؤالء, أـ غيره ذلؾ 

قائبلن : )) كىك ما نراه الصكاب فأفَّ المعنى ىك الحاكـ في مثؿ ذلؾ  فاضؿ السامرائي
))(ُّٔ). 

ي الكشؼ عف مراد المتكمـ , ركح المغة كغايتيا ف إلىىذا المذىب ىك األقرب  كأرل أفَّ     
 ىك أرجح ما قيؿ في ىذه المسألة , ألنَّو ينطمؽ مف المعنى , كالسيما التقديـ كالتأخيرلذلؾ 

 لبياف اىتماـ المتكمـ بما يقصده, فيك أكلى بالنيابة لعناية المتكمـ بو .في الكبلـ 
 

 الجار والمجرور أوالفصل بين فعل التعجب ومعمولو بالظرف 

                                            
,  ُِٗ/  ُ, كشرح الكافية لمرضي  ُِٖ/  ِ, كشرح التسييؿ :  ُٗٓ/  ُ( ينظر : المباب : َٗٔ)

, كالمقاصد  ُْٖ/  ُ: شرح األشمكني,  ُْٗ/  ِ, ارتشاؼ الضرب :  ُْٗ/  ِكأكضح المسالؾ : 
 . ُٗٓ/  ُ, كىمع اليكامع :  ِْ/  ّ:  الشافية

الرأم الكسط في النحك العربي , حصة زيد مبارؾ الرشكد , اطركحة دكتكراه , كمية المغة  ( ينظر :َُٔ)
 َْٓ/ِ: ـُٗٗٗ-ىػ َُِْالعربية , جامعة اـ القرل , بإشراؼ سعد حمداف الغامدم , 

 . ُِٔ: د. عفيؼ دمشقية /النحك العربي  إلىالمنطمقات التأسيسية كالفنية  (  ينظر :ُُٔ)
 . ّْْ/  ُ. كحاشية الخضرم :  ٖٗ – ٕٗ/  ِالصٌباف : ( ينظر : حاشية ُِٔ)
 . َٕ/  ِ( معاني النحك : ُّٔ)



جار كمجركر،  أكرؼ ظكاف بغير  فٍ إمنع النحكيكف الفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو    
يف في ىذه رأيىذا الخبلؼ ، فذكر  إلى إياز  ابف أشاركقد  ,ىا ففيو خبلؼ أحدكاف ب فٍ ا  ك 

 , كبىيفى حججيـ (ُٓٔ)كالمبرّْد (ُْٔ)األخفىش إلىكىك المنع ,  األكؿ رأمالمسألة ، كنسب ال
ـى أفَّ ممنيا جريي ًم ىذه  كمنيا أفَّ ,  يار عف كضعً يَّ مثاؿ ال تيغى األ ا مجرل المثؿ ، كقد عي
 ا لمعنىن من مى كؿ لفظ صار عى  فَّ ة ؛ ألحداطريقة ك ـز فييا اٍلتي  ًب عجُّ نشاء لمتَّ إت مى عً ا جي الٌصيغة لمٌ 

ناع متاكمنيا قياس , فيو احتياطا عمى تحصيؿ الفيـ  اٌل يتصرؼأفالقياس , مف المعاني 
 يا المانعكف .إليدلة التي استند كىذه ىي أىـ األ, (ُٔٔ)رعمى امتناع التقديـ كالتأخيالفصؿ 

,  (ُٗٔ)أكثر البصرييفك  ,(ُٖٔ)كالزمخشرمٌ  ,(ُٕٔ)السَّرَّاج ابف رأمىذا ال إلىكمف ذىب     
ًرٌم سبو كنى  ٍيمى كال يجكز الفصؿ بيف فعؿ التعجب كبيف ما  ))فقاؿ :  أيضاسيبكيو إلى الصَّ

فضعؼ , ة حداكقد لـز طريقة ك , ؼ ر فعؿ التعجب ال يتصٌ  فَّ عًمؿ فيو عند سيبكيو ؛ أل
ىذا باب ما يعمؿ  )):  في ذلؾ عمى ما جاء في كتاب سيبكيومعتمدا ,  (َِٔ)((عف الفصؿ

 . (ُِٔ)((عمؿ الفعؿ كلـ يجر مجرل الفعؿ كلـ يتمكف تمكنو 
ًرٌم  مأ (ِِٔ)((كليس بصحيح  )):  إياز  ابفكقد قاؿ عف ىذه النسبة     ٍيمى  إلىنسبة الصَّ
 كيو االمتناع .يبس
كاختار  )):  أيضاكقاؿ  (ِّٔ)عمي الٌشمكبيف أبي إلىإياز ابف  الثاني فقد نسبو رأماما ال  

 .(ِْٔ)((كاحتجكا بأشياء ,آخركف جكاز الفصؿ 

                                            
، كشرح المفصؿ  ِْ/ّ.، كشرح التسييؿ :  ُّٖ/ ُمسّْيرافي : ل كتاب سيبكيو ( ينظر : شرحُْٔ)
 . ِٖٖ/ ِ، كشرح الكافية لمرضي :  ُٓ/ ٕ: يعيش بفال
 . ُٖٕ/ ْ(  ينظر المقتضب : ُٓٔ)
 . َّٖ/ ُالمحصكؿ : (  ينظر : ُٔٔ)
  َُٖ – َُٕ/ُ: األصكؿ(  ينظر : ُٕٔ)
 . ُْٗ/ ٕ: يعيش بفال، كشرح المفصؿ  ِٕٕ(  ينظر : المفصؿ : ُٖٔ)
 . ُٕٓ/  ِ، كالمساعد :  ّٖ/ ّارتشاؼ الضرب : (  ينظر :ُٗٔ)
 . ُّٖ/ ُ، كينظر : المحصكؿ :  ِٖٔ/ ُ(  التبصرة كالتذكرة : َِٔ)
 . ِٕ/  ُ(  كتاب سيبكيو : ُِٔ)
 . ُّٖ/ ُ(  المحصكؿ : ِِٔ)
 . ُّٖ/ ُ(  ينظر : المصدر نفسو : ِّٔ)
 . َّٖ/ ُ:  المصدر نفسو(  ِْٔ)



 :  (ِٓٔ)ىيإياز  ابفشياء التي ذكرىا األك 
قكل مف ارتباط المضاؼ بالمضاؼ اليو ، كمع ذلؾ ، ألفاظ التعجب ليس أارتباط  فَّ إ -ُ

 فقد جاز الفصؿ بينيما بالظرؼ كالجار كالمجركر .
( كقد أي  ينحطُّ و ، فبل رفً منع تصُّ بضعؼ  فٍ ا  فعؿ التعجب ، ك  فَّ إ -ِ جيز عف درجة )إفَّ

( كاسميا بي  لى .أك ا . فكذلؾ في فعؿ التعجب ، بؿ ىك مالفصؿ بيف )إفَّ
 اتساع العرب فييما بخبلؼ غيرىما . -ّ
بف معدم كرب :  كككبلـ عمر   ( ؽى صدي يى  أفٍ  ؿً جي ما أحسىفى بالرَّ  )االستدالؿ بقكليـ :  -ْ

 ماتِ كرُ في المَ  تَ ثبَ أَ ىا و اءَ طَ عَ  اِت بَ رُ في الكُ  رَ ىا ، وأكثَ اءَ لقَ  اءِ جَ يفي اليَ  شدَّ أما )
 ،رأمبيذا ال كاقال مف الذيفبا عمي الشمكبيف فقط أإياز  ابفكقد ذكر ,  (ٕٙٙ)(ىااءَ قَ بَ 

,  (ِٖٔ)الجرمي, (ِٕٔ)الفٌراءكثيرا مف النحاة قالكا بو ، كأبرزىـ :  كالحقيقة أفَّ 
اجك ,(ِٗٔ)كالمازني دلة ىـ األأ إياز . كقد ذكر ابف (ِّٔ)كغيرىـ, (ُّٔ)كالفىارسيٌ . (َّٔ)الٌزجى
، كلـ يذكر  ككانت مف النثرال القميؿ منيا إدلة السماعية كلـ يذكر مف األ, القياسية 
قكؿ العباس بف  فمف الشعربيا عمى جكاز الفصؿ ، دلة الشعر التي استدلكا أشيئا مف 

 : (ّّٔ)مرداس السممي
 َقدََّماـــــــوَن المُ ــــُـــ كتَنا َأْن ـــْـــ ْب إَليـــــــبِ حدَُّموا       َوأَ ــــــــَتقَ : يُّ الُمْسِمِميْن ــــِـــ َوَقاَل َنب

                                            
 . َّٖ/ ُالمصدر نفسو : ينظر : (  ِٓٔ)
 . ٔٔ/ ُ: /ابف عبد ربَّو، العقد الفريد  َْ/ ّ(  ينظر : شرح التسييؿ : ِٔٔ)
 .  ّٖ/ّ، كارتشاؼ الضرب :  ِٖٖ/ ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : ِٕٔ)
 . ِٖٖ/  ِرح التسييؿ : ، كش ُّٖ/  ُمسّْيرافي : كتاب سيبكيو ل(  ينظر : شرح ِٖٔ)
 . ّٖ/ ّكارتشاؼ الضرب :  ِٖٖ/ ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : ِٗٔ)
 ،  ُٕٓ/ ِ، كالمساعد :  ّٖ/ ّ(  ينظر : ارتشاؼ الضرب : َّٔ)
 .  ِٔٓ(  ينظر : البغداديات : ُّٔ)
، كشرح  ِّٔ/ّضح المسالؾ : أك ك  َٗ/ِ، كشرح التصريح :  ُٕٓ/ ِالمساعد : ينظر : (  ِّٔ)

  َْ/ّالتسييؿ : 
, )حبب(  ِِٗ/ُ: لساف العرب ، ابف منظكر ، ك َُِ(  ينظر : ديكاف عباس بف مرداس : ّّٔ)

 . ْٗكالجٌني الداني :  , ٔٓٔ/ّكالمقاصد النحكية :  , ّٓ/ّكشرح التسييؿ  : 



 .فصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو بالجار كالمجركر )إلينا( إذٍ 
 : (ّْٔ)س بف حجرأك كقكؿ 
ــــُم ِبداِر الحَ ـــــُأقي ــوَأح   يا    ـــــــا داَم َحْزمُ ــــــْزِم، مـ ــح إذاِر ـــــــ  حوَّال ــــــــــــَأت ْت، بَأنْ الَ ـــــ

 حالت( . إذافصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو بالظرؼ )ف 
 : (ٖ٘ٙ)ربيعة أبي كقكؿ عمر بف 

ــْت وقدَّ فص ــغَ تَ بي بيا مُ ـــــــقم إلىْب بِ أحْ ف    ي   تِ يحَ ــــــفض تريدُ  لْ ــــــــالت: بـــــــ  باضِّ ـــــــــــ
 .قمبي( ك ) بيا ( إلىفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو بالجار كالمجركر ) كىنا
كالظاىر رجحاف قكؿ مف أجاز الفصؿ بالظرؼ كالجار كالمجركر بيف فعؿ التعجب    

كالقياس كىذاف , كىما السماع ,السابقة التي استدؿ بيا المجيزكف  لؤلدلةكمعمكلو ؛ كذلؾ 
 ما ال يتكسع في غيرىما  الظرؼ كالجار كالمجركر يتكسع فييما فَّ ألة ككذلؾ دقكل األأمف 
ال  فَّ أالظرؼ كالجار كالمجركر متعمقاف بفعؿ التعجب ، فيما غير أجنبييف ، فك فَّ أ أيضاك 

 .فصؿ في الحقيقة 
 *عمؿ حتَّى

د كثير يكجك  "حتىىي "مف األدكات النحكية التي شغمت فكر النحاة كثيرا ، كأرىقتيـ    
، كفركعيا ، كما كجب ليا مف العمؿ عمى مستكل التركيب  اصكلياالختبلؼ في امف 

النحكم حتى أنَّيا شغمت حيزا كاسعا مف أكؿ مدكنة نحكية كصمت إلينا كىي كتاب سيبكيو 
عمى أنيا لدخكؿ أخر ما يكتب في النحك كاألدكات العاممة ، كقد نص سيبكيو  إلى(ّٔٔ)

(ّٕٔ)الغاية
 تي : سنعرضيا ، كعمى النحك اآل تعميبلتكليا أحكاـ ك  ،

ىػ(  : )) حتى : تنصرؼ عمى أربعة أكجو جارة ... كعاطفة ،  ّْٖالرماني )  قاؿ
 .(ّٖٔ)كحرؼ مف حركؼ االبتداء (( كناصبة لمفعؿ ...

                                            
 . ِِٗالنحاة : كتذكرة  ّٖس بف حجر : أك (  ديكاف ّْٔ)
 . ْٕٗ: شرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ  ، ك ٕٔربيعة :  أبي   ابف(  ديكاف ّٓٔ)

ف جاءت ناصبة فبتقدير "أٍف" قبؿ   *جاءت "حتى " ضمف ىذا الفصؿ ؛ ألنَّيا في األشير تأتي جارة ,كا 
 الفعؿ .

 ) فيرس المسائؿ النحكية ( .    ِٖٗػ  ِٕٗ/ ٓينظر : كتاب سيبكيو :  (ّٔٔ)
 .ُِ-َِ/ّ:  المصدر نفسوينظر :  (ّٕٔ)
 .ُٓٔ-ُْٔمعاني الحركؼ :  (ّٖٔ)



الفعؿ المضارع ينتصب بػ)أٍف(  أفَّ  إلىذىبكا جميكر البصرييف أفَّ  إيازبيف ابف ك    
مىيا( , ثـ بعد ذلؾ عمؿ سبب تقدير مضمرة كجكبان بعد )حتى( ،  كقكليـ :) ًسرتي حٌتى أدخي

ـى اٍحًتيجى  )أٍف( كحركؼ  ,ؼ جرك الناصب قائبل :)) كالجكاب أنَّيا حر  إلىدكف غيرىا , كًل
تدخؿ عمى الفعؿ , فضبل عف أٍف تعمؿ فيو , فبل بد مف تقدير عامؿ يىًصيري بو  الجر ال

الفعؿ في تأكيؿ االسـ , كليس ذلؾ إاٌل )أٍف( ؛ ألنَّيا مصدرية ناصبة , بخبلؼ )ما( 
ف كانت مصدرية , فإنَّ المصدرية , فإنَّيا غير عاممة  يا تحتمؿ غير ذلؾ , مع , ك)كي( كا 

 .  (ّٗٔ)دي المعنى بتقديرىا ((أنَّيا لمتعميؿ , فىيىفسي 
في قكليـ ىذا عمى حكـ نحكم كىك أٌف)حتى( تعمؿ في األسماء  البصريكف كقد اعتمد   

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        چ  :تعالىفتجرىا نحك قكلو 
ذا  (َْٔ) فخفض )مطمع( بػ)حتى( ، كا 

أف  إلىكانت مف عكامؿ األسماء فبل يجكز أف تككف مف عكامؿ األفعاؿ ، كليذا اضطركا 
 . (ُْٔ)فعؿ لكي يؤكال بمصدر يجر بػ)حتى(يقدركا )أف( قبؿ ال

أٌف )كي( إذا اقترنت بالبلـ نصبت  إلى، فقد ذىبكا  (ِْٔ)كحكميـ ىذا ينتقض بػ)كي(   
بنفسيا نحك ) جئت لكي تكرمني( ألٌف دخكؿ البلـ عمييا يحتـ أف تككف مصدرية ، كأما 

 .  (ّْٔ)كي( حرؼ جرفي قكليـ ) كيمو ؟( بمعنى )ًلمو( فإٌف )
 أحدىما: أٍف تجعؿ الدخكؿ غايةن ف اعمـ افَّ حتى تنصب عمى كجييف ,كيقكؿ سيبكيو :))

أف أدخميا , فالناصب  إلىحتَّى أدخميا , كأنَّؾ قمت : سرتي ًلمىسيرؾ , نحك قكلؾ : ًسٍرتي 
لمفعؿ ىينا ىك الجار لبلسـ إذا كاف غاية , فالفعؿ إذا كاف غاية نصبه , كاالسـ إذا كاف 
غاية جرّّ , كىذا قكؿ الخميؿ , أما الكجو اآلخر فأف يككف الٌسير قد كاف كالدخكؿ لـ يكف , 

:"كمَّمتيو حتَّى كذلؾ إذا جاءت مثؿ كي التي فييا إضمار "أٍف" كفي معناىا , كذلؾ قكلؾ 
يأمرى لي بشيء"((
ميا ؟ لـ يكف إال دخي ى تى أٌنؾ إذا قمت : أسرت حتَّ  إلى كذىب سيبكيو (ْْٔ)

                                            
 .َٗٔ/ِالمحصكؿ :  (ّٗٔ)
 .     ٓ اآلية  سكرة القدر : (َْٔ)
 .          ُٔٓ/ِكاألصكؿ في النحك :   ّٖ/ِ، كالمقتضب :  ُٖ-ُٕ/ّ:  كتاب سيبكيوينظر : (ُْٔ)
 .         ِِٓػ  ُِٓالبركات األنبارم كدراساتو النحكية ، فاضؿ السامرائي : أبك  ينظر :  (ِْٔ)
 .          ّٗ/ِ، كالمقتضب : ُٕ/ّ: كتاب سيبكيوينظر : (ّْٔ)
 .ُٕ-ُٔ/ ّينظر : كتاب سيبكيو :  (ْْٔ)



ذا لـ تثبت السير كىك السبب، لـ يثبت المسبب كىك  النصب ، ألٌنؾ لـ تثبت سيران ، كا 
 . (ْٓٔ)الدخكؿ

 أبي أٌف ىذا مذىب  أٌف الرفع جٌيد بالغ ، كزعـ إلى؛ فذىب  (ْٔٔ)كقد رٌد عميو المبٌرد   
بأٌنو لـ يأًت بقكؿ يدفع عٌميتو ، كال بكبلـ يكسر  (ْٕٔ)الحسف األخفش . فرٌد عميو ابف كالد

حٌجتو أكثر مف الكصؼ أٌف الكبلـ جٌيد بالغ ؛ فيك لـ يقٌدـ حٌجة كال شاىدان يثبت دعكاه ، 
أمرض حٌتى ما  ككٌضح ابف كالد المسألة كقٌدـ ليا األمثمة ، كمف ذلؾ : أٌنؾ إذا قمت ،

ذا لـ يثبت السبب لـ يثبت  يرجكنو ؟ فيك فاسد ؛ ألٌف المرض لـ يثبت ، كىك السبب ، كا 
 .  (ْٖٔ)المعمكؿ

 إلىٌف المبٌرد كىـ في نسبة ىذه المسألة إكرٌد أحد الباحثيف عمى المبٌرد رأيو قائبل: )) 
األخفش ، ألٌف المسألة التي منعيا سيبكيو كأجازىا األخفش ىي نفي األٌكؿ ، فسيبكيو ال 
يجيز الرفع في قكلؾ : ما سرت حٌتى أدخميا ألٌف السير لـ يقع ، فكيؼ يقع المسٌبب كىك 

 . (ْٗٔ)الدخكؿ ، كىذه المسألة يجيزىا األخفش ((
 ف :أفَّ ليـ فييا مذىبيإياز أما عف مذىب الككفييف في "حتَّى" فذكر ابف   

))أحدىما : أنَّيا حرؼ نصب مع الفعؿ , كحرؼ جر مع االسـ , فعمى ىذا ال ييضمىري 
 معيا ناصب .

ذا كقع بعدىا االسـ مجركرا , كاف مجركرا بتقدير " " إلىكاآلخر : أنَّيا حرؼ نصب فقط , كا 
" فالتقدير :" حٌتى انتيى  " كىذا قكؿ  إلىضرًبي , فإذا قمت :"ضربتي القكـى حتَّى زيدو زيدو

 .  (َٓٔ)الكسائي ((
چې  ې  ې  ې  چ  : تعالىقاؿ الفٌراء في تفسير قكلو    

:  )) قرأىا القٌراء بالنصب إال (ُٓٔ)
مجاىدان كبعض أىؿ المدينة فإٌنيما رفعاىا ، كليا كجياف في العربٌية : نصب كرفع فأٌما 

                                            
 . ِٓ/  ّكتاب سيبكيو : ينظر : (ْٓٔ)
 . ُّٕ: نتصار لسيبكيو عمى المبٌرداإلينظر: ( ْٔٔ)
 .ُْٕ:  المصدر نفسوينظر : (ْٕٔ)
 .ُْٕ:  ينظر : المصدر نفسو(ْٖٔ)
 ( . ُىامش )  ُْٕ: المصدر نفسو  (ْٗٔ)
, ٖٗٓ/ِ, كاإلنصاؼ : َُِ/ّ, كشرح كتاب سيبكيو لمسيرافي : َُٔ/ِالمحصكؿ : : ينظر  (َٓٔ)

 .ِّٕ/ْكشرح الكافية لمرضي : 



النصب فؤلٌف الفعؿ الذم قبميا مٌما يتطاكؿ كالترداد فإذا كاف الفعؿ عمى ذلؾ المعنى 
ى ال يتطاكؿ كىك نصب بعده بحٌتى كىك في المعنى ماضو ، فإذا كاف الفعؿ الذم قبؿ حتٌ 

؛ فيي ناصبة بنفسيا عند الككفييف  (ِٓٔ)ماضو ريفع الفعؿ بعد حٌتى إذا كاف ماضيان ((
) كي ( ك ) الـ الجحكد نحك : (  كبقية الحركؼ التي يضمر بعدىا البصرٌيكف ) أفٍ 

)(ّٔٓ)  . 
الكسائي , إذ بٌيف السيرافي أفَّ ما  السيماكقد عقب النحاة عمى ما ذىب إليو الككفيكف ك   

مينكىره ال ييعرؼي  ء" بعد "حتَّى" شيإلىذكره الكسائي مف إضمار "
, فبل يجكز ما ذىب (ْٓٔ)

بطاؿ معنى "حتَّى " ؛ ألفَّ مكضع "حتَّى" في األسماء أفٍ   إليو ؛ كذلؾ لبعده في التقدير , كا 
نَّما ح تَّى اختصتو مف بيف الجممة ؛ ألنَّو يككف االسـ الذم بعدىا مف جممة ما قبميا , كا 
 .(ٓٓٔ)ييستىبىعدي فيو الفعؿ أكثر مف استبعاده في سائر الجممة

يرة " مضمرة أك مظإلى"ما ذىب إليو الكسائي مف أفَّ الخفض ب أماقاؿ األنبارم :)) 
بطاؿ معنى "حتى" فظاىر الفساد   ذكره السيرافي  , ثـ ذكر ما (ٔٓٔ)((لبعده في التقدير كا 

البصرييف إذ قاؿ : )) رأم  إلىفقد ركف في ىذه المسألة ,  إياز يخص مكقؼ ابف  أما ما
ال ييقاؿ : عمى مذىب البصرييف يمـز إضمار ىب البصرييف أكلى دفعا لبلشتراؾ, مذ

ضمار مجازه , كالمجاز أكلى الناصب , كاإلضمار عمى خبلؼ األصؿ ؛ ألنَّا نقكؿ : اإل
 .( ٕٓٔ)شتراؾ ((مف اال

 كقاؿ بعد ذلؾ :)) كقكليـ أكلى مف قكؿ الكسائي لثبلثة أكجو :  

                                                                                                                             
 .ُِْ اآلية   /البقرة سكرة  (ُٓٔ)
, كالحجة في َّْ/ُ, كينظر: إعراب القرآف لمنحاس :  ُّّ – ُِّ/  ُلمفراء :القرآف معاني  (ِٓٔ)

, كمعجـ القراءات القرانية ِٖٗ/ُ. كالكشؼ عف كجكه القراءات : ٓٗالقراءات السبعة البف خالكيو : 
:ُ/ِٗٓ. 
اجيابي البلمات ،أل :ينظر (ّٓٔ)  . ٗٓ – ّٓ:   لقاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزَّجَّ
 .َُِ/ّينظر : شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي :  (ْٓٔ)
 .َُِ/ّ: .َُِ/ّشرح كتاب سيبكيو لمسيرافي :  ينظر : (ٓٓٔ)
 .ََٔ/ِاإلنصاؼ : (ٔٓٔ)
 .َُٔ/ِالمحصكؿ :  (ٕٓٔ)



 نَّو إذا تردَّدت الكممة بىيفى أف تككف مف عكامؿ األسماء , أك مف عكامؿ األفعاؿ ,إاألكؿ : 
كؿ , كعكامؿ ؛ كذلؾ ألفَّ عكامؿ األسماء ىي األصفأف تككف مف عكامؿ األسماء أكلى
 ألكثر.اعمى كمف أيصكليـ الحمؿ  ,األسماء ىي األكثراألفعاؿ ىي الفركع ,كأيضا فعكامؿ 

إضمار الجار , كالبصرم  إلىفَّ الكسائي يحتاج إذا كقع االسـ بعدىا مجركرا إكالثاني : 
 إضمار الناصب , كىك أكلى ؛ لكثرتو كاتساعو . إلىيحتاج 

تقديره ,  إلىإضمار شيء آخر غير الجار , أكىال ترل  إلىنَّو عمى قكلو يحتاج إكالثالث : 
 .(ٖٓٔ)زيدو " ككمما قؿَّ اإلضمار كاف أكلى , كىذا كاضح (( إلىكىك:" حتَّى انتيى ضرًبي 

كمف الصعب ترجيح رأم عمى آخر في مثؿ ىذه المسألة , إذ يقدّْـ كؿ فريؽ مف   
ٍف كاف كؿ كاحد منيما ال يخفى ما في قكلو مف ضعؼ ,  النحكييف حجتو عمى ما يراه , كا 

أجازكا في "كي" أٍف تنصب كتجر بنفسيا , كلـ يجيزكا ذلؾ في "حتَّى" , فالبصريكف 
امؿ األسماء كالككفيكف جعمكا ىذه الحركؼ ناصبة لممضارع كىي مف عكامؿ األسماء , كعك 

 ال تعمؿ في األفعاؿ .
 في اإليجاب "من"زيادة 

يعد حرؼ الجر ) ًمٍف ( مف أكثر الحركؼ دكرانا في النسؽ العربي , كليس أدؿ عمى    
ما يعنينا مف ذلؾ كمو ىك  , غير أفٍ  (ٗٓٔ)ذلؾ مف تعدد معانيو التي تضمنتيا كتب النحاة

 مجيؤه زائدا في الكبلـ كشركط تمؾ الزيادة .
ألخفش إلى اشرط  ) ًمٍف ( في اإليجاب مف غيرنسبة زيادة  (َٔٔ)جاء في المحصكؿ   

 . (ُٔٔ) چڇ    ڇ  ڇ   ڍ  چ :  تعالىكالفٌراء تمسكا بقكلو 
جاء عنو جكاز زيادتيا في اإليجاب كمع غير  , إذٍ األخفىش  إلىكحقيقة ىذه النسبة ثابتة   

 .(ِٔٔ)أك مضافا, أك ظرفا , أك مفعكال , أك فاعبل , النكرات , مبتدأ كاف مجركرىا 

انفشاء فٍها َظش ؛ فانفّشاء نى ٌقم تضٌادتها فً  إنىونكٍ َسثح جىاص صٌادتها فً اإلٌجاب     

اإلٌجاب , تم انكسائً وهشاو هًا يٍ قاال تانضٌادج فقط يٍ انكىفٍٍٍ
(663)

   ٌ َسثح هزا  , نزا إ

                                            
 .َُٔ/ِالمصدر نفسو :  (ٖٓٔ)
نىى ك ,  ّٖٖ: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني , كينظر : ِِٖ(  ينظر : االزىية : ٗٓٔ) الجى

 . ُّٖالٌداني  : 
 . ِٗٔ/  ِ( ينظر : المحصكؿ : َٔٔ)
 .ُّ اآلية  ( سكرة االحقاؼ : مف ُٔٔ)
 . َّٕ – ِْٕ/  ِ,  ِْٓ – ِِّ – ٗٗ/  ُلؤلخفش : القرآف ( ينظر : معاني ِٔٔ) 



وهى يٍ أعالو  , األَثاسي تٍ تكش أتىف . ححانكىفٍٍٍ عايح , غٍش صحٍ إنىانجىاص 

انكىفٍٍٍ ـ ٌىافق انثصشٌٍٍ إر قال تعهٍقاً عهى تٍت عُتشج 
(664)

 : 

     ّداَر بَْعَد تََوهمِ ــــــــــــــــــــال ُمتَرّدم        أم هل َعَرْفتَ  ادر الشعراُء ِمنْ ــــــــْل غـــــه   
 

نما تدخؿ ) ًمٍف ( مػع الجحػد كمػا يضػارعو مػف  )) ، كمػا أشػبيو . فػإذا  سػتفياـ كالجػزاءاالكا 
لـ تدخؿ معيػا ، كقكلػؾ : أكرٍمػتي رجػبلن ، ككسػبت مػاالن ، كال  (٘ٙٙ)جاءت األفعاؿ المحققة 

 . (ٙٙٙ)((يجكز أكرمت مف رجؿو ، ككسبت مف ماؿو 
 (ٕٔٔ)ىػ(َُِت) عبيدة أبك أيضاكمف أجاز زيادتيا في اإليجاب مف غير شرط     

الحسف األخفىش كقكعيا في  أبك) كأجاز ):  قاؿإٍذ مالؾ  ابفك  (ٗٔٔ)جني ابفك  (ٖٔٔ)كالفىارسيٌ 
 (َٕٔ)لثبكت السماع بذلؾ نظما كنثرا (( ؛ أقكؿ واإليجاب كجرىا المعرفة كبقكل

. كىذه  (ُٕٔ)ما الذيف أجازكا زيادتيا بشركط فيـ جميكر البصرييف كبعض الككفييفأ   
 الشركط ىي :

 يككف ما قبميا غير مكجب . أفٍ  -ُ
 يككف مجركرىا نكرة . أفٍ  -ِ
سيبكيو يشترط ككنيا في , ك تككف زائدة  قاؿ : )) أفٍ  إذٍ ىذه الشركط  إياز  ابفكقد ذكر    

 (ِٕٔ)يقع بعدىا النكرات (( كأفٍ , استفياـ نيي ,أك أك , مف نفي , كبلـ غير مكجب 

                                                                                                                             
 . ُّٖ, كالجنى الداني : ُّٗ/ّشرح التسييؿ : ك  ,َْْسائؿ البغداديات : مال( ينظر :ّٔٔ)
 . ُِٖ(  ينظر : الديكاف : ْٔٔ)
 األفعاؿ المحققة ، المراد بيا األفعاؿ المثبتة أم غير المسبكقة بنفي أك شبيو .(  ٓٔٔ)
 . ِٔٗ(  شرح القصائد السبع الطكاؿ : ٔٔٔ)
 . َْٗ/  ٓ(  ينظر : البحر المحيط : ٕٔٔ)
المغني في النحك ،  , ك ٖٕ/  ُ: عمي الفارسيأبك  / ات المشكمة اإلعرابشرح األبي (  ينظر :ٖٔٔ)

 . ِْٖ:  اليمني النحكممنصكر بف فبلح 
الفتح عثماف بف جني   بي  أل/يضاح عنيا في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإل المحتسب(  ينظر : ٗٔٔ)
 :ُ  /ُْٔ . 
 . ُّٖ/  ّ(  شرح التسييؿ : َٕٔ)
,  َُْ/  ُ, كاألصكؿ:  ُّٔ/  ْ, كالمقتضب :  ِِٓ/  ْ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ُٕٔ)

 . ْْْ/  ِ, كارتشاؼ الضرب :  ُِ/  ٖالمفصؿ : ,كشرح ِْٔيضاح العضدم : كاإل
 . ِٗٔ/  ِ(  المحصكؿ : ِٕٔ)



ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چ  چ :  تعالىكالشكاىد التي استدؿ بيا الذيف أجازكا زيادتيا بشركط قكلو    

چ
چڳ    ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ :  تعالى, كقكلو  (ّٕٔ)

(ْٕٔ) . 
مف القرآف ستدؿ بشكاىد اأك كمييما , فقد ما مف لـ يشترط أحد الشرطيف السابقيف أ   

 أقكاؿ العرب كأشعارىـ كمنيا :مف , ك  الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ 
 . (ٕٓٔ) چچ  ڃ  ڃ  ڃ     چڦ   ڦ  چ  چچ :  تعالىقكلو 
چہ  ہ  ه    ھ  چ :  تعالىكقكلو 

(676) .  

