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 الملخص:
هـ( 755)تهدف البحث إلى الوقوف بالدراسة والتحليل على مسائل خالفية بين البصريين والكوفيين في كتاب )منثور الفوائد( ألبي البركات األنباري 

 .)ي كتابه )اإلنصاف في مسائل الخالفولم ترد ف

ا وقد وجد الباحث في )المنثور( خمس عشرة مسألة خالفية لم ترد في اإلنصاف، وعرضها المؤلف موجزة بخالف منهجه في اإلنصاف، فقمت بتأصيله

 .ودراستها من المصادر النحوية، وبينت فيها رأي علماء المذهبين ومن شايعهم من علماء العصور الالحقة

 .وقد أيد أبو البركات البصريين في أربع عشرة مسألة، ولم يرجح الرأي في مسألة واحدة فقط، وميله فيها للكوفيين

 كلمات مفتاحية:
 .مسائل، خالفية، البصريون، الكوفيون، األنباري، منثور الفوائد، اإلنصاف

 

Al anbari’s attainments on al inssaf in his book manthour al fawa’ed 

 

Abstract 
This study aims at studying and analyzing the questions of difference between Albasra and Alkoufa grammar schools as 

revealed in the book entitled (Manthour Al-Fowa’ed) written by Abu Al-Barakat Al-Anbari (577 A. H) and was not 

mentioned in his other book (Al-Inssaf Fi Masael Al-Khilaf). 

The researcher found in the book (Manthour Al-Fawa’ed) fifteen questions of difference that were not mentioned in 

(Al-Inssaf) book. The author of the book presented such differences in brief contrary to his methodology in (Al-Inssaf) 

book. The researcher studied these differences from Arabic grammar books then surveyed the opinions of different 

grammarians pertaining to these questions. 

Al-Barakat Al-Anbari supported Albasra grammar school in fourteen questions and had a different opinion in one 

question only regarding which he adopts the opinion of Al-Koufa grammar school.  

 Keywords: 
Questions, differences, albasra, al koufa, al-anbari, manthour al fawa’ed, al inssaf 
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 مقدمة:
يعد الخالؼ النحكؼ بيف العمماء مف مصادر الفائدة العظيمة لمعاني 
المغة العربية، كيمثل الصراع النحكؼ بيف المذىبيف البصرؼ كالككفي 

 الذؼ استمر فضمو حتى عصرنا ىذا. جذكة الخالؼ العممي الراقي
ىػ( رمزية خاصة 577مثل كتاب اإلنصاؼ ألبي البركات األنبارؼ )

في ىذا الفف، كجعل مف تتبع تمؾ المسائل الخالفية منيجًا لطمبة 
العمـ كالدارسيف الراغبيف في فيـ أبعاد تغير األحكاـ النحكية، كأصكؿ 

 االختالؼ فييا..
( عمى صغر حجمو مف كتب األنبارؼ كيعد كتاب )منثكر الفكائد

العظيمة، فقد كثف فيو المؤلف المسائل النحكية، كقدميا مكجزة، كمف 
بينيا المسائل الخالفية التي تناكلتيا بالدراسة، فتركت ما كرد في 

 اإلنصاؼ، كالتزمت المسائل األخرػ..
 منيج الباحث:

تحديد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي، الذؼ يقـك فيو ب
المسائل المستدركات التي لـ ترد في اإلنصاؼ، كالتي بمغت خمس 
عشرة مسألة، ثـ يقـك بذكر المسألة المستدركة كما كردت في المنثكر، 
ثـ يخضعيا لمدراسة بالعرض عمى المصادر المعتمدة كمتابعة العمماء 
األكائل، كيبيف ما ذىب إليو أصحاب المذىبيف، كتعزيزىا بآراء عمماء 

نحك، ثـ يبرز ميل أبي البركات فييا، كيبيف عالقة المسائل ال
 باإلنصاؼ.

 تمييد، ويشتمل عمى: 
 (1)ترجمة أبي البركات األنباري  -1
 الحسف بف دمحم سعيد أبي بف هللا عبيد بف  دمحم بف الرحمف عبدىك 
 األنبارؼ  ابف البركات أبك الديف كماؿ الممقب األنبارؼ، سميماف بف

 .النحكؼ 

                                                           

كفيػػػػات ابػػػػف خمكػػػػاف، ك  (،301 ،300)صنزىػػػػة األلبػػػػاء األنبػػػػارؼ،  (1)
سػػػػػػػػير أعػػػػػػػػالـ النػػػػػػػػػبالء الػػػػػػػػذىبي، ك  (،140-3/139)جاألعيػػػػػػػػاف 

طبقػػػػػػػات الشػػػػػػػافعية ابػػػػػػػف قاضػػػػػػػي شػػػػػػػيبة، ك  (،115-21/113)ج
الزركمػػػي، ك  (،88-2/86)ج بغيػػػة الكعػػػاةالسػػػيكطي، ك  (،9-8)ص

كدراسػاتو  أبك البركات األنبػارؼ سامرائي، الك   (،3/327)جاألعالـ 
بػػػػراىيـ، ك  (،50-44، 21)صالنحكيػػػػة  ابػػػػف األنبػػػػارؼ فػػػػي كتابػػػػو ا 
 .(43، 36، 31-26، 21)صاإلنصاؼ 

 بغداد سكفباألنبار، ك كخمسمائة  عشرة ثالث سنة اآلخر بيعر  في كلد
 . فييا كتكفيمف صباه، 

كنشأ في أسرة ليا شأف في عمـك الديف، فقد تمقى االبف عف أبيو 
كخالو ركاية الحديث كأخذ عنيما.. كال نعرؼ سكػ أنو كاف متزكجًا 

 كلو كلد..
 : شيوخو

 كأخذ كغيره، زازالر  بف منصكر أبي عمى بالنظامية ببغداد تفقو
 أبي عف كالمغة ،الشيعي الشجرؼ  ابف السعادات أبي عف العربية
 كببغداد أبيو، مف رباألنبا كسمع أئمة، عنو كأخذ ..الجكاليقي منصكر

 ،  كغيرىـ..األنماطي الكىاب عبد مف
  وثقافتو: العممية جيوده
 أحد مف يقبل ال كالممبس، العيش خشف عفيفا، زاىدا شافعيًا، كاف
 .يئاش

 دكاكيف، عدة كشرح ككعع، الخالؼ، كقرأ الشافعي، مذىب في برع
 إماما ككاف ،الرجاؿ كتاريخ كاألدب المغة عمماء مفكىك  كتصدر،

 صار حتى برع العمـ، غزير مناظرا، عفيفا، ثقة، النحك، في كبيرا
 العمـ إلى منزلو في انقطع ثـ النظامية، في النحك كأقرأ العراؽ، شيخ

كقد استمد ىذه الثقافة الكاسعة مف شيكخو الذيف كاف أغمبيـ ، كالعبادة
 مف كبار عمماء عصره.

 في الجمل النحاة، أخبار الخالؼ، مسائل في االنتصار :تصانيفو مف
 جدؿ في كاإلغراب األدباء، طبقات في لباءاأل نزىةك  ،الجدؿ عمـ

 في كاإلنصاؼ العربية، عمـ في األدلة العربية كلمع كأسرار اإلعراب،
 في كالبياف ف،أيجز في  كالبصرييف الككفييف نحك في الخالؼ مسائل
 باأللف فيو يكتب ما معرفة في األدباء كعمدة ،القرآف إعراب غريب
 .النحك في كالميزاف ،كالياء
 لو سير بأجرتيما، يتقكت كدار ،كحانكت يسكنيا، دار لو كاف

 كتحتو ،ضكءاً  عميو ديكقِ  ال ككاف فردىا، دينار ئةاخمسم يءالمستض
 .تعالى هللا رحمو قطف، كثكبا قصب، حصير

  صفاتو وأخباره:
لـ يكف ابف األنبارؼ متعصبًا مذىبيًا أك سياسيًا، برغـ أف عصره كاف 
يمتمئ بالتنافر بيف السنة كالشيعة، كبيف مذاىب السنة نفسيا، كما 
كاف بيف الحنابمة كالشافعية، فتجده يأخذ عف ابف الشجرؼ الشيعي 

 جمو كيحترمو، كعف الجكاليقي الحنبمي، كابف ناصر، كاألنماطي.كي
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 عمره آخر في كانقطع. كتميز إال أحد عميو قرأ ما مباركاً  نفسو ككاف
 يزؿ كلـ أىميا، كمجالسة الدنيا كترؾ ،كالعبادة بالعمـ مشتغالً  بيتو في

 .حميدة سيرة عمى
 :وفاتو
كخمسمائة  يفكسبع سبع سنة شعباف تاسع الجمعة في ليمة تكفي
( أحد أبكاب بغداد أبرز) بباب كدفف ،سنة كستيف أربع عف .ببغداد

 .تعالى هللا رحمو الشيرازؼ  إسحاؽ أبي الشيخ بتربة القديمة،
 كتاباه اإلنصاف، ومنثور الفوائد -2

 منثور الفوائد: : أولا 
تميز كتاب )منثكر الفكائد( باحتكائو مسائل متنكعة في المغة كالنحك 

 .(2)قد بمغ عددىا مائة كأربعًا كتسعيف مسألةكالصرؼ، ك 
 سْمت الكتاب:

االختصار سْمتو الغالب، كمسائمو مقسمة إلى مسائل نحكية، كأخرػ 
صرفية، كمسائل خاصة ببعض آيات القرآف الكريـ، كأخرػ في 
حديثيف، كبعض مسائل اإلعراب في أبيات مف الشعر، كبعض الجمل 

كفي حركؼ العربية، كمعاني حركؼ  المعقدة، كمسائل في عمـ الكتابة
 ..(3)المعجـ

 الخالف بين البصريين والكوفيين في المنثور:
تضمف الكتاب قرابة عشريف مسألة مف المسائل الخالفية بيف 
البصرييف كالككفييف، رغـ أف محقق الكتاب لـ يحص إال ثالث عشرة 

 .(4)مسألة
ألة، لزميا بمغت المسائل غير الكاردة في اإلنصاؼ خمس عشرة مس

 الباحث بالدراسة كالتحميل.
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين:ثانياا: 

ألف أبك البركات كتابو كما يقكؿ بناًء عمى طمب " جماعة مف الفقياء 
المتأدبيف، كاألدباء المتفقييف، المشتغميف بعمـ العربية بالمدرسة 

، يشتمل عمى مشاىير المسائل النظامية... أف يمخص ليـ كتابًا لطيفاً 
الخالفية بيف نحكيي البصرة كالككفة، عمى ترتيب المسائل الخالفية 

                                                           
 .(19األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (2)
 .(21 -19 )ص المرجع السابق (3)
 .(21 )ص المرجع السابق (4)

.. كيعّد اإلنصاؼ "أقدـ كتاب كصل إلينا (5)بيف الشافعي كأبي حنيفة
 .(6)"في الفصل بيف البصرييف كالككفييف في المسائل الخالفية

ر النظر فيو مف المالحع في كتاب اإلنصاؼ كفي إطا سمت الكتاب:
 أنو:

نما  (1 ال يشمل جميع المسائل الخالفية بيف البصرييف كالككفييف، كا 
يشمل مشاىير المسائل كما ذكر في المقدمة، كىذا يعني تركو 
مسائل خالفية أخرػ عرض ثالثيف منيا في كتابو البياف في 

، ككجدنا مجمكعة منيا في كتابو منثكر (7)غريب إعراب القرآف
 الفكائد.

سائمو إحدػ كعشريف كمائة مسألة خالفية في النحك بمغت م (2
 كالمغة. 

