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Abstract:

   Subject Of This Research Is )Al-Ashmuni’s 

Approvals Of The Kufic Grammarians In His 

Explanation Of The Alfiyyah Of Ibn Malik(, 

And One Of The Reasons For Choosing This 

Topic Is The Lack Of Researchers’ Treatment Of 

The Works Of Al-Ashmuni, The Grammatical 

World, And The Status Of The Millennium And 

The Abundance Of Its Commentaries. Among 

Them, The Aim Of This Research Is To Intro-

duce Ashmouni, The Outstanding Grammatical 

Scholar, And To Highlight The Scientific Value 

Of Ashmouni’s Explanation. 

   After The Introduction, This Research Was 

Divided Into: Preface: It Dealt With The Life Of 

Al-Ashmouni, And The Grammatical Issues Of 

Al-Ashmouni’s Approval Of The Kufic Gram-

marians In His Commentary On The Alfiya Of 

Ibn Malik. Then The Research Concluded With 

A Conclusion That Included The Most Impor-

tant Findings.

* * *

الملخص

ــي  ــون ــم ش
ُ
ــوافـــقـــات األ ــذا الــبــحــث )مـ مـــوضـــوع هــ

للنحويين الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك(، 

تناول  ــة 
ّ
ِقــل هــو  الموضوع  هــذا  اختيار  أســبــاب  ــن  وِم

شموني العالم النحوي اللغوي، 
ُ
الباحثين لمؤلفات األ

العلماء  مــن  فكثير  شراحها،  وكــثــرة  األلفية  ومكانة 

وَحّل  غوامضها  إظهار  و إعرابها  و نثرها  في  تنافسوا 

هذا  وهــدف  ــؤالء،  ه ِمــن  واحــد  واألشموني  مسائلها، 

البحث هو التعريف باألشموني العالم النحوي الفذ 

إبراز القيمة العلمية لشرحه، والوقوف على المسائل  و

التي تابع فيها األشموني الكوفيين. وقد قامت الدراسة 

على المنهج الوصفي التحليلي، على أن أضع عنوانًا 

للمسائل، وقد يعّبر العنوان عن رأي األشموني. وتقديم 

كالم األشموني  وعرض المسألة وفق ترتيب ابن مالك 

 به األشموني فيها بنّصه، ثّمَ 
ّ

أللفيته. وأورد ما استدل

األخرى.  المذاهب  آراء  َوِذكر  األشموني  كالم  تحليل 

آراء العلماء ونسبتها إلى أصحابها  وعنيت بتحقيق 

بعد  البحث  وقد قسمُت هذا  أراه صوابًا،   ما  وأرجح 

المقّدمة على: التمهيد: تناولت فيه حياة األشموني، 

للنحويين  األشموني  لموافقات  النحوّية  المسائل  ثّمَ 

الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك. ثم ختمُت 

التي  النتائج  أهــم  على  اشتملت  بخاتمة  البحث 

توصلت إليها.

* * *
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المقّدمة

ــه عــلــى جميع  ــل ــّض َوَف م اإلنـــســـان  كــــّرَ الــحــمــد هلل 

مخلوقاته بنعمتي عقله وبيانه، والصالة والسالم على 

سيدنا محمد الذي أرسلُه اهلل رحمٌة للعالمين، وأنزل 

آله وأصحابه  بلساٍن عربٍيّ مبين، وعلى  القرآن  عليه 

ومن تبعه بإحساٍن إلى يوم الدين. 

شموني 
ُ
األ )موافقات  البحث  هذا  فموضوع  وبعد؛ 

ابن مالك(،  ألفية  الكوفيين في شرحه على  للنحويين 

تناول  ــة 
ّ
ِقــل هــو  الموضوع  هــذا  اختيار  أســبــاب  ــن  وِم

شموني العالم النحوي اللغوي، 
ُ
الباحثين لمؤلفات األ

ومكانة األلفية وكثرة شراحها الذين تناولوها بالبحث 

نثرها  فــي  تنافسوا  العلماء  مــن  فكثير  والــتــدقــيــق، 

إظهار غوامضها وَحّل مسائلها، واألشموني  إعرابها و و

ِمــن هــؤالء. وهــدف هــذا البحث هو التعريف  واحــد 

إبراز القيمة العلمية  باألشموني العالم النحوي الفذ و

لــشــرحــه، والـــوقـــوف عــلــى الــمــســائــل الــتــي تــابــع فيها 

النحويين الكوفيين.

وتـــقـــوم هـــذه الـــدراســـة عــلــى الــمــنــهــج الــوصــفــي 

للمسائل،  عنوانًا  أضع  اآلتي:  النحو  على  التحليلي 

كالم  تقديم  األشــمــونــي.  رأي  عــن  العنوان  يعّبر  وقــد 

كــان عرض  األشــمــونــي الـــذي وقــع فيه الــخــالف لــذا 

أورد  ألفيته.  ألبيات  مالك  ابن  ترتيب  وفق  المسائل 

موضع  موضحًا  بنّصه،  فيها  األشموني  به   
ّ

استدل ما 

االستدالل، وقد أتصرف به إن كان طوياًل. تحليل كالم 

أخرى.  مذاهب  من  المسألة  في  ما  َوِذكــر  األشموني 

العلماء  مــن  سهو  المسائل  بعض  فــي  يــعــرض  قــد 

عنيت  لــذا  قائلها،  إلــى  اآلراء  نسبة  في  المتأخرين 

السهو  َوَبّينت وجهة  إلى أصحابها،  بتحقيق نسبتها 

أراه  ما  وترجيح  كتبهم  على  ذلك  في  معتمدًا  فيها، 

صوابًا، مهتديًا بآراء النحويين.

الــمــقــّدمــة على  بــعــد  الــبــحــث   وقـــد قسمت هـــذا 

وقد  األشموني(  التمهيد وعنوانه )سيرة  أوال:  يأتي:  ما 

ونشأته  ومــولــوده  وكنيته  ونسبه  اسمه  فيه:  تناولت 

ثانيًا:  ووفــاتــه.  ومؤلفاته  وتالميذه  وشيوخه  وتعليمه 

للنحويين  األشموني  لموافقات  النحوّية  المسائل 

الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك. ثم ختمُت 

التي  النتائج  أهــم  على  اشتملت  بخاتمة  البحث 

وصل إليها الباحث في دراسته. وِختامًا أسأل اهلل َعّز 

وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن 

كل َمن انتفعنا  يجعله في ميزان َحسناتنا وَحسنات 

بعلمه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

* * *
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التمهيد

سيرة األشموني

1- اسمه ونسبه وكنيته:

بن  يــوســف  بــن  بــن عيسى  بــن محمد  هــو عــلــي 

األشــرف  بــن  الشمس  بــن  الحسن  ــو  أب الــنــور  محمد 

يعرف  و الشافعي،  الــقــاهــري،  ثــم  األصـــل،  األشموني 

 : األثير ابن  فيقول  األشموني  قولهم  أّما  باألشموني)١(. 

المعجمة  الشين  وســكــون  األلــف  بضم  ْشــُمــونــي 
ُ
»األ

شمون وهي إحدى قرى 
ُ
وضم الميم هذه النسبة إلى أ

.)٢(» دمياط في مصر

2- مولده ونشأته:

شعبان  في  ولــد  األشموني   
َ

أّن عليه  المتفق  من 

ثين وثمانمائة من الهجرة، وكان مولده  سنة ثمان وثال

أشمون  أحــيــاء  مــن  الــســبــاع  قناطر  تــدعــى  بمنطقة 

، باتفاق الروايات)3(.وقد نشأ نشأة أبناء  بدمياط مصر

المسلمين في تلك األيام فحفظ القرآن الكريم ودرس 

القراءات، كما حفظ بعض متون الفقه، واللغة، مثل: 

المنهاج في الفقه الشافعي، وجمع الجوامع في أصول 

، وغير ذلك)4). الفقه، وألفية ابن مالك في النحو

: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: 5/6. )١( ينظر
)٢( معجم البلدان: حرف الهمزة:١/٢00.

: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ٢/١65. )3( ينظر
: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: 5/6. )٤( ينظر

3- تعليمه وشيوخه:

األشموني  جه 
َ
اّت فقد  سابقًا  ذكــره  ــّمَ  َت ا  عّمَ وفضال 

إلى األعالم )الشيوخ( في عصره فأخذ عنهم ما برعوا 

التي عرفت في  العلوم  ولقد شمل ذلك جميع  فيه، 

ومن  ين  والّدِ العربّية،  علوم  ذلك  رأس  وعلى  عصره، 

العلوم النقلية والعقلّية، فكان فقيهًا متكلمًا، ونحويًا 

يه  ناظمًا، عالمًا باللغة والفقه متقنًا في مذاهبه وفتاو

كان عالمًا نحويًا، فصيح اللسان  ه 
َ
أّن كما  المختلفة، 

حافظًا لمذاهب النحو ملمًا بآراء أصحابها)5(.

هو  بالعلم  األشــمــونــي  اشــتــغــال  سبب  كــان  وقــد 

حجر  ابن  الحافظ  الشيخ  إمالء  مجالس  على  تردده 

للحديث، وقد درس الفقه واللغة على عدد كبير من 

إمالء  حضور  »بعد  بقوله:  ي  السخاو ذكرهم  األساتذة 

والعلم  المحلي،  عن  الفقه  فأخذ  قال  فيما  شيخنا 

الجوجري،  والنور  والباجي  ي،  المناو عن  البلقيني 

وكذا أخذ العربية والفرائض عن الكافياجي، وسيف 

الدين الحصني، والسار مساحي«)6(. 

4- تالميذه:

للتعليم  مــتــفــرغــًا  عــمــره  ــّل  ــ ُج األشــمــونــي  قــضــى 

كِلِه،  َمأ في  التقشف  مع  العلم  على  مكّبًا  والتأليف 

العلم  ســوى  لــه  َهـــّمَ  ال  ومسكنه،  ومشربه،  وملبسه، 

 أن 
َ

ُبّد والطاعة)٧(، ومن يكن هذا شأنه في حياته فال 

وهذا  مؤلفاته  عظمت  لذلك  ومؤلفاته  تالميذه  يكثر 

ومع  عليه،  يجمعون  األشــمــونــي  مترجمو  يكاد  أمــر 

: معجم المؤلفين: ٤٩6. )5( ينظر
: بغية الوعاة: ١٢٧/١. ينظر )6( الضوء الالمع: ٢5٩/٧، و

: البدر الطالع: ٢0١/٢. )٧( ينظر
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 ذلك يرجع 
َ

ذلك لم يذكروا له تالميذ بأسمائهم ولعّل

كتب  في  له  أجد  فلم  حصرهم  وصعوبة  كثرتهم  إلى 

 ما جاء عرضًا في ترجمة علي 
َّ

التراجم تلميذًا باسمه إال

الشافعي  القاهري  الجوجري  سليمان  بن  داؤود  بن 

ه أخذ عن الفضالء كالنور 
َ
خطيب جامع طولون من أّن

واألشموني قاضي دمياط)١(.

5- مؤلفاته: أّما مؤلفاته فهي كثيرة منها:

١. منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: وهو شرحه 

أشهر  وهو  األشموني(  بـ)شرح  المشهور  األلفية  على 

شروح األلفية.

المنطق  فــي  كــتــاب  وهـــو  ايــســاغــوجــي:  نــظــم   .٢ 

. مشهور

3. حاشية األنوار لعمل األبرار للشيخ اإلمام جمال 

الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة تسع 

وتسعين وسبعمائة من الهجرة وهو في فقه الشافعّية، 

واألشموني كما تقّدم أحد أئمة الشافعّية.

6- وفاته:

وفاته  يخ  تار أّما  إجماعًا  بالقاهرة  األشموني  توفي 

ذكر  ســنــة)٩٢٩هـــ(،وقــد  في  كــان  ــه 
َ
أّن على  كثرون  فاأل

تــوفــي فــي ســنــة)٩١8هـــ(، وغــيــرهــم في  ـــه 
َ
أّن بعضهم 

 األّول أرجح لكثرة الجازمين به)٢(. 
َ

سنة)٩00هـ(، ولعّل

النحوّية لموافقات األشموني للنحويين  المسائل 

الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك.

: شذرات الذهب: ١65/8. )١( ينظر
: شذرات من ذهب: ١65/8، واألعالم: ١0/5. )٢( ينظر

المسألة األولى: الخالف في إعراب األسماء الستة.

ــره الــنــاظــم من   مــا ذكـ
َ

قــال األشــمــونــي: »اعــلــم أّن

إعراب هذه األسماء باألحرف هو مذهب طائفة من 

من  والزيادي،  وقطرب،  الزجاجي،  منهم  النحويين: 

البصريين، وهشام من الكوفيين، في أحد قوليه. قال 

وأبعدها  المذاهب  أسهل  وهــذا  التسهيل:  شرح  في 

وجمهور  والفارسي  سيبويه  ومذهب  التكلف،  عن 

الحروف  على  مقدرة  بحركات  معربة  أنها  البصريين 

، فـــإذا قــلــت: )قــام  ــر لــآلخــر  وأتــبــع فيها مــا قبل اآلخـ

يد، ثم أتبعت حركة الباء لحركة  يد(فأصله: أَبُو ز أبو ز

الواو  على  الضمة  فاستثقلت  يــد،  ز ــُو  أُب  : فصار الــواو 

فحذفت«)3(. ثم ذكر األشموني موضحا ومتابعا لرأي 

األول  في  متعين  اإلعـــراب  الكوفيين:))وهذا  بعض 

منها وهو ذو ولهذا بدأ به، وفي الثاني منها وهو الفم 

به، وغير متعين في  الميم ولهذا ثنى  في حالة عدم 

ثة التي تليهما، وهي: أب وأخ وحم لكنه األشهر  الثال

واألحسن فيها(()٤(.

وفي إعراب األسماء الستة وما يتعلق بها، اختلف 

الكوفيون في المسائل اآلتية:

١- ما يعرب من هذه األسماء بالحروف: المشهور 

والياء  واأللـــف  بــالــواو  يعرب  مــا   
َ

أّن النحويين  عند 

ستة أســمــاء هــي: )أبـــوك، أخـــوك، حــمــوك، فـــوك، ذو 

مال، هنوك( إذا توافرت فيها عدة شروط نّص عليها 

جعلها  الفراء  ولكَنّ  النحو)5(.  مطوالت  في  النحويون 

)3( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: 5٤/١.
)٤( المصدر نفسه : 5٤/١.

ية: 38-3٧. كب الدر : الكوا )5( ينظر
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الخمسة  على  بــالــحــروف  ــراب  اإلعــ وقــصــر  خمسة، 

ينصب  ، و األول، وأنكر أن يكون )هن( مما يرفع بالواو

ه كما يقول أبو علي الشلوبين 
َ
يجر بالياء، ألّن باأللف، و

 -لـــم يــعــرفــهــا- أي لــغــة الــتــمــام- عــلــى اتــســاعــه في 

كــتــفــى بــإعــرابــه  ــاء)١(. لــذلــك ا ــ ــمـ ــ  لــغــات هــــذه األسـ

بالحركات الظاهرة.

في   
َ

أّن النحويين  بعض  ذكــر  إعرابها:  عالمة   -٢

حموك،  أخوك،  )أبوك،  وهي:  الستة،  األسماء  إعراب 

وجدت  مذهبًا)٢(،  عشر  اثني  مــال(  ذو  هنوك،  فــوك، 

مكانين  من  معربة  ها 
َ
أّن األول:  للكوفيين:  منها  ثة  ثال

بالحروف والحركات السابقة عليها، فالضمة والفتحة 

إفرادها، هي  لها في حال  إعرابًا  كانت  التي  والكسرة 

، األلف، والياء، في  عالمات إعرابها مع الحروف: الواو

حال اإلضافة. وقد وجدت هذا المذهب منسوبًا تارة 

وأخيرًا  والــفــراء)٤(،  للكسائي  ثانية  وتــارة  للكوفيين)3(، 

: التوطئة: ١٢3-١٢٤، وارتشاف الضرب: ٤١5/١، وشرح  )١( ينظر
وهمع   ،٢5٢/١ ية:  البدر اللمحة  وشــرح   ،٤3 الذهب:  شــذور 
ية: 38/١، الموفي في النحو  كب الدر الهوامع: ١٢3/١، والكوا

الكوفي: ١3.
-١٢3/١ الهوامع:  وهمع   ،80/١ الجديدة:  الفرائد   : ينظر  )٢(

.١٢5
: المقتضب: ١55/٢، وأسرار العربية: ٤٤، واإلنصاف  )3( ينظر
في مسائل الخالف: ١٧/١ م: ٢، واإليضاح في شرح المفصل: 
الكافية:  على  الرضي  وشرح   ،5٢/١ المفصل:  وشرح   ،١١٧/١
النحوية  ــدارس  ــم وال  ،١8١-٧86 الــكــوفــة:  ومــدرســة   ،٢٧/١

أسطورة وواقع، إبراهيم السامرائي: ١٧٧.
 ،١٢٢/١ العليل:  وشفاء   ،٤١6/١ الضرب:  ارتشاف   : ينظر  )٤(

وهمع الهوامع: ١/١٢5.

ي)6(. للفراء وحده)5(، وهو مذهب أبي بكر بن األنبار

الحركات   
َ

أّن الــمــذهــب  هــذا  أصــحــاب  وحــجــة 

مــوجــودة قــبــل الـــحـــروف، وهـــذه الــحــروف تختلف 

وأفسد  إعرابًا،  جميعًا  كانا  لذلك  العامل،  باختالف 

ثة أوجه: العكبري هذا المذهب، ورّد من ثال

 اإلعراب يفرق بين المعاني، والفرق يحصل 
َ

أ- إّن

. بعمل واحد فال حاجة لعمل آخر

والعامل  عــامــل،  عــن  نتيجة  اإلعـــراب   
َ

إّن و ب- 

الواحد ال يصح أن يعمل عملين في موضع واحد.

 هذا المذهب يئول إلى أن تكون الكلمة 
َ

إّن ج- و

وذو  )فــوك  قولك:  مثل  في  إعــراب  عالمات  جميعها 

والـــواو بعدهما هي  والـــذال  الــفــاء   ضمة 
َ

ــإّن فـ مـــال( 

الكلمة كلها، فإن كان ذلك إعرابًا، فأين المعرب)٧(؟ 

وجعل  المذهب  هــذا  المخزومي  مهدي  د.  رَدّ  وقــد 

أقرب  البصريين-  مذهب  -وهو  بالحركات  إعرابها 

إلى طبيعة العربية من إجراء الكوفيين لهن في انتهاج 

إعراب غريب كان موضوع جدل طويل)8(.

بين  يجمع  ـــه 
َ
ألّن الــســامــرائــي،  إبراهيم  أيــضــًا  ورده 

الصوت  ازدواج وحقيقة  والحرف، وليس من  الحركة 

وقولنا  الصوت وطوله،  بقصر  والمسألة تتصل  واحد، 

حقيقته  عن  الصوت  فصل  ــه 
َ
ألّن مضلل؛  بالحركات 

الطويلة)٩(.

: اآلمالي الشجرية: ٤0/٢، التبيين: ١٩٤ م: ٢0 . )5( ينظر
: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ٢50. )6( ينظر

: التبيين: ٢00 م: ٢0. )٧( ينظر
)8( مدرسة الكوفة: ١٩0.

)٩( المدارس النحوية أسطورة وواقع: ١٧8-١٧٩.



شموني للنحويين الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك
ُ
موافقات األ

274     | أ. م. د. عباس حميد سلطان 

ــا مــعــربــة بــالــحــروف فــقــط، وأن هــذه  ــه
َ
الــثــانــي: أّن

، األلــف، والــيــاء هي اإلعـــراب نفسه،  الــحــروف: الـــواو

مذهب  وهو  عنها،  ونيابتها  الحركات  عن  إلغنائها 

ــد قــولــيــه)١(. والــغــريــب في  يــة فــي أح هــشــام بــن مــعــاو

للكوفيين،  المذهب  هذا  الزجاجي  ينسب  أن  األمر 

واأللف  الــواو  هذه  في  اختالف  العلماء  يقول:«وبين 

يقول  و نفسه،  اإلعــراب  هي  الكوفيون  فيقول  والياء، 

هي  الحروف  هذه  قبل  اللواتي  الحركات  البصريون 

ــاع«)٢(. وهـــذا الــمــذهــب أقــوى  ــبـ اإلعــــراب، وهـــذه إشـ

ه يدرك 
َ
المذاهب، وأسهلها وأبعدها عن التكلف؛ ألّن

حركات  إلــى  بالمد  تحولت  التي  الحركات  حقيقة 

به  ــذ  أخ مــا  ــو  وه ــاء)3(.  ــ يـ و ــفــًا  وأل واوًا  رســمــت  طويلة 

. المعربون في العصر الحاضر

حالة  ــقــالب  واالن بالعين،  معربة  ــهــا 
َ
»أّن الــثــالــث: 

، وبعدم ذلك حالة الرفع، وهو مذهب  النصب والجر

هشام في قوله الثاني«)٤(. ومما اختلف فيه الكوفيون 

 ) )امـــرؤ إلــحــاق  عنهم-  النقل  فــي  اخــتــالف  -عــلــى 

عن  تارة  ذلك  فنقل  مكانين،  من  يعرب  بما  )ابنم(  و

وشرح   ،٢٩/١ والمساعد:   ،٤١5/١ الضرب:  ارتشاف   : ينظر  )١(
األشموني مع الصبان: ٧٤/١، والفرائد الجديدة: 80/١، وهمع 

الهوامع: ١/١٢3-١٢٤.
: تذكرة النحاة: ١٤٤. ينظر )٢( مجالس العلماء: ٢5٢، و

المدارس   ،٧٤/١ الصبان:  مع  األشموني  وشــرح   : ينظر  )3(
النحوية أسطورة وواقع: ١٧8.
)٤( ارتشاف الضرب: ١/٤١6.

الكوفيين)5(، وتارة أخرى عن الكسائي والفراء)6(، وتارة 

ثالثة عن الفراء وحده)٧(.

 ، ( وجهًا آخر ونقل عن الفراء أيضًا أن أجاز في )امرؤ

هو أن تعرب من الهمزة، وتترك الراء مفتوحة، فتقول: 

)مررت بامَرئ()8(، وزاد  )ضربت امَرأ(، و (، و )قام امَرٌؤ

ي وجهين آخرين، يقول:  على ذلك أبو بكر بن األنبار

لها  كــان  )امـــرئ(  مــن  األلــف  الــعــرب  إذا أسقطت  »و

من  والتعريب  مكانين،  من  التعريب  مذهبان:  فيه 

 ،) مكان واحد، فإذا أعربوه من مكانين قالوا: )قام ُمرٌو

)مررت بَمرء(، ومنهم من يقول: )قام  )ضربت َمرأ(، و و

اللغة  وبهذه  بَمرٍئ(  )مــررت  و  ،)
َ
ــْرأ َم )ضربت  (، و ــْرٌؤ َم

اهلل  بالتعريب من مكان واحد، قال  أعني  القرآن  نزل 

)سورة  چ  چ  چ   چ   چ   ڃ   چ  تعالى: 

البقرة: ١0٢(«)٩(.

على  النصب  ســوى  تــلــزم  هــل  الــثــانــيــة:  المسألة 

الظرفية؟

وسيبويه  الخليل  ــي:))ومــذهــب  األشــمــون قـــال   

الالزمة؛  الظروف  )ســوى(مــن 
َ

أّن البصريين  وجمهور 

الذي سواك(؛  :)جاء  الموصول، نحو بها  ها يوصل 
َ
ألّن

على  التصريح  وشــرح   ،٤١5/١ الــضــرب:  ارتــشــاف   : ينظر  )5(
التوضيح: ٢/365.

وتهذيب   ،٢١١/١-٢١٢ واالبــتــداء:  الوقف  إيضاح   : ينظر  )6(
اللغة: ٢8٧/١5.