 . (ٕٕٔ) چۋ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  چ :  تعالىكقكلو 
لو كسمـ ( : ))إفَّ مف أشد الناس عذابا يـك القيامة آكحديث الرسكؿ ) صمى اهلل عميو ك   

 . (ٕٗٔ)) مف ( في الحديث زائدة  لكسائي : إفَّ اقاؿ  إذٍ  (ٖٕٔ)المصكركف((
ٌؿ عني     . (َٖٔ)كما ركم مف قكؿ العرب : قد كاف مف مطر ، كقد كاف مف حديث فخى
 :  (ُٖٔ)ربيعة أبي قكؿ عمر بف ك   
ــِْن َكاِشــــــــمَ ا       فَ نيـــا ِعْنــــــــدَ ـــــــــــــــــــــمي لـــيـــا ُحبُّ ــــــنْ يَ و      رــضُ يــَـــــلم  حٍ ا قـَــــاَل مـ
 ) مف ( فيو زائدة . إفَّ  إذٍ 
 : (ٕٛٙ)قكؿ جريرك 
 يــيرِ ي وتيجِ الجِـ إدْ  ولِ ا َبمـــغــُت إماَم العـــَــْدِل ُقمـــــُت َليــُــــم     قد كـان من طُـ لمّ 

                                            
 .ٗٓ اآلية  (  سكرة االعراؼ : مف ّٕٔ)
 .  ّ اآلية  (  سكرة فاطر : مف ْٕٔ)
 .ُِٕ اآلية  (  سكرة البقرة  : مف ٕٓٔ)
 .ْ اآلية  ( سكرة المائدة : مف ٕٔٔ)
 .َُ اآلية  (  سكرة ابراىيـ : مف ٕٕٔ)
سنف  ك, ِْٖ: رمبك االحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسأبك  اإلماـ  ، صحيح مسمـ (ٖٕٔ)

 . ُُٗ/  ٖ: عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف بحر النسائي   أبك  النسائي ، 
 . ُّٗ/  ّ( ينظر :  شرح التسييؿ : ٕٗٔ)
 . َُٓ/  ُلؤلخفش : القرآف ( ينظر : معاني َٖٔ)
كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، جماؿ الديف شكاىد التكضيح ك , ُٕٓ( ينظر : ديكانو :ُٖٔ)

 .ِّٗ/ٓ:  / عبد القادر البغدادم المبيب ات مغنيأبي, كشرح ُِٔ: محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي
 .ُِٕ, كشكاىد التكضيح : ُٓٗ( ينظر : ديكانو : ِٖٔ)



رأم األخفىش مقبكؿ ؛ ألنَّو عندما قدر ) ًمٍف ( زائدة في اآليات التي  كيبدك لي أفَّ    
في حيف أٌكؿ غيره ؛ ألفَّ ) مف  , كتأكيبلت ال طائؿ ليا,استشيد بيا تخمص مف إشكاالت 

استقاـ كجو الكبلـ ,  إذاكعدـ التأكيؿ أحسف مف التأكيؿ , , ( ال تزاد في الكاجب عندىـ 
 .  (ّٖٔ)تقدير كالتأكيؿ كلخمكه مف ال, األكؿ في االعتماد  األصؿفيك ارتكز عمى السماع 

فٍ  إياز ابفأما عف      وو قد رجح رأم البصرييف في كتابىنا , إال أنَّ  ارايلـ يرجح  فيك كا 
( إٍذ كرد فيو عند كبلمو عمى أقساـ )مف( أنيا تيزاد في غير المكجب قكاعد المطارحة)

)  . (ْٖٔ)داخمةه عمى نكرة كقكلؾ :)ما جاءني مف أحدو
فيك محاكلة , كـ كبير مف الشكاىد  رلشاىد النحكم فيو إىدااالبصرييف  اغفاؿكحقيقة    
ر المغة في قكالب سبككىا , كدليمنا عمى ذلؾ ىك قبكؿ ذات الشاىد في االحتجاج حصل

يؤيد المذىب الذم ما التي يرتضكنيا , كتخريج كجو عمى مذىبيـ بتأكيؿ يتفؽ مع األ
 ؟فكيؼ يسكغكف ألنَّفسيـ ما ال يجيزكنو لغيرىـ , يريدكنو

 ُربّ و امل في االسم بعد و االع
 , كػػػكف في السياؽ ما يػدؿ عمييا ي تحذؼ حركؼ الجر اختصارا كتخفيفا شريطة أفٍ      

كقد كرد حذفيا بعد) بؿ(  تمؾ الحركؼ التي يجكز حذفيا في الشعر غالبا , أحد "ريبٌ "ك
كشٌذ حذفيا مع التجرد مف الحركؼ ,  أكثرقميبل ,كبعد )الفاء( كثيرا , كبعد )الكاك( 

 .(ٖٓٔ)الثبلثة
 أفَّ  إلىفالبصريكف يذىبكف  , ريبٌ ك اكقد اختمؼ النحاة في العامؿ في االسـ بعد ك     

الجر بعدىا بػ )ريٌب( المقدرة
الجر بيا نفسيا لنيابتيا عف  ف يركف أفَّ ك , كالككفي(ٖٔٔ)

)ريٌب(
الباء , { فيي أم: :)) قاؿإذ ف في ىذه المسألة يالككفيمذىب  المبرّْد ذىبكقد  ,(ٕٖٔ)

                                            
لميجرة , أطركحة  الكريـ حتى نياية القرف الثامفالقرآف الخبلؼ النحكم في كتب إعراب  ( ينظر:ّٖٔ)

دكتكراه, عماد مجيػد عمي العبيدم, كمية التربية , جامعة المستنصرية , بإشراؼ د. لطيفة عبد الرسكؿ 
 .َّٗ: ـََِٓ-قُِْٓعبد , 

 . ُُٖ: قكاعد المطارحة في النحك  (  ينظر :ْٖٔ)
, كمغني المبيب : ُِٕ/ْ, كشرح الكافية لمرضي:  ُِٕ – َُٕ/ِينظر : المحصكؿ :  (685)

ُُٖ. 
, كمعاني ِٕٔ/ُالعضدم :  اإليضاح, ُّٔ/ِ, ِّٔ, َُٔ/ُينظر : كتاب سيبكيو :  (686)

 . ِٗٔ, كرصؼ المباني : ُُّ: / القاسـ بف عمي الحريرم  اإلعراب, كشرح ممحة ُٔالحركؼ : 
 . ّٕٔ/ُ:  اإلنصاؼينظر :  (687)



نَّ ك االك  تدخبلف عمى كؿ ميقسـ بو؛ ألفَّ  }كالكاك عمت مكاف الباء , في معنى الباء , كا  ما جي
كما أيبدلت مف )ريٌب( في قكلو : كبىمدو ليس بو , فمذلؾ ايبدلت منيا  َََ األصؿكالباء ىي 

ضافة بعضيا كما تدخؿ اإل ...بدلت مف الباء دخمت عمى )ريٌب(أي , ألنيا لما (ٖٖٔ)أًنيسي 
 .(ٖٗٔ)عمى بعض ((

حركؼ الجر تجر )كاك( القسـ عند المبرّْد التي نابت عف الباء حرؼ مف  كال شؾ أفٌ    
ى في األكلتككف الثانية مثؿ  فٍ أالتي نابت عف )ريٌب( يقتضي ك ابالك  كازنتيابنفسيا , كم

ال لما كاف ىناؾ كجو لعقد المقارنة بينيما في كبلـ المبرّْد مثؿ ىذه  رل أفَّ أك  , الحكـ كا 
 يا جارة بنفسيا ال بػ )ريٌب( المقدرة .راد بكبلمو أنَّ أيككف المبرّْد قد  الحجة تكفي ألفٍ 

نابت  إذاأيضمرت قكؿ ابف معط : )) كريبما  وشرح ىذا الخبلؼ عندإياز ابف  كبٌيفى     
 .(َٗٔ)((  قاًتـً األعماًؽ خاكم الميختىرؽكقكؿ الشاعر : ك  كاعنيا الك 

 كىك الكثير, , كاالك :  أحرؼأحد ثبلثة ريٌب تحذؼ كيناب عنيا  فَّ أإياز فقد ذكر ابف     
 سيبكيو يجر االسـ بعد )ريٌب( فَّ أفذكر , الخبلؼ في جر االسـ بعدىا  فى يَّ ثـ بعد ذلؾ بى 

كىك ال يعمؿ , , حرؼ عطؼ ك االك  أفَّ ك  , األصؿ, كحجتو التمسؾ بك االمضمرة بعد الك 
ر بك و لك نَّ أك  ر بيا , لجي ريٌب يجكز إظيارىا معو , كال يجمع بيف  فَّ أالمصاحبة , ك ك اجي

  .(ُٗٔ)العكض كالمعكض عنو
عماؿ حرؼ الجر مع إالقكؿ ب إذ ؛ عمى قكؿ سيبكيو قائبل: ))كفيو نظر إيازكعقب ابف    

مكجكدان, كذلؾ ىك  ليككف الجارُّ ك امنا : الجر بالك , فقي  األصؿالحذؼ عمى خبلؼ 
 .(ِٗٔ)((األصؿ

: قائبل  إيازه ابف دٌ حرؼ عطؼ كىك ال يعمؿ فقد رى ك االك  فَّ إما عف قكؿ سيبكيو أك    
مّْـي  (نَّ أل ؛))النيسى  .(ّٗٔ)(( و لك كاف كذلؾ لما كقع في صدر الكبلـ في قكلو : )كبمدو

 إياز ,كقد رد ابف  (ْٗٔ)عمي الفىارسٌي قد ذىب مذىب سيبكيو ابأ فَّ أثـ ذكر بعد ذلؾ     
القسـ ك احيف نابت صار ليا حكـ آخر , كك ك االك  فَّ أب أيضاعمى سيبكيو كمف ذىب مذىبو 
                                            

 .ُُُكالبيت في ديكانو : , قائمو جراف العكد  (688)
 .ُّٖ -ُّٕ/ِالمقتضب :  (689)
 .ُِٕ -ُُٕ/ِالمحصكؿ : كينظر :  ,ُِٓالفصكؿ الخمسكف : (690)
 .ِّٔ/ُ,  َِٔ/ُ, ككتاب سيبكيو : ُُٕ/ِ: لمحصكؿاينظر :  (691)
 . ُُٕ/ِالمحصكؿ :  (692)
 .ُُٕ/ِ:  المصدر نفسو(693)



( نائبة عف عامؿ ك )ري اك  المصاحبة فبل يمـز ؛ ألفَّ ك ابك  رُّ كأمَّا الج,  صمي كىك الحرؼ أبَّ
المصاحبة نائبة عف اسـ كليس حقو العمؿ . كجكاز الظيكر ال يمنع مف النيابة ؛ ك اك ك , 

( كأي ػب ظى فً لي  إذاا , كأمَّ  ظياري إذا جعؿ نائبان فبل يجكز اإلو كذلؾ ألنَّ  لمعطؼ ك ات الك صى خمً )ريبَّ
 . (ٓٗٔ)جاز
و قد ذىب نَّ أكاف مخالفان لمبصرييف في ىذه المسألة ك  إيازابف  فَّ أكيتضح مما سبؽ   

 كؿ ما احتج بو البصريكف كما كلكنو قد ردَّ , لـ يصرح بذلؾ  فٍ ا  ف كالمبرّْد ك يمذىب الككفي
 .بينا
ىي التي تعمؿ ك االك  الككفييف , بأفَّ  إلىنسبة القكؿ في  (ٔٗٔ)كقد شكؾ بعض الباحثيف    

 :  (ٜٚٙ)ةاألنبارم عند شرحو لبيت طرفبف بكر  أبي الجر , مستدليف بما جاء عف 
ـــــــوٍد قد أثــجُـ وَبرٍك ىُ  ــافتي       خَ ارْت مَ ــــــــ      دِ ـٍب مجـــرَّ ـــــمشـــي بعضــأَ  وُ ِديَ اـوَ َنــــــــــــــ

 سا آخر لمككفييف, كليرأيو لـ يذكر إنَّ ,كقالكا ى (ٖٗٔ)))كالبرؾ مخفكض بإضمار )ريٌب( ((  
 .(ٗٗٔ)أيضاالمبرّْد  إلى رأمبؿ رفض الدكتكر محمد خير الحمكاني نسبة ىذا ال ىذا فقط ,

ال يمثؿ المذىب الككفي  األنبارمبف با بكر أ ؛ ألفَّ  نظر قكليـ ىذا فيو كاعتقد أفَّ    
الدكتكر محمد خير  يكنف يـ لـ يقفكا عمى كؿ ما جاء عف الككفييف ,نَّ إف َـّ جميعو, كمف ثى 

 ةيا ثابتألنَّ ؛ نظر  وفيالقائؿ بأفَّ الكاك ىي الجارة بنفسيا  المبرّْد إلى رأمالحمكاني نسبة ال
 لة.أالمس ىذه لحديث عفعنو كما بيناىا في بداية ا

 .(ََٕ)قد ذىبكا مذىب البصرييف نحاةغمب الأ كيبدك أفَّ 

                                                                                                                             
 .ِٕٖ/ِالبصريات : المسائؿ , ك ِٔ-َٔ:  لمسائؿ المشكمة اينظر:  (694)
 .ُُٕ-ُُٕ/ِينظر:  المحصكؿ :  (695)
: / د. محمد خير الحمكاني  اإلنصاؼينظر: الخبلؼ النحكم بيف البصرييف كالككفييف ككتاب  (696)

 . ُِٖ:  اإلنصاؼفي كتاب  األنبارم, كينظر :ابف ُٔٗ
 .ُِٕلـ اعثر عميو في ديكانو , كىك في شرح القصائد السبع الطكاؿ منسكب لو :  (697)
 .ُِٖشرح القصائد السبع الطكاؿ : (698)
 .ُٔٗ:  اإلنصاؼينظر : الخبلؼ النحكم بيف البصرييف كالككفييف ككتاب  (699)
, كشرح ْٕٗ/ُ,كشرح الجمؿ البف خركؼ : ُِٖ/ُ:  اإلنصاؼ, ك ّٖٔ/ِينظر : المقتصد:  (700)

مكصمي : , كشرح الفية ابف معط البف حجة الِٗٔ, كرصؼ المباني :ّٓ-ِٓ/ٖ: البف يعيشالمفصؿ 
 .ُِٖ: / عبد القاىر الجرجاني ئة في النحك , كالعكامؿ المُْٓجنى الداني  : , كالَْٗ/ُ



استعماؿ )الكاك( ال يطابؽ  فييما نظر؛ ألفَّ  –البصرم كالككفي  –المذىبيف  فَّ إخيرا فأك    
( كيبدك  ( المحذكفة لػالجر ليس  فَّ أاستعماؿ )ريبَّ يا نَّ إالتي قالكا عنيا ك اكال ىذه الك , )ريبَّ

الدكتكر فاضؿ  إليو أشارعاطفة , بؿ ىي حرؼ مستقؿ لو استعماؿ خاص , كىذا ما 
( ك نَّ أ)) كالذم يبدك مف استعماليا :السامرائي بقكلو  ( بػالجر ليس  فَّ أيا ال تطابؽ )ريبَّ )ريبَّ

 (َُٕ)المحذكفة , كال ىي عاطفة , بؿ ىي حرؼ خاص لو استعمالو((
ال يصح ك االك  فَّ أدلة : كمف ىذه األ,  إليودلة تبيف صحة ما ذىب أثـ بعد ذلؾ ذكر    
( ؛ ألػبداليا بإ  مؾ ( ال يحسف أفٍ أخو لؾ لـ تمدهي أذلؾ يغير المعنى , فقكلؾ :)ريبَّ  فَّ )ريبَّ

 أفَّ  أيضادلة كمف األ ,المعنى قد تغير ترل أفَّ  أنتمؾ ( فأخ لؾ لـ تمدهي أتقكؿ :)ك 
( قد ػالمجركر ب يككف  فٍ أو البد نَّ إك فايككف شيئان عامان , بخبلؼ المجركر بعد الك )ريبَّ

 يومَ  يةٌ ار )وُربَّ كاسيٍة في الدنيا علًو كسمـ ( :آ)صمى اهلل عميو ك : مخصكصان, فقكلو 
فيو بخبلؼ )الكاك( التي بؿ داللة العمـك كاضحة , ال يدؿ عمى كاسية معينة ,(ٕٓٚ)القيامة(

و نَّ ألكاف المعنى القيامة (,  يومَ  كاسيٍة في الدنيا عاريةٌ )و :فمك قيؿ , مر معيف أتدؿ عمى 
 يقصد امرأة معينة . 

كليس ردان عمى كبلـ , خبار ابتدائي إك االكبلـ مع الك  فَّ أخر ما استدؿ بو الدكتكر آك     
)  .(َّٕ)يككف ردا عمى كبلـ  الكثير فييا أفٍ  إذ , كال تقديرا لو , بخبلؼ )ريبَّ

يا قد  نَّ , ألغامض ك اصؿ ىذه الك أ فَّ أيرل  إذإليو برجستراسر  أشاركقريب مف ىذا ما     
 .(َْٕ)معناىا في كثير مف الحاالت ليس معنى ريبَّ  فَّ أغير , تعمؿ الجر 

كليست بعاطفة كما قاؿ عنيا , ىي التي تعمؿ الجر ك اىذه الك  مف ىذا يظير أفَّ ك    
 . لمبردامناب )ريٌب( في العمؿ كما يرل الككفيكف ك يا نابت أنَّ أك البصريكف , 

 
 اإلضافة بمعنى في

                                            
 .َُٓ, الخبلؼ النحكم في المقاصد الشافية لمشاطبي : ّٕ/ّمعاني النحك :  (701)
 .ُِّ/ٕ, ّْ/ِينظر : صحيح البخارم , باب التيجد بالميؿ : (702)
 .ُْ-ّٕ/ّينظر : معاني النحك :  (703)
آسر , أخرجو كصححو كعٌمؽ عميو , د. رمضاف كر النحكم لمغة العربية , برجستر التط ينظر : (704)

 .ُِّ:عبد التٌكاب



 إلىلٌما كانت اإلضافة لمممؾ ، أك لبلستحقاؽ ، أك لبلختصاص ، أك مف إضافة الشيء   
 حرؼ مف حركؼ الجر. بمعنى  ظرفو ، زعـ كثير مف النحاة أٌف اإلضافة إلىجنسو ، أك 

كالحركؼ التي جعمكا اإلضافة بمعناىا ىي : البلـ ، كمف ، كفي ، كالنحاة ليسكا سكاء   
كمنيـ ٌدر حرفان ، كمنيـ مف قدر اثنيف , ، فمنيـ مف قى  في تقدير معنى الحرؼ في اإلضافة

كفي المقابؿ نفى بعضيـ أٍف تككف اإلضافة عمى تقدير معنى الحرؼ مف قدر ثبلثة, 
 تي :نحك اآلختمفكا عمى مذاىب في تقدير معنى اإلضافة عمى الإطبلقان ، فيـ قد ا

ي طكيمة( ، يد التٌقً اإلضافة تككف بمعنى البلـ فقط ، فتقكؿ ) يرل بعض النحاة أفَّ   -ُ
، كلذا يحكـ بو مع األصؿمعنى البلـ ىك  زعمكا أفَّ ك فاإلضافة عمى معنى البلـ ىنا ، 

اج (َٕٓ)المبرّْدصحة تقديرىا ، كأصحاب ىذا المذىب :   ابف، ك  (َٕٔ)، كالٌزجى
 . (َٕٕ)الٌضائع

كمثؿ لو، فالتي إياز  ابفذكره  ، كىك مافَّ اإلضافة تككف بمعنى البلـ ، كمف فقط أ  -ِ
يدو ( لو كتفيد التمميؾ ، أك التخصيص كقكلؾ :  : أم ,بمعنى البلـ نحك : ) غبلـ زى

ؿُّ الدَّابة ( , منو  : مأ ,)بابي ساجو (فيي نحك قكلؾ , ما التي بمعنى )مف( أ )جي
(، , كؿ يصح إطبلؽ الثاني عمى األ كتىمتحنيا بأفٍ  أال ترل أنَّو يقاؿ : ) ىذا البابي ساجه

( إنَّو زيده   . (َٖٕ)كال يقاؿ عف ) غيبلـً زيدو

السَّرَّاج يقكؿ : )) اإلضافة المحضة  ابف، ف (َٕٗ)ىك ما عميو أغمب النحاة الرأمكىذا    
ضافة اسـ اسـ غيرً  إلىضافة اسـ قسميف : إ إلىتنقسـ  ىك اسـ  إلىه بمعنى البلـ , كا 

 . (َُٕ)بعضو بمعنى مف ((

                                            
 . ُّْ،  َّ/  ْ(  ينظر : المقتضب : َٕٓ)
، كحاشية الخضرم  َّّ/  ِ، المساعد :  ٔ(  ينظر : ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ / الزجاج : َٕٔ)

 . ُٕٗٗ/  ْ، كارتشاؼ الضرب :  ّ/  ِ/: 
 . َّّ/  ِ، كالمساعد :   ََُٖ/  ْ(  ينظر : ارتشاؼ الضرب : َٕٕ)
 . َٕٕ/  ِ(  ينظر : المحصكؿ : َٖٕ)
، كاٌلممع :  ِٔ/  ِ، كالخصائص :  ِٖٕيضاح العضدم : ، كاإل ٓ/  ِ(  ينظر : األصكؿ: َٕٗ)

رٌم:  ، كأمالي ُٓٗ/  ُ، كالتبصرة كالتذكرة: ِٖ: ، كالمفصؿ  ُٕاٖ/  ِ، كالمقتصد :  ُّٔ ابف الشَّجى
 .  ّٖٖ/  ُ، المباب :  َِٔ، كالمرتجؿ:  ِٔٓ/  ُ



  إلى الرأمىذا إياز  ابفإفَّ اإلضافة تككف بمعنى ) البلـ ، كمف ، كفي ( كقد نسب   -ّ
 . (ُُٕ)ىػ(ّٖٓ)ت كالزمخشرمٌ  ,ىػ(ُْٕ)ت عبد القاىر الجرجانيٌ 

 
 

 .  (ُّٕ)نسبو إليو أيضا، كلكف أبا حياف  (ُِٕ)عند عبد القاىر الجرجاني كلـ أعثر عميو

   چچ  ڇ  ڇ  چ :  تعالىحديثو عف قكلو , عند في الكشاؼ  الزمخشرمٌ قاؿ   
(ُْٕ) ،

 . (ُٕٓ)كقكليـ : ثبت الغدر((, ضافة األلٌد بمعنى في ))كا  
 –: )) كالذم أراه صحة ما ذىبا إليو  ذىب الزمخشرٌم إذ قاؿمإياز  ابفكقد ذىب   

ميكسي ( ك ) سرٌ  اليكـً  قكلؾ : ) أعجبني ضربي  ؛ ألفَّ  -الجرجاني كالزمخشرم (  ؾى دارً  ني جي
ميكسه  في اليكـً  أم : ضربه  تريدي  ، كليست اإلضافة منفصمة ؛ إذ لستى  ؾى في دارً  ، كجي

كر ، فيذا ظاىره ، ككذلؾ السُّ  ربي شيء سكل الحدث ، الذم ىك الضَّ  إلىإسناد االعجاب   ري
  (ُٕٔ)ركؼ((الظُّ  إلىفي اإلضافة 

،  (ُٖٕ)ق(ٖٖٔ، كالرضي )ت (ُٕٕ)الحاجب ابف،  أيضا كمف ذىب مذىب الزمخشرمٌ     
 .(ُِٕ)ىػ(ِٗٗشمكني )تكاأل,  (َِٕ)زىرمكاأل ، (ُٕٗ)ىػ(ُٕٔىشاـ  )ت ابفك 

                                                                                                                             
 . ٓ/  ِ(  األصكؿ: َُٕ)
 . َٕٕ/  ِ(  ينظر: المحصكؿ : ُُٕ)
 . ُٕٖ/  ِ(  ينظر : المقتصد : ُِٕ)
 . ََُٖ/  ْارتشاؼ الضرب : ينظر: (  ُّٕ)
 . َِْ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف ُْٕ)
 . ِٖٕ/  ِ( الكشاؼ: ُٕٓ)
 . ُٕٕ – َٕٕ/  ِ:  (  المحصكؿُٕٔ)
 . َِٗ/  ِ(  ينظر : شرح المقدمة الكافية : ُٕٕ)
 . َِٕ/  ِ(  ينظر : شرح الكافية لمرضي : ُٖٕ)
 . َِْ(  ينظر : اكضح المسالؾ : ُٕٗ)
 . ِٓ/  ِ(  ينظر : شرح التصريح : َِٕ)
 . ِّٖ/  ِ(  ينظر : شرح االشمكني : ُِٕ)



القرآف ذكركه ثابت بالنقؿ الصحيح في  كماصحاب ىذا المذىب عمى السماع ، كاعتمد أ   
ما  إلىضافة إالقرآف فمف  , كالحديث النبكم الشريؼ ، ككبلـ العرب نثران كشعران الكريـ ، 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ سبؽ ذكره قكلو عز كجؿ : 
چىئ  ىئ  ىئچ :  تعالى، كقكلو  (ِِٕ)

(ِّٕ) 
 چڦ   ڦچ : تعالى،كقكلو 

رباط  ) صمى اهلل عميو كالو كسمـ ( : )) كحديث الرسكؿ, (ِْٕ)
ؿ العرب : شييد الدار , كقتيؿ اقك أك  , (ِٕٓ)((يوم وليمة أفضل من صيام شير وقيامو 

 .(ِٕٔ)كرببلء ، كثبت الغدر ، كضرب اليـك
 : (ٕٚٚ)كمف الشعر قكؿ األعشى

َــّ   مرُ ـــــــــــم حُ مــــــــــييِ ُىنَّ عَ  المـــــــــــــــــيلِ بِ يم            وَ ـــــــــــــــــاتِ ــــــــارَ يار ِلجَ ـــــُمـــــياِدي النــــــــ
 : (ٕٛٚ)كقكؿ حساف بف ثابت

باحِ  ارِ وَ غْ مِ  أسِ ى الـــبَ دَ ٍع          لَ دُ يــــــــــعن َقــــْرٍم ىجاٍن َســـــمْ  لُ ائِ سَ تُ   ورِ َجُســــــــــ الصَّ
معنى ) في ( في ىذه الشكاىد كميا صحيح ظاىر ال غنى عف  مالؾ أفَّ  ابف كرأل   

 . (ِٕٗ)بتكمؼ  الٌ عىدَّ معنى البلـ فييما ال يصح إاعتباره ، كأفَّ 
كىك أفَّ اإلضافة ليست عمى تقدير معنى الحرؼ ، , كىناؾ رأم آخر في ىذه المسألة   

نَّما اإلضافة تفيد االختصاص كجياتو , ال البلـ كال غيرىا  ، يبيف كؿ جية منيا  متعددةكا 
ذاك , اإلضافة لمممؾ كانت عمركو ،  ةي زيدو ، كحقيب قمت : كتابي  االستعماؿ , فإذا قمت :  ا 

ذا قمت : سترة النافذة , فاإلضافة لبلستحقاؽ ، ك  ؾ ، أبي، كصاحب ىذا شيخي أخيؾ ا 
 . (َّٕ)فاإلضافة لمطمؽ االختصاص

                                            
 . ّّ:  اآلية  (  سكرة سبأ : مف ِِٕ)
 . ُٔٗ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف ِّٕ)
 . ّٗ:  اآلية  (  سكرة يكسؼ : مف ِْٕ)
،  ُْْ/  ٓ: عبد اهلل أحمد بف محمد الذىمي الشيباني)أبك  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، (  ِٕٓ)

 . ُٓ/  ٔصحيح مسمـ : 
 .ِِّ/ّ(  شرح التسييؿ: ِٕٔ)
، كشرح التسييؿ :  َٕٗ/ِالكافية الشافية :ألعشى ميمكف بف قيس في شرح ا نيسب إلىينظر :( ِٕٕ)
ّ  /ِِِ . 
 . ُُُ(  ديكاف حساف بف ثابت : ِٖٕ)
 . َٗٗ – َٖٗ/  ِ(  ينظر: شرح الشافية الكافية : ِٕٗ)
 . ِٖٔ/  ْ، كىمع اليكامع :  َُُٖ/  ْ(  ينظر : ارتشاؼ الضرب : َّٕ)



،  (ِّٕ)حياف أبك، كتبعو فيو  (ُّٕ)ىػ(ّْٕت) درستكيو ابف إلىكنسب ىذا المذىب    
: )) كالحؽ فييا نرل أفَّ اإلضافة  الذم قاؿ كقريب مف ىذا رأم الدكتكر فاضؿ السامرائيٌ 

تعبير آخر ليس عمى تقدير حرؼ ، فقد يصح تقدير حرؼ في تعبير ، كقد يمتنع تقدير 
، فيي أعـ مف  أم حرؼ في تعبير آخر ، كما صح تقديره بحرؼ ال يطابؽ معنى المقدر

 .  (ّّٕ)أٍف تككف بمعنى حرؼ ((
حرؼ مف ىذه الحركؼ في قسـ مف التعبيرات نحك ) جئت  ظيار أمٌ إ كاستدؿ بامتناع   

چڇ      ڇ  ڎ   چ: تعالىمع خالد ( ك قكلو 
چ    ىئ  ىئچ :  تعالىكقكلو    (734)

 قائبل(ّٕٓ)
اإلضافة أكسع مف أٍف تككف بمعنى حرؼ  : )) كنحك ذلؾ كثير ، مما يدؿ عمى أفَّ 

))(ّٕٔ). 
بعدىا عف التكمؼ؛ ركح المغة كأ إلىىك أقرب اآلراء  ما ذكره الدكتكر السامرائيٌ  كأرل أفَّ    
چ  چ  چ  چ  ڃ      چ  : تعالىكذلؾ قكلو  , ذىب إليو النحاةيحيانا عمى غير ما التقدير أألفَّ 

چ ڃ     ڃ  ڃ
(ٖٚٚ)  . 