أّيد أبك البركات الككفييف في سبع مسائل، كاجتيد في مسألتيف،  (3
كأيد البصرييف في مائة كاثنتي عشرة مسألة، كلو مذىبو الخاص 

ف ماؿ فييما لمبصرييف ، ككثيرًا ما يكرد اآلراء (8)في مسألتيف، كا 
رستيف حتى ليتصكر القارغ أف المسألة ال المختمفة لدػ أتباع المد

 .(9)تدخل ضمف ما اختمفت عميو المدرستاف
 المسائل المستدركات
 المسألة األكلى   (1)

 ) َمن ( زائدة
قاؿ األنبارؼ في المسألة الثامنة عشرة في أكجو )َمْف(: أنيا خمسة، 

 "كالرابع: أف تككف نكرة مكصكفة كقكؿ الشاعر:
  

 كف زائدة كقكؿ الشاعر:... كالخامس: أف تك 

                                                           

 .(127، 126 )ص إبراىيـ، ابف األنبارؼ في كتابو اإلنصاؼ (5)
 .(60 السامرائي، أبك البركات األنبارؼ )ص (6)
 .(127 إبراىيـ، ابف األنبارؼ في كتابو اإلنصاؼ )ص (7)
بػػػػراىيـ، ابػػػػف . ك (69-60 السػػػػامرائي، أبػػػػك البركػػػػات األنبػػػػارؼ )ص (8) ا 

 .(281 األنبارؼ في كتابو اإلنصاؼ )ص
 .(146 إبراىيـ، ابف األنبارؼ في كتابو اإلنصاؼ )ص (9)
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يا شاَة َمْف قنٍص لمف َحمَّت 
 لو
 

َحُرَمْت عميَّ كليَتيا لـ 
 (10)تحُرـِ 
   

أؼ: شاَة قنٍص. كىذا الكجو ذكره الكسائي، كىك يرجع إلى الكجو 
، كلـ ترد المسألة في اإلنصاؼ،  كأكرد السيكطي في اليمع (11)الرابع"

 :إجازة الكسائي زيادة )َمْف( كقكؿ الشاعر
ـُ المجد قد  آُؿ الّزبير َسنا

 َعِمَمْت 
  

ذاؾ القبائُل كاألثركف َمْف 
 (12)َعَدَدا
   

لكا البيت ألنيا اسـ، كاألسماء ال تزاد، كأكّ  ؛أنكركا ذلؾكأف البصرييف " 
، كىك ما ذكره (13)"( فيو نكرة مكصكفة أؼ َمْف ُيَعدُّ عدداً فْ عمى أف )مَ 

ده األنبارؼ في بداية المسألة، ، كأك(14)السيرافي عف سيبكيو كالخميل
ككذلؾ ما ذكره المرادؼ في مخالفة الفراء لرأؼ الكسائي، كذىابو 

نما (15)مذىب البصرييف ، كلذا فيي ليست مسألة لعمـك الككفييف، كا 
لمكسائي الذؼ يمثل كزنًا كبيرًا في تمثيل رأؼ المذىب الذؼ يعده 

 الكثيركف المؤسس الحقيقي لممذىب الككفي.
ف كاف في إيراده ككجو         كلـ يرجح أبك البركات أحد الرأييف، كا 

 مف أكجو )مْف( اعتبار عنده.
 المسألة الثانية   (2)

 )ليس( عاطفة

                                                           
ديػػػػػكاف عنتػػػػػرة لعنتػػػػػرة بػػػػػف شػػػػػداد بػػػػػف معاكيػػػػػة،  البيػػػػػت مػػػػػف الكامػػػػػل (10)

 .178/ص1/ ج130/64ؽ
 (.(18)ـ 33 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (11)
/ 3)جشػرح الرضػي عمػى الكافيػة  األسػتراباذؼ، البيت بػال نسػبة فػي (12)

/ 1)جاليمػع السيكطي، ك  (،434/ 1)جالمغني ابف ىشاـ، ك  (،55
318). 

مػػػػا فػػػػات كتػػػػب البػػػػابمي، ، كانظػػػػر: (318/ 1)جاليمػػػػع  السػػػػيكطي، (13)
 (.20)ـ227)ص الخالؼ

 . (1/372السيرافي، شرح أبيات سيبكيو )ج  (14)

المػػػرادؼ، تكضػػػيح المقاصػػػد (، ك 22، 1/21الفػػػراء، معػػػاني القػػػرآف ) (15)
 .(1/432 )ج

قاؿ األنبارؼ في المسألة الثالثيف: "يجكز أف تحذؼ خبر ليس، إذا 
 كاف في الكالـ داللة عميو، قاؿ الشاعر:

ذا ُجكِزيَت َقْرضًا فاْجِزه  كاِ 
  

ْجِزؼ الَفَتى لْيَس ِإنما يَ 
 (16)الَجَملْ 

   
 أؼ: ليس الجمُل جازيًا.  

كذىب الككفيكف إلى أنيا ىينا عاطفة بمنزلة )ال(، فكأنو قاؿ: ال 
ككاف الكسائي ، "(18)، أؼ "عاطفة ال اسـ ليا، كال خبر"(17)الجمل"

كنسبو ابف ىشاـ في  .(19)("ال)في النسق مجرػ  (ليس)يقكؿ: أجريْت 
، ككذلؾ فعل األزىرؼ، كزاد أف ابف عصفكر كأبا (20)يفشرحو لمبغدادي

جعفر النحاس كابف بابشاذ نقمكه عف الككفييف، كجرػ عميو في 
 . (21)التسييل... برفع الجمل عطفًا عمى الفتى"

كالبصريكف يقكلكف: ال يجكز كيرػ ابف فارس أنو زعـ لناٍس، " 
ال ترػ أنو ، كىي ال ُتشبو مف حركؼ العطف شيئًا. أ(ليسػ)العطف ب

 -كما يقكؿ األزىرؼ –، "كخرجو المانعكف (22)"بيا كيضَمر فييا ،يبتَدأ
. كىك (23)عمى حذؼ خبر )ليس( لمعمـ بو، كاألصل: ليسو الجمل"

كثير كما يقكؿ في شرح الرضي، كيرػ أف )ليس( عمى أصميا كالخبر 
 . (24)محذكؼ، كتقدير الكالـ: ليس الجمُل جازياً 

ذىب البصرييف، مع بيانو رأؼ الككفييف، كلـ ترد كاتَّبع أبك البركات م
 المسألة في اإلنصاؼ.
 المسألة الثالثة   (3)

 لت حرف جر
                                                           

/ 56/19البيػػػػػػػت مػػػػػػػف الرمػػػػػػػل لمبيػػػػػػػد بػػػػػػػف ربيعػػػػػػػة، ديػػػػػػػكاف لبيػػػػػػػد ؽ (16)
 .123/ص1ج

 (.30)ـ 39 منثكر الفكائد )صاألنبارؼ،  (17)
 .(1/250 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (18)
 .(124ص)ابف فارس، الصاحبي  (19)
 .(3/354 ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج (20)
 .(2/155 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (21)
 .(124ص )ابف فارس، الصاحبي  (22)
 .(2/155 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (23)
 .(417، 4/209 لرضي عمى الكافية )جاألستراباذؼ، شرح ا (24)
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قاؿ األنبارؼ في المسألة السادسة كاألربعيف: "الَت أكاٍف: مبني عمى 
الكسر... كزعـ بعض النحكييف مف الككفييف أف )الت( حرؼ خفض، 

رادؼ كعنو أخذ األشمكني ، كبيف الم(25)كأف قكلؾ )أكاٍف( مخفكض بو"
قد تجر  (الت)أف " ككذا قاؿ ابف ىشاـ كالسيكطي أف الفراء زعـ

كالت ِحيِف مناصالزماف، كقرغ: 
، كقاؿ الزجاجي: (27)"بالجر (26)

 "كقد خفض بيا؛ قاؿ أبك زيد:
 طمُبكا صمحنا كالت َأَكافٍ 

  
 فأجبنا َأْف َلْيَس ِحيَف َبَقاءِ 

(28)"(29) 
   

يـ أجازكا الخفض كمف خفض جعميا مبنية مكسكرة كذكر الزّجاج أن
اللتقاء الساكنيف، كالكسر شاذ شبيو بالخطأ عند البصرييف كلـ يرِك 

 . (30)سيبكيو كالخميل الكسر، كالذؼ عميو العمل النصب كالرفع
كمثُل األنبارؼ قاؿ الرضي في شرحو: إف ىذا الرأؼ "ليس بشيء؛ إذ 

الجار ببعض المجركرات نادر،  لك كاف لجرَّ غير )أكاف(، كاختصاص
كلـ يسمع )الت حيِف مناص( بجر )حيف( إال شاذًا، كأيضًا لك كاف 

 . (31)جارًا لكاف ال بد لو مف فعل أك معناه يتعمق بو"
كعمق المرادؼ في الجنى الداني قائاًل: إف أبا حياف خّرج "ىذه القراءة 

كخرج عمى إضمار )ِمف(، أؼ: الَت ِمف حيف، كالت مف أكاٍف. 
األخفش )كالت أكاف( عمى إضمار )حيف( أؼ: كالت حيَف أكاٍف. 

، كبإضمار )ِمف( قاؿ ابف (32)فحذؼ حيف كأبقى )أكاٍف( عمى جره"
                                                           

 (.46)ـ 45-44 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (25)
 .[38/3ص: ] (26)
 المػرادؼ، تكضػيح المقاصػد )ج(، ك 2/398الفراء، معاني القػرآف )ج (27)

األشػػػمكني، ، ك (3/363 ابػػػف ىشػػػاـ، مغنػػػي المبيػػػب )ج، ك (2/740
 .(2/124 السيكطي، اليمع )ج، ك (2/284 شرح األشمكني )ج

البيػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف الخفيػػػػػػػػػػػف ألبػػػػػػػػػػػي زبيػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػائي، فػػػػػػػػػػػي ديكانػػػػػػػػػػػو  (28)
 . 30/ص1/ج2/14ؽ

 .(70-69 ص)الزجاجي، حركؼ المعاني  (29)
 .(321-4/320 الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (30)
 .(2/198)ج شرح الرضي األستراباذؼ،  (31)
المػػػػرادؼ، الجنػػػػى الػػػػداني (، ك 2/492األخفػػػػش، معػػػػاني القػػػػرآف )ج  (32)

 . (491)ص 

ككاضح ما في الجر مف  .(33)ىشاـ في أحد جكابيو عمى المسألة
شذكذ كرفض لدػ جميكر النحاة. كاتبع أبك البركات البصرييف، كلـ 

 .ترد المسألة في اإلنصاؼ
 

إضافة )مذ ومنذ(   
 إلى المضمر

قاؿ األنبارؼ في المسألة الثانية كالخمسيف: "ال يجكز إضافتيما إلى 
المضمر إذا كانا اسميف. كقاؿ أبك العباس المبرد: كال أرػ ذلؾ إال 
جائزًا. كاألكثركف يأبكف جكازه كما أبكا جكازه في )ذك( ك)حتى( 

كأكد السيكطي أنيما ال يجراف إال الظاىر مف ، (34)ك)كاؼ التشبيو("
اسـ الزماف أك المصدر، كأضاؼ أف المبرد أجاز جر "مضمر الزماف 

، (35)نحك: يـك الخميس ما رأيتو ُمْنذُه أك مذُه، كرد بأف العرب لـ تقمو"
ال . كيرػ ابف مالؾ أنو "(36)"كالصحيح المنع" كما يقكؿ أبك حياف

إال في الشعر كقكؿ  (كو)كال  (حتاه) كال (منذه)كال  (مذه)يقاؿ: 
 الراجز:

 َكاَل َتَرػ َبْعاًل َكاَل َحالِئالَ 
   

 الَ ظِ احَ َكُو َكاَل َكُيفَّ ِإاّل 
   

، ككافق بذلؾ قكؿ (37)("َتوُ )كال  (َكهُ ). كال يقاؿ: (تاللِ )ك (كهللاِ )كيقاؿ: 
، كال يرػ المرادؼ حجة في البيت (39)كعميو ابف عقيل (38)سيبكيو

حتماؿ أف يككف أصمو )كيك(، كأف دخكؿ الحركؼ المخصكصة ال
، (41)عمى الضمير نادر، كىك ضركرة عند البصرييف (40)بالظاىر

                                                           
 .(3/364 ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (33)
 (.52)ـ 47 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (34)
 .(3/226 السيكطي، اليمع )ج (35)
 .(3/1421)جارتشاؼ الضرب  (36)
 .(2/791شرح الكافية الشافية  (37)
 . (2/384)جالكتاب سيبكيو،  (38)
 .(3/11 ابف عقيل، شرح ابف عقيل )ج (39)
كمػػذ كحتػػى كالكػػاؼ كالػػكاك كرب كالتػػا، ككػػي  بالظػػاىر اخصػػص منػػذ (40)