: تذكرة النحاة: ١٧٤. )٧( ينظر
اللغة:  وتهذيب   ،٢١٢/١ واالبتداء:  الوقف  إيضاح   : ينظر  )8(

.٢8٧/١5
القصائد  شرح   : ينظر و  ،٢١3/١ واالبتداء:  الوقف  إيضاح   )٩(

السبع الطوال الجاهليات: 3.
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، وقال الرماني   في الشعر
َّ

قالوا: وال تخرج عن الظرفية إال

قلياًل،   ) وكـــ)غــيــر غلبًا،  ظــرفــًا  تستعمل  والعسكري: 

حجة؛  الناظم  به  استدل  ما  ينهض  وال  أعــدل  وهــذا 

عن  الــظــرف  يخرج  ال  بعضه  أو  ذلــك  مــن  كثيرًا   
َ

ألّن

للتأويل(()١(.ذهب  قابل  وبعضه   ، الجر وهو  اللزوم، 

)سوى( تكون اسمًا وتكون ظرفًا وهو 
َ

أّن الكوفيون إلى 

ها ال تكون 
َ
 اختيار األشموني، وذهب البصريون إلى أّن

 ظرفًا)٢(.
ّ

إال

)ســوى(ظــرف، 
َ

أّن إلى  البصريين  جمهور  وذهــب 

وأّنها ال تخرج عن الظرفية، ومعناها)مكان، فإذا قلت: 

القوم  جــاءنــي  المعنى:  ســواك(كــان  الــقــوم  )جــاءنــي 

جاء  االستثناء،  معنى  دخلها  ثم  وبدلك،  مكانك، 

فزعم  ســواك(،  القوم  )أتاني  ــا  »وأّمَ سيبويه:  كتاب  في 

)ما  القوم مكانك(، و كقولك: )أتاني   هذا 
َ

أّن الخليل 

 في سواك معنى االستثناء«)3(.  
ّ

أتاني أحد مكانك( إال

صلة،  تكون  ــهــا 
َ
أّن ظــرف  ــهــا 

َ
أّن على  الدليل  وقــالــوا 

يتخطاها  العامل  وأن  ــواك(،  سـ بمن  )مـــررت  تــقــول: 

يعمل فيما بعدها كقول لبيد: و

وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــذل ســــــــــــــــــــــــــــوام الـــــــــــمـــــــــــال 
وجــــــــــونــــــــــا)4(  

ً
دهـــــــــمـــــــــا ســــــــــواءهــــــــــا  إن 

: شرح األشموني على ألفية ابن مالك: 5٢١/١. )١( ينظر
الــمــســألــة)3٩(:  الــخــالف،  مسائل  فــي  اإلنــصــاف   : ينظر  )٢(

.٢3٩/١
)3( الكتاب: ٢/350.

: ديوانه: 3٢٤. )٤( البيت للبيد، ينظر

كان  ما   
ّ

إال األســمــاء  ذلــك في شــيء من  يكون  وال 

ها تقع ظرفًا، 
َ
 على أّن

ّ
ن إال

َّ
ظرفًا)5(. وهذا الدليالن ال يدال

المعلوم  من  ه 
َ
فإّن للظرفية  مالزمة  ها 

َ
أّن على  ن 

ّ
يدال وال 

ة ظروف متصرفة تقع ظرفًا، وتخرج عن الظرفية،   ثّمَ
َ

أّن

وفي  مكانك(.  )عظم  و مكانك(،  )جلست  كقولك: 

. الدليل تخريج آخر

ــن مــالــك، إلى  أبــو القاسم الــزجــاجــي، واب وذهــب 

بلزوم  يتفرد  و مطلقًا،  كغير  هي  بل  ظرفًا،  ليست  ها 
َ
أّن

اإلضافة لفظًا، بوقوعه صلة دون شيء قبله)6(.            

قال ابن مالك: »ولسوًى سوًى سواٍء اجعال ... على 

ٍ  جعال«)٧(. األصّح ما لغير

ال  : )دعوت ربي أ فمن استعمالها مجرورة قوله 

 : تي عدوًا من سوى أنفسها()8(، وقوله ط على أّمَ
َّ
يسل

كالشعرة البيضاء في   
َّ

كم من األمم إال )ما أنتم في سوا

الثور األسود، أو كالشعرة السوداء في الثور األبيض()٩(، 

 : وقول الشاعر

ــُهـــُم ــنـ ِمـ كــــــاَن  َمــــــْن  الـــَفـــحـــشـــاَء  ــُق  ــ ــِط ــ ــن ــ َي وال 
)10( ِســـــَواِئـــــَنـــــا  مــــن  وال  ِمــــّنــــا  ــــُســــوا 

َ
َجــــل ِإذا 

: شرح المفصل البن يعيش: 6١/٢ . )5( ينظر
: ٤68/١، وشرح  : شرح جمل الزجاجي البن عصفور )6( ينظر
فاضل  د.   ، النحو ومعاني   ،3١6/٢ مــالــك:  البــن  التسهيل 

السامرائي: ٢6٧/٢.
)٧( ألفية ابن مالك: 3٢.

)8( مسند اإلمام أحمد: ٧8/3٧.
)٩( صحيح مسلم: ١3٩/١.

)١0( البيت لمرار بن سالمة العجلي، وهو من شواهد: خزانة 
األدب: ٤83/3.
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ومن استعمالها مرفوعة قوله:

ــَرى ــ ــَتـ ــ ــْشـ ــ ُتـ ْو 
َ
أ َكــــــِريــــــَمــــــٌة  ُتـــــــَبـــــــاُع  ِإَذا  و

ــِري)1) ــ ــَت ــ ــْش ــ ــُم ــ ْنــــــــــَت ال
َ
ــــــِســــــَواَك َبـــاِئـــُعـــَهـــا َوأ

َ
ف

)سوى العدوان( مرفوع  فـ)سواك( مرفوع باالبتداء، و

بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على الظرفية قوله:

 ِسواَك َمْن 
َ

إّن ٍل ... و َدْيَك َكِفيٌل بالُمَنى ِلُمَؤّمِ
َ
         ل

ُه َيْشَقى)٢(
ُ
ل ُيَؤّمِ

، هذا تقرير المصنف.
َ

فـ)سواك( اسم إّن

تــخــرج عن  ال  ــهــا 
َ
أّن والــجــمــهــور  ومــذهــب سيبويه 

على  به  استشهد  وما   ، الشعر ضــرورة  في   
َّ

إال الظرفية 

خالف ذلك يحتمل التأويل)3(.   

قــال سيبويه: هــذا ســـواءك، هــذا رجـــٌل ســـواءك( 

بذلك،  معنى  في  جعلته  إذا  مكانك  بمنزلة  فـ)هذا( 

لما  العرب:  بعض  قال   ، الشعر في   
ّ

إال اسمًا  يكون  وال 

وهو  الشاعر  قال   ، غير منزلة  جعله  الشعر  في  اضطّرَ 

: رجل من األنصار

ــُم ــُهـ ــْنـ ِمـ َكـــــــاَن  َمــــــْن  ــاَء  ــ ــَش ــ ــْح ــ ــَف ــ ال يـــْنـــِطـــُق  وال 
ــا)4) ــ ــن ــ ــي ــ ــوائ ســ ِمــــــــْن  وال  ــا  ــ ــ ــّنَ ــ ــ ِم َقـــــــَعـــــــُدوا  إذا 

يد( بمنزلة الظروف،   )سواءك( وكـ)ز
َ

يدل على أّن و

أّنك تقول: )مــررُت بمن ســواءك وعلى من ســواءك(، 

والــذي  فيها  من  كُحسن  هــذا  فحُسَن  كزيد،  والــذي 

الكالم،  في  تكثر  وال  ههنا  األسماُء  تحسن  وال  فيها، 

)١( ديوان عبداهلل بن المبارك: 35 .
مالك:  البــن  التسهيل  شــرح   : ينظر قائله،  على  أقــف  لم   )٢(

3١5/٢، وشرح األشموني أللفية ابن مالك: ١/5٢0 .
: شرح ابن عقيل: ٢/٢٢6-٢30. )3( ينظر

)٤( سبق تخريجه ص١٢ .

كان  الذي صالٌح،  أو  فاِضٌل(،  )مررُت بمن  لو قلت: 

قبيحًا، فهكذا مجرى كزيد وسواءك«)5(.   

يقبح أن يكون اسمًا سوى   ظرفًا و
َّ

ا ال يكون إال ومّمَ

قلت:  إذا  ــك 
َ
أّن وذلك  سوى،  بمعنى  ممدودة  وســواء 

يد(، فمعناه: عندي رجل مكان  )عندي رجل سوى ز

اضطر  ــد  وق غــنــاءه.  يغني  و مــســده،  يسد  أي:  يـــد،  ز

( فحمله   معناه معنى )غير
َ

الشاعر فجعله اسمًا؛ ألّن

عليه، وذلك قوله:

َتـــــجـــــاَنـــــُف عـــــن ُجــــــــّل الــــَيــــمــــامــــِة نـــاقـــتـــي
ــا)6) ــ ــكـ ــ ــوائـ ــ ــَسـ ــ ومــــــا قـــــصـــــدُت مـــــن أهـــــِلـــــه ِلـ

ها 
َ
أّن أّما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على 

هم يدخلون 
َ
( وال تلزم الظرفية أّن تكون اسمًا بمنزلة )غير

: عليها حرف الخفض، قال الشاعر

ــُم ــُهـ ــنـ مـ كــــــــاَن  ــن  ــ ــ َمـ ــروه  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ ــطــــق  ــ ــن ــ َي وال 
ســـــوائـــــنـــــا)7) مـــــن  وال  ــــــا  ِمــــــّنَ ــوا  ــ ــس ــ ــل ــ ج إذا 

قلنا  ــمــا 
َ
إّن ــوا:  ــال ق بــأن  فاحتجوا  الــبــصــريــون  وأّمـــا 

ظرفًا،   
ّ

إال الكالم  اختيار  في  استعملوه  ما  هم 
َ
ألّن ذلك 

على  يدل  هنا  فوقوعها  ســواك(،  )بالذي  قولهم:  نحو 

برجل  )مــررت  قولهم:  ونحو   ،) )غير بخالف  ظرفيتها 

سواك(، أي: مررت برجل مكانك، أي: يغني َغنائك 

ك، وقال لبيد:
َ

 مَسّد
ُ

يسّد و
َ

إّن الـــــــــــَمـــــــــــاِل  َســــــــــــــــــــــَواَم  ل 
ْ

وأُبــــــــــــــــــــــذ
ِســــــــــــــواَءهــــــــــــــا ُدهـــــــــــّمـــــــــــا وُجــــــــــــونــــــــــــا)8)

)5( الكتاب: 35١/٢.
: ديوان األعشى: ١٤5، المقتضب: 3٤٩/٤. )6( ينظر

)٧( سبق تخريجه ص١٢.

)8( سبق تخريجه ص١٢.
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)دهما(  ونصب  الظرف،  على  )سواءها(  فنصب 

تعالى:  اهلل  وقال  رجــاًل(،  عندك   
َ

)إّن كقولك:  بـــ)إن(، 

 ،)١٢ اآليــة:  من  المزمل،  )ســورة  چ   ں   ڱ   چڱ  
من  وهو  جون،  جمع  وهو  البيض،  ههنا:  )الجون(  و

كانت مما  ولو  واألســود،  األبيض  يقع على  األضــداد، 

يستعمل اسمًا لكثر ذلك في استعمالهم، وفي عدم 

 ظرفًا.
ّ

ها ال تستعمل إال
َ
ذلك دليل على أّن

وأّما الجواب عن كلمات الكوفيين: أّما ما أنشدوه 

ســوانــا...،  من  وال  منا  جلسوا  ما  إذا   : الشاعر قــول  من 

ه يجوز أن تخرج 
َ
أّن ، وعندنا  نما جاز لضرورة الشعر

َ
فّإ

في  الخالف  يقع  ولم   ، الشعر ضرورة  في  الظرفية  عن 

اسمًا  واستعملوها  ذلك  فعلوا  ما 
َ
إّن و الضرورة،  حال 

 ،) ها في معنى )غير
َ
( في حال الضرورة ألّن بمنزلة )غير

يحاولون له وجهًا)١(.  و
َّ

وليس شيء يضطرون إليه إال

)أتاني  قــال:  أّنــه  الــعــرب  رووه عــن بعض  مــا  وأّمـــا 

وهي  ــروان،  ث أبي  عن  الفراء  بها  تفرد  فرواية  ســواؤك(، 

رواية شاذة غريبة؛ فال يكون فيها حجة)٢(. 

ــوى، ســـواء(  ــ ــراب )س ــ إعـ قـــال ابـــن الــحــاجــب: »و

الرضي:  وقــال  األصــح«.  على  الظرف،  على  النصب 

ظرف  صفة  األصــل  في  ــه 
َ
ألّن )ســوى(،  انتصب  »إنّما 

چ   ڻ   ڻ    چ  تعالى:  اهلل  قال  )مكانًا(،  وهو  مكان 

حذف  ثم  مستويًا،  أي:   ،)58 ــة:  اآلي من  طــه،  ــورة  )س

النظر  قطع  مــع  مكانه  الصفة  قــيــمــت 
ُ
وأ الــمــوصــوف 

كان  الــذي  االستواء  معنى  أي:  الوصف،  معنى  عن 

المسألة )3٩(:  : اإلنصاف في مسائل الخالف، رقم  )١( ينظر
.٢٤٢/١

: المصدر نفسه، رقم المسألة )3٩(: ٢٤٢/١.  )٢( ينظر

فقط،  مــكــانــًا  بمعنى:  )ســـوى(  فــصــار  ــوى(،  ــ )س فــي 

قام  لما  مكان،  لفظ  استعمال  )ســوى(  استعمل  ثم 

تقول: )أنت لي مكان  البدل،  إفادة معنى  مقامه في 

منه  المبدل   
َ

مسّد  
َ

سّد البدل   
َ

ألّن بدله،  (،أي:  عمرو

وكائن مكانه، ثم استعمل بمعنى البدل في االستثناء، 

يدًا   ز
َ

يد(، أفاد أّن ك إذا قلت: )جاءني القوم بدل ز
َ
ألّن

لم يأِت، فجرد عن معنى البدلية أيضًا، لمطلق معنى 

، ثم صار  االستثناء، فـ)سوى( في األصل: مكان مستو

بمعنى مكان، ثّمَ بمعنى بدل، ثّمَ بمعنى االستثناء، 

كما  إليه،  المضاف  عن  القطع  )ســوى(  في  يجوز  وال 

( على ما يجيء، والتزم بعضهم وجوب  يجوز في )غير

:)جاءني القوم سوى  إضافته إلى المعارف، فال يجيز

وعند  كالمهم،  من  الظاهر  وهو  طويل(،  منهم  رجل 

ه في األصل 
َ
البصريين الزم النصب على الظرفية؛ ألّن

حذفت  إذا  الظروف  صفات  في  واألولــى  ظرف  صفة 

في  ظــرفــًا  كونه  على  فنصبه  النصب،  موصوفاتها: 

والدليل  الظرفية،  معنى  فيه  اآلن  فليس   
ّ

إال و األصل، 

 ،) على ظرفيته في األصل: وقوعه صلة، بخالف )غير

يد(، وعند الكوفيين يجوز  :)جاءني الذي سوى ز نحو

خروجها عن الظرفية والتصرف فيها رفعًا ونصبًا وجرًا، 

إلى  الظرفية  معنى  عــن  لخروجها  وذلــك   ،) كـــ)غــيــر

معنى االستثناء«)3(.

المسألة الثالثة: )حاشا( فعل أم اسم؟

قال األشموني: تنبيهان، األول: الجر بـ)حاشا( هو 

كثر البصريين  الكثير الراجح، ولذلك التزم سيبويه وأ

)3( شرح الرضي على الكافية: ١3١/٢-١3٢.
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جوازه؛  الصحيح  لكن  النصب،  يجيزوا  ولم  حرفيتها 

يد وأبي عمرو الشيباني واألخفش  فقد ثبت بنقل أبي ز

ومنه  والزجاج،  والمبّرد  المازني  وأجازه  خروف،  وابن 

قوله من البسيط)١(:  

ــم ــ ــُه ــ
َ
ــل ــضــ ــ

َ
ف اهلل   

َ
فــــــــــــإّن  

ً
ُقـــــريـــــشـــــا حـــــاشـــــا 

يــــــــن ــى الــــــَبــــــريــــــة بــــــــــاإلْســــــــــالِم والــــــــّدِ ــ ــلـ ــ عـ

ال  لكن  فعل  ها 
َ
أّن الفّراء  إليه  ذهب  الــذي  الثاني: 

 )
ّ

)إال بالحمل على  ما هو 
َ
إّن بعده  والنصب  له،  فاعل 

ه يمكن 
َ
)عدا( على أّن ولم ينقل عنه ذلك في )خال( و

أن يقول فيهما مثل ذلك)٢(.

وتنصب  تجر  فهي  الوجهان،  )حاشا(  في  يجوز 

)حاشا  و يــٍد(،  ز حاشا  القوم  )قام  فتقول:  )خال(  مثل 

نصبت؛  إذا  و حــــرف،  فــهــي  جــــرت؛  فــــإذا  يــــــدًا(،   ز

فهي فعل)3(.

ه  ولكّنَ باسم،  فليس  )حاشا(  ــا  »وأّم سيبويه:  قال 

كما تجر )حتى( ما بعدها، وفيه  حرٌف يجر ما بعده 

معنى االستثناء، وبعض العرب يقول: )ما أتاني القوُم 

فإذا  )حاشا(،  بمنزلة  )خــال(  فيجعل  عبداهلل(،  خال 

 )ما( اسٌم 
َ

 النصب، ألّن
َّ

قلت: )ما خال( فليس فيه إال

 الفعل ها هنا، وهي )ما( التي في 
َّ

وال تكون صلُتها إال

ك لو قلت: )أتوني 
َ
ال ترى أّن قولك: )أفعل ما فعلَت(. أ

ابــن مالك:  وقــال  كــالمــًا«)٤(.  لم يكن  ــدا(  ي ز ما حاشا 

)١( لم ينسب البيت لشاعر وهو من شواهد شرح التسهيل: 
.30٧/٢

: شرح األشموني على ألفية ابن مالك: ١/5٢6-5٢٧. )٢( ينظر
: اللمع في العربية، ابن جني: 6٩. )3( ينظر

)٤( الكتاب، سيبويه: ٢/350.

»يستثنى بـ)حاشا، خالل، عدا(، فيجرون المستثنى 

ينصبنه أفعااًل«)5(. أحرفًا، و

 
َ

أّن إلى  رأيهم  األشموني  واختار  الكوفيون  ذهب 

بعضهم  وذهب  ماٍض،  فعل  االستثناء  في  )حاشى( 

وذهــب  األدوات.  استعمال  استعمل  فعل  ـــه 
َ
أّن إلــى 

العباس  أبــو  ــب  ، وذه ـــه حــرف جــر
َ
أّن إلــى  البصريون 

يكون حرفًا)6(. ه يكون فعاًل و
َ
المبرد إلى أّن

يجوز فيها عند كل من: المبرد، الجرمي، المازني،  و

العرب)٧(.  عن  ثابت  ــه 
َ
ألّن الصحيح؛  وهو  الوجهان، 

وقال ابن هشام: »أن تكون لالستثناء فذهب سيبويه 

 )
َّ

)إال بمنزلة  دائمًا  حرف  ها 
َ
أّن إلى  البصريين  كثر  وأ

والمازني،  الجرمي،  وذهــب  المستثنى،  تجر  ها  لكّنَ

ــفــراء،  يـــد، وال ــش، وأبـــو ز ــف والــمــبــرد، والـــزجـــاج، واألخ

حرفًا  كثيرًا  تستعمل  ها 
َ
أّن إلى  الشيباني،  عمرو  وأبــو 

 
َّ

إال معنى،  لتضمنه  جامدًا  متعديًا  فعاًل  وقلياًل  جــارًا، 

ْيطاَن 
َ

الّش َوِلمن َيسمع حاشا  اْغِفر ِلي،  ُهّمَ 
ّ
 وسمع )الل

ْصَبغ«)8(.
َ
وأبا األ

التزم سيبويه في )حاشا( الحرفية فقط، ولم يذكر 

البصريين)٩(.  كثر  أ هــذا  ومعه  ناصبًا،  ال  فعاًل  كونها 

الكثير  هــو  والــبــصــريــون  سيبويه  إلــيــه  ذهــب  والـــذي 

الراجح فيها، وهذا ما قاله األشموني: »الجر بـ)حاشا( 

)5( شرح التسهيل:٢/306.
: الكتاب: 350/٢، والمقتضب: ٤٢6/٤، واإلنصاف  )6( ينظر

في مسائل الخالف، رقم المسألة)3٧(: ١/٢٢6.
: شرح الرضي على الكافية: ٢/١٢3. )٧( ينظر

)8( مغني اللبيب: ١65.
: شرح التسهيل: 306/٢، وشرح الرضي: ١٢٢/٢. )٩( ينظر
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كــثــر  وأ سيبويه  الــتــزم  ولــذلــك  الـــراجـــح،  الكثير  هــو 

وقــال  الــنــصــب«)١(.  يجيزوا  ولــم  حرفيتها  البصريين 

لم  ـــه 
َ
ألّن بها؛  النصب  سيبويه  يجيز  »وال  ــرادي:  ــم ال

أبــدًا،  مجرور  »والثالث  يعيش:  ابن  وقــال  يبلغه«)٢(. 

، حاشا، سوى، وسواء(«)3(. وهو ما استثنى بـ)غير

فهي، أي:)حاشا( حرُف جّر عند سيبويه، يجر ما 

بعده، وهو وما بعده في موضع نصب بما قبله، وفيه 

بعده،  ما  يجر  )حتى(حرف 
َ

أّن كما  االستثناء  معنى 

يٍد(،  ز حاشا  القوُم  تقول:)أتاني  االنتهاء،  معنى  وفيه 

يد)٤(.أّما  يٍد(،والمعنى: سوى ز )ما أتاني القوُم حاشا ز و

 األصل في 
َ

الفراء)حاشا( عنده فعٌل، وال فاعل له، وأّن

يٍد( فحذفت الالم لكثرة  يٍد(:)حاشا لز قولك:)حاشا ز

االستعمال)5(.

 هذا 
َ

وقد أنكر ابن يعيش هذا على الفراء، فقال: إّن

الرضي  وأنكر  ال يخلو من فاعل)6(.  الفعل   
َ

ألّن فاسد؛ 

إثبات  محذورين:  الرتكاب  بعيد  »وهو  بقوله:  أيضًا 

ــر بــحــرف جر  ــو غير مــوجــود، وج فعل بــال فــاعــل، وه

الجرمي،  المبرد،  من  ُكل  «)٧(.وذهب  نادر وهو   ، مقدر

ابن  قال  الوجهين،  والزجاج وغيرهم، بجواز  المازني، 

جني: »وأّما )خال، حاشا( فيكونان فعلين فينصبان، 

)١( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: ١/5٢5.
)٢( الجنى الداني في حروف المعاني: 56٢.

)3( شرح المفصل: ٢/60.
: شرح المفصل: 6٢/٢. )٤( ينظر

: شرح المفصل: 63/٢، وشرح الرضي: ٢/١٢3. )5( ينظر
: شرح المفصل: ٢/63. )6( ينظر

)٧( شرح الرضي: ٢/١٢3.

يٍد(،  يكونان حرفين فيجران، تقول: )قام القوم خال ز و

قال  عمرًا(،  )حاشا  و  ،) عمرو )حاشا  و يــدًا(،  ز )خال  و

: الشاعر

ِبـــــــــِه إن  َثــــــــــــــْوَبــــــــــــــان  أبــــــــــــي  حــــــــاشــــــــا 
(8(« والـــــشـــــتـــــم  الــــمــــلــــحــــاة  عــــلــــى  ضــــنــــا 

سيبويه  مــع  معه  ومــن  المبرد  التقى  فقد  وعليه 

، واختلفوا معهم  والبصريين في جواز كونها حرفًا يجر

كونها فعاًل، ووافق المبرد ومن معه الكوفيين  في منع 

البركات  أبــو  قاله  مــا  ــذا  وه ينصب،  فعاًل  كونها  فــي 

في  )حــاشــى(   
َ

أّن ــى  إل الكوفيون  »ذهـــب  ي:  األنــبــار

ــه فعل 
َ
أّن إلى  مــاٍض، وذهــب بعضهم  االستثناء فعل 

إلى  البصريون  وذهب  األدوات،  استعمال  استعمل 

ه يكون 
َ
، وذهب أبو العباس المبرد إلى أّن ه حرف جر

َ
أّن

يكون حرفًا«)٩(. والتقوا معهم في إثبات فعليتها  فعاًل و

بأدلة وهي:

قالوا:  بأن  فاحتجوا  الكوفيون  أّما  تتصرف:  ها 
َ
١-أّن

ه 
َ
أّن على  والدليل  يتصرف،  ه 

َ
أّن فعل  ه 

َ
أّن على  الدليل 

يتصرف قول النابغة: 

ــُه ــ ــُه ــ ــِب ــ ــْش ــ ُي ــاِس  ــ ــ ــن ــ ــ ال ــي  ــ فـ ــالً  ــ ــاعـ ــ فـ ى  أر وال 
َحــــــاِشــــــي مــــن األقــــــــــواِم مــــن أحــــــــد)10)

ُ
ــا أ ــ ــ َومـ

)8( لم أعثر له على ديوان ونسبه صاحب اللسان الى َسْبرة 
العربية، البن جني: 6٩- اللمع في   : َسدي، ينظر

َ
األ َعْمرٍو  ْبِن 

٧0، ولسان العرب: ١8٢/١٤ .
)٩( اإلنصاف في مسائل الخالف، رقم المسألة)3٧(: ١/٢٢6.