 حذران مف المكت,: أم  ,فيك عمى تقدير البلـ عندىـ ، كتقدير ) مف ( أرجح كأكلى    
فَّ المعنى يتغير عند التقدير ، فتصبح المعرفة نكرة فمك قدرت ) ىذه دار فضبلن عمى أ

 .(ّٖٕ)كلى معرفة ، كالثانية نكرةالتقدير ) ىذه الدار لمحمد ( كاالمحمد ( بالبلـ كاف 
 
 

 الضمير المجرورالعطف عمى 
العطؼ إشراؾ الثاني في حكـ السابؽ بكاسطة حرؼ العطؼ,  غىني عف البياف أفٍ     

 سماء , غير أفَّ عؿ مع الفعؿ , كالضمير نكع مف األكلذلؾ يشرؾ االسـ مع االسـ , كالف

                                            
 .   ّ/  ِ، كحاشية الخضرم :  َّّ/ ِ(  ينظر : المساعد : ُّٕ)
 . َُُٖ:  ْنظر : ارتشاؼ الضرب : ( يِّٕ)
 . َُِ/  ّ(  معاني النحك: ّّٕ)
 .ُ اآلية  ( سكرة ىكد / مف ّْٕ)
 .ّٓ اآلية  ( سكرة ؽ / مف ّٕٓ)
 . َُّ/  ّ:  معاني النحك(  ّٕٔ)
 . ُٗ:  اآلية  (  سكرة البقرة : مف ّٕٕ)
 . َُٓ – َُْ/  ّ(  ينظر : معاني النحك : ّٖٕ)



طبيعة كضعو جعؿ لو حاال مخصكصة يعامؿ بمقتضاىا , فمنو ما ىك متصؿ , كمنو ما 
مف الكممة ال يستقؿ بنفسو, كلذلؾ تعطفو عمى الظاىر  ءناعد جز ىك منفصؿ , كالمتصؿ ي

ختمؼ اطكفا عميو , فعكاف م إذابإعادة حرؼ الجر فتقكؿ : سممت عمى أحمد كعميؾ , اما 
مثؿ ىذا بقكلو : )) كاستثنى مف ذلؾ المضمر  إلىأشار  قدإياز  ابفك , النحاة فيو 

 .(ّٕٗ)و يمتنع عند البصرمّْ العطؼ عميو إال بإعادة الجار((المجركر , فأنَّ 
و كما امتنع عطؼ المضمر نَّ أكلى : كبعد ذلؾ شرع بذكر حجج البصرييف , األي    

كال يجكز  ,كبؾ( زيدبعادة الجار كقكلؾ )مررت إدكف مف المجركر عمى الظاىر المجركر 
 , ككذلؾ ) مررت بؾ كبزيد ( كال يجكز ) مررت بؾ كزيد (.)مررت بزيد كؾ(

التنكيف فكذلؾ ال يعطؼ المضمر ييعىاًقبي التَّنكيف , فكما ال يعطؼ عمى  كالثانية : أفٌ    
 . (َْٕ)جئت بالعامؿ أذف باالستقبلؿ إذاف,  وً عمى معاقب

 إذاف, الجار كالمجركر بمنزلة الشيء الكاحد  أفَّ , كىي إياز ابفكىناؾ حجة لـ يذكرىا  
ؾ عطفت االسـ عمى الحرؼ الجار كعطؼ االسـ عطفت عمى الضمير المجركر فكأنَّ 

 . (ُْٕ)عمى الحرؼ ال يجكز
 . (ِْٕ)ذكرىا قبمو كثير مف النحاة قدعمى لسانو إياز  ابفكىذه الحجج التي ذكرىا    
يـ , كىك ما ييرجح حججكاكتفى بذكر رأم البصرييف ك , رأم الككفييف إياز  ابفكلـ يذكر    
لككفي في ىذه المسألة فقد ا الرأمو كاف عمى مذىبيـ في ىذه المسألة كفيما يخص أنَّ 

, كرأييـ كما ذكرتو الكتب ىك جكاز العطؼ عمى الضمير  (ّْٕ)غمب الكتب النحكيةأذكرتو 
الككفييف يجد غير ذلؾ , بؿ يجد عادة الجار,  كلكف الناظر في كتب إالمجركر مف غير 

                                            
 . ْٖٗ/  ِالمحصكؿ :   (739)
 . ٖٓٗ/  ِ:  لمصدر نفسوينظر : ا  (740)
,  ٕٗ/  ِ: األصكؿك ,  ُِٓ/  ْ, كالمقتضب :  ُّٖ/  ِينظر : كتاب سيبكيو :   (741)
 . ٕٕ/  ّ: يعش  بفالشرح المفصؿ ك ,  ّْٔ/  ِ: اإلنصاؼك 
,  ٕٗ/  ِ: األصكؿ,  ُِٓ/  ْ, كالمقتضب :  ُّٖ/  ِينظر : كتاب سيبكيو :   (742)
 . ٕٕ/  ّح المفصؿ : , شر  ّْٔ/  ِ: اإلنصاؼك 
عرابو : القرآف ينظر : معاني   (743) /  ِ:  اإلنصاؼ, ك  ُٕٔ/  ُالقرآف مشكؿ إعراب ك ,  ّْ/  ٓكا 

 . َُٗ/  ّ:  كالمقاصد الشافية,  ٖٓٔ/  ِارتشاؼ الضرب : ك ,  ّٕٓ/  ّ, كشرح التسييؿ :  ّْٔ



و ال ينسؽ ينقؿ عنو ثعمب أنَّ ,كىك شيخ المدرسة الككفية  الكسائي, ف أيضايـ يمنعكف أنَّ 
 . (ْْٕ)عمى المضمر كال يؤكده

بالشعر لضيقو , فيك يقكؿ عف قراءة حمزة بجر األرحاـ في  ان و يراه مختصنَّ إما الفراء فأ    
 چ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ :  تعالىقكلو 

باهلل كالرحـ كفيو قبح , ألفَّ : , )) ىك كقكليـ  (ْٕٓ)
نَّ  ...العرب ال ترد مخفكضا عمى مخفكض , كقد كيني عنو  ؛ ما يجكز ىذا في الشعركا 

 . (ْٕٔ)لضيقو ((
قد كنى  قؿ ما ترد العرب مخفكضا عمى مخفكضأكقاؿ في مكضع آخر : )) كما   
 .(ْٕٕ)((عنو
فإفَّ معناه :  "األرحاـ" :))إذ قاؿ ,اؽ الككفييف كىك مف حذٌ , جرير الطبرم  ابفككذلؾ    
نما جعؿ (ْٖٕ)((" كاتقكا األرحاـ كال تقطعكىا" . فيك لـ يعطفيا عمى الضمير المجركر , كا 

 األرحاـ منصكبة بفعؿ يفسره الفعؿ الذم قبمو كىك "اتقكا".
الككفييف عامتيـ جكاز  إلىكبيذا يثبت لنا عدـ صحة ما نسبو أصحاب الكتب النحكية    

 .ظاىر عمى الضمير المتصؿ المجركر عطؼ ال
 چ ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ ما عف قراءة حمزة لآلية الكريمة : أ   

. فقد كجيت تكجييات عدة  (ْٕٗ)
, كربّْ األرحاـً  بو محذكؼ كالمعنى , ـي سى قٍ ىذه الكاك لمقسـ كالمي  منيا : أفَّ إياز  ابفذكرىا 
اف اإلطالة فبل يميؽ بو ظقسـ لمتأكيد فيك مف مألفَّ ال ؛راه ضعيفا أ)) ك : إياز ابفكيقكؿ 

 . (َٕٓ)الحذؼ ((
ىذا التكجيو  , كأرل أفَّ  (ُٕٓ)يا مجركرة بباء مقدرة حذفت لداللة األكلى عميياأك عمى أنَّ    

 لمغة العربية إذا دؿ عميو دليؿ .ىك األصكب ؛ ألفَّ الحذؼ كثير في ا

                                            
 . ُِٔ/  ُمجالس ثعمب :  ينظر: (744)
 . ُ اآلية  مف النساء : سكرة   (745)
 . ِّٓ/  ُلمفراء : القرآف معاني   (746)
 . ِٕٗ/  ِ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :: وينظر : , 86/  2:  المصدر نفسه   (747)
 .ّٖٖ/ِجامع البياف :   (748)
, كالنشر : ِّٕ/ُ, كالكشاؼ : ُٕٗ/ُ, كينظر : المحتسب : ُ اآلية  مف النساء :   (749)
 . ٓ/ِ, كمعجـ القراءات القرآنية : ِْٕ/ِ
 . ٖٓٗ/  ِ: المحصكؿ :   (750)
 . ٖٔٗ/  ِ المصدر نفسوينظر :   (751)



اج عف ىذه     المعنى ,) كاتقكا أف  .القراءة : )) القراءة الجيػػػدة نصب األرحػػػاـكقاؿ الٌزجى
ال يجػػكز إال في اضطرار شعر ,في األرحاـ فخطأ في العربية  الجرُّ  فأما,  (تقطعكىا

))(ِٕٓ). 
و عطفو عمى الضمير المجركر نَّ إفيقكؿ : )) كأما مف جر األرحاـ ف الفارسيٌ عمي  أبكما أ 

في القياس , كقميؿ في االستعماؿ كما كاف كذلؾ فترؾ األخذ بو بالباء , كىذا ضعيؼ 
 .     (ّٕٓ)أحسف ((
يجيز العطؼ عمى المضمر المجركر بعد تأكيده  الجرمي برىاف أفَّ  ابفعف إياز  ابفكنقؿ 

كال يعيد الجار فيقكؿ ) مىررت بؾ أنت كزيد (
: ) لـ أقؼ عمى إياز  ابف. كيقكؿ  (ْٕٓ)

 . (ٕٓٓ)شاىد لذلؾ (
 
 

 توطئة
ألفَّ  المسائؿ التي ال تصمح أف تككف ضمف الفصكؿ السابقة ؛عمى  اشتمؿ ىذا الفصؿ

جركرات نحك " نكف مالمرفكعات أك المنصكبات أك الإلى نتمي المسائؿ في ىذا الفصؿ ال ت
, ككذلؾ مسألة "عمة  مف الحركة ىي بدؿ مف التنكيف أك المثنى" فالخبلؼ فييا ىك " ىؿ

فعمية كاسمية نعـ "إعراب الفعؿ المضارع" فالخبلؼ في العمة ال غير , كأيضا مسألة 
, كمسألة "ترؾ صرؼ المنصرؼ"  فينا ال  فعبلف أـ أسماففي أنَّيما " , فالخبلؼ كبئس

يكجد شيء يخص اإلعراب , ككذلؾ "حاشا" , فالبحث فييا عف بنيتيا أحرؼ ىي أـ اسـ 
أكلى بالعمؿ الفعؿ األكؿ أـ الثاني , لذا أٌييما في , أما مسألة "التنازع" فالخبلؼ  ؟أـ فعؿ

" إمَّا ذلؾ مسألة كفالمسألة غير محسكمة , ك ,  , كقد يككف مفعكال قد يككف المعمكؿ فاعبل
بالرفع أك غير عاطفة , كالعطؼ قد يككف  العاطفة" فالخبلؼ فييا ىؿ ىي عاطفة أك

عراب , كآخر المسائؿ في ىذا الفصؿ ىي " حكـ أٌم المكصكلة بيف اإل النصب , أك بالجر
 . الرفع كالنصب كالجر , كليس فيالبناء كاإلعراب  كالبناء " , فالخبلؼ ىنا في

 ثنىنون المُ  
                                            

عرابوالقرآف معاني   (752)  . ٔ/  ِ: كا 
 . ُُِ/  ّ:   السبعة مقراءلالحجة   (753)
 . ِٓٔ/  ُ:  اٌلممع, كشرح  ٖٔٗ/  ِالمحصكؿ :  : ينظر  (754)
 . ٖٔٗ/  ِ: حصكؿالم  (755)



إياز منيا أربعة  ابفالمثنى ، كليـ في ذلؾ ستة مذاىب ذكر  فاختمؼ النحاة في نك     
مف  حكاؿ الثبلثة ، مكسكرة ، بدالكنكنا في األ))  معط : ابفمذاىب عند شرحو لقكؿ 

 .  (ٕٔٓ) (( وً فً حذؼ لئلضافة كحذالتنكيف ، فتي 
؛  إياز ىك لسيبكيو ، كىك أٌنيا بدؿ مف الحركة كالتنكيف ابفالذم ذكره  األكؿفالمذىب     

 ةً صكصيَّ ٌما الحركة فتككف دليبل عمى خي أا ، مكأصالتو لي سميتوباألٌف االسـ مستحؽ 
ما يً مّْ حى ما ؛ لككف مى يي ني تعذر لحاقي ا ثي ا التنكيف فيككف دليبل عمى أصالتو ، فممٌ مَّ أاإلعراب ، ك 

مكف التعكيض منيما ، ككانت النكف أتي يطمبيا حرؼ التثنية ، ك ركة الٌ صار مشغكال بالح
االسـ ككنيا عكضا منيما تكفيرا عمى  فّْ بيا ، فغمب عمى الظَّ ككرد الكبلـ صالحة لمعكض 

 .(ٕٕٓ)ما كاف يستحقو بقدر االمكاف 
األكلى منيما حرؼ المد لحقتو زيادتاف :  حدايت الك نَّ ثى  إذاكاعمـ أٌنؾ  ))فيقكؿ سيبكيو :    

يا نَّ أالثانية نكنا ك ةدزياف ، ... كتككف الرؾ كال منكَّ تحّْ مغير  اإلعرابكىك حرؼ , كالميف
 .(ٖٕٓ)((يا الكسر النكف كحركتي ع مف الحركة كالتنكيف ، كىي لما مني  كضه عي 
شبيت أيا يا عكض ؛ ألنَّ نَّ إكلـ يقؿ , سيبكيو شبييا بالعكض  كقد بٌيف بعض النحاة أفَّ    

ذ ثبتت في المكضع الذم تثبت فيو حركة  العكض مف حيث االعتداد بالمفظ فقط ، كا 
المفرد, كسقطت في المكضع الذم يسقط فيو تنكينو , أما مف حيث المعنى فقياـ الحركؼ 

 .(ٕٗٓ)التعكيضإلى مقاـ الحركات يدفع الحاجة 
, (ُٕٔ)الكراؽ ابف, ك  (َٕٔ)كمنيـ المبرّْد, النحاة مذىب سيبكيو  أكثركقد ذىب     

ٍيمىًرٌم (ّٕٔ)عمي الفىارسيٌ  أبك, ك (ِٕٔ)كالسّْيرافي  .(ٕٓٔ), كغيرىـ (ْٕٔ), كالصَّ

                                            
 . ُْٕ/  ُالمحصكؿ : , كينظر :َُٔالفصكؿ الخمسكف :(  ٕٔٓ)
 .  ُْٕ/  ُ: المحصكؿ (  ينظر : ٕٕٓ)
 .  ُٖ – ُٕ/  ُ(  كتاب سيبكيو : ٖٕٓ)
 . ّٓ – ّْ/  ُ(  ينظر : التعميقة : ٕٗٓ)
 .  ُٓٓ/  ِ،  ٓ/  ُ(  ينظر : المقتضب : َٕٔ)
 .  ُّٔ(  ينظر : عمؿ النحك : ُٕٔ)
 . ِِٔ/  ُمسّْيرافي : ل الكتاب (  ينظر : شرحِٕٔ)
 .  ْٖ: العضدم  يضاحاإل(  ينظر : ّٕٔ)
 .  ٖٗ/  ُ(  ينظر : التبصرة كالتذكرة : ْٕٔ)



 
ذلؾ يؤدم  فَّ فمذىبو فاسد ؛ أل)) عصفكر عمى ىذا المذىب بقكلو :  ابفكقد اعترض     
ضافة مف حيث ىي عكض مف الحركة , كحذفيا في اإلاثباتيا و يمـز التناقض ؛ ألنَّ إلى 

 .(ٕٔٔ)((ف التنكيف , ككذلؾ يمـز مع االلؼ كالبلـ ممف حيث ىي عكض 
النكف دخمت قبؿ  فَّ أالرد عمى مثؿ ىذا االعتراض مف قبؿ إلى السّْيرافي  أشاركقد     

 . (ٕٕٔ)دفعو شيء مف االعتداؿيىذا التناقض  فَّ أالبلـ ، كالثاني مجيء االلؼ ك 
التنكيف فقط ، كلـ يصرح  إياز ىك أفَّ النكف عكض عف ابفكثاني المذاىب التي عرضيا  

لى ما قاؿ : )) ك نَّ كا   بأسماء أصحاب ىذا المذىب  ، فيك (ٖٕٔ)ىذا ذىب المصنؼ ((ا 
اجي (ٕٗٔ)كيساف ابفأنَّو مذىب  معط فضبلن عمى ابفمذىب  ، كالٌسيىٍيمي (َٕٕ)، كالٌزجى

(ُٕٕ) 
اجإلى   أيضاب ، كنيس  .  (ِٕٕ)الٌزجى
اجٌي مشيران     كنكف االثنيف مكسكرة أبدا , كنكف الجمع مفتكحة مذىبو : )) إلى قاؿ الٌزجى
؛ ألنَّو لـ يعكض عف  (ْٕٕ)رأمجٌني ىذا ال ابفكرد ,  (ّٕٕ)ضافة((طاف في اإلسقي كتى أبدا 

بثبكت النكف فيما ال  أيضامالؾ ىذا  ابف دَّ ، كرى (ٕٕٓ)كبمثمو رد الجرجاني, الحركة شيئان 
بأفَّ ىذا بناء  (ٕٕٕ)حياف بكأبو ، كتعقٌ  (ٕٕٔ)ه نحك : يا زيداف, كال رجميف فيياأحدتنكيف في 

                                                                                                                             
 – ُُِ, كالتبييف :  ِْ:  , كالمقدمة الجزكلية َُُ:  اإلعراب, كممحة  ُٔ(  ينظر : الممع : ٕٓٔ)

 .  ُّ, كترشيح العمؿ :  ُِِ
 . ُٓٓ/  ُعصفكر :  بف(  شرح الجمؿ الٕٔٔ)
 . ِِٕ/  ُمسّْيرافي  : ل الكتاب شرح : (  ينظرٕٕٔ)
 . ُٕٓ/  ُ(  المحصكؿ : ٖٕٔ)
 . ُِّ(  ينظر : المكفقي: ٕٗٔ)
 .  ِّينظر : الجمؿ في النحك :  ( َٕٕ)
 . َُٗ(  ينظر : نتاج الفكر : ُٕٕ)
 . َٕٓ/  ِ(  ينظر : ارتشاؼ الضرب : ِٕٕ)
 . ِّ(  الجمؿ في النحك : ّٕٕ)
 . ْْٗ/  ِ(  ينظر : سر صناعة العرب : ْٕٕ)
 . ُُٗ/  ُ( ينظر : المقتصد : ٕٕٓ)
 . ٕٓ/  ُ(  ينظر : شرح التسييؿ : ٕٕٔ)
 . ِٔٗ/  ُ(  ينظر : التذييؿ كالتكميؿ : ٕٕٕ)



ف في تثنية ما بثبكت النك  أيضاىذا المذىب  دَّ ري عارض ، ثـ رد ىذا المذىب بقكلو : )) ك 
 . (ٖٕٕ)منو ((تككف النكف عكضان , فكليس في المفرد تنكيف ,  "أحمراف" ال ينصرؼ : نحك:

,  احدحياف بأفَّ التنكيف مقدر في الك  أبكليو عمى مثؿ ما ذىب إإياز  ابفكقد ردَّ     
 .(ٕٕٗ)فعيكمؿ المقدر معاممة المحقؽ

 ابفليو ، ك إ كما نسبو جٌني ابفكىك مذىب , إياز بعد ذلؾ المذىب الثالث  ابف ثـ ذكر   
فيما ليس فيو مف الحركة كالتنكيف ) أفَّ النكف تككف عكضان ): إلى درستكيو ، فيما يذىباف 
كعكض مف تنكيف خاصة في االضافة كقكلؾ ،  كقكلؾ ) رجبلف (الـ التعريؼ كال اضافة 

 " لؼ كالبلـ كقكلؾ ) الرَّجيبلًف( فيما فيو األ خاصة كعكضان مف الحركة"غبلما زيدو
  .(ِٖٕ)جبالحا ابفك  ,(ُٖٕ)الجرجاني ,كاختار ىذا المذىب(َٖٕ)((

 .(ّٖٕ)ا : ىذا كمو تخميط ((ابنحياف : )) قاؿ بعض أصح أبككقاؿ عنو 
الذم يرل أفَّ النكف , لفراء الذم عزاه إلى اىك إياز  ابفكآخر المذاىب التي ذكرىا     

) عندم رجيبل  أال ترل لك قمت :المنصكب ، كالمثنى المرفكع ،  حداجيء بيا فرقان بيف الك 
. كجعمو بعضيـ (ْٖٕ)كقفت عميو باأللؼ إذات رجيبل( رأي( ، بغير نكف لكاف كقكلؾ ) 

 .(ٖٕٓ)مذىب الككفييف
الفساد، كلو كالضعؼ ك  كىذا القكؿ عندنا عمى نياية الخطؿجٌني : ))  ابفكقد قاؿ عنو    

 . (ٖٕٔ)بطبلنو ((ب كجكه كثيره تفسده , كتشيد
قمت : قاـ الرجيبل، ببل  إذانَّؾ عمى ىذا القكؿ ىك أ جٌني ابفكمف أىـ ما اعترض بو     

باأللؼ، إنَّما تقكؿ  تقكؿ ضربت الرجيبلال المنصكب ؛ ألنَّؾ  حداىذا بالك  متبسنكف ، لـ ي

                                            
 ِٔٗ/  ُ:  تذييؿ كالتكميؿ( الٖٕٕ)
 . ُٕٓ/  ُكؿ : ( ينظر : المحصٕٕٗ)
 . ْْٗ/  ِ:  اإلعراب، كينظر : سر صناعة  ُٕٓ/  ُ:  مصدر نفسوال(َٖٕ)
 . ُٔٓ/  ُ،  َُٗ/  ُ(  ينظر : المقتصد : ُٖٕ)
 . َّٓ/  ُ: العضدم  يضاحاإل(  ينظر : ِٖٕ)
 . ِٖٗ/  ُ(  التذييؿ كالتكميؿ : ّٖٕ)
 . ُُِ: ، كالتبييف  ُٖٖ/  ُالمقتصد : ك ،  ُٕٕ/  ُ(  ينظر : المحصكؿ : ْٖٕ)
 . ُّ(  ينظر : ترشيح العمؿ : ٖٕٓ)
 . َْٕ/  ِ:  اإلعراب(  سر صناعة ٖٕٔ)



ًؿ بغير الؼبضر  أنَّيـ يقكلكف في النصب كالجر : مررت بالزيديف ،  أيضا، ك  (ٕٖٕ)ت الرجي
كبىرٌم : )) إفَّ الفرؽ قد ضاؼ العي كأ . (ٖٖٕ)، فيمحقكف النكف كال ألؼ قبميا كضربت الزيديف

 .  (ٖٕٗ)الفرؽ بالنكف ((إلى فبل حاجة  مكر أيخر,حصؿ بأ
قكؿ  كبقي ىناؾ قكالف فييا ، ىما, لنكف إياز بذكر أربعة أقكاؿ في ىذه ا ابفكقد اكتفى 

 .(َٕٗ)العباس أحمد بف ثعمب الذم يرل أنَّيا عكض عف تنكينيف في التثنية أبي
دَّه    فَّ ىذا ال نظير ,  أكثرض حرؼ مف حرفيف فكَّ عى عصفكر ؛ ألنَّو ال يجكز أٍف يي  ابفكرى كا 

 . (ُٕٗ)لو في كبلميـ
نَّما كال مف التنكيف كال منيما معان ، , كثاني القكليف ىك أنَّيا ليست عكضان مف الحركة     كا 

ليظير فييا حكـ الحركة التي كانت ينبغي أٍف تككف في التثنية ؛ ىي زيادة في اآلخر 
ظاىر كبلـ سيبكيو: )) إلى  (ِٕٗ)حياف أبكخرل ، كنسبو كحكـ التنكيف أي  , كالجمع تارة
كىك حرؼ , ى منيما حرؼ المد كالميف , األكللحقتو زيادتاف  حداثنيت الك  إذاكاعمـ إنَّؾ 
, كىي النكف , ا عكض لما منع مف الحركة كالتنكيف ي... كتككف الثانية نكنان كأنَّ  اإلعراب

 . (ّٕٗ)كحركتيا الكسر ((
بطمت ىذه المذاىب لـ يبؽ إال أٍف تككف زيدت في  إذاعصفكر فقاؿ : )) ف ابفكاختاره    

 .  (ْٕٗ)خرل ((كحكـ التنكيف أي , ليظير فييا حكـ الحركة تارة ؛ اآلخر 
, كلكنو حيف  حداإياز قد عرض اآلراء كميا عمى نحكو ك  ابفكيتضح مما سبؽ أفَّ    

فى كؿ ما يعترض عميو , ككذلؾ ردَّ ىذه إلى سيبكيو , بىيّْ عرض لمرأم الذم نسبو 
لممسألة أنَّو متابع لرأم االعتراضات جميعيا , فيبدك لي مف سياؽ عرض ابف إياز 

 .سيبكيو

                                            
 . َْٕ/  ِ:  سر صناعة اإلعراب(  ينظر : ٕٖٕ)
 . ْٕٓ/  ِ(   ينظر : المصدر نفسو : ٖٖٕ)
 . ُِْف : ي(  التبيٖٕٗ)
/  ُ، كالمساعد :  ٕٓ/  ُ، كشرح التسييؿ :  ُٓٓ/  ُعصفكر :  بف(  ينظر : شرح الجمؿ الَٕٗ)

ْٕ . 
 . ُٓٓ/  ُ: عصفكر  بفال(  شرح الجمؿ ُٕٗ)
 . ِٓٔ/  ُ(  ينظر : ارتشاؼ الضرب : ِٕٗ)
 . ُٖ – ُٕ/  ُ(  كتاب سيبكيو : ّٕٗ)
 . ُْٓ/  ُ: البف عصفكر (  شرج الجمؿ ْٕٗ)



الباحث ىك القكؿ بأنَّيا زيادة في آخر الكممة تستكجب الكقؼ بعد إلى كلعؿ أقرب اآلراء    
إطالة الصكت المتكلد مف حرؼ المد السابؽ ليا ، كىي كقفة يرتاح عندىا النفس ؛ ألنَّو ال 

 في قكلو السابؽ. (ٕٔٗ)كىك ما ألمح اليو سيبكيو,  (ٕٓٗ)يبتدأ بساكف كال يكقؼ عمى متحرؾ
 الفعل المضارع إعرابعمة 

المضارع كممة دلت كضعا  حد, قاؿ الفاكيي : )) بحدكد   الفعؿ المضارعحدَّ النحاة    
, كعيرؼ عند الككفييف  (ٕٕٗ)((مستقببل أككاف نقضو حاضرا عمى حدث كزماف غير مي 

تفاؽ نحاة البصرة او معرب بالفعميف الماضي كاألمر أنَّ  مف , كتميز(ٖٕٗ)يفعؿ( بصيغة )
ىذا االختبلؼ إلى إياز  ابف أشاركقد , و إعرابقد اختمفكا في عمة  ال أنيـ, إ (ٕٗٗ)كالككفة

عرابقائبل : )) ك  ما كاف لمشابيتو االسـ , كاختمؼ النحكيكف في ىذا النكع مف األفعاؿ إنَّ  ا 
 . (ََٖ)كجو الشبو ((

 :أربعة ىي ك  ,الشبو  وكجأإلى  أشارثـ بعد ذلؾ   
يقكـي (( فػػ )يقـك ( كاقع مكقع )قائـ( كما كقكع الفعؿ مكقع االسـ كقكلؾ ))مررتي برجؿو  -ُ

 .(َُٖ)مكقع الحرؼ وبيني االسـ بكقكع
 ىذا القكؿ ىك لبعض البصرييف  كيبدك أفَّ , قـك كلـ يصرح بأسمائيـ إلى كىذا القكؿ نسبو 

 ذلؾ .إلى  (َّٖ)شمكني, كاأل (َِٖ)عمي الفىارسيٌ  أبك أشارإٍذ 
الماضي يقع مكقع االسـ كقكلؾ  فاسد ؛ ألفَّ  اىذا القكؿ بقكلو : )) كىذ إياز ابفكقد ردَّ    

)) )مررتي برجؿو قاـى ( كالتقدير)مررتي برجؿو قائـ( كىك مع ذلؾ مبنيّّ
(َْٖ). 