 .(2/308)ج حاشية الصباف الصباف، كلعل كمتى. انظر: 

 المسألة الرابعة  (4)
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كىك ضركرة عند األزىرؼ كاألشمكني كالصباف ككثير مف الشراح 
، كيقكؿ األزىرؼ (42)كالنحاة، خالفًا لما ُتْكِىمو عبارة ابف مالؾ أنو قميل

المضمر: "الككفيكف كالفراء ال يخصكف  في إضافة حتى كالكاؼ إلى
 كاتبع األنبارؼ البصرييف، .(43)ذلؾ بالضركرة"

كقد أظير محقق )المنثكر( في قكلو: إف المسألة كردت في 
اإلنصاؼ؛ ألف مسألة اإلنصاؼ تحدثت في إعراب ما بعد مذ كمنذ 

، كأرػ أف األنبارؼ أكمل (44)دكف التطرؽ إلى إضافتيما إلى المضمر
إلنصاؼ بما ذكره في )المنثكر(، كما أكرده األنبارؼ مسألة ا

كالسيكطي منسكبًا لممبرد لـ أجده في المقتضب أك الكامل؛ فقد تحدث 
 .(45)عف منذ كمذ كلـ يتحدث عف إضافتيا لممضمر

 المسألة الخامسة  (5)
 )لن( حرف بسيط

قاؿ األنبارؼ في المسألة السادسة كالستيف: " )لف( حرؼ غير مركب 
يو، كذىب الخميل إلى أنيا مركبة مف )ال( ك)أْف(. كزْعـُ عند سيبك 

بعض الككفييف أف )لف( ك)ال( ك)لـ( أصميا كاحد، كأف النكف مف 
 .(46))لف( كالميـ مف )لـ( مف ألف )ال( ليس بشيء"

كذكر الزجاج كالمرادؼ كابف ىشاـ كاألزىرؼ كغيرىـ أف الرأؼ األخير 
ؼ الفراء، كرفضكا كذلؾ في أف نكف )لف( مبدلة عف ألف )ال( رأ

تركيبيا مف )ال( ك)أف( عمى مذىب سيبكيو، كردًا لقكؿ الخميل 
كالكسائي، كذىبكا إلى أنيا بسيطة عمى رأؼ سيبكيو كالجميكر، كعميو 

                                                                                                          
 .(748-2/747 المرادؼ، تكضيح المقاصد )ج (41)
، كانظػػػػر: حاشػػػػية الصػػػػباف 1/634 األزىػػػػرؼ، شػػػػرح التصػػػػريح )ج (42)

، كعبػػػػػارة ابػػػػػف مالػػػػػؾ أف )دخكليػػػػػا عمػػػػػى ضػػػػػمير الغائػػػػػب 2/310
 السػػػػػػيكطي، اليمػػػػػػع )جييل. كانظػػػػػػر المجػػػػػػركر قميػػػػػػل( فػػػػػػي التسػػػػػػ

4/196. 
 (.1/634 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (43)
 (.56)ـ 392-1/382)جاإلنصاؼ األنبارؼ،  (44)
 .(31-3/30 المبرد، المقتضب )ج (45)
 (.66)ـ 51 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (46)

، ككذلؾ فعل السيكطي كزاد رد (47)جميع النحكييف كما يقكؿ الزجاج
ما فات  ، كىك ما ذكره الدكتكر فتحي حمكدة في كتابو(48)رأؼ الفراء
 .(49)اإلنصاؼ

كقد اضطربت النقكؿ في مكقف سيبكيو، كما كرد في الكتاب اعتراض 
منو عمى الخميل في تركيب )لف(، كاعتراض عمى غير الخميل في أنو 
ليس في )لف( زيادة، كبيف أنيا ليست مف كممتيف، كلكنيا بمنزلة 
شيء عمى حرفيف ليست فيو زيادة مثل )لـ( الجازمة، كنفى قكؿ 

 .50خميلال
في أنو غير مركب،  (51)كذىب األنبارؼ في اإلنصاؼ مذىب سيبكيو

"كالذؼ يدؿ عمى أنو غير مركب مف )ال( ك)أف( أنو يجكز أف يقاؿ: 
)أما زيدًا فمف أضرَب( كلك كاف كما زعمكا لما جاء ذلؾ؛ ألف ما بعد 

 .(52))أْف( ال يجكز أف يعمل فيما قبميا"
اء الحديث في خضـ مسألة كلـ يفردىا في مسألة خاصة، بل ج

، كىذا بخالؼ ما فعل في )المنثكر( (53)دخكؿ الالـ عمى خبر لكف
في جعميا مسألة مستقمة، كلذا فإف االستدراؾ ىنا في إفرادىا مسألة 
بذاتيا، كقد عّد صاحب )ما فات اإلنصاؼ( المسألة مف المستدركات 
عمى اإلنصاؼ، حيث إف "ىذا الخالؼ لـ يتعرض لو 

 فحاد عف الصكاب.  (54)."اإلنصاؼ.
 

 المسألة السادسة  (6)
ُ َأَحد  الضمير في قولو تعالى:   ُقْل ُىَو َّللاه

                                                           
المػػػػرادؼ، الجنػػػػى ، كانظػػػػر: 1/161 الزجػػػػاج، معػػػػاني القػػػػرآف كا عرابػػػػو )ج (47)

 ص)ابػػػػػػف ىشػػػػػػاـ، شػػػػػػرح شػػػػػػذكر الػػػػػػذىب ، ك (271-270 ني )صالػػػػػػدا
 .(2/358 األزىرؼ، شرح التصريح )ج، ك (309

 .(4/93 السيكطي، اليمع )ج (48)
 (.33)ـ 118-115 ص)حمكدة، ما فات اإلنصاؼ  (49)
 .(3/5 سيبيكيو، الكتاب )ج (50)
 .3/5 سيبكيو، الكتاب )جانظر:  (51)
، كانظػػػر: سػػػيبكيو، (25)ـ 218-1/216 األنبػػػارؼ، اإلنصػػػاؼ )ج (52)

 .3/5الكتاب )ج 
 (.25)ـ 218-1/216 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (53)
 )في الحاشية(. 115 حمكدة، ما فات اإلنصاؼ ص (54)
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ُ َأَحد  قاؿ األنبارؼ في قكلو تعالى  ُقْل ُىَك َّللاَّ
: "ىك ضمير (55)

ْف لـ  نما جاز ذلؾ كا  الشأف. كقاؿ الفراء: ىك ضمير اسـ هللا تعالى، كا 
 .(56)جّل اسمو" يتقدمو ذكر لما في النفكس مف ذكره

قد قاؿ الكسائى قكال ال كقد خالف الفراُء الكسائَي في إعراب الضمير "ف
ِإنَُّو َأَنا هللاُ مثل قكلو:  ،أراه شيئا. قاؿ: ىك عماد

 (أحد). فجعل (57)
بالل، كجعل ىك بمنزلة الياء فى )أنو(، كال يككف العماُد  مرفكعاً 
اتيا، أك كاف أك بو حتى يككف قبمو إف أك بعض أخك  مستأنفاً 
 .(58)"الظف

الرأؼ بأنو ضمير الشأف،  -كالزمخشرؼ –كقد اعتمد النحاة المفسركف 
كلـ يغفمكا التعقيب بأف ىناؾ مف يقكؿ بالفصل كىك مرجكح باألكؿ، 

 .(59)كبينكا ما يحتمل ذلؾ مف اختالؼ في اإلعراب
أجاز كلمعرفة مسكغ الرأؼ الككفي يقكؿ السيكطي كالسميف الحمبي: "

ُقْل ُىَك َّللاَُّ ض الككفييف كقكع الفصل في أكؿ الكالـ نحك بع
ـُ مف السياِؽ، فإنو ُيْركػ فيك "  "(60)َأَحد   ضمير  عائد  عمى ما يْفَي

في األسباب: أنَّيـ قالكا لرسكِؿ هللا صمَّى هللا عميو كسمـ: ِصْف لنا 
؟ فَنَزَلْت. ربَّؾ كاْنُسْبو. كقيل: قالكا لو: أِمْف ُنحاس ىك أـ ِمْف حديدٍ 

كالجممُة خبُر  ،خبُره (َأَحد  )مبتدًأ، ك (هللا)كحينئٍذ يجكُز َأْف يككَف 
كيجكُز َأْف يككَف  ،الخبرَ  (أحد  )بداًل، ك (َّللاَُّ )كيجكُز َأْف يككَف  ،األكؿُ 

َؿ، ك (َّللاَُّ ) خبَر مبتدأ  (أحد  )كيجكُز َأْف يككَف  ،خبرًا ثانياً  (أحد  )خبرًا أكَّ
. كالثاني: أنَّو ضميُر الشأِف ألنو مكضُع محذكٍؼ، أؼ:  ىك أحد 

ـٍ، كالجم ِرة  متعظي  .(61)"ُة بعَده خبُره مفسِّ
ضمير  (ىك)إذا قدر كفي تعميق األزىرؼ عمى إعراب اآلية بيف أنو "

 (ىك)كأما إذا قدر ... جممة خبره (هللا أحد)مبتدأ، ك( ىك)شأف فػ

                                                           
 [.112/1اإلخالص:] (55)
 (.73)ـ 54 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (56)
 [.27/9]النمل:  (57)
 . (3/299)جمعاني القرآف الفراء،  (58)
 (.1228 ص)كشاؼ الزمخشرؼ، ال (59)
 .(1/32 السيكطي، الطراز أك األلغاز النحكية )ج (60)
 . (11/149 ( السميف الحمبي، الدر المصكف )ج61)

خبر بعد خبر أك  (أحد)ك (،هللا)ضمير المسئكؿ عنو فخبره مفرد كىك 
 .(62)"بدؿ

كقد تحدث أبك البركات في اإلنصاؼ عف الخالؼ بيف البصرييف 
كالككفييف في ضمير الفصل اسمو كا عرابو دكف التطرؽ لمخالؼ في 
جكاز أف يككف الفصل في صدر الجممة أك يقتصر عمى كجكده بيف 

، كلـ ترد (63)متالزميف، أك الخالؼ في إعراب الضمير في اآلية
 لمسألة في اإلنصاؼ.ا

 المسألة السابعة  (7)
 اإلغراء بالظروف كميا!

قاؿ األنبارؼ: "اإلغراء ال يجكز بالظركؼ كميا عند البصرييف، كأجازه 
 . (64)بعض الككفييف"

البصريكف يقصركف اإلغراء قاؿ أبك حياف كالمرادؼ في شرحو: "
 بالظركؼ عمى المسمكع، كأجاز الكسائي، كالككفيكف في نقل قياس
بقية الظركؼ عمى المسمكع نحك: خمفؾ كقدامؾ، كأجاز ابف كيساف 

، ك)دكنؾ( ما ىك بمعناىما، كىك عندؾ، كمنع (لديؾ)القياس عمى 
قياس )خمفؾ( ك)قدامؾ( عمى عندؾ، كقد ذكرنا أف اإلغراء بػ )لديؾ( 

 .(65)"مسمكع فال يحتاج إلى قياسو
ا َأْلَفاظ اإلغراء فالمكقاؿ أبك البقاء: " تَّفق َعَمْيِو ِمْنَيا عْندؾ كدكنؾ كأمَّ

َلْيؾ َفِعْنَد اأْلَْكَثريف أنَّو يْقَتصر عمى  ككراءؾ َكمف ُحُركؼ الجرِّ َعَمْيؾ َكاِ 
المسمكع ِمْنَيا ألفَّ اْلقَياس ِفي َذِلؾ اْبِتَداء كضع ُلَغة كقاس َعَمْيَيا 

  .(66)"قـك
يؾ، كقد عمل ابف الكراؽ تخصيص ألفاظ اإلغراء بػ)عندؾ، كعم

أِلَف اْلِفْعل اَل يجكز َأف يضمر ِإالَّ كدكنؾ( دكف سائر الظركؼ بقكلو: "
ا َكاَف )عمى(  َأف يككف َعَمْيِو َدِليل مف ُمَشاىَدة َحاؿ َأك غير َذِلؾ، َفَممَّ
لالستعالء، كالمستعمي يرػ َما َتْحَتُو، َكَكَذِلَؾ )عْندؾ( لمحضرة، َكمف 

