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اإلىداء

 َعمى الُيدى ِلَمِن ِاسَتيدى َأِدّلءُ   ما الَفضُل ِإل ِِلَىِل الِعمِم ِإنَُّيمُ 
 َوِلمِرجاِل َعمى اَِلفعاِل اسماءُ   لّْ ِامِرٍئ ما كَان ُيحِسُنُو َوَقدُر كُ 

 َوالجاِىموَن ِِلَىِل الِعمِم َأعداءُ   َوِضدُّ ُكلّْ ِامِرٍئ ما كاَن َيجَيُموُ 
 َفالناُس َموتى َوأُىُل الِعمِم َأحياءُ    َفُفز ِبِعمٍم َول َتطُمب ِبِو َبَدلً 

باإلمام عمي بن أبي طال  

 إلى :

من أعطى فأجزل العطاء .....أبي 

بحر الحنان ومرفأ اِلمان.....أمي 

 تاج المروءة والسخاء.....زوجي

 .وىديل ،وأسيل ،وأنس ،ومحمود ،ثمرة عمري أبنائي وأحبائي .....إسالم

 في سبيل خدمة لغة الضاد. وعمرًا اإلى كل من بذل جيدً 

.  لذكر أىدي ىذا العمل تقديرًا و امتناًنا وعرفاًناييم الذين لم يأت عمإلى كل ىؤلء.....وا

 ذياب يعقوب أحالمالطالبة: 



 أ

 إقرار

الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجس ير، كأىنها ن يجة أبحػايي الخاةػة،  ةمعدٌ أنا  أيقر  
جػ ء منهػا لػـ يقػدـ لنيػؿ درجػة عميػا  م أم  أك باس يناء ما  ـ اإلشارة له حييما كرد كأىف  سا الرسالة،

 معهد آخر.أك  جامعة،

 : ......................ال كقيع

 أحالـ يعقكب سميماف ديابـ: االس

 5112/  3/  51ال اري : 
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 شكر وتقدير

 إماـ عمى السالـك  الةالةك  ،كما يحب رٌبي كيرضى يهف مباركنا طيبنا حمدنا العالميف، رب هلل الحمد   

 سا  ليكأحمدؾ رٌبي عمى أف يٌسرت  أجمعيف، أشكرؾ ةحبهك  آله كعمىمحمد،  سيدنا المرسميف،

   .العمؿ

لـ  دعمس عمى  كجيها ه كنةحه السديد، حيث داكد حمدر كاالم ناف إلى الدك كر الفاضؿ أ قدـ بالشكأ

 ا لطمبة العمـ.دامؾ اهلل سخرن رشادم ك كجيهي أيناء عممي في  سا الرسالة، أيأؿ جهدا في إ

 مؤمف البداريف. :بالشكر الج يؿ إلى الدك كر الفاضؿ ـقدكما أ 

 لرفاعييكسؼ ا :كالدك كر الفاضؿ

 ل قبمهـ مناقشة الرسالة ك قديـ المالحظات حكلها ك ةحيحها.

ك بعيد ي كقدـ لي يد العكف مف قريب أكالشكر كاالم ناف إلى كؿ مف ساعدن

 .خطاكـ إلى ما فيه خير لهسا ا مة ج اكـ اهلل خير الج اء  كسدد



ت  
 

 الممخص

ة في سكرة مريـ بيف نحاة الككفة لخالفيٌ ة اعريؼ بالمسائؿ اإلعرابيٌ لى ال   راسة إ دفت  سا الدً    
ككفة ال كأيرا في نشكء الخالؼ بيف مدرس يٌ  حكمٌ كجيه الن  ال   عريؼ بكالبةرة، كسلؾ مف خالؿ ال   

مف حيث الخالؼ  كاممةدرس كر ال ي لـ  ي كقد اخ ارت الباحية سكرة مريـ، ككنها مف الس  كالبةرة، 
، ال حميميٌ  راسة اس خدمت الباحية المنهج ال كامميٌ  داؼ الد  يؽ أاإلعرابٌي بيف نحاة المدرس يف، كل حق
في الفةؿ الياني  راسة، كالمنهج ال حميميٌ في الفةؿ ا كؿ مف الد   كسلؾ الس خدامها لممنهج ال اريخي  

 مف الدراسة.

شأ ه كجاءت الدراسة في فةميف دراسييف، جاء في الفةؿ ا كؿ مف الدراسة ال عريؼ بعمـ النحك، كن
كالبحث في أ مية  سا العمـ في حفظ المغة العربية، أما الفةؿ الياني فجاء فيه نماسج مف سكرة مريـ 

 حكؿ االخ الؼ النحكم بيف نحاة الككفة كالبةرة.

ارسيف عمى  دبر اإلعراب  ػك السم ييمٌي  المعاني، كيكقؼ الدٌ  فٌ أالى ن ائج منها الباحية  ك كةمت    
، كفي الكقت نفسه ال إعراب لمنص القرآني الكريـ إف لـ يكٍف  ناؾ فهـ لممعنى قىٍبؿى جؿ كعال كالـ اهلل

ر باطه ا؛ ال امن  كاإلعراب فةالن  لسا ال يمكننا الفةؿ بيف المعاني ،اإلعراب؛  نه فرعه مف فهـ المعنى
مكاضع  فٌ إئؿ كييرة بيف النحكييف، إس الخالؼ في سكرة مريـ لـ يكف في مسٌف ا، كسلؾ إبالمعنى

في   ميؿ الخالؼ الحقيقيٌ  بيف نحاًة المدرس يف، كقد  خالؼ جك رم   مسائؿك  كف كبيرةالخالؼ لـ 
ف في إعرابها، ككسلؾ اخ مؼ نحاة كؿ حيث اخ مفت المدرس ا ،َأيُُّيْم َأَشدُّ ئؿ محدكدة كمسألة امس

ائي في اإلعراب ا خفش الكسمعٌممه الخميؿ، كما خالؼ  ػ(  180سيبكيه )مدرسة في إعرابها، فخالؼ 
ا، أ ، كما أظهرت الن ائج أٌف سبب االخ الؼ في  رحمة رُ ذكْ ا في مسألة عرابن إضاؼ الفراء أك  يضن

ذلك إعراب بعض اآليات يؤكؿ إلى اخ الؼ ال أكيؿ في معنى بعض اآليات ميؿ إعراب قكله  عالى: )
 جٌؿ كعال، كمف نةبها جعمها  عكد إلى (، فمف رفعها جعمها  عكد عمى اهللعيسى بن مريم قول الحق

 عيسى عميه السالـ. 

حكييف في إعراب آم القرآف الكريـ القياـ بدراسات مخ مفة حكؿ الخالؼ بيف الن  كةت الباحية بكقد أ   
أخرل مخ مفة، كسلؾ لبياف طبيعة  سا الخالؼ، كأسبابه، كال كٌجه الى دراسات  قـك عمى جمع  في سكرو 

 كالككفييف الم نايرة مف بطكف الك ب ليسهؿ عمى الباحييف معرفة  سا اآلراء.  آراء البةرييف
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Issues syntactical controversial in Surat Maryam between dropped by 

Kufa and Basra 
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Abstract 

   This study aimed at introducing issues syntactical controversial in Surat Maryam 

between dropped by Kufa and Basra، through the definition of guidance grammar and its 

impact on the emergence of the dispute between my school of Kufa and Basra. The 

researcher Maryam chosen، being of the fence that had not taught the full terms of the 

dispute A'raabi between We dropped by the two schools، and to achieve the objectives of 

the study researcher has used the complementary analytical، so as to use the historical 

approach in the first chapter of the study، the analytical method in Chapter II of the study. 

   The study، the results of which to express that distinguishes the meanings، and stop the 

students to manage the word of God Almighty، and at the same time does not express the 

Quranic text decent if not an understanding of the meaning by expressing; because it is a 

branch of the understanding of the meaning، so we can not separate the meanings and 

expressing a clear separation; it relates to sense، as well as the differences in Surat 

Maryam، had many issues between grammarians، since the dispute positions did not 

exceed ten issues of fundamental Kkhalav between dropped by the two schools، may 

represent a real disagreement on limited issues such as (ايهم اشد)، where different schools in 

its expression، as well as differed dropped by each school in its expression، Fajalv 

Sibawayh mentor Hebron، also bucked Alokhvc Alexaii to express too، and added fur 

expressing the issue  said Rahmh the results also showed that the cause of the difference 

in the expression of some verses construed to differing interpretation the meaning of some 

verses such as voice says: (ذلك عيسى بن مريم قول الحق)، it brought them back to God 

Almighty، and pitched them back to Jesus. 

   The researcher recommended to carry out various studies on the dispute between the 

grammarians in the express Aye Koran in various other fence، so as to indicate the nature 

of this dispute، and its causes، and to go to the studies based on collecting the views of 

visual and Alkoviin scattered from books to make it easier for researchers to know these 

views.
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 المقدمة

نبياء كالمرسميف، سيدنا محمد كعمى آله ميف، كالةالة كالسالـ عمى خير ا الحمدهلل رب العال   

 كةحبه الطيبيف الطا ريف.

 موضوع الرسالة:

كالبةرة، لف ت ان با ي اال جا ات النحكية، ك بايف اآلراء بيف مدرس ي الككفية مف القضايا ال ي     

عراب، كأير  سا الخالؼ عمى المعنى كأسبابه الم عددة، كح ى أ يد الدراسة كأير سلؾ عمى اخ الؼ اإل

ة، حة كالبالغالقرآف الكريـ  ك رم  الفةا فٌ إار القرآف ميدانان لمدراسة، حيث أ مية فقد قمت باخ ي

 :كفةاحة، فجاءت الدراسة  حت عنكاف اعرابية فيه ي يدنا عممن كمعرف نا لمكجكا اإل

 ."انمكسجن أككفة كالبةرة، سكرة مريـ ال كأيرا في نشكء الخالؼ بيف مدرس يٌ  ال كجيه النحكمٌ "

 :أىمية الموضوع

، يـى ظهر اةرين نحك ك طكرا، فقد بدأ النحك ب ك بحث في  درج ال البحث في الخالؼ النحكمٌ  إفٌ    
، لمحاكلة  رجيح مس ب ة كاخ مفت، كظهرت ك ب الخالؼ النحكمٌ نحك الككفة، ف باينت اآلراء النحكيٌ 

 ؟عمى آخر، فهؿ كانت أسس كقكاعد لهسا ال رجيح في ك ب الخالؼ النحكمٌ 

 ف؟ينحاة منةفيف في أحكامهـ أـ م عةبك ؿ كاف ال
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 مسوغات اختيار الموضوع

عراب اآليات إة الم عمقة بفي  كجيه اآلراء النحكيٌ ال سيما ة بيف النحاة، فيٌ كيرة المسائؿ الخال -1

ة المسائؿ النحكيٌ لكجكد عدد مف  نمكسجان، إة خاةة، مما دفعني إلى اخ يار "سكرة مريـ" نيٌ آالقر 

 .فيها ةالخالفيٌ 

 .ةلكيفيٌ ض الدارسيف لهسا المكضكع بهسا اعدـ  عرٌ  -2

 الدراسات السابقة

 ،كأسس ال رجيح عند ـات عديدة   حدث عف نشأة النحك كأسباب الخالؼ بيف النحكٌييف  ناؾ دراس   

س ي ك طكر النحك في مدر  ،كالخالؼ بيف النحكييف لمرماني ،منها: أةكؿ النحكم لسعيد ا فغاني

، كمف البحكث الخاةة بسكرة مريـ دراسة عمي محمد النكر، بعنكاف الككفة كالبةرة لطالؿ عالمة

ات النحكية في سكرة مريـ بيف المغة كالقراءة، كال ي بيف فيها قراءة لهجات العرب لبعض ا لفاظ ال جكي  

 كجكا  ا.

 

 :منيج الدراسة

. فقد  طمبت طبيعة الدراسة اع ماد ال حميمي في  سا الدراسة المنهج ال كامميالباحية  لقد ا بعت   

 ."   ه ك طكراالنحك نشأالمنهج الكةفي كال اريخي في الفةؿ ا كؿ "

كعنكانه "الخالؼ بيف المدرس يف مف  ،فيه المنهج ال حميمي ا بعت الباحيةفقد  أما الفةؿ الياني   

 . خالؿ سكرة مريـ"

 خطة البحث:

 خا مة كفهارس، عمى النحك اآل ي.ك ، كفةميف  ككف  سا الدراسة مف مقدمة،    

 ة كفيها:مالمقد -1
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 كخطة البحث. ،نهج السم ا بع ه، كالدراسات السابقةأ مية المكضكع، كأسباب أخ يارا، كالم

 "النحك نشأ ه ك طكرا". كقد جاء عمى يالية مباحث: :كعنكانه :الفصل اِلول -2

 ."ف بيف النشأة كال مس بك النحكيٌ : "المبحث ا كؿ كعنكانه

 ."يفأسباب الخالؼ بيف النحكيٌ " :: كعنكانهالمبحث الياني

 .ة لممدرس يف"ةكؿ النحكي" اال المبحث اليالث كعنكانه:

 

 "الخالؼ بيف المدرس يف مف خالؿ سكرة مريـ". :كعنكانه :الفصل الثاني -3

كبمغ  ،كاع مدت في  سا الفةؿ عمى جمع المسائؿ ال ي اخ مؼ في إعرابها عمماء البةرة كالككفة   

 لة.  أعدد المسائؿ ال ي ناقش ها يالينا كعشريف مس

  ائج ال ي  ـ ال كةؿ إليها.كفيها أ ـ الن الخاتمة: -4

 .المةادر كالمراجعقائمة بأ ـ   -5

 فهرس المكضكعات. -6
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 تمييد

جاء اإلسالـ كالمغة العربية مس كممة أدكات ال عبير، كلها  راث أدبي حافؿ مفةح عف ش ى    

منس عةر  ج ماعية، قد ا فقت الكممة عمى االع داد بهسا ال راث كاإلعجاب بهية كاالالمشاعر الكجدان

 الجا مية.

ؽ العرب في فالعرب أيمة فةاحة كبالغة   أير بالبياف الرفيع كالجممة الكجي ة المكحية، ككانت أسكا"   

ةطفاء مف لغات القبائؿ، كأخس الشعراء كالبمغاء أنفسهـ بما أجمعكا عمى الجا مية قد قامت باال

ماع عمى سالمة لغة قبائؿ الج يرة اس حسانه، ح ى  نافسكا في سلؾ. كةرنا نسمع شبه  سا اإلج

 (1)."كالطعف بمغات أ ؿ السكاحؿ لمخالط هـ ا جانب في ا سفار كال جارات

ا نةن ، ا كمنهجن شكالن  الكريـ نشأت ل خدـ القرآف ب اري  عمكـ المغة العربية أنها كالكاضح لكؿ مف ألـٌ    

ـٌ به العرباكمضمكنن   (2)كالمسممكف. ، فكانت القراءات القرآنية أٌكؿ ما ا  

 اهلل عميه كسمـ أكؿ ا مر، يـٌ عف القٌراء اليقات. ىككانت  ؤخس مشافهة عف الرسكؿ ةم   

ءات إلى عمـ ال فسير لفهـ كالـ اهلل، ككالـ العرب آكقد اح اج العرب المسممكف بعد عمـ القر "   

كحقيقة، فنشأ مف مجا   اس عمؿ لشرح القرآف كفهـ معانيه، مما قاد ـ إلى معرفة مافي كالـ العرب

 (3)."اطمب معرفة في المبنى كالمعنى معن معرفة الكالـ    بعمـ النحك،  فٌ  اعمـ البالغة مم كجن 

ماة المغة لحماي ها مف المحف في اس ف ا  ح ارئيسن  اكاف االخ الط بأةحاب المغات ا خرل سببن ك    

لدكا اب الديف الكاحد كخاةة المكلٌ ظهر ال أير بيف أةحك نحراؼ كال أير بالمغات الكافدة كاال ديف السيف كي
                                                           

 7ا فغاني، سعيد، مف  اري  النحك، ص  (1)
 15، 14ينظر: نكر الديف، عةاـ،  اري  النحك، المدخؿ النشأة كال أسيس، ص  (2)
 17، 16ـ. ف، ص  (3)
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مف السمع ككسيمة فهـ لخطاب أةحاب  اكلقد كاف ال أير نابعن   مهات أجنبيات أك أعجميات ...

، فاخ مط المحف كفشا كظهر في العرب أنفسهـ، "كالسمع االسيف دخمكا في ديف اهلل أفكاجن  المغات المخ مفة

 ..(1)نكحها إليه باع ياد السمع"جا ألقي إليها مما يغاير ا لدت بمأبك الممكات المسانية ففس

كعسكرم، فخشي أ ؿ العمـك  ،كاج ماعيٌ  ،كاق ةادمٌ  ،ما لحؽ المسمميف مف  كسع سكانيٌ كسلؾ   

منهـ أف  فسد  مؾ الممكة كيطكؿ العهد بها فينغمؽ القرآف كالحديث عمى المفهكـ فاس نبطكا مف مجارم 

بية ككضع ضكابط لها ل ككف أكلكا ا مر مف خمفاء لحماية المغة العر  لممكة، "ك بٌ كالمهـ قكانيف ل مؾ ا

 (2)" ك دايةن  ارجع إليه، فكاف النحك عممن ا يي نبراسن 

ل غيير، فقدر اهلل فبقاء  سا المغة إنما  ك حفظ إلهي ب سخير كسائؿ الحفظ مف المحف كالخطأ كا   

يف ك طكير ا، حرةان عمى أداء نةكص السكر الحكيـ أداءن كغير ـ لحماية لغة الد ،حكـ كرجاؿ ،عمماء

 فةيحان سميمان إلى أبعد حدكد السالمة كالفةاحة.

                                                           
 369-368دكف، المقدمة، ابف خم (1)
 369ـ. ف، ص  (2)
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 الفصل اِلول

 النحو نشأتو وتطوره

 مذىب"شأة والتّ ن بين النّ الّنحويو":  المبحث اِلول

 :  نشأة مةطمح النحكأكالن
 أكؿ مف كضع النحكيانينا: 
 ظا رة المحفيالينا: 
 مهد ظهكر الخالؼ النحكم كمراحمهرابعنا: 

 خامسنا: نشأة الخالؼ كظهكر المس بية
 سادسنا: مراحؿ الخالؼ

 أسباب الخالف:  المبحث الثاني

 أكالن: البيئة المغكية كأير ا في الخالؼ

 يانيان: اال جاا السياسي كالعةبية اإلقميمية

 ياليان: المنافسة بيف العمماء

 رابعان: الدكافع الشخةية

 :اِلصول الّنحوّية لممدرستين:  ث الثّالثالمبح

  مهيد  عريؼ أةكؿ النحك: أكالن 
 (السٌماع)الٌنقؿ : يانينا
 القياس: يالينا
 االجماع: رابعنا

 ميؿعال : خامسنا
 العامؿ: سادسنا
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 "الّنحويون بين الّنشأة والّتمذىب":  المبحث اِلول
 

 

 :  نشأة مةطمح النحكأكالن
 النحك أكؿ مف كضعيانينا: 

 ظا رة المحفيالينا: 
 رابعنا: مهد ظهكر الخالؼ النحكم كمراحمه
 خامسنا: نشأة الخالؼ كظهكر المس بية

 سادسنا: مراحؿ الخالؼ
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 "الّنحويون بين الّنشأة والّتمذىب":  المبحث اِلول

لمغة ، بسكرا  عريفه في اي ناكؿ  سا المبحث نشأة عمـ النحك كسلؾ مف خالؿ  كضيح نشأة المةطمح

ال طرؽ إلى كضع المةطمح كسكر ا سباب كالعكامؿ ال ي أدت إلى ظهكرا، يـ ا كاالةطالح، كأيضن 

 المدارسة النحكية.البحث في أسباب الخالؼ بيف النحاة، كسكر مراحؿ االخ الؼ كظهكر 

 نشأة مصطمح النحوأوًل: 

 مفيوم النحو لغًة:

ك العربية منه .... ك ك في ا ةؿ مةدر شائع، القةد ... كنح" :عرؼ ابف منظكر النحك بقكله    

، يـ مضى به ان حاء  سا القبيؿ مف العمـ، كما أف الفقه في ا، كقكلؾ قةدت قةدن اأم: نحكت نحكن 

 (1)به عمـ الشريعة مف ال حميؿ كال حريـ" ا ةؿ مةدر فقهت الشيء إسا عرف ه، يـ خٌص 

 صطالح:مفيوم النحو في ال

اء سمت كالـ العرب، في حعمى أنه: "ان  ػ(  392ابف جني )فقد عرفه  الحأما النحك في اإلةط   

ير، كال كسير كاإلضافة، كالنسب، كغير سلؾ، ليمحؽ كغيرا، كال ينيه، كالجمع، كال حق ه مف إعراب ةرف

ف شسمف ليس مف أ ؿ المغة العربية بأ مها في الفةاحة ف ف لـ يكف منهـ، كا  بعضهـ عنها  ينطؽ بها كا 

 .(2)ه إليها" ب دٌ ري 

                                                           
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة نحا (1)
 16ابف جني، الخةائص، ص  (2)
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لأللفية " ك عمـ بالمقاييس مف اس قراء كالـ العرب المكةمة إلى  ػ(  900ا شمكني )كجاء في شرح 

 (1)معرفة أحكاـ أج ائه ال ي ائ مؼ منها"

أنه "عمـه بأقيسة  غيير سكات الكمـ كأكاخر ا بالنسبة إلى لغة لساف العرب"  ػ(  911السيكطي)كعرفه 
(2) 

، فمفهكمه قكاعد كمقاييس اس نبطها كظيفة ك  ف  عريفات يككف لعمـ النحك مفهـكمف خالؿ ما سبؽ م

 . ميد العرب في لغ هـ كالنسج عمى منكالهـالعمماء مف كالـ العرب يس طاع مف خالؿ  عممها  ق

المساف مف الخطأ، ك مكيف غير العرب مف  قميد العرب مف لغ هـ، كالقدرة  ةكف ة عمـ النحكككظيف

 ـ اهلل  عالى كسنة نبيه محمد عميه الةالة كالسالـ.عمى فهـ كال

 وضع النحو: ل منأوثانًيا:

ان شر اإلسالـ بيف الشعكب غير العربية بدأت مفردات المغة كطريقة ةكغها   أير بالمغات  بعد أفٍ    

ائؿ ا خرل ك نجرؼ عف الجادة، كيشكب قكاعد ا الخمؿ كسكء النطؽ، كؿ  سلؾ كغيرا جعؿ العمماء ا ك 

ء المسمميف الشديد عمى أدا صء سلؾ حر ث كراكقكاعد المغة العربية، ككاف الباعيندفعكف لكضع أنظمة 

، ال سيما بعد أف أخس المحف يشيع عمى ا لسف بعد دخكؿ كيير مف انةكص السكر الحكيـ أداءن فةيحن 

أكؿ مف   ك . كلكف مفغير العرب في ديف اإلسالـ كحاج هـ إلى  عٌمـ لغة القرآف كغير ا مف ا مكر.

 كضع عمـ الٌنحك؟ ككيؼ كاف ةنيعه؟؟

نٌ لعمـ النحك امحددن  اضعن ا ناؾ ك   جمع ك ب النحك أفٌ لـ     ما  ناؾ مف نيسبت إليهـ البسكر ، كا 

"اخ مؼ الناس في أكؿ مف رسـ  ق(368) كيقكؿ السيرافي كضع  سا العمـ، فيكلى كالخطكات ا 

                                                           
 6ا شمكني، شرح ا لفية، ص  (1)
 22السيكطي، االق راح في أةكؿ النحك، ص  (2)
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عبد الرحمف بف  رم ، كأكير  :كقيؿ ،نةر بف عاةـ :كقيؿ ،د الدؤليالنحك فقاؿ القائمكف" أبك ا سك 

 (1)ا قكاؿ عمى أنه أبك ا سكد الدؤلي" 

ة، نكنا ني ب فيها أبك ا سكد الدؤلي مف بأكؿ مف ك"في مقدم ه أف  ػ(  808ابف خمدكف )كما سكر 

إلى ضبطها  ه بحفظها فف عر الممكة، فأشار عمي غيٌ  لة مف عمي، رضي اهلل عنه،  نه رأكيقكؿ بإشار 

ان هت إلى الخميؿ بف أحمد  بالقكانيف الحاضرة كالمس قرأة، يـ ك ب فيها الناس مف بعدا إلى أفٍ 

 (2)"الفرا يدم......

كيؤيدا  طالؿ عالمة أف يككف عمي رضي اهلل عنه كضع سلؾ، كينسب إلى شكقي ضيؼ كينفي    

 أبي ا سكد الدؤلي نحؿ أيضان. نسبة النحك إلى الشيعة نحمهـ سلؾ كيف رض أفٌ 

كيعد نسبة كضع النحك  بي ا سكد الدؤلي كنةر بف عاةـ كعبد الرحمف بف  رم  مف عبث    

الركاة الكاضعيف الم  يديف، فيقكؿ شكقي ضيؼ: "ك ك عبث جاء مف أف أبا ا سكد الدؤلي نسب إليه 

أكاخر ا كضع أكؿ نقط يحدد حركات حقان كضع العربية، فظف بعض الركاة أنه كضع النحك، ك ك إنم

 (3)ه عبيد اهلل"بناالكريـ بأمر مف  ياد بف أبيه أك الكممات في القرآف 

مؿ به كا بع يد كعي بط كقي فظ كضي فكؿ  ؤالء نقطكا المةحؼ كأيخس عنهـ النقط كحي ": كيقكؿ السامرائي   

 (4)فيه سن هـ كاق دم فيه بمسا بهـ" 

عهد أبي أسكد الدؤلي بعمـ النحك، بؿ كاف يعرؼ بعمـ العربية، لسا  يعرؼ في لـ يكف  سا العمـك    

عمى اال ساع، فمـ  حدث  مبنيةن  ةن مجا ي أبي ا سكد  سميةن  هدكانت  سمية ك ب ال راجـ لهسا العمـ في ع
                                                           

 33السيرافي، أخبار النحكييف البةرييف، ص  (1)
 369ابف خمدكف، المقدمة، ص  (2)
 16-15شكقي، المدارس النحكية، ص  ضيؼ، (3)
 22-20السامرائي، المفيد في المدارس النحكية، ص  (4)
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 سا ال سمية إال في كقت م أخر عف أبي ا سكد حيث كاف يطمؽ لقب العربية عمى ميؿ  سا النكع مف 

 سا النحك، أك ما  الغالب في إطالؽ  سا ال سمية ما قاله عمي بف أبي طالب  بي ا سكد: "انحي العمـ. ك 

 (1)أحسف النحك السم نحكت"

ـ ت النطؽ السميـ ا كلى لنشأة عمـ النحك حيث يبك رل الباحية أف  سا المرحمة  ي مرحمة الرس   

 ةلقكاعد العامة  ال ي  عمؿ لمظا ر ض المحف كال يغ، مع كضع بع ابالقرآف مع ضبطه بالحركات منعن 

ك ي مرحمة مهدت لما بعد ا مف  مف لحف كخركج عف بعض قكاعد المغةجابة عما يحدث ة كاإلالنحكيٌ 

  عميؿ ضبط أكاخر الكممات...