                                            
 .ٓٓينظر : الخبلؼ النحكم في شركح المفصؿ الثبلثة :( ٕٓٗ)
  ُٖ – ُٕ/  ُ(  ينظر : كتاب سيبكيو : ٕٔٗ)
 . ٗٗشرح الحدكد النحكية :  ( ٕٕٗ)
 . ّٖٔ,  ّٗ,  ِٖ/  ُلمفراء : القرآف معاني ينظر : ( ٖٕٗ)
 .ْٕٓ/ِ:  اإلنصاؼينظر : ( ٕٗٗ)
 , ُُِ/  ُ( المحصكؿ : ََٖ)
 . ُُِ/  ُ:  المصدر نفسو( ينظر : َُٖ)
 . ُْٓ:  يضاحاإل( ينظر : المقتصد في شرح َِٖ)
 ِٕٕ/  ّشرح االشمكني : : ( ينظر َّٖ)
 . ُُِ/  ُ( المحصكؿ : َْٖ)



ككذلؾ رجؿ ىك صالح , و صالح لزماني الحاؿ كاالستقباؿ ككجو إبيامو أنَّ , و مبيـ نَّ إ -ِ
 . (َٖٓ)لكؿ مفرد مف أمتو

لى مف النحاة ك  كثيرإلى ىذا القكؿ  سبى كنى     إياز ىذا  ابف دَّ , ككذلؾ رى  (َٖٔ)معط ابفا 
ما يصح عمى مذىب مف جعمو كلكف إنَّ , ىذا اإلبياـ ال يصح عمى كؿ المذاىب  القكؿ بأفَّ 

ا عمى مذىب مف يراه مختصا بالحاؿ كاستعمالو في مَّ أمشتركا بيف الحاؿ كاالستقباؿ , ك 
( بى رى إذ )ضى  أيضابالعكس فبل ابياـ فيو , ككذلؾ الفعؿ الماضي مبيـ  أكاالستقباؿ مجازا 

 . (َٕٖ)ا عف زمف اإلخبار , كيحتمؿ أٍف يككف قريبا منوبعيديككف زمانو  يحتمؿ أفٍ 
ال تدخؿ ىذه البلـ  أفٍ  األصؿك  ( بي رً ضٍ يى ا لى زيدن  ) إفَّ :و يدخؿ عميو الـ االبتداء كقكلؾ نَّ إ-ّ

فمكال قكة الشبو بيف ىذا القبيؿ مف األفعاؿ كبيف األسماء , ما أشبييا  أكإال عمى األسماء . 
كمنيـ عبد القاىر ,  أيضا (َٖٗ), كىذا القكؿ قاؿ بو البصريكف (َٖٖ)لما دخمت عميو

 .(َُٖ)الجرجاني
ما دخكؿ البلـ فبل أمع القكليف السابقيف بقكلو : )) إياز ىذا القكؿ كما فعؿ  ابفكردَّ   
, الفعؿ بعد المشابية عمى ما كاف دخكؿ البلـ و إنَّ يككف مف كجكه المشابية ؛ ألنَّ  ح أفٍ يص

 .(ُُٖ)((وي دخكلي  فى سي ما حى لكلكال كجكدىا 
عدد حركفو  ي و عمى كزف اسـ الفاعؿ فبعضيـ يجعؿ كجو الشبو أنَّ  ذكر أفَّ  -ْ 

إذ المراد مقابمة حركة , و اعتبار عركضي كعمؽ عمى ىذا القكؿ بأنَّ ,  وً اتً نى كى كحركاتو كسى 
كانت عيف ) قاعد(, مكسكرة  فٍ ا  ( ك  دي عي قٍ ( عمى كزف ) يى  ده اعً تقكؿ )قى اختمفتا إذ  فٍ ا  ك بحركة 

 . (ُِٖ)كعيف ) يقعد ( مضمكمة
رأم البصرم فقط بؿ اكتفى بعرض ال, الككفي في ىذه المسألة  رأمإياز ال ابفكلـ يذكر    
 الذم قكعو مكقع االسـ ىكرل أفَّ ك مكضع آخر ي, إال أنَّو في جميعياعمى حججيـ  كردَّ 

                                            
 . ُِِ/  ُ:  المصدر نفسو ( ينظر : َٖٓ)
 . ُِِ/  ُ( ينظر : المصدر نفسو : َٖٔ)
 . ُِِ/  ُ: حصكؿ المينظر : ( َٕٖ)
 .ُِّ/  ُالمحصكؿ :  ( ينظر :.َٖٖ)
 . ْٗٓ/  ِ:  اإلنصاؼ ( ينظر.َٖٗ)
 .ُُٗ/  ُ: المقتصد :  .ينظر :( َُٖ)
 . ُِّ/  ُالمحصكؿ :  (ُُٖ)
 .ُِّ/ُ : المحصكؿ ينظر :  (ُِٖ)



رافع إذف فرافعو , الفعؿ المضارع معربا إذ قاؿ : )) كارتفاعو بكقكعو مكقع االسـ  جعؿ
كال , فإٍف قيؿ : الماضي يقع مكقع االسـ , ليس الكقكع مما ييمفظ بو بؿ ييعرؼ  معنكم إذ

يرتفع , قكلؾ : ) زيده ضىربى ( كالتقدير ) زيده ضاربه ( كلك كاف الكقكع عامبل لكجب رفعو 
ًمؿى الرفع بعد استحقاؽ المضارع  , قيؿ ىذه مغالطة , كذلؾ ؛ ألفَّ الكقكع إنما أثَّرى كعى
اإلعراب بالميشابية , كالماضي لـ يحصؿ لو شبوه يترتب عميو استحقاؽ اإلعراب , فإذف لـ 

  (ُّٖ)يكثر فيو الكقكع ((
و تتكارد ألنَّ  رع ىي األصالة ال المشابية ؛الفعؿ المضا إعرابعمة  كالككفيكف يركف أفَّ    

ليتبيف  إعرابإلى فيحتاج , عميو المعاني المختمفة بسبب اشتراؾ الحركؼ الداخمة عميو 
ىؿ الككفة في السيرافي مذىبيـ قائبل :)) كذكر أ, كقد ذكر (ُْٖ)ذلؾ الحرؼ المشترؾ

استحقاؽ الفعؿ اإلعراب قكليف ضعيفيف منتقضيف ال نظاـ ليما , أحدىما : أفَّ األفعاؿ 
ت عمى األكقات الطكيمة ... كالقكؿ عى قى ت عمييا المعاني المختمفة , ككى مى خى أيعربت لٌما دى 

في كؿ األداة أنَّو ال يمـز المعنى مف فأشبو  كاالسـاآلخر : إفَّ الفعؿ كقع بيف األداة 
 , كأيعطي بحصَّةً (ُٖٓ)الذم قدمنا ذكره و عمى دائـ الفعؿعى كي الحاالت ... كأشبوى مف االسـ كقي 

الخفضى ؛ لتقصيره عف كؿ منازؿ األسماء  عى نً , كمي  كالجـز شبو االسـ الرفع كالنصب
مضارعة الفعؿ لبلسـ , فالفعؿ إلى , كيبدك لي أفَّ قكؿ الككفييف الثاني فيو إشارة (ُٖٔ)((

المعرب أيعطي بمشابية االسـ الرفع كالنصب , كالفعؿ المبني أيعطي بمشابية األداة الكقؼ 
ذكره أبك القاسـ الزجاجي , إذ قاؿ  د ىذا مايب كالتنكيف , كالذم يؤ دـ اإلعراكالسككف كع

بعد ذكر القكؿ الثاني عف الككفييف :)) ىذا الفصؿ صحيح , كىك مذىب البصرييف بعينو 
ٍف كاف ب مضارعا لؤلسماء ,  ؿصاحبو جعؿى المعرب مف األفعاغير ألفاظيـ ؛ ألفَّ , كا 

 .(ُٕٖ)كالمبني منيا مضارعا لحركؼ المعاني , كىذا قكؿ سيبكيو كجميع البصرييف ((

                                            
 .ُِٔ-ُِٓ/ُ:  المحصكؿ( ُّٖ)
 ُٖ: / الزجاجييضاح في عمؿ النحك اإل,  ُٓٓ/  ُراء : فر : ينظر : معاني القرآف لم( ينظُْٖ)
 .ُِٔ/  ُ, كشرح الكافية لمرضي :  ّٓسرار العربية : أك ,
  .اسـ الفاعؿئـ عمى ايطمؽ الككفيكف اصطبلح الفعؿ الد( ُٖٓ)
 .ُُٗ-َُٗ/ ّشرح السيرافي : ( ُٖٔ)
 .ِٖاإليضاح في عمؿ النحك : ( ُٕٖ)



في  األصؿ يـ يركف أفَّ لقكؿ بما ذكرناه , ىك أنَّ إلى االذم دعا البصرييف  كيبدك أفَّ 
كال بد  , األصؿعف  االفعؿ خركج إعراب كافكفي األفعاؿ البناء لذا  , اإلعراباألسماء 

 .ال العمة في الفعؿ نفسولشبو باالسـ , يككف ىذا الخركج  أفٍ 
 بين االسمية والفعمية (َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ )

فعبلٌف ماضياف ال يتصرفاف  أنَّيماالبصريكف  لنحاة في ىاتيف الصيغتيف , فيرلاختمؼ ا   
كنحكىما فميس فييما كبلـ  سى ـى كبئٍ عٍ , قاؿ سيبكيو : )) كأٌما نً  (ُٖٖ)كتبعيـ في ذلؾ الكسائي

. كنص عمى ذلؾ  (ُٖٗ)بلن ((ع فاعً ضارً ألنَّيا تي , فعاؿ عمى التذكير ف أفعاؿ , كاأل... ألنَّي
فمرتفعاف بنعـ كبئس ؛ ألنَّيما  ...المبرّْد فقاؿ : )) نعـ الرجؿ زيده , كبئس الرجؿ عبد اهلل 

 . (َِٖ)ا فاعبلىما ((ميرتفع بي ففعبل
ليوك      . (ُِٖ)عمي الفىارسيٌ  أبكذىب  ا 
ماضياف, أحدىما  بلفمعط : )) فع ابفإياز ىذه المسألة عندما شرح  قكؿ  ابفكقد ذكر   

( اآلخر لمذلممدح , كىك ) ًنٍعـى ( ك  ( ((كأصميما ) نىًعـى ( , ْـّ , كىك )بئسى  .(ِِٖ)ك)بىًئسى
 كيدؿ عميو كجياف :, ىذا رأم البصرييف ))فقاؿ :    
 ٍت ( .كؿ : إلحاؽ تاء التأنيث الساكنة بيما , نحك ) ًنٍعمىٍت ( ك ) ًبئىسى األ

ا :الكسائي ,  الثاني : ًحكىايىةي  سبيؾى بو ثقةن كًعٍممن ك ) ًنًعٌمكا ( كىذاف مف ٌما ( ًنع )كحى
 ,  (ِّٖ) ((فعاؿخصائص األ

 . (ِْٖ)((كلك كانا اسميف ألبًدلٍت ىاءن , أٍف يكقؼ عمييما بالتاء :))كقاؿ    
 .البصرييف رأم إلىاز اي ابففنبلحظ ميؿ    
فَّ أغمب الضطراب كاضحان , إذ إما حقيقة رأم الككفييف في ىذه المسألة فيبدك فيو اأ   

 . (ِٖٓ)أفَّ نعـ كبئس اسمافإلى المتأخريف قد نقمكا عمى لساف الككفييف أنَّيـ يذىبكف النحاة 

                                            
رٌم: ُٖٖ)  .ٕٗ/  ُ, كاإلنصاؼ : َّٗ/  ِ( ينظر : أمالي ابف الشَّجى
 . ِٔٔ/  ّ( كتاب سيبكيو : ُٖٗ)
 . ُّٗ/  ّ( المقتضب : َِٖ)
 . َُُ: يضاح العضدم ( ينظر : اإلُِٖ)
 . ّٔٓ/  ُالمحصكؿ : , كينظر :ُٕٕالفصكؿ الخمسكف : ( ِِٖ)
 . ّٔٓ/  ُ:  حصكؿ(المِّٖ)
 .ّٔٓ/ُ:  المحصكؿ( ِْٖ)

 . ِْٕ, كالتبييف :  ٖٔ( ينظر : اإلنصاؼ : ِٖٓ)



إلى يدينا يتضح لنا أفَّ الككفييف لـ يذىبكا ف التي بيف أمصادر الككفييإلى كعند الرجكع    
, ككذلؾ  (ِٖٔ)فعميتيما فالكسائي , يذىب مذىب البصرييفإلى اسمية نعـ كبئس , بؿ 

بمنزلة   "فىسىاء قىًرينان "مثبلن قكؿ الفراء : )) , دلة عميو كثيرة نَّو يقكؿ بالفعمية كاألالفراء فإ
 .(ِٕٖ)((كنحكىما"بئس رجبلن"  "نعـ رجبلن" ك قكلؾ :

نعـ كبئس ( عامميف  ىك يقيس الفعؿ ) نعـ كبئس ( عمى الفعؿ ) كبر كساء ( كجعؿ )ك    
كبناء نعـ كبئس كذلؾ كاضح مف قكلو )), اسميف لـ يعمبل  الك كانك  فيما بعدىما ,

,  ةو رفعا ما يمييما مف معرفة غير مؤقَّتى ٍف يما مف النكرات , كأيي ما كليى  اأٍف ينصب كنحكىما
. كجكز (ِٖٖ)(( كالنصبي  نكرة كاف فيو الرفعي تمؾ المعرفة , كما أيضيؼ إلى إلى  ضيؼى كما أي 
فتقكؿ ) , الرجميف  كرى ذى ىك يقكؿ : )) كيجكز أٍف تي الضمائر , ك  أٍف تمحؽ )نعـ كبئس( أيضا
كجعؿ بعض (ِٖٗ)(( () ًنعـ قكمان , كنعمكا قكمائس رجميف ( كلمقـك رجميف , كبً ًبئسا 

فَّ الضمائر ال تمحؽ عمى أفَّ )نعـ كبئس( أفعاؿ ال أسماء ؛أل الباحثيف ىذا القكؿ دليبل
, كفي  (َّٖ)لحقتيا الضمائر كلك لـ تكف نعـ كبئس فعميف لما, االسماء , بؿ تمحؽ االفعاؿ 

الياء , ك  سماء كاألفعاؿ نحك الكاؼ في كتابؾفَّ الضمائر تمحؽ األىذا الدليؿ نظر , إذ إ
, إنَّما الفرؽ في اإلعراب ؛ إذ مع األفعاؿ تعرب مفاعيؿ , كمع  في كتىبىوي , كالياء في كتابي

 . اإليي تااألسماء تعرب مضاف
كىك أفَّ ىاتيف , رأم كسط بيف االثنيف إلى كالدرس الحديث قد ركف في ىذه المسألة    

سماء , بؿ ىما لفظتاف جمدتا عمى ىذا الحاؿ , ليعرب فعاؿ كال األا مف األالصيغتيف ليست
براىيـ الدكتكر إ كىذا ما ذىب إليو, ك الذـ , كىك المدح أبيما المعربكف عف معنى معيف 

: )) نعـ كبئس لفظاف , صيغا لمداللة عمى المدح  إذ قاؿكتماـ حساف  ,(ُّٖ)السامرائي

                                            
 . ٖٔ:  نصاؼ( ينظر : اإلِٖٔ)
: كالخبلؼ النحكم بيف المدرستيف  ينظر : كتاب اإلنصاؼك  , ِٕٔ/  ُلمفراء : القرآف ( معاني ِٕٖ)

-ِّٔ: في النحك الككفي مف خبلؿ معاني القرآف لمفراء : المختار أحمد ديرة , كدراسةِِٗ-ِِٕ
ِّٕ. 

 . ِٕٔ/  ُ:  معاني القرآف لمفراء (ِٖٖ)
 .ِٕٔ/ُ:  المصدر نفسو( (ِٖٗ

, كدراسة في النحك الككفي : ِِٗالخبلؼ النحكم بيف المدرستيف: ك كتاب اإلنصاؼ ينظر :( َّٖ)
ِّٕ. 

 . َُٗ - َُٖ: نقد كبناء ( ينظر : النحك العربي ُّٖ)



التي ال ىي باألسماء كال  (ِّٖ)كاف البد مف تصنيفيا فيما مف الخكالؼ إذاكالذـ ... ف
 .(ّّٖ)باألفعاؿ((

لغائو  إنما ىككحقيقة رأم المحدثيف     , فكيؼ ال نعد ) ناتج عف فكرة العامؿ النحكم كا 
كيؼ يكجيكف ,  كىما قد عمبل فيما بعدىما , ك ء فعاؿ كال مف االسمانعـ كبئس ( مف األ

فكرة العمؿ كطبيعة إلى ىـ قد قالكا بذلؾ نظران فعميف ؟ ك لـ يككنا  إذاعمؿ ىاتيف الصيغتيف 
, الربيع الذم لـ يؤيد الككفييف كال البصرييف  أبي ابفالعامؿ , كرأييـ ىذا قريب مف رأم 

نَّما ذىب  اني , يقكؿ : )) فأما نعـ كبئس فميس فييما أنَّيما حرفاف مف حركؼ المعإلى كا 
نَّما جيء بيما تعظيمان أك تحقيران لبلسـ الذم بعدىا  ليست ك , داللة عمى زماف كال حدث , كا 

كىك الداللة عمى معنى في , إنَّما ىك لمحركؼ  ىذا, فعاؿ مأخكذة مف المصادر لذلؾاأل
 . (ّْٖ)الغير ((

ت نقبلن غير دقيؽ , كىذا يعني كىذه المسألة مف المسائؿ التي اضطربت فييا اآلراء كنقم   
سمفنا , كلكف الخبلؼ كاف فعمية ) نعـ كبئس ( كما أ عمىقكف متف أفَّ البصرييف كالككفييف

الصحيح  الرأمالقائؿ بالفعمية يبقى ىك  الرأمفي تكجيو أقكاؿ بعض الككفييف , كمف ثـ ف
 مف أقكل األدلة . ا, كىم مف أدلة سماعية كقياسيةلما فيو 

 
 بين الحرفية واالسمية والفعمية (حاشا)

فسيبكيو يقكؿ: )) كأما ,  ؟أـ فعؿ, أـ اسـ ,  ىي حرؼ) حاشا ( أ في اختمؼ النحاة    
)حاشا( فميس باسـ , كلكنو حرؼ يجرُّ ما بعده كما تجر ) حتى ( ما بعدىا , كفيو معنى 

يا عند إياز أدلة عمى قكؿ سيبكيو فقاؿ : )) إما حاشا فإنَّ  ابفكذكر ,  (ّٖٓ)((االستثناء 
  :(ّٕٖ), كيدؿ عمى ذلؾ كجكه أربعة (ّٖٔ)تباعو حرؼ جر فقط ((أسيبكيو, ك 

                                            
ساليب التي تستعمؿ لمكشؼ عف ( الخكالؼ : كممات تستعمؿ في أساليب إفصاحية , أم في االِّٖ)
سـ الفعؿ , كاسـ الصكت , كصيغة التعجب , كصيغ المدح انفعالي ما كاالفصاح عنو , كىي ) إ قؼمك 

 . ُُٓ – ُُّكالذـ ( المغة العربية معناىا كمبناىا / تماـ حساف : 
 . َُٓ( الخبلصة النحكية : ّّٖ)
 . َٖٓ/  ُ( البسيط : ّْٖ)
, كينظر: آراء النحاة في حاشا /عبد اليادم عبد الكريـ برىـك  بحث  ّْٗ/  ِ( كتاب سيبكيو : ّٖٓ)

 .ُِٔـ: ََِٖ,العدد األكؿ ,ُٔفمسطيف , كمية اآلداب , المجمد  -مف مجمة الجامعة االسبلمية , غزة
 . ْٕٗ/  ُ( المحصكؿ : ّٖٔ)



 .يمتيا لـ تيمىؿ كلك كانت فعبل أليمً درستكيو, كىك أنَّ  ابفما قالو  -ُ
, ال ييقاؿي: ) ) قاـ القـك ما حاشا زيدا ( : ( المصدرية , فبل يقاؿ و ال يقع صمة لػػ )ماأنَّ  -ِ

حاشا ( في االستثناء غير ميتصرّْؼ ؛ فمعدـ تصرُّفو امتنع أٍف تيكصؿ )ما( المصدرية 
بو ؛ ألٌنا نقكؿ : )خبل( ك)عدا( في االستثناء غير متصرفيف كمع ذلؾ فقد كصمت 

 .)ما( المصدرية بيما 
 : (ّٖٖ)الجر بيا كقكؿ الشاعر -ّ

ـــبــــوْ ثَ  أبيــا ــــــــــــحاشـ        مِ دْ ـــــــــفـــ ـِمةٍ ـــــُبْكـــــليـــــس بٍ  ـانَ ـبـــوْ إنَّ أبــا          ثَـ  انَ ــــــــــــــــ
) حاشا  ة أيخرلكقد كرد البيت بركاي, كفي ىذا البيت جاءت حاشا لقصد االستثناء     
كانت الركاية بػ)حاشا ابا(  إذاف, , كما دخؿ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ  (ّٖٗ)أبا(
 . ىنا عمى االستثناء الشاعر يانصبف
يـ قالكا : )) جاء القكـي حاشام ( كلك كانت فعبل لقالكا ) حاشاني ( كما تقكؿ أنَّ  -ْ

 : (َْٖ))دعاني( ك ) رماني ( قاؿ الشاعر
 (ُْٖ) ((ي ُمِســــمٌم مـــعذورُ َحاَشــــاَي إنِّ        ُيمْ إليَ  يبَ مِ الصَّ ــموا عج في ِفَتـــيةٍ        

 أبك,ك (ِْٖ)في عمموق( ُّٖ)تاؽ الكرٌ ابف إياز قد ذكرىا  ابفكىذه األدلة التي أكردىا    
 (ْْٖ)كالَّد ابفكالذيف تابعكا سيبكيو في مذىبو ىـ ,  (ّْٖ)اإلنصاؼفي  األنبارمٌ البركات 

 . (ْٖٖ)األنبارمٌ البركات  أبك, ك  (ْٕٖ)كالزمخشرمٌ  (ْٖٔ), كالرمانيٌ  (ْٖٓ)السراج ابفك 
                                                                                                                             

 . ْٗٗ – ْٕٗ/  ُالمصدر نفسو : ينظر : ( ّٕٖ)
,  ّٔ/ِ, كينظر : شرح المفصؿ البف يعيش  ّٕٔ( البيت لمجميح األسدم في المفضميات : ّٖٖ)

 . ُِ/  ُْتبرة بف عمرك االسدم في لساف العرب إلى كنسب 
 .ّٔ/ِ , كينظر : شرح المفصؿ البف يعيش ّٕٔالمفضميات : ينظر :( ّٖٗ)

 . َّٕ/  ِ, كشرح التسييؿ :  ُِٖ/  ُاإلنصاؼ : ( ينظر : َْٖ)
 . ََٓ( المحصكؿ : ُْٖ)
 . ِِّ: ( ينظر : عمؿ النحكِْٖ)
 . ُِٖ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ّْٖ)
 ُٕٖاالنتصار البف كالَّد : ينظر: ( ْْٖ)
 ِْٖ/  ُاألصكؿ: ينظر :( ْٖٓ)
 . ُُٖمعاني الحركؼ : ينظر :( ْٖٔ)
 . َٔ/  ِشرح المفصؿ البف يعيش :  ينظر :(ْٕٖ)



ؿ , قاتككف فعبل  كأفٍ , تككف جارة  فٍ جكاز أإلى كالمبرّْد  , , كالمازنيٌ كذىب الجرميٌ     
فٍ كخبل, ك , كما كاف  فعبل فحاشا , كخبل , المبرّْد : )) كما كاف حرفا سكل )إال( فحاشا   ا 

لـ يذكر  فٍ ا  ىذا , ك  وفي راي إياز قد كافؽ المبرّْد ابف فَّ أ, كيبدك  (ْٖٗ)كافقا لفظ الحركؼ((
ى كالَّد عم ابفكقد رد , (َٖٓ) و قد صرح بذلؾ في كتابو قكاعد المطارحةنَّ أ, إال ىنا رأيو 
نَّ سيبكيو لـ ينكر أنَّ  ذاكرا أفَّ  المبرد ما ذكرىا في االستثناء خاصة , ألفَّ يا تأتي فعبل , كا 

في كبلـ العرب ,  في ىذا الباب ,كالفعؿ ال ييجر , كقد يجيء مثؿ ىذا العرب تجر بيا
 . (ُٖٓ)حرفا , كما فعمكا بػػ ) منذ (آخر الكممة اسما ,كفي مكضع فتجعؿ في مكضع 

ينما تحدث عف ) بعض الشيء ؛ ألفَّ سيبكيو ح مقبكؿ كالَّد ابفرأم  أفَّ كيبدك لي      
 . (ِٖٓ)سـ ... ((ا) حاشا ( فميس بامٌ أحاشا ( قاؿ : ))ك 

, فكاف  مختصة بالحرفية ياالفعمية كيجعم (حاشا)ينفي عف  كاف سيبكيو يريد أفٍ  إذاف    
ينفي  ككذلؾ لك أراد أفٍ , يقكؿ : كأما حاشا فيي حرؼ جر, كلـ يقؿ ليس باسـ  األكلى أفٍ 

لى ك  قاؿ : كأما حاشا فميس باسـ كال فعؿ ,لالفعمية عنيا  ذىب  فعميتيا كحرفيتياا 
اج   (ْٖٓ)ىػ(ّّٖ)ت , كالٌنحاس(ّٖٓ)الٌزجى

  , كالعيكبىرمٌ (ٕٖٓ)ىػ(ّْٕالقيسي )ت, كمكي (ٖٔٓ)جني ابف, ك (ٖٓٓ)عمي الفىارسيٌ  أبكك  
 . (ٖٖٓ)ىػ(ُٔٔ)ت

                                                                                                                             
 َِٗأسرار العربية : ينظر : ( ْٖٖ)
 . ُّٗ/  ْ( المقتضب : ْٖٗ)
 .ُْٕ( ينظر : قكاعد المطارحة : َٖٓ)
 . َُٗ – ُٕٖتصار البف كالَّد : ( ينظر : االنُٖٓ)
 . ّْٗ/  ِ( كتاب سيبكيو : ِٖٓ)
 . َُٕ/  ّكأعرابو : القرآف ( ينظر : معاني ّٖٓ)
 . َُِ/  ِلمنحاس : القرآف ( ينظر : إعراب ْٖٓ)
 . ِٖٔ/  ّ في عمؿ القراءات السبع ( ينظر : الحجةٖٓٓ)
 . ُِٓ( ينظر : اٌلممع : ٖٔٓ)
 . َّْ – ِْٖ/  ُ: القرآف ( ينظر : مشكؿ اعراب ٕٖٓ)
 . َّٗ/  ُ, المباب :  ُْٕ( ينظر : التبياف : ٖٖٓ)



 (ٖٗٓ)يا فعؿ ال فاعؿ لو , كالككفيكف يقكلكف بفعميتياأنَّ إلى الفٌراء ذىب  فَّ أ كذكر ابف إياز  
فالجر بعده بتقدير الـ معمقة بو , عند الفٌراء في قكلؾ ) حاشا زيد ( حاشا لزيد  األصؿ, ك 

 . (َٖٔ)محذكفة ؛ لكثرة االستعماؿ
الفعؿ ال يخمك مف  ألفَّ ىذا فاسد ؛ ك  ىذا عمى الفٌراء , فقاؿ : )) يعيش ابفكقد أنكر   

محذكريف : إثبات فعؿ  الرتكاببقكلو : )) كىك بعيد ؛  أيضا, كأنكره الرضي (ُٖٔ)فاعؿ((
 . (ِٖٔ)ببل فاعؿ, كىك غير مكجكد , كجر بحرؼ جر مقدر , كىك نادر((

كالتصرؼ مف سمات , يا تتصرؼ كالذيف قالكا بفعمية ) حاشا ( احتجكا بأمكر منيا أنَّ    
 األفعاؿ كقكؿ الشاعر :

 (ّٖٔ)دِ حَ أمن  امِ ــوَ ي من األقْ وال ُأحـــاشِ       وُ يُ ُيشبِ  ــاسِ في النَـــ  ـــالً ى فاعِ وال أرَ         
:  تعالىكما في قكلو  (ْٖٔ)ككذلؾ لك كانت حاشا حرؼ جر لما دخؿ عمى حرؼ جر آخر 

  .(ٖٔٔ)ما يككف في الفعؿ ال الحرؼكالحذؼ إنَّ , كؿ الحذؼ دخ, ك  (ٖٓٔ) چٹ  ٹ  چ 
  

لـ يخص ) حاشا ( باالسمية كال بالفعمية , كال  حمد الفراىيدمٌ أالخميؿ بف  غير أفَّ    
مر في مسألة ألفالخميؿ ىنا لـ يقطع ا (ٕٖٔ)بالحرفية . بؿ قاؿ : ) كحاشا : كممة استثناء (

ألفَّ الكممة تشتمؿ عمى  ؛و أراد االسـ كالفعؿ كالحرؼ كحي لي بأنَّ ت (كممة)حاشا, كقكلو 
لى الصكاب ك إلى قرب أالخميؿ كاف , ك ىذه األقساـ الثبلثة  حاشا  ركح المغة ؛ ألنَّو كجد أفَّ ا 

ككبلـ لمعرب . , ت قرآنية اكقراء, كردت اسما كفعبل كحرفا عف طريؽ السماع مف شعر 
لى ك , المغة إلى أصكب اآلراء كأقربيا  كأرل أفَّ  المنيج الكصفي الحديث ىك قكؿ الخميؿ ا 

                                            
 . َُٓ/  ُ( ينظر : المحصكؿ : ٖٗٓ)
 . ّٔ/ ِ( ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش َٖٔ)
 .ّٔ/ِ:  المصدر نفسو( ُٖٔ)
 . ُِّ/  ِ( شرح الكافية لمرضي : ِٖٔ)
 .َِٖ/ُ, كاإلنصاؼ : ّّٗ:  , كينظر : عمؿ النحك َِ( البيت لمنابغة في ديكانو :ّٖٔ)
 . ُّْ, التبييف :  َِٖ/  ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ْٖٔ)
 ُّاآلية  ( سكرة يكسؼ : مف ٖٓٔ)
 .َِٖ/ُ( ينظر : اإلنصاؼ : ٖٔٔ)
 ماده حكش .,  ِِٔ/ ّ الخميؿ:( العيف / ٕٖٔ)



اآلراء  عرض عندذه األدلة لكثرة األدلة عمى ذلؾ كقد ذكرت بعض ى؛ في ىذه المسألة 
 ) حاشا(. في
) حاشا ( خبلؼ بيف النحاة ال بيف  فيعرض اآلراء أف الخبلؼ  طريؽكيتضح مف    