)١0( ديوان النابغة الذبياني: ٢0.
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َ

ألّن فــعــاًل؛  يــكــون  أن  فيجب  متصرفًا  ــان  ك إذا  و

التصرف من خصائص األفعال)١(.

)حــاش  كــقــولــك:  يدخلها،  الــحــذف  وجــدنــا   -٢

دون  واألسماء  األفعال  في  يقع  ما 
َ
إّن والحذف  لزيد(، 

چ  ٹ  ٹ   چ  قــالــوا فــي:  ــهــم 
َ
أّن تــرى  ال  الـــحـــروف)٢(، أ

قرأ  ولهذا  هلل(،  )حاش   ،)3١ اآلية:  من  يوسف،  )سورة 

هو  وكذلك  األلــف،  بإسقاط  هلل(  )حــاَش  القراء  كثر  أ

ه فعل)3(.
َ
 على أّن

َّ
مكتوب في المصاحف؛ فدل

تتعلق  الخفض  الم   
َ

أّن فعل  ــه 
َ
أّن على  الدليل   -3

)سورة  چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ  تعالى:  اهلل  قال  به، 

ــمــا يتعلق 
َ
إّن الــجــر  ــة: 3١(، وحـــرف  يــوســف، مــن اآليـ

بالفعل، ال بالحرف)٤(.

فعلية  جملة  الحال  كانت  إذا  الرابعة:  المسألة 

كانت  فعلها ماض مثبت، تلزمها )قد(، أم تلزمها إذا 

األول:  »تنبيهان،  األشــمــونــي:  ــال  ق ؟  ــواو ــال ب مرتبطة 

 األخفش، لزوم )قد( مع الماضي 
ّ

مذهب البصريين إال

-وفاقًا  والمختار  مقدرة،  أو  ظاهرة  مطلقًا  المثبت 

للكوفيين واألخفش- لزومها مع المرتبط بالواو فقط، 

وحده  بالضمير  المرتبط  في  وحذفها  إثباتها  وجــواز 

عدم  األصل  إذا  سبق  ما  بظاهر  تمسكًا  معًا،  بهما  أو 

صور  أربع  ذلك  في  نعم  الكثرة،  مع  ما  سّيَ ال  التقدير 

المسألة)3٧(:  رقم  الخالف،  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )١(
.٢٢6/١

.3٩٧ : : علل النحو )٢( ينظر
: اإلنصاف في مسائل الخالف، رقم المسألة)3٧(:  )3( ينظر

.٢٢٧/١
: المصدر نفسه، رقم المسألة)3٧(: ٢٢٧/١. )٤( ينظر

يد وقد قام أبوه(، ثم )جاء  مرتبة في الكثرة هي: )جاء ز

يد  يد وقام أبوه(، ثم )جاء ز يد قد قام أبوه(، ثم )جاء ز ز

وهو  الرابعة  من  أقل  الثالثة  الشارح  وجعل  أبــوه(،  قام 

خالفها في التسهيل. الثاني: تمتنع )قد( مع الماضي 

والمغلوب  )إال(،  تــالــي  وهــو   ، ــواو ــال ب ربــطــه  الممتنع 

(«)5(. فاألشموني اختار رأي الكوفيين في لزومها  بـ)أو

في  وحذفها  إثباتها  وجــواز  فقط،  بالواو  المرتبط  مع 

المرتبط بالضمير وحده أو بهما معًا.

 
َ

 الفعل الماضي الواقع حااًل ال ُبّد
َ

زعم البصريون أّن

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   : نحو ظاهرة،  )قــد(  من  معه 

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  چ )سورة األنعام، 
جخ  حخ  مخ   چ   : أو مضمرة، نحو اآلية: ١١٩(،  من 

ہ    ہ   چ   ،)١١١ ــراء:  ــع ــش ال )ســــورة  چ  جس  
 ،)٩0 اآليــة:  من  النساء،  ــورة  )س چ  ھ   ہ  
وخالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك في الماضي الواقع 

قد  )أليس  أصحابه  لبعض    كقوله  لـــ)كــان(  خبرًا 

: صليت معنا()6(، وقول الشاعر

ــاء َشــــْحــــَمــــة ــ ــضـ ــ ــيـ ــ ُكــــــــل َبـ ــا  ــنـ ــبـ ــسـ وكـــــنـــــا حـ
 وَحــــــمــــــيــــــرا)7(

ً
ــا جـــــــذامـــــــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة الَقـ ــ ــيـ ــ ــِشـ ــ َعـ

يــدًا  ز  
َ

)إّن بعضهم  وأجـــاز  الــبــصــريــون  وخالفهم 

لقام( على إضمار )قد(، وقال الجميع حق الماضي 

)قــد(،  و بالالم  يقرن  أن  القسم  به  المجاب  المثبت 

)ســـورة  چ  ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   چ   : نــحــو

)5( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: ٤١/٢.
ي: ٢50١/١ رقمه )6٤3٧(. )6( صحيح البخار

)٧( لم ينسب البيت لشاعر وهو من شواهد شرح التسهيل: 
.3٤٤/١
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يوسف، من اآلية: ٩١(، وقيل في: چ ڀ  ڀ  ڀ    

للقسم على إضمار  ــه جــواب 
َ
إّن  )٤ البروج:  چ )ســورة 

ه 
َ
)قد( جميعًا للطول. والفراء ُيخالف ما ُذِكَر بأّن الالم و

ٴۇ   چ  تعالى:  قوله  »في  يقول:  الكوفيين،  مذهب 

البقرة،  )ســـورة  چ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
إضمار  ولـــوال  كنتم(  )وقـــد  المعنى   ،)٢8 اآليـــة:  مــن 

ال ترى أّنه قد قال في  )قد( لم يجز مثله في الكالم، أ

چ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ )سورة  سورة يوسف: 

يوسف، من اآلية: ٢٧( المعنى )فقد كذبت(، وقولك 

 وأنت تريد: 
ّ

كُثَر مالك( ال يجوز إال للرجل: )أصبحت 

حال  فالثاني  كانا  قد  جميعًا  ألنهما  ك، 
ُ
مال كُثَر  فقد 

 بإضمار )قد( أو بإظهارها، 
ّ

لألول، والحال ال تكون إال

ہ  ہ   ہ  ھ   كتاب اهلل: چ  ومثله في 

چ )سورة النساء، من اآلية: ٩0(«)١(.
ــد( مــن الــلــفــظ وتــقــدر مــع الماضي  وتــحــذف )قـ

 حقه أن تأتي معه 
َ

المثبت المجاب به القسم، إذ أّن

ہ   ۀ   چ  تعالى:  قوله  نحو  فــي  ــد(،  )قـ و ــالم(  )الـ

اآلية: ٩١(،  چ )سورة يوسف، من  ہ  ہ  ہ    
لعلمهم  إظهارهما  عن  استغناء  يضمرا  قد  هما 

َ
أّن  

ّ
إال

تعالى:  قوله  ذلــك  مــن  لهما  الموضع  هــذا   بــوجــوب 

حذفت   )٤ الــبــروج:  )ســـورة  چ  ڀ     ڀ   ڀ   چ 
ٱ   چ  تعالى:  قوله  وهو  القسم  جــواب  في  )الــالم( 

قتل  )لقد   : والتقدير  ،)١ البروج:  )ســورة  چ  ٻ   ٻ  
ــدود(، ومــثــال مــا ُحــذفــت فيه )قــد(  ــ أصــحــاب األخـ

كذبًا ما أحسب اهلل  يٌد  ب ز
َ

وحدها قولهم: )واهلل لَكذ

)١( معاني القرآن: ٢٤/١.

: )لقد كذب...( )٢( يغفره له( على تقدير

اختلف  ــااًل  ــ ح الــمــاضــويــة  الــجــمــلــة  وقــعــت  إذا 

الكوفيون في وجوب اقترانها بـ)قد( ظاهرة أو مضمرة، 

الخالف.  هــذا  نقل  في  النحويون  واضــطــراب  ال،  أو 

مطلقًا  )قــد(  بغير  حــااًل  الماضي  وقــوع  يجوز  فقيل 

الــفــراء)٤(،  ســوى  للكوفيين)3(  منسوب  مذهب  وهــو 

وللكسائي وحده)5(، وللفراء وحده)6(.

 فهي مقدرة مضمرة، 
ّ

إال  من )قد( ظاهرة و
َ

وقيل ال ُبّد

وهــو مــذهــب الــفــراء، قــال الــرضــي: »الــكــوفــيــون غير 

الفراء لم يوجبوا )قد( في الماضي المثبت ظاهرة أو 

تكون  ال  »والحال  قال:  الفراء  ذكره  ما  وهو  مقدرة«)٧(، 

 بإضمار )قد( أو إظهارها«)8(، وهو مذهب ثعلب)٩(، 
ّ

إال

 
َ

ي الذي قال: »...)قد( مضمرة، ألّن وأبي بكر بن األنبار

 مع )قــد(«)١0(. ولعل مذهب 
ّ

الماضي ال يكون حااًل إال

مطلقًا  )قد(  بغير  حااًل  الماضي  وقوع  جواز  يرى  من 

، ولكثرة ورود  ه يجنبنا التأويل والتقدير
َ
؛ ألّن هو األظهر

ذلك بدونها، وال سيما في لغة القرآن الكريم، وال شك 

: المقتضب: ٢/335 . )٢( ينظر
 ،3٢ م:   ،٢5٧ الــخــالف:  مسائل  فــي  اإلنــصــاف   : ينظر  )3(

والتبيين، للعكبري: 386، م: 63.
: ارتشاف الضرب: 3٧0/٢، والمساعد: ٤٧/٢. )٤( ينظر
: شرح أبيات سيبويه، ابن السيرافي: 35٢/٢. )5( ينظر

إعراب  ومشكل   ،5٧/٤ للنحاس:  القرآن،  إعــراب   : ينظر  )6(
القرآن: 6٤١/٢.

: الجنى الداني: ٢56. ينظر )٧( شرح الكافية: ٢١3/١، و
.٢8٢/١ : ينظر )8( معاني القرآن: ٢٤/١، و

: لسان العرب: ٤/١٩3. )٩( ينظر
)١0( إيضاح الوقف واالبتداء: 50٤/١.
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تبنى  ما 
َ
إّن حيان-  أبو  يقول  -كما  العربية  أحكام   

َ
أّن

على وجود الكثرة)١(.

إذا وقعت الجملة االسمية حااًل كثر اقترانها بالواو  و

والمكني معًا، وجاز االقتصار على المكني وحده أو 

ه ال يجوز انفراد 
َ
على الواو وحدها، وذهب الفراء إلى أّن

وأوجبه  شاذًا،  ندورًا  إال  االسمية  الجملة  في  المكني 

»إذا  المزني:  قــال  الكسائي،  ذلــك  وأجـــاز   ، الـــواو مــع 

يدًا وهو قائم(، أجاز الكسائي خروج  قلت: )ضربك ز

عن  آخرون  ونقل   .)٢(» بالواو  
ّ

إال الفراء  وأباه   ، الواو هذه 

الفراء هذا المذهب من دون أن يشيروا إلى المذهب 

ونقل  الكسائي،  ي  األنبار بكر  أبو  وتابع  المخالف)3(، 

االقتصار  جــواز  يفيد  ما  الــفــراء  عن  نفسه  الوقت  في 

على المكني)٤(. وقد ُرّدَ مذهب الفراء لكثرة ما ورد من 

كقوله تعالى:  ذلك في القرآن وغيره)5( وهو الصحيح 

چ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  
: : 60(، وكقول الشاعر چ چ )سورة الزمر

ً
ــــــــــوَق رأســــــــي قــــاعــــدا

َ
َظــــِلــــلــــت رداِئــــــــــــي ف

ــي ــراتـ ــبـ ــي عـ ــ ــِض ــ ــَق ــ ــن ــ ــــحــــصــــى مـــــا َت  ال
ُ

عـــــــــــّد
َ
أ

وفي الجملة الواقعة حااًل يشترط جمهور النحويين 

أن تكون خبرية، ومنعوا وقوع اإلنشائية إال الفراء الذي 

 : األمــر حــااًل، نحو تقع جملة  أن  وأجــاز  صحح ذلك 

: همع الهوامع: ٤/50. )١( ينظر
)٢( الحروف، المزني: ١0٢.

: مغني اللبيب: ٧٢٤، النكت الحسان، أبو حيان:  )3( ينظر
١00، وارتشاف الضرب: ٢/366.

ي: ٤6٧. : شرح القصائد السبع، أبو بكر بن األنبار )٤( ينظر
: المساعد: ٢/٤6. )5( ينظر

)تركت عبداهلل قْم إليه(، وتركته غفر اهلل له، والمانعون 

تقديرها:  محذوفة  حــال  معمول  أّنــه  على  هــذا  أّولــوا 

مقواًل فيها أو نحو ذلك)6(.    

على  التمييز  تقدم  يجوز  هل  الخامسة:  المسألة 

عامله المنصرف؟

م مطلقًا«، أي:  قال األشموني: »وعامل التمييز قّدِ

كثر البصريين  ولو فعاًل متصرفًا وفاقًا لسيبويه والفّراء وأ

 الغالب في التمييز المنصوب بفعل 
َ

والكوفيين؛ ألّن

متصرف كونه فاعاًل في األصل وقد حول اإلسناد عنه 

ا كان يستحقه  إلى غيره لقصد المبالغة؛ فال ُيغير عّمَ

؛ لما فيه من اإلخالل باألصل، أّما  من وجوب التأخير

غير المتصرف فباإلجماع)٧(. 

على  التمييز  تقديم  جـــواز  فــي  النحاة  اختلف 

عــامــلــه، فــكــانــوا عــلــى مــذهــبــيــن، األول: عـــدم جــواز 

 
َ

ه في ذلك أّن التقديم وهو مذهب سيبويه)8(، وُحجّتَ

التمييز فاعل في األصل، والفاعل ال يتقدم، فكذلك 

فأصُل  فــاعــٌل،  التمييز  هــذا  فأصل  قوته  في  كــان  ما 

يٍد(، ثم ُحّول  يٌد نفسًا(: )طابت نفُس ز قولنا: )طاب ز

، وهو ما يسميه النحاة )تمييز  هذا الفاعل إلى تمييز

إبهام  لرفع  به  وُيؤتى  الجملة(،  )تمييز  أو   المحول(، 

في  فـ)نفس(  العامل،  نسبة  من  الجملة  تضمنته  ما 

عن  محول  جملة  تمييز  نفسًا(  يــٌد  ز )طــاب  قولنا: 

من  ــه 
َ
ألّن يــد(؛  ز )طــاب  جملة  إبهام  يرفع  وهو  فاعل، 

: ارتشاف الضرب: 363/٢، والمساعد: ٤٢/٢، وهمع  )6( ينظر
الهوامع: ٤/٤3.

: شرح األشموني على ألفية ابن مالك: 5٢/٢. )٧( ينظر
: الكتاب: ٢0٤/١-٢05. )8( ينظر
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َطيب في أمور غير النفس)١(. دونه يحتمل أن يكون الّتَ

وقد تابع سيبويه في عدم جواز تقديم التمييز على 

كثر الكوفيين)٢(،  كثر البصريين وأ عامله المتّصرف أ

القاهر  وعبد  جــنــي)٤(،  وابــن  الـــســـراج)3(،  ابــن  ومنهم 

حه  وصّحَ الــبــاقــولــي)6(،  الحسن  ــو  وأب  الــجــرجــانــي)5(، 

ي)٧(، ووافقهم ابن يعيش حيث رّدَ  أبو البركات  األنبار

 به المازني والمبّرد والكوفيون)8(، كما تابعهم 
َّ

ما استدل

الشاطبي)١١(،  الناظم)١0(،واإلمام  وابن  الحاجب)٩(،  ابن 

بها   
َّ

استدل التي  الشعرية  األبيات  ــه  وّجَ إذ  ان  ّبَ والّصَ

ها ضرورة شعرية)١٢(.
َ
المازني والمبّرِد والكوفيون بأّن

 ،83/٢ التسهيل:  وشــرح   ،36/٢ ل:  المفّصَ شرح   : ينظر  )١(
.3١٢/٢ : ومعاني النحو

الضرب:  وارتــشــاف   ،٢٢3/١  : النحو في  األصــول   : ينظر  )٢(
 ،5٢/٢ مــالــك:  ــن  اب ألفية  على  األشــمــونــي  وشـــرح   ،385/٢
كــتــابــه  ــي  فـ ي  ــار ــ ــب ــ األن ــن  ــ وابـ  ،٢00/٢ الـــصـــبـــان:   وحـــاشـــيـــة 

اإلنصاف: ٢٤١.
.٢٢٩/٢ : : األصول في النحو )3( ينظر

: الخصائص: 38٤/٢. )٤( ينظر
: المقتصد في شرح اإليضاح: ٢/6٩5. )5( ينظر

: شرح اللمع: ٢١١. )6( ينظر
 ،)١٢0 )م:   ٢3١/٢ الخالف:  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )٧(

وأسرار العربية: ١85.
ل: ٢/٤3. : شرح المفّصَ )8( ينظر

: كافية ابن الحاجب: ٢/١06. )٩( ينظر
: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ٢53. )١0( ينظر

الكافية:  الخالصة  شــرح  في  الشافية  المقاصد   : ينظر  )١١(
.555-55٤/3

ان على شرح األشموني: ٢0١/٢. ّبَ : حاشية الّصَ )١٢( ينظر

عثمان  أبــي  مذهب  وهــو  التقديم  جــواز  الثاني: 

ورأي  الكوفيين)١3(.  مــن  وجماعة  والــمــبــّرد  المازني 

مذهب  فيه  يذهبان  جلٌي  واضــٌح  والمبّرِد  المازني 

عامله  على  التمييز  تقديم  يجيزون  الذين  الكوفيين 

كان  إذا  التبيين   
َ

أّن »واعلم  د:  المبّرَ قال  المتصّرف، 

ف الفعل، فقلت:  العامل فيه فعاًل جاز تقديمه؛ لتصّرُ

شئت  فــإن  عــرقــًا(،  ــبــُت  )وتــصــّبَ و شحمًا(،  )تفقأُت 

بُت(،  تصّبَ )عرقًا  و تفقأت(،  )شحمًا  فقلت:  مت، 
َ

قّد

كقولك:)عشرون  يــراه  ـــه 
َ
ألّن سيبويه؛  يجيزه  ال  وهــذا 

درهمًا(...«)١٤(. 

حًا  ومصّرَ سيبويه  على  الـــرّدِ  في  المبّرِد  يستمر  و

 
َ

ألّن ذلــك؛  بمنزلة  هــذا  »وليس  قائاًل:  المازني،  بــرأي 

ما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ 
َ
إّن )عشرون درهمًا( و

 العامل 
َ

ــٌد(؛ ألّن يـ كــبــًا جــاء ز مــن الــفــعــل... وتــقــول )را

العامل  كــان  إذا  التمييز  تقديم  أجزنا  فلذلك  فعل 

أجاز  وممن  المازني«)١5(.   عثمان  أبي  رأي  وهذا  فعاًل 

المتصّرف  عامله  على  التمييز  تقديم  الكوفيين  من 

الكسائي نّصَ على ابن مالك قائاًل: »والجواز مذهب 

الرضي  ــّصَ  ن كما  ــمــبــّرد«)١6(،  وال والــمــازنــي  الكسائي 

الكوفيين،  والمبّرِد وبعض  المازني  أبي عثمان  )١3( مذهب 
الخالف:  مسائل  في  واإلنصاف   ،36/3 المقتضب:   : ينظر
الكافية  ــرح  وش  ،٤٢/١ ل:  المفّصَ ــرح  وش  ،)١٢0 )م:   8٢8/٢
طولون:  ابن  وشرح   ،٢٩0/٢ الهوامع:  وهمع   ،3٤8/١ الشافية: 

.٤٢٩/١
)١٤( المقضب: 36/3.

)١5( المصدر نفسه: والصفحة نفسها.
)١6( شرح التسهيل: ٢/٢30.
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على   ، والخضري)3(  الناظم)٢(،  وابن  االسترآبادي)١(، 

مذهب الكسائي هذا.

تقديم  جــواز  اج  الــســّرَ ابن  ه  عّنَ نقل  فقد  الفّراء  أّمــا 

صحيحًا؛  ليس  النقل  وهذا  عامله)٤(،  على  التمييز 

الــقــرآن  فــي معاني  الــفــراء  نــصــوص  ــى  إل الــرجــوع   
َ

ألّن

مالك)6(،  ابن  ح  صّرَ وقد  ذلــك)5(،  إجازته  عدم  تثبت 

اء هذا في عدم إجازته   مذهب الفّرَ
َ

واألشموني)٧(، بأّن

وموافقته  الــمــتــصــّرِف  عامله  على  التمييز  تقديم 

سيبويه والبصريين فيما ذهبوا إليه.

والكوفيين  والمبّرِد  والمازني  الكسائي  تابع  وممن 

في جواز التقديم، الُجرمي)8(، وأبو البقاء العكبري)٩(، 

قياسًا  أقــول؛  وبقولهم   ...« قائاًل:  مالك  ابــن  واخــتــاره 

ولصحة  ف  متصرِّ بفعل  المنصوبة  الفضالت  على 

بالنقل الصحيح«)١0(،  وروَد ذلك في الكالم الفصيح 

كذلك،  األشموني  وتبعهم  حــيــان)١١(،  أبــو  حه  وصّحَ

من  وافقهم  ومن  والمبّرِد  والمازني  الكسائي  واحتّجَ 

: شرح كافية ابن الحاجب: ١0٧/٢. )١( ينظر
: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ٢53. )٢( ينظر

: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 5١٢/١. )3( ينظر
.٢30/٢ : : األصول في النحو )٤( ينظر

: معاني القرآن، للفراء: 6٢/١. )5( ينظر
: شرح التسهيل: 30٤/٢. )6( ينظر

 ،5٢/٢ مــالــك:  ابــن  ألفية  على  األشــمــونــي  شــرح   : ينظر  )٧(
ان: ٢/٢00. ّبَ وحاشية الّصَ

: همع الهوامع: ٢/٢٩0. )8( ينظر
.١08 : : مسائل خالفية في النحو )٩( ينظر

)١0( شرح التسهيل: 30٢/٢.
: ارتشاف الضرب: 5٢٧/٢. )١١( ينظر

أّمــا  والــقــيــاس،  بالسماع  مذهبهم  اإلثــبــات  النحاة 

السماع فقول الشاعر)١٢(:

أتــــــَهــــــجــــــُر لــــيــــلــــى بـــــــالـــــــفـــــــراِق حـــبـــيـــبـــهـــا

ــُب ــيـ ــطـ  بـــــــالـــــــِفـــــــراِق تـ
ً
ومــــــــا كــــــــان نــــفــــســــا

وقول اآلخر)١3(:

مـــقـــلـــص ــد  ــ ــهـ ــ نـ ــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ بــــمــــثــــل  ردُت 

ــا ــ ــب ــ
َّ
ــل ــحــ ــ ت مـــــــــــاًء  عـــــطـــــنـــــاُه  إذا  ــٍش  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـ

المتصّرِفة  األفعال   
َ

أّن في  فيتّمثل  القياس  ــا  وأّم

كالمفعول والحال، لذا  يجوز تقديم معموالتها عليها 

مقيٌس  المتصّرف  عامله  على  التمييز  تقديم   
َ

ــإّن ف

على تقديم المفعول والحال وغيرهما)١٤(.

النحاة  من  وافقهم  ومــن  والبصريون  سيبويه  أّمــا 

ــزون تــقــديــم الــتــمــيــيــز عــلــى عــامــلــه  ــي ــج ـــهـــم ال ي
َ
فـــإّن

ه فاعل في المعنى، لذا لم يجز تقديمه 
َ
المتصّرف؛ ألّن

والحال  المفعول  بخالف  لفظًا،  فاعاًل  كــان  لو  كما 

كان فاعاًل في  إن  ه يجوز تقديمهما على العامل و
َ
فإّن

، وهذا االستدالل هو   الفرق بينهما ظاهر
َ

المعنى؛ ألّن

الذي استند عليه سيبويه)١5(.