ا َكاَنت َىِذه الظركؼ أخص  بحضرتؾ تَراُه، َكَكَذِلَؾ )دكف( لمقرب، َفَممَّ
                                                           

 .(1/201 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (62)
 .(706 -2/705 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (63)
 (.78)ـ 55 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (64)
 لمرادؼ، تكضيح المقاصد )جا، كانظر: 5/2310ارتشاؼ الضرب  (65)

3/1165). 
 .(1/459 العكبرؼ، المباب )ج (66)
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كتبعو أبك البركات في التعميل  (67)"مف َغيرَىا، َجاَز ِفيَيا َذِلؾ
 .(68)نصاً 

كقد أكرد أبك البركات في اإلنصاؼ كالعكبرؼ في التبييف كغيرىما 
الخالؼ بيف البصرييف كالككفييف في تقديـ معمكؿ الظركؼ عمييا في 

فيكف إلى أف عميؾ كدكنؾ كعندؾ في ذىب الكك اإلغراء حيث "
عندؾ  عميؾ كعمراً  اإلغراء يجكز تقديـ معمكالتيا عمييا نحك زيداً 

كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز تقديـ معمكالتيا عمييا . دكنؾ كبكراً 
ليو ذىب الفراء مف الككفييف ، كلـ يذكر أؼ منيما شيئًا في (69)"كا 

 بالظركؼ كميا أـ ال.الخالؼ بيف المذىبيف في جكاز اإلغراء 
 

 المسألة الثامنة   (8)
 حروف التيجي

قاؿ األنبارؼ: "حركؼ التيجي مقصكرة إذا تيجيت بيا، تقكؿ: ألف با 
تا ثا، تقصرىا، كفي زاؼ لغتاف... فإذا جعمت ىذه الحركؼ أسماء 
زدت في كل كاحد منيا ما يتـ بو اسمًا، تقكؿ في با: باء. كالفراء 

 .(70)ماء المد كالقصر"يجيز في ىذه الحركؼ أس
 إف الخالؼ في حركؼ التيجي يدكر في أمريف:

 األكؿ: قصرىا كمدىا أسماء
ف  اتقكؿ: ىذاتفق النحاس في ذلؾ مع الفراء في أّنؾ " با قصيرة ، كا 

ف شئت  اشئت قمت باء . ككذ إف نسق، فقاؿ: ىذه ألف  كبا، كا 
 .(71)"مددت

لتيجي نحك: باء كتاء إذا سميت بحرؼ اكخالفيـ ابف السراج بقكلو: "
ذا تيجيت قصرت ككقفت  ،كثاء كحاء مددت فقمت: ىذه باء كتاء كا 

 أؼ لـ تدخل التنكيف. (72)"كلـ تعرب

                                                           
 .(1/356 الكراؽ، عمل النحك )ج (67)
 . (1/165 األنبارؼ، أسرار العربية )ج (68)
العكبػػػػػرؼ، التبيػػػػػيف . كانظػػػػػر: (1/228 األنبػػػػػارؼ، اإلنصػػػػػاؼ )ج (69)

 . (373 )ص
 (.98)ـ 61 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (70)
 .(74 ص)، عمدة الكتاب النحاس (71)
 .(2/110 ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج (72)

كيرػ المبرد كابف جني كأبك البقاء أف "ما كاف عمى نحك: با تا حا 
طا، فإنؾ متى أعربتو لزمؾ أف تمده، كذلؾ أنو عمى حرفيف الثاني 

كاف آخره ألفُا، نحك: با تا ثا، تزيد عميو  ، فػ"ما(73)منيما حرؼ ليف"
، "قاؿ رجل (74)ألفًا أخرػ ليكمل اسمًا، ثـ تحرؾ الثانية فتقمب ىمزة"

 مف األعراب يذـ النحكييف إذ سمع خصكمتيـ فيو:
 إذا اجتمعكا عمى ألٍف كباءٍ 

  
كتاٍء ىاج بينيـُ قتاؿُ 

 (75)" 
   

عمى ىذا الرأؼ ، ك (76)فأعربيا عمى ما ذكرت لؾ حيف جعميا اسما"
 جمع غفير مف العمماء.

 الثاني:إعرابيا
قاؿ المبرد: "حركؼ التيجي مكضكعة عمى الكقف، نحك: با تا ثا، 
ككذلؾ رأكىا، إنما ىي مكقكفات غير منكنات، ألنيف عالمات، فيف 
عمى الكقف... فإذا جعمتيف أسماًء... فأعربيا، كفكاتح السكر كذلؾ 

نحك: )الـ(، )المر(، )حـ(، )طس(، عمى الكقف؛ ألنيا حركؼ نيج، 
 .(77)كلكال أنيا عمى الكقف لـ يجتمع ساكناف"

قاؿ النحاس: "حركؼ المعجـ غير معربة عند الجميع إذا لـ يعطف 
بعضيا عمى بعض. كاختمفكا في العمة، فقكؿ البصرييف... حكاية 
لحركؼ األسماء، كال يعرب بعض االسـ. قاؿ الفراء: لـ تعرب 

ألف المتكمـ أراد أف يعمِّـ المخاطب اليجاء، فقاؿ: أ حركؼ المعجـ 
ب ت ث حكاية لحركؼ األسماء فكقفو، ألنو لـ يرد أف يخبر عنو 
بشيء، فإف أخبر عنو بشيء أعربو، فقاؿ: )ىذه باء قصيرة(، ككذا 

 .(78)إف نسق، فقاؿ: )ىذه ألف كباء(. ككالـ الفراء في ىذا حسف"

                                                           
 .(2/786 ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج (73)
 .(2/93)جعمل البناء كاإلعراب العكبرؼ، المباب  (74)
البيػػػت مػػػف الػػػكافر ليزيػػػد بػػػف الحكػػػـ، انظػػػر الزجػػػاج، معػػػاني القػػػرآف  (75)

(، 112، 1/110)ج ( كالبغػػدادؼ، خزانػػة األدب1/61كا عرابػػو )ج 
(، 1/371كلرجػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػراب، المبػػػػػػػػػػػرد، المقتضػػػػػػػػػػػب )ج 

 (.1/68كاألستراباذؼ، شرح الرضي عمى الكافية )ج
 .(1/371 المبرد، المقتضب )ج (76)
 .(372 -1/371 )ج المرجع السابق (77)
 .(74 )ص الكتاب عمدةالنحاس،  (78)
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كابف جني في سر الصناعة "فإنيا ، (79)ككذا يرػ الزجاج في معانيو
سكاكف األكاخر في اإلدراج كالكقف؛ كذلؾ أنيا إنما ىي أسماء 
الحركؼ الممفكظ بيا في صيغ الكمـ بمنزلة أسماء األعداد، نحك: 
ذا  ثالثْو أربعْو خمسْو تسعْو، كال تجد ليا رافعًا كال ناصبًا كال جارًا، كا 

فيا كال اشتقاقيا كال جرت كما ذكرنا مجرػ الحركؼ لـ يجز تصري
تثنيتيا كال جمعيا، كما أف الحركؼ كذلؾ... حتى تكقعيا مكقع 
األسماء، فترفعيا حينئذ كتنصبيا كتجرىا، كما تفعل ذلؾ باألسماء... 
ككذلؾ العاطف ألنو نظير التثنية، فتقكؿ: ما ىجاء )بكر(؟ فيقكؿ 

طف بنى، المجيب: باء  ككاؼ  كراء ، فيعرب ألنو قد عطف، فإف لـ يع
 .(81)، كتبعيما أبك البقاء في ذلؾ(80)فقاؿ: با كاؼ را"

كأكد ابف جني أف ما "ركاه سممة عف الفراء عف الكسائي فيما أخبرنا 
بو أبك بكر دمحم بف الحسف عف أحمد بف يحيى مف قكؿ بعضيـ:  
)شربُت مف مًا( بقصر )ماء(، فحكاية شاذة ال نظير ليا،  كال يسكغ 

 .(82)"قياس غيرىا عمييا
ككذلؾ عد النحاس ما أجازه الككفيكف مف دخكؿ التنكيف عمى 

مف كل ما ذكرناه ما ركاه  ذكأشالمقصكر منيا شديد الشذكذ فقاؿ: "
ـٍ عمى حرفيف، ءالككفيكف مف قكليـ: ىذه بًا، فاعمـ، فجا كا برس

كا بالتنكيف، كظاىره ظاىر  محاؿ  إال أنا ءأحدىما حرؼ مٍد كليٍف، كجا
 .(83)"ما رككه حكيناه عمى

 كلـ ترد المسألة في اإلنصاؼ.
 

 المسألة التاسعة  (9)
 ل جرم

ـُ النَّارَ قاؿ األنبارؼ معمقًا عمى قكلو تعالى  ال َجَرـَ َأفَّ َلُي
: جـر (84)

 ) فعل ماض بمعنى ُحق أف ليـ النار. كذىب قـك إلى أف )جـر
، كأن و بمعنى كسب، ك)أف ليـ النار( في مكضع رفع ألنو فاعل جـر

                                                           
 .(1/59 الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (79)
 .(2/781 ي، سر صناعة اإلعراب )جابف جن (80)
 .(2/93)جعمل البناء كاإلعراب العكبرؼ، المباب  (81)
 .(2/786 ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج (82)
 .(76 ص)النحاس، عمدة الكتاب  (83)
 .[16/62النحل: ] (84)

قاؿ: كفرىـ كسب ككف النار ليـ. كقيل: مكضعو النصب، كفي جـر 
ضمير مرفكع ألنو قاؿ: كفرىـ كسب ككف النار ليـ. كمف النحكييف 
مف يجعميا جكابًا لما قبميا، كقكؿ القائل: كاف كذا ككذا، فيقكؿ: ال 
جـر أنو يككف كذا ككذا. كىك ىينا رد عمى الكفار فيما قدركه مف 

 كفر عنيـ يـك القيامة. دفاع عقكبة ال
( اسـ منصكب بػ)ال( عمى التبرئة،  كذىب الككفيكف إلى أف )ال جـر
كىي بمنزلة: ال بد أنؾ ذاىب، فكثر استعماليا حتى صارت بمنزلة 
)حقا(، ككذلؾ فسرىا المفسركف بمعنى الحق. كحقًا بمنزلة القسـ بدليل 

 قكليـ: ال جـر ألفعمف كذا. 
( في األصل فعل ماض عدؿ بو عف كزعـ بعض الككفييف أف ) جـر

طريق الفعل كسمب التصرؼ كُصّير قسما مع )ال( كتركت الميـ عمى 
فتحيا التي يجب ليا في المضي كما عدلكا بحاشا، كىك فعل ماض، 
عف الفعل إلى األدكات لما أزالكىا عف التصرؼ فخفضكا بو، فقالكا: 

الفعل الماضي. ككما جاء القـك حاشا زيٍد، بالخفض، كأبقكا عميو لفع 
عدلكا بميس عف أصميا إلى طريق األدكات كسمبكىا التصرؼ كبقكا 
الفتحة التي في آخره التي كاف يستحقيا في الماضي قبل 

 .(85)النقل.."
كقد اتبع األنبارؼ مذىب البصرييف في المسألة حيث قاؿ سيبكيو في 

ـُ النَّارَ تعميقو عمى اآلية " ( عممت فييا فإ ال َجَرـَ َأفَّ َلُي ف )جـر
ألنيا فعل كمعناىا: لقد حق أف ليـ النار، كلقد استحق أف ليـ 

كزعـ الخميل: أفَّ ال جـر إنَّما تككف جكابًا لما قبميا مف النار... 
الكالـ، يقكؿ الرجل كاف كذا ككذا، كفعمكا كذا ككذا فتقكؿ: ال جـر 

 .(86)"أنَّيـ سيندمكف أك أنَّو سيككف كذا ككذا
ىب سيبكيو عّد ابف السراج كالسيرافي )ال( زائدة لمتككيد، كعمى مذ

( فعل ماض، كزيادتيا مثل زيادتيا في فكاتح السكر  ال ُأْقِسـُ ك)جـر
(87)ِبَيَذا اْلَبَمدِ 


(88). 