 ـ ككفييف.أ كانكابصرييف  اء أأم بيف النحاة سك  –البصرية كالككفية  –المدرستيف 
 

 ازع في العملتنال
شبيو , مذككراف  أكعؿ متصرؼ , ف, مف  أكثريتقدـ في المفظ عامبلف ف التنازع ىك أفٍ     

منيا مف  حدامطمكب لكؿ ك  حدااختمفا فيو عمى معمكؿ ك  أكفي المفظ , اتفقا في العمؿ 
لقيت كأكرمت   أك, نحك لقيني كأكرمني  زيد ,  اأك مجركر  اأك منصكب ا, مرفكع ككنوحيث 
 . (ٖٖٔ)ضربني كأكرمت زيدا أكزيدا , 

ما  لى بالعمؿ في ذلؾ االسـ , كىكأك كعميو فقد كقع خبلؼ بيف النحاة حكؿ أييما   
الظاىر إلى ى باإلسناد األكل أفَّ إلى عمـ أٌف البصرم يذىب ايكضحو لنا قكؿ بف إياز : )) 

 -إياز عددا مف الحجج لمبصرييف عمى ذلؾ ىي: ابف. كقد ساؽ  (ٖٗٔ)الثاني ((
, قىبيحى الحذؼ مع  األكؿعمؿ كأي , مفعكؿ بجية المفعكلية إلى تكجيا  إذا: أفَّ الفعميف  األكؿ

 الثاني كقكلؾ : ) لقيت كأكرمتيوي زيدا ( كلك قمت ) كأكرمت ( لىقىبيحى .
, فالمغمب ىك األخير بدليؿ قكليـ: )  حدااجتمعا عمى شيء ك  إذاف فعميالثاني : أفَّ ال

 يا حرؼ , كىك ًفعؿ .) عممت( , مع أنَّ بػتعميؽ البٌلـ إلى ال ترل أعممتي لزيده منطمؽه ( 
 لى.أك كالحمؿ عمى عدمو  , فصبل بينو كبيف معمكلو بالثاني األكؿالثالث : أفَّ في إعماؿ 

 الرابع : أفَّ القرب لو أثر شديد في ىذه الصناعة .
 إفَّ  فقد جاء عف بعض النحكييف حجج لمبصرييف مف  إياز ابف هردأك  كفضبل عمى ما   

عماؿ كثرإعماؿ الثاني ىك األ القرآف أغمب ما كرد في  ككذلؾ أفَّ  ,(َٕٖ)قميؿ األكؿ, كا 
 .(ُٕٖ)األكؿصح الكبلـ اعماؿ الثاني ال فالكريـ , كىك أ

                                            
 ُ: الخباز  ابف/ الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية ك . ,  َِّ:  شرح الحدكد النحكية ( ينظر :ٖٖٔ)
 . َُٖ/  ِالمحصكؿ : ك ,  ُّٓ/  ُالتصريح : ك ,  ُِّ/ 
 . َْٖ/  ِ( المحصكؿ : ٖٗٔ)
 . ُٕٔ/  ِ, ينظر : شرح التسييؿ :  ٓٔ/  ِينظر : شرح المرادم :  (َٕٖ)
 .ْٗ/ٗالكريـ / عبد الخالؽ عضيمة : القرآف سمكب دراسات ألينظر : ( ُٕٖ)



   ىئ  ىئ  ىئ  ىئچ الكريـ : القرآف قاىا مف إعماؿ الثاني استإياز أمثمة عمى  ابفضرب ك    

چ
. كىناؾ شكاىد قرآنية كشعرية أخرل  (ّٕٖ)(فينا الناصب ىك الثاني كىك ) أىفرغ  (ٕٚٛ)

    منيا :كثيرة 
چ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  :تعالى قكؿ اهلل  

فمك أعمؿ األكؿ لقاؿ : قيًؿ الٌمو يفتيكـ   (874)
كلك اعمؿ االكؿ لقيؿ : ىاـؤ  (ٕٖٓ)چں  ں  ڻ چ  :, ككذلؾ قكلو تعالى   فييا في الكبللة

)) إنَّ اهلل :كتابيو , كمف الشكاىد كذلؾ قكؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ (  اقرءكه
أعمؿ الثاني , كلك  , كىنا (ٙٚٛ)َلَعَن أو َغِضَب عمى سْبٍط من َبِني إسراِئيَل َفَمَسخيْم ((

كؿ لقيؿ : إفَّ اهلل لعف أك غضب عمييـ سبطا , كمف الشعر قكؿ امرئ أعمؿ األ
 : (ٕٕٖ)القيس

 كبيُر أُنــــــــاٍس في بجـــــــــاٍد ُمـــــــــزمَّلِ           ــــــــــــوقِ دْ أبــــــانًا في أفـــــــــــاِنيِن وَ كأنَّ 
،  (ٖٕٖ)كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجي      

كابػػػػػػػػػف (ّٖٖ)، كالشػػػػػػػػػمكبيف (ِٖٖ)،كالعكبػػػػػػػػػرم(ُٖٖ)نبػػػػػػػػػارم،كاأل(َٖٖ)،كالزمخشػػػػػػػػػرم(ٕٖٗ)كالفارسػػػػػػػػػي
ػػػػػحى ابػػػػػف ك  ،  (ْٖٖ)عصػػػػػفكر مضػػػػػاء القرطبػػػػػي ىػػػػػذا المػػػػػذىب ، ميعمػػػػػبلن إيػػػػػاه بأنػػػػػو أسػػػػػيؿ رىجَّ

 . (ٖٖٓ)مف مذىب الككفييف

                                            
  . ٔٗ اآلية  سكرة الكيؼ :مف  (872)
 . َٖٓ – َْٖ/  ِينظر : المحصكؿ :  (873)
 .ُٕٔاآلية  سكرة النساء : مف  (874)
 .ُٗ اآلية  سكرة الحاقة :مف  (875)
 , كتاب الحج باب ذات عرؽ .ٔٓٓ/ِينظر : صحيح البخارم :  (876)
 .ُِٗ/ُ, كالخصائص : ُٕٗئ القيس : ر ينظر : ديكاف ام (877)
 .   ُِّالجمؿ لمزجاجي : ينظر : (878)
 . َُّ: العضدم  اإليضاحينظر :(879)
 . َِٓ/ ُشرح المفصؿ ابف يعيش : ينظر : (880)
 . ٔٗ-ّٖ/ُ:  اإلنصاؼينظر : (881)
 . ُُٔ :ينظر  (882)
 . ِٕٔالتكطئة: ينظر : (883)
 . ُٓٔ -ُّٔ/ ُ:  عصفكربف الجمؿ الشرح ينظر : (884)
   . َُِ،  َُُ :الرٌد عؿ النحاة  ينظر:  (885)



مع ما احتجكا بو فقاؿ : )) كالككفي ابف إياز ذكره قد الككفييف ف رأمأما فيما يخص    
 . (ٖٖٔ)لى ((أك  األكؿأفَّ إلى يذىب 

 : (ٕٖٖ)ما ما احتجكا بو فيكأ
ذلؾ , ك راض عنو عمؿ غيره كقع االعأي إذا ف , إفَّ ابتداءؾ بو دليؿ عمى االىتماـ – ُ
 .عه تدافي 
معمكلو في تمؾ  عمىكلذلؾ يجكز دخكؿ البلـ  ؛تأخر  إذاال أقكل منو أك إفَّ كقكعو  – ِ

 . الحالة
 عمى ىذا االحتجاج قائبلن : إياز ابفكقد اعترض    

نَّما يتكجَّ  لك كاف  ىذا أفٍ  وي )) كعندم فيو نظر ؛ كذلؾ أفَّ الفعميف مقدماف عمى المعمكؿ , كا 
 . (ٖٖٖ)عنو (( خَّرناقدَّمنا عمى المعمكؿ , كاآلخر ميؤ أحدىما م

, كفي إعماؿ األكؿ إضمار بعد الذكر  عماؿ الثاني إضماران قبؿ الذكرإالثالث : إفَّ في 
 .(ٖٖٗ)كىك أكلى

 كفيكف كمف ىذه الشكاىد , قكؿ امرئإياز الشكاىد التي استدؿ بيا الك ابفكلـ يذكر    
 : (ٜٓٛ)القيس

 يٌل من المالِ مِ قَ  ُمبْ طْ ي , ولم أَ انِ فَ كَ            ةٍ ــــيشَ عِ ى مَ نَ دْ ى ألِ عَ فمو أنَّ ما أسْ 
د أفٍ كىذا القكؿ استدؿ بو الككفيكف عمى اختيار إعماؿ األكؿ ، كلـ يىفيٍت المب    رّْ

ألنَّو لك أعمؿ الثاني لكاف  ؛(ُٖٗ)لممعنى مراعاة في ىذا البيت ىك سبب إعماؿ األٌكؿ
الكبلـ متناقضان، كذلؾ مف كجييف: أحدىما أٌنوي لك أعمؿ الثاني لكاف التقدير فيو: 

فَّ سعيىوي أيخبر تارة ب ألٌنوي  ؛ مف الماؿ ، كىذا متناقضكفاني قميؿ كلـ أطمب قميبلن 

                                            
,  ُْٔ/ُ, كمجالس ثعمب : َُٔ/ِ, كينظر : معاني القرآف لمفراء :  َٖٓ/  ِ:  المحصكؿ (886)

 . ُٕٔ/ِ, كشرح التسييؿ :  ُُُكالجمؿ لمزجاجي : 
 . َٖٓ/  ِ: المحصكؿ ينظر :  (887)
 . َٖٓ/  ِ: المحصكؿ(888)
 . َٖٓ/  ِ:  ينظر : المصدر نفسو (889)
 . ٕٔ/  ْ, المقتضب :  ٕٗ/  ُ:  كتاب سيبكيو.  ّٗالديكاف :  (890)
 .ّٗ/ُكاإلنصاؼ: ,  ٕٔ/ْالمقتضب:  :ينظر (891)



قاؿ في البيت  كالثاني أنَّوي  كذلؾ متناقض نَّوي يطمب القميؿليس ألدنى معيشة، كتارةن بأ
 الذم بعده:

 ولكنما أسعى لمجٍد ُمؤّثلٍ 
 

 وقد يدرُك المجَد الُمَؤثََّل أمثالي 
 

 : (ٕٜٛ)ما الشاىد الثاني فيك قكؿ الشاعرأ   
 االَ َد  الِخــــــــدَ رُ نا الخُ ا َيْقـــــــــــــــَتْدنَ يَ بِ           ى ُعُصـــــــــــــوراً رَ ــــــا ونَ يَ ى بِ وقد َنْغنَ 

 كلك أراد إعماؿ الثاني لقاؿ: بيا يقتادنا الخرد  الخداؿ .  
فَّ القصيدة إ, مراعاة لحركة الركم , ف األكؿ: )) إنَّما أعمؿ  األنبارمالبركات  أبكيقكؿ    

يخمص مف عيب القافية , كال خبلؼ في لستعمؿ الجائز اف, جائز  عماؿ األكؿمنصكبة كا  
نَّما الخبلؼ في الجكاز  . (ّٖٗ)((األكلى, كا 
 (ْٖٗ)منيما كىذا ظاىر كبلـ الفراء إعماؿ األكؿإلى إياز أفَّ الككفييف يذىبكف  ابفكذكر    

 األكؿعماؿ الثاني بشرط حذؼ فاعؿ و يجيز إ, كنقؿ عف الكسائي أنَّ  (ٖٓٗ)كمذىب ثعمب
ىذا ؛ و رأيالنحاة خالفكا الكسائي في  أكثر. كيبدك أفَّ  (ٖٔٗ)اؾ(ابنفيقاؿ : )يىحيسف كيسيءي 

 . (ٕٖٗ)ألفَّ الفعؿ ال يخمك مف فاعؿ
استكل الفعبلف في طمب الفاعمية , نحك قاـ كقعد زيده , فيذه المسالة قد نقؿ فييا  إذاأما    

: )) إذ قاؿ  سعيد السّْيراًفي أبكنقمو كىذا , ف العامؿ في ) زيد ( الفعميجعؿ يعف الفراء أنَّو 
 , (ٖٖٗ)فالعامؿ في ) زيد ( الفعبلف جميعان (( قعد زيد (ك ) قاـ قمنا :  إذانَّا كقد زعـ الفراء ا

الفراء ىنا كنقؿ عنو لـ اقؼ عميو في كتبو المتكافرة ؛ إال أفَّ إلى كفي الحقيقة أفَّ ما نسب 
ليو , إذ قاؿ : سب إيذكر نصا عف الفراء يتبيف لنا عف طريقو صحة ما ن األنبارمأبا بكر 

ما ارتفع بَّ كا ؛ ألف الفعميف ري ني كى  االثاني إذ عمى منعيـ مف حمؿ الفعؿ)) قاؿ الفراء : إنَّما 
                                            

 .ّٗ/ُ: إلى أحدلـ ينسبو اإلنصاؼ في , ك ٖٕ/ ُلممرار األسدم في كتاب سيبكيو : البيت  (892)
 . ّٗ/  ُ:  اإلنصاؼ (893)
 . َُٔ/  ِلمفراء : القرآف ينظر : معاني  (894)
 . ُْٔ/  ُينظر / مجالس ثعمب :  (895)
 ِ, ىمع اليكامع :  ُٗ/  ّالضرب :  ؼ, كارتشا ُُِ/  ُ: يعيش بفالينظر : شرح المفصؿ  (896)
 /َُٗ. 
/  ُ, كالمقاصد الشافية :  ُِٓ/  ِعقيؿ :  ابف, كشرح  ُٗٔ/  ِضح المسالؾ : أك ينظر :  (897)

ُْٗ . 
 . ّّٔ/  ُمسّْيرافي : الكتاب لشرح  (898)



 عبدي  رى بى كأدٍ  ؿى بى , أال ترل أنَّؾ تقكؿ : أقٍ يُّ نً كٍ بيما جميعان الظاىر , كال يجكز أف يرتفع بيما المى 
 . (ٖٗٗ)ر أنت ((بدٍ كأ ؿى بى , كال أقٍ  رتٍ بى كأدٍ  ؿى بى تقكؿ : أقٍ اهلل , كال يجكز أٍف 

 األكؿاالسـ الظاىر بناء عمى منع اإلضمار في إلى كيبدك أفَّ الفراء إنَّما كجو العامميف    
 . (ََٗ)عند إعماؿ الثاني

: )) كىذا غير جائز ؛ ألنَّيما لك كانا  عمى ما ذىب اليو الفراء قائبلالسّْيراًفي  كقد ردَّ 
د ( فتقكؿ : ) ضربت ىما ما يكجب نصب ) زيأحدعامميف في ) زيد ( جاز أٍف ييبدؿ مف 

 . (َُٗ)جميعان عامميف في ) زيد ( كىذا فاسده (( فضربني زيده ( فيككنا أك
فَّ الفراء عندما أعمؿ الفعميف في إنظر , إذ  السّْيرافي كمف تابعو فيوكيبدك لي أفَّ رٌد    

يدؿ عمى ىذا كجكد  , حداألنَّيما طمبا مرفكعان في آف ك ؛ ا مالظاىر بعدىما , إنَّما أعممي
ا في معمميأشريؾ , فالفراء تالذم معناه الجمع كال( بيف الفعميف  كاحرؼ العطؼ ) الك 

 . (َِٗ)مالؾ بأنَّو غير مستبعد ابفالمفظ كالمعنى . كقد عبر عنو 
كجعمكه , ألنَّو يعد تحرران مف قكاعد المغة ؛ الفراء قبكالن لدل المحدثيف  رأمكقد لقي    

 . (َّٗ)لغاء باب التنازعإلمنطمقان 
ليو لمحان لمحقيقة كرد لسامرائي اعجابو بو كرأل ما ذىب إالدكتكر ابراىيـ ا كقد أبدل   

 . (َْٗ)نصابياإلى األمكر 
حمد عبد الستار الجكارم أنَّو يجكز أٍف يككف في الجممة فاعؿ لفعميف ؛ كذكر الدكتكر أ  

 . (َٓٗ)ألفَّ ىذا ىك سبيؿ المعنى كىذه ىي طبيعتو
الفعميف عمى السكاء دكف  أحدعماؿ , كىك اختيار إباالىتماـ  رأم جديريبقى ىناؾ ك   

 أيضاإياز  ابفكذىب اليو ,  (َٔٗ)كىذا ما ذىب اليو السّْيرافي ,ىما عمى اآلخر أحدترجيح 
 .(َٕٗ)ر في ذلؾ الترجيح ((عف ىذه المسالة : )) كلمناظقاؿ في نياية حديثو  إذٍ 

                                            
, كآراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي : ُٖٗ/  ِ:  األنبارمبكر  ألبي/ المذكر كالمؤنث (899)

ُِْ. 
 .(  ٓ، اليامش )  ِّالككفي :  كينظر : المكفي في النح (900)
 . ّّٔ/  ُمسّْيرافي : الكتاب لشرح  (901)
 . ُٔٔ/  ِينظر : شرح التسييؿ :  (902)
 . ُُٕ: / ميدم المخزكمي ينظر : قضايا نحكية  (903)
 . ٔٗينظر : النحك العربي نقد كبناء :  (904)
 . ُّ: / عبد الستار الجكارم ينظر : نحك التسيير  (905)



كقد , ليو يا مف جية المعنى , كىك ما أميؿ إالذم عالج رأمكبيف كؿ ىذه اآلراء يبقى ال   
اذ جاء في ) معاني النحك ( )) إنَّنا ال نعتقد أٍف تعبيران , قاؿ بو الدكتكر فاضؿ السامرائي 

نَّما ىك بحسب القصد, كالمعنى, كالراجح فيما نرل أنَّو ينبغيأك ىا ىنا  أٍف  لى مف تعبير , كا 
 ىذا االسمكب في ضكء قاعدتيف:إلى ينظر 

ألفَّ االسـ الظاىر ؛ ىـ عندؾ مما اعمنو في ضميره ر أعمنو في االسـ الظاىما أ – ُ
 أقكل مف الضمير .

 ىـ ما حذفتو .ما ذكرتو كصدقت بو أ – ِ
ت كأىنتو سعيدا ( كالفرؽ غضبؾ تقكؿ : ) أغضبت كأىنت سعيدا ( ك ) أنَّ أح ذلؾ يضاا  ك  

كلذا جعمت ليا االسـ الظاىر كحذفت , باإلىانة  االىتماـ في التعبير األكؿ فَّ بينيما أ
فَّ االىتماـ فيو باإلغضاب إىنتو سعيدان ( , فؾ : ) أغضبت كأما في قكلمفعكؿ األكؿ , كأ

قكل عمنت في ضميره كاالسـ الظاىر أد أعممتو في االسـ الظاىر , كأما االىانة فقؾ أ؛ ألنَّ 
 ػرده عف المعنى؟بير مجػكىؿ التع, دد التعبير ػبلؼ المعنى يحػفاخت (َٖٗ)مير ((مف الض

 
 
 

 الموصولة بين اإلعراب والبناء (أي)حكـ 
, كمكصكلة , كىي مبلزمة لئلضافة في كؿ  ةتككف أم استفيامية ,كشرطية , كصف    

ضيفت كانت صفة أي  فٍ ا  المعرفة , ك إلى ضيفت كانت مكصكلة أي  فٍ إىا, فأحكاليا التي ذكرنا
نكل المضاؼ إليو نحك ) أمررت بأٌم ىك أفضؿ(, كىي معربة النكرة كالمعرفة , كقد يي إلى 

ضيفت أي  إذاكذلؾ , كتبنى في حالة كاحدة,  , بخبلؼ سائر األسماء المكصكلة األخرل
كقد اختمؼ النحاة في ىذه الحالة  ,(َٗٗ)كحذؼ صدر صمتيا نحك ) احتـر أيُّيـ اكبر (

 األخيرة.

                                                                                                                             
 . ٖٕ/  ّ:  لمسيرافي ينظر : شرح الكتاب (906)
 . َٖٓ/  ِالمحصكؿ :  (907)
 . َٕٓ – ٗٔٓ/  ِمعاني النحك :  (908)
 . ُِٗ/  ُ( ينظر : معاني النحك : َٗٗ)



)كىذه المكصكالت :)معط  ابفىذا الخبلؼ عند شرحو لقكؿ إلى إياز  ابفكقد أشار    
 تعالى كقكلو  يا تيبنىنَّ إف, متيا شيء مف ص إذا حذؼيا معربة , إال نَّ إ( فايِّ أكميا مبنية إال )

 چچ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ       ڌ  چ  : 
(َُٗ)

  )) (ُُٗ). 
ؿ ذلؾ , أكثر العرب يبنييا عمى الضـ , كىك اختيار سيبكيو , كقد عمٌ  أفَّ إياز  ابفف بيٌ ك    
عرابيا مخالؼ لو , فمما نى قياسيا البن بأفَّ  مف صمتيا التي ىي مكضحة , كمبنية  صى قي اء , كا 

( ك )بعدي(اتيا , كبنيت عمى الضـ تشبييا بػعميو أخك ما إلى ليا , رجعت   . (ُِٗ))قبؿي
ـ (، يي كيعقكب : )أيَّ , كميعاذه كقرأ ىاركف ،, كنيا بي عرً الككفييف يي ك  ))كقاؿ بعد ذلؾ :     

 . (ُّٗ)((بالنصب ، كبذلؾ احتجكا 
و لـ يذكر الشرط معط الذم ذىب مذىب سيبكيو بأنَّ  ابفإياز عمى  ابفكقد اعترض     
ؿي ( لـ يجز ضى ا أفٍ أيِّ  بفَّ رً قكلؾ ) ألضٍ  فَّ أفيرل , تككف ) أٌم ( مضافة  كىك أفٍ , خر اآل

يجتمع  , كذلؾ لئبلٌ (ُْٗ)( نص عميو الكراؽ ـ أفضؿي أيُّيي  البناء بخبلؼ قكلؾ : ) ألضربفَّ 
 فَّ إإذا كانت مضافة كبنيت فما , بخبلؼ  عمييا تغييراف : تغيير البناء ، كتغيير الحذؼ

 .(ُٓٗ)تغييرىا كاحد
ألنَّو ؛ إياز كاف أكثر دقة في نسبة اآلراء مف غيره في ىذه المسألة  ابف كيبدك أفَّ     

, (ُٔٗ)األنبارمة البصرييف كما فعؿ , كلـ يجعمو لعامٌ  فقط ختيار سيبكيوا جعؿ البناء
 .     (ُٕٗ)بيدمٌ كالزى 
قكؿ : اليقكؿ بإعرابيا , فقد جاء عمى لساف سيبكيو عندما سأؿ الخميؿ عف  فالخميؿ   
ضرب ا القياس عندم النصب , كما تقكؿ ) )): ( , فقاؿ الخميؿ  أيُّيـ أفضؿي  ضربٍ ا)

 .(ُٖٗ)(( ا( في غير الجزاء كاالستفياـ , بمنزلة الذميِّ أ) ألفَّ  ؛(  الذم أفضؿي 

                                            
 .ٗٔ( سكرة مريـ :َُٗ)
 .ْٕٖ/  ِالمحصكؿ كينظر :  ِِّالفصكؿ الخمسكف :(ُُٗ)
 . ْٖٖ/  ِ حصكؿ :الم ( ينظر:ُِٗ)
 . ْٖٗ/  ِ( المصدر نفسو : ُّٗ)
 . ٕٓٓ:  ( ينظر : عمؿ النحكُْٗ)
 . ْٖٗ – ْٖٖ/  ِ( ينظر: المحصكؿ : ُٓٗ)
 . ٗ.ٕ/  ِ( ينظر: اإلنصاؼ : ُٔٗ)
 . ُِٖ( ينظر: ائتبلؼ النصرة : ُٕٗ)
 . ّٖٗ/  ِ( كتاب سيبكيو : ُٖٗ)



بمنزلة قكلؾ ) اشيد أنَّو لعبد اهلل ( , كاضرب " أفضؿضرب أيُّيـ ا" أفَّ ))كزعـ يكنس    
 . (ُٗٗ)((يا ال تعمؿ شيئامعمقة يعني أنَّ 

ستبعد بناء )أٌم( مضافة, أ انا) ك )مذىب الخميؿ إذ جاء في أصكلو  السَّرَّاج ابفكاختار   
 .(َِٗ)((رادكا إال الحكاية أحسب الذيف رفعكا أال ككانت مفردة أحؽ بالبناء , ك 

في  كأما يجكز في شعر إنَّ  ؛كتفسير الخميؿ ... بعيد  )سيبكيو قكؿ الخميؿ قائبل )كردَّ    
تريد  ضرب الفاسؽي الخبيثي () اكلك ساغ ىذا في األسماء لجاز أٌف تقكؿ : , اضطرار 

  .(ُِٗ)(( الخبيثي  الذم يقاؿ لو الفاسؽي 
ؾ نَّ إ أشيدي ما قكؿ يكنس فبل يشبو أإذ قاؿ : ك  )قكؿ يكنس : ) أيضاسيبكيو  كردَّ 

 .(ِِٗ)((لمنطمؽ
عيؼ جدان ض قكؿ يكنسي فأما  )الكراؽ في عممو قكلي يكنس كالخميؿ بقكلو :) ابفكقد ردَّ    

, قدر الحركة ,  أيضاما قكؿ الخميؿ فبعيد أ؛ لما ذكرناه مف ضعؼ إلغاء األفعاؿ المؤثرة ,ك 
ذاكليس الكبلـ بمنقاد إلييا , ك  إلى ساغ حمؿ الكبلـ عمى ظاىره كاف أكلى مف عدكلو  ا 

 .(ِّٗ)((ذلؾإلى خبلؼ ظاىره مف غير ضركرة تدعك 
كاألقكل عندم مف ىذه  )الكراؽ سيبكيو في اختياره البناء عمى الضـ : ) ابفكقد كافؽ    

, لخميؿ السّْيرافي عمى يكنس كابو  ردٌ ما كقريب مف ىذا , (ِْٗ)((األقكاؿ قكؿ سيبكيو 
 .(ِٓٗ)إلى ما ذىب إليو سيبكيو ذىبك 
فقد نقؿ , كعمى العكس مف ىذا نجد ىناؾ بعض النحاة قد غمط سيبكيو فيما ذىب إليو    

اج أنَّ  عيف ىذا إال في مكضفي كتابو ط مً سيبكيو غى  بيف لي أفَّ يؿ: )) ما او قعف الٌزجى
يا يبنيفكيؼ ألنيا تضاؼ  ةردى فٍ نمي  كىي "أٌيا" عربأو نَّ قاؿ : كقد عممنا سيبكيو أ حدىما ,أ

                                            
 .ََْ/ِ, كينظر كتاب سيبكيو : ِّْ/  ِ( األصكؿ: ُٗٗ)
 . ِّٓ/  ِ( األصكؿ: َِٗ)
 . َُْ/  ِ(  كتاب سيبكيو : ُِٗ)
 . َُْ/  ِ(  المصدر نفسو : ِِٗ)
 . ٕٓٓ:  (  عمؿ النحكِّٗ)
 . ْٕٓ:  المصدر نفسو(ِْٗ)
 ُٔٔ/  ّمسّْيراًفي : الكتاب ل( ينظر : شرح ِٓٗ)



أ مف النحكييف إال كقد خطٌ  احدن أأفَّ , كقاؿ النحاس : )) ما عممت (ِٔٗ)(( ؟كىي مضافة
 .(ِٕٗ)سيبكيو في ىذا ((

كقع الفعؿ عمييا كلـ يذكر العائد بعدىا , كجب نصبيا عمى  إذا)أٌم(  كالفٌراء يرل أفَّ    
كيبدك أٌف  بتداء,بللتعميؽ فجاز الرفع الفعاؿ أمف  كاف الفعؿ الكاقع قبميا إذاالمفعكلية , كأما 

 ))كحدثنا ىاركف أفَّ : النصب فقاؿ كقد امتدح سيبكيو ركاية ,(ِٖٗ)ىذا ىك مذىب الككفييف
كىا حيف عف أيَّيـ ( كىي لغة جيدة نصبكىا كما جرٌ زى نٍ يقرؤكنيا ) ثـ لنى  فك الككفيناسان كىـ 

 .(ِٗٗ)يـ أفضؿ((قالكا : أمرر عمى أيّْ 
كمضى رأيو  فقد ذكر, ح رأم سيبكيو في ىذه المسألة رجٌ  قدإياز  ابف فَّ أكأكبر الظف   

 يابعضك , لـ يذكرىا  , فبعضيايسكؽ األدلة عمى إثباتو عمى العكس مف اآلراء األخرل 
 . ذكرىا بصكرة مختصرة جدان 

تعد خبلفا بيف البصرييف أنفسيـ ال بيف البصرييف  تصمح ألفٍ  المسألة كيبدك لي أفَّ   
كانتصر فييا لمذىب البصرييف ,  اإلنصاؼفي  األنبارمالبركات  أبككما فعؿ  , كالككفييف

 المدرسة البصرية شيكخبذكر الخبلؼ الذم كقع بيف  (سرار العربيةأ)ا اكتفى في كتابو بينم
 الخبلؼ بيف البصرييف أكثر حدة, ألفَّ  ,(َّٗ)ما ذىب إليو سيبكيو ىك الصحيح كعدَّ , 

 .(ُّٗ)ماـ خصكميـأحتى يككف ليـ مذىب  ى رأم مكحديـ لـ يتفقكا عم, ثـ أنَّ  كأكسع شيرة
 إمَّا العاطفة 

تكسط بينو كبيف متبكعو حرؼ مف أحرؼ النسؽ ىك : تابع يإفَّ المعطكؼ عطؼ    
ٌما  كىي : ) الكاك ,العشرة العطؼ  (  , كالكأـ كبؿ ,, كلكف ,كالفاء , كثـ , كحتى , كأك , كا 

 . (ِّٗ)، ككؿ حرؼ منيا لو المعنى الخاص بو
كقد ذكر ىذا ؟ ال  ك عاطؼ أككقد اختمؼ النحاة في حرؼ العطؼ ) إمَّا ( ىؿ ى   

 إياز عند تناكلو لػ ) إمَّا ( . ابفالخبلؼ 
                                            

 . ُٗ/  ُمغني المبيب : , كينظر : ِْ/ّإعراب القرآف لمنحاس : ( ِٔٗ)
 ِْ/ّإعراب القرآف لمنحاس : (ِٕٗ)
 . ُّٓ/  ِ/ ,  ُٕ/  ّلمفراء : القرآف ( ينظر : معاني ِٖٗ)
 ُٕٔ/  ّمسّْيرافي : الكتاب ل, كينظر : شرح  ّٗٗ/  ِ( كتاب سيبكيو : ِٗٗ)
 . ّّٖ(  ينظر : أسرار العربية: َّٗ)
 .َُٗاإلنصاؼ كالخبلؼ النحكم ما بيف البصرييف كالككفييف : كتاب ( : ينظر : ُّٗ)
 .ّٖٖ- َٖٖ/  ِالمحصكؿ :  (ِّٗ)