كلعؿ ار باط عمـ النحك بعمكـ القرآف كالفقه جعؿ ل عمـ النحك أ مية كبيرة لفهـ النةكص القرآنية،    

 كاـ الشرعية.كمعرفة ا ح

كالعمكـ االخرل عند المسمميف دراسة منهج النحك  ناؾ عالقة عضكية بيف  كيقكؿ طالؿ عالمة   

بخاةة الفقه مف خالؿ العمكـ ا خرل ك حيث ار بطت المغة بالقرآف الكريـ، فدراسة النحك إنما  ككف 

 (2)كالكالـ

 ظاىرة المحنثالثًا:

مف أير عمى لغ نا العربية، فالعرب  هالما ل المهمة كالخطيرة، عد ظا رة المحف كاحدة مف الظكا ر    

 أمة فةاحة، فقد عاش المج مع العربي قبؿ اإلسالـ في ع لة عف باقي الشعكب.

ا عمت راية اإلسالـ أل م هـ أف يخرجكا مف  سا الع لة، فاندفع المسممكف لنشر الديف اإلسالمي، كلمٌ 

لغات مخ مفة، ككاف ال بد لمعرب مف االخ الط بهسا فسقطت في أيديهـ مساحات شاسعة   كمـ 

                                                           
 21الشاطر،  المكج  في نشأة النحك، ص  (1)
 .27عالمة، نشأة النحك العربي في مدرس ي الككفة كالبةرة، ص (2)
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ا جناس خدمة لدينهـ السم اغ ربكا في سبيمه كعانكا مف أجمه". كلـ   ؿ العرب عمى سجي ها المغكية 

ت فـ، فدخؿ الناس فيه أفكاجان كال في ةدر اإلسالـ كماضي جا مي ها ح ى أظهر اهلل اإلسال

 (1)المغة العربية" الجماعات المغكية المخ مفة إلى  عمـ

 :اهلل عميه كسمـ، فيقكؿ أبك الطيب الحمبي ىةم،اء أٌف المحف ظهر في عةر الرسكؿ قد سكر العمم   

عف  مفقد رك  ،اهلل عميه كسمـ ىةم ،"....  ف المحف ظهر في كالـ المكالي كالم عربيف في عهد النبي

اهلل عميه  ىعميه كسمـ، فقاؿ النبي، ةماهلل  ىرجالن لحف بحضرة النبي، ةم عبد اهلل بف مسعكد أفٌ 

 (2)كسمـ، "أرشدكا أخاكـ فقد ضؿ"

اهلل عميه كسمـ، كبعد أف ا سعت الف كحات اإلسالمية كا داد االخ الط  ىكبعد عةر الرسكؿ، ةم   

، عمى ا لسنة، كخاةة في قراءة القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، ن يجة اريجين أخس المحف يشيع  د

ف كاف المحف قد بدأ عمى ألسنة المكالي كالمال ساع اخ  عهد   عربيف فيالط العرب مع غير ـ. كا 

 (3)ة. أنه اس مر كام د في عهكد الخمفاء الراشديف كبني أميٌ  إال ،اهلل عميه كسمـ ىالرسكؿ، ةم

 (4)ف أقرأ فأسقط أحب  إلي مف أف أقرأ فألحف"قكله: "إل ،رضي اهلل عنه،فقد كرد عف أبي بكر    

كالـ الناس فكجد ه قد  ، رضي اهلل عنه، قاؿ: "إني  أممتاأف ا ماـ عمين  ػ(  328ابف ا نبارم )ركل ك 

 (5)ة  سا الحمراء، يعني ا عاجـ"طفسد بمخال

                                                           
 1ال بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، ص  (1)
 2/120، بغية الكعاة، السيكطي (2)
 5، مرا ب النحكييف، ص حمبينظر، أبك الطيب الي (3)
 396السيكطي، الم  ر،  (4)
 2ا نبارم، ن  ة ا لباء، ص ابف  (5)
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كالركايات في  سا الةدد كييرة إال أف أشهر ا ما سكرا ا ةفهاني في ا غاني، إس دخؿ أبك ا سكد    

فظنها  "أشدٌ "؟ فرفعت كممة ةرة عمى ابن ه، فقالت له: يا أبت ما أشد  الحرى الدؤلي في كقدىة الحر بالب

 سأله ك س فهـ، كالحقيقة أنه كاف عميها أف  قكؿ إسا أرادت إظهار ال عجب مف شدة الحر كاإلخبار 

 (1)!!!عنه: ما أشد  الحرى 

امؿ الديني، ك ك اإلحساس كن يجة لسلؾ أخس اإلماـ عمي يشعر بخطكرة المحف لعدة أسباب أ مها الع   

ف المحف له أخطار كبيرة في مجاؿ فهـ إالكريـ، كا حاديث الشريفة. حيث بخطكرة المحف عمى القرآف 

 ا حكاـ الشرعية.

 اطر الجديد، حفاظن عمى إماـ المسمميف كخميف هـ، رضي اهلل عنه، أف يحارب  سا الخ افكاف ل امن    

بك ا سكد الدؤلي فة مف المحف كالخطأ، كشاركه في  سا الشعكر أعمى القرآف الكريـ كا حاديث الشري

 بدافع ديني، ك ك السم قاـ ب نقيط المةحؼ دكف سكاا. االسم  حرؾ أيضن 

إسف ظهكر بدايات كضع قكاعد النحك كاف  دفه الحفاظ عمى ضبط القرآف الكريـ دس كر ا مة   

 كك ابها إلى يـك الديف.

 لنحوي ومراحموميد ظيور الخالف ا رابًعا:

م عارؼ  ةل عمى سكقه، كأةبحت له أةكؿ ياب مٌر النحك العربي في نشأ ه بعدة مراحؿ ح ى اس ك    

ة مف البةرة إلى الككفة حاضرة فعمـ. كسلؾ بعد ان قاؿ مرك  الخالعميها بيف النحاة كالدارسيف لهسا ال

 .ااضحن ا ك فيها كبر  برك ن  العراؽ اليانية، ال ي اش د الخالؼ النحكمٌ 

ل البةرييف كالككفييف، السيف أخسكا النحك عف سكاف كعندما يسكر الخالؼ في النحك فهك ال ي عدٌ    
الج يرة العربية كقبائمها، ال ي بمهج ها ن ؿ القرآف، كدار بينهما الخالؼ في معظـ أبكاب النحك 

                                                           
 14السيرافي، أخبار النحك بيف البةرييف، ص  ؛ 11/119االةفهاني، ا غاني، ينظر,  (1)
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في كضعها ك ك  اا سببن نت لغة  سا القبائؿ أك بعضهكمسائمه، عمى ما  فرع مف أةكؿ النحك ال ي كا
السماع عنها، كلـ يكف ما جاء بعد  ا يف المدرس يف إال ن يجة لما خمفاا مف مسائؿ كآراء في النحك 

 العربي مف حيث القكاعد كالفركع.

 اؽ اش غاالن  عد البةرة أسبؽ مدف العر ا لنشأة النحك" ك العراؽ كاف مهدن  المةادر "عمى أفٌ ك جمع    

 .(1)ال ماف اش غمت الككفة به" قرف مفبالنحك، كبعد 

نت له مف  سا الحياة حت أةكؿ النحك كقكاعدا كمكٌ ك قدـ البةرة عمى غير ا " نها  ي ال ي كضٌ    

  (2) الية مف يمار ا" ةرسة سكا ا فإنما  ي فرع لها كيمر الم ةمة ال ي ال ي اؿ يحيا ا إلى اليكـ، ككؿ مد

حمة ا كلى حيث كضع عمى يد أبي ا سكد الدؤلي نقط في المر  اكر النحك بةرين كقد بدأ ظه"   

اإلعراب كبعض أةكله العامة، كمضى الناس يأخسكنه عف  الميسا"، كعمي رضي اهلل عنه دكرا 

 (3). " كجيهي كضعت معه الحدكد ا كلية الكبرل لمنحك

باإلعراب أسماء  يطمقكا عمى عالمات النقط الخاةة أفٍ  اا أيضن كفي المرحمة اليانية "كاف طبيعين    

لك اب ه: "ف حت شف ي كضمم ها ككسر ها،  أبي ا سكد الدؤلي مف كمماتحيث  ـ اش قاقها رؽ بينها، ف 

 (4)كنقط الكسرة" ،كنقط الضمة ،عمى ال كالي نقط الف حةك ـ  قسيمها 

 كفي المرحمة اليالية "الحظكا اخ الفان في إعراب ا سماء حسب مكاضعها مف الكالـ".

 مرحمة الرابعة "ال يبعد أف يككنكا قد كضعكا لسلؾ مةطمحات المب دأ أك المفعكؿ".كفي ال

                                                           
 23السامرائي، ابرا يـ، المفيد في المدارس النحكية، ص  (1)
 5لمدارس النحكية، ص ضيؼ، ا (2)
 17ـ. ف، ص  (3)
 18, 17ـ.ف، ص ( 4)
 5، ص ـ.ف (4)
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كليس  لمفركعكانت ا سبقية ك  بيف المعرب كالمبني ك درج  سا العمـ:  ـ ال ميي  كفي المرحمة الخامسة 

 لمكمية  الجامعة.

ما فميس  ناؾ عقمي ال حميؿ لى الما  ـ  حميمها اس نادنا الى ما كةؿ الينا، ك ك يس ند اإنٌ ك سا المراحؿ 

 (1)به طبائع ا شياء اقاطع سكل ما  مدنبشكؿ ييب ه 

النحك ك طبيؽ عممي  في أفٌ الةكاب السامرائي ك شكقي ضيؼ لالرأم السابؽ  ك رل الباحية أفٌ    

ال لما اس طاع أحد  ىعرٌ مسمكع قديـ قدـ ا مف  ؼ ةكاب كخطأ الكالـ أك ح ى فهـ المعنى المرادلمغة، كا 

خطأ الم كمميف، فػ "به   بيف أةكؿ المقاةد بالداللة فيعرؼ الفاعؿ مف المفعكؿ مف المب دأ مف الخبر، 

كبهسا فالنحك العممي المسمكع سابؽ  بي ا سكد كلغيرا ممف نسب إليهـ  (2)هؿ أةؿ اإلفادة" لكالا لجي ك 

 كضع النحك.

 نشأة الخالف وظيور المذىبيةخامًسا: 

ما يرنك اليه الم كمـ مف  في لغة قبائؿ العرب منس القدـ في ةكرة خالؼ الكمماتظهر الخالؼ "   

في الجمؿ بما يريد به  كاالس عماالت في اخ الؼ الرفع كالضـ كالكسر، كالحركات معنى لهسا الكممات،

ه ينعت كسم السم قد يعظـ كيش د ح ى يةبح نهجن ، ك عدد الم رادفات، كاالم كمـ مف معنى لهسا الكممة

 خٌص، كبسببه اخ مفت القراءات كن ؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، كبسببه  عممؽ فحكؿ الشعراء في 

ك بعان لسلؾ  باينت قدرات العمماء في ال عرض لمنابع المغة  (3)  ـ الطكاؿ ك باينت فةاحة القبائؿقةائد

 د كما  ك شاس...ها كةكابها مف خطئها، كما يقعنميها مف سك حديد غيٌ 

                                                           
 18، 17ضيؼ، المدارس النحكية ، ص  (1)
 545ابف خمدكف، المقدمة، ص  (2)
 42-41ديرة، المخ ار أحمد، دراسة في النحك الككفي، ص  (3)
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 ل الخالفحامر سادًسا: 

ر الخالؼ، بعد ظهكر النحك بسبب ظهكر المحف في البةرة، كظهكر الدكافع ال ي أدت إلى ظهك    

كالحقيقة إف المالمح الحقيقية لهسا النحك  ،نحك العربية في كضعه دكر أبي ا سكد الكاضحكسلؾ ك 

ا ي ا سكد، ح ى أةبح فنن عد  مف أببعدة مراحؿ بالنحك  مر  فبعد أبي ا سكد، كانت مراحؿ  ككينها 

قكاعد ا ا كلى كيعكد الفضؿ الى أبي االسكد في كضع له قكاعد كأةكؿ ينسج عمى منكالها،  م كامالن 

 بإرشاد مف اإلماـ عمي كما كرد في أغمب الركايات.

 بداية الخالف :المرحمة اِلولى

سابؽ مف العمماء كالطالب ظهر الخالؼ في الرأم بشكمه البسيط القائـ عمى مخالفة الالحؽ لم"    

 (1) "ان باالج هاد..يهطبعه كنظرا الشخةي أك ما يعرؼ فقالع ماد كؿ منهـ عمى 

يـ ان قؿ إلى مرحمة أخرل حيث أةبح كؿ عالـ يجيب بما يحمؿ، كبما يرل مف دكف أف يرل حرجان 

ران بيف أك عمى اإلجماع.. كما سبؽ مف أشكاؿ الخالؼ كاف محةك  افيما ةنع لخركجه عمى غير 

عمماء البةرة، لعدـ كجكد مسا ب أخرل  قكـ عمى  عمد المخالفة، كمياله: مخالفة عيسى بف عمر 

" بال رفع كبياف سلؾ بمهجة  بي عمرك بف العالء في مسألة إجا ة أبي عمرك "ليس الطيبي إال المسؾي

 (2)فع كالحجا  ال ي  نةب، فاق نع عيسى بف عمر. ميـ ال ي  ر 

                                                           
 .47السامرائي، ابرا يـ، المفيد في المدارس النحكية، ص  (1)
 47، ص ـ. ف (2)
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 ظيور التمذىب بنشأة أصول المدرسة الكوفية ة:المرحمة الثاني

ك ـ مف قاـ ب أسيس ، كمعاس الهراء (187)ت (1)مع أبي جعفر الرؤاسيبدأت فكرة المسا ب النحكية    

لممدرسة  الفعمياف الكسائي كالفراء  ما المؤسساف يرل البعض أفٌ ك ككفة في النحك كالةرؼ، المدرسة 

خسا عف عممائها مف الطبقة الرابعة عيسى بف عمر، كأبي عمر بف الككفية، حيث رحال إلى البةرة كأ

 (2) "العالء...

 ك أس اس الكسائي ك ك أكؿ مف كضع مف  عف الرؤاسي: "كأبك جعفر ػ(  911السيكطي )كقاؿ    

به  قاؿ الككفي: قةد  ػ(  180سيبكيه ) إسا قاؿا كقيؿ:  ةالحن ا في النحك ككاف رجالن ككفييف ك ابن ال

ه مف البةرييف كدرسكا عمى ف إلى عمـ النحك السم أخسكا أةكليكمف  نا بدأ ا جاا الككفي (3)".الرؤاسي

ح ى ألمكا بقكاعد النحك ا كلى، يـ  اد بعد سلؾ ان شار  سا العمـ عند ـ ح ى أةبح لهـ  أيديهـ،

كفييف لكمجالسهـ كك بهـ الخاةة في النحك، كظهر لهـ منهج خاص  بعهـ فيه مف جاء بعد ـ مف ا

كفي ة، ة النحكيٌ سمهـ،  سمى مدرسة الككفة، في مقابمة المدرسة البةريٌ اعرؼ بكأةبحت لهـ مدرسة  ي 

 (4) ا.، ككاف الخالؼ عمى أشدٌ اككفين  ا سا المرحمة كاف النحك بةرين 

                                                           
يكنى أبا جعفر:  ك ابف أخي معاس الهراء، ك ـ مف مكالي محمد بف كعب  ( 187)ت محمد بف الحسف بف أبي سارة الرؤاسي (1)

قاؿ أحمد بف يحيى ، القرظي، كسٌمي الرؤاسي لكبر رأسه، ككاف أكؿ مف كضع مف الككفييف ك ابا في النحك، كمات في أياـ الرشيد
 6/2468، الحمكم، معجـ االدباء، بف حم ة الكسائي كالفراء يعمب: كاف الرؤاسٌي أس اس عمي

 49-47السامرائي، ابرا يـ، المفيد في المدارس النحكية، ص (2)
 2/343السيكطي، الم  ر،  (3)
 2/248؛  الةفدم، الكافي بالكفيات، 6/2469الحمكم، معجـ االدباء،  (4)
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 المرحمة الثالثة: المخالفة الصريحة بين مذىبين

 الخمفاء،مف رغبة في ال قرب في القةكر  ةنحاة البةرة كالككفبيف  تلمناظرات ال ي عقدلعبت ا   

 س طيع أف   حدث عف سيبكيه فمع  دكرا مهما في  أسيس فكرة الخالؼ في الرأم لما قالت به العرب،

 (1) "خالؼ بةرم، ككفي.. بعد أف نضجت اراء الرؤاسي كالهٌراء عمى يد الكسائي، كالفٌراء..

في  سميط ا ضكاء عمى الخالؼ، كخاةة دكرا كسائي البيف سيبكيه ك  (2)كريةنبككاف لممسألة ال  "   

لرؤاسي كالهٌراء، فجسد الخالؼ الخميؿ كمراجع ه لمبادئ ا بخركج الكسائي إلى البادية اق داءن بأس اسا

 (3)به.  اةن اا خفي سلؾ منهجن سيبكيه  حديه ل عبر

 ػ(  180يبكيه )سمخ كمي أف البةرييف ان سبكا لممدرسة البةرية عف طريؽ ك اب الكيع بر    

لـ يكف الككفيكف أقؿ شأنان في ك  كال ممسة له فقد بهر الجميع فةار محكر نشاطها كمادة عممها.

 (4)أك بدافع العةبية.  اكجهرن  الك اب كدراس ه كبمكرة آرائهـ سرن   ماـ بااال

ى، ل رسـ فمسيرة النحك العربي خطت خطكات حييية ل ب عد عف "نقطة الةفر" أك عف النشأة لألكل"   

س نباطي" الم كئ عمى "القياس"عمى كؿ ما قالت العرب، دكف  ميي  "اال العربيٌ  منهج البحث النحكمٌ 

كالـ العرب كمه حجة، ف أرجح  بيف مس كل كآخر، أك بيف الفةحى كلغات العرب أك لهجا ها،  فٌ 

  (5). "اا طبيعين ا مف مسيرة الدرس انبياقن النحك بيف منهجيف انبيق

                                                           
 .49ديرة، المخ ار أحمد، دراسة في النحك الككفي، ص  (1)
س ب الككفيكف إلى أنه يجك  أف أةؿ  سا المسألة مناظرة بيف الككفييف كالبةرييف ك ي بيف )سيبكيه كالكسائي(، كمضمكنها   (2)

ٍنبيكًر فإسا  ك إيا ا". كس ب البةريكف إلى أنه ال يجك  أف يقاؿ: "فإسا  ك إيا ا".  يقاؿ "كنت أظف أف العقرب أشد لىٍسعىةن مف ال  
 2/576، كان هت المناظرة بفك  الكسائي بعد أف ناةر العرب رأيه، انظر: االنبارم، االنةاؼ، : "فإسا  ك  ي"كيجب أف يقاؿ

 .1/93؛ ابف  شاـ، مغني المبيب، 50السامرائي، ابرا يـ، المفيد في المدارس النحكية، ص  (3)
 .1/14الى اكضح المسالؾ،  ؛ النجار، ضياء السالؾ102-100المخ كمي، حمدم، مدرسة الككفة، ص  ٌنظر: (4)
 .87-84نكر الديف، عةاـ،  اري  النحك، ص  (5)
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 ث الثانيالمبح

 أسباب الخالف


 البيئة المغكية كأير ا في الخالؼ أوًل:

 اال جاا السياسي كالعةبية اإلقميمية ثانيًا:

 المنافسة بيف العمماء ثالثًا:

 الدكافع الشخةية رابعًا:
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 تمييد

ظهر المحف  نشأ النحك ل مكيف غير العربي مف ال كمـ بكالـ العرب مف غير خطأ أك  لؿ بعد أفٍ    

 فشا، لضبط قراءة ك اب اهلل جٌؿ كعال، السم  ك مةدر سعاد نا في المعاش كالمعاد.ك 

عمى اخ الفها  فالمهجاتقاس عميه، ؤخس به كيي كٌؿ ما  كممت به العرب يي كعميه يمكف القكؿ: إٌف    

جاءت في اخ الفهـ، ف افي كيير مف ا حياف كاف سلؾ سببن ه حينما  باينت منا ج النحكييف نٌ إحجة، إال 

، كقد يككف  سا أسهـ في  أسيس القكاعد قكاعد ـ م باينة كم ناقضة، فما يراا  سا ال يراا سلؾ كسلؾ

 .(1)لكنه لـ يعمؿ عمى حؿ مشكمة المحف

 لى ظهكر الخالؼ، سأ حدث عف أبر  ا في  سا المبحث.إككاف لهسا أسباب أدت 

 أوًل: البيئة المغوية وأثرىا في الخالف

عراؽ خةبة لمدراسات المغكية لما لها مف إرث حضارم كيقافي، كلما ان شر فيها مف كانت بيئة ال   

سست لميؿ  سا البحث العقمي. ففي البةرة مكاؿو كأعاجـ، كبما عرؼ فيها مف يقافات أجنبية م عددة أي 

ككفة البةرة أسبؽ مف ال، ك يـ اس قر كأخس ةكر ه المنظمة الدقيقة ،كالككفة بدأ بحث النحك كنما ك طكر

بدأ النحك في البةرة بعد ان شار المحف عمى ا لسنة، ن يجة ففي كضع النحك كاإللماـ به كبقكاعدا، 

، كبالنحك كلغات العرب ةاف   ؿ البةرة مف العربية قيٍدم، قاؿ الجمحي: "كك(2)االخ الط با عاجـ

ضع قياسها، أبك ا سكد كالغريب عناية، ككاف أكؿ مف أسس العربية، كف ح بابها، كأنهج سبيمها، كك 

ا دت معالمه، كا خست لها منهجن كحدٌ  دت سبيمه،الدؤلي، ككاف مبدأ  سا العمـ في البةرة، ك ي ال ي مهٌ 

  .(3)"لمحفاظ عمى المغة، ككاف لمكقع البةرة الجغرافي ا ير البار  في سبقها لالش غاؿ بالنحك ادقيقن 

                                                           
  ، 64-63المسال ي،  أسباب اخ الؼ النحاة مف خالؿ ك اب اال ةاؼ، ص  انظر: (1)
 1/20؛ ضيؼ، المدارس النحكية، 1/189ابف النديـ، الفهرست،   انظر: (2)
 1/12الجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء،  (3)
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ا كادم نجد كالبحريف، كقد ساعد سلؾ عمى رحمة فالبةرة  قع عمى طرؼ البادية، كعمى مقربة منه"

 (1)العمماء إلى البادية، كما ساعد أعراب البادية عمى قدكمهـ لمبةرة".

كما كانت  ضـ أكير القبائؿ العربية الفةيحة، كقيس ك ميـ، فإنها كانت  ضـ بعضان ممف ين مكف      

مف كانت لغ ه فةيحة، ككاف أفةحهـ رفكا بالمكالي، كمنهـ إلى أةكؿ غير عربية، ك ـ السيف عي 

الحسف البةرم الحسف البةرم، كيدؿ عمى سلؾ قكؿ أبي عمر بف العالء فيه: "ما رأيت أفةح مف 

 (2)الحسف."  ليقفي، فقيؿ له أيهما أفةح؟ قاؿ:كالحجاج بف يكسؼ ا ػ(  110)

يفدكف إليها، كيؤمها كفي البةرة سكؽ المربد ك ي سكؽ مشهكرة، ككاف الكافدكف مف كسط الج يرة    

قاؿ لها المربد ... ك ي محمة عظيمة مف جهة الشعراء كالفةحاء، يقكؿ القمقشندم: "كبالبةرة محمة يي 

 (3)البًرية، ككانت العرب  ج مع فيها مف ا قطار كي ناشدكف ا شعار، كيبيعكف كيش ركف". 

ا حمقة بأعمى المربد بالبةرة كلمفر دؽ كجمسائهم (4)كقد ركل ا ةفهاني: "ككاف لراعي اإلبؿ   

 (5)يجمسكف فيها".

عقد فيه الحمقات كمجالس العمـ كالكعظ، كمف أعظـ المجالس كفي البةرة أيضان مسجد كاف يي "   

كمف  سا المجالس أيضان مجمس  ،كحماد بف سممه في مسجد البةرة ػ(  110الحسف البةرم )مجمس 

                                                           
 1/432معجـ البمداف،   الحمكم، (1)
 1/70ابف خمكاف، كفيات ا عياف،  (2)
 4/337القمقشندم، ةبح ا عشى في ةناعة اإلنشا،  (3)
 ك عبيد بف حةيف بف معاكيه، كالراعي لقب غمب عميه لكيرة كةفه لإلبؿ كنع ه إيا ا، ك ك شاعر فحؿ مف شعراء اإلسالـ،  (4)

 2/298 رجم ه في طبقات فحكؿ الشعراء 
 24/169ا ةفهاني، ا غاني،  (5)
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مف الدارسيف، ةاركا فيما بعد مف أئمة المغة،  اا كبيرن حيث كاف مجمسه يضـ عددن  (1)" الخميؿ بف أحمد

 إماـ نحاة البةرة.سيبكيه كلعؿ مف أشهر ـ 

ع رؼ بسالمة سالئقها المغكية، دكر في لقد كاف لهسا البيئة ال ي  مكج بمخ مؼ القبائؿ العربية المي    

عربي فةيح دكف االح ياج ر لعمماء البةرة  دكيف المغة بمساف حفظ المساف الفةيح، ا مر السم يسٌ 

 د عناء السفر كال رحاؿ في الةحراء ل دكينها.إلى  كبٌ 

ر أما الككفة فقد  أخرت في دراسة النحك عف البةرة بنحك قرف مف ال ماف، كما أسمفنا، كسلؾ  مك "   

يف، كنمط الحياة فيه، فالككفة كانت بعيدة عف الطرؽ ال جارية   عمؽ بطبيعة مكقع كؿ مف المةر 

عف  جرة الكيير مف القٌراء كالفقهاء  بيعة الحياة العسكرية فيها، فضالن كاطف  بادؿ اليقافات، كطكم

 (2)كالشعراء إليها.