والمقاصد   ،٢80 ديوانه:  في  السعدي  ل  للمخّبَ البيت   )١٢(
النحوية: ٤٢١/٢، وقيل هو ألعشى همدان أو لقيس بن معاذ 

الملّوح العامري.
النحوية:  المقاصد   : ينظر مــقــروم،  بــن  لربيعة  البيت   )١3(

.٤١٧/٢
: اإلنصاف في مسائل الخالف: 830/٢ )م: ١٢0( . )١٤( ينظر

الخالف:  واإلنصاف في مسائل   ،٢05/١ الكتاب:   : ينظر  )١5(
830/٢ )م: ١٢0(  .
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أتهجر  الــشــعــري:  الشاهد  البصريون  حمل  وقــد 

الكسائي  به  استدل  الذي  حبيبها...  بالفراِق  سلمى 

أخرى  رواية  فيه   
َ

أّن والكوفيون على  والمبّرد  والمازني 

ذكر ذلك ابن جني، فقال: »فنقابله برواية الزجاجي، 

كان  )وما  أيضًا،  إسحاق  وأبي   ، نصر بن  إسماعيل  و

بعد  والقياس  بــروايــة  فــروايــة  تطيب(،  بالفراق  نفٌس 

الشعر  في  جــاء  التقديم  هــذا   
َ

أّن على  أو  كــم«)١(.  حــا

ُيخضعون  فهم  لــذا  عليه)٢(،  ُيقاس  ال  والشاذ  شــاذًا، 

مذهبهم  خــالف  على  ظاهرها  جــاء  التي  الشواهد 

للتأويل والتقدير)3(. 

الثقاة  »بإثبات  البصريين  اعتراض  عن  ُيجاب  و

اج  السّرَ وابن  والمبّرد  المازني  رواها  لرواية )نفسًا( فقد 

هذه  صحة  يمنع  ال  األخــرى  الــروايــة  وورود  وغيرهم، 

البن  ِسلم  فال  هــذا  وعلى  قبل،  من  ثبت  كما  الــروايــة 

يصح  ال  ــه 
َ
ألّن ؛   ... الزجاجي  برواية  نقابله  قوله:  جني 

رواة  في  وثق  إذا  أخــرى  برواية  الرواية  على  االعتراض 

الوجهين«)٤(، كما اعترض على الشاهد وقالوا: بتقدير 

على  ينصب  ولم  نفسًا(  )أعني  تقديره:  ناصب  فعل 

جيب على هذا التقدير والتأويل بالقول: 
ُ
التمييز)5(، وأ

)١( الخصائص: ٢/386.
الوصفي  والمنهج  والصرف  النحو  في  الكوفيون   : ينظر  )٢(

.٤٢ : المعاصر
: المصدر نفسه: ١٩٢. )3( ينظر

)٤( مسائل الخالف النحوية في ضوء االعتراض على الدليل 
النقلي: ٢٩8-٢٩٩.

 ،)١٢0 )م:   83١/٢ الخالف:  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )5(
النحويين  مــذاهــب  عــن  والتبيين   ،١85 الــعــربــيــة:  ــرار  ــ وأس

البصريين والكوفيين: 3٩٧.

ف ال يقتضيه المقام، إذ ال يفتقر فهم الكالم 
ّ
ه متكل

َ
»إّن

إلى تقدير هذا الفعل«)6(.

أبو  إليه  ذهــب  مــا   
َ

أّن يــرى  الباحث   
َ

فـــإّن وهــكــذا 

عثمان المازني والمبّرد والكوفيون وما اختاره األشموني 

هو  المتصرف  عامله  على  التمييز  تقديم  جــواز  في 

الراجح؛ لثبوت السماع والقياس به، إذ ثبتت الكثير 

أّما ما احتّجَ به  التقديم،  التي تؤيد هذا  من الشواهد 

كون التمييز فاعاًل في األصل  البصريون وسيبويه في 

بمقنع  ليس  ه 
َ
ألّن الرضي؛  ه  رّدَ فقد  تقديمه،  يجوز  فال 

هذا  إلــى  يلتفت  وال  أصــلــه  عــن  يــخــرج  قــد  فالشيء 

األصل)٧(، كما رّدَ ابن مالك حجة سيبويه والبصريين 

عليه،  دليل  ال  برأي  روايــات  دفعوا  هم 
َ
أّن منها:  بوجوه 

 ُمنع التقديم؛ لكونه فاعاًل في 
َ

فال يلتفت إليه، كما أّن

، وفي غيرها هو بخالف  ما هو بعض الصور
َ
إّن األصل 

)فجّرَ األرض عيونًا(،  : )امتأل الكوُز ماًء(، و ذلك، نحو

بقصورها  المنع  علة  ضعف  على  داللـــة  هــذا  وفــي 

اعتراض  رد  ذلك  إلى  يضاف  الصور)8(.  جميع  على 

 به الكوفيون بما ذكرنا من 
َّ

البصريين على ما استدل

إثبات الثقة لرواية البيت.

لبدء  الــجــارة  )مــن(  تأتي  هل  السادسة:  المسألة 

الغاية في الزمان؟

)6( مسائل الخالف النحوية في ضوء االعتراض على الدليل 
النقلي: ٤3٤.

: شرح الرضي على الكافية: ٢/١08. )٧( ينظر
الكافية  وشـــرح   ،30٤-303/٢ التسهيل:  شــرح   : ينظر  )8(

الشافية: ١/٢٤8-٢٤٩.
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األزمنة  في  الغاية  لبدء  تأتي  وقد  األشموني:  قال 

ڄ   ڦ   چ   : نحو النحويين  كثر  أل خالفًا  أيضًا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  چ )سورة التوبة، من اآلية: ١08(، 
وقوله من الطويل:

ــة ــَمـ ــيـ ــلـ  ِمــــــــن أزمـــــــــــــاِن َيـــــــــوم َحـ
َ

َتــــــَخــــــيــــــرّن
ــــجــــارب)1( ــَت ــ ُكـــــّل ال إلــــى الــــَيــــْوم َوَقـــــــْد َجـــربـــن 

)من(  مجيء  في  والكوفيون  البصريون  اختلف 

البتداء الغاية من الزمان، فذهب البصريون إلى عدم 

الزمان)٢(،  الغاية من  ابتداء  استعمال )من( في  جواز 

)من(  استعمال  وحصر  ذلك  إلى  سيبويه  أشار  وقد 

فــي ابــتــداء الغاية فــي الــمــكــان، فــقــال: »وأّمـــا )مــن( 

كن، وذلك قولك: )من  فتكون البتداء الغاية في األما

مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا(، وتقول إذا كتبت 

كن  األما سوى  األسماء  فهذه  فالن،  إلى  فال  من  كتابًا 

بمنزلتها«)3(، وتبعه األخفش قائاًل:)) ڄ  ڄ  ڄ  

 من العرب من 
َ

((، يريد: منذ أول يوم؛ ألّن ڄ  ڃ    ڃ  
يريد  أول يوم،  يريد: منذ  كذا(،  أره من يوم  يقول:)لم 

به: من أّول األيام، كقولك:)لقيت كل رجٍل(، تريد به: 

كل الرجال«)٤(.

)تخيرن(،  بدل  بلفظ)تورثَن(  الديوان  في  البيت  ورد  قد   )١(
: ديوان النابغة الذبياني: ٤5، شرح األشموني على ألفية  ينظر

ابن مالك: ٢/٧0.
)م:   3٧١-3٧0/١ الخالف:  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )٢(

5٤(، والتبيان في إعراب القرآن: ٢/660.
)3( الكتاب: ٢٢٤/٤.

)٤( معاني القرآن، لألخفش: ٢/560-56١.

ــواز اســتــعــمــال)مــن( ومــمــن وافــقــهــم فــي عـــدم جـ

قائاًل:  بذلك  صّرح  وقد  المبّرد  الزمانية  الغاية  البتداء 

من  :)سرت  نحو الغاية،  ابتداء  وأصلها  »ومنها)من( 

مكة إلى المدينة(«)5(، وقال أيضًا: »وأّما)من(فمعناها 

قولك:  الغاية،  ابتداء  وقال:«فأّما  الغاية«)6(،  ابتداء 

 ابتداء 
َ

)سرت من البصرة إلى الكوفة(، فقد أعلمته أّن

السير كان من البصرة«)٧(.

يلهم  وتأو البصريين  مذهب  الرماني  ارتضى  وقد 

ووافقهم  الـــزمـــان)8(،  على  تدخل  ال  )مــن(   
َ

أّن كـــرًا  ذا

معرض  في  بذلك  صــّرح  إذ  الجرجاني  القاهر  عبد 

األزمنة  في  )مــذ(  »و فقال:  )مــذ(،  و عن)منذ(  حديثه 

مذ  قلت:)خرجُت  فــإذا  األمكنة،  في  )مــن(  بمنزلة 

وأول  ابتداؤه  الخروج   
َ

أّن المعنى  كان  الجمعة(  يوم 

من  قلت:)خرجت  إذا  ــك 
َ
أّن كما  الجمعة،  يــوُم  وقته 

 البصرة أول مكان الخروج، 
َ

)من( على أّن
َّ

البصرة( دل

وقد تدخل )من( على األزمنة قلياًل، كقوله: أقوين من 

ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   چ  تعالى:  وقوله  شهر)٩(،  ومن  حجج 

)سورة التوبة، من اآلية: ١08(، وحمل  چ  ڃ  چ  چ 
أّول  تأسيس  )من  أعلم  واهلل  ه 

َ
كأّن التأويل  على  ذلك 

الكتاب  صاحب   
َ

أّن هذا  إلى  دعاهم  والــذي  يــوم(، 

كثر  األ  
َ

ألّن صحيح؛  ــذا  وه لألمكنة،  ــن(  ــ )م
َ

إّن ــال:  ق

)5( المقتضب: ٤٤/١.
)6( المصدر نفسه: ٤/١36.

)٧( المصدر نفسه: والصفحة نفسها.
: معاني الحروف: ١03. )8( ينظر

 ، الِحْجر ِة  بُقّنَ يار  الِدّ )٩( هذا عجز لبيت زهير وصدره: لمن 
: ديوانه: ٤5. ينظر
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إن  ــه 
َ
وأّن المكان،  موضوع  )مــن(   

َ
أّن أراد  ه 

َ
فكأّن ذلك 

دخل على الزمان فعلى ضرب من االستعارة«)١(. 

بقوله:  ذلك  معلاًل  ي  األنبار البركات  أبو  وتابعهم 

)من( 
َ

)مذ( من الزمان؛ ألّن »...)من( في المكان نظير

كما  المكان،  في  الغاية  ابتداء  على   
ّ

لتدل وضعت 

 )مذ( وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان، 
َ

أّن

ك تقول: )ما رأيته مذ يوم الجمعة(، فيكون 
َ
ال ترى أّن أ

ية  الرؤ فيه  انقطعت  الذي  الوقت  ابتداء   
َ

إّن المعنى: 

يوم الجمعة، كما تقول: )ما سرت من بغداد(، فيكون 

فكما  المكان،  هذا  من  بالسير  ابتدأت  ما  المعنى: 

ال  بــغــداد(، فكذلك  )مــا ســرت مذ  تقول:  أن  يجوز  ال 

 يجوز أن تقول: )ما رأيته من يوم الجمعة(«)٢(. ونقل لنا 

ي عن أبي الحسن األخفش جعله  أبو البركات األنبار

كما  ــهــا تـــزاد فــي اإليــجــاب 
َ
إّن ــــدة، و )مـــن( هــا هنا زائ

ں   ڱ   ڱ   چ  تعالى:  بقوله  محتجًا  النفي  في   تــزاد 

لكم  يغفر  أي:   ،)٤ اآليـــة:  مــن  ــوح،  ن )ســـورة  چ  ں  
ذنوبكم)3(، وممن وافقهم أيضًا ابن يعيش)٤(.

والمفسرين  النحاة  من  الطائفة  هــذه  وجــود  ومــع 

 
َ

نا نجد أّن
َ
دوه فإّن الذين ارتضوا المذهب البصري وأّيَ

)١( المقتصد في شرح اإليضاح: 855-85٤/٢.
 ،)5٤ )م:   3٧١-3٧0/١ الــخــالف:  مسائل  في  اإلنــصــاف   )٢(

: البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٤05.  ينظر و
 ،)5٤ )م:   3٧6/١ الخالف:  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )3(
إلى  عــدُت  إني  بالذكر  الجدير  ومن   ،٤٤١/٩ األدب:  وخزانة 
معاني القرآن لألخفش فلم أعثر على ما نسبه إليه أبو البركات 
 : ينظر الموضع.  هــذا  في  جعله)من(زائدة  من  ي  األنــبــار ابــن 

معاني القرآن، لألخفش: ٢/560-56١.
: شرح المفّصل: ٤5٩/٤. )٤( ينظر

ف هذا المذهب وأجاز استعمال)من(  هناك من ضّعَ

عطية  كابن  والمكان  الــزمــان  فــي  الغاية  ابــتــداء  فــي 

ابن  »قــال  قــال:  إذ  أبو حيان،   إليه  على وفق ما عــزاه 

يحسن عندي أن ُيستغنى في هذه اآلية عن  عطية: و

ها بمعنى 
َ
، وأن تكون)من( تجر لفظة )أّول(؛ ألّن تقدير

 األيام«)5(،وتابع السهيلّي 
ُ
ه قال من مبتدأ

َ
كأّن البداءة، 

ِفَظ بالتأسيس 
ُ
ل ه 

َ
بأّن ابن عطية في ذلك معلاًل ذلك 

وعليه  يـــوم(؛  أول  تأسيس  وقــف  معناه:)من  لكان 

دخول  والصحيح  الفائدة،  عديم  التأسيس  فإضمار 

)من( على الزمان وغيره)6(.

البصريين  مذهب  العكبري  البقاء  أبو  ف  وضّعَ

بمكان)٧(،  ليس  ر 
َ

المقّد التأسيس   
َ

بــأّن ذلك  معلاًل 

»بقي  بقوله:  ذلك  مؤكدًا  ياسين  الشيخ  فه  ضّعَ كما 

 أن 
َّ

إال  التأسيس ليس مكانًا فما معنى التأويل به 
َ

أّن

يقال المقصود أن ال يكون االبتداء في الزمان، وذلك 

بــأن ال يكون في زمــان وال مــكــان«)8(. ونسب  صــادق 

قوله:  الربيع  أبي  ابن  إلى  المرادي  قاسم  بن  الحسن 

ما هو في الموضع الذي يصلح 
َ
 محل الخالف إّن

َ
»إّن

فيه دخول )منذ(، وهذا ال يصلح فيه دخول )منذ( فال 

يقع خالف في صحة وقوع )من( هنا«)٩(.  

 ،83/3  : الوجيز المحرر   : ينظر و  ،٩٩/5 المحيط:  البحر   )5(
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١66/8.

 ،3١٩/١ اللبيب:  ومغني   ،٢5٧/٤ األنــف:  الــروض   : ينظر  )6(
ودراسات ألسلوب القرآن الكريم: 3/3٢٤.

: التبيان في إعراب القرآن: ٢/660. )٧( ينظر
)8( حاشية الشيخ يس على التصريح على التوضيح: ٢/8.

)٩( الجنى الداني: 3١5-3١٤.
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 البصريين منعوا دخول 
َ

وقال السمين الحلبي: »إّن

كالمهم ما  الزمان، وليس في  )من( البتداء الغاية في 

المكان«)١(.  من  ابتداء  في   
َّ

إال تكون  ال  ها 
َ
أّن على   

ّ
يدل

السمين  قول  على  البغدادي  القادر  عبد  أثنى  وقد 

ًا جيدًا)٢(. ه رّدَ
َ

الحلبي وعّد

في  )من(  استعمال  يجيزون  هم 
َ
فإّن الكوفيون  أّما 

ابتداء الغاية من الزمان والمكان خالفًا للبصريين)3(، 

إسحاق  أبــو  إليه  ذهبوا  فيما  الكوفيين  وافــق  وممن 

ها األصل 
َ
)من( جائز دخولها؛ ألّن الزجاج، إذ قال: »...و

: في ابتداء الغاية والتبعيض، ومثل هذا قول زهير

يــــــــــــــاُر بـــــــُقـــــــنـــــــِة الـــــِحـــــجـــــر لــــــمــــــن الــــــــــــــّدِ
أقـــــــويـــــــَن مــــــن ِحـــــــَجـــــــٍج ومــــــــن َدّهــــــــــــــــٍر)4)

ف  ضّعَ حيث  العكبري  البقاء  أبــو  وافقهم  كما 

ر 
َ

 التأسيس المقّد
َ

اًل ذلك بأّن
َّ
مذهب البصريين معل

ارتضاه  كما  الخّباز)6(،  ابن  ووافقهم  بمكان)5(،  ليس 

)رضــي  عائشة  السيدة  بقول  جًا  محّتَ مــالــك)٧(  ابــن 

ولم  َس 
َ
َفَجل اهلِل�،   

ُ
َرُســـول َدَخـــَل  )ِإْذ  عنها(:  اهلل 

: خزانة األدب: ٩/٤٤0. ينظر )١( الدر المصون: ١50/٢، و
: خزانة األدب: ٩/٤٤0. )٢( ينظر

 ،)5٤ )م:   3٧0/٤ الخالف:  مسائل  في  اإلنصاف   : ينظر  )3(
والتبيان في إعراب القرآن: ٢/66.

القرآن  معاني   : ينظر و  ،3١/ سلمى:  أبي  بن  زهير  ديــوان   )٤(
إعرابه، للزجاج: ٤٧٧/٢-٤٧8، وخزانة األدب: ٤٤/٩. و

األدب:  وخزانة   ،66/٢ القرآن:  إعــراب  في  التبيان   : ينظر  )5(
.٤٤0/٩

ة المخفية: ١8١/١. : الغّرَ )6( ينظر
: شواهد التوضيح والتصحيح: ١٩0. )٧( ينظر

وتابعه  قــيــل()8(،  ما  فــّيَ  ِقيَل  يــوم  من  عندي  يجلس 

جّوزه  وممن  ذلــك)٩(،  في  الناظم  ابن  الدين  بدر  ابنه 

وتابعهم  ه)١0(،  ورّدَ دليلهم  في  طعن  ــه 
َ
أّن بيد  الرضي 

ًا بكثرة ورود  المرادي)١١(، كما وافقهم أبو حيان محتّجَ

كالم العرب نثرها ونظمها)١٢(، وقد أشار إلى  ذلك في 

بقول  محتجًا  أيضًا  هشام)١3(  ابن  يلهم  وتأو  مذهبهم 

الجمعة()١٤(،  إلى  الجمعة  من  )فمطرنا   � الرسول 

تقع  )من(االبتدائية 
َ

أّن ذكر  الذي  عقيل  ابن  وتابعهم 

ح  رّجَ كما  قلياًل)١5(،  الزمان  وفي  كثيرًا  الزمان  غير  في 

ومذهبهم  الكوفيين  تــأويــل  األزهـــري  خالد  الشيخ 

 األصـــل عــدم الــحــذف)١6(،ووافــقــهــم 
َ

ــر أّن ــذا، وذكـ هـ

اآللوسي  تبعهم  كما  والــســيــوطــي)١8(،  األشــمــونــي)١٧(، 

وكالم  اآليات  كثيرًا من   
َ

أّن بقوله:«والحق  مؤكدًا ذلك 

ال  ف 
ُّ
تكل ذلك  كل  تأويل  والتزام  لهم  يشهد  العرب 

ي، رقم الحديث)٢66١(: 3/٢٢٩- )8( صحيح اإلمام البخار
.٢30

: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ٢60. )٩( ينظر
.٢68-٢6٧/٢ : : شرح الكافية في النحو )١0( ينظر

 ،30٩-308/ المعاني:  حروف  في  الداني  الجنى   : ينظر  )١١(
والمرادي وكتابه توضيح مقاصد األلفية: 50١.

: ارتشاف الضرب: ٢٤١/٢. )١٢( ينظر
: مغني اللبيب: 3١8/١-3١٩، وأوضح المسالك:  )١3( ينظر

.٢١-٢٢/3
 ،36/٢ الحديث)١0١6(:  رقم  ي،  البخار اإلمام  صحيح   )١٤(

: سنن النسائي، رقم الحديث )١50٤(: ١٢5/3. ينظر و
: شرح ابن عقيل: ٢/١5. )١5( ينظر

:  التصريح على التوضيح: ٢/8. )١6( ينظر
: شرح األشموني: ٢/٧0. )١٧( ينظر

: الفرائد الجديدة: 56١/٤. )١8( ينظر
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داعي له«)١( .

أبو  الكوفيين  مذهب  ف  ضّعَ فقد  الحقيقة  وفي 

الكريمتين  اآليتين  ل  ــأّوَ تـ حيث  ي  األنــبــار البركات 

مذهبهم  صحة  على  الكوفيون  بهما   
َّ

استدل اللتين 

الــروايــة   
َ

أّن ــر  ذكـ إذ  الـــبـــصـــري)٢(،  لــلــمــذهــب  وفـــاقـــًا 

 ،) دهــر ومــذ  حجج  هي)مذ  زهير  لبيت  الصحيحة 

ت رواية الكوفيين للبيت  ه حتى صّحَ
َ
ثم زاد عليه بأّن

مذهبهم  ف  ضّعَ وممن  مضاف)3(،  تقدير  على  فهو 

ه ابن يعيش)٤(.   ورّدَ

 ...« بقوله:  ه  ورّدَ دليلهم  فــي  الــرضــي  طعن  كما 

اًل  وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضًا، استدال

بقوله تعالى: چ ڄ  ڃ    ڃ  چ وقوله تعالى: چ ٻ  

من  الــجــمــعــة،  ــورة  ــ )س چ  پ       پ   پ    پ  
ى في اآليتين  ...، وأنا ال أر اآلية: ٩(، وقوله: لمن الديار

ــتــداء  االب معنى  مــن  الــمــقــصــود  إذ  ــتـــداء؛  االبـ معنى 

االبتدائية  بـ)من(  المتعدي  الفعل  يكون  أن  في)من( 

يكون المجرور  كالسير والمشي ونحوه، و شيئًا ممتدًا 

 : نحو الفعل،  ذلك  ابتداء  منه  الــذي  الشيء  بـ)من( 

بها  المتعدي  الفعل  يكون  أو  البصرة(،  من  )ســرُت 

إلى  فــالن  من  أُت  )تــبــّرَ  : نحو الممتد،  للشيء  أصــاًل 

ين، 
َ

فالن(... وليس التأسيس والنداء حديثين ممتّد

واقعان  حدثان  هما  بل  الممتد  للمعنى  واألصليين 

فيما بعد )من( وهذا معنى )في(، فـ)من( في اآليتين 

)١( روح المعاني: ١٧/١١-١8.
: البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٤05، ٢/٤38. )٢( ينظر
: اإلنصاف في مسائل الخالف: 3٧5/١ )م: 5٤(. )3( ينظر

: شرح المفصل البن يعيش: ٤٢٩/٤. )٤( ينظر

ما  كثيرًا  الظروف  في  )من(   
َ

ألّن وذلك  )في(؛  بمعنى 

تقع بمعنى )في(...«)5(. 

رأيت  رين  والمفّسِ النحاة  آراء  على  االطــالع  وبعد 

استعمال)من(  جواز  من  الكوفيون  إليه  ذهب  ما   
َ

أّن

البتداء الغاية الزمانية هو الراجح؛ لكونه جاء معضودًا 

الكريمة  الــقــرآنــيــة  بــالــنــصــوص  المتمثل  بــالــســمــاع 

 
َ

أّن كما  العرب،  وأشعار  الشريفة  النبوية  واألحاديث 

الواردة  النصوص  حمل  من  البصريون  إليه  ذهب  ما 

عن العرب التي اشتملت على دخول )من( وداللتها 

ه 
ّ
ى أَن على الزمان، على التأويل بتقديم محذوف، أر

ف بال دليل أيضًا 
ُّ
، والتقدير تكل ال داعي من التقدير

 تأويل الكثير قبيح)6(. 
َ

فإّن

لفائدة  الجارة  )مــن(  تأتي  هل  السابعة:  المسألة 

الظرفية؟

 : ــي: الــــســــادس: الـــظـــرفـــيـــة، نــحــو ــونـ ــمـ  قــــال األشـ

، من اآلية: ٤0(،  چ )سورة فاطر ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ 
چٻ  پ  پ  پ  پ      چ )سورة الجمعة، 
من اآلية٩()٧(، وقد وردت في القرآن بمعنييها الزمانية 

 ، چ  ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   چ  تعالى:  كقوله  والمكانية 

وجه االستشهاد: مجيء )من( بمعنى )في( التي تفيد 

الظرفية المكانية على مذهب الكوفيين، والبصريون 

للظرفية)8(.  وليس  الجنس،  لبيان  -هنا-  ــهــا 
َ
أّن رأوا 

اآليتين  البصريون هي في  الكوفيين، وقال  وهذا قول 

)5( شرح الرضي على الكافية: ٢6٧/٤-٢68.
: ارتشاف الضرب: ٤٤١/٢. )6( ينظر

: شرح األشموني على ألفية ابن مالك: ٧٢/٢. )٧( ينظر
)8( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ١8/3.



شموني للنحويين الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك
ُ
موافقات األ

290     | أ. م. د. عباس حميد سلطان 

چ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ  تعالى:  كقوله  الجنس  لبيان 

)سورة البقرة، من اآلية: ١06()١(. أّما داللتها على ابتداء 

النحويين  بين  اتفاق  موضع  فهو  المكان  في  الغاية 

البصريين والكوفيين.