عمي , كعبد القاىر منعا ذلؾ؛ ألنَّيا  أبكؼه , ف) إمَّا ( في ككنيا عاطفة خبلفقاؿ : )) ك   
 .(ّّٗ)كلى , أك بالثانية , أك بيما ((نت حرؼ عطؼ , فإمَّا أٍف يقع باألي لك كا
االسـ الذم بعدىا  ؼي عطً ما تى  عمييا  كلى بأنَّو لـ يتقدـأٍف يقع باألي  ؼعٍ ف بعد ذلؾ ضي كبيٌ    

جتمعاف , كالثالث تمزميا , كحرفاف بمعنى كاحد ال يعَّؼى الثانية , ىك أفَّ الكاك عميو , كضي 
 .(ّْٗ)األكؿ باطؿ بما بطؿ

,  ؼ لـ يكف يعرؼ عند النحاة األكائؿفَّ الخبلابف إياز فإكفي ضكء ما تقدـ مف كبلـ    
, كبعد  (ّٓٗ)عمي الفىارسيٌ  أبكبؿ أكؿ مف خالؼ النحاة في أنَّيا ليست حرؼ عطؼ ىك 

شار إليو عبر القاىر الجرجاني بقكلو : )) كقد , كىذا ما أ (ّٔٗ)النحاة تبعو عدد مفذلؾ 
استمر النحكيكف عمى جعؿ ) إٌما ( مف حركؼ العطؼ , كلـ يعرؼ تحقيقو غير الشيخ 

نَّيا عشرة , إيقكلكف  باب : إفَّ حركؼ العطؼ تسعة , كىـعمي كليذا قاؿ في أكؿ ال أبي
كذلؾ سيكه ظاىر((, لعدىـ ) إمَّا ( في جممتيا 

(ّٕٗ) . 
حرؼ العطؼ ال يخمك مف  )) كليست إمَّا بحرؼ عطؼ ؛ ألفَّ :  يضاحاإلقد جاء في ك    

مَّا عمران أٍف يعطؼ مفردان عمى مفرد , أك جممة عمى جممة كانت تقكؿ : ضر  بت إمَّا زيدان كا 
مَّا عمران , فت كال يجتمع , فتدخؿ عميو الكاك   جدىا عارية مف ىذيف القسميف كتقكؿ : كا 

 . (ّٖٗ)(( لمعنىحرفاف 
نَّما تجيء     كجاء عنو في كتاب آخر : )) فأمَّا ) إمَّا ( فميست مف حركؼ العطؼ كا 

 . (ّٗٗ)لمعنى الشؾ كالعاطؼ ىك الكاك ((
 ؛ كلى ليست بعاطفةر بالذكر أفَّ النحاة جميعيـ متفقكف عمى أفَّ ) إمَّا ( األكمف الجدي   

في قكليـ  الربيع أبي ابف , قاؿقبؿ ) إمَّا ( األكلىجممة ألنَّو ال يكجد ما يعطؼ عميو في ال
ما عمركه  )) كأمَّا )) إمَّا (( االكلى فاتفؽ النحكيكف عمى أنَّيا ليست بحرؼ  : قاـ إٌما زيده كا 

                                            
 . ٕٖٖ/  ِ:  المحصكؿ( ّّٗ)
 . ٕٖٖ/  ِ( ينظر : المصدر نفسو : ّْٗ)
 . ِْالمسائؿ المنثكرة : , كينظر :  ِْْ: العضدم  يضاح( ينظر : اإلّٓٗ)
/  ُ, كشرح الجمؿ البف عصفكر:  ّٖ:  كالفصكؿ في العربية , ْٓٗ/  ِ:  صد( ينظر : المقتّٔٗ)

 . ٕٖٖ/ ِ, كالمحصكؿ :  َْْ/  ْ, كشرح الكافية لمرضي :  ّّْ/  ّ, كشرح التسييؿ :  ِِّ
 . ْٓٗ/  ِ( المقتصد : ّٕٗ)
 . ِِْ: العضدم يضاح ( اإلّٖٗ)
 . ِْالمنثكرة : ( المسائؿ ّٗٗ)



ألفَّ المسند كالمسند إليو ال  عميو, ا" , فكيؼ يككف معطكفاـقػ"عطؼ ؛ ألفَّ زيدان فاعؿ ب
كقد استدؿ مف قاؿ إنَّيا ليست  , (َْٗ)ان عمى اآلخر ((أٍف يككف أحدىما معطكف يىًصحُّ 

 بعاطفة بما يأتي :
اجتماع األمثاؿ , إذ يجتمع حرفاف لمعطؼ , كمعناىا إلى أفَّ القكؿ بأنَّيا عاطفة يؤدم  –ُ

 . (ُْٗ)كاحد
تأتي بعد العامؿ مباشرة ,  (إمَّا)أفَّ حرؼ العطؼ يككف دائمان بعد المعطكؼ عميو , ك –ِ

 . (ِْٗ)األصؿكىذا خبلؼ 
أفَّ حركؼ العطؼ عامة تعطؼ مفردان عمى مفرد , كجممة عمى جممة , كحرؼ  –ّ

 . (ّْٗ)العطؼ ) إمَّا ( ال يعطؼ مفردان عمى مفرد , كال جممة عمى جممة
ذادكف إمَّا كاف العطؼ اثباتان , ك  مف عطؼ بالكاك إذا –ْ دكف الكاك  مف عطؼ بػ ) إمَّا ( ا 

 . (ْْٗ)ثبكت ما ثبت , كنفي ما نيفي األصؿفالعطؼ نفيان , ك 
كالكاك جمعت , إياز رأيان ثالثان ىك أٍف تككف ) إمَّا ( حرؼ عطؼ مع الثانية  ابفكرد كأ   

مَّا عمركه ( عطفاف : عطؼ حرؼ عمى ح رؼ بػ)الكاك(, بينيما ففي قكلؾ : ) قاـ إمَّا زيده كا 
إياز  ابفكلـ يشر  , (ْٓٗ)فتتاح بالشؾكالفائدة في تكريرىا اال) إمَّا ( كعطؼ اسـ عمى اسـ بػ

 . (ْٔٗ)األنَّدلسيٌ إلى كقد نسبو الرضي ,  الرأمصاحب ىذا إلى 
كذلؾ غير , تقديـ بعض العاطؼ إلى نَّو يفضي إإياز بقكلو : ))  ابف الرأمكقد رىدَّ ىذا    

دَّه الرضي (ْٕٗ)جائز (( , ككذلؾ رى
, بأنَّو فيو عطؼ الحرؼ عمى  (ْٗٗ)ىشاـ ابفك ,  (ْٖٗ)

الحرؼ, كىذا غير مكجكد في كبلـ العرب ؛ كلذلؾ فيك مف الغريب . ككذلؾ اعتراضيا 

                                            
 . ُّّ/  ُ( البسيط : َْٗ)
 . ِِْ:  العضدميضاح ( ينظر : اإلُْٗ)
 . ِِّ/  ُ( ينظر : شرح الجمؿ البف عصفكر : ِْٗ)
 . ّْ( ينظر : المسائؿ المنثكرة : ّْٗ)
 . ّّْ/  ّ( ينظر : شرح التسييؿ : ْْٗ)
 .َّٓالداني : , كالجنى َْٓ/ْ, كشرح الرضي لمكافية:  ٕٖٖ/  ِ( ينظر : المحصكؿ : ْٓٗ)
 . َْْ/  ْ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : ْٔٗ)
 . ٖٖٖ – ٕٖٖ/  ِ( المحصكؿ : ْٕٗ)
 . َْٓ/  ْ( ينظر : شرح الكافية لمرضي : ْٖٗ)
 . ْٖ:  مغني المبيب ( ينظر :ْٗٗ)



ىػ( مف جكاز حذؼ ) إمَّا ( ِٖٗكالَّد )ت ابفككذلؾ ما ذكره  , كالمعمكؿ بيف العامؿ 
 . (َٓٗ)كلى كىذا جائز بإجماع النحاةاأل
 حتى ابفسيبكيو , كالمبرّْد , ك الخميؿ , ك  أمثاؿ كيبدك مما سبؽ أفَّ النحاة المتقدميف   

نَّو إالسَّرَّاج لـ يمتفتكا كثيران ليذا الحرؼ ؛ ألنَّيـ كجدكا أفَّ معناه كمعنى )) أك (( فقالكا : 
ؿ قاكلى كدخكؿ العاطؼ عمى العاطؼ , )) إمَّا (( األإلى دكف النظر مف طؼ حرؼ ع

 بأفَّ ) إمَّا ( لما كانت صاحبة المعنى كمخرجةى  ؿ بعضيـ كبلـ سيبكيوالمرادم : )) كتأكُّ 
 . (ُٓٗ)اىا عاطفة مجازان ((الكاك عف الجمع كالتابع يمييا , سمٌ 

عمي  أبيىذا الخبلؼ ليس بيف البصرييف كالككفييف , بؿ إنَّو خبلؼ ظير في كقت ك     
 ة الذيف جاؤكا بعدفإفَّ كثيران مف النحا َـّ , كمف ثى  لو عندما خالؼ النحاة السابقيفالفارسٌي 

عرضو ليذه  ابف إياز , كىذا كاضح مف طريقة, كمف ضمنيـ قد تابعكه الفارسيٌ عمي  أبي
دَّ الرأم القائؿ بأٌنيا عاطفة, ككذلؾ الرأم الذم نسبو الرضي لؤللة المسأ   .(ِٓٗ)ندلسي, فقد رى
جامعة بيف الشيئيف ؛ ألفَّ الكاك عاطفة الفارسيٌ عمي  أبكىك ما ذىب إليو  كالرأم الراجح  

 الرأمبياـ, كىذا مَّا ( جاءت لتفيد معنى التخيير أك الشؾ , أك اإلتفيد مطمؽ الجمع ك ) إ
 سميـ مف االعتراض كالقدح , بخبلؼ المذاىب األخرل , إذ لـ تسمـ مف االعتراض .

 
 صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ركت

أك لبعضيا عارض الفرعية مف جيتيف , الصرؼ , كلكف يعرض  األسماءفي  األصؿ     
 األسماءغمب مف عـ األ, فتيمنع ألجميا الصرؼ , كلكف األمف جية كاحدة تقـك مقاميما 

 مصركؼ .
يا في نَّ أمع  –سماء ممنكعة مف الصرؼ أييا شعار كردت فكثيرا مف األ أفَّ غير     

اة في كقد اختمؼ النح, أسباب مكجبة لمنع ىذا الصرؼ  ةكال يكجد ثىمَّ  –مصركفة  األصؿ
إلى فنسب جكاز منع المنصرؼ ,  (ّٓٗ)ىذا الخبلؼ فى ابف إيازيٌ تكجيو ىذه الظاىرة . كقد بى 

                                            
 . ٓٗ: البف كالدسيبكيو ( ينظر : االنتصار لَٓٗ)
نىى الٌداني  :ُٓٗ)  . َّٓ - ِٗٓ( الجى
 .ٕٖٖ/ِينظر : المحصكؿ : ( ِٓٗ)
 .2/1121: صدر نفسه ينظر : الم( 953)



 يأب, ك (ٕٓٗ)ىػ(ْٔٓ)ت , كابف برىاف(ٔٓٗ)عمي الفىارسيٌ  يأب, ك (ٓٓٗ), كاألخفىش(ْٓٗ)الككفييف 
 :  (ٗٓٗ)منيا إليواتا تؤيد ما ذىبكا أبي أكردك , (ٖٓٗ)األنبارمٌ البركات 

 :  (ٜٓٙ)العباس بف مرداس السمميقكؿ 
ــمـــا َكــــاَن ِحصـــٌن وال َحــــوَ   ـــعِ ــــمَ جْ رَداَس فـــي مَ ـــــــــــــــاِبـــٌس          َيُفوَقـــاِن مِ ــ

 فترؾ صرؼ ) ًمرداس ( كىك منصرؼ . 
 :  (ٜٔٙ)القريعيٌ  بف دىبؿ كقكؿ دكسر

 ى وعن ِىــندِ ــمَ يْ ا       َصَحـــا َقمـــُبُو َعن آِل لَ عـــــَدنَ وَســـَر بَ َما بـــاُل دَ  ةٍ ــــــــــــوَقائــــِم 
 فمـ يصرؼ) دكسر( كىك منصرؼ . 

 :  (ٕٜٙ)صبع العدكانيٌ اإل مكقكؿ ذ
ــَن َولــــــــــُدوا عَ ــــــــــــــمِ وَ    ـــ ـــــــمَّ  َعـــــــــرضِ ــــــــــــو الُوذُ  ــــــولِ ــــــاِمــــــــــُر      ُذو الطُّـــــــــــ

 فمـ يصرؼ )عامر ( كىك منصرؼ .
, كابف  (ْٔٗ)رمب, كالعك(ّٔٗ)كثير مف المتأخريف ىذا المذىب , منيـ : ابف خركؼ حكقد رجٌ 
, كابف  (ٗٔٗ)حياف أبك, ك (ٖٔٗ)يٌ , كالرض(ٕٔٗ), كابف مالؾ (ٔٔٗ), كابف عصفكر(ٓٔٗ)يعيش
 . (ِٕٗ)كغيرىـ, (ُٕٗ), كابف ىشاـ األنصارمٌ  (َٕٗ)الناظـ

                                            
. ْٖ-ّْ, كضركرة  الشعر: َُْ/ِ, كشرح الكتاب لمسيرافي : ّْٕ/ّ: األصكؿينظر :  (954)

 .  َُٓ-َُُ, كضرائر الشعر : ُّٕ-ُّٔ/ِ, كالنكت: ْٕٔ/ِ البف برىاف :كشرح الممع 
 . ّْٗ/ِ:  اإلنصاؼ, ك ْٔعر مف ضركرة : شينظر : ما يحتمؿ ال (955)
 .ّْٗ/ِ:  اإلنصاؼ, ك َْٓينظر : المسائؿ البغداديات:  (956)
 . ْٕٕ/ِينظر : شرح الممع البف برىاف :  (957)
 .ْٓٗ/ِ:  اإلنصاؼينظر :  (958)
 .ُُِِ-ُُُِ/ِينظر : المحصكؿ :  (959)
 .ْٗٗ/ِ:  اإلنصاؼ, ك ّْٕ/ّ: األصكؿ, ك ّٖينظر : ديكاف العباس :  (960)
 .ََٓ/ِ:  اإلنصاؼ, ك ُٕٔ, كمجالس ثعمب : َُٓ:  صمعياتينظر : األ (961)
 اصبلح الخمؿالحمؿ في , ك َٗ/ّ فرج االصفياني: أبك/  غاني, كاألّْٖ/ّينظر : األصكؿ:  (962)

 .َُٓ/ِ/ اإلنصاؼك ,  ّّٓ: محمد البطميكس بي/أل
 .ِْٔ/ّينظر : شرح الجمؿ البف خركؼ :  (963)
 . ِْٓ/ُينظر : المباب:  (964)
 .ٗٔ-ٖٔ/ُشرح المفصؿ البف يعيش :  : ينظر (965)
 .َُٓ-َُْ:  /ابف عصفكرينظر : ضرائر الشعر  (966)



ىذا المذىب في إجازة منع صرؼ المنصرؼ في ضركرة الشعر عمى  أصحابكاعتمد     
 السماع ,كالقياس .

كقد , ات كثيرة جدان تجيز منع صرؼ المنصرؼ أبيما السماع , فقد كرد في الشعر أ    
 لكف ذكرهك كدليؿ ليذا المذىب , ما القياس فمـ يذكره ابف إياز, أمنيا  اعددن  ذكر ابف إياز

حذؼ  زإذا جافكىك )), عمى لساف الككفييف في سياؽ احتجاجيـ األنبارمٌ البركات  أبك
 :  (ٖٜٚ)لمضركرة مف نحك قكلوة المتحرك كاكال

ــَرحــمُو ق يَفَبْيَناُه َيْشـــــرِ   يُب.جــــــــــنَ  الجْنبـمٌل ِرخــــُو ــــــــاَل قــائٌل        ِلَمْن َجـــــــــ
 مفك االك  كلى ؛ كىذا ألفَّ األكاف ذلؾ مف طريؽ  التنكيف لمضركرةف يجكز حذؼ ؤلى فى   

سيؿ مف حذؼ أحذؼ الحرؼ الساكف  كال خبلؼ أفَّ , )ىك( متحركة كالتنكيف ساكف 
ما يدؿ ذكر مثؿ ىذه القاعدة , إلى , كلـ يسبؽ ابف األنبارٌم أحده  (ْٕٗ)((الحرؼ المتحرؾ

التنكيف زائد كقد يحذؼ في الكقؼ ,  فَّ إثـ ,  (ٕٓٗ)عمى أنيا مف قكلو ىك كمف صياغتو
جاز  إذاو نَّ أ أيضاف يدلة المجيز أكمف , (ٕٔٗ)غير زائد كال يجكز حذفيا في الكقؼك اكالك 

ال فرؽ  إذ,  أيضاجاز العكس  ,كىك خبلؼ القياس, صرؼ ما ال ينصرؼ اتفاقان 
  (ٕٕٗ)بينيما

                                                                                                                             
 .ِِْ /ِ, كشرح التسييؿ :ُُُٓ-َُٗٓ/ّينظر : شرح الكافية الشافية :  (967)
 .َُٕ/ُينظر شرح الكافية لمرضي:  (968)
 .ْْٖ/ُينظر : ارتشاؼ الضرب :  (969)
 .َِٔ-ِٗٓشرح االلفية البف الناظـ :  :ينظر (970)
 .ُّٕ/ْالمسالؾ :  أكضح :ينظر (971)
, ِٕٔ-ِٕٓ/ّ:  , كشرح األشمكنيِِٖ/ِ, كشرح التصريح : ٗٓينظر : ائتبلؼ النصرة :  (972)

 . ُُِ-َُِ/ُكىمع اليكامع : 
, ُِٓ/ُات سيبكيو : أبي, كشرح ّْٗ/ّ: األصكؿينظر : البيت لممخمب اليبللي في  (973)

 . ُِٓ/ِ:  اإلنصاؼ, ك ِْٖ:  اإليضاح, كشرح شكاىد ٗٔ/ُكالخصائص : 
 .ّْٗ/ّ. كينظر : األصكؿ: ُّٓ/ِ( اإلنصاؼ: ْٕٗ)
ينظر: قكاعد التكجية في النحك العربي / رسالة دكتكراه /الطالب عبد اهلل أنكر أحمد الخكلي : ( ٕٓٗ)
ِ/ِّٕ. 
 .ُّٓ/ِ, كاإلنصاؼ : ّْٗ/ّ( ينظر : األصكؿ: ٕٔٗ)
 .ْٔٓ/ِ:  اإلعرابينظر : سر صناعة  (ٕٕٗ)



كىـ ,منع صرؼ المنصرؼ في ضركرة الشعر رفض بعد ذلؾ مف  ثـ ذكر ابف إياز   
كالكاجب , الفرع إلى  جان مف األصؿلككنو خرك ؛ قاؿ : ))كمنعو البصريكف  إذ ,البصريكف

 . (ٖٕٗ)بعكسو (( األمر يككف فٍ أ
و يجكز في الشعر ما ال سيبكيو يقكؿ : ))اعمـ أنَّ ف, البصرييف  أكثركىذا ىك مذىب      

يا نَّ أل ؛ األسماءيكنو بما ينصرؼ مف يشبَّ , يجكز في الكبلـ مف صرؼ ما ال ينصرؼ 
 .  (ٕٗٗ)سماء((أيا نَّ أسماء كما أ

كلـ يجز , ينصرؼ في الشعر ال جاز فقط صرؼ ما أو نَّ أيتضح مف قكؿ سيبكيو ىذا ك     
و قد ذكر األبيات التي تختص بصرؼ ما ال نٌ أكيؤيد ىذا كيقكيو , منع صرؼ المنصرؼ 

,غير أفَّ أحد الباحثيف يرل كلـ يذكر التي جاءت فييا منع صرؼ ما يصرؼ  ,ينصرؼ 
  .(َٖٗ)ينصرؼ أيضا أفَّ سيبكيو قد أجاز صرؼ ما

 رمىك , أبك العباس المبرّْد منحى سيبكيو في عدـ جكاز منع صرؼ المنصرؼ  اكقد نح    
فٍ  ,حف مٌ صرؼ بالصرؼ المن ترؾالمبرّْد  نصرؼ ما يترؾ صرؼ إلى اضطر  فيقكؿ : ))كا 
كقد تابع ابف السرَّاج ,  (ُٖٗ)حف ((كز المَّ جّْ تي الضركرة ال  فَّ أل كذلؾ ؛ جز لو ذلؾ لـ يى 

 .  (ِٖٗ)المبرّْد في ىذه المسألة
؛ إذ يمتبس  لبسناجازة ذلؾ في الشعر إفي  فَّ أىذا المذىب  أصحابكمما تعمؽ بو    

تككف ضابطة مانعة, كبإجازة مثؿ ىذا  المنصرؼ بغير المنصرؼ , كالمفركض بالقكاعد أفٍ 
 .(ّٖٗ)كالمنع, كتككف مدعاة لئللباس, سينتفي عف القكاعد الضبط 

ما احتج بو الككفيكف كغيرىـ مف الذيف منعكا ترؾ صرؼ المنصرؼ البصريكف  كقد ردَّ    
 .(ْٖٗ)خر تأكلو عمى غير كجوكبعضو اآل, يحة الشعر بعض ركايتو غير صح أفَّ 

كلك طبقكا , مصادر االستشياد نظرة مكضكعية إلى النحاة لك نظركا  عتقد أفَّ أك     
صكؿ التي حددكىا لبلستشياد , لما كثرت ىذه الضركرات تمؾ الكثرة التي تجعؿ جزءا األ

                                            
 . ُُِّ/ ِالمحصكؿ :  (978)
 . ِٔ/ ُ:  سيبكيو كتاب (979)
 .342للفراء : القرآن ينظر : دراسة في النحو الكوفي من خالل معاني ( 980)
 . 3/354المقتضب :  (981)

 .ّْٕ/ّ: األصكؿينظر:  (982)
 .ُْٓ/ِ:  اإلنصاؼ :ينظر (983)
 . ُْٓ-ُِٓ/ِ:  االنصاؼ:ينظر  (984)



حمد الفراىيدم أالخميؿ بف , ف كبيرا مف المغة خاضعا لضغكط الكزف , كاضطرار القكافي
كيجكز ليـ ما ال يجكز لغيرىـ مف , كا ءى شاصرفكنو أنٌ مراء الكبلـ يي أالشعراء  يقكؿ : ))

كمد المقصكر, كقصر الممدكد, كالجمع  كمف تصريؼ المفظ كتعقيدهده ,يطبلؽ المعنى كتقيإ
في صكرة  كالحؽٌ ,  الحؽٌ  صكرة ركف الباطؿ فيبيف لغاتو , كالتفريؽ بيف صفاتو ... كيصكٌ 

  .(ٖٓٗ)الباطؿ ((
 الرأم الككفي كما يؤيد ىذا إلى مف المذىبيف , لكجدناه قد ركف  مكقؼ ابف إيازإلى كلك جئنا     
السبب  حججيـ مف السماع , كبعد ذلؾ ذكر أفَّ  فى يّْ و ذكر الرأم الككفي قبؿ الرأم البصرم , كبى أنَّ 

أكثر  أفَّ كيعمؿ ذلؾ , األكؿ في ترؾ صرؼ المنصرؼ في ضركرة الشعر ىي العممية دكف غيرىا 
مف لمعممية  كذكر أفَّ , (ٖٔٗ)عبلماأاألسماء التي منعت الصرؼ فييا األبيات المستشيد بيا كجدت 

 ترل أفَّ  الكى العممية سبب قكم أى )) إفَّ :القكة ما ليس لغيرىا فقد جاء في كتابو قكاعد المطارحة 
لؼ كالنكف , كالعجمة , كالتأنيث , فإذا سباب : التركيب , كالعممية , كاألأبيجاف فيو خمسة رى ذٍ أى
 .(ٕٖٗ)لمعممية فضبل عمى غيرىا (( ؛ كعمتو أفَّ  ربعةه أت فيو يى قً بى  فٍ ا  ر انصرؼ ك كٌ ني 

و جعؿ ألنَّ  جاز منع صرؼ المنصرؼ في ضركرة الشعر ؛أو قد كىذا أيضا دليؿ عمى أنَّ    
 نت كحدىا ال تمنع الصرؼ .اك فٍ ا  سباب المنع , ك أمف  االعممية سببن 

الراجح فييا مذىب الككفييف , كىك جكاز ترؾ  دلة الفريقيف , يظير أفَّ أإلى عند النظر ك    
اىد جاءت شك  إذٍ , مذىبيـ يعتمد عمى السماع صرؼ االسـ المصركؼ عند الضركرة ؛ ألفَّ 

 لكثرتيا عف حكـ الندرة كالشذكذ.؛ كقد خرجت ىذه الشكاىد  ,كثيرة ككافرة تدعـ مذىبيـ 
يمتبس ما ينصرؼ بما ال ينصرؼ ,  أفٍ إلى لة تؤدم أإجازة ىذه المس فَّ أأما ما قيؿ مف   

كمع ذلؾ , و اآلخر ييكقع في ىذا المبس نَّ إكد بإجازتيـ صرؼ ما ال ينصرؼ , ففيك مرد
 .(ٖٖٗ)فقد أيجيز

االسـ صرؼ ى جػػػػػػكاز ترؾ األكلفكما جػػػاز صػرؼ ما ال ينصػػرؼ في غير الضركرة , ف   
 صركؼ لمضػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة. المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                            
أحمد / , وينظر : الصاحبي 143: وسراج األُدباء , ابو الحسن حازم القرطاجنيمنهاج البلغاء  (985)

 .2/471: / السيوطياللغة علوم , والمزهر في 275بن فارس : 

 .ُُِّ/ِينظر : المحصكؿ :  (986)
 .ِٗقكاعد المطارحة :  (987)
 َِٓ-ُٗٓ/ِ:  اإلنصاؼينظر  (988)



بعػػد ىػػذا السػػفر الطكيػػؿ مػػع ابػػف إيػػاز ،كبعػػد دراسػػةو كتحميػػؿو لػػبعض مسػػائؿ الخػػبلؼ فػػي   
كتاب)المحصكؿ في شرح الفصكؿ ( , خرج البحػث بمجمكعػة مػف النتػائج نسػتطيع إيجازىػا 

 بما يأتي:
كمػػف الطػػراز المتقػػدـ فػػي ضػػكء  ،أظيػػرت ىػػذه الدراسػػة أٌف ابػػف إيػػاز عػػالـ كبيػػر فػػي فٌنػػو (ُ

تصدره حمقات التدريس فػي المدرسػة المستنصػرٌية التػي كانػت بعيػدة المنػاؿ ااٌل عمػى مػف 
ٌطبلعو ثانيان ؛ كلجكدة مؤلفاتو في مجاؿ المغة ثالثان.  ييعتد بعممو كا 

كافػػؽ ابػػف إيػػاز كثيػػرا مػػف اآلراء التػػي تبناىػػا ابػػف معػػط , كيخالفػػو فػػي بعضػػيا تبعػػا لقػػكة  (ِ
 ؿ .الدلي

نٌمػػا يػػرٌجح كيػػنقض ، كييعػػٌدؿ ، كييصػػٌحح ،  (ّ كال يعتمػػد ابػػف إيػػاز أسػػمكب الٌسػػرد المجػػرد ، كا 
كاالطػبلع كاسع المعرفة  متى كجد إلى ذلؾ سبيبل ، فنممس مف ذلؾ أننا في حضرة إماـ

سىف  التحميؿ.  ، كحى

ر مسػائؿ منيػا : تقػديـ خبػر لػيس عمييػا , كحكػـ الضػمي تكافؽ ابف إياز الككفييف في س (ْ
 نصػػرؼ , كضػػػمير الفصػػؿ أك العمػػػاد , كالعامػػؿ فػػػيمالكاقػػع بعػػد لػػػكال , كتػػرؾ صػػػرؼ ال

االسػـ بعػػد كاك رىبَّ , كعمػؿ كػػي , كلػػـ يػرجح رأيػػان عمػى آخػػر فػػي مسػألتيف ىمػػا : التنػػازع 
في العمؿ , كحكـ المستثنى إذا تكسط بيف المستثنى منو كصفتو , ككافػؽ البصػرييف فػي 

 أليخر.المسائؿ ا
مػػف ىػػذه الدراسػػة أف الخػػبلؼ بػػيف الكػػكفييف قميػػؿ جػػدان إذا مػػا ماقارنػػاه بمسػػائؿ  لػػيكتبػػيف  (ٓ

لىعىؿَّ السبب الػرئيسالخبلؼ بيف البصرييف أنفسيـ  فػي ذلػؾ أٌف الكػكفييف لػـ يكػف ليػـ  , كى
بىٍعػدى الكسػائي كالفػػراء مػف العممػاء مػػف  لػو القػػدرة عمػى تطػكير نحػػك الكػكفييف ، كىػػذا أٌدل 

عمػػى العكػػس مػػف مػػذىب البصػػرييف , مػػا جػػاء بػػو الكسػػائي كالفػػٌراء  إلػػى بقػػاء الحػػاؿ عمػػى
مػف التعمػيبلت ، كالتخريجػات  اكثيػػرن  عميو يزيدكاٌكركا نحكىـ ، كأف الذيف استطاعكا أف ييطى 

، حتى بدا متكامبلن ، كرٌبما كاف السبب في ذلؾ ًقٌمة ما كصؿ إلينا مػف كتػب الكػكفييف ، 
ف طريػػؽ كتػػب البصػػرييف ، كليػػذا كانػػت أكثػػر اآلراء إذ إٌف أكثػػر آرائيػػـ كصػػمت إلينػػا عػػ

 التي نيًسبىٍت إلى الككفييف تنقصيا الدقة كالمكضكعية في بعض األحياف . 
كمٌمػػػػػا تكصػػػػػؿ إليػػػػػو البحػػػػػث مػػػػػف نتػػػػػائج كجػػػػػكد العديػػػػػد مػػػػػف اآلراء النحكيػػػػػة التػػػػػي نسػػػػػبيا  (ٔ

 .اكأثبت البحث عكسي فمتقدميالالمتأخركف إلى 
 النحكيػػةيػػر مػػف المصػػٌنفات التػػي نقػػؿ عنيػػا ابػػف إيػػاز مادتػػو كثأشػػارت ىػػذه الدراسػػة إلػػى ( ٓ

كأٌف أكثرىػػا مفقكد،بػػؿ لػػـ تيػػذكر فػػي أكثػػر كتػػب التػػراجـ كالكشػػكؼ مثػػؿ  كأسػػماء أصػػحابيا ،



بػف جنػي الغػرة البػف الػدىاف، ك التعاقػب ال ح لمعبدم ،كالشرح العػكني ،ككتػابيضا)شرح اإل
 (، كغيرىا .