مف الةحابة، رضكاف اهلل عميهـ ممف شهدكا بدران، كياليمائة  ا لسبعيف رجالن كقد كانت الككفة مهبطن "   

 (3)"مف أةحاب الشجرة

كانكا مف ا شراؼ، كسراة القبائؿ، ككاف مف نا ل ها المكالي، قاؿ ابف  كالعرب ا كلكف السيف سكنك ا   

ا يير: "كغمب الشرؼ منهـ كالبيك ات كالسابقة، كالغالب عمى  مؾ البالد ركافد قيد مت، كأعراب لحقت، 

 (4)ح ى ال ينظر إلى سم شرؼ كبالء مف ناب ها كال نا ل ها". 

                                                           
 4/505الحمكم، ياقكت، معجـ ا دباء،  (1)
 377راكم، ةالح، النحك العربي كنشأ ه، ص  (2)
 6/4ابف حجر، الطبقات الكبيرة،  (3)
 1/490ابف ا يير، الكامؿ في ال اري ،  (4)
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مياؿ عف الحيرة مكطف المخمييف السيف كانكا  حت السيطرة فالككفة كاف ال يفةمها إال بضعة أ"   

الفارسية، كسكانها ي ألفكف مف العرب السيف أسسك ا، كغير العرب السم كفدكا إليها مف بالد النبط 

 (1)كالفرس كا  كا  كخرساف. 

 في المغة ... اك سا ال ما ج بيف الشعكب أدل إلى ظهكر جيؿ جديد أير كييرن 

ها ليست في شهر ها كال مكان ها، قاؿ سكؽ كناسة ك ي  حاكي مربد البةرة، كلكن اأيضن كفي الككفة    

سعيد ا فغاني: "نعـ كاف لمككفة سكؽ أرادكا بها أف  حاكي مربد البةرة، ك ي سكؽ كناسة، لكف  عنها

في  مغة أقرب منها إلى أف  ككف عامالن لـ يكف لها سلؾ الشأف ك ي إلى أف  ككف داعية إفساد ل

 (2)ةيان ها،  ف ا عراب السم يؤمكنها غير سميمي السالئؽ". 

ك رل الباحية أف البيئة المغكية لها دكر في ظهكر الخالؼ، ك أخر مدرسة الككفة عف البةرة يعكد إلى 

حكـ مكقعها الجغرافي عمى الخميج العربي جعؿ بمدرسيف الجغرافي، حيث إف البةرة مكقع كؿ مف ال

ر العرب عممية سهمة ن يجة المالحة البحرية، ك سا بدكرا جعؿ البةرييف ي حركف عممية االخ الط بغي

كانت قميمة ك حكـ مكقعها الجغرافي ك ي في كسط العراؽ، بقؿ المغة عف العرب. أما الككفة فالدقة في ن

 نشغاؿ الككفييف فيانكف إلى سالمة المغة، إضافة إلى االخ الط بغير العرب مما جعؿ الككفييف يطمئ

 الفقه، ا مر السم جعؿ الككفييف ي أخركف بف رة كبيرة عف البةرييف.

 تجاه السياسي والعصبية اإلقميميةثانيًا: ال 

دمة لبمدا. سعت مدرس ا الككفة كالبةرة إلى الظفر بشرؼ ان ساب النحك لها، فقد أراد كؿ فريؽ القي "   

إلى ا حداث ا خيرة  مف الخالفة الراشدة، كمف الجدير بالسكر أٌف الخالؼ بيف البةرة كالككفة يعكد 

                                                           
 1/458ابف ا يير، الكامؿ في ال اري  ،  (1)
 199النحك، ص ا فغاني، سعيد، في أةكؿ  (2)
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ك كلى عمي، كـر اهلل كجهه، الخالفة حدث ما حدث بيف  ،يث بعد مق ؿ عيماف، رضي اهلل عنهح

المسمميف ن يجة القمة المنافقة ال ي أشعمت نار الف نة، ككاف ن يجة سلؾ أف حدث الخالؼ بيف البةرة 

ل بير الكالء، كيدلؿ عمى سلؾ أف عائشة، رضي اهلل عنها، كاكالككفة، فقد عرفت البةرة بأنها عيمانية 

خرجكا مف مكة  كجهكا إلى البةرة لممطالبة بدـ عيماف، بينما  كجه  عندماكطمحه، رضي اهلل عنهما، 

حيث  مت المكاجهة بيف  ػ(  36الجمؿ )عمي، رضى اهلل عنه، إلى الككفة، كبعد سلؾ كانت كقعة 

 (1) "بةرييف، فظا ر المكاجهة بيف البةرة كالككفةعمي كالككفييف، كعائشة كال

يف، كأيلفت ك ب في سلؾ، منها ك اب "فخر أ ؿ الككفة كقد ام د أير  سا الن اع بيف عمماء المةر    

كال عةب السم نشأ كاش د بيف المةريف كاف كليد السياسية، كالسياسة  ي ال ي " (2)عمى البةرة" 

 (3) "ا جاا البمديف إلى العةبية لمبمددكء السياسي  حكؿ  عد ه ح ى أشعمت نارا، كبعد اله

كمف  سا العةبية أيضان: ال عةب لألعالـ النحكية كمف سلؾ  عةب الفراء ضد سيبكيه، فقد سكر    

 (4)كك ابه  حت رأسه". سيبكيه أف الفراء "كاف  ائد العةبية عمى السيكطي 

بعمماء البمد السم ين مكف إليه كالنيؿ مف المنافس  ش ى، منها الفخر اكا خس ال عةب بعد سلؾ ةكرن    

كالطعف في عممه، كا ميمة عمى سلؾ كييرة، يقكؿ أبك الطيب المغكم: "فأما السيف سكرنا مف عمماء 

. كلـ يكف بالككفة كال بمةر مف اف، غير مدافعيف في المةريف جميعن مك ظعالبةرة فرؤساء عمماء م

                                                           
 207ا فعاني، سعيد، في أةكؿ النحك، ص  (1)
 145ابف النديـ، الفهرست،  (2)
 1/248نباا الركاا، إطي، فالق (3)
 1/411السيكطي، بغية الكعاة،  (4)



20 
 

لعربية، كلك كاف الف خركا به، كبا كا بمكانة أ ؿ البمديف، كأفرطكا ا مةار ميؿ أةغر ـ في العمـ با

 (1)في إعظامه". 

كمف ا دلة عمى أف االس قرار السياسي له دكر في  قدـ عمـ النحك، ما قاله مهدم المخ كمي:    

ة ، كمف نهضا نعـ به مف اس قرار سياسي نسبين  "كساعد البةرة عمى السبؽ في  سا الميداف، ما كانت

عممية انبعت  مدنها في البةرة قبؿ الككفة ب مف طكيؿ، بسبب انشغاؿ أ ؿ الككفة بالمياديف العسكرية 

كالسياسية مف جهة، ك القي أةحاب المسا ب كالنحك في البةرة مف جهة أخرل، كقد أدل  سا 

ضة ال القي في البةرة إلى ظهكر حركة دينية جديدة، قامت عمى أساس مف الجدؿ الديني كمنا 

المسا ب كا دياف ال ي أخست  عبث بكياف اإلسالـ، ككاف أةحاب  سا الحركة  ـ المع  لة. ككاف 

 (2)النحك أداة في  قكيـ  سا الجدؿ كاالس فادة منه." 

ف كاف كاقعن ك رل الباحية أف ال    مس ا ركاف العامة لمنحك، نه ال يأإال  اخالؼ بيف المدرس يف كا 

سس المدرسة البةريه ال ي ظمت راسخة إلى اليكـ في النحك العربي، غير بنت نحك ا عمى أ ةفالككف

له  اجديدن  انحكين  ام، اس طاعت أف  ؤسس لنفسها مس بن أنها مع اع ماد ا لألركاف ا ساسية لمنحك البةر 

 طابعه الخاص كأسسه كمبادئه.

 ي عاضدت الككفييف، محمد الطنطاكم: "الحؽ أف السياسة  ي ال ما يؤيد  سا الكالـ ما قالهكم   

ناضؿ المس ب البةرم، كلكال ا لما يب كا أماـ البةرييف في  اككنكا مس بن  كأكجدت منهـ رجاالن 

 (3)مساجال هـ". 

                                                           
 42ابك الطيب المغكم، مرا ب النحكييف، ص  (1)
 36المخ كمي، كمدرسة الككفة كمنهجها في دراسة المغة كالنحك،  (2)
 145، نشأة النحك، ص لطنطاكما(3)
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فٍ     كالكسائي، المسيف بدأت معالـ المدرس يف  ػ(  180سيبكيه )كاف مبدأ ظهكر الخالؼ في عةر  كا 

بها،" كال سيما بعد أف قرب العباسيكف الكسائي  ااةن خ اكمنهجن  اضح عمى يديهما، كبدأت  أخس طريقن   

ك الميسا كخٌةك ـ ب ربية أكالد ـ كأغدقكا عميهـ، كما كاف بيف أ ؿ الككفة كبني العباس مف كد لـ 

ي هيأ   ؿ البةرة، ف مسككا بدنيا ـ ال ي نالك ا عمى يد الخمفاء، ككقفكا بالمرةاد لمبةرييف السيف 

 (1)ة النحكية".سبقك ـ في ميداف الدراس

ككفية السياسة أيرت عمى النحك في كم ا المدرس يف، كخاةة المدرسة ال يمكف القكؿ: إفٌ كمف  سا    

راء جديدة  خالؼ بها المدرسة البةرية، ح ى يف رؽ نحك ـ بعض آال ي حرةت عمى النفكس إلى 

ف كاف  سا االف راؽ كما أسمفنا ال يمس ا ر   كاف ا ساسية لمنحك...االف راؽ عف نحك البةرة، كا 

 ثالثًا: المنافسة بين العمماء

كاف لإلسالـ أير كبير في إسكاء ركح العمـ كالمعرفة عند العرب، فمـ يكف قرف مف ال ماف يمضي "   

ح ى أخست العمكـ المخ مفة   حدد أةكلها ك  ضح معالمها، كح ى أخس العرب يس فيدكف مف اليقافات 

كـ المخ مفة كينقمكنها إلى هـ كال ي كفدت إليهـ، فكاف العرب ينهمكف مف العما جنبية ال ي كانت  حيط ب

 (2) "لغ هـ

سكاء عمى  ،كالقدكة يجد لنفسه المكانة ناس كؿ يحب أفٍ ال نافس أمره غري م في جبمة ال كبما أفٌ    

خمفاء ال ،بيف المدرس يف الخالؼ أسكى شعمة فاحدة أك عمى مس كل المدرس يف، ممٌ مس كل المدرسة الك 

ا في  فضيؿ النحاة بعضهـ عمى بعض، ك قريبهـ منهـ، باإلضافة إلى مهم   االعباسيكف السيف أدكا دكرن 

بينهـ، فالعباسيكف كانكا يميمكف إلى الككفييف، كيحاكلكف  إجراء المناظرات بينهـ مما جعؿ الخالؼ يدبٌ 

                                                           
 26الرماني، الخالؼ بيف النحكييف، ص  (1)
 142، فجر اإلسالـ، ص احمد اميف (2)
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كنت المؤلفات الكييرة في  سا كقد دي  قاـ مع نحاة البةرة،االن ةار لهـ في المناظرات ال ي كانت  ي 

المناظرات ميؿ ما دار بيف المبرد كيعمب، كبيف الكسائي كسيبكيه، كبيف الكسائي كا ةمعي، كبيف 

 الما ني كابف السكيت.

الس العمـ كالمناظرات ك اب أسماا مجالس العمماء  حدث فيه عف مج ػ(  337ال جاجي )ألؼ  كقد  

فف المناظرات "اا مف ك ابه ا شباا كالنظائر سمٌ  ا ػ( لسلؾ بابن  911يكطي )السأفرد  كما ،بيف النحاة

 (1)"كالمجالسات كالمسكرات

"كضع قكاعد النحك  أير إلى حد بعيد بمنطمقات شخةية كاف العمدة فيها  طالؿ عالمه أفٌ  كيرل   

المدرسة  بيف أ باع نه كاف السبيؿ إلى الخالؼ في اآلراء  ؛اجهات النظر الخاةة، ك سا مهـ جدن ك 

عف الخالفات بيف المدارس الم عددة فيه.. ا مر السم  يأ لشكؿ مف أشكاؿ  الكاحدة في النحك، فضاٌل 

 (2) "في النحك المس بيٌ  ال طكر، ك ك الخالؼ المدرسيٌ 

المناظرات العممية بيف عمماء المةريف كانت شعمة  ضيء طريؽ االج هاد  ك رل الباحية أفٌ    

كبسلؾ  كير الفكارؽ بيف  ،لمرد عمى منافسه ؛دأب، فيحشد كؿ مف الم ناظريف حججه كأدل هكالحرص كال

 كيظهر الخالؼ بيف الفريقيف. ،المس بيف

 رابعًا: العوامل الثقافية والعممية

كاف لإلسالـ أير كبير في إسكاء ركح العمـ كالمعرفة عند العرب، فمـ يكف قرف مف ال ماف يمضي "   

كـ المخ مفة   حدد أةكلها ك  ضح معالمها، كح ى أخس العرب يس فيدكف مف اليقافات ح ى أخست العم

                                                           
 3/85السيكطي، ا شباا كالنظائر في النحك،  (1)
 46النحك في مدرس ي الككفة كالبةرة، ص  نشأة، طالؿ عالمة (2)
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ا جنبية ال ي كانت  حيط بهـ كال ي كفدت إليهـ، فكاف العرب ينهمكف مف العمكـ المخ مفة كينقمكنها إلى 

 (1) "لغ هـ

 عميـ بيف أبناء العامة ككاف لسلؾ ا ير ا كبر في ا د ار الحركة العممية كاليقافية، كان شار ال   

ة، كظهر االع  اؿ كعمـ الكالـ كالفمسفة كالخاةة، فنهضت العمكـ الدينية، كالعمكـ المغكية كالنحكيٌ 

 كالمنطؽ كالجدؿ كغير ا مف العمـك الجديدة.

لمقاء الفةحاء مف ا عراب كال حدث إليهـ كال  كد مف سميق هـ، كأما مسجد  اككاف سكؽ المربد مكانن    

ما  اقاـ فيه حمقات العمـ، ككييرن لم عميـ، فكانت  ي  اا لمعبادة فحسب، إنما كاف مكانن رة فمـ يكف بي ن البة

مف الناس، ككانت مجالس الخمفاء كالك راء ساحة  فيه مناظرات عممية يحضر ا كيير كانت  دكر

 (2) كاسعة لمجداؿ كالمناظرات، ككاف يعقد فيها الندكات كالمحاضرات العممية المخ مفة.

  سا العكامؿ كغير ا أسكت أسباب االخ الؼ كال نافس بيف المةرييف.

اخ الفهـ في  أفٌ  يالحظنيت بالخالؼ، كبالنظر إلى آراء العمماء السابقيف، كخاةة ال ي عي       

العربي كاحد يقـك  الفركع كليس في ا ةكؿ، فالعمماء م فقكف في ا ةكؿ العامة، فالدرس النحكمٌ 

 احدة كمنهج كاحد كمةطمحات معركفة منس  أسيسه إلى  ماننا  سا.عمى نظرية ك 

 ًا : الدوافع الشخصيةخامس

العممي بيف النحاة كالحرص  ال نافسي  شعاؿ جسكة الخالؼ النحكمٌ إها أير في لكاف   يمف العكامؿ ال   

لعمماء عمى ال فكؽ كال قدـ، ك شير ك ب ال راجـ إلى أف الخمفاء كانكا يحرةكف عمى مجالسة ا

 كالمؤدبيف السيف ساع ةي هـ كان شر عممهـ كفضمهـ.

                                                           
 142فجر اإلسالـ، ص  احمد اميف، (1)
 66مدرسة الككفة، ص  المخ كمي، مهدم، (2)



24 
 

 قدمه إليه في كمف العمماء السم اش هر أمر ـ الكسائي، كقد كةؿ مسمع الخميفة المهدم، فاس"   

ا لكلديه ا ميف لرشيد بعد الخالفة أف يككف مؤدبن البنه الرشيد، يـ عهد إليه ا ابغداد ليككف مؤدبن 

 كالمأمكف،

الكسائي طمب منه الخميفة أف يخ ار مف العمماء مف ينكب عنه، فاخ ار أبا الحسف عمي كعندما مرض 

 (1)"الممقب با حمر

لحرص العمماء عمى اال ةاؿ بالخمفاء كنيؿ  افي بغداد كا ةاله بالخمفاء دافعن ككانت شهرة الكسائي    

يعمب م: "حكى أبك العباس العطاء منهـ، ككاف ممف لحؽ به مف الككفييف الفراء، يقكؿ ياقكت الحمك 

عف ابف نجدة قاؿ: لما  ةدل أبك  كريا يحيى بف  ياد الفراء لال ةاؿ بالمأمكف، كاف ي ردد  ػ(  291)

بف ا شرس الم كمـ المشهكر، قاؿ فرأيت ةكرة أديب ا كاف سات يكـ بالباب جاء يمامة إلى الباب، فمم

، كعف الفقه ةكحد ، كعف النحك فكجد ه نسيجاه بحرن يه كفا ش ه عف المغة فكجد أدب ، فجمست إل هةو كأبٌ 

ـ العرب كأخبار ا كأشعار ا ، كبأيااا، كبالطب خبيرن باخ الؼ القكـ، كفي النجكـ ما دن  اعارفن  افكجد ه فقيهن 

، فقمت له مف  ككف؟ ما أظنؾ إال الفراء! فقاؿ أنا  ك، قاؿ: فدخمت فأعممت أمير المؤمنيف احاسقن 

 .(2)ككاف سبب ا ةاله به"بمكان ه فاس حضرا، 

ك كسا كاف لمخمفاء العباسييف ا ير ا كبر في دعـ المس ب الككفي ك كاير أ باعه، فكانكا يقربكف    

  سيبكيهعمماء الككفة كين ةركف لهـ مف البةرييف، كمف ا ميمة عمى سلؾ نةرة الكسائي عمى 

"كيؼ  قكؿ: "كنت أظف أف العقرب أشد سيبكيه في المسألة ال نبكرية، فقد سأؿ الكسائي  ػ(  180)

لسعة مف ال نبكر فإسا  ك  ي أك فإسا  ك إيا ا" فقاؿ سيبكيه: "فإسا  ك  ي كال يجك  النةب، فقاؿ له 

                                                           
 .26/158عاة ك السيكطي، بغية ال (1)
 5/620الحمكم، ياقكت، معجـ ا دباء، (2)
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، فقاؿ  ـى ـي، أك القائ الكسائي: لحنت، يـ سأله عف مسائؿ مف  سا النحك، خرىجتي فإسا عبد اهلل القائ

، كقاؿ الكسائي: ليس  سا كالـ العرب، العرب  رفع سلؾ كمه في سلؾ كمه بالرفع دكف النةبسيبكيه  

، فقاؿ يحيى بف خالد: قد اخ مف ما كأن ما رئيسا بمديكما، فمف سا يحكـ  قكلهسيبكيه ك نةبه، فدفع 

ؾ قد جمع هـ مف كؿ آكب، ككفدت عميؾ مف كؿ ةقع، ك ـ بابؿ الكسائي :  سا العرب ببينكما، فقا

ـ أ ؿ المةريف، كسمع أ ؿ الككفة كأ ؿ البةرة منهـ، فيحضركف فةحاء الناس، كقد قنع به

، قد أنةفت، فأمر باحضار ـ فدخمكا، فهـ أبك فقعس، كأبك  ياد، أبك (1)كيسألكف، فقاؿ يحيى كجعفر

، ف ابعكا الكسائي كقالكا سيبكيهعف المسائؿ ال ي جرت بيف الكسائي ك ًئمكا سي الجراح ، كأبك شركاف، فى 

، كأقبؿ الكسائي عمى سيبكيهاف ك فقاؿ: قد  سمع أيها الرجؿ، فاسسيبكيه بؿ يحيى عمى بقكله. قاؿ فأق

فأمر له  امؤمال، فإف رأيت أال  ردا خائبن  يحيى فقاؿ: "أةمح اهلل الك ير، إنه قد كفد عميؾ مف بمدا

.كقد (2)بعشرة آالؼ در ـ ، فخرج كةير كجهه إلى فارس، كأقاـ  ناؾ ح ى مات، كلـ يعد إلى البةرة"

فحشد كؿ مف  ،كانت المناظرات بيف عمماء المةرييف شعمة  ضيء طريؽ االج هاد كالحرص كالدأب

كبسلؾ  كير الفكارؽ بيف المس بيف كيظهر الخالؼ بيف  ،لمرد عمى منافسه ،الم ناظريف حججه كأدل ه

 .(3)الفريقيف

ةكةية المغة العربية كما   حممه طبيعية بالنظر إلى خ ةالخالؼ ظا ر  فٌ يمكف القكؿ: إكفي الخ اـ    

عمى الفهـ،  ا، فإسا كاف ال أكيؿ مبنين ىا قالكا اإلعراب فرع المعنمكانية ال أكيؿ كال كجيه، كقديمن مف إ

 كالفهـ ي نكع مف شخص آلخر فهسا يؤدم إلى  عدد اآلراء كاخ الفها.

                                                           
 ك أبك الفضؿ جعفر بف يحيى بف خالد بف برمؾ ك ير  اركف الرشيد، كاف مف عمك القدر كنفاس ا مر، ككاف مف سكم  (1)

 .1/342، ينظر ابف خمكاف ، كفيات ا عياف، 187الفةاحة، ق ؿ سنة 
 .240ال جاجي، أمالي ال جاجي،ص (2)
؛  ابك حياف االندلسي، ار شاؼ الضرب مف 2/874؛  ابف الحاجب، امالي ابف الحاجب،1/75السيكطي، االلغا  النحكية،  (3)

 3/1136لساف العرب،  
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ه ال يجك  الرفع ييف قالكا إنٌ حيث إف البةر  ،حجة البةرييف أقكل في  سا المسألة  رل الباحية أفٌ    

فيجب  ،" ك" مرفكع باالب داء كال بد لممب دأ مف خبرو كليس في الجممة ما يةمح أف يككف خبرنا عنه  فٌ 

كأما ك" ي" راجع إلى العقرب  نه مؤنث، أف يقاؿ "فإسا  يكى  ي"  نه راجع إلى ال نبكر؛  نه مسكر 

 قكؿ "فإسا  ك إٌيا ا" فمف الشاس السم ال يعبأ به.ف العرب  قاله الككفيكف: إ الرد عمى ما
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 المبحث الثّالث

 :اِلصول الّنحوّية لممدرستين

 تعريف أصول النحوتمييد أوًل:  

 (السّماع)الّنقل ثانًيا: 

 القياسثالثًا: 

 الجماعرابًعا: 

 ميلعالتخامًسا: 

 العاملسادًسا: 
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 تعريف أصول النحو أوًل:

 (1)"سفؿ كؿ شيء كجمعه أةكؿ، كمف معاني كممة أةؿ قرار الشيءأ ":اِلصل لغةً    

"أةكؿ النحك أدلة النحك ال ي  فرعت منها فركعه كفةكله كما أف أةؿ  أفٌ  ػ(  328ا نبارم )كبيف 

أدلة النحك يالية: ": أفٌ  ةكلها نبارم في أكسكر  (2)."الفقه أدلةي الفقه ال ي  نكعت عنها جمم ه ك فةيمه

    .(3)اس ةحاب حاؿ"ك س، نقؿ، كقيا

 كاالجماع، كالقياس.  ،أدلة النحك يالية: السماع فٌ إ في الخةائص ػ(  392ابف جني ) كبيف

"عمـ ييبحث فيه عف أدلة النحك اإلجمالية مف حيث  ػ(  911السيكطي )ا ةؿ في النحك كما عرفه ك  

 .(4) ي أدل ه ككيفية االس دالؿ بها كحاؿ المس دؿ"

ث ا دلة اإلجمالية ككيفية االس دالؿ بها كال ي قاـ عميها النحك حعمـ أةكؿ النحك يب فا ةؿ في   

في ك ابه االق راح. ف اد االس ةحاب عمى  السيكطي العربي كال ي  نقسـ إلى أربعة أقساـ حسب رأم 

 .(5) ما سكر ابف جني

 النقل أو السماعثانًيا:

ؽ بفةاح ه، فشمؿ كالـ اهلل  عالى، ك ك القرآف كي: " ك ما يبت في كالـ مف يي مفيوم السماع  

 إلى أفٌ اهلل عميه كسمـ، ككالـ العرب قبؿ بعي ه كفي  منه كبعدا  ىالكريـ، ككالـ نبيه محمد، ةم

 (6)ألسنة المكٌلديف".فسدت 

                                                           
 .أ ص ؿ مادة  ابف منظكر، لساف العرب، (1)
  .81االنبارم، لمع االدلة، ص (2)
 .81ـ.ف، ص (3)
 .13لسيكطي، االق راح في عمـ ا ةكؿ، صا (4)
 .13السيكطي، االق راح في عمـ ا ةكؿ، ص (5)
 .74السيكطي، االق راح، ص  (6)
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كيؽ بفةاح ه، فشمؿ كالـ اهلل  عالى، ك ك القرآف الكريـ، ككالـ نبيه : "ما يبت في كالـ مف يي ك ك

ألسنة فسدت  إلى أفٌ اهلل عميه كسمـ، ككالـ العرب قبؿ بعي ه كفي  منه كبعدا  ىةم محمد،

 (1)المكٌلديف".