                                                           
 (.106)ـ 64-63 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (85)
 .(3/138 سيبيكيو، الكتاب )ج (86)
 [.90/1بمد: ال] (87)
السػػيرافي، ، كانظػػر: (1/279 ابػػف السػػراج، األصػػكؿ فػػي النحػػك )ج (88)

 .(134/.2 شرح أبيات سيبكيو )ج
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( مركبة مف  ال تزاد في أكؿ الكالـ، (ال)كرده الفراء بأف  كأف )ال جـر
دينكرؼ كالزجاجي كابف حرؼ كاسـ بمنزلة )ال رجَل(، كنقل ابف قتيبة ال

مالؾ عف الفراء أنيا بمنزلة قكليـ )ال بد( ثـ كثرت فصارت بمنزلة 
ال جـر لقد )ك (ال جـر آلتينؾ)أال ترػ أف العرب تقكؿ: ، "(89))حقًا(

حقا إنيـ في اآلخرة ىـ )كجعل المفسركف تفسيرىا: ( أحسنت
 .(91)، كىذا ما ذكره الفراء في المعاني(90)("األخسركف 

 د المسألة في اإلنصاؼ.كلـ تر 
 

 المسألة العاشرة   (10)
 عمل )ِنْعَم، وِبْئس( في المعارف األعالم

: فعل ال يتصرؼ ألنو نقل إلى الثناء  ـَ الرجل زيد  قاؿ األنبارؼ: "نْع
ـَ الرجل... كال يرفع إال ما فيو األلف كالالـ.  كالمدح مف قكلؾ: َنِع

، كىك قكؿ شاذ، ال كيحكى عف الكسائي أنو يجكز أف يقاؿ: نعـ زيد  
، أؼ: يستحق المدح الذؼ  يعرج عميو. كمعنى قكلنا: نعـ الرجل زيد 
يككف في جنسو. كاأللف كالالـ فيو لمجنس. ككذلؾ )بئس( حكميا 

 .(92)حكـ )نعـ( فيما ذكرناه"
كقد أكد األنبارؼ ذلؾ في اإلنصاؼ تعميقًا عمى حذؼ تاء التأنيث في 

ف المرأة في قكليـ )نعـ المرأة ىند( نعـ كبئس مع المؤنث الحقيقي "أل
كاقعة عمى الجنس كقكليـ )الرجل أفضل مف المرأة( أؼ جنس الرجاؿ 
أفضل مف جنس النساء... حذفكىا مف قكليـ )نعـ المرأة( تنبييًا عمى 

 .(93)أف االسـ يراد بو الجنس"
كقـك  (الرجل ـ زيد  نعْ )ال يجيز أحد مف النحكييف: قاؿ ابف السراج: "

كحسف أكلئؾ رفيقاكيحتجكف بقكلو:  (رجالً  ـ زيد  نعْ )كف : يجيز 
(94)، 

 .(95)"كحسف ليس كنعـ
                                                           

الزجػػػػاجي، حػػػػػركؼ ، كانظػػػػر: (61 ابػػػػف قتيبػػػػة، أدب الكاتػػػػػب )ص (89)
، (1/344 ابػػػػف ىشػػػػاـ، أكضػػػػح المسػػػػالؾ )ج، (72 ص)المعػػػاني 

 .(1/310 األزىرؼ، شرح التصريح )جك 
 .(2/887 الشافية الكافية )ج ابف مالؾ، شرح (90)
 (.2/8الفراء، معاني القرآف )ج (91)
 (.114)ـ 67 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (92)
 (.14، )ـ1/111 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (93)
 .[4/69: ]النساء  (94)

 
كفي أصل المسألة ذكر أبك البركات في اإلنصاؼ أف البصرييف 
يقكلكف في معرض استدالليـ عمى جكاز تقديـ خبر )ليس( عمييا: إف 

 ، كىك ما ذكره(96)"ال يعمالف في المعارؼ األعالـ)نْعـ( ك)بئس( "
ـَ كبئس ال يككف إال معرفة باأللف الجكىرؼ كابف منظكر فػ" فاعل ِنْع

كالالـ، أك ما يضاؼ إلى ما فيو األلف كالالـ، كيراد بو تعريف 
الجنس ال تعريف العيد، أك نكرًة منصكبة، كال يمييما َعَمـ  كال غيره، 

ـَ زيد  ) :كال يتَّصل بيما الضمير. ال تقكؿ  .(97)("ِنْع
باف عمى األشمكني أف مفسر ضمير )نعـ كبئس( "ال كفي حاشية الص

يجكز تأخيره عند جميع البصرييف، كأما قكليـ: )نْعـ زيد  رجاًل( 
نما في ضركرة خالفًا (98)فنادر" ، كال يجكز اختيارًا  باإلجماع كا 
، فذىب الكسائي إلى أنو "يجكز عنده أف تتأخر فيقاؿ: (99)لمككفية

اعل )نْعـ( عنده كعند الفراء، عمى قبح ، فزيد ف(100))نْعـ زيد  رجاًل("
َكَقاَؿ َثْعَمب  . (101)التقدـ عند الفراء، كاختمفا في )رجاًل( حاؿ أـ تمييز

ـَ زيد  َرُجاًل )ك (ِنْعـ بزيٍد َرُجاًل )ِحَكاَيًة َعِف اْلَعَرِب:   .(102)("ِنْع
 

إلى المنع كخالصة المسألة ما ذكره أبك حياف فقد "ذىب البصرييف 
ىب الككفيكف إلى جكاز ذلؾ، كىك قبيح عند الفراء، كما مف ذلؾ، كذ

شاذ، كقد منع سيبكيو ذلؾ في  (رجالً  زيد   ـَ نعْ )مف قكؿ بعضيـ:  ؼ رك 
                                                                                                          

 .(1/117 ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج (95)
 (.18، )ـ1/162 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (96)
 ابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج. 5/2042 ، الصػػحاح )جالجػػكىرؼ  (97)

14/214). 
الصػباف، حاشػية ، كانظػر: (2/912 المرادؼ، تكضيح المقاصػد )ج (98)

 .(3/47 الصباف )ج
ابف ىشاـ، شرح قطر النػدػ ، كانظر: (5/36 السيكطي، اليمع )ج (99)

 (.312 ص)
ة الصباف، حاشي، كانظر: (2/913 المرادؼ، تكضيح المقاصد )ج (100)

 .(3/47 الصباف )ج
الصباف، حاشية ، كانظر: (2/913 المرادؼ، تكضيح المقاصد )ج (101)

 .(3/47 الصباف )ج
 .(14/214 ابف منظكر، لساف العرب )ج (102)
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. كىي مسألة غير كاردة بتفصيالتيا في اإلنصاؼ، كقد (103)"كتابو
 ذىب أبك البركات فييا مذىب البصرييف.

 المسألة الحادية عشرة   (11)
 )زيد  ضربُت(الرفع مع عدم الضمير في 

قاؿ األنبارؼ: "بالرفع جائز باإلجماع. كذىب الفراء إلى أنو ال يجكز، 
كيجيز: كمُّيـ ضربت برفع الالـ؛ ألف معنى )كميـ ضربت( معنى 
الجحد، كأنو قاؿ: ما منيـ أحد إال ضربت، كىذا ليس بشيء؛ ألف 
كل مكجب يمل رده إلى الجحد فيمل أف يقاؿ في قكلؾ: زيد  ضربت، 

اه ما زيد إال قد ضربت. ك)زيد  ضربت(، قد جاء كثيرًا في معن
 .(104)كالميـ"

لـ ينكِّه األنبارؼ في اإلنصاؼ لمسألة إذا حذؼ الضمير العائد، كرفع 
 االسـ قبل الفعل، كاستدركو في المنثكر.

كما أكرده مكقف كقع بيف الفراء كالجرمي في رفع )زيد  ضربتو( مع 
ؼ بيف المذىبيف في نصب )زيدًا ، ككذلؾ الخال(105)كجكد الضمير

 .(106)ضربتو( بالفعل الكاقع أـ المقدر
فيرفعكف  ،ضمركف ِفي اْلِفْعل اْلَياءَكقد يُ يقكؿ الخميل في جممو: "

 :عمى معنى (،ك شتمتُ َعْمر  )كَ  (،ضربتُ  زيد  ) :َكَقْكِلؾ ،اْلَمْفُعكؿ ِبوِ 
ْلِفْعل عمى كيكقع ا ،ِبااِلْبِتَداءِ  (زيد  )رفع فيُ  ،كشتمتو ،َضربتو

 .(107)"اْلُمضمر
يرػ السيكطي أنو "إذا كاف المبتدأ غير )كل( كالعائد المفعكؿ نحك: 
)زيد ضربتو(، فال يقاؿ اختيارًا: )زيد ضربت( بحذؼ العائد، كرفع 
زيد، بل يجب عند الحذؼ نصب زيد. قاؿ الصفار: كأجاز سيبكيو 

حاب في الشعر: )زيد ضربت(، كمنع ذلؾ الكسائي كالفراء كأص
سيبكيو. ُحكي عف أبي العباس أنو قاؿ: ال يضطر شاعر إلى ىذا، 
ألف كزف المرفكع كالمنصكب كاحد. كنقل عف ىشاـ أنو أجاز: )زيد 
ضربت( في االختيار، ىكذا نقل أبك حياف. كنقل ابف مالؾ عف 

                                                           
 .(4/2049)ج ارتشاؼ الضرب  (103)
 (.118)ـ 69 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (104)
 .(1/49 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (105)
 (.12، )ـ1/82 )ج المرجع السابق (106)
 .(36 ص)الخميل، الجمل  (107)

البصرييف الجكاز في االختيار، كعف الككفييف المنع إال في الشعر. 
 .(108)كهللا أعمـ"

َكَعِميِو اْبف أبي  ،قيل يجكز حذؼ اْلَمْنُصكب ِبفعل َتاـّ متصرؼ بقمةكَ "
اْلحسنى هللاُ  كعدَ  ككل  الّربيع َكِقَراَءة اْبف َعامر 

 .َأؼ كعده (109)
زيد ) :َكَعِميِو ِىَشاـ مف اْلُككِفّييف َنْحك .َكقيل: يجكز َذِلؾ ِبَكْثَرة

َأك كال  ،اْلُمْبَتَدأ اْسـ اْسِتْفَياـيْخَتص َذِلؾ ِبَما ِإذا َكاَف  :َكقيل (.ضربت
، كنصكا عمى شذكذ (110)"َكَعِميِو اْلفراء كاآلية اْلَمْذُككَرة ،َأك كال ،ككمتا

، كحجة ابف عامر أف الفعل إذا تأخر عف (111)قراءة ابف عامر
مفعكلو لـ يقع عممو فيو، كقد أبرز الشيخ عبد القاىر في ىذا الباب 

 .(112)إلعراب بيف الرفع كالنصبتفاكت المعنى بسبب تفاكت ا
كينقل السييمي أف سيبكيو يستقبح )كميف قتمت( بالرفع حيث جعمو في 

، كيقكؿ (113)القبح مثل )زيد ضربت(، كيرػ السييمي أنيما ليسا سكاء
، كأما إذا ضربتو :عمى تأكيل (114)أبك حياف: )زيد  ضربت( قبيح جداً 

يف في المنصكب عمى اشتغل الفعل بالضمير فرْفع )زيد( أكلى لما تب
لعدـ  (115)شريطة التفسير أف: )زيد  زرتو( بالرفع أكلى مف النصب

 احتياجو إلى التقدير عمى رأؼ محقق الشرح.
فالككفيكف َيْمنعكف حذَؼ كخالصة المسألة ما أكرده السميف الحمبي: "

زيد  )العائد، بل ينصبكف المتقدـ مفعكاًل بو، كالبصريكف ُيجيزكف: 
بحذؼ العائد، كرفع )زيد( أك نصبو، كأجازه  (116)"بتوأؼ ضر  (ضربتُ 

                                                           
)ج ، كانظػػر: ارتشػػاؼ الضػػرب (14-3/13 السػػيكطي، اليمػػع )ج (108)

3/1119). 
 .[95النساء : ] (109)
 .(2/16 السيكطي، اليمع )ج (110)
 .(3/1119)ج ارتشاؼ الضرب  (111)
 .(221 -29/220 الرازؼ، مفاتيح الغيب )ج (112)
 .(1/337 السييمي، نتائج الفكر )ج (113)
 .(4/2144)ج ارتشاؼ الضرب  (114)
 .(4/96)ج شرح الرضي األستراباذؼ،  (115)
 .(4/297السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (116)
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بضعف، كبغير ضعف إذا كاف المرفكع اسـ  (117)السميف الحمبي
 .(118)شرط كأمثالو، نحك: )أيُّيـ تضرْب أكرْمو(

 
 المسألة الثانية عشرة   (12)

 خبر ضمير الشأن
قاؿ األنبارؼ في خبر ضمير الشأف: "ال يككف إال جممة ال مفردًا. 