وأّما داللتها على ابتداء الغاية الزمانية فقد منعها 

درستويه  وابن  والمبرد  الكوفيون  وأجازها  البصريون 

)من(  داللة  النحويين  بعض  ورجح  3٤٧ه()٢(،  )ت: 

على ابتداء الغاية الزمانية)3(، وهو ما اختاره األشموني، 

وهو األقرب إلى داللة النص القرآني، فمن النصوص 

القرآنية الدالة على الظرفية الزمانية:

ڄ   ڄ   ڦ   چ  تعالى:  قــال  األول:  الموضع 

)ســورة  چ  چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ  
التوبة، من اآلية: ١08(. جاء في معاني القرآن لألخفش 

 
ُ

منذ يريد:  يوم(  أول  من  التقوى  على  »وقــال:)أســس 

كذا،  أره من يوم  العرب من يقول لم   من 
َ

ألّن أول يوم 

وقد  ــام(«)٤(.  األيـ أول  )من  به  يريد  يوم  أول  منذ  يريد: 

ڦ   چ  تعالى:  لقوله  تفسيره  في  الطبري  ذهــب 

على  وأصله  أساسه  ابتدئ  أي:  چ  ڄ   ڄ   ڄ  
بنائه،  فــي  ابــتــدئ  يــوم(  أول  )مــن  وطاعته  اهلل   تقوى 

چ ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  چ ، يقول: أولى أن تقوم فيه 
مصليًا...يراد به من أول األيام)5(.

)١( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ١8/3.
: شرح الكافية: 6/٧. )٢( ينظر

: ارتشاف الضرب من لسان العرب: ٢٩٢/٢. )3( ينظر
)٤( معاني القرآن، لألخفش: ١/366.

: جامع البيان، للطبري: ١٤/٤٧6.  )5( ينظر

وجاء من بعده السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه 

 )من( على ما ذكره البصريون تستعمل في 
َ

فقال: »إّن

يستعمل مكانها في الزمان )منذ(، فإن  غير الزمان، و

: چ ڦ  ڄ  ڄ  
َ

قال قائل: فقد قال اهلل عّزَ وجّل

)أول يوم( من الزمان فقد  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ ، و
أن  يجوز  يــوم(  أول  الزمان...)من  على  )مــن(  دخلته 

يكون معناها: من تأسيس أول يوم، وحذف المضاف 

 
َ

أّن يزعمون  والكوفيون  مقامه...  إليه  المضاف  وقام 

تصلح  ال  )مــنــذ(  و والـــزمـــان،  للمكان  تصلح   )مـــن( 

 للزمان«)6(.
َّ

إال
اإلنصاف  كتابه  فــي  ي  األنــبــار البركات  أبــا  ولعل 

كثر من توسع هذه المسألة، جاء في المسألة الرابعة  أ

يجوز  )مـــن(   
َ

أّن إلــى  الكوفيون  »ذهـــب  والخمسين 

البصريون  وذهــب  والمكان،  الزمان  في  استعمالها 

الكوفيون  أّما  الزمان،  في  استعمالها  يجوز  ال  ــه 
َ
أّن إلى 

استعمال  يجوز  ه 
َ
أّن على  الدليل  قالوا:  بأن  فاحتجوا 

ه قد جاء ذلك في كتاب اهلل تعالى 
َ
)من( في الزمان أّن

البصريون  ــا  وأّمَ  ، جائز ــه 
َ
أّن على   

َّ
العرب...فدل وكــالم 

 )من( في المكان 
َ

فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أّن

 )من( وضعت لتدل على 
َ

نظير )مذ( في الزمان؛ ألّن

وضعت  )مـــذ(   
َ

أّن كما  الــمــكــان،  فــي  الغاية  ابــتــداء 

الجواب  وأّمــا  الزمان...  في  الغاية  ابتداء  على  لتدل 

تعالى: بقوله  أّما احتجاجهم  الكوفيين:  كلمات   عن 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ 
يوم  أول  تأسيس  من  فيه  لهم  حجة  فال  چ  چ   چچ  

)6( شرح كتاب سيبويه للسيرافي: ٩٢/١.
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فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه«)١(.

الكالم   في 
َ

أّن فيرى  السامرائي  الدكتور فاضل  أّما 

 المقصود من معنى االبتداء 
َ

المتقدم نظرًا؛ وذلك أّن

في )من( أن يكون الفعل شيئًا معتدًا، أو يكون أصاًل 

 ذلك في ابتداء الغاية وليس في عموم 
َ

للمعتد، فإّن

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   تعالى:چ  فقوله  االبتداء، 

لالبتداء  فيه  )من(  چ  چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    
لالبتداء  فهي  يوم،  أول  التقوى  على  التأسيس  فبدء 

وقوع الحدث)٢(.

ڦ   چ  تعالى:  قوله  بين  فرقًا  ثمة   
َ

أّن والظاهر 

چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
يــوم(  أول  مــن  التقوى  على  )أســس  وقــولــنــا:  چ  چ  
 أول يوم في اآلية المباركة هو بدء التأسيس، 

َ
أّن وهو 

ذلك  تحتمل  ما  ورّبَ له  ظرفًا  كونه  عن  النظر  بصرف 

أول   ...
َ

أّن فمعناه  قولنا  أّمــا  فيه.  نصًا  ليست  ها  لكّنَ

وال تحتمل غيره فهي نص  للتأسيس،  يوم هو ظرف 

موضع  الكريمة  اآليـــة  ســيــاق  إلــى  رجعنا  إذا  و فــيــه، 

نا نلحظ داللة االبتداء 
َ
البحث واآليات التي قبلها فإّن

 هــذِه اآليــة -كما يرى 
َ

أّن في اآليــة هي األقــرب، ذلك 

- تتحدث عن مسجد قباء الذي بني   علماء التفسير

 
َ

ــأّن ب يــم  ــذي وصــفــه الــقــرآن الــكــر  على تــقــوى اهلل، والـ

ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 
في   ،)١08 اآليـــة:  مــن  التوبة،  )ســـورة  چ  ڌ  
قبال المسجد الذي بناه المنافقون وأرادوا من النبي 

: اإلنصاف في مسائل الخالف: ١/306-30٧. )١( ينظر
.66/3 : )٢( معاني النحو

 أن يصلي فيه، وهو مسجد كما يصفه القرآن بقوله: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  چ )سورة 
المسجد  تأسيس  في  والعبرة   ،)١0٧ اآلية:  من  التوبة، 

كما يفهم من النص المبارك ال ُتكمن في البناء، بل 

ذلك  منه  ينطلق  الــذي  واألســـاس  البناء  غــرض  في 

أراد أن يلفت   القرآن الكريم 
َ

إّن البناء، وبعبارة أخرى 

والــدوافــع  وأصــولــه  المسجد  بناء  بــدايــات  إلــى  نظرنا 

في  الجارة  )من(  تأتي  لذلك  بنائه،  وراء  وقفت  التي 

النص لتناغم السياق فتكون داللتها أقرب إلى معنى 

االبتداء، منها إلى الظرفية)3(.

المسألة الثامنة: هل تأتي الباء للتبعيض؟

ٱ   چ   : نحو التبعيض،   : »العاشر األشموني:  قال 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ )سورة اإلنسان، من اآلية: 6(، وقوله 
من الطويل:

ــعــــت ــ ــَرف ــ ــر ُثــــــــــّمَ َت ــ ــْحـ ــ ــَبـ ــ َشــــــــرْبــــــــّنَ ِبـــــمـــــاء الـ
ــــــــُهــــــــّنَ َنـــــِئـــــيـــــج)4)

َ
مــــتــــى لــــجــــج َخــــــْضــــــر ل

هو  للباء  األصــل  المعنى   
َ

أّن إلــى  سيبويه  ذهــب 

عن  فيخرج  الحرف  هذا  معنى  يتسع  وقد  اإللصاق، 

ما هي لإللصاق 
َ
إّن الجّر  المعنى األصل، فقال: »وباء 

يٍد ودخلت  أو االختالط، وذلك في قولك: )خرجت بز

)ضربته بالسوط(، ألصقت ضربك إياه بالسوط،  به(، و

القرآني  الخطاب  في  الجارة  )من(  داللة  بعنوان:  بحث   )3(
جامعة  يــادي،  الــز عباس  منشد  صاحب  د.  داللــيــة،  مقاربة 

المثنى- كلية التربية: ١6.
األشموني  وشرح   ،5٢ ديوانه:   : ينظر يــب،  ذؤ ألبي  البيت   )٤(

على ألفية ابن مالك: 8٩/٢.
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فما اتسع من هذا في الكالم فهذا أصله«)١(. 

وعن  األصمعي،  عن  ي  األنــصــار هشام  ابــن  ونقل 

الباء   
َ

أّن والكوفيين  مالك،  وابــن  الفارسي  علي  أبي 

متابعا  األشموني  اختاره  ما  وهو  للتبعيض)٢(،  تأتي 

ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   تعالى: چ  بقوله  واستدلوا  للكوفيين، 

الهذلي:  يــب  ذؤ أبــي  بقول  اســتــدال  وكــذلــك   ، چ  ٻ  
 

َ
أّن إلــى  المبرد  وذهــب   .)3(... ُثــــّمَ الَبْحر  ِبماء  ْبــّنَ  َشــر

الباء  ــا  »وأّمَ فقال:  للباء،  األصل  المعنى  اإللصاق هو 

فمعناه اإللصاق بالشيء، وذلك قولك: )مررت بزيد(، 

والباء ألصقت مرورك بزيد«)٤(.

إنكار  إلــى  السباقين  من  كــان  فقد  جني  ابــن  ــا  أّم

ا ما يحكيه أصحاب  التبعيض في الباء، فقال: »فأّمَ

 الباء للتبعيض، فشيء 
َ

أّن الشافعي )رحمه اهلل( من 

ال يعرفه أصحابنا وال ورد به ثبت«)5(. وقال أيضًا: »أهل 

الفقهاء«)6(. يــورده  بل  المعنى  هــذا  يعرفون  ال  اللغة 

 التبعيض ليس من معاني 
َ

أّن وذهب ابن مالك إلى 

التبعيض  تفيد  الباء   
َ

بــأّن القائلين  على  ورّدَ  الباء، 

 ، آخر فعل  معنى  الفعل  إشــراب  أي:  بالتضمين)٧(، 

في  ي(  )يــرو معنى  )يشرب(  تضمين  إلى  ذهب  كما 

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ )سورة اإلنسان: 

)١( الكتاب: ٢١٧/٤.
: مغني اللبيب: ١١١/١. )٢( ينظر

يب: ٤6. )3( ديوان أبي ذؤ
)٤( المقتضب: ٤/١٤3.

)5( سر صناعة اإلعراب:١/١٢3.
)6( المصدر نفسه: ١/٤3.

: شرح التسهيل: ١53/3. )٧( ينظر

 : 6(. وتضمين )شربن( معنى )روين( في قول الشاعر

َشرْبّنَ ِبماء...

قوله  نحو  للتبعيض)8(،  »وجــاءت  الرضي:  وقــال 

الــمــائــدة،  ــورة  ــ )س ٺچ  ڀ   چ  تــعــالــى: 

الباء  بمجيء  القائلين  من  هو  أي:   ،»)6 اآليــة:  من 

 
َ

أّن إلــى  القرآن  معاني  في  الفراء  وذهــب  للتبعيض. 

چ ليس  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعالى:  قوله  الباء في 

»يشرب  فقال:  تضمين،  على  حملها  بل  للتبعيض، 

ي   يشرب بها يرو
َ

المعنى وكأّن يشربها سواء في  بها و

ي. بها«)٩(، أي: تضمين شرب معنى رو

أّمـــا ابــن الــســراج فقد ذكــر فــي األصـــول أن معنى 

وجائز  استعانة  معه  يكون  أن  وجائز  اإللصاق،  الباء 

)كتبت  قــولــك:  استعانة  معه  الــذي  فــأّمــا  يــكــون،  ال 

)عمل الصانع بالقيدوم(، والذي ال استعانة  بالقلم(، و

وذكر  بــعــبــداهلل()١0(.  ونزلت  يٍد  بز )مــررت  قولك:  معه 

تكون  »والــبــاء  المعاني:  حــروف  كتابه  في  الزجاجي 

لإللصاق كقولك: )مررت بزيد(، وقد تقع مكان )من( 

كقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بمعنى يشرب 

للتبعيض  تأتي  الباء   
َ

إّن المالقي:  وقــال  مــنــهــا«)١١(. 

يب الهذلي: َشرْبّنَ ِبماء...قال:  واستدل بقول أبب ذؤ

لإللصاق  أو  ظرفية  فهي  ــدة،  زائ الباء  نجعل  لم  فإن 

يكون فيها معنى التبعيض)١٢(. و

)8( شرح الرضي على الكافية: ١١65.
)٩( معاني القرآن: ٢١5/3.

: األصول في النحو البن السراج: ٤١٢/١-٤١3. )١0( ينظر
)١١( حروف المعاني: 3٤٧.

: رصف المباني في حروف المعاني: ٢٢8. )١٢( ينظر
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المسألة التاسعة: ها تأتي )عن( لالستعالء؟

 : كـ)على(، نحو قال األشموني: الثالث: االستعالء 

اآلية:  من  محمد،  )ســورة  چ  وئ  وئ   ەئ   ەئ   چ 
38(، وقوله من البسيط:

حــســب فــــي  ــت  ــلـ ــصـ أفـ ال  ــك  ــمـ عـ ابــــــن  الٍه 
ــي)1( ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـ ديــــــانــــــي  أنــــــــت  وال  عــــنــــي 

كقوله  كـ)عن(  المجاوزة  »الثالث:  األشموني:  قال 

: من الوافر

ــر ــ ــي ــ ــش ــ ُق َبـــــــنـــــــو  َعـــــــلـــــــى  َرَضــــــــــيــــــــــت  إذا 
رضـــــــــاهـــــــــا)2) أعــــــَجــــــَبــــــنــــــي  اهلل  ـــــعـــــمـــــر 

َ
ل

يد  ز أبا  سمعت   : عمرو أبو  قال  الكتاب:  في  جاء 

ــاس يقولون: )رمــت  يــقــول: )رمــيــت عــن الــقــوس(، ون

عليها(، وأنشد: 

جــــــمــــــُع
َ
ــا وهــــــــــي فــــــــــــرٌع أ ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ رمــــــــــــــي ع

َ
أ

إصـــــــــــبـــــــــــُع)3) و ذرٍع 
َ
أ ثـــــــــــــالُث  وهـــــــــــي 

القوس  يعلوا  السهم   
َ

أّن على  عصفور  ابن  جه  وخّرَ

السهم   
َ

ألّن )عــن(  تدخل  كما  )عــلــى(  دخلت  ــذا  ول

يجاوزها)٤(.

على  معاني  فــي  الكسائي   
ّ

إال الكوفيون  ثــبــت 
َ
وأ

األشموني،  اختاره  ما  وهــو  )عــن(،  بمعنى  المجاوزة 

: أدب الكاتب: /5١3،  )١( البيت لذي األصبع العدواني، ينظر
وشرح األشموني على ألفية ابن مالك: ٩٤/٢.

: شرح ديوان رؤبة بن العجاج: ١٤١/١، وشرح األشموني  )٢( ينظر
على ألفية ابن مالك: ٢/٩0.

الكتاب:   : ينظر قائله،  اليعرف  الــذي  الرجز  من  البيت   )3(
.٢٢6/٤

: شرح جمل الزجاجي: ١/5١0. )٤( ينظر

: وحملوا على ذلك قول الشاعر

ــر ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ُقـ بـــــــنـــــــو  عـــــــلـــــــى  رضــــــــيــــــــت  إذا 

رضـــــــاهـــــــا ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــجـ ــ ــ أعـ اهلل  لــــــعــــــمــــــر 

. وأّما الكسائي  والمعنى: إذا رضيت عني بنو قشير

ه لما كان رضي ضد سخط عدي رضي 
َ
فكان يقول: إّن

بـ)على( حماًل على نقيضه)5(.

عطف  الرضا   
َ

ألّن جاز  هذا   
َ

إّن  : عصفور ابن  وقال 

وأشار  على،  عطفت  قال  فكأّنه  عنه،  المرضي  على 

أولى  ها 
َ
بأّن التخريجين  ووصــف  الكسائي،  قول  إلى 

بمعنى  حرف  جعل  بخالف  يسوغهما  ما  لهما  إن  و

آخر فال مسوغ لذلك، وورد مثل هذا المعنى في قوله 

تعالى: چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ )سورة 

البقرة، من اآلية: 80(، أي: عن اهلل)6(.

( زائدة؟ المسألة العاشرة: هل تقع )ثّمَ

والكوفيون  األخفش  زعم  »تنبيه:  األشموني:  قال 

(تقع زائدة؛ فال تكون عاطفة البتة، وحملوا على  )ثّمَ
َ

أّن

ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   چ  تعالى:  قوله  ذلك 

ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
التوبة،  )ســورة  چ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ     ٿ  
الجواب  عليهم(هو  )تــاب  جعلوا:   ،)١١8 ــة:  اآلي من 

زائــدة«)٧(. فاألشموني في ذكره  رأي الكوفيين   ) )ثــّمَ و

و3/٢٤٢،   ،٢6٧/٢ لــلــفــراء:  الـــقـــرآن،  مــعــانــي   : يــنــظــر  )5(
ومغني   ،38٩/٢ والــخــصــائــص:   ،53-5٢/١ والمحتسب: 

اللبيب: ١٩١، 88٧.
 ،٢85 واألزهــيــة:   ،٤6/١ لألخفش:  الــقــرآن،  معاني   : ينظر  )6(

وشرح جمل الزجاجي: ١/5١0.
)٧( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: ٢/366-36٧.
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في وقوع ثم زائدة وعدم اعتراضه عليهم فيه إشارة إلى 

اختياره لرأيهم في صحة وقوعها زائدة.

يادة )ثم( في بعض األحيان، فهي  َن ز الكوفيوَن َيَرْو

الَكريم  القرآن  بنُصوص  ُحَجج  ُهم 
َ
ول )زائـــدة(،  تأتي 

تعالى:   
ُ

قول ذلك  ِمْن  العَرب،  استعماِل  ِمن   والمأثور 

ڌ   چڌ   تــعــالــى:  ،وقـــولـــُه  چ  پ  پ   ٻ   چ 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   
گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک    ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   
اآليـــة: ١5٢(، من  مــن  آل عــمــران،  )ســـورة  چ  ں 

: أشعار العرب التي َيحَتجون بها قول زهير

ــَوى ــ َه َذا  أصـــَبـــحـــُت  ــُت  ــ ــْح ــ ــَب ــ ْص
َ
أ ِإذا  رانــــــي 

َ
أ

غـــــاِديـــــا)1) ْمــــَســــيــــُت 
َ
أ ْمــــَســــيــــُت 

َ
أ إذا  ـــــَثـــــّمَ 

َ
ف

في  الــفــاء   
َ

»إّن  :
َ

فــقــال ــراب  ـ
َ

ّش حسن  محمد  ــَر  َذَكـ

( من التنافي، َفالفاء  )ثّمَ ( زائدًة لما بيَن الَفاء و َقوله)َفَثّمَ

االنفصاِل«)٢(.  على   
ُ

َتــدل  ) )ثــّمَ و االتصال،  على   
ُّ

تــدل

اني 
َ

 الّث
َ

كالفاء في أّن ( فهي  ا )ثّمَ وقال ابن يعيش: »َوأّمَ

كزيادة   ) )ثّمَ يادة  ز أيضًا  يروَن  األول...َوالكوفيوَن  َبعد 

:  ُزهير
َ

الفاء، والواو عندهم قال

َهــــــَوى ــى  ــ ــل ــ َع  
ّ

ِبــــــــُت ِبــــــــّتُ  َمــــــا  إذا  رانــــــــــي 
َ
أ

غــــاديــــا)3) أصـــَبـــحـــُت  أصـــَبـــحـــُت  إذا  َوَثـــــــــّمَ 

)١( البيت ورد في الديوان باآلتي: أراني، إذا ما بّتُ بّتُ على 
هًوى ... فثّمَ إذا أصبحُت أصبحُت غاديا، ديوان زهير بن أبي 
: شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب  ينظر سلمى: ٧6، و

راب: 338/3.
َ

النحوية، محمد َحَسن ّش
)٢( المصدر نفسه: 338/3.

ِل،  الُمَفّصَ َشرُح   : ينظر  ،٧6 سلمى:  أبي  بن  زهير  ديوان   )3(

 ،) يوطي آية َوَقَعت فيها الفاُء بمعنى )ُثّمَ َوَنَقل الّسُ

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    چ  تــعــالــى:  قــولــه  فــي 

ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
 ،)١٤ ــة:  ــ اآلي مــن  الــمــؤمــنــون،  ــورة  )ســ چ  ۓ   ے  
ُة  الكوفّيَ  

َ
قال  ،) )ُثــّمَ بمعنى  ثة  الثال في  »َفالفاُء  فقال: 

 وَتَقع زائدة«)٤(. ثُمّ َينقل السيوطي نفَس اآلية الكريمة: 

)ســورة  چ  ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   چ 
فيها  الجواب   

َ
بــأّن »وأجيَب   ،)١١8 اآليــة:  من  التوبة، 

: )أعطيُتَك  َتَقُع لالستئناف، نحو الَفّراُء  ، ومال  ٌر
َ

ُمَقّد

األخفش  وَكون  ــااًل(«)5(.  ِم ذلَك  َقْبَل  ْعَطيُتَك 
َ
أ ُثّمَ  ألفا 

ــذا، يقول  ــرأي الــكــوفــيــيــَن فــال غــرابــة فــي هــ ــ يــمــيــُل ل

َقْد  البصرييَن  بعَض   
َ

أّن ُينافي ذلك  »وال  ي:  الطنطاو

ِلما  الَمساِئل،  َبعِض  الكوفي في  المذهب  إلى  َيميُل 

ه 
َ
أّن َوقْد َعرفَت في ترجمة األخفش  أنَقدح في ذهِنِه، 

 نشأ ذلك راجع 
َ

كثُر البصرييَن موافقًة للكوفيين، وأّن أ

إلى توطنه في بغداد في جوار الكسائي الذي احتفى 

كرم مثواه«)6(.  به وأ

على  العطف  يجوز  هل   : عشر الحادية  المسألة 

؟  الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر

قال األشموني: »وعود خافض لدى عطفت على               

ضمير خفض الزمًا في جعال« في غير الضرورة وعليه 

: چ ې  ى  ى  چ )سورة  جمهور البصريين، نحو

چ )سورة  ڈ  ژ  ژ   چ  فصلت، من اآلية: ١١(، 

َشرح ابن َيعيش: ٩/٤-١0.
)٤( َهْمُع الَهواِمع في َشرح َجْمِع الَجوامِع: ١٩6/3.

)5( المصدر نفسه: ١٩6/3.
حاِة: ١٢٤. شهرِ الّنُ

َ
يُخ أ حو َوتار ُة الّنَ

َ
)6( َنشأ
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ى   ى   ې    ې   چ   ،)٢٢ اآليــة:  من  المؤمنون، 

ائ  چ )سورة البقرة، من اآلية: ١33(، قال الناظم: 

ليونس  وفــاقــًا  الزمـــًا«  عندي  الخافض  عــود  »ولــيــس 

والنثر  النظم  في  أتــى  قد  »إذ  والكوفيين،  واألخــفــش 

الصحيح مثبتًا« فمن النظم قوله من البسيط:

ــا ــنـ ــمـ ــتـ ــشـ فـــــالـــــيـــــوم قــــــربــــــت تــــهــــجــــونــــا وتـ
ــن عـــجـــب)1( ــ ــك واأليـــــــــام م ــ ــا ب ــب فـــمـ ــ ــاذه ــ ف

ــذه الــمــســألــة تــابــع الــنــاظــم    واألشـــمـــونـــي فـــي هــ

والكوفيين في صحة العطف على الضمير المجرور 

، وقد استدل على ذلك بشواهد  من دون إعادة الجار

على  الــعــطــف  سيبويه  يــصــف  شــرحــه،  فــي  أوردهــــا 

الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر بالقبح، 

فيقول: »ومما يقبح أن يشركه المظهر عالمة المضمر 

)هــذا  و يـــٍد(،  وز بك  )مــررت  قولك:  وذلــك   ، المجرور

المظهر مضمرًا داخاًل  أن يشرك  كرهوا   ،) أبوك وعمرٍو

ها 
َ
 هذه العالمة الداخلة فيما قبلها حجته أّن

َ
قبله؛ ألّن

 معتمدة على ما قبلها، وأنها بدل من 
َّ

ال ُيتكلم بها إال

اللفظ بالتنوين، فصارت عندهم بمنزلة التنوين فلما 

ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها االسم، ولم يجز أن 

إن وصفوا«)٢(. يتبعوها إياه و

إليه سيبويه في  الفراء فيذهب إلى ما ذهب  وأّما 

چ  ٹ  ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   چ  لآلية:  شرحه 

)سورة النساء، من اآلية: ١(، »فقال: عن إبراهيم -يريد 

قال:  األرحـــام،  خفض  ــه 
َ
أّن ـــ(-  ٩6ه )ت:  النخعي  به 

األغاني:  كتاب   : ينظر ة،  الصّمَ بن  يد  لدر البيت  إّن  قيل   )١(
٢5٤/١0، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك: 3٩٤/٢.