الكالـ العربي الفةيح المنفكؿ ه" كلمسماع لفظ آخر مرادؼ له ك ك النقؿ، ك ك ما كرد عند االنبارم بأنٌ 

 (2)النقؿ الةحيح الخارج مف حد القمة الى حد الكيرة"

ؤخس إال لسماع أةؿ ا كؿ مف أةكؿ النحك، ك ك المقدـ فيها، فأةكؿ النحك ال  ي ا كيمكف القكؿ: إفٌ 

به، ك ك عمى درجة كبيرة مف ا  مية، إس يميؿ ا ساس السم اع مد عميه النحاة ا كائؿ في االس دالؿ 

 .كاالح جاج ككضع قكاعد النحك العربيٌ 

 فةحاء السيف يكيؽ بفةاح هـ كفي ال ر يب فإفٌ ماع يميؿ الكالـ المنقكؿ عف الالسٌ  رل الباحية أٌف ك    

ـٌ يأ ي بعد سلؾ كالـ النبي، ةمكالـ اهلل  عالى  ك المقدـ،  نٌ  اهلل عميه  ىه ا فةح عمى اإلطالؽ، ي

كسمـ، يـٌ كالـ العرب الفةحاء السيف لـ يخالط كالمهـ المحف، كقد اع مد النحاة عمى السماع في 

قرآف كقراءا ه كاس شهد بعضهـ بالحديث النبكم الشريؼ كركايا ه،  كحيد قكاعد ـ، فاس شهدكا بال

 كاح جكا بكالـ العرب شعرا كنيرا، كرحمكا إلى مكاطف العرب الفةحاء كأخسكا عنهـ المغة.

كجعمكا القرآف الكريـ أكؿ مةادر السماع كأجمعكا عمى أنه مةدر رئيس مف مةادر االح جاج    

ص يمكف االع ماد عميه لما  يأ اهلل له مف السالمة كالحفظ، فقد قاؿ كاالس شهاد بالمغة، فهك أكيؽ ن

نا لو لحافظونسبحانه: }  (3){إنا نحن نزلنا الذكر وا 

                                                           
 .74السيكطي، االق راح، ص  (1)
 .81االنبارم، لمع ا دلة، ص (2)
 15/9الحجر،   (3)
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 السم يدؿ داللة قاطعة عمى أفٌ  ػ(  370ابف خالكيه )في الم  ر قكؿ  ػ(  911السيكطي )كأكرد    

المغة إسا كردت في القرآف، فهي  أفٌ  اعن ةاحة غيرا. "قد أجمع الناس جميفةاحة القرآف الكريـ فكؽ ف

 .(1)أفةح مما في غير القرآف ال خالؼ في سلؾ"

 ،-اهلل عميه كسمـ ىةم -، فحديث النبيالحديث الشريفكالمةدر الياني مف مةادر السماع،  ك    

 في أرقى درجات الفةاحة، فقد  يأ اهلل سبحانه ك عالى لنبيه النشأة ال ي  يأ ه لسلؾ.

قرار ـ بفةاحة النبي، ةمكمع "    ف منهـ لـ يكف يكير م ابعضن  اهلل عميه كسمـ، إال أفٌ  ىعمـ النحاة كا 

مف أف  ككف ا حاديث مركية بالمعنى، أك يككف المحف قد  طرؽ  ااالح جاج بالحديث الشريؼ، خكفن 

  (2)."مف الركاة كانكا مف ا عاجـ ان إليها،  ف كيير 

كقد اح ج النحاا بما يبت عف الفةحاء المكيكؽ  لسماع كالم العرب،اكالمةدر اليالث مف مةادر "   

، ككضعكا ضكابط لألخس بالمادة المغكية، كعينكا قبائؿ معينة لألخس منها، كما حددكا اكنيرن  ابعربي هـ شعرن 

  (3)".لالح جاج سيمي فيما بعد بعةر االح جاج امعينن  ا منن 

ن قاء ا ساليب الفةيحة كالشكا د الةحيحة "لقد حرص عمماء النحك كخاةة البةرييف عمى ا   

"، كلكنهـ لـ يقبمكا كؿ ما سمعكا، كلـ يع مدكا كؿ ما ركم لهـ، كلـ  قـ قكاعد ـ اسمعكا مف العرب كييرن 

رادكا لهسا أإنهـ أرادكا أف يضعكا أسس عمـ، ك عمى الركاية العابرة، اك البيت النادر، أك القكلة النابية، 

قكية، فال بد مف شكا د ا مف أف  ككف م كا رة، أك قريبة مف ال كا ر ح ى  رس    ككف ا سس أفٍ 

                                                           
في المممكة العربية  2017حدييا في العاـ  ، كشرح الفةيح البف خالكيه   ـ  حقيقه1/213السيكطي، الم  ر في المغة،  (1)

 السعكدية، كلـ ي سفى لمباحية الحةكؿ عميه.
 .40ص السيكطي، االق راح في عمـ ا ةكؿ، (2)
 .111، أةكؿ النحك عند ابف مالؾ، صشعبافالد خ(3)
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اخد المغة  عف العرب عندما  فالخميؿ بف أحمد ، (1)قكاعد ا فال   ل ؿ، كح ى يقكل أساسها فال  ميف"

  (2).كاف ي جكؿ في بكادم الحجا  كنجد ك هامة  خس المغة

ع مد عمى القبائؿ المكيكؽ بكالمها كأ ؿ ا لمغه، حيث افي أخس ػ(  180سيبكيه )كعمؿ كسلؾ    

 (3).الحجا ، كبني  ميـ، كبني أسد، كبني سميـ

مف خالؿ  ما كاف في ك ابه مف المغات فهك مف سماعه عف العرب أبك  يد ا نةارم أفٌ ككضح   

  (4)مجالس ه إيا ـ.

نك ا عمدكا إلى أخس يدكٌ  دكا أفٍ عمماء المغة كالنحك مف البةرييف عندما أراك رل الباحية أٌف   

مف لغات القبائؿ الفةيحة ا خرل  ط الج يرة العربية، كأخسكا قميالن أكير ا مف القبائؿ الضاربة في كس

ديف، كال مف القبائؿ ال ي كانت  سكف ا طراؼ القريبة مف  مؾ القبائؿ، كلـ يأخسكا المغة مف المكلٌ 

 ا.لغ هـ به تالمجاكرة لألمـ ا خرل ك أير 

داء بها، ككمما كاف المغة إسا كانت فةيحة كانت أكلى في االس عماؿ كاالق  يرل أفٌ ابف جني ف  

آخر ك ك أف قكاعد المغة  بنى عمى ا كير  اكاف ا خس بمغ ه أكلى مف غيرا، كبيف أمرن  االعربي فةيحن 

 .(5)كا شيع مما جاء عف العرب

                                                           
 .146السيد، عبد الرحمف ، مدرسة البةرة النحكية ،ص   (1)
 .4/88 الحمكم، ياقكت، معجـ ا دباء،  (2)
 124/.1، 3/278،2/413سيبكيه، الك اب،  (3)
 .2أبك  يد ا نةارم، النكادر في المغة/ ص  (4)
لغات العرب م فاك ة في الفةاحة، ك سا ال عاكف قد  في خةائةه أفٌ  ػ(  392كسكر ابف جني )، 2/14، ابف جني، الخةائص  (5)

بف يحيى  عمب حيف قاؿ: "ار فعت قريش في الفةاحة عف عنعنة  ميـ  يجعؿ بعض المغات أفضؿ مف بعض كنقؿ قكؿ أبي العباس أحمد
ككشكشة ربيعة، ككسكسة  كا ف، ك ضجع قيس، كعجرفية ضبة، ك م مة بهراء ... فإسا كاف ا مر في المغة المعكؿ عميها  كسا كعمى  سا، 

ا ا لكالـ العرب، لكنه كاف يككف مخطئن ك اس عممها لـ يكف مخطئن ا لإنسانن  ما  ك أقكل كأشيع منها، إال أفٍ  ريخي  يقؿ اس عمالها كأفٍ  فيجب أفٍ 
 .اح اج إلى سلؾ في شعر أك سجع فإنه مقبكؿ منه غير منعي عميه  جكد المغ يف، فأما إفٍ 
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كا داالبةرة، فال  مكا الكيرة الفياضة في المسمكع،  نهـ أر  ك سا  ك المبدأ السم سار عميه أكير نحاة   

يسكد النظاـ في القكانيف ال ي كضعك ا،  نها مس مدة مف ا ساليب العربية الةحيحة. كلكنهـ في  أفٍ 

بعض الكقت نفسه قبمكا ما خالؼ ا كير ك ك عربي فةيح، كنقميه نقؿه ةحيح، كجعمكا دكف ا كير، ف

غيرا كاالح جاج به إسا كال يٌحكؿ سلؾ دكف االس شهاد ب ا كأكسع اس عماالن  كير شيكعن المغات قد يككف ا

 .اكاف فةيحن 

سمعت أبي يقكؿ  بي عمرك بف العالء: أخبرني عما كضعت مما سميت عربية، "قاؿ ابف نكفؿ:    

؟ فقاؿ: ـ حجةأيدخؿ فيه كالـ العرب كمه؟ فقاؿ: ال فقمت: كيؼ  ةنع فيما خالف ؾ فيه العرب ك 

 (1)"سمي ما خالفه لغاتأأحمؿ عمى ا كير، ك 

ير مف كالـ العرب، كم مف الشعر، كما أي أما نحاة الككفة فقد  كسعكا في السماع كقبمكا جميع ما ري "   

  (2)"خس عنهامعكا قبائؿ أخرل رفض البةريكف ا كسمعكا مف القبائؿ ال ي أخس عنها البةريكف، كس

 (3)"في الك ابة عف العرب سكل ما حفظ اشرة قنينة حبرن فالكسائي أنفس خمس ع"   

كاس ند الفراء في سماعه مف القبائؿ عمى القبائؿ العربية المعركفة بةحة المغة، كأسد، كأ ؿ "   

 (4)"الحجا ، ك ميـ كغير ا مف القبائؿ ا خرل

                                                           
 .39ال بيدم، طبقات النحكييف كالمغكييف، ص (1)
 .81الشا د كاةكؿ النحك في ك اب سيبكيه، ص الحدييي، (2)
 .4/88الدباء، الحمكم، معجـ ا (3)
 1/2، معاني القرآف راء،فال (4)
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 النحو وقرآء القرآن

حاة ا كائؿ مف القراء، فمف البةرييف عبد اهلل بف لمنحك عالقة كبيرة بالقراءات القرآنية، كقد كاف الن"   

 يدم،  أبي اسحؽ الحضرمي، كعيسى بف عمر اليقفي، كأبك عمرك بف العالء، كالخميؿ بف أحمد الفرا

 (1)"كيحيى بف  ياد الفراء ،الكسائيكمف الككفييف: 

نحاة الككفة، إماـ ، كعاةـ، كالكسائي ةالقراء السبعة المشهكريف،  ـ حم  ك ضـ الككفة يالية مف  

الرسكؿ، ةمى اهلل عميه كسمـ، لسلؾ ة السيف  مقكا القرآف مف لكيير مف الةحاب افالككفة كانت مهبطن 

 اء، كلعؿ مف أشهر ـ عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنه.كير فيها القرٌ 

، ففي الف رة باخ الؼ القراءات القرآنية كاخ الؼ المةاحؼ االؼ النحكم كاف في بداي ه م أيرن كالخ   

ال ي سبقت كجكد المةحؼ العيماني، كاف لمةحابة مةاحؼ عدة يقرأ بها أ ؿ ا مةار، كمةحؼ 

عمي بف أبي طالب، كمةحؼ أبي بف كعب، كعبد اهلل بف مسعكد، كعبد اهلل بف عمرك بف العاص، 

 كمةحؼ السيدة عائشه رضكاف اهلل عميهـ أجمعيف.

كالككفة بالقراءات  ةنحاة البةر  ين الؼ النحاة، فقد عي ت إلى اخكقد قاد اخ الؼ المةاحؼ كالقراءا   

القراءة القرآنية بقراءة الجماعة،  فف ارة يةفك  ؛القرآنية، كجعمك ا محكر ا  مامهـ، كمةدر اس شهاد ـ

 (2)ك ارة ينع كنها بقراءة العامة، كمف ا ميمة عمى سلؾ، قكؿ سيبكيه: "كقد قرأ أناس }كالسارؽى كالسارقةى{

 (4)."ك ك في العربية قراءة قكية، كلكف أبت العامة إال القراءة بالرفع"  (3){*والزانيَة والزانيَ }

                                                           
 .45ات، ص ءابف مجا د، السبعة في القرا (1)
 .5/38المائدة:  (2)
 .24/2النكر:  (3)
 .1/144سيبكيه، الك اب،  (4)
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اهلل عميه كسمـ، كقد قسـ  ىكالقرآف الكريـ كةؿ إلينا بقراءات مكةكلة السند إلى الرسكؿ، ةم"   

، كاآلحاد الم ممة لعشر ا، يـ مكا الم كا ر السبععجفحاد، كشاسة، آالقراءات يالية أقساـ: م كا ر، ك القراء 

 (1)."ما يككف مف قراءات الةحابة رضي اهلل عنهـ مما ال يكافؽ سلؾ كما بقي شاس

يد النحكم، فمف  عقمف مةادر ال  امهمن  اقرآنية الم كا رة، كجعمك ا مةدرن كقد ا  ـ النحاة بالقرآت ال   

الم كا رة، شديد ال مسؾ بسن ها،  كمف  البةرة أبك عمرك بف العالء، ككاف كيير االح جاج بالقراءات

 (2)أقكاله ما أكردا ابف الج رم: "لكال أنه ليس لي أف أقرأ إال بما قيرلء، لقرآت كسا ككسا ككسا"

بها قكاعد النحك،  مف القراءات الم كا رة كييبت افإنه يكرد في ك ابه كييرن  ػ(  180سيبكيه )أما    

قاؿ  عالى }السيف ا خسكا مف دكنه أكلياء ما  "كمف سلؾ قكله:لمكيير مف المسائؿ  اكيجعمها شا دن 

ككأنه قاؿ كاهلل أعمـ: قالكا ما نعبد ـ، كي عمكف أنها في قراءة ابف مسعكد كسا، كميؿ سلؾ  (3)نعبد ـ{

 كيعني في سلؾ جممة ما نعبد ـ في محؿ نةب مقكؿ القكؿ المحسكؼ.  (4)كيير في القرآف"

ات القرآنية كيؤيد ا بما ان هى إليه مف لغات العرب كأشعار ا، فقد اج مع لديه كيه ـ الكسائي بالقراء   

عمـ النحك كالقراءة، ك ك أحد القراء السبعة المشهكريف، كقد ظهر أير سلؾ في ك اب  مميسا الفراء فقد 

 ظهرت فيه الكيير مف القراءات القرآنية ك كجيهها.

ءات الم كا رة بؿ اح ج الكيير مف النحاة بالقراءات الشاسة، كلـ يق ةر النحاة عمى االس شهاد بالقرا   

عف رأيه في  ػ(  180سيبكيه )ه القراءة الشاسة كيقيس عميها فقد سأله  مميسا كجٌ ككاف الخميؿ بف أحمد يي 

ما  ككقكله  عالى: }ميالن  ،دٍع ما  يده " فرد عميه الخميؿ بأنها "كقكلهـ: قكؿ العرب "كال سٌيما  يده 

                                                           
 .1/42رم، النشر في القراءات العشر،   ابف الج (1)
 .1/290رم، غاية النهاية في طبقاء الفراء،   ابف الج (2)
 .3/143كيه، الك اب، سيب  (3)
 .9/3ال مر   (4)
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" في  سا المكضع، بمن ل (1){ةه بعكض " في "ميؿ"  ةفػ "سي  "ميؿ" فمف ييـٌ عممت فيه "ال" كما  عمؿ "ريب 

"  (2)كسلؾ قكلؾ: رب  ميًؿ  يدو

لقد فرؽ النحاة بيف القراءات الشاسة بسبب عدـ  كا ر ا أك بسبب مخالف ها الرسـ القرآني، فبعض       

هسا ال لقراءات خالفت المشهكر مف قكاعد العربية، ف، كبعض ااالقراءات يةح االس شهاد بها قطعن 

نما  نها  خالؼ ا ساليب المس عممة في كالـ  افي القراءة أك ردن  ايح ج بها بعضهـ، ليس طعنن  لها، كا 

في المغة، إال أف أكير العمماء عمى  افي القراءات يككف شاسن  االعرب، ك سا يدؿ عمى أنه ما جاء شاسن 

 ءات الشاسة ال ي ال  خالؼ قكاعد العربية.ةحة االح جاج بالقرا

 الحديث النبوي الشريف

اهلل  ىالحديث النبكم الشريؼ  ك المةدر الياني مف المةادر السماعية كيشمؿ أقكاؿ النبي، ةم   

 عميه كسمـ، كأفعاله ك قديرا ه، ال ي ركا ا عنه الةحابة رضكاف اهلل عميهـ.

ك ب النحاة الم قدميف كاس دلكا به في بعض المسائؿ النحكية كالحديث النبكم الشريؼ قد كرد في    

كالمغكية، كلكنهـ لـ يككنكا مكيريف مف االس دالؿ به، فمف نحاة البةرا سيبكيه، كالم أمؿ في ك ابه يجد 

لـ يةرح أك يقدـ لها عمى أنها مف الحديث، بؿ كاف يسكر ا مف سيبكيه بعض ا حاديث النبكية، كلكف 

كمف نحاة الككفة الفراء ك ك يس دؿ بالحديث النبكم، كيح ج به في  (3)قاعدة النحكية.خالؿ عرضه لم

 (4)النحك كالمغة.

                                                           
 .2/26البقرة:  (1)
 .2/286سيبكيه، الك اب،  انظر:  (2)
 .1/74سيبكيه، الك اب،  انظر:  (3)
 .1/470الفراء، معاني القرآف، انظر:  (4)



36 
 

كاالح جاج بالحديث النبكم في النحك يضفي عميه قدران مف الجماؿ كالجالؿ كالكماؿ إس ليس في    

 جاج بكالمه ةمى كالـ البشر أفةح مف كالمه ةمى اهلل عميه كسمـ، يقكؿ البغدادم في جكا  االح

اهلل عميه كسمـ: "كالةكاب جكا  االح جاج بالحديث لمنحكم في ضبط ألفاظه، كيمحؽ به ما ركم عف 

 (1)الةحابة كأ ؿ البيت"

كقد ا  ـ العمماء المعاةركف بمكضكع االح جاج بالحديث النبكم كما ا  ـ به السابقكف كأفردكا له    

في ك ابه أةكؿ النحك، كقاؿ  سا المكضكع  ػ(  1417اني )سعيد ا فغ عض الك ب كالرسائؿ، كناقشب

عمى أ مية االس شهاد بالحديث النبكم "كأغمب الظف أف مف يس شهد بالحديث مف الم قدميف لك  امؤكدن 

 أخر به ال مف إلى العهد السم راجت فيه بيف الناس يمرات عمماء الحديث مف ركاية كدراية، لقةركا 

آف الكريـ، كلما ال ف كا قط إلى ا شعار كا خبار، ال ي ال  مبث أف يطكقها اح جاجهـ عميه بعد القر 

 (2)الشؾ، إسا ك نت بمكا يف فف الحديث العممية الدقيقة .."

خديجه الحدييي ف قكؿ: "ك ف الحديث كالـ النبي العربي العظيـ، كجب أف نع د بما  ك ؤيد  سا الرأم   

ما أيبت في الك ب المدكنة في الةدر ا كؿ كال سيما ك ب يبت نقمه بمفظه، كةحت ركاي ه عنه م

في  اغم  كال عميه مطعف، فنجعمه أساسن المسانيد كالك ب الةحاح الس ة، مما لـ يكجد عميه م

االح جاج بعد آيات الك اب الع ي ، كنع مد عميه كنأخس بمغ ه كبما جاء فيها مف قكاعد نحكية أك 

 (3)معجمات كك ب المغة في ايبات ألفاظ جديدة أك أبنية جديدة"ةرفيه، كما اع مد عميه أةحاب ال

                                                           
 .1/9البغدادم، خ انة االدب،  (1)
 .55-53ا فعاني، سعيد، في أةكؿ النحك، ص  (2)
 .421بالحديث الشريؼ،  جمكقؼ النحاة مف االح جاالحدييي، خديجة،  (3)
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كقد اخ مؼ مكقؼ النحاة في االس دالؿ بالحديث النبكم في  قدير أحكاـ المغة العربية، كيرجع    

السبب في سلؾ إلى أف النحاة ا كائؿ لـ ي كسعكا في االس شهاد بالحديث النبكم، كيعكد السبب في سلؾ 

 ف ا حاديث النبكية الشريفة مدكية بالمعنى.إلى أف الكيير م

قكؿ أبي حياف ا ندلسي في بياف مكقؼ النحاة الم قدميف مف  ػ(  911السيكطي )أكرد كقد    

االح جاج بالحديث النبكم، فقاؿ: "عمى أف الكاضعيف ا كليف لعمـ النحك، المس قرئيف لألحكاـ مف 

كسيبكبه، مف أئمة البةرة،  ،ف عمر، كالخميؿلساف العرب، كأبي عمرك بف العالء، كعيسى ب

كالكسائي، كالفراء، كعمي بف مبارؾ ا حمر، ك شاـ الضرير، مف أئمة الككفييف لـ يفعمكا سلؾ ك بعهـ 

 (1)خركف مف الفريقيف، كغير ـ مف نحاة ا قاليـ، كنحاة بغداد كأ ؿ ا ندلس"أ سا المسمؾ الم عمى 

ى الحديث المغة بمةادر جديدة، ا جه فريؽ مف الم أخريف إل كبعد أف ظهرت الحاجة إلى دعـ   

مف مةادر االح جاج، ال يقؿ أ مية عف الشعر كالنير،  كمف  ؤالء النحاة  االنبكم، باع بارا مةدرن 

ابف خركؼ، كقد عدا ابف الضائع أكؿ مف أكير االس شهاد بالحديث الشريؼ، كقد كرد في خ انة 

، ظ، فإف كاف عمى كجه االس االحديث كييرن "كابف خركؼ يس شهد با دب:  هار كال برؾ بالمركٌم فحسفه

ف كاف يركم أف مف قبمه أغفؿ شيئان كجب اس دراكه فميس كما رأل"  (2)كا 

كمنع فريؽ آخر االح جاج بالحديث النبكم بحجة كقكع المحف فيه كفي ركاي ه بالمعنى، كيرفض    

بف الضائع يرل أف ابك حياف، فابف الضائع أك يمهـ أةحاب  سا المس ب االس شهاد بالحديث، كيم

قكله: " بيف في  ػ(  911السيكطي )ا حاديث ركيت بالمعنى لسلؾ ال يةح االح جاج بها كنقؿ عنه 

أةكؿ الفقه أنه يجك  نقؿ حديث النبي بالمعنى كعميه حٌساؽ العمماء، فهسا  ك السبب عندم في  رؾ 

                                                           
 .40ي، االق راح في عمـ ا ةكؿ، ص طالسيك  (1)
 .1/9البغدادم، خ انة ا دب،  (2)
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س شهاد بالحديث عمى إيبات المغة، كاع مدكا في سلؾ عمى أف كغيرا اال ػ(  180سيبكيه )ا ئمة ك

 القرآف كةريح النقؿ عف العرب، فمكال  ةريح العمماء بجكا  النقؿ بالمعنى في الحديث لكاف ا كلى

اهلل عميه كسمـ،  نه مف المقطكع به أنه ةمى اهلل عميه  ىةم ،في إيبات فةيح المغة حديث النبي

 (1)كسمـ أفةح العرب"

ادم عنه أنه آخر، ك ك كقكع المحف فيما ركم مف الحديث، كقد أكرد البغد اكأما أبك حياف فيرل سببن    

ا مف الركاة كانكا غير عرب، كي عممكف لساف فيما ركم مف الحديث،  ف كييرن  اقد "كقع المحف كييرن 

كالمهـ كركاي هـ  العرب بةياغة النحك، فكقع المحف في كالمهـ، ك ـ ال يعممكف سلؾ، كقد كقع في

 (2)غير الفةيح مف لساف العرب"

يككف االح جاج ببعض الحديث دكف بعض، ك قدمهـ الشاطبي، فأنكر  ك كسط فريؽ يالث فرأل أفٍ    

عمى ابف مالؾ: "أما  اكقاؿ معمقن  ،اهلل عميه كسمـ ىةم ،عمى النحاة  ركهـ االس شهاد بحديث الرسكؿ

بحديث  إس ال نجد في ك اب نحكم اس دالالن جميع الم قدميف،  الحديث فإنه خالؼ في االس شهاد به

ـ ال ي منقكؿ عف الرسكؿ إال عمى كجه أسكرا ك ـ يس شهدكف بكالـ أجالؼ العرب كسفهائهـ، كبأشعار 

. ك كسا يظهر اخ الؼ مكقؼ (3)نا كالفحش، ... كي رككف ا حاديث الةحيحة كما  رل"خسكر فيها ال

 كمنهـ مف  كسط. ،كمنهـ مف أجا  ،لحديث الشريؼ فمنهـ مف منعالنحاة في االس دالؿ با

ك عرض ك ب الخالؼ اخ الؼ النحكييف في االح جاج بالحديث الشريؼ، كمف ا ميمة عمى سلؾ    

ٌنا إف شاء اهلل بكـ الحقكف".  (4)قكله ةمى اهلل عميه كسمـ: "سالـ عميكـ أ ؿ دار قكـ مؤمنيف، كا 

                                                           
 45السيكطي، االق راح في اةكؿ النحك، ص  (1)
 1/11البغدادم، خ انة ا دب،  (2)
 3/401، المقاةد الشافية، بيالشاط (3)
 ك اب الجنائ ، باب ما يقاؿ عند دخكؿ القبكر كالدعاء   مها 2/669ك ك في ةحيح مسمـ  سا ج ء مف حديث شريؼ،  (4)
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نا اح ج الككفيكف بهسا ال    حديث عمى أف "إف" الشرطيه  قع بمعنى إس، فقكله ةمى اهلل عميه كسمـ: كا 

إف شاء اهلل بكـ الحقكف أم: إس شاء،  نه ال يجك  الشؾ في المحكؽ بهـ، كس ب البةريكف إلى أنها 

 ال  قع بمعنى "إس".