ء إلى أنو يجكز أف يككف مفردًا نحك: كاف قائمًا زيد ، ككاف كذىب الفرا
قائمًا الزيداف كالزيدكف، فيجعل قائمًا خبر ذلؾ الضمير، كيجعل ما 
بعده مرفكعًا بو، كالصحيح ىك األكؿ؛ ألف ذلؾ الضمير ىك ضمير 
الجممة فينبغي أف يأتي بجممة كما ىي فنجعميا في مكضع خبر 

 .(119)الضمير"
ظنتو قائمًا )زعـ الككفيكف أنو يفسر بمفرد. فقالكا في ي: "يقكؿ السيكط

، كخالفيـ ابف جني (120)": إف الياء ضمير الشأف كقائـ يفسره(زيد
كابف ىشاـ كالسيكطي كغيرىـ فضمير الشأف كالقصة ال بد لو أف 

، كأضاؼ ابف ىشاـ أف (122)، فػ"ال يخبر عنو بمفرد"(121)تفسره الجممة
. كىذه الجممة كاقعة خبرًا (123)الككفيكف  األخفش أجاز ما ذىب إليو

لمبتدأ أك ما أصمو مبتدأ كال تحتاج إلى رابط؛ ألنيا متحدة بالمبتدأ 
 . (124)معنى

أف منيا: "المفسر بيا ضمير الشأف كاشترط السيكطي شركطًا لمجممة 
كأف يصرح بجزأييا،  ،تككف خبرية، فال يفسر باإلنشائية كال الطمبية

مدلكليا،  يا، فإنو جيء بو لتأكيدىا، كتفخيـفال يجكز حذؼ جزء من
                                                           

 .(7/207 )ج المرجع السابق (117)
 .(3/123 )ج المرجع السابق (118)
 (.119)ـ 69 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (119)
 .(1/233 جالسيكطي، اليمع ) (120)
 العكبرؼ، المباب )ج، كانظر: (1/105صائص )ج ابف جني، الخ (121)

، كالسػػػػيكطي، (5/540، كابػػػػف ىشػػػػاـ، مغنػػػػي المبيػػػػب )ج(1/253
 .(1/233جاليمع )

، كانظػػر: األزىػػرؼ، شػػرح التصػػريح (63ص)األزىػػرؼ، مكصػػل الطػػالب  (122)
 .(2/947)ج ، كارتشاؼ الضرب (1/248)ج 

 (.5/540 ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (123)
 .(1116-3/1115)ج رب ارتشاؼ الض (124)

كالحذؼ مناؼ لذلؾ، كما ال يجكز ترخيـ المندكب، كال حذؼ حرؼ 
.كىذه (126)، ككذا يرػ األزىرؼ (125)النداء منو، كال مف المستغاث"

 المسألة لـ ترد في اإلنصاؼ.
 

 المسألة الثالثة عشرة   (13)
 تأنيث فعل السم المؤنث لفظاا إذا سمي بو مذكر

ؿ أبك البركات األنبارؼ: "لـ يجز تأنيث فعمو عمى المفع عند قا
 . (127)البصرييف، كأجاز الككفيكف نحك: قالت الخميفة"

قاؿ : ىك كصف قد دخمتو عالمة كأكد جكازه أبك بكر األنبارؼ "
 .(128)"التأنيث ، فحمل الفعل عمى لفع المؤنث

كذلؾ خطأ   ،عمى المفع (قالت الخميفة) :أجاز الككفيكف قاؿ النحاس: "
كلك جاز ىذا لجاز: قالت طمحة، كأنت تريد  ،عند البصرييف

 .(129)"رجالً 
أما المبرد فقد كضع قاعدة لمتذكير كالتأنيث عمى مذىب البصرييف `

فقاؿ: "التأنيث كالتذكير في الكاحد عمى ضربيف: أحدىما: حقيقة، 
كاآلخر: لفع... فأما الحقيقي فما كاف في الرجل كالمرأة كجميع 
الحيكاف، ألنؾ لك سميت رجاًل )طمحة( لخّبرت عنو كما يخّبر إذا 
كاف اسمو مذكرًا. كلك سميت امرأة، أك غيرىا مف إناث الحيكاف باسـ 
مذكر لخّبرت عنيا كما كنت تخّبر عنيا كاسميا مؤنث... فتقكؿ: 
جاءتني جعفر، كما تقكؿ: جاءتني حمدة، كال يجكز أف تقكؿ: 

كاألصل عندىـ أف يسمىَّ ، "(130)ني رجاًل")جاءتني طمحة( كأنت تع
ر بالمذكر ال ، "ف(131)"المؤنث بالمؤنث، كما أفَّ أصل تسمية المذكَّ

قامت طمحُة )كأنت تعني رجاًل؛ كلذلؾ ال يجكز:  (قاَمْت ربعةُ ) يجكز:

                                                           
 .(1/233 جالسيكطي، اليمع ) (125)
 .(376، 1/201 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (126)
 (.122)ـ 70 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (127)
 .(2/230 أبك بكر، الزاىر في معاني كممات الناس )ج :األنبارؼ  (128)
 .(97 ص)النحاس، عمدة الكتاب  (129)
 .(3/348 المبرد، المقتضب )ج (130)
 .(3/242 سيبيكيو، الكتاب )ج (131)
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َعَمَمْي مذكٍر، َفَتَعيََّف أف يككَف المَّحاُؽ إنما ىك لمتأنيِث  (كال حمزةُ 
 .(132)"المعنكؼِّ 

ف يكف اختمف القراء في تأنيث الفعل عمى المفع في قكلو تعالى: ك  كا 
ميتةً 

في الرفع كالنصب، فابف كثير، كأبك عمرك كمف تبعو،  (133)
كنافع، كحمزة، كالكسائي ال يؤنثكف الفعل، كابف عامر يؤنثو، كاختمف 

 .(134)األمر في قراءة عاصـ فركاية أبي بكر بالتاء، كحفص بالياء
 

يقبل التَّاء ِعْند " البصريكف أقرب لمصكاب؛ ألف الفعل كما ذىب إليو
، (135)("َقاـَ )كيعرػ ِمْنَيا ِعْند التَّْذِكير َنْحك  (َقاَمْت )قصد التَّْأِنيث َنْحك 

مما يعني أف العرب ألحقت التاء الفعل لتأنيث الفاعل، كىما كالجزء 
الفاعل ال الفعل، فالفعل يدؿ عمى  الكاحد، كالمقصكد بالتأنيث ىك

جنس الفاعل، فالتاء في )قامت ىند( إنما المقصكد بيا الفاعل ال 
الفعل الذؼ ال يصح تأنيثو، كلك كاف المراد تأنيث الفعل دكف الفاعل 

كألف تأنيث لفع الفاعل غير ، "(136)لجاز )قامت زيد( كنحك ذلؾ
فاحتاطكا في ، كرمكثكؽ بو لجكاز أف يككف لفظا مؤنثا سمي بو مذ

الداللة عمى تأنيث الفاعل بكصل الفعل بالتاء المذككرة ليعمـ مف أكؿ 
كلك قمنا: )قالت طمحة( ، ك)قالت  ،(137)"كىمة أف الفاعل مؤنث

الخميفة( فما الذؼ يدؿ عمى التذكير غير إسقاط التاء؟ كلك لـ تسقط 
في التاء لحدث لبس في معنى الفاعل: أىك مذكر أـ مؤنث؟ فالتاء 

الفعل تدؿ عمى جنس الفاعل كما قاؿ ابف جني، كهللا أعمـ. كلـ ترد 
 المسألة في اإلنصاؼ.

 المسألة الرابعة عشرة   (14)
 إعراب )شيئاا( في قولو تعالى: 

 َماَواِت َواأْلَْرِض ِ َما ل َيْمِمُك َلُيْم ِرْزقاا ِمَن السه َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
َشْيئاا 

(138) 
                                                           

 .(8/585 السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (132)
 .[6/139األنعاـ: ] (133)
 .(415-3/414)ج حجة القراء الفارسي،  (134)
 .(1/153 السيكطي، اليمع )ج (135)
 .(224/ 1 ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج (136)
 .(2/595)جشرح الكافية الشافية  (137)
 [.16/73النحل: ] (138)

ارؼ: ")شيئًا( منصكب عمى البدؿ عند البصرييف، فال يجكز قاؿ األنب
أف يككف منصكبًا برزؽ؛ ألنو اسـ كليس بمصدر، ألف المصدر 
)َرْزؽ( بالفتح ال بالكسر. كقد أجازه الككفيكف كأبك عمي 

 . (139)الفارسي"
 ،بدؿ مف الرزؽ  (شيئاً )األخفش: إف ذكر الشككاني في تفسيره قكؿ "

 مصدراً  فجعل رزقاً  ،ب بإيقاع الرزؽ عميوكقاؿ الفراء: ىك منصك 
 .(140)"لمرزؽ  كاألخفش جعمو اسماً  (،شيئاً )في  عامالً 

،  (141)كذكر الطبرؼ في جامعو كأبك السعكد في إرشاده كال الرأييف
كقاؿ الكاحدؼ في تفسيره أف األخفش مف البصرييف جعل شيئًا بداًل 

 .(142)مف الرزؽ 
فرزقًا مصدر، كف في تفسيره "كقد رجح األلكسي ما ذىب إليو الككفي

لى ذلؾ ذىب أبك عمي (َشْيئاً )ك ... كغيره ،نصب عمى المفعكلية لو كا 
بدؿ منو أؼ ال يممؾ ليـ  (َشْيئاً )كز أف يككف بمعنى مرزكؽ ككجُ 
لمتقميل كالتحقير فإف كاف تنكيف  (َشْيئاً )كأجيب بأف تنكيف  ...شيئا

ال فمبيف كحينئذٍ  (ِرْزقاً ) فيصح فيو أف يككف بدؿ  كذلؾ فيك مؤكد كا 
ليو ذىب البيضاكؼ في تفسيره(143)"بعض أك كل كال إشكاؿ  .(144)، كا 

 
كفي مخالفة الككفييف النصب برزؽ فقد تعقب ابف الطراكة رأؼ أبي 

حف كالمصدر إنما ىك عي كالطِ زؽ ىك المرزكؽ كالرِ أف الرِ عمي فبّيف "
 .(145)"حفعي كالطَ زؽ بفتح الراء كالرَ الرَ 

 ،مـمكسكر الراء مصدر أيضًا كالعِ ى البصرييف فإف "كفي الرد عم
 ،فصح أف يعمل في المفعكؿ، كقيل: ىك اسـ مصدر ،كسمع ذلؾ فيو

 .(146)"فشيئًا مفعكلو عمى رأييـ ،ز عممو في المفعكؿيكالككفي يج
                                                           

 (.126)ـ 72 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (139)
 .(792 ص)الشككاني، فتح القدير  (140)
. كانظػػػر: (14/306 )ج )جػػػامع البيػػػاف(الطبػػػرؼ، تفسػػػير الطبػػػرؼ  (141)

 .(5/128)ج تفسير أبي السعكد )إرشاد العقل السميـ(
 .(3/74 الكاحدؼ، التفسير الكسيط )ج (142)
 .(14/193 األلكسي، تفسير األلكسي )ج (143)
 .(3/234 البيضاكؼ، تفسير البيضاكؼ )ج (144)
 .(14/193 األلكسي، تفسير األلكسي )ج (145)
 .(14/193 األلكسي، تفسير األلكسي )ج (146)
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كأبك حياف أنو غير مفيد إذ مف المعمـك أف  ،أكرد عميو السميفككذلؾ "
ي ألحد شيئيف البياف كالتأكيد كليسا الرزؽ مف األشياء كالبدؿ يأت

 . (147)"بمكجكديف ىنا
ال يممؾ شيئًا مف  :أؼ ،مفعكاًل مطمقًا ليممؾ (َشْيئاً )كز أف يككف كجُ "