منحػى البصػرييف فػي أكثػر مكاضػع الخػبلؼ  مػع  ينحػك ىذه الدراسة أٌف ابػف إيػاز ثبتت( أٔ
طبلؽ األحكػاـ، كالفصػؿ فػي أكجػو  االحتفاظ بشخصيتو المميزة في التحميؿ ، كاالستنباط، كا 

 العممية,إال أنَّو قد يأخذ برأم الككفييف. آرائوالخبلؼ ، كىذا كاضح في ضكء 
فكانػػت نسػػبتيا , قائمييػػا , لكنػػو كىػػـ فػػي بعضػػيا لػػى إ( يظيػػر صػػحة مػػا ينسػػبو مػػف أقػػكاؿو ٕ

 غير دقيقة.
 –البصرية كالككفية  –أف الخبلؼ حكؿ ) حاشا ( خبلؼ بيف النحاة ال بيف المدرستيف  (ٖ

د ككػذلؾ تكصػؿ البحػث الػى أفَّ )حاشػا( تػر  ـ كػكفييف ,اء كػانكا بصػرييف أأم بيف النحاة سػك 
 حرفا كاسما كفعبل .

سػػػيبكيو يػػػرل أفَّ العمػػػـ أفَّ إلػػػى ابػػػف إيػػػاز قػػػد كىػػـ بنسػػػبة القػػػكؿ  أفَّ  الدراسػػػةىػػػذه  (أظيػػرتٗ
أفَّ ابف السراج يذىب إلى أفَّ اسـ اإلشػارة أعػرؼ  إلى ككذلؾ نسبة القكؿ أعرؼ المعارؼ ,

 عرؼ المعارؼ .أأفَّ الضمير  ذىباف إلىبينما ىما ي,  المعارؼ
ال يخص مكقعو مف  دكالعما فَّ الخبلؼ حكؿ ضمير الفصؿأعف ( كشفت ىذه الدراسة َُ

, إنَّما الخبلؼ كاقع في تسميتو فقط , فالبصريكف يطمقكف عميو فصبل , كاذا كاف اإلعراب
ال  أيضاكاذا كاف كذلؾ فيك , , كالككفيكف يسمكنو عمادا  اإلعرابكذلؾ فميس لو محؿ مف 

ند البصرييف العماد عند الككفييف يقابمو مصطمح الفصؿ ع , أم أفَّ  اإلعرابمحؿ لو مف 
 مر , فالخبلؼ في التسميو ال غير.ىذا كؿ ما في األ

أٌف الكاك التي تسمى بػ) كاك ريبَّ ( ىي حرؼ خػاص لػو اسػتعماؿ ينفػرد بػو البحث أكد  (ُُ
 , فبل ىك حرؼ عطؼ , كما يرل البصريكف , كال نائب عف ريٌب , كما يرل الككفيكف .

نػت تتفػؽ كا متػى مػامسألة األصؿ كالفرع كاف النحكيػكف يعممػكف بيػا  كجد البحث أفَّ  ( ُِ
الخػبلؼ فػي العامػؿ  فيكما جاء , يـ ال يعممكف بيا إذا كانت ال تتفؽ إال أنَّ ,  ـمع قكاعدى

.  في خبر إفَّ
ػؿ المتػأخريف بنسػبة القػكؿ إفَّ مسألة نعػـ كبػئس قػد اضػطربت فييػا اآلراء , فقػد  (ُّ كىػـ جي
 كما مكجكد في كتبيـ يخالؼ مانيسب الييـ . , سميتيا الى الككفييف با

(ظيرت شخصية ابف إياز بارزة أماـ ابف معط , فمـ يمتـز بالمتف فقط , بػؿ كػاف محمػبل ُْ
 معترضا أحيانا , كيقؼ عند المكاطف التي كانت تحتاج إلى كقفة معيا ., ك 
 



 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ 

  ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة ، عبد المطيؼ بف أبي بكر الشرجٌي
ىػ ( ، تحقيؽ الدكتكر طارؽ عبد عكف الجنابٌي ، عالـ الكتب ، َِٖالزبيدٌم ) ت

 ـ . ُٕٖٗىػ ػ َُْٕالطبعة األكلى ، 

  الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف ابف األنبارم في كتابو االنصاؼ في مسائؿ
كالككفييف: د. محيي الديف تكفيؽ إبراىيـ ، مؤسسة دار الكتب لمطباعة كالنشر ، 

 ـ .ُٕٗٗىػ / ُّٗٗجامعة المكصؿ ، 

 منشػػكرات كزارة  عمػػي مزىػر الياسػرم :ف كيسػػاف كآراؤه فػي النحػك كالمغػة أبػك الحسػف بػ ،
 َـ ُٕٗٗالثقافة كاإلعبلـ ، دار الرشيد ، بغداد ، 

 لدكتكر احمػد مكػي األنصػارم ، مطبكعػات ا :رَّاء كمذىبة في النحك كالمغة أبك زكريا الف
 -  ى ُّْٖالمجمػػػس األعمػػػى لرعايػػػة الفنػػػكف كاآلداب كالعمػػػـك االجتماعيػػػة ، القػػػاىرة ، 

 ـ. ُْٔٗ
 الدكتكر رشيد عبد الرحمف العبيدٌم ،  :الصرؼ كالنحك  في أبك عثماف المازنٌي كمذاىبو

 ـ .ُٗٔٗىػ ػ ُّٖٓ، بغداد مطبعة سمماف األعظمٌي ، 

 ـ.ُّٕٗإبراىيـ مصطفى، لجنة التأليؼ كالنشر، القاىرة  :إحياء النحك 

  أبك حٌياف األندلسي أثير الديف أبك عبد اهلل محٌمد  :ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب
مصطفى النٌماس ، مطبعة المدنٌي ،  :  ىػ ( ، تحقيؽْٕٓ) ت  يكسؼ بف عميٌ 
 .ـُٖٗٗىػ ػ َُْٗالطبعة األكلى ، 

  عبد : ىػ ( ، تحقيؽ ُْٓاليركٌم عمٌي بف محٌمد ) ت :األيزىية في عمـ الحركؼ
 ـ . ُُٕٗىػ ػ ُُّٗالمعيف الممكحٌي ، مجمع المغة العربية ، دمشؽ ، 

  ىػ( ٕٕٓالديف أبك البركات عبدالرحمف بف محٌمد ) ت األنبارٌم كماؿ  :أسرار العربٌية
 ـ .ُٕٓٗىػ ػ ُّٕٕمحمد بيجة البيطار دمشؽ مطبعة الترٌقي : تحقيؽ 



  الدكتكر عبد الحسيف  : ىػ( ، تحقيؽُّٔأبك بكر بف السٌراج  )ت :األصكؿ في النحك
 ـ . ُّٕٗالفتمٌي ، النجؼ األشرؼ ، 

  زىير غازم : ىػ( ، تحقيؽ ّّٖبف محٌمد ) ت النٌحاس أبك جعفر أحمد :إعراب القرآف
 ـ . ُٕٕٗزاىد ، بغداد ، 

 أبك عبد اهلل الحسف بف أحمد بف خالكية  :عراب القراءات السبع كعمميا إ 
 د . عبد الرحمف بف سمماف العثيميف ، مطبعة المدني ،  قيؽىػ ( ، تحػ َّٕ) ت     
 ـ . ُِٗٗ:  ُط     

  عبد : ىػ ( ، تحقيؽ َّٔأبك الفرج األصفيانٌي ، عمٌي بف الحسيف ) ت :األغاني
 ـ . َُٔٗالستار أحمد فٌراج ، دار الثقافة ، بيركت ، 

  لئلمػػاـ الحػػافظ جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي،  :االقتػػراح فػػي عمػػـ أصػػكؿ النحػػك
 –ىػػ ُّٔٗ، مطبعػة السػعادة، القػاىرة ُالدكتكر أحمد محمد قاسػـ، ط: تحقيؽ كتعميؽ 

 ـ.ُٕٔٗ
  ابػػػف الشػػػجرٌم أبػػػك السػػػعادات ىبػػػة اهلل بػػػف عمػػػٌي بػػػف حمػػػزة العمػػػكٌم  :األمػػػالي الشػػػجرٌية

 ىػ .ُّْٗىػ( ، مطبعة دار المعارؼ العثمانٌية ، الطبعة األكلى ، ِْٓالحسينٌي )
 ابف كالد ، أبك العٌباس أحمد بف محٌمد التميمٌي النحكٌم  :المبٌرد نتصار لسيبكيو عمى اإل

الدكتكر زىير عبد المحسف سمطاف ، مؤسسة الرسالة : ىػ ( ، دراسة كتحقيؽ ُّّ) ت
 ـ . ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔ، الطبعة األكلى ، 

 أبك البركات األنبارٌم  :النحكٌييف البصرييف كالككفٌييف  اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف
 ـ . ُُٔٗمحٌمد محيي الديف عبد الحميد ، الطبعة الرابعة ، القاىرة ، : ، تحقيؽ 

  أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، ابف ىشاـ األنصارم أبك محٌمد عبد اهلل جماؿ
ـ )كمعو كتاب ُِٖٗىػ ( القاىرة ،مطبعة مكتبة اآلداب ُٕٔالديف بف يكسؼ ) ت

بغية السالؾ إلى أكضح المسالؾ ( تحقيؽ عبد المتعاؿ الصعيدٌم ، دار العمـك الحديثة 
 ـ . ُِٖٗىػ ػ َُِْ، بيركت ، لبناف ، 



 ىػ ( ، تحقيؽ حسف ّٕٕاإليضاح العضدٌم ، أبك عمٌي الحسف بف أحمد الفارسٌي ) ت
 ـ .  ُٗٔٗىػ ػ ُّٖٗشاذلي فرىكد ،القاىرة ، دار التأليؼ ، الطبعة األكلى 

  اإليضاح في شرح المفٌصؿ ، ابف الحاجب ، تحقيؽ كتقديـ الدكتكر مكسى بٌنام
 ـ . ُِٖٗىػ ػ َُِْبعة العاني ، بغداد ، العميمٌي ، كزارة األكقاؼ العراقية ، مط

 ىػ( ، َّْاإليضاح في عمؿ النحك ، الزٌجاجٌي أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ )ت
ىػ ػ َُِْتحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ ، الطبعة الرابعة ، دار النفائس ، بيركت ، 

 ـ .ُِٖٗ
 لقاسـ بف االنبارم . إيضاح الكقؼ كاألبتداء في كتاب اهلل عز كجؿ ,ابك بكر محمد ا

تحقيؽ: محيي الديف عبد الرحمف رمضاف , مطبكعات مجمع المغة العربية في دمشؽ 
 ـ.ُُٕٗ, 

  الشيخ عادؿ قيؽ( تحْٕٓمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي )ت,البحر المحيط :
 . ُبعةطالـ, ُّٗٗأحمد عبد المكجكد , كآخريف دار الكتب العممية , بيركت 

 ي شرح جمؿ الزجاجي )ابف أبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل البسيط ف
( تح: د عيادبف عيد الثبيتي )دار الغرب اإلسبلمي , ٖٖٔاإلشبيمي السبتي( )ت

 ( ُـ , ط ُٖٔٗبيركت 

  بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطٌي
، مطبعة عيسى البابٌي الحمبٌي ،  ُإبراىيـ ، طىػ( تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ُُٗ)ت

 ـ. ُْٔٗ

  البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة: مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم
ىػ( تحقيؽ محمد المصرٌم ، جمعٌية إحياء التراث اإلسبلمٌي،  الككيت ، ُٕٖ)ت

  ـ.ُٕٖٗ



 ؿ الديف السيكطي البيجة المرضية ، شرح السيكطي عمى ألفية ابف مالؾ ؛ جبل
، كمية الدعكة اإلسبلمية ، طرابمس ،  ُىػ( ، تحقيؽ : عمي سعد الشينكم ، طُُٗ)ت

 كر . َُّْ
  القرآف ، أبك البركات األنبارٌم  ، تحقيؽ الدكتكر طو عبد غريب البياف في إعراب

 ـ .ُّٔٗالحميد ، القاىرة ، 
  تاج العركس مف جكاىر القامكس لئلماـ محب الديف أبي الفيض السيد محمد

المرتضى الحسيني الكاسطي الزبيدم الحنفي ، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية 
 ىػ ، مطبعة الككيت ، كقد استخدمت االكلى عند مادة غمغمة فقط َُّٔبمصر ، 

  ، ىػ( تحقيؽ أحمد عبد  ّٖٗ)تتاج المغة كصحاح العربٌية : إلسماعيؿ الجكىرٌم
 ـ.ُٔٓٗالغفكر ، مصر ، 

 دار المعارؼ ،  .عبد الحميـ الٌنٌجار، تاريخ األدب العربٌي : كارؿ برككمماف ، ترجمة د
 ـ. ُُٔٗمصر ، 

 ـ.ُٗٓٗ، مطبعة العانٌي ، بغداد ، ناجي معركؼ  اء المستنصرٌية ، د.تاريخ عمم 

  ىػ ( ْٕٕالمختار(ألبي المعالي رافع الٌسبلمي )تتاريخ عمماء بغداد المسٌمى)منتخب
صححو عباس العٌزاكٌم ، مطبعة األىالي ، بغداد ،  أنتخبو التقي الفاسٌي المكٌي،

 ـ.ُّٖٗ
  تأكيؿ مشكؿ القرآف , ابف قتيبة , تحقيؽ : السيد احمد صقر , دار إحياء الكتب العربية

 ,عيسى البابي الحمبي كشركاه . 
 ، الصيمرم ، تحقيؽ الدكتكر فتحي أحمد مصطفى عمي الديف ، دار  التبصرة كالتذكرة

 َـ ُِٖٗ –ىػ َُِْالفكر ، دمشؽ ، الطبعة األكلى ، 
 ىػ( ، ُٔٔالتبياف في إعراب القرآف ، أبك البقاء العكبرٌم عبد اهلل بف الحسيف ) ت

 ـ . ُٕٔٗىػ ػ ُّٔٗتحقيؽ عمٌي محٌمد البٌجاكٌم ، بيركت ، لبناف ، دار الشاـ لمتراث 

 ( تح: ُٔٔالتبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف ك الككفييف )أبك البقاء العكبرم( )ت
 (.ُـ , طُٖٔٗد عبد الرحمف بف سميماف العثيميف )دار الغرب االسبلمي , بيركت 



  تحصيؿ عيف الذىب مف معدف جكىر األدب في عمـ مجازات العرب ، األعمـ
ىػ ( ، تحقيؽ زىير عبد المحسف ْٕٔف ) تالشنتمرٌم أبك الحٌجاج يكسؼ بف سميما

 ـ . َُٗٗسمطاف ، بغداد ، دار الشؤكف الثقافٌية العاٌمة ، 

  تذكرة النحاة ، أبك حياف األندلسي ، تحقيؽ الدكتكر عفيؼ عبد الرحمف ، مؤسسة
 َـ  ُٖٔٗ –ىػ َُْٔالرسالة ، بيركت ، الطبعة األكلى ، 

 لغرناطي االندلسي ، تحقيؽ : الدكتكر تذكرة النحاة ،البي حياف محمد بف يكسؼ ا
 –ىػ  َُْٔعفيؼ عبد الرحمف ، الطبعة االكلى ، مؤسسة الرسالة ،  بيركت ، 

 ـ .  ُٖٔٗ

  التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ,ابك حياف االندلسي , تحقيؽ حسف ىنداكم ,دار
 القمـ دمشؽ , د ت. 

 الحسيف الخكارزمي )ت  ترشيح العمؿ في شرح الجمؿ , صدر االفاضؿ القاسـ بف
-ىػُُْٗىػ( تحقيؽ : عادؿ محسف سالـ العميرم , اـ القرل , الطبعة االكلى , ُٕٔ
ُٖٗٗ. 

  ىػ ( ، القاىرة دار إحياء َٓٗ) تاألزىرٌم التصريح عمى التكضيح ، خالد بف عبد اهلل
 الكتب العربٌية ، مطبعة عيسى البابي الحمبٌي كشركاه .

 ىػ( تحقيؽ عمي محمد ْْٕ)ت محمد عمي الجرجاني أليؼ عمي بفالتعريفات : ت
 ىػ.َُْٓالٌضباع ك إبراىيـ األبيارم ، دار الكتاب العربي ، بيركت 

  سػر , أخرجػػو كصػححو كعٌمػؽ عميػػو , د. آالتطػكر النحػكم لمغػة العربيػػة , برجشػتر
 ـ . ُِٖٗ -ىػ  َُِْرمضاف عبد التٌكاب , مطبعة المجد , 

  ىػ( تحقيؽ : عكض بف ّٕٕالتعميقة عمى كتاب سيبكيو , ابك عمي الفارسي , )ت
 .َُٗٗ -ىػ َُُْحمد القكزم ,الطبعة االكلى 



  تفسير الكٌشاؼ )الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ(، لجار
 ـ.ُْٖٗىػ( ، مطبعة البابي الحمبٌي، مصر ّٖٓاهلل الزمخشرٌم ، )ت 

 ىػ( تحقيؽ د. ِّٕمجمع اآلداب في معجـ األلقاب : البف الفكطٌي )ت تمخيص
 ـ .  ُٕٔٗمصطفى جكاد ، دمشؽ ، المجمع العممي العربي ، 

  , تكجيو الممع ,لمعبلمة احمد بف الحسيف بف الخباز , تحقيؽ : فايز زكي محمد دياب
  .ََِٕ -ىػ ُِْٖدار السبلـ لمطباعة كالنشر , الطبعة الثانية , 

  مطبعة البابي الحمبي ،  ىػ(ْٕٗالبف أـ قاسـ المرادٌم ) ت  ,التكضيح عمى التصريح ،
 ـ. ُُٔٗالقاىرة ، مصر ، 

  ىػ(ْٕٗالبف أـ قاسـ المرادٌم ) ت  ابف مالؾ ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية 
, تحقيؽ , عبد الرحمف عمي سميماف , الطبعة األكلى , دار الفكر الغربي لمنشر , 

 ـ.ََُِىػ , ُِِْ
   التكطئة ، أبك عمي الشمكبيف ، دراسة كتحقيؽ يكسؼ أحمد المطكع ، دار التراث

 َـ  ُّٕٗ –ىػ ُّّٗالعربي ، القاىرة 
  تيسير النحك التعميمي قديمان كحديثان مع نيج تجديده ، د. شكقي ضيؼ ، دار المعارؼ

 ـ .ُٖٔٗ، القاىرة ، 

 ىػ( ، َُّالقرآف ، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم )ت جامع البياف عف تأكيؿ آم
 ـ . ُٓٗٗضبط كتكثيؽ كتخريج : صدقي جميؿ العطار ، دار الفكر  بيركت 

  القاىرة، ِىػ(، طَُّجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: الطبرم محمد بف جرير )ت ،
  ـ.ُْٓٗ

 ىػ( ، ُٕٔالقرطبي )ت الجامع ألحكاـ القرآف ، أبك عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم
 ـ . ُٖٓٗ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ،  ِط

 ـ ، ُٕٓٗ: ابف أبي شنب ، الطبعة الثانية ، باريس :  قيؽالجمؿ : الزجاجي ، تح
 الطبعة الرابعة ، مصر. 



  ىػ( ، تحقيؽ كتعميؽ محمد ابي الفضؿ ّٓٗجميرة االمثاؿ : ابك ىبلؿ العسكرم )ت
 ـ(.ُٖٖٗ–ىػَُْٖلبناف ) –قطامش ،دار الجيؿ ، بيركت  ابراىيـ كعبد المجيد

  الجنى الداني في حركؼ المعاني ، المرادٌم بدرالديف  الحسف بف قاسـ المعركؼ بابف
ىػ ( ، تحقيؽ فخر الديف قباكة ، كمحمد نديـ فاضؿ ،بيركت ، دار ْٕٗأـٌ قاسـ ) ت

 ـ . ُّٖٗاألكقاؼ الجديدة ، 

  ، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، الشيخ محمد الخضرم
 ىػ َُُّالمطبعة البيية ، مصر ، 

  حاشية الصٌباف عمى شرح األشمكنٌي عمى ألفية ابف مالؾ  ، محٌمد بف عمٌي الصٌباف
 ـ . ُْٕٗىػ ػُّٔٔىػ( القاىرة مطبعة االستقامة َُِٔ)ت 

  لمشيخ يس بف زيف الديف العميمٌي الحمصٌي )ت  عمى شرح التصريح ،يس حاشية
 ىػ( ، طبعت مع شرح التصريح .َُُٔ

   الحجة في عمؿ القراءات السبع ، أبك عمي الفارسي ، تحقيؽ عمي النجدم ناصؼ
كالدكتكر عبد الحميـ النجار كالدكتكر عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ، مراجعة محمد عمي 

 َـ  ُٓٔٗ –ىػ ُّٖٓالنجار ، القاىرة ، 

  الحجة في القراءات السبع ، ابف خالكيو ، تحقيؽ كشرح الػدكتكر عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر
 َـ ُٕٕٗ –ىػ ُّٕٗ، دار الشركؽ ، بيركت ، الطبعة الثانية ، 

 ىػ( تحقيؽ :بدر الديف قيكجي ,ك ّٕٕالحجة لمقراء السبعة , ابك عمي الفارسي )ت
 لمتراث , بيركت . بشير حكيجباتي , دار المامكف

  الحمؿ في إصبلح الخمؿ ،البطميكسٌي أبك محٌمد عبداهلل بف محٌمد  بف السيد )ت
 ـ . َُٖٗىػ( ، تحقيؽ سعيد عبد الكريـ سٌعكدم ، بغداد  دار الرشيد لمنشر ، ُِٓ

 ىػ( ، َُّٗخزانة األدب كلٌب لباب لساف العرب ، عبد القادر بف عمر البغدادٌم )ت
 . ىػ ُِٗٗبكالؽ ، 



 ىػ ( ، تحقيؽ محٌمد عمٌي النٌجار ِّٗالخصائص ، ابف جٌني أبك الفتح عثماف ) ت
 ـ . ُٕٓٗىػ ػ ُّٕٔ،بيركت لبناف ، دار الكتاب العربٌي ، 

  ( .ُـ , طَََِالخبلصة النحكية )تٌماـ حٌساف( )مطابع دار األميف , القاىرة 

  محمد خير الحمكاني الخبلؼ النحكم بيف البصرييف ك الككفييف في كتاب اإلنصاؼ :
  َـ  ُُٕٗ، مكتبة العمـ العربي ، الطبعة األكلى ، 

  الخبلؼ النحكم في المنصكبات , منصكر صالح محمد عمي الكليدم , عالـ الكتب
 .ـََِٔالحديث لمنشر كالتكزيع , الطبعة األكلى ,

 الػدر المصػكف فػي عمػػـك الكتػاب المكنػكف : تػأليؼ أحمػػد بػف يكسػؼ المعػركؼ بالسػػميف 
ىػػػ ػ َُْٔ،  ُ: د. أحمػػد محمػػد الخػػراط ، دار القمػػـ ، دمشػػؽ ، ط قيػػؽالحمبػػي ، تح

 ـ .ُْٗٗـ ػ ُٖٔٗىػ / ُُْٓ
  الدراسػػػات النحكيػػػة كالمغكيػػػة عنػػػد الزمخشػػػرم ، د . فاضػػػؿ صػػػالح السػػػامرائي ، مطبعػػػة

 ـ . َُٕٗ-ىػُّٖٗبغداد ،  –اإلرشاد 
 دار الحػػػديث لمنشػػػر ،  د عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمةدراسػػػات ألسػػػمكب القػػػرآف الكػػػريـ ، محمػػػ

 ، ) د . ت ( .  كالطباعة

  دراسة في النحك الككفي مف خبلؿ معاني القرآف لمفراء : المختار أحمد ديرة ، دار
 ـ .ُُٗٗىػ / ُُُْ،  ُقتيبة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط

  ؽ.ىػ( تحقيؽ :  َٖديكاف امرئ القيس ، أبك كىب بف حجر بف الحارث الكندم )ت
 ـ .ُٖٓٗ-ىػُّٕٕ/ْالقاىرة ، ط –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار المعارؼ 

  ـ , َُٖٗديكاف أكس بف حجر , تح:د محمد يكسؼ نجـ )دار بيرت لمطباعة, بيركت
 د.ط( .

  :ديكاف ًجراف العىٍكد النميرم ، صنعة أبي جعفر محمد بف حبيب ، تحقيؽ كتذييؿ
 ـ.ُِٖٗلمنشر ،  الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ، دار الرشيد



  ديكاف حساف بف ثابت : تصحيح محمد أفندم شكرم ، المكٌي ، مطبعة اإلماـ القاىرة
 ىػ.ُِّّ، 
  ديكاف عباس بف مرداس ، جمع كتحقيؽ : يحيى الجبكرم ، نشر الثقافة العامة  في

 ـ .ُٖٔٗكزارة الثقافة كاالعبلـ ، الجميكرية العراقية ، 

  ، ـ . ُُٕٗديكاف عمر بف أبي ربيعة ، مطابع الييأة المصرٌية العاٌمة لمكتاب 

  ديكاف المفضميات: أبك العباس المفضؿ بف محمد الضبي ، عيني بطبعو كمقابمة نسخو
 ـ.َُِٗكارلكس يعقكب اليؿ ، مطبعة اآلباء اليسكعييف ، بيركت ، 

 رباح ، الطبعة األكلى ، منشكرات  ديكاف النابغة الجعدم ، تحقيؽ: األستاذ عبد العزيز
 ـ. ُْٔٗىػ = ُّْٖالمكتب اإلسبلمي ، دمشؽ ، 

  ىػ(،تحقيؽ : د. شكقي ضيؼ ، دار ِٗٓالرد عمى النحاة : ابف مضاء القرطبي )ت
 ـ.ُْٕٗالفكر العربي ، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة ، 

 ىػ( ، َّٕف عبد النكر )ترصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ، المالقٌي أحمد ب
 ـ . ُٕٓٗىػ ػ ُّٓٗتحقيؽ أحمد محٌمد الخٌراط ، دمشؽ مطبعة زيد بف ثابت ، 

 ىػ( تح: د حسف ىنداكم ِّٗسر صناعة اإلعراب )أبك الفتح عثماف بف جني( )ت
 ( .ِـ ,طُّٗٗ)دار القمـ , دمشؽ 

  ىػ ( ، َّّسنف النسائي ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف بحر النسائي   ) ت
ىػ ( ، دار الحديث ُُٗشرح : جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  ) ت 

 ـ .ُٕٖٗ –ىػ َُْٕالقاىرة  –

  شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية بف مالؾ ، ابف عقيؿ بياء الديف عبد اهلل العقيمٌي اليمدانٌي
سعادة ىػ ( ، تحقيؽ محٌمد محيي الديف عبد الحميد ، مطبعة الٕٗٔالمصرٌم ) ت

 ـ . ُْٓٗىػ ػ ُّّٕبمصر ، الطبعة الثامنة ، 



  شرح أبيات سيبكيو ، أبك جعفر بف محٌمد النٌحاس  ، تحقيؽ زىير غازم زاىد ،النجؼ
 ـ . ُْٕٗاألشرؼ مطبعة العربٌي الحديثة ، الطبعة األكلى ، 

 ىػ(، ّٖٓشرح أبيات سيبكيو ،ابف السيرافٌي ، أبك محٌمد يكسؼ بف أبي سعيد  )ت
تحقيؽ الدكتكر محٌمد عمٌي الرٌيح ىاشـ كمراجعة طو عبدالرءكؼ سعد ، القاىرة 

 ـ . ُْٕٗىػ ػ ُّْٗ،

  شرح أبيات مغني المبيب ، عبد القادر البغدادٌم ، تحقيؽ عبد العزيز رباح ، كأحمد
 ـ . َُٖٗيكسؼ الدقٌاؽ ، الطبعة الثالثة ، 

  شرح األشمكني عمى ألفية بف مالؾ المسٌمى ) منيج السالؾ إلى ألفية بف مالؾ ( أبك
د محيي الديف ىػ ( ، تحقيؽ محمٌ ِٗٗالحسف نكرالديف عمٌي بف محٌمد األشمكنٌي ) ت

 ـ .ُٓٓٗعبد الحميد ،القاىرة  الطبعة األكلى ، 

  شرح التسييؿ البف مالؾ ، تحقيؽ الدكتكر عبد الرحمف بف محٌمد  السٌيد ،القاىرة
 ىػ . ُّْٗـ ػ ُْٕٗمطابع سجٌؿ العرب

  . شرح التصريح عمى التكضيح ، خالد بف عبد اهلل األزىرٌم ، المكتبة التجارية الكبرل 

 ىادم نير  ىػ( تحقيؽ د.ُٖٔإلبف إياز )ت عريؼ بضركرم التصريؼ:شرح الت
 ـ. ََِِ،  ُدار الفكر، عماف ،ط كاألستاذ المحامي ىبلؿ ناجي،

  ( ، تحقيؽ : د ىػ ِٕٗشرح الحدكد النحكية ، عبد اهلل بف أحمد بف عمي الفاكيي ) ت
  ـ.ُّٗٗالطبعة الثانية , ،  المتكلي رمضاف أحمد الدميرم 

  شرح الرضٌي عمى كافية ابف الحاجب ،الشيخ رضٌي الديف محٌمد بف الحسف
ىػ( شرح كتحقيؽ الدكتكر عبدالعاؿ سالـ مكـر ،القاىرة ، ٖٔٔاإلستراباذٌم النحكٌم )

 ـ . َََِىػ ػ ُُِْعالـ الكتب ، الطبعة األكلى 



 بف مالؾ  شرح ألفٌية ابف مالؾ ، ابف الناظـ أبك عبداهلل بدرالديف محٌمد بف محٌمد
ىػ( طيراف انتشارات ناصر خسرك ) ٖٔٔالمعركؼ بابف المصٌنؼ كبابف الناظـ )ت

 إعادة لنشرة محٌمد بف سميـ المبابيدٌم  بطريقة األكفست (.

  شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىمٌيات ، أبك بكر األنبارٌم ، تحقيؽ عبد السبلـ محٌمد
 ـ . ُٗٔٗىاركف ، مصر ، 

 ية ابف مالؾ ، تحقيؽ الدكتكر عبد المنعـ أحمد ىكيدم ،دمشؽ دار شرح الكافية الشاف
 ـ . ُِٖٗالمأمكف لمتراث ، 

 ىػ( جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف ْٔٔشرح الكافية في النحك: ابف الحاجب )ت
ىػ( رضي الديف محمد بف الحسف ، دار الكتب ٖٔٔعمر ، شرح: االسترابادم )ت
 ت(. –العممية ، بيركت ، لبناف ، )د 

  ىػ ْٔٓشرح الممع ، أبك القاسـ عبد الكاحد بف عمي المعركؼ بابف برىاف العكبرم) ت
 . ـُْٖٗ-ىػَُْْ/ُالككيت ، ط –( ، تحقيؽ : د. فائز فارس ، السمسمة التراثية 

  ىػ( ، عالـ الكتب ، ّْٔشرح المفصؿ ، مكفؽ الديف يعيش بف عمٌي بف يعيش ) ت
  بيركت .

 عراب المكسـك بالتخمير ,صدر االفاضؿ القاسـ بف شرح المفصؿ في صنعة اال
ىػ ( , تحقيؽ ,الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف , ُٕٔالحسيف الخكارزمي )ت 
 ىػَُِْدار الغرب االسبلمي ,

 ىػ( طاىر بف أحمد ، تحقيؽ: خالد عبد ْٗٔشرح المقدمة الميحسبة: ابف بابشاذ )ت
 ـ.ُٕٕٗالكريـ ، الطبعة األكلى ، 

  ح جمؿ الزجاجي ) الشرح الكبير ( ، عمي بف مؤمف بف عصفكر اإلشبيمي) شر
 –ىػ ( تحقيؽ : د . صاحب جعفر أبك جناح ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ٗٔٔت

 ـ .ُِٖٗبغداد ، 



  (عمي بف مؤمف بف عصفكر اإلشبيمي ، ) شرح جمؿ الزجاجي ) الشرح الكبير
, ُكتب العممية , بيركت _ لبناف ,ط:فكاز الشعار , دار ال ىػ ( تحقيؽٗٔٔت

 ـ.ُٖٗٗ

  شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ، ابف ىشاـ األنصارم ، تحقيؽ محمد
 َت (  َمحيي الديف عبد الحميد ، القاىرة ، ) د 

  ىػ ِٕٔشرح عمدة الحافظ كعدة البلفظ ، أبك عبد اهلل محمد جماؿ الديف بف مالؾ) ت
العراؽ ،  –الرحمف الدكرم ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ( ، تحقيؽ : عدناف عبد 

 ـ .ُٕٕٗ
  ( شرح قطر الندل كبؿ الصدل لجماؿ الديف ابي محمد عبد اهلل بف ىشاـ االنصارم

ىػ ( ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ، الطبعة الحادية عشرة ، مطبعة  ُٕٔت 
 السعادة بمصر .

 ىػ(  ّٖٔسيرافي الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف( )تشرح كتاب سيبكيو )أبك سعيد ال
 ُـ , طََِٖتح: أحمد حسف ميدلي , كعمي سيد عمي )دار الكتب العممية , لبناف 

.) 

  ىػُِِٗىػ( بكالؽ ُٔٓ)ت شرح ممحة اإلعراب ،الحريرٌم  القاسـ بف عمٌي 

  عبد شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ، جماؿ الديف محمد بف
ىػ ( ، تحقيؽ : د . طو محسف عبد الرحمف ، كزارة ِٕٔاهلل بف مالؾ الطائي ) ت 
 ـ .ُٖٓٗ–ىػ َُْٓجميكرية العراؽ ،  –األكقاؼ كالشؤكف الدينية 

 ىػ( ، ّٓٗالصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا ، أحمد بف فارس )ت
 ـ . ُّٔٗتحقيؽ مصطفى الشكيمٌي ، الطبعة األكلى ، 

 ىػ( ، دار إحياء الكتب ِٔٓالبخارٌم ، أبك عبد اهلل محٌمد البخارٌم )ت  صحيح
 العربٌية. 



  ىػ ( دارُِٔالقشيرم النيسابكرم)تصحيح مسمـ،اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج 
 ـ . َََِىػ ػ  َُِْإحياء التراث العربي ، بيركت ػ لبناف : 

 قيؽ السيد إبراىيـ محمد ، ىػ( ، تحٗٔٔضرائر الشعر: ابف عصفكر االشبيمي )ت
 ـ.َُٖٗالطبعة األكلى ، دار األندلس ، 

   :تحقيؽ  محمد سعيد العرياف ، القاىرة  ،  د.ت. ىػ( ِّٖ)ت البف عبد رٌبو العقد الفريد ، 
  ىػ( ، تحقيؽ ُّٖعمؿ النحك ، ابف الكٌراؽ ، أبك الحسف محٌمد بف عبد اهلل ) ت

 كدراسة الدكتكر محمكد جاسـ الدركيش ، جميكرٌية العراؽ ، بغداد . 

  ىػ( ، تحقيؽُّٖعمؿ النحك ، ابف الكٌراؽ ، أبك الحسف محٌمد بف عبد اهلل ) ت 
, ِلبناف , ط –ر ,بيركت :محمكد محمد محمكد نٌصار ,دار الكتب العممية لمنش

 ـ.ََِٖ

  ىػ( , ُْٕبف محمد الجرجاني الشافعي)تالعكامؿ المئة , عبد القاىر بف عبد الرحمف
-ىػ َُّْعني بو : انكر بف ابي بكر الداغستاني , دار المنياج , الطبعة االكلى, 

 ـ.ََِٗ

 ي ىػ( تحقيؽ الدكتكر ميدم المخزكمُٕٓالعيف : الخميؿ بف احمد الفراىيدم )ت
 ـ.َُٖٗكالدكتكر ابراىيـ السامرائي ، كزارة الثقافة كاالعبلـ ، دار الرشيد لمنشر 

  الغرة المخفية في شرح الدرة االلفية ، البف الخباز : ابك العباس احمد بف الحسيف ) ت
ىػ ( تحقيؽ : حامد محمد العبدلي ، الطبعة االكلى ، نشر دار االنبار ، مطبعة  ّٗٔ

 ـ . َُٗٗ –ىػ  َُُْ العاني ، الرمادم ،

   ، غريب القرآف ألبف قتيبة ، تحقيؽ السيد أحمد صقر ، دار الكتب العممية ، بيركت
 ـ . ُٖٕٗ



 ىػ(, تحقيؽ محمكد ِٖٔالفصكؿ الخمسكف , أبك الحسيف بف عبد المعطي المغربي )ت
 محمد الطناحي , عيسى البابي الحمبي كشركاه لمنشر , )د.ط(,)د,ت(

 ألبي سعيد المبارؾ الدىاف ، تح : د. فائز فارس ، دار األمؿ ،  الفصكؿ في العربية
 ـ .ُٖٖٗىػ / َُْٗ،  ُمؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

  ، الفعؿ زمانيوي كأبنيتو: الدكتكر إبراىيـ السامرائي ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة
 ـ.َُٖٗىػ = ََُْ

  ىػ( ، تحقيؽ : الدكتكر ْٕٔ)تفكات الكفيات كالذيؿ عمييا ، لمحمد بف شاكر الكتبي
 ـ.ُْٕٗاحساف عباس ، دار صار، بيركت ، لبناف ، 

 د. ميدم المخزكمي ، الطبعة األكلى ، المكتبة  , في النحك العربي نقد كتكجيو
 ـ.ُْٔٗالعصرية ، صيدا ، بيركت 

   الطبعة األكلى ـ  , ََِِمع الثقافي , أبك ضبي ميدم المخزكمي  المج, قضايا نحكية. 

 ىػ( , تحقيؽ : د. يس أبك ُٖٔقكاعد المطارحة في النحك / ابف إياز البغدادم )ت
الييجاء , د. شريؼ عبد الكريـ النجار , د. عمي تكفيؽ الحمد , دار األمؿ لمنشر , 

 .َُُِأربد األردف , 

  ىػ ( ، تحقيؽ ِٖٓالكامؿ في المغة كاألدب ، المبٌرد أبك العٌباس محٌمد بف يزيد )ت
 ـ . ُّٕٗـ ػ ُّٔٗؾ كأحمد شاكر ، مطبعة البابي الحمبي ، بمصر ، زكي مبار 

 ىػ( ، تحقيؽ عبد السبلـ محٌمد َُٖالكتاب ، سيبكيو أبك بشر عمرك بف عثماف ) ت
 ىاركف ، عالـ الكتب ، بيركت . 

 ق(ػ, ّٕٕكتاب الشعر أك " شرح األبيات المشكمة اإلعراب" ,ابك عمي الفارسي )ت
ناحي , مكتبة الخانجي لمنشر, الطبعة األكلى , تحقيؽ محمكد محمد الط

 ـ.ُٖٖٗىػ,َُْٖ



  الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ الزمخشرٌم ، أبك القاسـ
 ـ .ُٕٕٗىػ ػ ُّٕٗىػ ( ،بيركت دار الفكر ، ِٖٓجار اهلل محمكد بف عمر ) ت

  ىػ( ، مكتبة المثٌنى ،  َُٕٔكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف:حاجي خميفة)ت
 بغداد ،د.ت .

  الكشػػػؼ عػػػف كجػػػكه القػػػراءات السػػػبع كعمميػػػا كحججيػػػا:أبك محمػػػد مكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب
ىػ(،تحقيؽ عبػد الصػبكر شػاىيف كعبػد الحمػيـ النجػار ،مؤسسػة الرسػالة ّْٕ،القيسيٌ )ت
 ـ.ُُٖٗ، ِبيركت ،ط

 ػػػاجي  ) ت  البلمػػػات ( ، تحقيػػػػؽ   ى ّّٕ،ألبػػػي لقاسػػػـ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف اسػػػحاؽ الزَّجَّ
 ـ . ُٗٔٗ -  ى ُّٖٗالدكتكر مازف المبارؾ ، المطبعة الياشمية بدمشؽ ، 

  ىػ( ُٔٔأبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم )ت ,المباب في عمؿ البناء كاإلعراب
 . ُـ , طُٓٗٗكت بعة المستقبؿ , بير مط,تح: غازم مختار طميمات 

 ىػ( ، ُُٕلساف العرب ، ابف منظكر ، جماؿ الديف محٌمد بف مكـر األنصارٌم )ت
 طبعة مصٌكرة عف طبعة بكالؽ ،القاىرة الدار المصرٌية لمتأليؼ كالترجمة  .

  ـ , ُْٗٗمطبعة النجاح الجديد , المغرب ,تٌماـ حٌساف  ,المغة العربية معناىا كمبناىا
 د.ط .

   ىػ ( ، تحقيؽ : حامد المؤمف ِّٗالعربية ، أبك الفتح عثماف بف جني ) ت الممع في
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ/ِبيركت ، ط –، مكتبة النيضة العربية ، عالـ الكتب 

 ىػ( إبراىيـ بف السرم ، تحقيؽ: ىدل ُُّما ينصرؼ كما ال ينصرؼ: الزجاج )ت
 ـ.ُُٕٗىػ = ُُّٗمحمكد قراعة ، الطبعة األكلى ، مطابع األىراـ ، القاىرة ، 

  ىػ ( ، تحقيؽ :     د. َُِمجاز القرآف ، أبك عبيدة معمر بف المثنى التميمي ) ت
 ـ .ُُٖٗ-ىػَُُْ/ِالقاىرة ، ط –فؤاد سزكيف ، مؤسسة الرسالة 

  مجالس العمماء ، الزٌجاجٌي ، تحقيؽ عبد السبلـ محٌمد ىاركف ، الككيت كزارة اإلرشاد
 ـ . ُِٔٗكاألنباء ، 



 ىػ( ، تحقيؽ عبد السبلـ ُِٗمب ، ثعمب أبك العٌباس أحمد بف يحيى )تمجالس ثع
 ـ . ُِٕٗىػ ػ ُِّٗمحٌمد ىاركف ، مصر دار المعارؼ الطبعة الثانية ، 

 ف محمد بف ابراىيـ السفاقسيالمجيد في إعراب القرآف المجيد ،أبك إسحاؽ إبراىيـ ب   
  ـ .  ُٓٗٗىػ ( ، تحػ : مكسى محمد زينيف ، طرابمس ػ ليبيا :  ِْٕ) ت 

   المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كااليضاح عنيا ، البي الفتح عثماف بف جني
،تحقيؽ : عمي النجدم ناصؼ كعبد الحميـ النجار كعبد الفتاح اسماعيؿ شمبي ، 

 ىػ.ُّٖٔير لمطبع كالنشر ، القاىرة ، المجمس االعمى لمشؤكف االسبلمية ، دار التحر 

  المحرر الكجيز م تفسير الكتاب العزيز ، ابف عطٌية أبك محٌمد عبد الحٌؽ بف غالب
ىػ ( ، الجزء األٌكؿ ، تحقيؽ أحمد صادؽ المبلح ، القاىرة مطبعة ُْٓالغرناطٌي ) ت

 ـ .ُْٕٗىػ ػ ُّْٗاألىراـ التجارٌية ، 

  ؿ ابف معط في النحك(, جماؿ الديف الحسيف المحصكؿ في شرح الفصكؿ )شرح فصك
ىػ(, تحقيؽ د. شريؼ عبد الكريـ ُٖٔالبغدادم )تبف بدر بف إياز بف عبد اهلل 

  ـ.ََُِىػ ,ُُّْالنجار,دار عمار لمنشر كالتكزيع , الطبعة األكلى ,

  ـ.ُٖٔٗالمدارس النحكية، د. خديجة الحديثي، مكتبة جامعة بغداد، بغداد 

  ـ.ُِٗٗ، دار المعارؼ )ج.ـ.ع( ٕالنحكية، د. شكقي ضيؼ، طالمدارس 

  مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك: الدكتكر ميدم المخزكمي، الطبعة
 ـ.ُٓٓٗىػ = ُّْٖاألكلى ، دار المعرفة ، بغداد ، 

  ىػ ( ، تحقيؽ : د. ِّٖالمذكر كالمؤنث ، أبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم ) ت
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٔ/ٓبيركت ، ط –بارؾ ، دار النفائس مازف الم

  ىػ ( ، تحقيؽ : عمي ٕٔٓالمرتجؿ ، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف الخشاب ) ت
 ـ .ُِٕٗ-ىػُِّٗحيدر ، دمشؽ ، 



  المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ، السيكطٌي جبلؿ الديف ، تحقيؽ محٌمد أحمد جاد
د أبك الفضؿ إبراىيـ ، الطبعة الرابعة ، عيسى المكلى كعمٌي محٌمد البجاكٌم كمحمٌ 

 ـ .ُٖٓٗالبابي الحمبٌي ، القاىرة ، 

  المسائؿ الحمبيات ,أبك عمي الفارسي , تحقيؽ د.حسف ىنداكم دار القمـ كدار المنارة
 ـ.ُٕٖٗلمطباعة كالنشر , الطبعة االكلى 

  تحقيؽ: محمد خير ىػ( ، ُٔٔمسائؿ خبلفية في النحك العربي: أبك البقاء العكبرم )ت
 ت(. –الحمكاني ، مكتبة الشيباء ، حمب ، )د 

   المسائؿ المشكمة المعركفة بالبغدادٌيات ، أبك عمٌي الفارسٌي ، تحقيؽ صبلح الديف
 ـ . ُّٖٗالسنكاكٌم ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

  دار المسائؿ المنثكرة ,أبك عمي الفارسي ,تحقيؽ : شريؼ عبد الكريـ النجار , عماف,
 ـ.ََِْعمار لمطباعة كالنشر ,الطبعة االكلى 

  ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد ، البف عقيؿ تحقيؽ  : محمد كامؿ بركات ، دار الفكر
 ـ.َُٖٗدمشؽ ، 

  ىػ ُِْمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الذىمي الشيباني) ت
-ىػُّٖٗ/ُبيركت ، ط –صادر  ( ، المكتب اإلسبلمي لمطباعة كالنشر ، دار

 ـ .ُٗٔٗ

  ىػ( ، ّْٕمشكؿ إعراب القرآف ، أبك محٌمد مٌكٌي بف أبي طالب حٌمكش القيسٌي)ت
تحقيؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف ، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ ، بغداد ، 

 ـ . ُٕٓٗىػ ػ ُّٓٗ



  ىػ ( حققو  ّْٖمعاني الحركؼ ، البي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم ) ت
كخرج شكاىده كعمؽ عميو : الدكتكر عبد الفتاح اسماعيؿ الشمبي ، الطبعة الثالثة ، 

 ـ.ُْٖٗدار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، جدة ، المممكة العربية السعكدية ، 

  (       معاني القرآف ، األخفش األكسط ، أبك الحسف سعيد بف مسعدة المجاشعٌي
عالـ الكتب بيركت  الدكتكر عبد األمير محٌمد أميف الكرد ىػ( ، تحقيؽُِٓت

 ـ. ُٖٓٗ

 ىػ ( ، تحقيؽ أحمد يكسؼ َِٕمعاني القرآف ، الفٌراء أبك زكرٌيا يحيى بف زياد ) ت
نجاتي كمحٌمد عمي النٌجار كعبد الفتاح شمبي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

 ـ . ُّٕٗىػ ػ ُٓٓٗ

  ، عرابو ىػ( ، شرح ُُّالزٌجاج أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرٌم )تمعاني القرآف كا 
 ـ .ُٖٖٗىػ ػ َُْٖكتحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبده شمبي ، بيركت عالـ الكتب 

 ىػ(, تحقيؽ : عيسى شحاتو عيسى , ُٖٗمعاني القرآف , عمي بف حمزة الكسائي )ت
  .ُٖٗٗدار قباء لمطباعة كالنشر , القاىرة , 

 ـ ُٖٗٗ، منشكرات جامعة المكصؿ ، كر فاضؿ السامرائٌي معاني النحك ، الدكت. 

  معجـ القراءات : د. عبد المطيؼ الخطيب , دار سعد الديف لمطباعة كالنشر , الطبعة
 ـ.ََِِىػ, ُِِْاألكلى , 

  ، ـ.ُُٔٗمعجـ المؤلفيف :عمر رضا كحالة ، مطبعة الترٌقي ، دمشؽ 
 نصارٌم ، تحقيؽ الدكتكر مازف مغني المبيب عف كتب األعاريب ، ابف ىشاـ األ

 ـ . ُْٔٗىػ ػ ُّْٖالمبارؾ كمحٌمد عمٌي حمد اهلل ، دمشؽ دار الفكر 

  ىػ ( ، تحقيؽ :   د. َٖٔالمغني في النحك ، منصكر بف فبلح اليمني النحكم ) ت
 ـ .ُٗٗٗ/ُعبد الرزاؽ السعدم ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، ط



  ىػ( ُٕٔ, ابف عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم )ت األعاريبمغني المبيب عف كتب
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,ابناء شريؼ االنصارم لمطباعة كالنشر , 

 ـ.ََِٕلبناف  -بيركت

  ىػ ( ، ّٖٓالمفصؿ في عمـ العربية ، جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم ) ت
 –حمكد تكفيؽ ، مطبعة  حجازم تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، نشره : م

 القاىرة ، ) د . ت ( .

  ) المفٌصؿ في عمـ العربٌية، الزمخشرٌم بيركت دار الجيؿ ) إعادة لنشرة القاىرة 

  ىػ( ٖٓٓالمقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية ، محمكد بف أحمد العيني)ت
 ىػ .ُِٗٗ، ) مطبكع في حاشية خزانة األدب ( ، طبعة بكالؽ ، 

  ـ , ََِٔمقاالت في المغة كاألدب ) تٌماـ حٌساف( )مطابع الفاركؽ الحديثة , القاىرة
 (.ُط

 ( تحقيؽ الدكتكر كاظـ بحر ْْٕالمقتصد في شرح اإليضاح عبد القاىر الجرجانٌي )ىػ
 ـ  ُِٖٗمرجاف منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ الجميكرٌية العراقية 

 عبد الخالؽ عضيمة ، بيركت عالـ الكتب   المقتضب ، المبٌرد ، تحقيؽ محٌمد
 ـ . ُّٔٗىػ ػ ُِّٖ

  , المقدمة الجزكلية في النحك , عبد العزيز الجزكلي , تحقيؽ د.شعباف عبد الكىاب
مراجعة د. حامد احمد نبيؿ , كد. فتحي محمد أحمد جمعة , مطبعة أـ القرل لمنشر , 

 ـ.ُٖٖٗ

  ىػ( , تحقيؽ عز الديف َُٖمقدمة في النحك , خمؼ بف حياف األحمر البصرم )ت
 ـ.ُُٔٗىػ , ُُّٖالتنكخي , مطبكعات مديرية إحياء التراث القديـ , دمشؽ ,



  ىػ( ، تحقيؽ أحمد عبد الستار ٗٔٔالمقٌرب ، ابف عصفكر عمي بف مؤمف )ت
 .الجكارم ، كعبد اهلل الجبكرم ،بغداد مطبعة العاني 

 لمنطمقات التأسيسية كالفنية إلى النحك العربي : د. عفيؼ دمشقية ، معيد االنماء ا
 ـ .ُٖٕٗ،  ُِالعربي ، فرع لبناف ، بيركت ، ط

  منياج البمغاء كسراج األيدباء , ابك الحسف حاـز القرطاجني , تحقيؽ : محمد الحبيب
 ـ.ََِٕ, ّابف الخكجة , دار الغرب االسبلمي لمطباعة كالنشر , بيركت , ط

  , المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي , يكسؼ بف تغرم جماؿ الديف أبك المحاسف
مركز تحقيؽ التراث , حققو : محمد محمد أميف , تقديـ : د. سعد عبد الفتاح عاشكر 

 ـ.ُْٖٗ,

  (  المكفي في النحك الككفي ، صدر الديف عبد القادر بف عبد اهلل الكنغراكم
 –: محمد بيجة البيطار ، مطبكعات المجمع العممي العربي  ىػ ( ، تحقيؽُّْٗت

 دمشؽ ، ) د . ت ( .

  نتائج الفكر في النحك ، السييمٌي تحقيؽ محٌمد إبراىيـ البٌنا ، منشكرات جامعة قاريكنس
 ـ .  ُٖٕٗبنغازم ػ ليبيا 

 . النحك العربي نقد كبناء ػ الدكتكر إبراىيـ السامرائي ػ دار الصادؽ ػ بيركت 

  نحك التيسير دراسة كنقد منيجي )أحمد عبد الستار الجكارم( )مطبعة المجمع العممي
 (.ِـ ,طُْٖٗالعراقي , بغداد 

 . النحك الككفي مباحث في معاني القرآف لمفراء , د. كاظـ ابراىيـ كاظـ , عالـ الكتب 

 كلى النحك الكافي , عباس حسف , مكتبة المحمدم لمنشر ,بيركت _ لبناف ,الطبعة اال
 ـ.ََِٕ,



  النشر في القراءات العشر ، أبك الخير محمد بف محمد الدمشقي الشيير بابف الجزرم
 بيركت ، ) د . ت ( . –ىػ ( ، دار الكتب العممية ّّٖ) ت 

  النكت في تفسير كتاب سيبكيو ، األعمـ الشنتمرٌم ، تحقيؽ زىير عبد المحسف سمطاف
 ـ . ُٕٖٗىػ ػَُْٕة الطبعة األكلى ،الككيت منشكرات معيد المخطكطات العربيٌ 

 حساـ سعيد ألنعيمي ، ساعدت جمعية األماني عمى  َالنكاسخ في كتاب سيبكيو : د
 َـ ، منشكرات دار الطباعة ، بغداد ُٕٕٗىػ  ػ  ُّٕٗطبعو ، 

 ،ىػ.ُِِْمنشكرات ، دار اليجرة ، إيراف ، نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ لمعبلمة الحمي 

 ُِِٗىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، إسماعيؿ باشا البغدادم)ت 
  ـ .  ُُٓٗىػ( ، مصكرة ، مكتبة المثنى ، بغداد ، عف اسطنبكؿ ، 

  ، ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع ، السيكطٌي ، تحقيؽ عبد السبلـ محٌمد ىاركف
ىػ ، ََُْىػ ػ ُّْٗث العممٌية كالدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر ، الككيت دار البحك 

 ـ . َُٖٗـ ػ ُٕٓٗ

 ىػ(، تحقيؽ ىممكت ْٕٔالكافي بالكفٌيات: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدٌم )ت
 ، مصكرة عف دار فرانز شتاينر ، اسطنبكؿ، د.ت. ِ،ط ِريتر، ج

 
 األطاريح والرسائل الجامعية

 , رسالة ماجستير , حسف ىادم عبد النبي  ,  آراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي
 ـ.َُُِ-قُِّْ, ,بإشراؼ د. سعاد كريدم كنداكمكمية التربية , جامعة القادسية 

  , الخبلؼ النحكم في شركح المفصؿ الثبلثة "شرح الخكارزمي , كشرح ابف يعيش
ة سالـ مبارؾ سعيد الفمؽ, كمية التربية , جامع رسالة ماجستير,, كشرح ابف الحاجب

  ـ.ََُِ-قُُّْعدف ,بإشراؼ عبد المنعـ أحمد صالح , 
  كتاب )المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية( ألبي إسحاؽ في الخبلؼ النحكم

جبار رحمف  ىػ( , رسالة ماجستير , عمادَٕٗإبراىيـ بف مكسى  الشاطبي )ت



-ىػُِّْ,  , كمية اآلداب , جامعة القادسية , بإشراؼ عمي كاظـ المشرم العرداكم
 ـ.َُُِ

  , انخالف انُحىي فً كتة إعشاب انقشآٌ انكشٌى حتى َهاٌح انقشٌ انثايٍ نههجشج

أطشوحح دكتىساِ, عًاد يجٍـذ عهً انعثٍذي, كهٍح انتشتٍح , جايعح انًستُصشٌح , 

 و.4005-5445ِتإششاف د. نطٍفح عثذ انشسىل عثذ , 

 محمد أحمد الشيرم , كمية  الخبلؼ النحكم في المقتصد , رسالة ماجستير , عمي
 -ىػَُِْالمغة العربية , جامعة اـ القرل , بإشراؼ د. سعد حمداف الغامدم , 

 ـ.ُٗٗٗ
  الرأم الكسط في النحك العربي , حصة زيد مبارؾ الرشكد , اطركحة دكتكراه , كمية

 ـ.ُٗٗٗ-ىػ َُِْالمغة العربية , جامعة اـ القرل , بإشراؼ سعد حمداف الغامدم , 
  ردكد ابف عصفكر عمى النحاة في كتابو "شرح جمؿ الزجاجي" , كاظـ صافي حسيف

الطائي , رسالة ماجستير, كمية اآلداب , جامعة القادسية , بإشراؼ د. عبد اإللو عمي 
 ـ.ََِٓ-ىػ ُِْٓ, 
  , شرح ابف إياز عمى تصريؼ ابف مالؾ المسمى :إيجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ

, رسالة ماجستير , كمية المغة العربية , جامعة أـ القرل , أحمد دكلة حمد أميف 
 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْبإشراؼ : حماد حمزة البحيرم , 

  شرح جمؿ الزجاجي ألبي الحسف عمي بف محمد بف عمي بف خركؼ األشبيمي
ىػ( , اطركحة دكتكراه , تحقيؽ : سمكل محمد عمر عرب , جامعة أـ القرل َٗٔ)ت

 ىػ.ُُْٗ
  فػػػي النحػػك العربػػػي , اطركحػػة دكتػػػكراه , عبػػد اهلل أنػػػكر سػػيد أحمػػػد قكاعػػد التكجيػػو

الخػػػػكلي , كميػػػػة دار العمػػػػـك , جامعػػػػة القػػػػاىرة , بإشػػػػراؼ د. محمػػػػد حماسػػػػة عبػػػػد 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػ ُُْٕالمطيؼ , 

 

 البحوث والمجالت



  , آراء النحاة في حاشا , د. عبد اليادم عبد الكريـ برىـك , مجمة الجامعة االسبلمية
 .ـََِٖ, ُ, العدد ُٔالمجمد 

  الخبلؼ النحكم في باب نفي الجممة دراسة نحكية داللية , د. لمى عبد القادر خنياب
 .ـََُِ , ِ, العددُّ, مجمة القادسية , كمية اآلداب , المجمد 

  الخبلؼ النحكم في كي , د. حيدر حبيب حمزة , كمية اآلداب , مجمة القادسية لمعمـك
 .ـََِٖ, ُ,ِالعدداف , َُاإلنسانية , المجمد 

  مصػػطمحا الخػػبلؼ كالصػػرؼ " دراسػػة تحميميػػة" , د. حامػػد عبػػد المحسػػف كػػاظـ , مجمػػة
 ـ.ََِٗ,ُ, العددُِالقادسية لمعمـك اإلنسانية , المجمد 

   المصطمح الككفي ، محيي الديف تكفيؽ إبراىيـ ، مجمة التربية ك العمـ ، تصدرىا كمية
 ـ. ُٕٗٗ،  ُجامعة المكصؿ ، العدد  –التربية 

 ىػػػ( تحقيػػؽ عبػػد الحسػػيف الفتمػػي , كد. ىاشػػـ ِٗٗالمػػكفقي فػػي النحػػك , ابػػف كيسػػاف )ت
 ـ.ُٕٓٗ_ قُّٓٗالمجمد الرابع العدد الثاني ,طو شبلش , مجمد المكرد, 

  المنصكب عمى الصرؼ في العربية , د. ليث اسعد عبد الحميد , مجمة كمية المأمكف
 .ـََِِ, ٕالعدد 

  نفي كتاب مقدمة في النحك عف خمؼ األحمر البصرم / محمكد حسيف محمكد
مغالسة , بحث في مجمة جامعة دمشؽ , كمية اآلداب قسـ المغة العربية , الجامعة 

 ـ. ُُٗٗ, ِٖ-ِٕ, العدداف ٕاالردنية , المجمد 
 

 