نا عمى الككفييف بقكله: "الجكاب عف قكله ةمك  ػ(  577أبك البركات ا نبارم )كرد     ات اهلل عميه "كا 

اهلل بكـ الحقكف"  نه لما أدبه الحؽ  عالى بقكله  عالى: }كال  قكٌلف لشيء إني فاعؿ سلؾ غدان،  إف شاء

 (2) مٌسؾ با دب، كأحاؿ عمى المشيئة". (1)إال أف يشاء اهلل{

ما ا حاديث ، كأكبناء عمى ما سبؽ، فإف ا حاديث النبكية لـ  ظهر بكيرة في ك ب الخالؼ النحكمٌ    

 حد الفريقيف، ككاف االح جاج بألفاظه، كمنها ما كاف يعرض  اال ي كردت فمنها ما كاف شا دن 

لالس ئناس به،  كمف ا حاديث ما ردت لعدـ الكيكؽ بركاي ها كةح ها، ك سا يدؿ عمى أف النحك قد 

 را.يككف كسيمة لمعرفة الفرؽ بيف حديث الرسكؿ، ةمى اهلل عميه كسمـ، كحديث غي

 كالم العرب

لغات العرب كييرة كم نكعة، ك ف العرب قبائؿ، فال بد أف يككف االخ الؼ قد ظهر بيف  مؾ    

ف لـ يكف  سا الخ الؼ في أةؿ المغة ففي الفركع كالجهات.  القبائؿ، كا 

سلؾ بقكله: "إف اخ الؼ لغات العرب إنما أ ا ا مف قبؿ أف أكؿ مف  ػ(  392ابف جني )كيبيف    

ف كاف كمه مسكقن منها  كضع عمى ةحة كقياس، يـ أحديكا مف بعد سلؾ أشياء  اكضع عمى خالؼ، كا 

                                                           
 23-18/22الكهؼ،  (1)
 2/235ا نبارم، أبك بركات، االنةاؼ في مسائؿ الخالؼ  (2)
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ف كاف كؿ كاحد أخس مف اقياس ما كاف كضع في ا ةؿ مخ مفن كييرة لمحاجة إليها، غير أنها عمى  ، كا 

 (1)"اةحة القياس حظ  

 ككف القبائؿ ال ي يح ج كقةر النحاة أخس ـ المغة عف قبائؿ معينة كاش رط نحاة البةرة أف    

ؤخس عنها بكالمها ةحيحة المغة، كرأكا أف القبائؿ ال ي سممت لغ ها مف المحف كالخطأ  ي ال ي يي 

ك ع مد في كضع أسس النحك، ككضعكا قكائـ بأسماء القبائؿ ال ي يةح أخس المغة عنها. قاؿ الفارابي: 

المساف عند النطؽ كأحسنها همها عمى "كانت قريش أجكد العرب ان قاءن لألفةح مف ا لفاظ، كأس

، كأبينها إبانة عما في النفس، كالسيف نقمت عنهـ العربية كبهـ اق دم كعنهـ أخس المساف العربي امسمكعن 

كير ما أخس كمعظمه، كعميهـ ا كؿ بيف قبائؿ العرب،  ـ قيس ك ميـ كأسد، فإف  ؤالء  ـ السيف عنهـ أ

ـ  سيؿ كبعض كنانة، كبعض الطائييف، كلـ يؤخس عف غير ـ عراب كال ةريؼ، يي الغريب كفي اإلف

مف سائر قبائمهـ، كبالجممة لـ يؤخد عف حضرم قط، كال عف سٌكاف البرارم، ممف كاف يسكف أطراؼ 

 (2)بالد ـ المجاكرة لسائر ا مـ السيف حكلهـ .."

بائؿ ال ي أخس ك سا النص يكضح اخ الؼ لغات العرب في سالمة المغة كخةائةها، كيحدد الق   

عنها العمماء المغة، كيضع المنهاج السم أخس به العمماء المغة، ك ك أنه ال يؤخس عف سكاف الحكاضر، 

 كال سكاف القبائؿ المجاكرة لألمـ ا خرل غير العربية.

كأخس البةريكف المغة عف القبائؿ ال ي اش هرت بالفةاحة، فأخسكا عف أعراب البادية، بالرحمة إليهـ   

بسؤاؿ مف كفد مف ا عراب إليهـ، كام نعكا عف القبائؿ ال ي  أيرت لغا هـ با قاليـ المجاكرة، ككسلؾ أك 

 ديف.ام نعكا عف المكلٌ 

                                                           
 2/29ابف جني، الخةائص،  (1)
 147الفارابي، الحركؼ، ص  (2)
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كلخص الرياشي  سا المنهج حيف سأله أبك بكر بف دريد عف مةادر المغة ال ي أخس عنها    

ليرابيع ك ؤالء أخسكا المغة مف أ ؿ السكاد البةريكف بقكله: "إنما أخسنا المغة مف حرشة الٌضباب، كأكمة ا

 (1)أكمة الككامي  كالشكاري "

نما  كسعكا في ا خس عف     أما الككفيكف فمـ يق ةركا عمى القبائؿ ال ي أخس منها البةريكف المغة، كا 

القبائؿ ا خرل ال ي رأل البةريكف أنها ال  ةمح لألخس عنها. كقد ركت ك ب ال راجـ أف الكسائي 

مف أيف أخس عممه؟ فقاؿ له الخميؿ: مف بكادم الحجا  كنجد ك هامه، فخرج الكسائي إلى " الخميؿ: سأؿ

ا مف الك ابة عف العرب، سكل ما حفظ، كركم عنه أنه حبرن  البكادم، رجع كقد أنفس خمس عشرة قنينةن 

 (2)."أخس عف أعراب الحطمٌية كقرل السكاد

حددكا ف رة  منية  خس المغة،  ، فقدالم ماف أيضن  اجعمكا حدكدن  لممكاف اككما جعؿ عمماء النحك حدكدن "   

ح جكا بكالـ العرب الفةحاء مف أ ؿ ا مةار ح ى من ةؼ القرف الياني الهجرم، كأما بالنسبة اف

 (3)."  ؿ البادية فإنهـ اح جكا بكالمهـ ح ى نهاية القرف الرابع الهجرم

عنها لفةاح ها كسالمة لغ ها، كالقبائؿ ال ي ال  ؤخس عنها كحدد النحاة القبائؿ ال ي  ؤخس المغة    

المغة، فالقبائؿ العربية ليست سكاء، فمف القبائؿ ما  قبؿ لغ ها في االح جاج المغكم كمنها ما  رفض 

 سا المكضكع، كسكر أف  رؾ أخس المغة ال يق ةر عمى الحضر  ػ(  392ابف جني )ك رد. كقد  ناكؿ 

نما قد ي عدل  إلى أ ؿ البادية، فقاؿ: "في  رؾ ا خس عف أ ؿ المدر كما أخس عف أ ؿ الكبر، فقط، كا 

عمة ام ناع سلؾ، ما عرض لمغات الحاضرة كأ ؿ المدر مف االخ الؿ كالفساد كالخطؿ، كلك عمـ أف 

ا يؤخس أ ؿ المدينة باقكف عمى فةاح هـ، كلـ يع رض شيء مف الفساد لمغ هـ، لكجب ا خس عنهـ كم

                                                           
 86ابف النديـ، الفهرس، ص (1)
 4/88ا دباء، ، معجـ الحمكمٌ  (2)
 111شعباف، خالد، أةكؿ النحك عند ابف مالؾ،  (3)
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لك فشا في أ ؿ الكبر ما شاع مف لغة أ ؿ المدر مف اضطراب ا لسنة  اكبر، ككسلؾ أيضن عف أ ؿ ال

 (1)كخبالها، ... لكجب رفض لغا ها ك رؾ  مقي ما يرد عنها .."

فالعبرة عند المغكييف في االح جاج بالمغة  ك سالم ها كخمك ا مف المحف كاالضطراب، كأما إف    

 خالطها المحف، فالكاجب  كر ا.

بهـ في ا خس كاالح جاج بمغات العرب، فاخ اركا الةحيح، كالكيير  اخاةن  اا خس البةريكف منهجن    

بمغ ي الحجا  ك ميـ، كيقدـ لغة الحجا  عمى  اشي  نحاة البةرة، يه ـ كييرن  ػ(  180سيبكيه )الشائع، ف

بة لغة  ميـ كلكنه مع ، يـ يجعؿ بعد ا في المر (2)غير ا مف المغات، كيجعمها ا نةؿ السم يح ج به

 .(3)"سلؾ يسكر أنها ... مف المغة الحجا ية في بعض االس عماالت

 كسلؾ عمى قبائؿ اخرل يكيؽ بعربي ها كأسد كبني سميـ كطيء. ػ(  180سيبكيه )كيع مد    

كيةؼ بعض المغات بالقمة كالرداءة مف سلؾ قكله في لغة ف ادة: " ي خميمة، كفي لغة قكـ مف    

 ك سا لغة رديئة".ربيعة: 

كمف الككفييف يح ج الفراء بمغة بعض القبائؿ العربية ميؿ أسد، كأ ؿ الحجا  ك ميـ، كلـ يكف لهـ    

نما كاف يعرضها في أيناء المسألة.  ب ةنيؼ المغات أك المفاضمة بينهما، كا 

ؿ، يقكؿ أبك ك ناكلت ك ب الخالؼ النحكم كالـ العرب عمى أنه مادة أساسية لالح جاج كاالس دال   

فعالف: "كقكلهـ: إف ال اء  مـ  "نعـ" ك"بئس"  ـاسماف أ "  ؿ  مانعـ كبئس"بركات ا نبارم في مسألة 

                                                           
 2/5ابف جني، الخةائص،  (1)
 1/226، 4/181، 1/124، 4/125، 2/413، 3/278سيبكيه، الك اب، ينظر  (2)
 .1/109، 1/190، 1/215الفراء، معاني القرآف ،   (3)
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إسا كقع المؤنث بعد ما فميس بةحيح،  ف ال اء  م مهما في لغة شطر العرب كما  مـ  قاـ، كال فرؽ 

 (1)عند ـ بيف نعمت المرأة كقامت المرأة" 

ف فةاحة المغة كسالم ها مف المحف سبب في ال رجيح، فإسا كانت المغة شاسة أك كيظهر مما سبؽ أ   

في  افي رد الرأم، كأما إسا كانت فةيحة كمشهكرة فإف سلؾ يككف سببن  انادرة أك رديئة، فإنها  ككف سببن 

  فضيمهما عمى باقي المغات ا خرل ك رجيحها.

                                                           
 1/392ا نبارم، أبك بركات، اإلنةاؼ في مسائؿ الخالؼ،  (1)
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 القياسثالثًا:

 (1)، إسا قٌدرا عمى مياله"اكقياسن  االشيء يقيسه قيسن قاس "ال قدير" يقاؿ  :القياس لغةً    

جراء حكـ ا ةؿ عمى ة: "حمؿ فرع عمى أةؿ بعمٌ منها ا نبارم بعدة  عريفاتعرفه  إصطالحًا:    ، كا 

لحاؽ الفرع با ةؿ بجامع"، كاع بار الشيء بالشيء بجامع" كجميع  سا ال عريفيات  الفرع"، "كا 

 (2)م قاربة

 أركان القياس:

 ك ي: ؛البد لمقياس مف أربعة أركاف

 أةؿ ك ك المقيس عميه .1

 كفرع ك ك المقيس .2

 كحكـ يابت لممقيس عميه فيعطى لممقيس .3

 (3)كعمة جامعة  جمب الحكـ لممقيس .4

عمـ أف انكار القياس في النحك ال ي حقؽ  ف النحك كمه افي أةكله " ػ(  328ابف ا نبارم )كيقكؿ    

 (4)أنكرا. فقد أنكر النحك، كال يعمـ أحد قياس ... فمف أنكر القياس

                                                           
 ابف منظكر، لساف العرب، ؼ م س (1)
 93ا نبارم، أبك بركات، لمع ا سلة، ص  (2)
 71السيكطي، االق راح في عمـ ا ةكؿ، ص  (3)
 93االنبارم، لمع االدلة، ص (4)
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 افنقكؿ: اسـ أسند الفعؿ إليه مقدمن  ؛في الداللة عمى رفع ما لـ يسـ فاعمه اكسلؾ نحك أف  ركب قياسن    

 عمى الفاعؿ. اقياسن  افكجب أف يككف مرفكعن  ،عميه

 (1)"ناد، كالحكـ  ك الرفعفاعمه، كالعمة الجامعة  ي اإلس سـ  فا ةؿ  ك الفاعؿ، كالفرع  ك ما لـ يي "   

، كقد كجدكا طريقه "ممهدا قبمهـ" سمكه قبمهـ الفقهاء ظهر القياس النحكم عند نحاة البةرة أكالن "   

 (2)كسلمكا، فساركا فيه يحسكف حسك ـ، كينسجكف عمى منكالهـ،  نها ف رة  ؤسس فيها العمكـ".

 سكد الدؤلي السم "أسس العربية كف ح بابها، ا كةرة السيف ا  مكا بالقياس أبكمف أكائؿ نحاة الب   

 (3)كأنهج سبيمها، ككضع قياسها"

كعبد اهلل بف اسحؽ الحضرمي السم كاف "أكؿ مف بعج النحك كمد القياس كالعمؿ ككاف معه أبك    

أكسع  كلمقياس مف أبي عمرك، ككاف أبك عمر  ابف العالء ... ككاف ابف أبي اسحؽ أشد  جديدن  كعمر 

 (4)الـ العرب كلغا ها كغريبها"بك اعممن 

كمف " (5)"قياس في النحك كمسا به ي فرد بهاكمف نحاة البةرة كسلؾ يكنس بف حبيب، السم كاف له "   

، السم كاف الغاية في  ةحيح القياس ق(170)مشا ير نحاة البةرة الخميؿ بف أحمد الفرا يدم

 سم ضـ ك ابه الكيير مف مسائؿ القياس.ال ػ(  180سيبكيه )ك مميسا  (6)"كاس خراج مسائؿ النحك

                                                           
 93ا نبارم، أبك بركات، لمع ا دلة، ص  (1)
 136ص  ,الطكيؿ، سيد ر ؽ، الخالؼ بيف النحكييف (2)
 1/12كؿ الشعراء، فحطبقات  سالـ، محي، محمد بفجال(3)
 1/14، ـ.ف (4)
 45ا نبارم، أبك بركات، ن  ة ا لباء في طبقات ا دباء، ص  (5)
  3/103الحمكم، ياقكت، معجـ ا دباء،  (6)
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ليفةؿ بيف الةفة  اقمب فيه الياء كاكن في باب ما  ي  ػ(  180سيبكيه )كمف ا ميمة عمى سلؾ ما قاله    

كما جرت الكاك في "فىٍعمى" ةفة كةفة،  اسـ "... ك جرم "فيٍعمىى" مف بنات الياء عمى ا ةؿ اسمن كاال

لـ  ، نجريهما عمى القياس  نه أكيؽ ماكاسـه  منهما فعمى ا ةؿ ةفةه  ا "ًفٍعمى"عمى ا ةؿ، كأم اسمن اك 

 (1)منهـ"  اي بيف  غييرن 

بالقياس، لكنهـ  كسعكا في المسمكع عف العرب، كأدل  سا إلى  اأما نحاة الككفة، فقد ا  مكا أيضن    

  كسعهـ في القياس.

ائع عمى ا لسنة كال عند أعراب البدك فالكسائي م كسع في القياس، كلـ يقؼ به عند المس عمؿ الش   

 المكيكؽ في سالمة لغ هـ، بؿ مدا ليشمؿ ما ينطؽ به العرب الم حضركف.

 (2)كفي  سا يقكؿ الكسائي:

 عفِ نتَ يَ  مرٍ أ و في كلّْ بِ وَ  بعقياٌس يتَّ  وُ حما النَّ إنَّ 

الخطأ كالمحف كشعر غير  باء: "أف الكسائي كاف يسمع الشاس السم ال يجك  مفدى ا ي  عجـً في مي  جاءى كى    

 (3).كيقيس عميه" أ ؿ الفةاحة كالضركرات فيجعؿ سلؾ أةالن 

الضرير، ك ك مف أةحاب الكسائي،  ةف ا  مكا بالقياس،  شاـ بف معاكيف نحاة الككفة السيمً كى "   

 (4)."كةنؼ ك اب القياس

                                                           
 4/389سيبكيه، الك اب،  (1)
 4/99البيت مف الرمؿ، ك ك في معجـ ا دباء،  (2)
 4/95ـ. ف،  (3)
 104، ص تابف النديـ، الفهرس (4)
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رة عمى ال فكير كاالس ن اج كيعد الفراء مف أبرع نحاة الككفة في القياس، كقد كانت لديه قدرة كبي   

ف لـ يسمع سلؾ عف  اكال حميؿ، كمف أميمة القياس النحكم عندا أنه كاف يقيس جمعن  عمى جمع كا 

العرب، فقد جمع يكـ الخميس عمى "ا خمسة" ك"ا خامس" ككسلؾ ا خاميس كالخيمس. كما  قكؿ: 

 (1).قميص كأقمةة كقيمص، كلـ أسمعه مف العرب"

به كقد بٌث في خةائةه الكيير مف مف أعالـ القياس، كأكير المه ميف  ػ(  392ابف جني )ككاف    

 ".ئلغة مف لغات العرب مةيب غير مخط"الناطؽ عمى قياس    رائه في القياس، كمف أقكاله:آ

في  حديد الظكا ر المغكية، فقد كضعكا مقاييس ال  ةح  اخاةن  اك كسا فالبةريكف جعمكا لهـ منهجن   

، كحٌددكا قبائؿ يسمعكف منها كيح جكف بكالمها، االخركج عميها، كجعمكا لمسماع قيكدن  مخالف ها كال

لمركاية في المغة، كؿ  سا الضكابط كضعك ا ليةح  اكقبائؿ ال يح جكف بكالمها، ككضعكا شركطن 

 القياس كين ظـ ضمف ا ةكؿ ال ي أقرك ا.

في القيكد ال ي كضعها  اأكير  سامحن يخ مؼ عف البةرييف فهك  اأما الككفيكف فإف لهـ منهجن    

 البةريكف عمى السماع، كعند ـ رخص ال  كاد  ككف مكجكدة عند غير ـ مف النحكييف.

 اإلجماعرابًعا:

 (2).عميه" اؿ: " سا أمر مجمع عميه: أم م فؽه : العـ  كله معنى آخر ك ك: اال فاؽ، يقلغةن  اإلجماع   

 (3)."ع نحاة البمديف البةرة كالككفةإجما": اإلجماع في اإلةطالح النحكمٌ    

                                                           
 4الفراء، ا ياـ كالميالي، ص  (1)
 ابف منظكر، لساف العرب، ج ـ ع (2)
 66السيكطي، االق راح في عمـ كاةكؿ النحك، ص  (3)
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جماع     كيراد بإجماع النحاة: ا فاؽ جماعة الككفييف كالبةرييف عمى مسألة مف مسائؿ النحك، كا 

 النحكييف،  ك إجماع أ ؿ المةريف مف البةرة كالككفة عمى مسألة مف مسائؿ النحك.

النحك  ك نفس معناا في الفقه،  كأةكؿ النحك محمكلة عمى أةكؿ الفقه،  ف معنى اإلجماع في"   

 (1)."بؿ معناا في النحك من  ع مف أةكؿ الفقه كما أشارت إلى سلؾ ك ب ا ةكؿ

عمـ أف إجماع أ ؿ البمديف إنما يككف حجة إسا أعطاؾ خةمؾ يدا أال ا" ػ(  392ابف جني )كقاؿ    

كف اجماعهـ حجة يخالؼ المنةكص المقيس عمى المنةكص، فأما إف لـ يعطؾ يدا بسلؾ فال يك

نما  ك عميه، كسلؾ أنه لـ يرد ممف يطاع أمرا مف قرآف كال سنة أنهـ ال  يج معكف عمى الخطأ... كا 

كاف خميؿ نفسه، كأبا  هف حسؽ له عف عمة ةحيحة كطريؽ نهج  ع مف اس قراء  سا المغة، فكؿ منم

 (2).عمرك فكرا"

ر اي أىٍقرىبي }حؽ مف قكله جؿ يناؤا: كمف ا ميمة عمى إجماع الفريقيف ما سكرا: "أبك اس    يىٍدعيك لىمىف ضى

إلى أف ال قدير: يدعك مف لضرا أقرب مف نفعه، قاؿ فقدمت الالـ عف مكضعها كحكي  (3){ ًمف ن ٍفًعهً 

 (4)."ا سا القكؿ عف البةرييف كالككفييف جميعن 

إف أجمع نحاة البةرة كالككفة كاإلجماع قد يككف بيف المدرس يف أك بيف أةحاب المدرسة الكاحدة، ف   

عمى مسألة معينة ةرح بسكر نحاة البةرة كالككفة، أما إسا قٌيد اإلجماع بفريؽ مف الفريقيف البةرة أك 

 دكف آخر. االككفة كأف يقكؿ النحكم أجمع البةريكف، أك أجمع الككفيكف فإف  سا اإلجماع يخص فريقن 

                                                           
 .11/189السيكطي، االق راح في عمـ كاةكؿ النحك ،   (1)
 1/189ابف جني، الخةائص،  (2)
 22/13ج: حال (3)
 1/401ابف جني، سر ةناعة االعراب،  (4)
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ا كاف لجميع النحاة عمى اخ الؼ مسا بهـ، ك ناؾ ، ك ك ماعامن  اكمعنى  سا، أف  ناؾ إجماعن    

اك غيرا مف  أك البغدادمٌ  أك الككفيٌ  إجماع خاص يخ ص بمس ب مف المسا ب، كالمس ب البةرمٌ 

 المسا ب الم عاقبة.

 التَّعميلخامًسا:

:  شاغؿ"ال عميؿ لغة:     بب، آخر، ك ك الس كله معنىن . ال شاغؿ كال مهي: يقاؿ  عم ؿ با مر كاع ؿ 

 (1)."كمنه المعٌمؿ: ك ك دافع جابي الخراج بالعمؿ، .. ك سا عٌمه لهسا: أم سبب

كال عميؿ في النحك: " ك  فسير الظا رة المغكية كالنفكس إلى ما كراء ا كشرح ا سباب ال ي جعم ها    

 (2).ما ي جاك  الحقائؽ المغكية كيةؿ إلى المحاكمة الس نية" اعمى ما  ي عميه، ككييرن 

كال  ا  ك البحث عف ا سباب ال ي  كمف كراء الظا رة المغكية، فال يكجد حكـ نحكم  فال عميؿ إسن    

 .مف القكاعد، إال كلها  عميؿ نحكمٌ  قاعدةه 

بال عميؿ، فهك أكؿ  القد بدأ ال عميؿ منس كقت مبكر، ففي البةرة كاف عبد اهلل بف أبي اسحؽ مه من "   

 (3)."مؿمف بعج النحك، كمد القياس كالع

كأما الخميؿ بف أحمد فقد كاف ممف أكير مف سكر العمؿ، كقد "بمغ الغاية مف  ةحيح القياس،    

 (4).كاس خراج مسائؿ النحك ك عميمه"

                                                           
 ابف منظكر، لساف العرب، ع ؿ ؿ (1)
 108عباس، احمد خضير، أسمكب ال عميؿ في المغة العربية، ص  (2)
 1/14الجمحي، ابف سالـ، طبقات فحكؿ الشعراء،  (3)
 45ا نبارم، أبك بركات، ن  ة ا لباء، ص  (4)
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مف  عميال ه ك عميالت النحاة قبمه، كيبيف أف لكؿ  ايعرض في ك ابه كييرن  ػ(  180سيبكيه )ككاف    

 (1)."اكجهن  به قكؿ: "كليس شيء يضطركف إليه إال ك ـ يحاكلكففي كالـ العرب، ي اككجهن  شيء  عميالن 

كييرة، منها مف كالـ العرب قكله: "كأعمـ أنؾ ال  س بيف الكاك ال ي  هسيبكيكأميمة ال عميؿ في ك اب    

بعد الهاء نحك "له" كال الياء نحك"به" في الكقؼ، كلكنهما محسكف اف، فنقكؿ: لىٍه، كًبٍه  نهـ لما كاف مف 

المهـ أف يحسفكا في الكقت ما ال يس ب في الكةؿ عمى حاؿ نحك "ياء" غالمي كضربني إال أف ك

يحسؼ شيءه ليس مف أةؿ كالمهـ كال قاء الساكنيف أل مكا الحسؼ  سا الحسؼ السم قد يحسؼ في 

ككاف عمى أةؿ كالمهـ فمـ يكف فيه في الكقؼ إال الحسؼ حيث كاف في  االكةؿ لك  رؾ كاف حسنن 

 (2).ؿ أضعؼ"الكة

أخرل سكر ا النحاة قبمه،  كييرة، فقد كضع  ك بعض العمؿ، كسكر عمالن  سيبكيهكا ميمة في ك اب    

 فقد ام أل ك ابه بالكيير مف ال عميالت، ك سا يدؿ عمى أف ال عميؿ بةرٌم النشأة.