ال )لقكلو  يجكز أف يككف تأكيداً  :قيل. كبو قاؿ الشككاني: "(148)"الممؾ
كالمعنى: أف ىؤالء الكفار  ،مف الممؾ ال يممؾ شيئاً  :أؼ (يممؾ

. كلـ ترد المسألة (149)"بكدات ال تممؾ ليـ رزقا أؼ رزؽ يعبدكف مع
 في اإلنصاؼ.
 المسألة الخامسة عشرة   (15)

 نصب الفعل الواقع في جواب التحضيض بالفاء
 ، قاؿ األنبارؼ: "جكاب التحضيض بالفاء، كقكلؾ: ىاّل قمت فأقكـَ
كنصب الفعل بتقدير )أْف( عند البصرييف، كبالفاء عند كثير مف 

 .(150)بالخالؼ عند اآلخريف عمى ما بّينا"الككفييف، ك 
يجعميما  كيعمق األزىرؼ بقكلو إف التحضيض كالعرض "متقارباف

التنبيو عمى الفعل، إال أف في التحضيض زيادة تككيد كحث، كفي 
 .(152)، ككذا أكرد السيكطي رأؼ أبي حياف(151)"العرض لينا كرفًقا

الستفياـ، كاألمر، أشياء؛ اكقد ذكر ابف الصائغ كغيره أنيا "ثمانية 
 .(153)"كالّنيي، كالجحد، كالعرض، كالّتمّني، كالّتحضيض، كالّدعاء

كقد رجح المرادؼ كغيره رأؼ البصرييف في المسألة؛ ألف الفاء عاطفة 
فال عمل ليا؛ ألنيا في ذلؾ عاطفة لمصدر مقدر عمى مصدر 

 .(154)متكىـ"

                                                           
 .(14/193)ج المرجع السابق (147)
 .14/193)ج المرجع السابق (148)
 .(792 ص)الشككاني، فتح القدير  (149)
 (..159)ـ 82 األنبارؼ، منثكر الفكائد )ص (150)
 .2/378 األزىرؼ، شرح التصريح )ج (151)
 .(4/123 السيكطي، اليمع )ج (152)
، كانظػػػػػػػػر: (2/829 الصػػػػػػػػايغ، الممحػػػػػػػػة فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح الممحػػػػػػػػة )ج (153)

المػػػػػػػػػػرادؼ، تكضػػػػػػػػػػيح ، ك (123-4/118 السػػػػػػػػػػيكطي، اليمػػػػػػػػػػع )ج
 (.3/1252المقاصد )ج 

 .(3/1254 المرادؼ، تكضيح المقاصد )ج (154)

فيكف إلى ذىب الكك كلـ يذكر األنبارؼ التحضيض في اإلنصاؼ، فقد "
أف الفعل المضارع الكاقع بعد الفاء في جكاب الستة األشياء التي ىي 
األمر كالنيي كالنفي كاالستفياـ كالتمني كالعرض ينتصب بالخالؼ 

، كبذا يتقدـ الفاء (155)"كذىب البصريكف إلى أنو ينتصب بإضمار أفْ 
سبعة أشياء، ذكر ستة في اإلنصاؼ، كاستدرؾ السابعة في منثكر 

 ئد، كغيره ذكر الدعاء ثامنًا.الفكا
 نتائج البحث

بمغت المسائل المستدركات الكاردة في منثكر الفكائد كغير المذككرة  (1
 في اإلنصاؼ خمس عشرة مسألة خالفية.

أيد أبك البركات البصرييف في أربع عشرة مسألة، ىي: الثانية إلى  (2
 الخامسة عشرة.

 : األكلى.لـ يرجح أبك البركات رأيو في مسألة كاحدة، ىي (3
اتسمت المسائل المستدركات بأف بعضيا يمثل مكضكعًا متكاماًل،  (4

كبعضيا يمثل جزءًا في مكضكع، كالبعض يقتصر عمى تعميق في 
 شكاىد قرآنية.

يختمف منيج أبي البركات بإيجازه في المنثكر، عف منيجو  (5
 باالستفاضة في اإلنصاؼ.

يف في المسائل قدـ الباحث دراسة تكثيقية مستفيضة آلراء المذىب (6
مف المصادر األصيمة، بحيث خمص إلى اعتماد المسائل المذككرة 

 كمسائل خالفية.
 مرفق جدكؿ يظير المسائل كميل أبي البركات الجمي لمبصرييف. (7

1 2 3 4 5 

) َمن ( 
 زائدة

)ليس( 
 عاطفة

لت حرف 
 جر

إضافة )مذ 
ومنذ( إلى 

 المضمر

)لن( حرف 
 بسيط

لم 
 ب ب ب بصري  يرجح/كوفة

6 7 8 9 10 
الضمير في 
قولو تعالى: 

 ُ ُقْل ُىَو َّللاه
 َأَحد  

اإلغراء 
بالظروف 

 كميا!

حروف 
 التيجي

 ل جرم

عمل )ِنْعَم، 
وِبْئس( في 
المعارف 

 األعالم

                                                           
 .(2/557 األنبارؼ، اإلنصاؼ )ج (155)
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 ب ب ب ب ب
11 12 13 14 15 

الرفع مع 
عدم 

الضمير في 
)زيد  
 ضربُت(

خبر ضمير 
 الشأن

تأنيث فعل 
السم 
 المؤنث

إذا  لفظاا 
مي بو س

 مذكر

إعراب 
)شيئاا( في 
 قولو تعالى:

 َلُيْم ِرْزقاا
ِمَن 

َماَواِت  السه
َواأْلَْرِض 

 َشْيئاا 

نصب الفعل 
الواقع في 

جواب 
التحضيض 

 بالفاء

 ب ب ب ب ب
 خاتمة

يمفت أبك البركات بما أكرده كتابو المنثكر أنظار الباحثيف إلى أف 
ر منحصر بما أكرده الخالؼ النحكؼ بيف البصرييف كالككفييف غي

كتبو، بل ىناؾ ضركرة الستدراؾ ما ذكر مف مصادر النحك 
 كالصرؼ. 

كيمثل البحث دعكة لمباحثيف لجمع المسائل الخالفية في دراسات 
مستقمة، تبرز أسباب الخالؼ، كمقاصده، كأثره عمى المتأخريف مف 

 أصحاب المذاىب كالعقائد.
 فيرس المصادر والمراجع

ابف األنبارؼ  (.ـ1979 –ىػ1399) .الديف تكفيقمحيي  ،إبراىيـ 
في كتابو اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ بيف النحكييف البصرييف 

كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي جامعة  . العراؽ.كالككفييف
 المكصل.

-ىػ1411ىػ(. )215األخفش، أبك الحسف سعيد بف مسعدة )ت 
مكد قراعة. . تحقيق: د. ىدػ محمعاني القرآفـ(. 1990

 .القاىرة. مكتبة الخانجي.1ط
الشيخ خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم الجرجاكّؼ،  ،األزىرؼ  

شرح  .(ـ2000-ىػ1421. )ىػ(905زيف الديف المصرؼ )ت
التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في 
النحك )شرح عمى أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ البف 

 .1ط .تحقيق: دمحم باسل عيكف السكد .ألنصارؼ(ىشاـ ا
  .دار الكتب العممية .بيركت

خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم الجرجاكّؼ، الشيخ  ،األزىرؼ  

 .(ـ2006 -ىػ1427. )ىػػ(905زيف الديف المصرؼ )ت
: عبد الكريـ حقيقت .مكصل الطالب إلى قكاعد اإلعراب

 .الةمؤسسة الرس .بيركت .1ط .مجاىد
-ىػ 1396) .ىػ(688رضي الديف دمحم بف الحسف )ت ،األستراباذؼ 

تصحيح كتعميق: يكسف  .شرح الرضي عمى الكافية .(ـ1996
 .منشكرات جامعة قاريكنس .بنغازؼ  .2ط .حسف عمر

شرح  .(ـ1955-ىػ1375) .ىػ(918عمي بف دمحم )ت ،األشمكني 
ألفية ابف األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ )منيج السالؾ إلى 

 .بيركت .1ط .تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد .مالؾ(
 .دار الكتاب العربي

األلكسي، أبك الفضل شياب الديف السيد محمكد البغدادؼ  
، ركح المعاني في تفسير القرآف تفسير األلكسي ىػ(.1270)ت

. تصحيح كنشر: المطبعة المنيرية. العظيـ كالسبع المثاني
 اء التراث العربي. بيركت. دار إحي

. ىػ(577البركات عبد الرحمف بف دمحم بف أبي سعيد ) كأب ،األنبارؼ  
اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ بيف  .(ـ1961-ىػ1380)

تحقيق: دمحم محيي الديف عبد  .النحكييف البصرييف كالككفييف
  .دار إحياء التراث العربي . بيركت.4ط .الحميد

. ق(577الرحمف بف دمحم بف أبي سعيد )البركات عبد  كأب ،األنبارؼ  
تحقيق: د. حاتـ صالح  .الفكائد منثكر .(ـ1990 -ىػ1410)

 .دار الرائد العربي .بيركت .1ط .الضامف
. ىػ(577البركات عبد الرحمف بف دمحم بف أبي سعيد ) كأب ،األنبارؼ  

المجمع . دمشق .دمحم بيجة البيطار :تحقيق .أسرار العربية
  .العممي العربي

البركات عبد الرحمف بف دمحم بف أبي سعيد  كأب ،األنبارؼ  
نزىة األلباء في طبقات  .(ـ1985 –ىػ 1405) .ىػ(577)ت

مكتبة  .الزرقاء .3ط. د.إبراىيـ السامرائي :تحقيق .األدباء
 .المنار

-ىػ 1412. )ىػ(328أبك بكر دمحم بف القاسـ )ت  ،األنبارؼ  
د. حاتـ  :تحقيق. الناس الزاىر في معاني كممات .ـ(1992

  .مؤسسة الرسالة .بيركت. صالح الضامف
ما فات كتب الخالؼ مف  ـ(.2012 -ىػ1433البابمي، باسـ. ) 
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. بيركت. دار الكتب 1. طفي ىمع اليكامع مسائل الخالؼ
 العممية.

 -ىػ1418ىػ(. )1093البغدادؼ، عبد القادر بف عمر )ت 
. تحقيق: عبد العرب خزانة األدب كلب لباب لسافـ(. 1997

 . القاىرة مكتبة الخانجي.4السالـ دمحم ىاركف. ط
البيضاكؼ، ناصر الديف أبك الخير عبد هللا بف عمر بف دمحم  

، تفسير البيضاكؼ  ـ(.1998ىػ(. )691الشيرازؼ الشافعي )ت
. إعداد: دمحم عبد الرحمف أنكار التنزيل كأسرار التأكيل
 ياء التراث العربي.المرعشمي. بيركت لبناف. دار إح

 .ديكاف عنترة شرحـ(. 1992-ىػ1412التبريزؼ، الخطيب. ) 
 . بيركت لبناف. دار الكتاب العربي.1ط -تحقيق: مجيد طراد

 .(ـ1952-ىػ1371. )ىػ(392أبك الفتح عثماف )ت ،بف جنيا 
دار  .القاىرة. 2ط ر.: دمحم عمي النجاحقيقت .الخصائص

 .الكتب المصرية
سر  .(ـ1993-ىػ1413. )ىػ(392بك الفتح عثماف )تأ ،بف جنيا 

دار  .دمشق .3ط .: حسف ىنداكؼ حقيقت. صناعة اإلعراب
 .القمـ

 .(ـ1990 -ىػ1410.)ىػ(393إسماعيل بف حماد )ت ،الجكىرؼ  
: أحمد عبد الغفكر حقيقت .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية

 .دار العمـ لممالييف .بيركت .4ط .عطار
. بدكف ما فات اإلنصاؼ مف مسائل الخالؼ ي بيكمي.حمكدة، فتح 

. 
ارتشاؼ الضرب . ـ1998-ىػ1418 .ىػ(745األندلسي) ،أبك حياف 

 .القاىرة. 1ط .تحقيق: د. رجب عثماف دمحم .مف لساف العرب
 .مكتبة الخانجي

أبك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف أبي بكر  ،بف خمكافا 
 :تحقيق .ف كأنباء أبناء الزمافكفيات األعيا. ىػ(608-681)