)٢( الكتاب، سيبويه: 38١/٢.

ترد  ال  العرب   
َ

ألّن قبح  وفيه  والرحم،  باهلل  كقولهم:  هو 

إنما يجوز  كنى عنه... و مخفوضًا على مخفوض وقد 

هذا في الشعر لضيقه«)3(. وأّما األخفش األوسط )ت: 

أحسن  السابقة  لآلية  النصب  قراءة   
َ

أّن فيرى  ٢١5هـــ( 

واألرحـــام  فــقــال:  بــشــيء،  الجر  ولــم يصف  الجر  مــن 

واألرحــاِم  بعضهم:  وقال  األرحــام،  اتقوا  أي:  منصوبة، 

المجرور  الظاهر  تجري  ال  ــك 
َ
ألّن أحسن؛  واألول   ، جــّر

على المضمر المجرور)٤(.  

الضمير  العطف على   
َ

أّن الفارسي  أبو علي  ويرى 

المجرور ضعيف في القياس، قليل في االستعمال، 

ا  فأّمَ به أحسن،  األخذ  فترك  كذلك  كان  »وما  يقول:  و

ا  مّمَ عوضًا  صار  قد  الضمير   
َ

فإّن القياس  في  ضعفه 

غالمي(  غالمك،  )غالمه،   : نحو باسم،  متصاًل  كــان 

تعطف  ال  كما  عليه،  يعطف  أن  فقبح  التنوين  من 

والجر  الزمخشري  يقول  و التنوين«)5(.  على  الظاهر 

 
َ

على عطف الظاهر على المضمر ليس بسديد؛ ألّن

والمجرور  والجار  كاسمه،  متصل  المتصل  الضمير 

يــد(،  وز بــه  قــولــك: )مـــررت  فــي  كشيء واحـــد، فكانا 

اشتد  فلما  االتصال  شديدي  يــد(،  وز غالمه  )هــذا  و

الكلمة،  بعض  على  العطف  أشبه  لتكرره  االتصال 

به  )مــررت  كقولك:  العامل  تكرير  ووجــب   ، يجر فلم 

يٍد()6(. )هذا غالمه وغالُم ز يد(، و وز

)3( معاني القرآن، للفراء: ٢5٢/١-٢53.
: معاني القرآن، لألخفش: ١/٢٤3. )٤( ينظر

)5( الحجة للقراء السبعة: 3/١٢١-١٢٢.
:  الكشاف: ٤٩٢/١. )6( ينظر
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وأّما العكبري فيرى أن هذا ال يجوز عند البصريين، 

الكوفيون  وأجــاز  قبحه،  على  الشعر  في  جــاء  إنما  و

الجار  ــادة  إعـ  
َ

إّن مــالــك  ــن  اب ويـــرى  ضــعــف)١(.  على 

المعطوف ضمير  كان  إذا  و ال واجبة، فيقول:  مختارة 

ائ   ى   ى   ې   چ  تعالى:  كقوله  الجار  عيد 
ُ
أ جر 

اآليــة: ١١(،  چ )ســورة فصلت، من  ائ  ەئ   ەئ        وئ  
الــمــؤمــنــون،  ــورة  ــ )س چ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ 
)سورة  چ  ڻ    ڻ      ڻ   ں   ں   چ   ،)٢٢ اآلية:  من 

إعادته مختارة ال واجبة وفاقًا  األنعام، من اآلية:6٤(، و

ليونس واألخفش والكوفيين، ثم يذكر ابن مالك حجة 

يضعفها)٢(. الموجبين و

المجرور  المضمر  العطف  فيقول:  حيان  أبا  وأّمــا 

الجار  بــإعــادة   
َّ

إال يجوز  ال  أنــه  أحــدهــا:  مــذاهــب،  فيه 

وهذا  فيها  الجار  إعادة  بغير  يجوز  فإنه  الضرورة،  في 

مذهب جمهور البصريين. الثاني: أنه يجوز ذلك في 

الكالم وهو مذهب الكوفيين ويونس، وأبي الحسن، 

واألستاذ أبي علي الشلوبين. الثالث: أنه يجوز ذلك 

ــٍد( وهــذا  يـ : )مـــررت بــك نفسك وز فــي الــكــالم، نحو

في  ذلك  يجوز  ــه 
َ
أّن نختاره  والــذي  الجرمي.  مذهب 

 السماع ُيعضدُه والقياس ُيقويه)3(.  
َ

الكالم مطلقًا؛ ألّن

قوم من  الجواز فيقول: »كان  فيؤيد  السيوطي  وأّما 

وحمزة،  عــاصــم،  على  يعيبون  المتقدمين  النحاة 

ينسبونهم  و العربية  في  بعيدة  قـــراءات   ، عامر وابــن 

عليهم  ورّدَ  ذلــك...  في  مخطئون  وهــم  اللحن،  إلــى 

: التبيان في إعراب القرآن: 3٢٧/١. )١( ينظر
: شرح التسهيل: 3٧5/3. )٢( ينظر

: البحر المحيط: 38٧/٢. )3( ينظر

بأبلغ رد... من ذلك احتجاجه على جواز  ابن مالك 

الجار  إعادة  المجرور من غير  الضمير  العطف على 

بقراءة حمزة چ ٹ   ٹ    ٹ چ »)٤(. 

وأّمـــا اآللــوســي فيرى الــجــواز فــقــال: »ومــا ذكــر من 

مذهب  هو  المجرور  الضمير  على  العطف  امتناع 

البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم... بل الصحيح 

.)5(» ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز

وأّما رأي المحدثين في ذلك فنذكر أقوال بعضهم، 

فقد قال الدكتور أحمد نصيف الجنابي بصحة جواز 

؛  العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار

الشعرية  والشواهد  القرآنية  الشواهد  تؤيده  ذلك   
َ

ألّن

 عطف االسم 
َ

ي مسعود أّن الكثيرة. ويرى الدكتور فوز

الظاهر على الضمير المجرور جائز وصحيح... منها 

قوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ )سورة 

ي  الطنطاو انتقد محمد  وقد  اآلية: ٢١٧(.  البقرة، من 

ويرى  المسألة  هذه  نقض  في  البصريين  محاوالت 

أنه تعسف ال ترضاه العدالة وال يستقيم في المنطق. 

يضيف حسين علي العقيلي بأنه ال يجوز في هذه  و

يكرر  أن  الخيار  وللمتكلم  كالهما  األمــران  المسألة 

حرف الجر أو يستغني عنه)6(. 

: هل يصح نداء اسم الجنس  المسألة الثانية عشر

واسم اإلشارة بإسقاط حرف النداء؟

قال األشموني: )وذاك(، أي: التعدي من الحروف 

»في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه« فيهما 

)٤( االقتراح: 6٩.
)5( روح المعاني: ٢/3٩5.

: الجملة العربية في دراسات المحدثين: ٢5٢. )6( ينظر
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أي:  المعجمة،  بالذال  عاذله«  »فأنصر  ورأســًا  أصــاًل 

كل منها ما ال يمكن  الئمه على ذلك، فقد سمع في 

رد جمعيه؛ فمن ذلك في اسم الجنس قولهم: )أطرق 

الحديث:  وفي  ليل(  )أصبح  و مخنوق(  )افتد  و كرًا( 

()١(، وفي اسم اإلشارة قوله من الطويل: )ثوبي َحَجُر

صــاحــبــي قــــــال  لـــهـــا  ــنـــي  ــيـ عـ أهـــمـــلـــت  إذا 
ــك هــــــــــــذا لــــــــوعــــــــة وغــــــــــــــــــــرام)2( ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـ

ــه ال يــجــوز حــذف حرف  ـ
َ
أّن الــثــابــت عند الــنــحــاة 

كان  »إن  هي:  جمعوها،  محددة  مواضع  في  النداء 

متعجبًا  أو  مستغاثًا،  أو  ضميرًا،  أو  )اهلل(  المنادى 

: يا اهلل، يا إياك، يا لزيد، يا للماء،   منه، أو مندوبًا، نحو

يداه«)3(. يا ز و

وأّما غير ذلك فقد وجد خالف في إجازة الحذف، 

هذا   
َ

أّن غير  الــجــنــس،  واســـم  ــارة  اإلشــ ــم  اس فــي  كما 

واعتمد  المتأخرين،  أقالم  من  كذلك  تولد  الخالف 

وقبل  أصيلة،  وشعرية  نثرية  شواهد  على  المجيزون 

المسألة  في  العلماء  آراء  بعض  نورد  أن  وجب  ذلك 

وأن نتبعها في كتب األقدمين.

الحذف  إجــازة  عدم  العربية  شيخ  عند  فاألصل 

من  بدل  ه 
َ
فكأّن للمبهم،  مالزمًا  أصبح  )يــا(   

َ
أّن لعلة 

الحذف  ا ما جاز  وأّمَ المعرف،  بها  ينادي  التي  )أي( 

األمثال)٤(.  في  االستعمال  وكثرة  الشعر  في  فالضرورة 

ي: ١56/٤، رقم الحديث: )3٤0٤(. : صحيح البخار )١( ينظر
: شرح األشموني على ألفية  ينظر )٢( ديوان ذي الّرّمة: ١5٩٢، و

ابن مالك: ١8/3.
)3( شرح التسهيل: ٤5٧/٢.

: الكتاب: ٢3١/٢-٢3٢. )٤( ينظر

)رجل  تقول  أن  يجوز  »ال  بقوله:  المبرد  كده  أ ما  وهذا 

يُد  تر وأنــت  ْم(، 
ُ
هل )هــذا  وال  تعال(،  )غــالم  وال  أقبل(، 

 هذِه 
َ

ه ال يجوز أن تقول: )رجل أقبل( ألّن
َ
النداء وَذِلَك أّن

ُيستجار  واألمثال  األمثال،  من  مثل  في  وقالوا  نعوت، 

فيها ما يستجار في الشعر لُكثرة االستعمال«)5(.  

ل ابن الحاجب عدم إجازة الحذف بعلل هي: 
َّ
وعل

 األصل: )يا أيها الرجل، يا أيها المرأة(، فاستغنوا 
َ

»ألّن

التعريف  على  لداللتها  والـــالم  األلـــف  عــن  بقولهم 

المستفاد من األلف والالم، ولما حذفت األلف والالم 

ما وضعت وصلة إلى نداء 
َ
ها إّن

َ
استغني عن )أيها(؛ ألّن

ما فيه األلف والالم فبقي: )يا رجل(، فلو حذف حرف 

يجوز أن  النداء لكثر الحذف وأخل، فكرة لذلك«. و

ه ناب مناب حرف التعريف 
َ
ما لم يحذف ألّن

َ
يقال: إّن

المراد معناه في قولك: )الرجل(، فكما ال يجوز حذف 

حذف  يجوز  ال  فكذلك  انفراده  عند  عنه  المعرض 

عوضه الذي هو منزل منزلته.

بوجه، »وهو  اإلشارة  إجراؤه في أسماء  وهنا يمكن 

أن يقال تعريف أسماء اإلشارة ليس كتعريف األعالم، 

)يا(  و إلى مدلولها،  القصد  بقرينة  إال  تتعرف  لم  ها 
َ
فإّن

كالقرينة  معها  فصارت   ، المذكور المعنى  ذلك  فيها 

إلى  قاصد  وأنــت  حذفتها  فــإذا  للتعريف،  المفيدة 

الــتــعــريــف...«)6(.  حــرف  كالحاذف  كنت  التعريف 

هو  خالفية  المسألة  هذه  جعل  من  ئع  طال من   
َ

ولعّل

الرضي في شرحه على الكافية، وابن يعيش في شرحه 

)5( المقتضب: ٢6١/٤.
)6( أمالي ابن الحاجب: ٢/8٤8.
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للمفصل، إذ قال: »وقد أجاز قوٌم من الكوفيين: )هذا 

عند  الــمــرادي  وجعله  الــنــداء«)١(.  إرادة  على  أقبل( 

األشموني  اختاره  ما  وهو  مــطــردًا)٢(،  قياسًا  الكوفيين 

ــق لــمــا ذهـــب إليه  ــواف ــوم ــع فــيــه الــكــوفــيــيــن، وه ــاب  وت

ابن مالك.

)أل(  فيه  ما  نداء  يجوز  هل   : عشر الثالثة  المسألة 

اختيارًا؟

)أل(  قال األشموني: »وباضطرار خص جمع )يا( و

في نحو قوله من الكامل: 

ــوج والــــــــذي ــ ــتـ ــ ــمـ ــ عـــــبـــــاس يــــــا الــــمــــلــــك الـ
ــال عــــــــدنــــــــان)3) ـــ ــعـ ـــ ــت الـ ــ ــيـ ــ ــت لـــــــه بـ ــ ــ ــرف ــ عــ

: وقوله من الرجز

فـــــــيـــــــا الــــــــــغــــــــــالمــــــــــان الــــــــــــلــــــــــــذان فـــــــرا
(4( ً

شــــــــــــــــــرا تـــــعـــــقـــــبـــــانـــــا  أن  كـــــــمـــــــا  إيـــــــا

للبغداديين  خالفًا  االختيار  في  ذلــك  يجوز  وال 

له  )أل(  للزوم  إجماعًا؛  فيجوز  اهلل(  مع   
َّ

)إال ذلك  في 

بإثبات  اهلل(  )يــا  فنقول:  منه،  كالجزء  صــارت  حتى 

)يا اهلل( بحذف الثانية  )يا اهلل( بحذفهما، و األلفين و

المنطلق  )يــا   : نحو الجمل،  محكي  مــع   
ّ

إال و فقط، 

سيبويه،  ذلك  على  نــّصَ  بذلك،  سمي  فيمن  يــد(  ز

ورّدَ عليه المبّرد ما ُسمي به من موصول مبدوء بـ)أل( 

)١( شرح المفصل البن يعيش: ١/363.
: توضيح المقاصد: ١05٤/٢. )٢( ينظر

:االنصاف في  )3( من الشواهد التي لم يعرف لها قائل، ينظر
مسائل الخالف: ٢٧٤/١، والتصريح على التوضيح: ٢/١٧3 .

:االنصاف في  التي لم يعرف لها قائل، ينظر )٤( من الشواهد 
مسائل الخالف: ٢٧٤/١ . 

به الناظم«)5(.  فاألشموني رأى  : الذي والتي وَصّوَ نحو

جواز الجمع بين ياء النداء وأل التعريف، وهو رأي قد 

نسب إلى الكوفيين.

بين  المشهورة  المسائل  من  المسألة  هــذه  وتعد 

النحويين، إذ جاء عند سيبويه قوله: »...ال يجوز لك 

بمنزلة  ه 
َ
ألّن اسمًا؛  كان  إذا  أبوه(  )الضارب  تنادي  أن 

الرجل  سميته  ولــو  ــالم،  ــ وال األلـــف  فيه  ــد  واحـ اســم 

منطلٌق(،  الرجل  )يا  فتقول:  تناديه  أن  جاز  المنطلق 

ــاٌم،  ت اســم  منهما  ــٍد  واحـ كــل  بشيئين  سميته  ألنــك 

: )الحارث(،  والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو

فـ)أل( يجوز فيه النداء كما ال يجوز فيه قبل أن يكون 

ألنه  اسمًا، وأما )الرجل منطلق( فبمنزلة )تأب شرًا(، 

بعض،  في  بعضه  عمل  قد  ألنــه  حاله،  عن  يتغير  ال 

النداء،  فيه  يجز  لم  والــرجــالن(  )الرجل  سميته  ولــو 

الجر  فــي  اســمــًا  يكون  أن  قبل  مــجــراه  يجري  ذا   
َ

 ألّن

والنصب والرفع«)6(. 

االسم   
َ

أّن »اعلم  قال:  فالمبرد  بعده،  وأّما من جاء 

ال ينادى وفيه األلف والالم؛ ألنك إذا ناديته فقد صار 

معرفة باإلشارة بمنزلة )هذا، ذاك(، وال يدخل تعريف 

تــعــال(،  الــرجــل  ــا  )ي تــقــول:  ال  ثــم  فمن  تعريف،  على 

األلــف  وفــيــه  دعــى  فإنما   ) أغــفــر اهلل  ــا  )ي قولهم:  وأمـــا 

كأحد حــروفــه...«)٧(. فال وجــود لخالف  والــالم ألنهما 

على  النداء  حــروف  استعمال  عدم  علة  إنما  و هنا، 

تعريف،  على  يدخل  ال  التعريف  أن  بـــ)أل(  المعرف 

)5( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: 3/٢٩-30.
)6( الكتاب: 3/33٤.

)٧( المقتضب: ٤/3٤0.
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فيه  ما  على  يدخل  ال  النداء  »وحــروف  معرفة،  فـ)يا( 

 
َ

األلف والالم، ال يقال: )يا الرجل(، وال )يا الغالم(؛ ألّن

النداء ُيعرف االسم باإلشارة والخطاب، واأللف والالم 

يعرفانه، فال يجتمع على اسم تعريفان مختلفان«)١(.   

»وأهل بغداد  قوله:  السراج  البن  وجاء في األصول 

يقولون: لم نر موضعًا يدخله  يقولون: )يا الرجل أقبل(، و

التنوين يمتنع من األلف والالم«)٢(، وهذا الكالم يدل 

)أل(  إدخـــال  بمنع  المسألة  فــي  خــالف  عــدم  على 

 بشرط سيبويه، فكال 
َّ

التعريف على المعرف بـ)أل( إال

الحيين سار بهدي كالم الكتاب، فتوسع البغداديون 

كالم  بحسب  ذلك  فأجازوا  التداولي  االستعمال  في 

ابن السراج.

وجاء في تعليقة أبي علي الفارسي على الكتاب 

فيه  ما  على  الدخول  من  يمتنع  النداء  »حرف  قوله: 

األلف والالم إذا كان اسمًا مفردًا كـ)العباس، الرجل(، 

لم  بها  مسمى  جملة  في  والــالم  األلــف  كــان  إذا  فأما 

من  يمتنع  لم  حيث  من  عليه،  الدخول  من  يمتنع 

ال  الدخول على سائر الجمل التي ال ألف والمًا فيه، أ

سميت  ولو  األفعال،  تلي  ال  للنداء  التي  )يا(   
َ

أّن ترى 

يمتنع  لــم  فناديته  وفــاعــل  فعل  مــن  بجملة  ــاًل(  )رجـ

كان قبل  إن  حرف النداء من الدخول على الفعل، و

التسمية ال يدخل عليه، فكذلك ال يمتنع من الدخول 

كان من جملة  على االسم الذي فيه األلف والالم إذا 

كانا  كان يمتنع من الدخول عليهما إذا  إن  واحدة، و

)١( الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 6١/١.
.3٧٢/١ : )٢( األصول في النحو

في اسم مفرد من غير جملة«)3(. ونلحظ من كالمه أنه 

يوضح علل عدم الدخول وعلة إجازته، وهو ال يخرج 

والنظير  المشابهة  علة  من  الكتاب،  في  جــاء  ا  عّمَ

خالفية،  لمسألة  وجــود  وال  اإلســنــادي،  المركب  مع 

 أبا علي الفارسي جاء بعد الشيخ 
َ

أّن  على الرغم من 

ابن السراج.

المتأخرين  من  ــالم  األع هــؤالء  بعد  جــاء  من  ــا  وأّم

بعدًا  وأخــذت  المسألة  هذه  كتبهم  في  أيعنت  فقد 

ي  ــرد أبــو الــبــركــات األنــبــار كما فــي اإلنــصــاف، إذ أفـ

كتابه في الجزء األول وسمها بـ)القول في  مساحة في 

شواهد  وولد  بل  وأورد  أل()٤(،  بـ  المحلى  االسم  نداء 

وحجًجا وأقيسًة في تكوين مسألة خالفية، وبعد تتبع 

القول  هــذا  نسب  من  نجد  لم  العلماء  بعض  ــوال  أق

نهايته،  أو  الرابع  القرن  بعد  إال  صراحة  الكوفيين  إلى 

البغداديين،  إلــى  هنا  اإلجـــازة  جعل  الــســراج  فــابــن 

والبغداديون هم من جمع بين اآلراء.

ونجد أقوااًل في هذه المسألة نسبت إلى سيبويه إذ 

يقول ابن مالك على لسان سيبويه: »واعلم أنه ال يجوز 

البتة«)5(، وفي سعة  والالم  أن تنادي اسمًا في األلف 

القول واالستعمال التداولي أجاز المتأخرون أمورًا في 

أجــازوا بعض  فقد  األقــدمــون،  أجــازه  ما  المسألة غير 

نقله  فيما  سعدان  ابن  قول  مثل  الكالمية  األساليب 

ابن سعدان: )يا األسد  وأبو حيان: »وأجاز  ابن مالك 

الخليفة جــوادًا(، ونحوه مما فيه تشبيه،  )يا  شدة(، و

)3( التعليقة على كتاب سيبويه: ٢/١53.
: اإلنصاف في مسائل الخالف: ٢٧٤/١-٢٧8. )٤( ينظر

)5( شرح التسهيل: ٤00/3.
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 تقديره: يا مثل األسد، 
َ

وهو أيضًا قياس صحيح؛ ألّن

على  )يــا(  دخــول  لتقدير  فحسن  الخليفة،  مثل  يــا  و

غير األلف والالم«)١(. 

ل -واهلل اعلم-   أّوَ
َ

وبتتبع أقوال العلماء وجدت أّن

في  العكبري  هو  الكوفيين  إلى  القول  هذا  نسب  من 

نحويًا  التعريف  فيه  ما  ُينادى  أن  عندنا  »جائز  قوله: 

)الرجل، يا الغالم(«)٢(، والشيخ أبو البقاء توفي كما هو 

كثر في الخالف في هذه  معلوم في سنة )6١6ه(، واأل

سنة  المتوفى  السراج  ابن  أصول  إلى  يرجع  المسألة 

فاألمر  العكبري،  قــول  من  أقــدم  فيه  فاألمر  )3١6ه(، 

ا أن يكون العكبري ال يرى بوجود المذهب  يحتمل أّمَ

السراج  ابن  عند  نسب  فما  البغدادية،  المدرسة  أو 

ما  لم يطلع على  ه 
َ
أّن ا  إّمَ و الكوفي،  المذهب  إنما هو 

على  كذا  ينطبق  االستنتاج  وهــذا  السراج،  ابن  قاله 

صاحب اإلنصاف .

ــذه الــمــســألــة مـــن بــاب   هـ
َ

ــقــدم نــجــد أّن ومــمــا ت

 ، كثر أ ليس  اللغة  ألساليب  الــتــداولــي  االستعمال 

كثيرًا  منعوا  قد  النحاة  أقيسة  بل  البصريين  فأقيسة 

وجب  إنما  لألقيسة  تخضع  ال  واللغة  األساليب،  من 

كون  أن تخضع القواعد واألقيسة لالستعمال اللغوي 

من  كثير   
َ

عــّد فقد  النحاة،  قواعد  من  أوســع  العربية 

المسألة  هذه  في  شعرية  شواهد  من  جاء  ما  النحاة 

)يا   : الشاعر قــول  في  الشعرية  الــضــرورة  إمــا  بــاب  من 

التي تيمت قلبي...(، قال القرطبي: »وبعض الشعراء 

)١( شرح ديوان المتنبي: ٢/١٧6.
)٢( التبيين عن مذاهب النحويين: ١33.

ال  النداء  وحــروف  النداء،  حرف  )التي(  على  أدخــل 

 في قولنا: )يا اهلل(، 
َّ

تدخل على ما فيه األلف والالم إال

كانت األلف والالم  ه شبهها به من حيث 
َ
وحده فكأّن

في  كما  التقدير  باب  من  أو  لــهــا«)3(،  مفارقتين  غير 

قولهم: )فيا أيها الغالمان...(، ولم ال تعد هذه المسألة 

تكون لهجة  ال  لم  أو  األساليب،  التوسع في  باب  من 

لنا  ووصــل  الزمن  عليه  عفا  الــذي  اللغوي  الركام  من 

شيء منها؟.