لما كرد في كالـ  كظهر ال عميؿ بةكرة أكضح عند النحاة بعد الكسائي، فقد كاف الفراء يم مس العمؿ   

 (3).العرب، ككانت " عميال ه جميعها  فسيرات ك كجيهات لما سمع أك ركم"

بدكف عمؿ  ػ(  291يعمب )ك  (ق189)كيقكؿ شكقي ضيؼ: "ككاف أكير عمـ الككفييف عند الكسائي   

ما ح ى جاء ابف كيساف كخالفكا، فاس عاركا مف البةرييف لغ هـ كطريق هـ في االح جاج، كغمسكا فيه

 (4)."النحك الككفيٌ 

                                                           
 1/32سيبكيه، الك اب،  (1)
 4/191سيبكيه، الك اب،  (2)
 298د، دراسة في النحك الككفي، ص حمأديرا/ المخ ار،   (3)
 252يؼ/ شكفي/المدارس النحكية/ ص ض (4)
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كا  ماـ الككفييف بال عميؿ لـ يبمغ درجة ا  ماـ البةرييف به، كأكير عممهـ يمكف عد ا مف باب "   

العمؿ ال عميمية أك العمؿ ا كلى، البعيدة عف أسباب الفمسفة كالمنطؽ،  نها ال  ن  ع مف ركح المغة، أك 

 (1)."كأةكلهـكالـ العربي المسمكع السم بنكا عميه قكاعد ـ 

في مسألة عمة حسؼ الكاك مف بعد  ػ(  577أبك البركات ا نبارم )كمف ا ميمة عمى سلؾ ما سكر "   

إنما حسفت لمفرؽ بيف الفعؿ الالـ   "في  ً يى "ك "دي عً "يى ب الككفيكف إلى أف الكاك مف نحك كنحكا: يقكؿ: س 

كرجح أبك البركات رأم  (2)".ككسرةكالم عديف كس ب البةريكف إلى أنها حسفت لكقكعها بيف ياء 

 إلى  عميمهـ. االبةرييف اس نادن 

 اكمنهجن  اعند البةرييف أكير مف الككفييف، فقد كانت أسمكبن  اكبيرن   ناأخست حي بيف سابقنا كالعمة كما    

 ة عند ـ.ة كالةرفيٌ في دراسة المسائؿ النحكيٌ 

 العاملسادًسا: 

، ككا سماء  ،ما ة ما عمؿ عمالن العامؿ في العربيٌ "    فرفع أك نةب أك جر، كالفعؿ كالناةب كالجاـ 

 (3)."ا، ككأسماء الفعؿال ي مف شأنها أف  عمؿ أيضن 

فالعامؿ إسف له عالقة بالعالمة اإلعرابية ال ي  قع في آخر الكممة ك دؿ عمى حال ها اإلعرابية، ك سا    

 .أك حسؼه  أك سككفه  أك حرؼه  العالمة حركةه 

                                                           
 137الحمك ، عبد ال فاح، الككفيكف في النحك كالةرؼ، ص  (1)
 2/549بركات، اإلنةاؼ في مسائؿ الخالؼ/الا نبارم، أبك  (2)
 9أـ1/10ابف جني، الخةائص،  (3)
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ظف أف الخميؿ بف أحمد  ك السم أرسى الدعائـ ا كلى لنظرية العامؿ، فالرجؿ سك حظ كأكبر ال"   

كبير مف السكاء، فهك أكؿ مف اس خرج العركض، كحٌةف به أشعار العرب، ك ك السم عمؿ أكؿ ك اب 

 .أكؿ معجـ في العربية (1)"العيف

كر العامؿ في الةفحات ا كلى مف  مميس الخميؿ فقد اع مد في مباحيه النحكية، ف رل سسيبكيه أما    

في باب مجارم أكاخر الكمـ مف  سيبكيهك ابه، ككما  ر ا من شرة في أبكاب ك ابه كمه. كمياؿ سلؾ قكؿ 

، كالف ح كالضـ كالكسر جارو م يةيمان العربية: "ك ي  جرم عمى : عمى النةب كالجر كالرفع كالجـ 

فظ أربعة أضرب: فالنةب كالف ح في المفظ ضرب كاحد، كالكقؼ، ك سا المجارم اليمانية يجمعف  في الم

 (2). "كالجر كالكسر فيه ضرب كاحد، ككسلؾ الرفع كالضـ كالجـ  كالكقؼ

يكد أف يرينا في  سا النص أف حركات اإلعراب ال  أ ي مف عدـ بؿ  ي ن يجة عامؿ دخؿ سيبكيه ف   

 عمى  مؾ الكممات، فأحدث فيها حركات اإلعراب.

ف كاف  ناؾ خالؼ بيف الفريقيف عمماء البةرة كالككفة عمى اع ماد العكامؿ النحكيٌ  كقد ا فؽ    ة، كا 

 ة.ة كمعنكيٌ في بعض الج ئيات، إال أنهـ ا فقكا عمى قسمة العكامؿ إلى لفظيٌ 

كحركؼ، أما العكامؿ المعنكية فهي عند  ،كأسماء ،ة عند الفريقيف يالية أنكاع: أفعاؿكالعكامؿ المفظيٌ    

 منها عند البةرييف. اييف أكير عددن الككف

نما قاؿ النحكيمعنكمٌ ك  ،فظيٌ ل إلى عامؿال ةسمقة عمٌ ابف جني ف كبيٌ      لفظي   ف عامؿ  ك ، فقاؿ: "كا 

ت عمرا لي"عف لفظ يةحبه، كػ "مررت ب يد" ك ا، ليركؾ أف بعض العمؿ يأ ي مسببن معنكم   كعامؿه 

                                                           
 64، ص تابف النديـ، الفهرس (1)
 1/13ك اب، سيبكيه، ال (2)
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عمؽ به، كرفع المب دأ باالب داء، كرفع الفعؿ لكقكعه مكقع مف مةاحبة لفظ ي  اقائـ"، كبعضه يأ ي عارين 

 (1)."االسـ

 ـ عمماء النحك العكامؿ المفظية يالية أقساـ  ي: ا فعاؿ، كا سماء "جامدة كمش قة"، كا دكات.كقسٌ    

دكف أف يككف لها كجكد الجمؿ أما العكامؿ المعنكية فهي ال ي يظهر أير ا في بعض الكممات في    

نما  ك ق(816)لكالـ، يقكؿ الجرجانيفي ا : "كالعامؿ المعنكم:  ك السم ال يككف لمساف فيه حظ، كا 

 (2)معنى يعرؼ بالقمب"

 حيث اس ن ج عالمة  قسيـ الخميؿ العامؿ إلى قسميف: العكامؿ كالمعمكالت

ماء كافعاؿ كحركؼ ، كينقسماف إلى أساا أك جكا ن ة، إما ظا رةن أك محسكفةن كجكبن ة أك معنكيٌ كالعكامؿ لفظيٌ 

 .... كالمعمكالت ظا رةن أك محسكفةن 

درب اس اسا الخميؿ في جعؿ العكامؿ ا ساس في النحك .. كيك ع ا بكاب باع بار سيبكيه كيكمؿ    

 العكامؿ كيبدأ بالفعؿ كما يعمؿ عممه يـ  حدث عف أقساـ الفعؿ..

ردكا نظرية ك  مميس سيبكيه، فمـ يػ(   215ا خفش ا كسط )كلـ يخ مؼ عمؿ الككفييف عما فعمه    

رة في هـ، كانحةر ا مر في مخالفة البةالعامؿ كاع رفكا بضركرة كجكد ا، كلكنهـ أخضعك ا لمقاييس

 (3) حديد العامؿ.

                                                           
 1/109ابف جني، الخةائص،  (1)
 189الجرجاني، ال عريفات ص  (2)
 71-64ينظر عالمة، طالؿ،  طكر النحك في مدرس ي الككفة كالبةرة، ص  (3)
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ف العامؿ في الفعؿ المضارع أفع الفعؿ المضارع" يرل البةريكف أك المعمكؿ كمياؿ سلؾ: "را   

يةمح لالسـ، فالفعؿ المضارع يقع مكقع المب دأ، كالمب دأ  اه مكقعن ، ك ك كقكعالمرفكع عامؿ معنكمٌ 

  ك االب داء. مرفكع بعامؿ معنكمٌ 

، ر  ا، كلكنه عند ـ ال جأيضن  كالككفيكف يركف أف رافع المضارع عامؿ معنكمٌ     د مف الناةب كالجاـ 

امؿ الرفع في الفعؿ معنى المضارعة  ك الرافع له، كيرل بعضهـ أف حركؼ المضارعة  ي ع أك أف  

 .  (1)المضارع يمغي عممها بكجكد ناةب كجاـ 

أف النحك في البةرة يخ مؼ عف النحك في الككفة، الخ الؼ كجهات النظر   رل الباحيةكمف  نا    

بيف نحاة البمديف في  ناكؿ المسائؿ، فكؿ فريؽ يرل ةحة مس به، كرجحانه عمى المس ب ا خير، فيرد 

 بالدليؿ السم ينا ض دليمه.عمى ةاحبه، كيأ ي 

ف كاف  ناؾ خالؼ بيف النحكييف إال أف قكاعد النحك ليست إال قكانيف مس نبطة مف الكالـ     كا 

حف أك الغمط، كالقرآف الكريـ بجميع قراءا ه الةحيحة في أعمى الفةيح السم لـ يدخمه المٌ  العربيٌ 

 عميه كسمـ، يـ كالـ العرب، خاةة في مف كالـ رسكؿ اهلل، ةمى اهلل مرا ب االح جاج، يـ ما ةح  

 عةكر االح جاج.

                                                           
 4/129ينظر: االنةارم، ابف  شاـ، أكضح المسالؾ إلى ابف مالؾ،  (1)
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 تمييد 

ريـ، كال ي كرد فيها خالؼ ي ناكؿ  سا الفةؿ مف الدراسة ال طبيؽ عمى اآليات القرآنية في سكرة م   

في المسائؿ ال ي كاف فيها  البةرمٌ  الككفيٌ  مع ال ركي  بدرجة كبيرة عمى الخالؼ النحكمٌ ، نحكمٌ 

 المةكف في ك اب اهلل المكنكف لمسميف الحمبيٌ  ر  الخالؼ ظا رنا، كقد اس خدمت الباحية ك اب الد  

في ك ابه  سا عمى الخالؼ  ػ(  756ف الحمبي )السمي، إس رك  الخالؼالخ يار اآليات ال ي كقع فيها 

آء، ، كأيضا عمى سكر ا كجه اإلعرابية، كاس شهد في بعض المكاقع بآراء القرٌ البةرمٌ  الككفيٌ  النحكمٌ 

 بيف القرآءة كما س بت اليه المغة، كما س ب إليه رسـ المةحؼ. اف  ناؾ ربطن إإس 

 ت ركإلى سكر المسائؿ مف ك ب النحك المخ مفة، ك  بعد سلؾ في الشرح كال رجيح الباحية اس ندتك    

فراء في إظهار رأم البةرييف، كما رك ت عمى معاني القرآف لم ػ(  180سيبكيه )عمى ك اب "الك اب" ل

 ٌف ك اب الفراء  سا يميؿ المدرسة الككفية.إفي إظهار رأم الككفييف، إس 

ق(، كال بياف في إعراب غريب 538مخشرم)الكشاؼ لم   ،منها كما اس خدمت الباحية ك ب ال فسير   

ب إضافة إلى ، الش ماله عمى اإلعراق(745)ال فسير المحيط  بي حيافق(، ك 616القرآف لمعكبرم)

، لما اح ك ه  سا الك ب عمى الكيير مف ق(1393)حياف  فسير ابف عاشكرال فسير، كفي بعض ا 

 اآلراء ال ي أفادت الباحية في الدراسة.
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 ولى:اِل المسألة 

(1)َّ  مم خم حم جم يل ىل ٹٱٹٱُّٱ 

 :(2)مف الكممات ال ي اخ يمؼ في الرافع لها عمى يالية أكجه ري ًسكٍ  عد كممة    

خفش مف سكر"، ك ك رأم ا  ه مب دأه محسكؼي الخبر،  قديريا: فيما نقص عميؾنٌ قيؿ "إ :أوليا   

، ك ك كجه ةحيح، ى سكرا رحمة ربؾيككف ال قدير  سا السم ي م، كفي  سا الكجه اإلعرابي (3)البةرييف

كال أميؿ إليه،  ٌف ا كلى كجكد الخبر، السم يراد به المعمكـ مف اآلية ك ك رحمة ربؾ، فيككف سكر ا 

 باإلخبار بها، فهي عمى خبر أقكل منها عمى االب داء.  

مى أف يككف  ناؾ مب دأ ، ك سا الرأم ا قكل، عالمب دأ،  قديريا:  سا ًسٍكري  ه خبره محسكؼأنٌ " الثاني:   

ما  سكير لرحمة ربؾ، ك ك رأم ك ك ا فضؿ ل حقيؽ المعنى، بأٌف ما سيرد  ك إنٌ (4)". محسكؼ مقدر

 .(5)جعفر النحاس أبي

(6)"كهيعص أنه خبري الحركًؼ الم قطعةً " الثالث: 
. 

أكرد رأينا "، ك كهيعصػ" خبر مرفكع ل ري ًسكٍ ك ك مف آراء الككفييف، قاؿ سلؾ الفراء في معاني القرآف، أٌف 

عف غيرا،  "كهيعصػ "، ك سا الرأم يكافؽ النحكييف، لكنه  فرد بالرفع لػ(7) آخر بقكله "إٍف شٍئتى أٍضمرت"

مع أٌف  سا الرأم لـ يقبؿ به أحد، باع بار أٌف الحركؼ الم قطعة في بداية السكر لـ ي ـ اإلنباء عنها، 
                                                           

 19/2مريـ،  (1)
 7/561ـك ك اب اهلل المكنكف، نظر: السميف الحمبي، الدر المةكف في عمي (2)
 240االخفش، معاني القرآف، ص (3)
 7/561السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 4)

 18/142نظر: الطبرم، جامع البياف في  أكيؿ القرآف، ي (5)
 7/561السميف الحمبي، الدر المةكف،  (6)

 2/161الفراء، معاني القرآف،  (7)
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كبال الي لف يككف خبرنا لها، فهي لـ  خبر عف شيء، كالرحمة لـ   ـ بها، ك ك ما ا فؽ عميه المفسركف 

"إٌف  سا النص جاء عمى كال نكير  في  فسير  سا اآلية، إس يقكؿ الطا ر ابف عاشكر في ال حرير

الطريقة البديعة مف اإليجا  كالعدكؿ عف ا سمكب الم عارؼ عميه في اإلخبار، فقدـ اهلل رحم ه بعبدا، 

، في حيف أٌف (1)يـ بيف سكر  كريا لطمب  سا الرحمة، ك ك يميؿ إلى اع بار سكر خبر لمب دأ محسكؼ"

ه إجابىة بإجاب ه له، كأنٌ  هي مى حى ه رى أنٌ ف أٌف  ناؾ اح ماليف  ما "في النكت كالعيكف، بي ػ(  450الماكردم )

، كفي  سا ال فسير إشارة إلى أٌف السكر يككف عمى الحال يف جائ ، سكاء مب دأ لخبر محسكؼ لرحم ه له

 .(2)أك خبر لمب دأ محسكؼ"

ميؿ إلى أنه خبر لمب دأ إلى أٌف اع بار الرفع في الًسٍكر عمى الكجهيف جائ ، كأ خمص الباحية كعميه    

محسكؼ  قديرا  سا ًسٍكر، ك ك ما اس قر عميه مف قاـ بإعراب القرآف الكريـ مف النحاة، كمف أشهر ـ 

أٌف رفعه باإلضمار  ك الةحيح عمى الكجهيف،  (4)، كيرل الٌ جاج(3)النحاس، كحدييا محمكد ةافي

ف؛ أم أٍف  ككف خبرنا لمب دأ محسكؼ، أك ك ك أيضا رأم الدركيش في إعراب القرآف  الجكا  في الكجهي

 .(5)مب دأ لخبر محسكؼ

ك ك رأم الككفييف كالبةرييف في اإلضمار، إال أٌف الفراء مف الككفييف جاء برأم إضافي بأنه مرفكع    

ال جاج ف فرٌد عميه ابف أبي إسحاؽ بأٌنه غير ممكف، كأيضا خالفه ك ، كخالفه فيه البةري"ػكهيعصػ"ل

                                                           
 .16/8ابف عاشكر، ال حرير كال نكير،  (1)
 .3/354الماكردم، النكت كالعيكف،  (2)
 .8/268الجدكؿ في إعراب القرآف كةرفه كبيانه،  ةافي،محمكد نظر: ي (3)
عرابه، ي  (4)  .3/318نظر: الٌ جاج، معاني القرآف كا 
 .6/54الدركيش، محيي الديف، إعراب القرآف كبيانه، نظر: ي (5)
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 سا محاؿ  ٌف كهيعص ليس  ك فيما أنبأ اهلل ع كجؿ به عف  كريا،  بأفٌ " سا الرأم،  في ػ(  311)

نما  ي مف فكا ح السكر  .(1)"كا 

 المسألة الثانية:

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ

  (2)َّ ٰى ٰر

 : (3)عمى النةب بأكجه مخ مفة، يمكف سرد ا فيما يأ ي ((شيًبا))في  سا المسألة  ـ إعراب    

مى : "أنه  ميي  منةكب عمى الفاعمية"، بمعنى أف أةؿ الشيب  نا فاعؿ، كالجممة عالرأي اِلول   

نما جاءت  ميي نا " ٌف اهلل ع كجؿ قةد ال فةيؿ بعد اإلجماؿ، اش غؿ شيب الرأس، ف ككف فاعالن  ، كا 

، ال ميي  كاف فاعالن  ايبن ش، كيمكف  فسير سلؾ بالقكؿ: (4)فأبهـ ما  ك مش عؿ حقيقي، يـ مي ا بقكؿ شيبنا"

المضاؼ إليه الرأس ةار بمعنى أٌف  ؛فحسؼ المضاؼ كأيقيـ المضاؼ إليه ميقامه فار فع ار فاعه

ه فحةؿ اإلبهاـ في النسبة فجيء بالمضاؼ المحسكؼ فان ةب عمى أنٌ "فقيؿ: اش عؿ الرأس،  ،فاعالن 

بقكله ك ك المشهكر بيف  ػ(  756مبي )السميف الحك ك ما رجحه ، (5)"ا ميي  فقيؿ: اش عؿ الرأس شيبن 

 .(6)"شرح ك اب سيبكيه"ا رأم السيرافي في اآلراء، ك ك أيضن 

                                                           
عرابه، ي (1)  .3/318نظر: الٌ جاج، معاني القرآف كا 
 .4/ 19مريـ، (2)
 .7/565السميف الحمبي، الدر المةكف،  (3)
 .5/526نظر: محيي الديف شي   ادة، حاشية الشي  محيي الديف  ادة عمى شرح البيضاكم، ي (4)
 .549احمد الحا مي، ف ح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية، ص (5)
 .3/60نظر: السيرافي، شرح ك اب سيبكيه،  ي (6)
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في  ػ(  538ال مخشرم )، ك ك رأم (1)"منةكب عمى ال ميي "بقكله  ػ(  311ال جاج )ك ك رأم     

  (2)س  كريا"كلـ يضؼ الرأس: اك فاء بعمـ المخاطب أنه رأ اكأخرج الشيب ممي ن "الكشاؼ، إس يقكؿ: 

، (3)"كاش عؿ شيب الرأس"كمعناا:  عف سممة عف الفراء عف الكسائي، قاؿ: يعمبعف يعمب  مميس  كسكر

 كفي  سا ال فسير لآلية  عني أٌف رأم نحاة الككفة جميعهـ في أٌف شيبنا  ميي  منةكب.

ٍدرً أنٌ : والرأي الثاني     ، ك ك رأم االخفششابى  "رأسي اش عؿى ال"، فإف  معنى (4)ه مةدره عمى غيًر الة 

مش ٌؽ مف  شيبنا  خفش  ك ا ةح،  فٌ رأم اال"كيكافؽ  سا الرأم النحاس بقكله  (5)مف البةرييف،

 .(6)"فعؿ، كالمةدر أكلى به

، بمعنى أٌف حاله  ك، أٌنه غ اا أك سا شيبو  ا: شائبن أمأنه مةدره كاقعه مكقعى الحاًؿ، ": والرأي الثالث   

ل بيف حاؿ  كريا عميه السالـ، كقت أٍف طمب الكلد، كاف شعرا ميقالن بالبياض عمى الشيب، فجاءت 

(7)"السكاد؛ أٌم في كةؼ حاله
. 

ا  ميي ، كاخ مؼ مف البةرييف عمى أٌف شيبن ا فقكا الككفييف كالبةرييف اغمب مما سبؽ ي بيف لنا أٌف    

بنا عمى أٌنها مةدر، كأميؿ إلى رأم في إعرابه شي ػ(  311ال جاج )ك  ػ(  180سيبكيه )خفش عف ا 

 الجماعة في أٌف إعرابها  ميي  منةكب.

                                                           
عرابه، ال ج (1)  .3/319اج، معاني القرآف كا 
 .3/6ال مخشرم، الكشاؼ،  (2)
 .1/333الباكردم،  محمد عبد الكاحد، ياقك ه الةراط في  فسير غريب القرآف،  (3)
 الةدر  نا أم الفعؿ، أم أنه مةدر عمى غير فعمه. (4)
 .2/437االخفش، معاني القرآف،  (5)
 3/4النحاس، إعراب القرآف،  (6)
 7/566يف الحمبي، الدر المةكف، السم (7)
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ٱٱٱ:الثالثة  ةالمسال

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ

 (1) َّ هب

 عمى كجهيف:  ((كذلك))في قكله  عالى  ((الكاف))كجاءت    

، أم: ا مري كسلؾ،أنٌ " اِلول:    كيككف الكقؼ عمى: "كسلؾ" يـ ييٍب ىدىأ  ه رفعه عمى خبًر اب داءو مضمرو

 .(2)"بجممة أخرل

،  "والثاني:    أم أفعؿ  ،ك ك في مكضع نةب ا مر كسلؾ. أمٌ  قاؿ أبك البقاءأنها منةكبةي المحؿ 

 (3)"ميؿ ما طمبت، ك ك كناية عف مطمكبه

: الكاؼ رفع، "ى كقاؿ ال مخشرم:     رىب ؾى أك نةب بقاؿ،  ا مر كسلؾ  ةديؽ له، يـ اب دأ قاؿى  أمسًلؾى

مىي   ىي فه  : ك ك أىٍف ييشارى بػ "سلؾ" إلى ما  قد ـ مف كىٍعًد ، كسلؾ إشارة إلى مبهـ يفسرا  يكى عى ككجهه آخري

في كم ا القراء يف: يعني قراءةى العامة  -اهلل، ال إلى قكًؿ  كري ا. ك"قاؿ" محسكؼه في كم ا القراء يف.

ف شئتى لـ  ىٍنًكا،  ف  ا : قاؿ  كأمٌ -كقراءةى الحسف مىي   ىي ف، كا  ، هللى  ك المخاطىبعمي   ي ف، قاؿ: ك ك عى

كالمعنى أنه قاؿ سلؾ، ككىٍعديا كقكليه الحؽ".
(4) 

ٌف الكاؼ  نا قاؿ  كريا، كسلؾ قاؿ اهلل، أٌم أٌف كالدة المرأة العاقر ليس أمر ةعبنا إكيمكف القكؿ    

ؾ يعمـ اٌنه  يف كسهؿ عمى اهلل ع كجؿ،  ك يريد اإلخبار بقدرة اهلل عمى اهلل ع كجؿ، ك ك مدرؾ سل

                                                           
 9/ 19مريـ، (1)
 1/571، ـ.سالسميف الحمبي،  (2)
 .2/867العكبرم، ال بياف في إعراب القرآف،  (3)
 3/6ال مخشرم، الكشاؼ،  (4)



62 
 

كجؿ م ى شاء، ككيفما شاء، فا قرب فيها أنها خبر  كجؿ، كاف فعؿ اهلل  ك قدرم يقكـ به اهلل ع  ع 

 اب داء مضمر يعكد عمى  كريا.

 المسألة الرابعة:

 (1) َّ جه ين ىن خنمن حن جن يم ٹٱٹٱُّٱ 

 756السميف الحمبي )كجهة، كسكر ك اآلية الكريمة عمى أكير مف ةكرة في  سا  ((احنانً ))جاءت    

:": ، أمٌ  (2)"«الُحْكمَ »مفعكالن به نىسىقان عمى " أ ي  ها أنٌ  ػ(  ن نان. كالحنافي الرحمةي كالم ٍيف، ك أ ي  كآ ينااي  ىحى

 . (3)"بيه بإضماًر ًفٍعؿو كأخكاً ه، فنةاا كرىٍعين ، كأن ه يريد به المةدرى الكاقعى في الدعاء نحك: سىٍقين امةدرن 

عراب النةب، مف المةدر، كمكضعها في اإل احنانن ٌف إإس "كيكنس، سيبكيه ك ك ما قاؿ به الخميؿ ك    

(4)"كالنةب فيها أكلى مف الرفع
 

(5).{َفَصْبٌر َجِميلٌ كيجك  أىٍف ير فعى عمى خبر اب داءو مضمرو نحك: }   
 ك ك رأم ابف طراكة مف ،

، إس المقةكد  ك الرحمة، أم فعمنا سلؾ اعربها الفراء عمى النةب، باع بار ا مةدرن أكقد فالبةريي

(6) بكيه رحمةن 
 

                                                           
 13مريـ،  (1)
 7/574الحمبي، الدر المةكف،  (2) 
  2/868نظر: العكبرم، أبك البقاء، ال بياف في إعراب القرآف، ي (3)
 1/351سيبكيه، الك اب، ( 4)

 7/574الحمبي، الدر السميف، ( 5)

 2/163الفراء، معاني القرآف، ينظر:  ( 6)
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ا حكـ، ك ك رأم النحاة في العةر الحديث كما قاؿ الدكريش كحنانن عطؼ عمى الها كأعربت عمى أنٌ    

اآلخريف كقيؿ مفعكؿ مطمؽ  ا عمىرحمة كرقة في قمبه كعطفن  ا أمٌ كآ يناا حنانن  عطؼ عمى الحكـ أمٌ 

 (1)لفعؿ محسكؼ ك ك بعيد

ها عمى النةب أقكل منها عمى الرفع، ك ي  أ ي معطكفة عمى الحكـ، في محؿ ك رل الباحية أنٌ    

 نةب، كالحناف مف الرحمة، كالميف،  لسلؾ فهي مةدر يدؿ عمى ال عطؼ عمى كالديه. 