 .بيركت. دار صادر. د. إحساف عباس
-ىػ748شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف )ت ،الذىبي 

تحقيق:  .سير أعالـ النبالء .(ـ1982–ىػ1402) .ـ(1374
 .مؤسسة الرسالة .بيركت .2ط .شعيب األرنؤكط كحسيف السيد

سف بف الحسيف التيمي أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الح ،الرازؼ  

. ىػ(604)ت الممقب بفخر الديف الرازؼ خطيب الرؼ 
 .1ط .مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ـ(.1981 -ىػ1401)

 الفكر.دار  .بيركت
ـ(. قدـ لو 1993-ىػ1414. )ابف ربيعة، ديكاف لبيد شرح الطكسي 

. بيركت. 1ككضع ىكمشو كفيارسو: د. حنا نصر الحّتى. ط
 لعربي.دار الكتاب ا

ِرؼ )ت كأب ،لزجاجا   -ىػ1408. )ىػ(311إسحق إبراىيـ بف السَّ
تحقيق: د. عبد الجميل عبده  .معاني القرآف كا عرابو .(ـ1988
 .عالـ الكتب .بيركت .1ط .شمبي

. ىػ(340أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ )ت ،الزجاجي 
تحقيق: عمي تكفيق  .حركؼ المعاني .(ـ1986 -ىػ1406)

مؤسسة الرسالة في لبناف، كدار األمل  .بيركت  .2ط .الحمد
 .في األردف

األعالـ ) قامكس . (ـ2002-ىػ1422) .خير الديف ،الزركمي 
تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف 

 .دار العمـ لممالييف .بيركت .15ط .كالمستشرقيف(
ارزمي الزمخشرؼ، أبك القاسـ جار هللا محمكد بف عمر الخك  

عف حقائق الكشاؼ ـ(. 2009 -ىػ1430ىػ(. )538)ت
. تحقيق: خميل مأمكف التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل

 . بيركت لبناف. دار المعرفة.3شيحا. ط
أبك البركات  (.ـ1975 -ىػ1395) .فاضل صالح ،السامرائي 

 مطبعة اليرمكؾ. .بغداد .1ط .األنبارؼ كدراساتو النحكية
. ىػ(316أبك بكر دمحم بف سيل النحكؼ البغدادؼ )ت ،لسراجبف اا 

تحقيق: د.عبد . األصكؿ في النحك .(ـ1996 -ىػ 1417)
 .مؤسسة الرسالة .بيركت. 3ط .الحسيف الفتمي

تفسير ىػ(. 951أبك السعكد، قاضي القضاة دمحم بف دمحم العمادؼ )ت 
. ريـ(إلى مرايا القرآف الك أبي السعكد )إرشاد العقل السميـ

 .دار إحياء التراث بيركت. تحقيق: بدكف.
ِميف الحمبي  أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسف بف عبد  ،السَّ

 .الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف . ىػ(756الدائـ )ت
 .دمشق. دار القمـ .: الدكتكر أحمد دمحم الخراطحقيقت

. ىػ(581أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا )ت ،السييمي 
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الشيخ  تحقيق: .نتائج الفكر في النحك .(ـ1992-ىػ1412)
بيركت دار  .1ط .عادؿ عبد المكجكد كالشيخ عمي معكض

  .الكتب العممية
 .ىػ(180أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر )تسيبكيو،  

: عبد حقيقت .الكتاب )كتاب سيبكيو( .(ـ1988-ىػ1408)
  .لخانجيمكتبة ا .القاىرة. 3ط. السالـ ىاركف 

يكسف بف أبي سعيد الحسف بف عبد هللا بف المرزباف أبك  ،السيرافي 
 .شرح أبيات سيبكيو .(ـ1974 -ىػ1394) .ىػ(385تدمحم )
مكتبة الكميات  .القاىرة .: الدكتكر دمحم عمي الريح ىاشـتحقيق

 .األزىرية، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
-ىػ1384. )ىػ(911مف )تجالؿ الديف عبد الرح ،السيكطي 

 :تحقيق .بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة .(ـ1964
دار الفكر كالمكتبة  .بيركت .2ط .دمحم أبك الفضل إبراىيـ

 .العصرية
-ىػ1421. )ىػ(911جالؿ الديف عبد الرحمف )ت ،السيكطي 

 :تحقيق. ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (.ـ2001
 .القاىرة. عالـ الكتب .لـ مكـرالدكتكر عبد العاؿ سا

 -ىػ1423ىػ(. )911)تجالؿ الديف عبد الرحمف ، لسيكطيا 
. تحقيق: طو أك األلغاز النحكية في األلغاز، الطرازـ(. 2003

 عبد الرءكؼ سعد. القاىرة. المكتبة األزىرية لمتراث.
 -ىػ1428ىػ(. )1250الشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم )ت 

الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ  ديرفتح القـ(. 2007
 . بيركت. دار المعرفة. 4ر. اعتنى بو: يكسف الغكش. طالتفسي

ـ(. 2004 -ق1424ىػ(. )720الصايغ، دمحم بف الحسف )ت 
. تحقيق: إبراىيـ بف سالـ الصاعدؼ. الممحة في شرح الممحة

. المدينة المنكرة. عمادة البحث العممي بالجامعة 1ط
 المية.اإلس

حاشية الصباف عمى شرح . ىػ(1206دمحم بف عمي )ت ،الّصباف 
عمي بف دمحم األشمكني  األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ،

القاىرة. المكتبة  .تحقيق: طو عبد الرءكؼ سعد .ىػ(918)ت
 .التكفيقية

ـ(. تحقيق: د.نكرؼ 1967 -ىػ1387. )الطائي، ديكاف أبي زبيد 

 مجمع العراقي كمطبعة المعارؼ.حمكدؼ القيسي. بغداد. ال
أبك جعفر دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي  ،الطبرؼ  

جامع ، تفسير الطبرؼ  (.ـ2001-ىػ1422. )ىػ(310ت)
تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف عبد . البياف عف تأكيل آؼ القرآف

بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات  المحسف التركي
 .1ط. ر ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامةاإلسالمية بدا

 .دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف
ابف عقيل، عبد هللا بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المصرؼ  

شرح ابف عقيل عمى ألفية  .(ـ1999-ىػ1420) .ىػ(769)ت
دار  .القاىرة .تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد .ابف مالؾ

 .التراث
-ىػ1406. )ىػ(616) أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف ،العكبرؼ  

 .التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف .(ـ1986
 .1ط .تحقيق: الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف

 .دار الغرب اإلسالمي .بيركت
 -ىػ1416ىػ(. )616العكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف )ت 

. تحقيق: د. عبد عمل البناء كاإلعرابفي المباب ـ(. 1995
 اإللو نبياف. دمشق. دار الفكر المعاصر.

الصاحبي في (. ـ1910-ق1328) .(ػى395أحمد )ت ،بف فارسا 
 .القاىرة المكتبة السمفية .فقو المغة كسنف العرب في كالميا

 -ىػ1407ىػ(. )377الفارسي، أبك عمي الحسف بف عبد الغفار )ت 
الحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز كالعراؽ (. ـ1987

. تحقيق: بدر الديف كالشاـ الذيف ذكرىـ أبك بكر بف مجاىد
 . بيركت. دار المأمكف لمتراث.1قيكجي كبشير جكيجاتي. ط

ـ(. 1983 -ىػ1403ىػ(. )207الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد )ت 
أحمد يكسف نجاتي. . تحقيق: دمحم عمي النجار ك معاني القرآف

 . بيركت. عالـ الكتب. 3ط
 .(ـ1985-ىػ1405. )ىػ(175الخميل بف أحمد )ت ،الفراىيدؼ 

 .بيركت .1ط .: فخر الديف قباكةحقيقت .الجمل في النحك
 .مؤسسة الرسالة

 عمر بف دمحم بف أحمد بف بكر أبي الديف، تقي ،شيبة قاضي ابف 
 طبقات(. ـ1979- ىػ1399) .(ىػ851ت) الدمشقي دمحم، بف
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 كزارة .1.طخاف العميـ عبد الدكتكر :تصحيح .الشافعية
 .اليندية العالية لمحككمة المعارؼ

 -ىػ1402. )ىػ(276أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ ) ،بف قتيبةا 
مؤسسة  .بيركت .تحقيق: دمحم الدالي .أدب الكاتب .(ـ1981
 .الرسالة

بف عبد هللا بف مالؾ  جماؿ الديف أبي عبد هللا دمحم ،ابف مالؾ 
شرح  .(ـ1982 -ىػ1402) .ىػ(672الطائي الجياني )ت 

مكة  .1ط .: عبد المنعـ أحمد ىريدؼحقيقت .الكافية الشافية
حياء التراث  ،جامعة أـ القرػ . المكرمة مركز البحث العممي كا 

اإلسالمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية مكة المكرمة 
 .دار المأمكف لمتراثك 

 .(ـ1994-ىػ1415) .ىػ(285أبك العباس دمحم بف يزيد )ت ،المبرد 
 .القاىرة.3ط .تحقيق: دمحم عبد الخالق عظيمة .المقتضب

المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، لجنة إحياء التراث 
 .اإلسالمي

 .(ـ2001-ىػ1422. )ىػ(749ابف أـ قاسـ )تالحسف  ،المرادؼ 
شرح  .ية ابف مالؾتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألف
دار  .القاىرة .1ط .كتحقيق: أ.د. عبد الرحمف عمي سميماف

 .الفكر العربي
 .(ـ1992-ىػ1413) .ىػ(749قاسـ )ت أـ الحسف بف ،المرادؼ 

فخر الديف قباكة  تحقيق: د. .الجنى الداني في حركؼ المعاني
 .دار الكتب العممية .بيركت .1ط .كدمحم نديـ فاضل

: حقيقت .لساف العرب .(ـ1999-ىػ1419) .(711ابف منظكر )ت 
. 1ط -3ط -أميف دمحم عبد الكىاب كدمحم الصادؽ العبيدؼ

 .دار إحياء التراث العربي .بيركت
. ىػ(338أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل )ت  ،النحاس 

: حقيقت .عمدة الكتاب )صناعة الكتاب( .(ـ1990-ىػ1410)
 .العمـك العربية دار .بيركت. 1ط .بدر أحمد ضيف

 .ىػ(761)ت بف يكسف أبك دمحم عبد هللا جماؿ الديف ،ابف ىشاـ 
. أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ .(ـ2009 -ىػ1430)

 .دار الطالئع .القاىرة .تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد
. ىػ(761)ت بف يكسف أبك دمحم عبد هللا جماؿ الديف ،بف ىشاـا 

: حقيقت .شرح قطر الندػ كبل الصدػ .(ـ1994-ىػ1414)
 .بيركت المكتبة العصرية .1ط .دمحم محيي الديف عبد الحميد

 .ىػ(761)ت بف يكسف أبك دمحم عبد هللا جماؿ الديف ،ابف ىشاـ 
 .مغني المبيب عف كتب األعاريب .(ـ2000 -ىػ1421)
الككيت المجمس  .1ط .: عبد المطيف دمحم الخطيبحقيقت

 .ة كالفنكف كاآلدابالكطني لمثقاف
 .ىػ(761)ت بف يكسف أبك دمحم عبد هللا جماؿ الديف ،ابف ىشاـ 

شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ  .(ـ2004 -ىػ1424)
دار  .القاىرة .دمحم محيي الديف عبد الحميد :تحقيق .العرب

 .الطالئع
أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي،  ،النيسابكرؼ  الكاحدؼ 

الكسيط في (. ـ1994 -ىػ1415. )ىػ(468ت)الشافعي 
تحقيق كتعميق: الشيخ عادؿ أحمد عبد . تفسير القرآف المجيد

 .لعمميةا دار الكتب. بيركت. 1ط كآخركف.المكجكد، 
-ىػ 1420. )ىػ( 381أبك الحسف دمحم بف عبد هللا )ت ،الكراؽ 

تحقيق كدراسة: د. محمكد جاسـ دمحم  .عمل النحك (.ـ1999
 .مكتبة الرشد .الرياض .1ط .الدركيش
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