: هل تقع نون التوكيد الخفيفة  المسألة الرابعة عشر

بعد ألف؟ 

قال األشموني: »ولم تقع -أي النون- خفيفة بعد 

كان الفعل  كانت األلف اسمًا، بأن  األلف، أي: سواء 

إلى  مسندًا  الفعل  كــان  بــأن  حــرفــًا  أو  إليها،  مسندًا 

التالية  كانت  أو  البراغيث،  كلوني  أ لغة  على  ظاهر 

لنون جماعة النساء، وفاقًا لسيبويه والبصريين سوى 

التقاء  فيه  ــه 
َ
ألّن والكوفيين؛  ليونس  وخــالفــًا  يونس، 

كنين )ألف( ألنه على حده، إذ األول حرف لين  السا

يعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون  والثاني مدغم، و

الفرقان،  )ســورة  چ  ڃ   ڃ   چ  بعضهم:  قــراءة 

يمكن أن يكون من  من اآلية: 36( حكاها ابن جني، و

ڀ   پ    پ     پ   پ   چ  ذكــوان:  ابن  قــراءة  هذا 

ڀ   چ )سورة يونس، من اآلية: 8٩(. 
 من أجاز الخفيفة 

َ
أّن الناظم  تنبيهان، األول: ذكر 

القراءتين  على  ــك  ذل وحــمــل  بكسرها  األلـــف  بعد 

الفارسي  وبه صرح  كالم سيبويه  المذكورتين، وظاهر 

)3( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١/٢35.
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ذلك  ونظر  كنة  سا النون  يبقي  يونس   
َ

أّن الحجة  في 

إلحاق  يجوز  هــل  الثاني:  )مــحــيــاي(.  نــافــع:  بــقــراءة 

الخفيفة بعد األلف إذا كان بعدها ما تدغم فيه على 

قال  نــعــمــان(،  ــان  )اضــرب  : نــحــو البصريين،  مــذهــب 

يمكن أن  الشيخ أبو حيان: نص بعضهم على المنع و

يقال: يجوز وقد صرح سيبويه بمنع ذلك«)١(. 

أحكام نون التوكيد الخفيفة:	 

التوكيد  نـــون  عــن  الخفيفة  الــتــوكــيــد  نـــون  تــنــفــرد 

يقال  فــال  االثــنــيــن،  ألــف  بعد  تقع  ال  ــهــا 
َ
بــأّن الثقيلة، 

اجتهداْن  العامالن  )أيــهــا  اآلتــيــة:  الجملة  فــي  مثاًل 

هذا  يتعين  ــمــا 
َ
إّن و الخفيفة،  بالنون  عملكما(  فــي 

في  اجتهداّنِ  العامالن  )أيها  أي:  الثقيلة،  استعمال 

عملكما( بنون التوكيد الثقيلة المكسورة، وهذا رأي 

بالتقاء  ذلك  جواز  عدم  وعللوا  والبصريين  الخليل 

إمكانية  وعــدم  الخفيفة(  والنون  )األلــف  كنين  السا

 
ّ

لئال كنين،  السا توالي  من  للتخلص  األلــف  حــذف 

يلتبس فعل الواحد واالثنين)٢(.

من  وناسًا  حبيب  بن  يونس   
َ

أّن سيبويه  ذكر  وقد 

يعني بهم الكوفيين- أجازوا دخول النون  النحويين -و

الخفيفة على الفعل المسند إلى ألف االثنين)3(. ولم 

 ذلك ليس 
َ

أّن إلى  القول، وذهب  يقبل سيبويه بهذا 

كن  ه ال يقع بعد األلف سا
َ
له نظير في كالم العرب، وأّن

 أن يدغم)٤(. فالنون في هذه الحالة تشبه التنوين.
َّ

إال

)١( شرح األشموني على ألفية ابن مالك: 3/١٢٧-١٢8.
: الكتاب: ٩/٤. )٢( ينظر

: المقتضب: 3/١٧. )3( ينظر
: الكتاب: ٤/١0. )٤( ينظر

إذن فالمّجوزون لدخول نون التوكيد الخفيفة على 

ومعهم  الكسائي،  عدا  ما  الكوفيون  هم  االثنين  فعل 

النون   
َ

إّن ه يجيز ذلك وحجتهم في ذلك: 
َ
فإّن يونس 

 النون الخفيفة 
َ

الثقيلة تدخل هذين الموضعين؛ ألّن

عن  فــرع  الكوفيين  عند  فهي  الثقيلة،  مــن  مخففة 

المستقبل،  الفعل  لتوكيد  النون تدخل   
َ

إّن و الثقيلة. 

فيجوز أن تدخل على كل فعل مستقبل وقع في هذه 

المواضع، فكذلك في ما وقع الخالف فيه، وفي مثل 

فــرّدَ  كنين،  سا التقاء  إلــى  ذلــك  يــؤدي  الحالة  هــذه 

سيبويه  أورده  كما  األمــر  هذا  على  حبيب  بن  يونس 

فيمّدون  واضرِْبَنا،  اْضرَبا  الوقف  في  يقولون  و قائاًل)5(: 

 األلف منها مد فالمد يقوم مقام الحركة)6(.  
َ

ألّن

وأّما الزجاج فيرفض قول يونس، إذ قال: »لو ُمدت 

األلف الواحدة وطال مّدها ما زادت على األلف؛ ألنها 

رفض  بمثلها«)٧(.كما  بعدها  يؤتى  وال  تتكرر  ال  حرف 

وتفصياًل؛  جملًة  يونس  قــول  ي  األنــبــار البركات  أبــو 

في  خفيف  إنــه  و النقل،  فــي  نظير  لــه  يوجد  ال  ـــه 
َ
ألّن

ــك فــي مقام  كــل ذل  
َ

ــّد ــقــيــاس)8(. وكـــذا الــرضــي وعـ ال

سيبويه  رأي  أّمــا  عليه)٩(.  القياس  يجوز  وال  الشذوذ، 

في رفضه لدخول الخفيفة على فعل االثنين فيقول: 

المرتفع قلت:  االثنين  الخفيفة في فعل  أردت  إن  »و

: الكتاب: 3/5٢٧. )5( ينظر
الرضي  وشرح   ،38/١ يعيش:  البن  المفصل  شرح   : ينظر  )6(

على الكافية: ٢/٤05.
إعرابه: ١/٢80. )٧( معاني القرآن و

: اإلنصاف في مسائل الخالف: ٢/666. )8( ينظر
: شرح الرضي على الكافية: ١/٤٢5. )٩( ينظر



شموني للنحويين الكوفيين في شرحه على ألفية ابن مالك
ُ
موافقات األ

302     | أ. م. د. عباس حميد سلطان 

إّنما  و الخفيفة،  النون  أمنت  قد  يــدًا(  ز تضربان  )هل 

ولم   : آخر موضع  في  سيبويه  وقال  النون«)١(.  أذهبت 

فال  مدغمة  ليس  كنة  سا ألنها  ههنا؛  الخفيفة  تكن 

فيلتبس  األلــف  حــذف  يجوز  وال  األلـــف،  مــع  تثبت 

النون  أدخلنا  إذا  معناه  سيبويه  كالم  وكأن  بالواحد. 

وعند  حذفها،  فالقياس  االثنين  ألف  على  الخفيفة 

منعها يلتبس فعل االثنين بالمفرد)٢(.

ــوع نــون  ــ اخــتــلــف الــنــقــل عـــن الــكــوفــيــيــن فـــي وق

)قوماْن،   : نحو االثنين،  ألــف  بعد  الخفيفة  التوكيد 

اقعداْن( بسكون النون، فقد نقل جوازه عن الكوفيين 

الجمل)3(،  في  الزجاجي  لنقل  تبعًا  كثيرون  نحويون 

ذلك  جــواز  ونسب  علمت،  فيما  حيان،  أبــو  وانــفــرد 

سيبويه  »ومذهب  قال:  يمنعه،  الكسائي   
َ

وأّن للفراء، 

ها ال تدخل هنا الخفيفة، ويونس والفراء 
َ
 والكسائي أّن

يريان ذلك«)٤(. 

على  دخولها  منع  الــفــراء  عن  نقل  المزني  ولكن 

 تجمع بين 
ّ

لــئــال ــدًا(  ــ ي ز تــضــربــان  : )ال  نــحــو  ، الــظــاهــر

: ال  كنين، وأجاز ذلك إذا دخلت على مكني، نحو سا

 الكوفيين لم يحالفهم التوفيق في هذه 
َ

تضربنه)5(،إّن

)١( الكتاب: 3/5١٩.
)٢( المصدر نفسه: 5٢6/3.

مسائل  فــي  واإلنـــصـــاف   ،358-35٧ الــجــمــل:   : يــنــظــر  )3(
الخالف:650/١ )م: ٩٤(، وشرح المفصل البن يعيش: ٩/38، 
وارتشاف الضرب: 30٩/١،  والتصريح على التوضيح: ٢0٧/٢، 

وهمع الهوامع: ٤/٢03 .
)٤( البحر المحيط: ١88/5.

: الحروف: ٩١. )5( ينظر

البصريون؛  إليه  ذهب  ما  الصحيح  والــرأي  المسألة 

إذ إن دخول نون التوكيد الخفيفة على ألف االثنين 

يؤدي إلى تكوين مقطع وهذا المقطع ال وجود له في 

نهاية الكلمات)6(.

: هل يجوز منع المصروف  المسألة الخامسة عشر

من الصرف؟

أي:  ينصرف«،  ال  قد  »والمصروف  األشموني:  قال 

وأباه  والفارسي،  واألخفش  الكوفيون  أجــاز  للضرورة 

الناظم  واختاره  الجواز  والصحيح  البصريين،  سائر 

لثبوت سماعه)٧(.   

وفي منع المصروف من الصرف  مذاهب مختلفة 

أذكرها على النحو اآلتي:

وعلى  االختيار  في  حتى  مطلقًا  »الجواز  أحدها: 

ذلك أحمد بن يحيى فإنه أنشد:

َيــــــوِمــــــي وأن  ِعــــــــــيــــــــــَش 
َ
أ أن  مـــــــل  أُو 

ُجــــــــبــــــــاِر أو  بــــــــــــأهــــــــــــوَن  أو  بــــــــــــــــأول 

ــــــتــــــه
ُ
أف فــــــــإنــــــــه  دبـــــــــــــــــاِر  الـــــــتـــــــالـــــــي  أو 

شـــــــــيـــــــــاِر)8) أو  عــــــــروبــــــــة  أو  فـــــمـــــؤنـــــس 

ــارًا(  ــ  )مــؤنــســًا ودبـ
َ

ــذا مـــوضـــوع، فــــإّن ــه: هـ فــقــيــل لـ

مصروفان، وقد ترك صرفها، فقال: هذا جائز في الكالم 

الصبور  عبد  د.  العربية،  للبنية  الصوتي  المنهج   : ينظر  )6(
شاهين: ١03.

-١٧٤/3 مالك:  ابن  ألفية  على  األشموني  شرح   : ينظر  )٧(
.١٧5

منها  قليل  وفي  المواضع  الكثير  في  ينسبا  لم  البيتان   )8(
: اإلنصاف في مسائل  نسبا لألعشى ولم أجده في ديوانه، ينظر

الخالف ٢/ ٤٩٧.
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 هذا الجواب 
َّ

؟ قال أبو حيان: فدل فكيف في الشعر

على إجازته اختيارًا«)١(. 

، على ذلك  الثاني: »المنع مطلقًا حتى في الشعر

خروج  إنه  وقالوا:  الكوفيين،  وبعض  البصريين  كثر  أ

فإنه  الشعر  في  الممنوع  صــرف  بخالف  األصــل  عن 

البركات  أبو  وقال  األســمــاء)٢(«.  في  األصل  عن  رجوع 

ما 
َ
إّن قالوا  بــأن  فاحتجوا  البصريون  »وأمــا  ي:  األنــبــار

األصل   
َ

ألّن ينصرف،  ما  صــرف  تــرك  يجوز  ال  أنــه  قلنا 

فــي األســمــاء الــصــرف، فلو أّنـــا جــوزنــا تــرك صــرف ما 

ينصرف ألدى ذلك إلى رده عن األصل إلى غير أصل 

ال  بما  ينصرف  ما  يلتبس  أن  إلى  يؤدي  أيضًا  ولكان 

ينصرف«)3(.   

 ، االختيار في  والمنع  الشعر  في  الجواز  الثالث: 

البصريين  مــن  واألخــفــش  الكوفيين  كــثــر  أ وعــلــيــه 

اختيار  وهو  الصحيح،  هو  وهذا  مالك،  ابن  واختاره 

عكسه  على  قياسًا  حيان  أبــو  وصححه  األشموني، 

ولورود السماع بذلك كثيرًا، كقوله:

حـــــابـــــس وال  حــــــــصــــــــُن  كــــــــــــــــاَن  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ فـ
يــــــفــــــوقــــــان مـــــــــــــــــرادَس فــــــــي مــــــجــــــمــــــِع)4)

أّنه  على  الدليل  قالوا  بأن  فاحتجوا  الكوفيون  أّما 

 ، الشعر ضـــرورة  فــي  ينصرف  ال  مــا  صــرف  تــرك  يجوز 

والــذي أذهب  كثيرًا في أشعارهم.  ــه قد جاء ذلك 
َ
أّن

)١( همع الهوامع: ١٢٢/١.
)٢( ظاهرة التنوين في اللغة العربية: ١٧3.
)3( اإلنصاف في مسائل الخالف: 5١٤/١.

وهمع   ،٧١/١ األدب:  خزانة   : ينظر  ، قائله  على  أعثر  لم   )٤(
الهوامع: ١٢٢/١.

اختاره  وما  الكوفيين  مذهب  المسألة  هذه  في  إليه 

ال  الــشــذوذ،  عن  خــرج  الــذي  النقل  لكثرة  األشموني  

البصريين  كالم  عن  الجواب  وأّما  القياس،  في  لقوته 

ه يباح فيه ما ال يباح 
َ
بجواز ذلك في الشعر فقط فألّن

في غيره من الكالم)5(. ولعل األصح فيما ذكرنا في هذا 

في  النحويين  خالفات  عن  النظر  بغض  الموضوع 

المصروف  ومنع  الممنوع  صرف  في  الجواز  هو  هذا 

إذا اقتضت الضرورة لذلك.

* * *

: ظاهرة التنوين في اللغة العربية: ١٧3. )5( ينظر
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الخاتمة

ــام األشــمــونــي  ــ ــع اإلم بــعــد هـــذه الــرفــقــة الــطــيــبــة م

إليها،  التي توصلت  النتائج  سجل أهم 
ُ
أ أن  استطيع 

وهي ما يأتي:

لم  ــه  ــكــّنَ ول الــمــذهــب  بــصــري  ــي  األشــمــون  
َ

إّن  .١

 ذلك على حرصه على اآلراء 
ّ

يدل يتعصب لبصريته و

القوّية غير المردودة في شرحه، فقد اختار منها ما يراه 

ما  وهو  الكوفيين،  النحويين  آراء  من  والسيما  صوابًا 

قام البحث بالكشف عنه وبيانه. 

كتاب األشموني على الكثير من اآلراء  ٢. احتوى 

آراء  مــن  لكثير  جامعة  شاملة  موسوعة  جعله  ِمــّمــا 

النحاة.

شرحه  في  واضحة  األشموني  شخصية  بــرزت   .3

ومناقشة  اآلراء،  تحليل  على  وقــدرتــه  األلفية،  على 

وساعده  لها،  واالســتــدالل  األفكار  وترتيبه  الحجج، 

كما  عدة،  علوم  في  وتبحره  ثقافته،  سعة  ذلك  على 

برزت شخصيته في اختياره لبعض اآلراء، ورّدِ بعضها 

مع التعليل والتفسير فهي شخصية علمية تقوم على 

التمحيص والتحليل ال االستقبال العفوي.

بمسائل  واضــحــًا  اهــتــمــامــًا  األشــمــونــي  أظــهــر   .٤

يفصل  الخالف النحوي، فكان يقف عندها طوياًل و

القول فيها، وال يكاد يخلو باب من األبواب المختلف 

 وذكر فيه وجوه الخالف وناقشها، 
َ
فيه بين النحويين إاّل

يورد  ه 
َ
فإّن فيها  المختلف  المسألة  يورد  حينما  وهو 

يبين  ثم  المسألة  تلك  في  جميعها  واألدلــة  األقــوال 

يخالفه. أقربها إلى الصحة فيرجحه، ويرّدُ ما عداه و

الكوفيين  بــيــن  الــخــالف  ــي  األشــمــون يــذكــر   .5

النحوي،  البحث  نقاط  أهم  من  وذلك  والبصريين 

ــن وجـــهـــة نظر  ــالف مـ ــخـ الـ ــذا  ــ ــن دراســـــة ه ــك ــم ي و

األشموني. 

* * *
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المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم.

مسلم  بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  الكاتب،  أدب   .١

محمد  تحقيق:  ـــ(،  )ت:٢٧6هــ ي  الدينور قتيبة  بن 

الدالي، مؤسسة الرسالة، )د.ت( .

حيان  أبو  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف   .٢

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 

الدين األندلسي )ت:٧٤0هـ(، تحقيق وشرح ودراسة: 

رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، 

مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: األولى، ١٤١8 هـ - 

١٩٩8 م .

محمد  بــن  علي  ــروف،  ــح ال علم  فــي  األزهــيــة   .3

اللغة  مجمع  الملوحي،  عبدالمعين  تــح:  ي،  الــهــرو

العربية- دمشق، ط٢، ١٤١3ه-١٩٩3م.

أبو  محمد،  بــن  الرحمن  عبد  العربية،  ــرار  أسـ  .٤

دار  5٧٧هـــ(،  )ت:  ي  األنبار الدين  كمال  البركات، 

١٤٢0هـ-  لبنان،  ط١،  ـــــ  بيروت  األرقــم،  أبي  بن  األرقم 

١٩٩٩م.

السري  بن  محمد  بكر  أبو   ، النحو في  5.األصــول 

تـــح: عبد  الـــســـراج )ت: 3١6هــــــ(،  بــابــن  الــمــعــروف 

بيروت،   - لبنان  الرسالة،  مؤسسة  الفتلي،   الحسين 

د. ط، ت. 

بن  أحمد  جعفر  أبو  للنحاس،  القرآن،  6.إعــراب 

تح:  ـــ(،  ــاس)ت338ه ــح ــن ال إسماعيل  بــن   محمد 

ــد، عـــالـــم الــكــتــب، بـــيـــروت، ــ ــ ي زاه ــاز ــ  د. زهـــيـــر غـ

١٤0٩هـ- ١٩88م.

الدين بن محمود بن محمد بن  ٧. األعالم، خير 

العلم  دار  ـــ(،  ١3٩6هـ )ت:  الزركلي  فــارس،  بن  علي 

للماليين، بيروت، لبنان،  ط١5، ٢00٢ م.

،عبد الرحمن بن أبي  8. االقتراح في أصول النحو

ضبطه:  ٩١١هــــ(،  )ت:  السيوطي  الدين  جــالل   ، بكر

عبد الحكيم عطية، دار البيروتي، دمشق، ط٢، ١٤٢٧ 

هـ - ٢006م

ل، تاج الدين أحمد بن  ٩. األقليد في شرح المفّصَ

محمود بن عمر الجدني )ت٧00هـ(، دراسة: محمود 

 - األزهر جامعة  دكتوراه،  رسالة  وآخــرون،  علي  أحمد 

. مصر

١0. ألفية ابن مالك، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك 

)ت:  الدين  جمال  اهلل،  عبد  أبــو  الجياني،  الطائي 

6٧٢هـ(، دار التعاون، بيروت ــــ لبنان، د. ط. ت.

أبي  بن  عمر  بن  عثمان  الحاجب،  ابن  أمالي   .١١

الكردي  الحاجب  ابن  الدين  جمال  عمرو  أبو   ، بكر

المالكي )ت: 6٤6هـــ(، تح: د. فخر صالح سليمان 

بــيــروت،  - الجيل  دار  األردن،   - عــمــار  دار  ــــدارة،   ق

١٤0٩ هـ - ١٩8٩ م. 

١٢. أمالي ابن الشجري، هبة اهلل بن علي بن محمد 

بن حمزة العلوي )ت: ٤50ه(، تح: د. محمود محمد 

الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، د. ت.

العباس،  أبو  المبّرِد،  على  لسيبويه  االنتصار   .١3

أحمد بن محمد بن والد التميمي النحوي )ت: 33٢ 

مؤسسة  سلطان،  المحسن  عبد  زهير  د.  تــح:  هـــ(، 

الرسالة، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١6 هـ - ١٩٩6 م.
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١٤. اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين، 

ي،  األنــصــار اهلل  عبيد  بــن  محمد  بــن  الرحمن  عبد 

5٧٧هـــ(،  )ت:  ي  األنــبــار الدين  كمال  البركات،  أبــو 

ـــ-  ١٤٢٤هـ ط١،  لبنان،  بــيــروت،  العصرية،  المكتبة 

٢003م.

عبد  مالك،  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضــح   .١5

اهلل بن يوسف بن أحمد ، أبو محمد، جمال الدين، 

ابن هشام )ت: ٧6١هـــ(، تح: يوسف الشيخ محمد 

يع، بيروت  البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

- لبنان.

القاسم  بن  محمد  واالبــتــداء،  الوقف  إيضاح   .١6

ي )ت: 3٢8هـ(،  األنبار بكر  أبو   ، بن محمد بن بشار

الرحمن رمضان، مطبوعات  الدين عبد  تح: محيي 

مجمع اللغة العربية، دمشق، ١3٩0هـ - ١٩٧١م.

عمر  بن  عثمان  المفصل،  شرح  في  اإليضاح   .١٧

بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي )ت: 6٤6هـ(، تح: 

د. إبراهيم محمد عبداهلل، دار سعد الدين للطباعة، 

ية، ط١، ١٤٢5هـ. دمشق، سور

، أبو حيان محمد  ١8. البحر المحيط في التفسير

األندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  علي  بن  يوسف  بن 

الفكر  دار  )ت: ٧٤5هـ(، تح: صدقي محمد جميل، 

- بيروت١٤٢0 هـ.

١٩. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

الشوكاني  اهلل  عبد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  محمد 

اليمني )ت: ١٢50هـ(، دار المعرفة - بيروت.

والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   .٢0

السيوطي  الدين  جــالل   ، بكر أبــي  بن  الرحمن  عبد 

)ت: ٩١١هـ(، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 

العصرية - لبنان- صيدا.

عبد  البقاء  أبــو  الــقــرآن،  إعـــراب  فــي  التبيان   .٢١

6١6هـ(،  )ت:  العكبري  اهلل  عبد  بن  الحسين  بن  اهلل 

الحلبي  البابي  عيسى  ي،  البجاو محمد  علي  تح: 

وشركاه، القاهرة، مصر .

البصريين  النحويين  مذاهب  عن  التبيين   .٢٢

عبد  بن  الحسين  بن  اهلل  عبد  البقاء  أبو  والكوفيين، 

الرحمن  عبد  د.  ــح:  ت ـــ(،  ــ 6١6ه )ت:  العكبري  اهلل 

العثيمين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط١، 

١٤06هـ - ١٩86م.

٢3. تذكرة النحاة، ألبي حيان محمد بن يوسف 

األندلسي، تح: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، 

بيروت ــــــ لبنان، ط١، د. ت.

٢٤. التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهلل بن 

ّي األزهري،)ت: ٩05هـ(،  أبي بكر بن محمد الجرجاو

١٤٢١هـــ-  ط١،  -بيروت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار 

٢000م. 

بن  الحسن  سيبويه،  كتاب  على  ٢5.التعليقة 

أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي )ت: 

ي، ط١، ١٤١0هـ  3٧٧هـ(، تح: د. عوض بن حمد القوز

- ١٩٩0م.

األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة،  تهذيب   .٢6

ي، أبو منصور )ت: 3٧0هـ(، تح: محمد عوض  الهرو

ط١،  بــيــروت،   - العربي  الــتــراث  إحــيــاء  دار  مــرعــب، 

٢00١م.

٢٧. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
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مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد 

اهلل بن علّي المرادي )ت: ٧٤٩هـ(، تح: عبد الرحمن 

، دار  علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة األزهر

الفكر العربي، ط١، ١٤٢8هـ - ٢008م.

يوسف  تح:  الشلوبيني،  علي  ألبي  التوطئة،   .٢8

أحمد المطوع، جامعة الكويت، ط١، ١٩8١م.

٢٩. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير 

3١0هـ(،تح:  الطبري)ت:  أبو جعفر  كثير  بن  يزيد  بن 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  كر أحمد محمد شا

ط١، ١٤٢0هـ- ٢000 م.

30. الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن 

أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت: 6٧١ هـ(، تح: هشام 

ي، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢3 هـ/  سمير البخار

٢003 م.

بن إسحاق  الرحمن  ، عبد  النحو الجمل في   .3١

الحمد،  توفيق  علي  تــح:  ــزجــاجــي)ت:33٧هـــ(،  ال

مؤسسة الرسالة، بيروت ـــــ لبنان، ط١، ١٤0٤هـ.