 المسألة الخامسة: 

 (2) َّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

 :م عددةأكجه  ((إذ)) إعرابفي    

ٍت عف الظرفية، إس يس حيؿ أٍف  ككفى باقيةن عمى عمى أنٌ « اسكيٍر »ن ها منةكبةه ب إ" :أولً   رىجى ها خى

 (3)".ميًضي ها

« إس»إس منةكبه بمحسكؼو مضاؼو لمريـ  قديرا: كاسكر خبرى مريـ، أك نىبىأى ا، إس اٍن ىبىسىٍت، ؼ  أفٌ " :ثانًيا

 (4). "منةكبه بسلؾ الخبر أك النبأ

 .": خبر مريـ أك نبأ مريـ. كفيه بيٍعده عمى الحاؿ ًمٍف سلؾ المضاًؼ المقد ر، أمٌ  ايككفى منةكبن  أفٌ " :الثً ثا

                                                           
 6/72الدركيش، اعراب القراف كبيانه،  (1)
 16/ 19مريـ، (2)
 7/576السميف الحمبي، الدر المةكف،  (3)
 7/576، ـ.ف (4)
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ـى »ه بدؿه ًمٍف أنٌ   :ارابعً   إس بدؿ االش ماؿ، "بقكله ك ػ(  538ال مخشرم )بدؿي اش ماؿ، ك ك رأم « مري

مى ما فيها. كفيه أٌف المقةكد بسكر مريـ سكر كق ها  سا، لكقكع  سا القةة  ٌف ا حياف مش ممة ع

 .(1)"العجيبة فيه. كاالن باس: االع  اؿ كاالنفراد،  خمت لمعبادة في مكاف مما يمي شرقى بيت المقدس

ٍف كاف مفعكالن سيبكيه قكؿ ك   . (2)به ك ك في الظرؼ أقكل كا 

كيضيؼ  (3) به، كبدالن منهأٌنه يمكف أٌف  ككف مفعكالن كا خفش،  ػ(  311ال جاج )ككما بيف    

ه ال يكجد في كالمهـ  نٌ "الجمهكر ال ييب كف سلؾ ككافقهـ أبك حياف قاؿ أٌف  ػ(  911السيكطي )

نما سكركا سلؾ مع اسكر لما اع ا عميهـ ما كرد مف سلؾ في  دأحببت إس قدـ  يد كال كر ت إس قدـ كا 

 ككف إس معمكلة لمحسكؼ يدؿ عميه المعنى أم اسكركا حال كـ أك  القرآف ك خريجه سهؿ ك ك أفٌ 

 .(4)"اقضي كـ أك أمركـ كقد جاء بعض سلؾ مةرحن 

اسكر كيككف  سا اإلعراب  ػ منه إسا بدأت اآلية ب به، أك بدالن بمعنى أنهـ اس سهمكا أٌف  ككف مفعكالن    

 أسكر فقط. ػا عند الجمهكر بمربكطن 

{ مجرد اسـ  ماف غير ظرؼ إذيككف } ه يجك  أفٍ كر في ال حرير كال نكير، بأنٌ ك ك ما سكرا ابف عاش   

 .(5)كيجعؿ بدال مف مريـ، أم اسكر  مف ان باس ا مكانا شرقيا

الظرؼ أقكل، فهي  عني  مف االن باس، أك حيف ان بست، ك ك اب عاد ا عف أ مها  ك رل الباحية أفٌ    

 ا.في أٌف الظرؼ في إس أقكل دائمن  ػ(  180سيبكيه )عندما جاء ا المخاض، ك ك قكؿ 

                                                           
 3/9ال محشرم، الكشاؼ،  (1)
 2/868اء، ال بياف في إعراب القرآف، العكبرم، أبك البقينظر :  (2)
 2/173السيكطي،  مع الهكامع، ينظر:  (3)
 2/173السيكطي،  مع الهكامع،  (4)
 .16/20ابف عاشكر، ال حرير كال نكير،  ينظر: (5)
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 المسألة السادسة:

 (1) َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

عرابها عمى أكجه كما يأ ي: ((الباء))اخ مؼ في إعراب   في بجسع، كا 

ا، كالجار حاؿ مف  ائدة"، "كيجك  أٍف يككف المفعكؿ محسكفن « بجذع»"يجك  أٍف  ككف الباء في  :أوًل 

 .ك ك مس ب البةرييف، (2)ا بجسع النخمة" قديرا: ك  م إليؾ رطبا كائنن  سلؾ المحسكؼ

، ك سا ة، بأننا لك قرأنا جسع لكانت ةحيح، ك ك ما قاله الفراء في المعاني(3)ها  ائدة"كيرل االخفش أنٌ 

 .(4)يعني أٌنه يرل فيها ال يادة

 م اليمرة بسبب    الجسع، أم:  عمى المعنى؛ إس ال قدير:  "يجك  أٍف يككف  سا محمكالن  ثانًيا: 

 .(5)انفضي الجسع"

ليه نحا   ها  ائدة في أنٌ  ػ(  911السيكطي ). كيرل (6)"أك افعمي اله "ه قاؿ: فإنٌ  ػ(  538ال مخشرم )كا 

، ك ك رأم ابف  شاـ في  مغني المبيب، إس سكر اآلية كمياؿ عمى أٌف الباء  ائدة مع (7)المفعكؿ

 (9) عمى  يادة الباء المفعكؿأبي حياف ا ندلسي، إس ساقها ميالن  ا رأم، ك ك أيضن (8)المفعكؿ

                                                           
 25مريـ،  (1)
 7/585السميف الحمبي، الدر المةكف،  (2)
 2/438االخفش، معاني القرآف،  (3)
 2/165ي القرآف، الفراء، معانينظر: ( 4)

 7/585السميف الحمبي، الدر المةكف،  (5)
 3/13ال مخشرم، الكشاؼ،  (6)
 2/13السيكطي،  مع الهكامع، ينظر:  (7)
 1/147ابف  شاـ، مغني المبيب، ينظر:  (8)
 ,11/201حياف، ال سييؿ كال كميؿ في شرح ك اب ال سهيؿ،  كاب (9)
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ل ككيد لةكؽ الفعؿ " ((بجذع النخمة))كقد سكر ابف عاشكر في ال حرير كال نكير كالباء في    

 .(1)"بمفعكله

 ما  ي  ائدة، حيث  ةح القراءة دكنها في اآلية، كالك رل الباحية أٌف الباء في قكله  عالى بحسع إنٌ    

 ؤير في المعنى، ك ك رأم أجمع عميه النحاة في  أٌف الباء في المفعكؿ  ائدة، ك ي عمى  قدير   م 

 إليؾ جسع النخمة السم فكقؾ ليسقط عميؾ اليمر. 

 : المسألة السابعة

 (2) َّ جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ

 :((قول الحق))في  سا المسألة اخ مؼ في إعراب     

  : عيسى ابن مريم ووصفنا لو ىو ))لمب دأ محسكؼ كأٍنه قيؿ سلؾ  اس نادنا الى أنها خبر ،(3)الرفعأكالن

سكر أٌف  سا المكةكؼ  ك عيسى ابف مريـ، يـ سكر أٌف  سا   يـٌ فكأنه  عالى كةفه أكالن  ((قول الحق

ه يابت ال يجك  أٍف يبطؿ كما بطؿ ما يقع منهـ مف الكةؼ أجمع  ك قكؿ الحؽ عمى معنى أنٌ 

ية، ك ك قكؿ الكسائي مف الككفييف، كيرل في أٌف الحؽ  ك اهلل  عالى، لسلؾ يككف الرفع  ك المر 

شارة، اسـ اإلعربها عمى النةب عمى ال قريب كالعامؿ في ال قريب أ، كخالفه الفراء إس (4)االفضؿ

 .(5)ؽ في الكجه اليانيمنها مفعكؿ مطأا عمى كنةبها أيضن 

                                                           
 16/88ابف عاشكر، ال حرير كال نكير،  (1)
 34مريـ،  (2)
 7/599السميف الحمبي، الدر المةكف،  ينظر: (3)

 515البعيمي، المنةكب عمى ال قريب، ص ينظر: (4)

 1/155الفراء، معاني القرآف، ينظر: ( 5)
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 ك ك مس ب البةرييف،ا مؤكد لمضمكف الجممة كقكلؾ  ك عبد اهلل حقن مةدر ها أنٌ ، عمى النةب يانينا:

ٌف أحياف  كيرل أبك ،(1)"مدحأا عمى المدح بفعؿ محسكؼ  قديرا منةكبن  " ك ػ(  538ال مخشرم )كقاؿ 

أٌم  سا ا خبار عف عيسى بف مريـ يابت  ؛ان ةاب قكؿ عمى أٌنه مةدر مؤكد لمضمكف الجممة

ها كلد ه مف غير مس بشر كما  قكؿ  سا عبد اهلل الحؽ ال الباطؿ أم انٌ  أمٌ  ا لغير اةدؽ ليس منسكبن 

 (2)لمكةكؼ الى الةفةاأقكؿ الحؽ كأقكؿ قكؿ الحؽ فيككف الحؽ  ك الةدؽ ك ك مف إضافة 

 (3)"مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محسكؼ أم قمت"ها نٌ أكقد أعربها الدركيش عمى    

ها  عكد عمى اهلل نٌ ، كجاء بالرفع فهك جائ    الحؽ  ك اهلل الحال يف يجك ، فمف اع بر أفٌ   افي كمك    

ه قكؿ ها  عكد عمى عيسى بف مريـ، انٌ ك ك مف القى الكممة، كمف اراد ا بالنةب عمى أنٌ  ،جؿ كعال

  .ا جائفهك أيضن  حؽ قاله اهلل ع كجؿ،

 : ثامنةالمسألة ال

 (4) َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب ٹٱٹٱُّٱٱ

ـ أك الرفع. ففي الرفع  ككف  ككف في مكضع الج   يمكف أفٌ  ((يرثني أنّ )) جاء في  سا المسألة   

 (5)يرٍيني ا، كفي قراءة الجـ   ككف ج اء لمطمب" إف  هب لي كلين اكارين  اكلين   ي عمى الةفة أمٌ يريين

                                                           
 3/17ال مخشرم، الكشاؼ، ( 1)

 7/260ابك حياف االندلسي، البحر المحيط، ( 2)

 6/102عراب القرآف كبيانه، إلدركيش، ينظر: ا( 3)

 6مريـ، ( 4)
 7/568السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 5)
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إسا كانت في مكضع الجـ  ك ك جكاب الطمب، أم طمب الدعاء أٍف يريه، ك ك رأم الكسائي مف    

ريد يريني كيرث الجـ  عمى جكاب  ب لي، فيأ ي الجـ  بمعنى أٌنه يريد ه ي، كالمعنى  نا أنٌ (1)الككفييف

 ا له بالعمـ كالنبكة.أٌف يككف  سا الكلي كارين 

ـٍ يدعكؾ "ا ميركعند البةرييف قكله    : " قي
ـٍ إن ه يدعكؾ؛ فالرفع عمى االس ئناؼ فيه أقكل (2) ؛ أم: قي

ن ما أراد:  اؾ  ن ه لـ ييًرٍد أٍف يجعؿ الدعاء بعد القياـ، كيككف القياـ سببن مف الجـ  عمى الجكاب؛ سل له، كا 

ٍف أراد معنى اقيـ؛  ف  ا ميرى يدعكؾ، فالد عاء سابؽ لمقياـ، ال مسببن  ـٍ إٍف قيٍمتى يدعيؾ  :عنه. كا  قي

كال يفضؿ . لمطمب الم قدـ ابن عف القياـ، فيقكل فيه عندئسو معنى الجـ  جكا اا مير، فيككف الدعاء مسببن 

 البةريكف في الطمب. 

ف، فةف ه أٍف يككف كلينا، ك ك ا قرب إلى يككف الرفع أقكل مف الجـ  ك ك مس ب البةرييفعميه ك    

ه ليس كؿ كلي يرث، ك ك يريد الج اء أٍف يعطيه الكلد بةفات النبكة كالعمـ، كقاؿ نٍ إالمعنى، إس 

  .(3)كأحسف في العربيةالنحاس القراءة بالرفع أكلى 

ٱٱالتاسعة: المسألة 

 (4) َّ خك حك جك مق مفحق  خف حف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ

 :عدة أقكاؿ قكله  عالىجاء في  سا المسألة في    

ن ا} :أوًل      (5)عمى االس ئناؼ، ك ي قراءة ابف عامر كالككفييف.« إفٌ »{ بكسر وا 

                                                           
  2/306الفراء، معاني القرآف، ينظر: ( 1)
 3/98سيبكيه، الك اب، ( 2)

 3/5عراب القراف، إالنحاس، ( 3)
 36 ،مريـ (4)

 1/444ابك  رعة، حجة القراءات،  ( 5)
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في المسألة  اٌف لمفراء رأين إف، إس ك  ـ الككفيف، كلـ نعرؼ مف ك الككفيعامر ك ابف ك سا الرأم انفرد به    

نٌ كأيضن   ما غير ـ.ا لمكسائي، كلسلؾ ال يككف  سا رأم الفراء كالكسائي، كا 

كبحسؼ حرؼ الجر السم ي عمؽ بما بعدا، كال قدير: ك ٌف اهلل ربي كربكـ فاعبدكا، ك ك رأم الخميؿ    

 (2)ػفحسؼ حرؼ الجر ل ال قدير يككف  ٌف اهلل ربي كربكـ، ك سا (1)كسيبكيه

أٌنه عمى  قدير الـ ال عميؿ، فإٍف كاف مف كالـ عيسى فهك  عميؿ لقكله فاعبدكا عمى سكر ا لكسي ك    

وأّن ُّأٌنه مقدـ مف  أخير لال  ماـ بالعمة لككنها مقررة لممعمكؿ، كميب ة له عمى أسمكب قكله  عالى: 

َّٱإني عبد اُّقكله فاعبدكا م فرعا عمى قكله  كيككف(3) َّٱاالمساجد  فال تدعوا مع ا أحدً 
بعد (4) 

 .(5)أٍف أردؼ بما  عمؽ به مف أحكاؿ نفسه

ليه س ب الفراء« الةالة»أٌنها عطؼ عمى  ثانًيا:    . (6)كال قدير: كأكةاني بالةالة كبأٌف اهلل. كا 

ربي كربكـ. سكر سلؾ عف اهلل  يككف في محؿ رفع خبر اب داء مضمر،  قديرا: كا مر أفٌ  أفٍ  :ثالثًا  

 .(7)الكسائي، كال حاجة إلى  سا اإلضمار

                                                           
 3/155يبكيه، الك اب، س( 1)

 8/410االلكسي، ركح المعاني، ( 2)

 18 ،جفال (3)

 30 ،مريـ (4)

  8/410االلكسي، ركح المعاني، ينظر:  (5)
 2/168الفراء، معاني القرآف،  ( 6)

 190الكسائي، معاني القرآف، ص ( 7)



70 
 

المقةكد  ك  فٌ إقرب لمةكاب، إس  ك ا  ػ(  180سيبكيه )ليه الخميؿ ك ا س ب إم  رل الباحية أفٌ ك   

في شرحه لآلية، مف كالـ  ػ(  538ال مخشرم )ليه ك ك ما س ب إ، ((ا ربي وربكم فاعبدوه ِلنّ ))

ـ. عيسى عميه السال

 العاشرة:المسألة 

(1) َّ خت حت هبجت مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ 
 

 :ف"يجك  فيه كجها ػ(  756السميف الحمبي )يقكؿ    

 .مسد الخبر فاعؿ سدٌ « أنت»س فهاـ، كمب دأ الع مادا عمى  م ة اال« اغبر »يككف  أفٍ  :أوًل  

(2)مب دأ مؤخر"« أنت»ـ، كه خبر مقدٌ : أنٌ ثانًيا


، يـ  ىس فهـ بعدى سلؾ؛ فالعامؿي في االس فهاـ "  ػ(  180ه )سيبكيكيقكؿ      ٌنؾ  ب دئه ل ينب هى المخاطىبى

(3)"مف  سا الكالـ فى مكضع خبرا أفيه االب داءي، فما بعد المب د
. 

جا كا االب داء بالضمير " أأجا  الككفيكف الكجهيف، إس  ،في حاشي ه ػ(  1206الةباف )كيقكؿ    

ه إنما انفةؿ مع مير المر فع بالفعؿ ال ينفةؿ عنه ال يقاؿ قاـ أنا، كيجاب بأنٌ كاح جكا بأف الض

 ،كقمتى  ه يككف بار نا كقمتي فإنٌ  ،ه يككف معه مس  رنا بخالفه مع الفعؿ نٌ  ، يجهؿ معنااالكةؼ لئاٌل 

(4)طمب الكةؼ لمعمكله دكف طمب الفعؿ فاح مؿ معه الفةؿ" ك فٌ 


                                                           
 46 ،مريـ (1)

 7/606السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 2)

 1/127سيبكيه، الك اب، ( 3)

 1/282الؾ، لفية ابف مشمكني  الةباف، حاشية الةباف عمى شرح ا ( 4)
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 ا ك" أنت" مب دأن ا مقدمن خبرن  ((راغب ))لك جعمت " لفية:في شرحه عمى ا  ػ(  769ابف عقيؿ )كيقكؿ    

 فٌ بأجنبي ك ك أنت،   ((عن آليتي)) :ا لمـ  عميه الفةؿ بيف "راغب" كما ي عمؽ به ك ك قكلهمؤخرن 

مف سلؾ إسا  يءحيح، كال يمـ  شالمب دأ بالنسبة لمخبر أجنبي منه، إس ال عمؿ لمخبر فيه عمى الةٌ 

(1)"ا منهالفاعؿ بالنظر إلى العامؿ فيه ليس أجنبين  ، الفٌ نت" فاعالن جعمت "أ
.

االب داء باالس فهاـ يس كجب الخبر،  فٌ إما س ب اليه البةريكف أكفى لممعنى، إس  فٌ إك رل الباحية    

 .برا يـإالخبر، فالسم رغب عف اآللة  ك  مسدٌ  كالضمير "أنت"  ك فاعؿ سدٌ 

(2)"الخبر مسدٌ  سدٌ  فاعؿ مب دأ ك يدف ككف أقائـ ؟  يده  أقائـه "قكؿ العرب: ك ك يشبه     


  الحادية عشرة:المسألة 

 (3) َّ رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

 :هـفي إعراب أيٌ  ػ(  756السميف الحمبي )نقؿ    

خبر مب دأ مضمر، « أشد»مكةكلة بمعنى السم، ك« هـأيٌ » عند الجمهكر مف المعربيف، أفٌ "   

ك ك  .(4)"«لنن عفٌ » :بقكله كةم ها في محؿ نةب مفعكؿ به« هـأيٌ »، ك« هـأيٌ »ةمة ؿ كالجممة 

(5)"نما بنيت لخركجها عف النظائرإ"مس ب سيبكيه، كقاؿ 
 

                                                           
 .1/193، ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ (1)
  1/446ابف عةفكر، شرح الجمؿ، ( 2)
 69 ،مريـ (3)

 7/621السميف الحمبي،  ( 4)

 2/399يبكيه، الك اب، س( 5)
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سند الخميؿ القكؿ كأاس فهامية نها عمى أخبرا، « أشد» نا مب دأ، ك« هـأيٌ »" كبيف الخميؿ أفٌ    

  : ا خطؿ

 ومُ حرُ ل مَ وَ  جٌ رِ ل حَ  يتُ بَ أَ فَ       لٍ نزِ مَ بِ  اةِ تَ الفَ  نَ مِ  يتُ بَ د أَ قَ لَ وَ 

   . (1)"كقاؿ  قديرا: فأبيت يقاؿ في: ال حرج كال محرـك


(2) ا له سيبكيه، كلـ يجكٌ ما بعد ا خبر اك ها اس فهامية مب دأة، يكنس أنٌ كيرل    
 

 كمت مف الطعاـ كلـ يقعكاقعة عمى المعنى كما  قكؿ: لبست مف اليياب كأ ن عفٌ كقاؿ الكسائي": لن   

ا نةب عمى البياف، كسئؿ ال شايع: ال عاكف، كع ي   ، كأفٌ هـ أشدٌ هـ فينةبها، يـ اب دأ أيٌ يٌ عمى أ ن عفٌ لن

أي هـ يقـك لف ال يقاؿ:  ضربف أي هـ فقاؿ:  كسا  الكسائي في مجمس يكنس عف كقكلهـ  ضربفٌ 

مجممة ال ي  ي "أي هيـ أشد" مكضعه مف اإلعرابال يككف ل كعميه ،اضن ك ك رأم الفراء أيٌ  (3)خمقت
(4)



ةب، كقالكا راءة  اركف، ك ي بالنٌ الككفييف رجحكا ق نةاؼ أفٌ في اإل ػ(  328ابف ا نبارم )كنقؿ    

 في سلؾ الى كجهيف كما يأ ي:  ػ(  1117البناء )، كساقكا ليست بحجة القراءة المشهكرة بالضـٌ  فٌ إ

                                                           
: الممنكع مما يريدا، 2/399 نظر سيبكيه، الك اب،ي (1) " فإف  كمحؿ االس شهاد مف  سا البيت قكله .كالمحرـك "ال حرج كال محرـك

سيبكيه رحمه اهلل خرج  سا العبارة نقالن عف شيخه الخميؿ بف أحمد عمى أف قكله "ال حرج" خبر مب دأ محسكؼ ليس ضمير الم كمـ 
ا، ك قدير الكالـ عمى  سا: فأبيت مقكالن في شأني  كجممة المب دأ المحسكؼ كخبرا في محؿ نةب عمى الحكاية بقكؿ محسكؼ أيضن

، كأما قكؿ ا خطؿ، ف عـ الخميؿ أف  سا ليس عمى إضمار أنا، كلك جا   سا عمى إضمار أنا لجا  "كاف  ك  ال حرج كال محرـك
،  -فيما  عـ الخميؿ-عبد اهلل ال سمـ كال ةمح" عمى إضمار  ك، كلكنه  أم: فأىًبيتي فأبيت بمن لة السم يقاؿ له: ال حرج كال محرـك

ًرجه كال   .2/584، االنبارم، االنةاؼ، محرـكال يقاؿ لي  سا حى
 .2/400، ف  ،ـ( 2)
 191، صالكسائي، معاني الكسائي: ينظر (3)

 2/382ابف يعيش، شرح المفةؿ،  ينظر: (4)
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{ عمؿ في: }ًمٍف{ كما بعد ا، كاك فى الفعؿ بما سكر معه، كما  قكؿ َنْنزَِعنَّ لَ قكله: } : أفٌ أحدىما"   

"ق مت مف كؿ قبيؿ، كأكمت مف كؿ طعاـ" فيك في الفعؿ بما سكر معه، فكسلؾ  هنا: عمؿ الفعؿ في 

ى ما الجار كالمجركر كاك فى بسلؾ، يـ اب دأ فقاؿ: "أيهـ أشد" فرفع "أيهـ" بأشد كما رفع "أشد" بأيهـ، عم

مف كؿ قكـ شىايىعيكا  الشيعة معنا ا ا عكاف، ك قدير اآلية: لنن عفٌ  : أفٌ الثانيكالكجه ، عرؼ مف مس بنا

ف نظركا أيهـ أشد عمى الرحمف ع ينا، كالنظر مف دالئؿ االس فهاـ، ك ك ميقىد ر معه، كأنت لك قمت 

ـى كنحك ف مف أفعاؿ القمكب، كأفعاؿ " ىٍنظرف  أيهـ أشد" لكاف النظر معمقنا،  ف النظر كالمعرفة  كالًعٍم

 (1)."عمى أنه مرفكع  نه مب دأ القمكب يسقط عممهف إسا كاف بعد ف اس فهاـ، فدؿٌ 

يعٌمؽ الفعؿ لنن عف  إنما  يعمؽ أفعػاؿ الشؾ كشبهها مما ال  كىرىد اي مكي القيسي إس اليجك  عندا أفٍ    

: " كأما قكؿ الخميؿ رأم الخميؿ كيكنس قائالن (  ػ 222) ا نبارم البركات أبك، كقد ٌرد  (2)ي حقؽ كقكعه

نه مرفكع عمى الحكاية، فالحكاية  ككف بعد جرم الكالـ، ف عكد الحكاية إليه، ك سا الكالـ يةػح  اب داءن أ

فال يجك   ا؛  ف الفعؿ إسا كاف مؤيرن امف غير  قدير قكؿ قائؿ له، كأما قكؿ يكنس فضعيؼ جدن 

  (3)إلغاؤا"

نٌ كسكر ابف يعيش في شرح المفةؿ قكله:      ككف مبنية عمى حد  القياس فيها أفٌ   فٌ  ،ما بينيتكا 

سا كانت  ا"؛  نها إسا كانت اس فهامنا، فقد  ضمنٍت معنىى  م ة االس فهاـ؛ كا  ٍف"، ك"مى ٍيها، ك ما "مى نظيرى

                                                           
 2/585ابف االنبارم، االنةاؼ في مسائؿ الخالؼ، ( 1)

 قكؿ مكي القيسي ك بناا مف دكف  . كقد نقؿ أبك البركات ا نبارم 60/  2مكي القيسي، مشكؿ اعراب القرآف : ينظر:  (2)
 .330اإلشارة إلى ةاحبه، انظر: ابك بكر االنبارم، أسرار العربية :  
 . 330بك بكر االنبارم، أسرار العربية : أ (3)
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سا كانت خبرنا بم عنىى "السم" فهي كبعًض االسـ ج اء، فقد  ضمنت معنى حرؼ الج اء، ك ك" إٍف"؛ كا 

ٍمالن لها عمى نقيضها كنظير ا، عمى ما أةمنا نما أيعربت ل مكنها بم كـ اإلضافة لها حى (1)"كا 


إل الترجٌح فً الحاجب)ىرأيواستند 646ابن أهـ( فً األمالً ذهبإن فً ما سٌبوٌهلٌه

قكؿ الخميؿ يمـ  منه  الةحيح،  فٌ (  ػ 180سيبكيه )كمس ب  ":هوالصحٌح،وذلكبقولههـ(180)

نما القكؿ السم يةح حسفه قكؿ مفرد غير كاقع  كييره  : حسؼه أحدىاأمكر:  ك ك عمى خالؼ القياس. كا 

والذين اتخذوا من {. ككسلؾ قكله: }ــوالمالئكة باسطو أيدييم أخرجوا أنفسكةمة، ميؿ قكله  عالى: }

(2)فهك بعيد" اكيير. كأما حسؼ الةمة كالمكةكؿ جميعن {  كميمه في القرآف دونو أولياء ما نعبدىم