المحدثين،  ــات  دراسـ فــي  العربية  الجملة   .3٢ 

د. حسين علي فرحان العقيلي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ٢0١٢م.

33. الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد 

بدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري المالكي 

)ت: ٧٤٩هـ(، تح: د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم 

ط١،  لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  فاضل، 

١٤١3 هـ - ١٩٩٢ م. 

ابـــن عقيل،  الــخــضــري عــلــى شـــرح  3٤. حــاشــيــة 

الشيخ  يوسف  تح:  الخضري،  مصطفى  بن  محمد 

يع، بيروت، لبنان، د. ط. ت. محمد، دار الفكر للتوز

على  التصريح  على  يــس  الشيخ  حاشية   .35

التوضيح، ياسين بن زين الدين العليمي، دار النشر 

يع، بيروت ــــ لبنان، د. ط. ت. للتوز

ـــان عــلــى شـــرح األشــمــونــي،  ـــّبَ  36. حــاشــيــة الـــّصَ

الشافعي)ت:  الصبان  علي  بن  محمد  العرفان  أبــو 

ط١،  بيروت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار  ـــ(،  ١٢06هـ

١٤١٧ هـ -١٩٩٧م.

بن  الــحــســن  الــســبــعــة،  لـــلـــقـــراء  الــحــجــة   .3٧

ــو علي   أحــمــد بــن عبد الــغــفــار الــفــارســّي األصـــل، أب

بشير   - قــهــوجــي  الــديــن  ــدر  بـ ــح:  ــ ـــ(،ت ــ 3٧٧ه )ت: 

بيروت،  دمشق،   - للتراث  المأمون  دار  جويجابي، 

ط٢، ١٤١3 هـ - ١٩٩3م.

بن  الرحمن  والصفات، عبد  المعاني  38.حروف 

القاسم  أبو  الزجاجي،  النهاوندي  البغدادي  إسحاق 

مؤسسة  الــحــمــد،  توفيق  علي  تــح:  ـــ(،  ــ 33٧ه )ت: 

الرسالة - بيروت، ط١، ١٩8٤م.

عبد  العرب،  لسان  لباب  ولب  األدب  3٩.خزانة 

عبد  تح:  ١0٩3هــــ(،  )ت:  البغدادي  عمر  بن  القادر 

السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٤، 

١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م

ــو الــفــتــح عــثــمــان بــن جني  ٤0.الــخــصــائــص، أبـ

العامة  المصرية  الهيئة  ـــ(،  3٩٢هــ )ت:  الموصلي 

للكتاب، ط٤.

المكنون،  الكتاب  علوم  فــي  المصون  ــدر  ــ  ٤١.ال

أبو العباس، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 

بالسمين الحلبي )ت: ٧56هـ(، تح: د. أحمد محمد 
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الخراط، دار القلم، دمشق.

٤٢. دراسات ألسلوب القرآن الكريم، محمد عبد 

 ، كر الخالق عضيمة )ت ١٤0٤ هـ(، محمود محمد شا

دار الحديث، القاهرة، د. ط.

القرآني  الــخــطــاب  فــي  ــجــارة  ال )مـــن(  ــة  داللـ  .٤3

يــادي،  الــز عباس  منشد  صاحب  د.  داللــيــة،  مقاربة 

جامعة المثنى-كلية التربية، مجلة تسليم، المجلد 

ــــــ  ١٤٤0ه  شــوال   ، والعاشر التاسع  العدد  الخامس، 

٢0١٩م.

بن  خويلد  تــح:  الهذلي،  يــب  ذؤ أبــي  ديـــوان   .٤٤

خالد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط١.

ل السعدي، تح: حاتم الضامن،  ٤5. ديوان المخّبَ

، ٢00٧م. دار صادر

تماضر  تــح:  الضبي،  مقروم  بن  ربيعة  ديــوان   .٤6

ط١،  لبنان،  بيروت،   ، صــادر دار  فياض،  القادر   عبد 

د. ت.

حسن  علي  تح:  سلمى،  أبي  بن  زهير  ديوان   .٤٧

، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤08هـ. فاعور

٤8. ديوان اإلمام عبداهلل بن المبارك)ت:١8١هـ(، 

يع،  والتوز للنشر  اليقين  دار  الفقي،  سعد  تحقيق: 

، )د.ت( . مصر

أبو  مــالــك،  بــن  ربيعة  بــن  ِبيد 
َ
ل لبيد،  ديـــوان   .٤٩

عقيل العامري)ت:٤١هـ(، اعتنى به: حمدو طّماس، 

دار المعرفة، الطبعة االولى، ١٤٢5هـ- ٢00٤م .

بن  ية  معاو بن  يــاد  ز الذبياني،  النابغة  ديــوان   .50

ضباب بن جابر بن يربوع بن مّرة بن عوف بن سعد، 

تحقيق:  م(،  هــــ-605  ق.   ١8( الغطفاني  الذبياني، 

محمد أبوالفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة .

ألحمد  المعاني،  حــروف  في  المباني  رصف   .5١

بن عبد النور المالقي )ت٧0٢هـ(، تح: أحمد محمد 

الخراط، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط١، د. ت.

5٢. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثاني، أبو المعالي محمود شكري بن عبد اهلل أبي 

التراث  إحياء  دار   ، ـــ(  ١3٤٢هـ )ت:  اآللــوســي  الثناء 

العربي - بيروت.

البن  النبوية  السيرة  شرح  في  األنــف  الــروض   .53

بن  اهلل  بــن عبد  الــرحــمــن  الــقــاســم عبد  أبــو  هــشــام، 

أحمد السهيلي )ت: 58١هـ(، تح: عمر عبد السالم 

ط١،  بــيــروت،  العربي،  الــتــراث  إحياء  دار  السالمي، 

١٤٢١هـ/ ٢000م.

بن  عثمان  الفتح  أبــو  ــراب،  اإلعـ صناعة  سر   .5٤

الكتب  دار   : الناشر ـــ(،  3٩٢ه )ت:  الموصلي  جني 

العلمية بيروت-لبنان، ط١، ١٤٢١هـ- ٢000م.

الرحمن  عبد  أبو  للنسائي،  الصغرى  السنن   .55

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت: 

303هـ(، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات 

اإلسالمية - حلب، ط٢، ١٤06ه - ١٩86م.

أخبار من ذهــب، عبد  الذهب في  56. شــذرات 

الــحــي بــن أحــمــد بــن محمد ابـــن الــعــمــاد الــَعــكــري 

محمود  تــح:  ـــ(،  ــ ١08٩ه )ت:  الــفــالح  أبــو  الحنبلي، 

، دمشق - بيروت، ط١، ١٤06  كثير األرناؤوط،، دار ابن 

هـ - ١٩86 م.

بدر  مالك،  ابن  ألفية  على  الناظم  ابن  شرح   .5٧

بن  محمد  الــديــن  جمال  اإلمـــام  ابــن  محمد  الــديــن 
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مالك )ت: 686 هـ(، تح: محمد باسل عيون السود، 

دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢0 هـ - ٢000 م.

ابن  مالك،  ابن  ألفية  على  طولون  ابن  شرح   .58

دار  الكبيسي،،  جاسم  الحميد  عبد  تــح:  طــولــون، 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢3هـ.

5٩. شرح ابن عقيل، ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد 

الرحمن العقيلي المصري)ت: ٧6٩هـ(، تح: محمد 

محيي الدين عبد الحميد، دار التراث - القاهرة، دار 

السحار وشركاه، ط٢0،  ، سعيد جودة  مصر للطباعة 

١٤00 هـ - ١٩80 م.

سعيد  أبي  بن  يوسف  سيبويه،  أبيات  شرح   .60

الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان أبو محمد السيرافي 

هاشم،  يــح  الــر علي  محمد  د.  تــح:  ـــ(،  385هــ )ت: 

 ، ، القاهرة - مصر مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر

١3٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

الــقــادر  عــبــد  الــلــبــيــب،  مغني  ــيــات  أب شـــرح   .6١

العزيز  عــبــد  تـــح:  ـــ(،  هـ  ١0٩3  ( الــبــغــدادي  عــمــر   بــن 

للتراث،  المأمون  دار  دقــاق،  يوسف  أحمد   - ربــاح 

بيروت، ط٢.

علي  مالك،  ابن  ألفية  على  األشموني  شرح   .6٢

الشافعي  ْشُموني 
ُ
األ الدين  نور  بن محمد بن عيسى، 

)ت: ٩00هـ(، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط١، 

١٤١٩هـ- ١٩٩8م.

63. شرح التسهيل، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك 

)ت:  الدين  جمال  اهلل،  عبد  أبــو  الجياني،  الطائي 

ي  6٧٢هـ(، تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدو

واإلعالن،  يع  والتوز والنشر  للطباعة  هجر  المختون، 

ط١، ١٤١0هـ - ١٩٩0م.

6٤. شرح الرضي على الكافية، محمد بن الحسن 

جامعة  محمد،  بن  حسن  تح:  الرضي،  االسترباذي 

اإلمام محمد بن سعود، ط١، ١٤١٧هـ-١٩66م.

الكتب  أمـــات  فــي  الشعرية  الــشــواهــد  شــرح   .65

مؤسسة  اب،  ُشـــّرَ حسن  محمد  بن  محمد  النحوية، 

الرسالة، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٧ هـ- ٢00٧ م.

بكر  أبــو  الجاهليات،  السبع  القصائد  شــرح   .66

ي )ت 3٢8هـ(، تح:  محمد بن القاسم بن بشار األنبار

القاهرة،  المعارف،  دار  هــارون،  محمد  السالم  عبد 

، ط5. مصر

6٧. شرح الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد 

اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياني، تح: 

ط١،  القرى  أم  جامعة  هريدي،  أحمد  المنعم  عبد 

١٤0٢ هـ - ١٩8٢م. 

ية في علم اللغة العربية،  68. شرح اللمحة البدر

ي  ، دار اليازور ي، تح: د.هادي نهر البن هشام األنصار

العلمية، عمان، ٢00٧م.

الحسين  بن  علي  الحسن  أبــو  اللمع،  شــرح   .6٩

الباقولي، جامعة اإلمام محمد بن سعود، ط١، ١3١١هـ 

١٩٩0م.

يعيش  بــن  علي  بــن  يعيش  ل،  المفّصَ شــرح   .٧0

الصانع  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  السرايا  أبي  ابن 

)ت: 6٤3هـ(، تح: د.إميل بديع يعقوب، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م.

الحسن علي بن  ألبي  الزجاجي،  ٧١. شرح جمل 

مؤمن بن محمد ابن عصفور اإلشبيلي )66٩هـ(، تح: 
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بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  د. 

لبنان، د. ط. ت. 

بن  اهلل  عبد  البقاء  أبو  المتنبي،  ديوان  شرح   .٧٢

محب  الــبــغــدادي  العكبري  اهلل  عبد  بــن  الحسين 

المحققين،  من  مجموعة  تح:  6١6هـــ(،  )ت:  الدين 

دار المعرفة - بيروت.

٧3. شرح شذور الذهب، عبد اهلل بن يوسف بن 

)ت:  هشام  ابــن  الدين،  جمال  محمد،  أبــو   ، أحمد 

المتحدة  الشركة   ، الــدقــر الغني  عبد  تــح:  ـــ(،  ٧6١هـ

يا، د. ط، ت. يع - سور للتوز

السيرافي  سعيد  أبــو  سيبويه،  كتاب  شــرح   .٧٤

الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان )ت: 368 هـ(، تح: 

الكتب  دار  علي،  سيد  علي  مهدلي،  حسن  أحمد 

العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ٢008 م.

ألبي  التسهيل،  إيــضــاح  فــي  العليل  شــفــاء   .٧5

)ت٧٧0هـــ(،  السلسيلي  عيسى  بن  محمد  عبداهلل 

 ، للنشر الفيصلية  الحسيني،  علي  عبداهلل  د.  تــح: 

السعودية، ط١، ١٤06هـ.

صحيح  َوالّتَ والتصحيح،  التوضيح  شواهد   .٧6

اهلل،  عبد  بن  محمد  حيح،  الّصَ الجامع  لمشكالت 

ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين 

)ت: 6٧٢هـ(، تح: د. َطه ُمحِسن، مكتبة ابن تيمية، 

، ط١، ١٤05 هـ. القاهرة، مصر

بن  مــحــمــد  ي،  ــار ــخـ ــبـ الـ ــام  ــ ــ اإلم صــحــيــح   .٧٧

ي الجعفي )ت:٢56هـ(،  إسماعيل أبو عبداهلل البخار

، دار طوق النجاة،  تح: محمد زهير بن ناصر الناصر

بيروت - لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ .

٧8. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن 

فؤاد  محمد  تح:  ٢6١هـ(،  )ت:  ي  النيسابور القشيري 

عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٧٩. الــضــوء الــالمــع ألهــل الــقــرن الــتــاســع، شمس 

بن  عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الخير  أبو  الدين 

ي)ت: ٩0٢هـ(، منشورات دار مكتبة  محمد السخاو

الحياة - بيروت

عوض  الــعــربــيــة،  اللغة  فــي  التنوين  ظــاهــرة   .80

، ط١، د. ت. ، مصر ي، دار النشر المرسي الجهاو

اهلل  عبد  بن  محمد  ــوراق،  ال ابن   : النحو علل   .8١

38١هـــ(،  )ت:  الــوراق  ابن  الحسن،  أبو  العباس،  بن 

يش، مكتبة الرشد -  تح: محمود جاسم محمد الدرو

الرياض / السعودية، ط١، ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩م.

ة المخفية في شرح الدّرة األلفية في علم  8٢. الغّرَ

أحمد  بن  الحسين  بن  أحمد  معطي،  البــن  العربية 

الموصلي، دار الكتب، ط١، د. ت.

عبدالرحمن  للشيخ  ــدة،  الــجــدي الــفــرائــد   .83

الــمــدرس،  الكريم  عبد  تــح:  ـــ(،  ــ )ت٩١١ه السيوطي 

مطبعة العاني، بغداد، ١٩٧٧م.

اآلمالي،  شواهد  شــرح  على  الغوالي  الفرائد   .8٤

حسن  محمد  تــح:  الجواهري،  شريف  بن  لمحسن 

محسن، مطبعة اآلداب، النجف، ط١، د. ت.

الحاجب  ابــن   ، الــنــحــو عــلــم  فــي  الــكــافــيــة   .85

ــن أبـــي بكر  ــن عــمــر ب ــن عــثــمــان ب ــن ب ــدي جــمــال ال

الــدكــتــور  تـــح:  ـــ(،  6٤6 هـ الــمــالــكــي)ت:  الــمــصــري 

 - اآلداب  مكتبة   ، الــشــاعــر الــعــظــيــم  عــبــد  صــالــح 

القاهرة، ط١، ٢0١0 م.
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تح:  المزني،  الحسين  أبــو  الــحــروف،  كتاب   .86

ط١،  عمان،   ، للنشر الفرقان  دار  حسني،  محمود  د. 

١٤03هـ.

المجيد،  القرآن  إعــراب  في  الفريد  الكتاب   .8٧

المنتجب الهمذاني)ت: 6٤3 هـ(، تح: محمد نظام 

يع، السعودية،  الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوز

ط١، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م.

 ، قــنــبــر ــن  بـ ــن عــثــمــان  بـ الـــكـــتـــاب، عـــمـــرو   .88 

عبد  تــح:  ١80هــــ(،  )ت:  سيبويه  الملقب   ، بشر أبــو 

القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هـــارون،  محمد  السالم 

ط3، ١٤08 هـ - ١٩88 م.

التنزيل،  غــوامــض  حــقــائــق  عــن  الــكــشــاف   .8٩ 

الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 

جار اهلل )ت: 538هـ(، دار الكتاب العربي - بيروت، 

ط3، ١٤0٧ هـ.

اآلجــرومــيــة،  متممة  على  ــة  ي ــّدر ال كــب  الــكــوا  .٩0

ــدل،  األه ي  عبدالبار بــن  أحمد  بــن  محمد  للشيخ 

الكتب  مؤسسة  الشعبي،  يحيى  عــبــداهلل  تأليف، 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١0ه-١٩٩0م.

والمنهج  والـــصـــرف  الــنــحــو  فــي  الــكــوفــيــون    .٩١

 ، عمار دار   ، الحموز عبدالفتاح   ، المعاصر الوصفي 

األردن، ط١، ١٤١8هـ-١٩٩٧م.

سراج  حفص  أبو  الكتاب،  علوم  في  اللباب   .٩٢

الدمشقي  الحنبلي  عــادل  بن  علي  بن  عمر  الدين 

النعماني )ت: ٧٧5هـ(، تح: الشيخ عادل أحمد عبد 

الكتب  دار  معوض،  محمد  علي  والشيخ  الموجود 

العلمية - بيروت / لبنان، ط١، ١٤١٩ هـ -١٩٩8م.

أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   .٩3

ي)ت:  ــار ــص األن منظور  ابــن  الــديــن  جمال  الفضل، 

٧١١هـ(، دار صادر - بيروت، ط3، ١٤١٤ هـ.

٩٤. اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني 

الموصلي )ت: 3٩٢هـ(، تح: فائز فارس، دار الكتب 

الثقافية - الكويت.

إسحاق  بن  الرحمن  عبد  العلماء،  مجالس   .٩5

)ت:  القاسم  أبــو  الزجاجي،  النهاوندي  البغدادي 

مكتبة  ــارون،  هـ محمد  الــســالم  عبد  تــح:  33٧هــــ(، 

ط٢، يــاض،  بــالــر الرفاعي  دار  الــقــاهــرة،   -  الخانجي 

١٤03 هـ - ١٩83 م.

يد  ز بــن  يحيى  بــن  أحــمــد  ثعلب،  مجالس   .٩6

المعروف  العباس،  أبــو  بــالــوالء،  الشيباني  سيار  بن 

بثعلب )ت: ٢٩١هـ(، تحقيق: عبدالسالم هارون، دار 

. المعارف بمصر

القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب   .٩٧

واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 

األعــلــى  األوقــاف-الــمــجــلــس  وزارة  3٩٢هــــــ(،  )ت: 

للشئون اإلسالمية،١٤٢0هـ- ١٩٩٩م.

إبراهيم  د.  وواقع،  أسطورة  النحوية  المدارس   .٩8

، عمان، ط١، ١٩8٧م. السامرائي، دار الفكر

اللغة  دراســـة  فــي  ومنهجها  الكوفة  مــدرســة   .٩٩

، د. مهدي المخزومي، مطبعة البابي الحلبي،  والنحو

، ط٢، ١3٧٧هـ-١٩58م. مصر

الدين  بهاء  الفوائد،  تسهيل  على  المساعد   .١00

أم  جامعة  بركات،  كامل  محمد  د.  تح:  عقيل،  بن 

المدني، جدة، ط١،  دار   - ، دمشق  الفكر دار  القرى 
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١٤00 - ١٤05 هـ.

االعتراض  النحوية في ضوء  الخالف  ١0١. مسائل 

بن  عبدالرحمن  بن  محمد  د.  النقلي،  الدليل  على 

سعود،  بن  محمد  اإلمــام  جامعة  السبيهين،  عبداهلل 

السعودية، ط١، ١٤٢6ه.

، أبو البقاء عبد اهلل  ١0٢. مسائل خالفية في النحو

بن الحسين بن عبد اهلل العكبري)ت: 6١6هـــ(، تح: 

بيروت،   - العربي  الشرق  دار  الحلواني،  خير  محمد 

ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

أحمد  اإلمام  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  مسند   .١03

بن محمد بن حنبل الشيباني، تح: شعيب األرناؤوط 

وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط١، د. ت. 

بن  مكي  محمد  أبــو  الــقــرآن،  إعــراب  مشكل   .١0٤

القيسي  مختار  بن  محمد  بن  َحــّمــوش  طالب  أبــي 

الضامن،  صالح  حاتم  ٤3٧هـ(،تح:د.  المالكي)ت: 

مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٢، ١٤05هـ.

١05. معاني الحروف، علي بن عيسى بن علي بن 

عبد اهلل، أبو الحسن الرماني المعتزلي)ت: 38٤هـ(، 

دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان، ط١، د. ت.

السري بن  إبراهيم بن  إعرابه،  و القرآن  ١06. معاني 

ـــ(، تــح: عبد  ــزجــاج)ت: 3١١هـ سهل، أبــو إســحــاق ال

ط١،  بيروت،   - الكتب  عالم  شلبي،  عبده  الجليل 

١٤08 هـ - ١٩88م. 

ياد بن عبد  يا يحيى بن ز ١0٧. معاني القرآن، أبو زكر

اهلل بن منظور الديلمي الفراء )ت: ٢0٧هـ(، تح: أحمد 

للتأليف  المصرية  دار  وآخـــرون،  النجاتي  يوسف 

، ط١، د. ت. والترجمة - مصر

١08. معاني القرآن، لألخفش، أبو الحسن المجاشعي 

بالوالء، البلخي ثم البصري، المعروف باألخفش األوسط 

مكتبة  قــراعــة،  محمود  هــدى  د.  تــح:  ـــ(،  ــ )ت: ٢١5هـ

الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١١ هـ - ١٩٩0 م.

، د. فاضل صالح السامرائي، دار  ١0٩. معاني النحو

يع - األردن، ط١، ١٤٢0 هـ  الفكر للطباعة والنشر والتوز

- ٢000 م.

اهلل  عبد  أبــو  الدين  شهاب  البلدان،  معجم   .١١0

ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي)ت: 6٢6هـ(، دار 

، بيروت، ط٢، ١٩٩5 م صادر

مكتبة  كحالة،  رضا  عمر  المؤلفين،  معجم   .١١١

المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١١٢. مغني اللبيب، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد، 

٧6١هـــ(،  )ت:  هشام  ابن  الدين،  جمال  محمد،  أبو 

دار  اهلل،  حمد  علي  محمد  الــمــبــارك،  ــازن  م د.  تــح: 

الفكر - دمشق، ط6، ١٩85م.

الــخــالصــة  ــرح  فـــي شـ الــشــافــيــة  الــمــقــاصــد   .١١3

الكافية)شرح ألفية ابن مالك(، أبو إسحق إبراهيم بن 

موسى الشاطبي)ت ٧٩0 هـ(، تح: مجموعة محققين، 

السعودية،  العربية  المملكة  القرى،  أم  جامعة  طبعة 

ط١، ١٤٢8هـ.

شروح  شواهد  شــرح  في  النحوية  المقاصد   .١١٤

األلفية المشهور بـ)شرح الشواهد الكبرى(، بدر الدين 

هـ(،   855 العيني)ت  موسى  بن  أحمد  بن  محمود 

والنشر  للطباعة  السالم  دار  محققين،  مجموعة  تح: 

ية مصر العربية،  يع والترجمة، القاهرة - جمهور والتوز

ط١، ١٤3١ هـ - ٢0١0 م.
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القاهر  لعبد  اإليــضــاح،  شــرح  في  المقتصد   .١١5

الرشيد  دار  المرجان،  بحر  كاظم  د.  تح:  الجرجاني، 

، بغداد، ط١، د. ت. للنشر

كبر  األ عبد  بن  يد  يز بن  محمد  المقضب،   .١١6

تح:  ٢85هـــ(،  )ت:  بالمبرد  المعروف  العباس،  أبو 

محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب- بيروت، 

د. ط، ت.

عبد  د.  العربية،  للبنية  الصوتي  المنهج   .١١٧

الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، ط١، 

١٩80م.

الدين  صــدر  الــكــوفــي،  النحو  فــي  الموفي   .١١8

ط٢،  دمــشــق،  الــعــربــيــة،  اللغة  مجمع  ي،  الــكــنــغــراو

١368هـ.

الشيخ  حاِة،  الّنُ شهرِ 
َ
أ يــُخ  َوتــار حو  الّنَ ُة 

َ
َنــشــأ  .١١٩

ي، تح: أبي محمد عبد الرحمن بن  محمد الطنطاو

محمد بن إسماعيل، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، 

ط١، ٢005م-١٤٢6هـ.

اإلحسان،  غاية  شــرح  في  الحسان  النكت   .١٢0 

الحسين  عبد  تــح:  األنــدلــســي،  النحوي  حــيــان  ــو  أب

ط،  د.  لبنان،   - بــيــروت  الــرســالــة،  مؤسسة  الفتلي، 

١٤05هـ.

عبد  الَجوامِع،  َجْمِع  َشرح  في  الَهواِمع  َهْمُع   .١٢١

السيوطي)ت:  الدين  جــالل   ، بكر أبــي  بن  الرحمن 

ي، المكتبة التوفيقية  ٩١١هـ(، تح: عبد الحميد هنداو

، د. ط.ت. - مصر

* * *