ما  أ ي مبنية لخركجها إنٌ  ػ(  180سيبكيه )أٌم عمى مس ب  فٌ أفي  سا المسألة   خمص الباحيةك    

جاء  أٌم في المكةكالت مبنية، بؿ ي أكالف ما أف ال ييب افف الخميؿ كيكنس أحيف في عف النظائر، 

ما فيه اس فهامية ال مكةكلة، إما محكيٌ  امف سلؾ كيحمالنه عمى أنه أيٌ  ة بالقكؿ عمى رأم الخميؿ، كا 

 ، كقد يشابه  سا الرأم ما ساقه الككفيكف.عمى ال عميؽ عند يكنس

الفرؽ بيف المس بيف مف  ا مر كسلؾ إال أفٌ  أفٌ  " :كرد عمى سلؾ الشاطبي في شرح ا لفية بقكله    

ا" عمى سينؾ ال أكيميف، هـ ال يرفعكف "أيٌ هـ مف النقؿ عنهـ أنٌ الككفييف عمى ما يف جهة أخرل، ك ي أفٌ 

نما قةد ـ دفع ما جاء مف سل عمى اآلية: ان ع ا عمى غير اإلعراب الةحيح، فال يقكلكف قياس   ؾكا 

كأما الخميؿ كيكنس فإنهما  ع أيهـ أفضؿ، كال ما كاف نحك سلؾ:ضرب مف الشيٌ اأيهـ أفضؿ، كال 

 سلؾ كي أكالنه عمى ما  أكال عميه المسمكع" يقيساف عمى ما جاء مف 

                                                           
 2/381ابف يعيش، شرح المفةؿ، ( 1)

 1/148مالي ابف الحاجب، أابف الحاجب، ( 2)
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ةح في  سا  ك المس ب ا  كشرحه بشكؿ مفةؿ، ػ(  180سيبكيه )ليه كعميه يككف ما س ب إ   

 كا ا الم قدميف ممف نةركا مس ب سيبكيه، كع ٌ يضن ما يراا كيير مف النحاا الم أخريف، كأ المسألة، ك ك

 في ك ب النحك.ما جاء به مف خالؿ الشركحات المس فيضة 

 الثانية عشرة:المسألة 

(1) َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ
 

 في يا أبت أكجه كييرة   ي: ػ(  756السميف الحمبي )سكر       

ل اء في يا أبت عكض مف ياء الم كمـ، كلسلؾ ال يجك  الجمع بينهما إال ضركرة، ك سا يخ ص ا "أفٌ    

 (2)ت كال يجك  في غير ما مف ا سماء"بمفظ يف. يا أبت، كيا أم

أب اا كيا  أبىٍه، كيا أبىًت ال  فعٍؿ، كياسألت الخميؿ رحمه اهلل عف قكلهـ: يا  " ػ(  180سيبكيه )يقكؿ    

كخالة، كيضيؼ: ك عـ الخميؿ رحمه اهلل   أف  سا الهاء ميؿ الهاء في عمةأم اا، ف عـ الخميؿ رحمه اهلل

نما . كيدلٌ يؿ: يا أمةي ال  ىفعمالعرب مف يقك أنه سمع مف  ؾ عمى أف الهاء بمن لة الهاء في عمة كخالة كا 

مف حسؼ الياء،  اييم مكف  سا الهاء في النداء إسا أضفتى إلى نفسؾ خاةة، كأنهـ جعمك ا عكضن 

ي كأرادكا أف ال يخمكا باالسـ حيف اج مع فيه حسؼ الياء، كأنهـ ال يكادكف يقكلكف يا أباٍا كيا أماا، ك 

لما دخؿ النداء مف ال غيير كالحسؼ، أرادكا أف يعكضكا  سيف الحرفيف كما قالكا ك  ،قميمة في كالمهـ

ا، فمما ألحقكا الهاء في أبىٍه كأٌمٍه، ةيرك ا بمن لة الهاء ا جعمكا الياء عكضن أٍينيؽه لما حسفكا العيف رأسن 

(3)"ال ي  مـ  االسـ في كؿ مكضع


                                                           

 42 ،مريـ(1)

 6/431السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 2)

 2/211سيبكيه، الك اب، ( 3)
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كقكله : يا أبت ال  قؼ عميها بالهاء كأنت خافض لها فى  (( يا أبت)) :ىكسكر الفراء في قكله  عال   

 مؾ الخفضة  دٌؿ عمى اإلضافة إلى الم كٌمـ. كلك قرأ قارئ يا أبت لجا  ككاف الكقؼ عمى  الكةؿ  فٌ 

بالهاء مف جهة، كلـ يج   لـ يقرأ به أحد نعممه. كلك قيؿ : يا أبت لجا  الكقكؼ عميها، ك االهاء جائ ن 

أف  ةمها بألؼ  مؿ الف حة فيها مف النداء كال  نك ف أخرل. فأٌما جكا  الكقكؼ عمى الهاء فأف  جعم

: يا أب اا يـ  حسؼ الهاء كا لؼ  نها فى م نك  كأٌما الكجه السم ال يجك  الكقؼ عمى الهاء فأفٍ ، الندبة

(1)."الٌنٌية مٌ ةمة با لؼ كاٌ ةالها فى الخفض بالياء مف الم كٌمـ


"فإف قمت: كيؼ جا  إلحاؽ  اء ال أنيث بالمسكر؟ قمت: كما جا  نحك  ػ(  538ال مخشرم )كيقكؿ    

قكلؾ: حمامة سكر، كشاة سكر، كرجؿ ربعة، كغالـ يفعة. فإف قمت: فمـ ساغ  عكيض  اء ال أنيث مف 

مة إلى االسـ ياء اإلضافة؟ قمت:  ف  ال أنيث كاإلضافة ي ناسباف في أٌف كؿ كاحد منهما  يادة مضمك 

 (2)في آخرا"

 في يا أبت عمى الف ح اربعة أكجه" أفٌ  ػ(  756السميف الحمبي )كيضيؼ    

أنه رخـ بحسؼ  والثانيأنه اج  أ بالف حة عف ا لؼ، يعني عف ا لؼ المنقمبة عف الياء،   اِلول"   

ا عنها بالف حة، حسفها مج  ئن  لمندبة، يـٌ « ا أب اي»أف ا لؼ في  والثالث ال اء، يـ أقحمت ال اء مف كحة،

 (3)"النداء باب حسؼ ا ةؿ: يا أبة بال نكيف، فحسؼ ال نكيف  فٌ  أفٌ  والرابع

  

                                                           
 2/32الفراء، معاني القرآف، (1)

 2/442ال مخشرم، الكشاؼ، ( 2)

 6/435السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 3)
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ال  جك  عمى الندبة فمك حسفك ا  ي  ػ(  316ابف السراج )ك ي عمى الندبة كما قاؿ الفراء، كقاؿ   

(1)ك ك االقرب ػ(  180) سيبكيهةبحت بدال عمى غير جهة الندبة، كعمى ال رخيـ ك ك مس ب  

 يث عف ياء الم كمـ إال في النداءال يجك   عكيض  اء ال أنأنه  ػ(  900ا شمكني )كقد بيف    

خاةة، "فال يجك : جاءني أبت، كال: رأيت أبت". كال: مررت بأبت. كالدليؿ عمى أف ال اء في: يا أبت 

  (2)كيا أمت، عكض مف الياء، أنهما ال يكاداف يج معاف

ه يجك  إبدالها في الكقؼ  اء عند ها لم أنيث أنٌ الدليؿ عمى أنٌ ها  اء  انيث ك خمص الباحية الى أنٌ  ك    

ها  شبه  اء ةياقمة، كحجة كحجة البةرييف أنٌ " ،ال اءبجمهكر البةرييف، كس ب الفراء إلى أنه يكقؼ 

رأس البةرييف، كرسمت الفراء أنها عكض مف حرؼ ال ي غير كقفنا، كقد كقؼ أبك عمرك بال اء ك ك 

(3)."في المةحؼ بال اء، كيجك  رسمها بالهاء


 عشرة: ثالثةالمسألة ال

 (4) َّ مل خل حل جل مك لك  حكخك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱ 

 أكجه:  ةيالي ((إل سالما))في قكله  عالى  ػ(  538ال مخشرم )قاؿ    

ا إال سلؾ، أك ال عكف لغكن ف كاف  سميـ بعضهـ عمى بعض أك  سميـ المالئكة عميهـ لغكا، فال يسم"إ 

 يسممكف فيه مف العيب كالنقيةة، عمى االس يناء المنقطع، أك  ف معنى السالـ يسمعكف فيها إال قكالن 

                                                           
 1/372ةكؿ في النحك، نظر ابف السراج، ا ي( 1)

 3/43لفية ابف مالؾ، أشمكني عمى شمكني، شرح ا ا ( 2)

 1/349ا ابف يعيش، شرح المفةؿ، يضن أنظر ي، 3/1327شافية، نظر الجياني، شرح الكافية الي( 3)

 62 ،مريـ(4)
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 ك الدعاء بالسالمة. كدار السالـ:  ي دار السالمة، كأ مها عف الدعاء بالسالمة أغنياء، فكاف ظا را 

(1)"ائدة اإلكراـمف باب المغك كفضكؿ الحديث، لكال ما فيه مف ف
. 

كمف سلؾ مف الكالـ: ال  ككنف مف ، (لكف) ي بمعنى أ نا   ((إل)) فٌ إفي  سا المسألة  يقكؿ سيبكيه   

 ا بسالـ، كميؿ سلؾ مف الشعر قكؿ النابغة:فالف في شيء إال سالمن 

 (2) فموٌل من ِقراِع الَكتاِئبِ  بينّ ... ول عيَب فييْم غيَر أْن سيوَفيم 

 (3)، ك أ ي  نا عمى االس يناء فمكؿ سيكفهـ بهفٌ  أم كلكف   

{ فهسا كاالس يناء السم ليس مف أكؿ الكالـ. ك سا اِإلَّ َساَلمً كقاؿ }"خفش  ك عمى البدؿ: كقاؿ ا    

(4)ا"عمى البدؿ اف شئت كأنه "ال يىٍسمىعيكفى فيهىا ًإاٌل سىالىمن 


ا ي عيف اال ةاؿ في االس يناء أمٌ كؿ كاليالث "ا  الكجهيفأف في   ػ(  756السميف الحمبي )كقد بيف    

طالؽ المغك عمى إفكاضح  نه فيه  الثانيا عمى سبيؿ ال جك  كالفرض كأما فمجعؿ سلؾ لغكن  اِلول

(5)."فمحمؿ الكالـ عمى ظا را مف دكف  جك  أك فرض الثالثالسالـ كأما 


                                                           
 .3/27ال مخشرم، الكشاؼ، ( 1)
مدح آؿ جفنة الغسانييف. كالفمكؿ: جمع فؿ  ك ك الي مـ السم يككف في السيؼ. كالمعنى: ، ك ك 33النابغة السبياني، الديكاف، ص( 2)

فهـ قد  فممت. كالقراٍع كالمقارعة: المضاربة بالسيكؼ. كقكله: كال عيب فيهـ غير أف أنهـ يغ كف كييران كيضاربكف ا قراف، فسيك 
فال  -ك سا المعنى يمدح به  -سيكفهـ مفممة،  ك بمن لة قكله: ليس فيهـ عيب عمى كجه،  نه إسا كاف  فميؿ سيكفهـ  ك عيبهـ 

، السيرافي، شرح ، أم قد اخ اركا  نفسهـ أشرؼ ا فعاؿك سا يقكله الناس عمى طريقة المبالغة في المدح، عيب فيهـ عمى كجه
 .2/64ابيات سيبكيه، 

،  فيد غير معنى االس يناء المنقطع الف ما بعد ا ليس مف جنسها، كغير عند سيبكيه بمعنى 2/326سيبكيه، الك اب،  ينظر:  (3)
؛ ابف  شاـ، مغني 2/227شمكني، كلكف، أم كلكف سيكفهـ بهف فمكؿ، انظر: الةباف، حاشية الةباف عمى شرح اال

 ،1/155المبيب،
 .2/439خفش، معاني القرآف، ا ( 4)
 .7/613السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 5)
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ا مف سالمن   ك ةفة ب أكيمه بالمش ؽ أمٌ " عرابها قكله:إفي  ػ(  311ال جاج )لكسي قكؿ كسكر ا    

يقكؿ   لمقكؿ مع إفرادا كالمعنى إال أفٌ  سا العيكب أك مفعكله كالمراد لفظه فمسا جا  كقكعه مفعكالن 

ا كقيؿ:  ك مةدر لفعؿ مقدر مف لفظه ك ك مقكؿ القكؿ كمفعكله حينئس أم نسمـ بعضهـ لبعض سالمن 

ا بعد سالـ كا س يناء المراد سالمن  ككير ه فيما بينهـ  فٌ  ا كال كرير لمداللة عمى فشك السالـسالمن 

يس ينى  يككف مف الضرب ا كؿ منه ك ك أفٌ  منقطع ك ك مف  أكيد المدح بما يشبه السـ مح مؿ  فٌ 

(1)"ةفة سـ منفية عف الشيء ةفة مدح له ب قدير دخكلها فيها مف


  يناء بما بعدا، بمعنى أفٌ دـ عالقة ما قبؿ االساالس يناء عمى االنقطاع كسلؾ لع فٌ ك رل الباحية أ   

 ما يككف فيما  ك سالـ.نٌ المغك إ

ٱٱعشرة:رابعة المسألة ال

 (2) َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ٹٱٹٱُّٱ

 كجهيف:  إعرابها {، فيىم أحسنكقكله  عالى }   

 (4) لبقاء،كابك ا (3)، كاليه س ب ال مخشرم"«كـ»ها في محؿ نةب، ةفة ؿ أنٌ " :الوجو اِلول   

نٌ « قرف»ها في محؿ جر ةفة ؿ أنٌ ": الوجو الثاني    «  ـ»ما جمع في قكله: كال محسكر في  سا، كا 

فٍ قرنن   فٌ  (5)"ا فمعناا جمعكاف لفظه مفردن  ا كا 
.

                                                           
 14/193لكسي، ركح المعاني،  ا( 1)

 74مريـ،  (2)

 3/36ال مخشرم، الكشاؼ، ينظر:  (3)

 .2/879رم، ال بياف، بالعكينظر: ( 4)
 7/630ةكف، السميف الحمبي، الدر الم( 5)
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(1)نها ةفة لقرف، كليست ةفة لكـقد بيف ابف  شاـ في مغني المبيب أك    


ـ سكاء كانت خبرية أك اس فهامية ال  كةؼ كال يكةؼ ك أفٌ بك حياف "ك سا القكؿ أيضا قاؿ به أ   

(2)"بها كجعمه ةفة قرف كضمير الجمع الش ماؿ القرف عمى أفراد كييرة


نما جاءت لبياف  بأفٌ ك حياف الةحيح،  يبقكؿ أ ك رل الباحية أف    عدد معيف، كـ ال  كةؼ، كا 

مـ فيما سبؽ فيما كانكا يفعمكف،   مؾ كييرنا مف اأسبحانه ك عالى ف اهلل كعمى الخبر، فهي  بيف أ

 .اكالعدد قد يككف كبيرن 

 خامسة عشرة:المسألة ال

 (3) َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  مهىهٹٱٹٱُّٱ 

(4)، س ة أكجه كما يمي:((كال))في   ػ(  756السميف الحمبي )سكر 


 .ها حرؼ ردع ك جرأنٌ "اِلول:

 .اها حرؼ  ةديؽ بمعنى نعـ، ف ككف جكابن أنٌ الثاني:

 ا. ها بمعنى حقن أنٌ  الثالث:

 ها رد لما قبمها ك سا قريب مف معنى الردع.أنٌ الرابع:

 حرؼ جكاب.« إم»كسا قيؿ. كفيه نظر فإف « إم»ها ةمة في الكالـ بمعنى أنٌ الخامس:

                                                           
 1/765ابف  شاـ، مغني المبيب،  :نظري( 1)

 16/126لكسي، ركح المعاني،  ا( 2)

 79مريـ،  (3)

 7/637السميف الحمبي، ( 4)
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 . "ها حرؼ اس ف اح ك ك قكؿ أبي حا ـأنٌ  السادس:

، كقاؿ  جرها حرؼ ردع ك نٌ أالى  ػ(  180سيبكيه )أما مس ب البةرييف، فقد س ب الخميؿ كيكنس ك    

ك سا المعنى المراد في اآلية كما بيف سلؾ  ،(1)في الك اب، كأما كال فردعه ك جره  ػ(  180سيبكيه )

فيما يةكرا  ئردع ك نبيه عمى الخطأ أم:  ك مخطفي الكشاؼ" ػ(  538ال مخشرم )المفسركف، قاؿ 

 (2)"لنفسه كي مناا فمير دع عنه

ك ب ال فسير، ككيير مف النحاة أخس به، ك ك مناسب لما كرد في آم ك اب غمب أك سا الرأم كرد في 

 الهدؼ  ك ال جر كالردع. اهلل الع ي ، بأفٌ 

(4)كالسميف الحمبي (3)كرد  سا الرأم العكبرمكس ب الككفيكف عمى أنه بمعنى حقنا، كقد أ   


كجؿ  عمى اهلل ع  ،نه حؽأ معنىـ كس حاسبكف عميه، با سي ـ ك ابة ما قم حقن  ه أمٌ نٌ أرادكا به أك    

، ك ي عمى  سا كجؿ بالعساب فر في معرفة كادعاء الغيب، ليمدا ع اشرؾ كالكمك ابة ما يقكؿ مف ال

(5)"اسـ  نها بمعنى المةدر، كال قدير أحؽ سلؾ حق االمس ب "


ة ال جر السم جد لها الكيير مف الةدل، ك ي بمعنى، نعـ ممكنه، كلكف ليست بقك أكبقية اآلراء لـ    

 .كجؿ مف عبادة الكفار السيف يدعكف معرفة الغيب يبيف غضب اهلل ع 

                                                           
 4/235سيبكيه، الك اب،  نظر :ي( 1)

 3/41ال مخشرم، الكشاؼ، ( 2)

 2/881العكبرم، ال بياف،  :نظري( 3)

 7/637السميف الحمبي، الدر المةكف،  :نظري( 4)

 1/721السخاكم، جماؿ القراء، ( 5)
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حسب المكضع في القرآف الكريـ، كلكف المعنى ا قكل لكؿ  ((كاّل ))يخ مؼ معنى  كيمكف أفٍ    

 ككيد، كال ككيد  احقن "قكله  ػ(  311ال جاج )المكاضع  ي ال جر، كليس الحؽ، كنقؿ السخاكم عف 

(1)"قع بعد  ماـ الكالـإن ما ي


ما اف  ح بها الكالـ لبياف ما بعدا، فكانت نن إ، لـ  أت بعد  ماـ الكالـ، ((كاٌل )) فٌ أ  رل الباحيةك    

كجؿ لهسا الكافر المدعي  ال ةاؿ ما سبؽ مف معرفة، مع ما سيأ ي مف  هديد ككعيد مف اهلل ع 

 معرفة الغيب.

 .عنى ردع ك جر، ك ك رأم البةرييف كبعض الككفييفكعمى  سا المعنى فا قكل أف  ككف بم   

ٱٱٱسادسة عشرة:المسألة ال

(2) َّ خض  حض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱ
 

 :خمسة أكجه {ادعك ٍف أقكله: } إعراب في ػ(  756السميف الحمبي )سكر 

 .ه في محؿ نةب عمى المفعكؿ مف أجمه. قاله أبك البقاء كالحكفيأنٌ  :ولاِل "   

 ا بعد إسقاط الخافض، كما  ك مس ب الخميؿ كالكسائي.يككف مجركرن  أفٌ  الثاني:   

 «منه»ه بدؿ مف الضمير في : أنٌ والثالث   

 «. ا دٌ »يككف مرفكعا ب  : أفٌ الرابع   

  (3)"ه خبر مب دأ محسكؼ  قديرا: المكجب لسلؾ دعاؤ ـ، كسا قدرا أبك البقاء: أنٌ الخامس   

                                                           
 1/722، ـ.ف ( 1)

 91مريـ،  (2)

 7/643السميف الحمبي، الدر المةكف، ( 3)
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(1) "ا  ف دىعىكا، كمف أىف دىعىكا، كمكضع أف نةب ال ةاًلهاأىٍف دىعىكٍ "كقكله:المعاني سكر الفراء في    


 756السميف الحمبي )كردا أمجركرة ك ك ما  الكسائي قاؿ:  ي في مكضع خفض، أمٌ  كقاؿ الفراء أفٌ 

 .(2)اأيضن  ػ( 

(3)كمحمه بعد الحسؼ نةب" كقاؿ  ك رأم سيبكيه ة"ب قدير الالـ ال عميمي لكسي إعرابهاكرد ا كأ


ا فقا  ػ(  180سيبكيه )س يف، كالفراء ك ر الخميؿ كالكسائي ا فقا عمى الجر في المد فٌ أ الباحية  رلك    

 .عمى النةب

ٌف كما في حي  ا مةدر فيه يالية أكجه البدلية مف كيرل محيي الديف الدركيش في إعرابها : "أ   

 الهاء في منه فهك كقكله:

 (4)مِ اتِ حَ  اءِ المَ ضّن بِ لَ  هِ جودِ  عمى   ا حاتمً  ي القومِ فِ  نَّ لو أَ  عمى حالةٍ 

كالنةب بن ع الخافض كالجار كالمجركر في  ،ا  نه بدؿ مف ضمير جكدامجركرن  (حا ـ)فقد ركم   
ا أم  د ا دعاء الكلد عمؿ الهٌد بدعاء الكلد لمرحمف كالرفع بأنه فاعؿ  دن  ،محؿ نةب مفعكؿ  جمه

 (5)لمرحمف".

                                                           
 2/173الفراء، معاني الفراء، ( 1)

 2/173 : ـ.ف،ينظر( 2)

 16/141لكسي، ركح المعاني، ا ( 3)

كأٌما الياني، ك ك بدؿي المضمر مف المظهر، فقكلؾ: "رأيت ، في "جكدا"جٌر "حا منا" لٌما جعمه بدالن مف الهاء ، 2/540الفر دؽ،  الديكاف، ( 4)
، كقد أبدله مف "   ، كقد أيبدؿ منه لمبياف. كمف سلؾ "مررت ب يدو به"، الهاءي ضميره مجركره ،  يدنا إٌياا"، فػ "إياا" مضمر " يد" ظا ره يد" كأعاد الجار 

كأٌما اليالث، ك ك بدؿي المضمر مف المضمر، فنحكي سلؾ: "رأي يه إٌياا"، فػ "إٌياا" ضميره ، سه ٌنه ال منفًةؿى لممجركر، كالمٌ ةؿي ال يقـك بنف
. كساغ سلؾ,  ٌف الضمير المنفةؿ يجرم عند ـ مجرىل ا جنبٌي، أال  رل أنٌ  ، ك ك بدؿه مف الهاء في "رأي هي"، ك ك ضميره مٌ ةؿه هـ ال منفةؿه

"؟ ييجي كف "ضرب يني"، كيجي كف "ما ضربتي  "، ك"إي امى ضربتي ك قكؿ: "مررت به به"، فالضمير الياني بدؿه مف ا ٌكؿ، كأعدتى حرؼى ، إال  إٌيامى
، ك م ،  ٌنؾ إسا أبدلتى اسمنا مف اسـو ا لعيفو كاحدةو، الجٌر، ًلما سكرنا مف أٌف المجركر ال منفةؿى له. كا قربي في  سا أف يككف  أكيدنا، ال بدالن

 .2/268، ابف يعيش، شرح المفةؿ، فنا لألٌكؿ، ًليعمـ السامعي بمىٍجمكعهما. فأما إعادة المفظ بعينه، فمف قبيؿ ال أكيدكاف الياني ميرادً 
 

 6/155الدركيش، إعراب القرآف كبيانه، ( 5)
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{ ، ك ك عمى ، ك خرٌ ، ك نشؽٌ { "م عمؽ بكؿ مف }ي فطرفٌ اا ِلمرَّْحَمِن َوَلدً َأْن َدَعوْ ك} عاشكركيقكؿ ابف    

كالمقةكد منه  أكيد ما أفيد مف قكله }منه{ . ، ردمطٌ  حسؼ الـ الجر قبؿ "أف" المةدرية ك ك حسؼ

 .(1)ك يادة بياف لمعاد الضمير المجركر في قكله }منه{ اع ناء ببيانه"

"كالمةدر المؤٌكؿ أف دعكا   في محٌؿ جٌر بالـ  عميمٌية  :بقكله ػ(  1376محمكد ةافي )كيعربها    

ال محٌؿ لها « دعكا »محسكفة م عٌمؽ با فعاؿ اليالية: ي فٌطرف، ك نشٌؽ، ك خٌر أم  ف دعكا، كجممة: 

 (2)"أفٌ الحرفي  ةمة المكةكؿ 

 السابعة عشرة: المسألة 

(3)َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ
 

 

 ائدة كهي في  اِلولىا، "كأةمه مرضكك، بكاكيف: في أةؿ مرضين  ػ(  756ف الحمبي )السميسكر    

بقمب الكاك ياء كأدغمت ا خيرة ياء، كاج معت  ؿ  عً أي الـ الكممة  نه مف الرضكاف، فى الثانية مضركب، ك

 (4)الياء كالكاك فقمبت الكاك ياء كأدغمت كيجك  النطؽ با ةؿ"

، قاؿ كأ ؿ الحجا  يقكلكف: مرضٌك كقاؿ: مف  رضيٌ سائي: "مف قاؿ مكقاؿ ال    بناا عمى رضيتي

كاف يىاف، فًرضى ياف عمى مرضيٌ  العرب مف يقكؿ: ًرضكاف، كًرضى ، كًرضى كى  (5)"عمى مىرضي

                                                           
 16/85ف عاشكر، ال حرير كال نكير، اب( 1)

 الؼ الفاعؿ بيف الفعؿ كالمةدر المؤٌكؿ يمنع جعمه اخا أف ، كيرل أيضن 13/340محمكد ةافي، الجدكؿ في اعراب القرآف، ( 2)
   جمه في محٌؿ نةب عمى رأم أبي حٌياف.مفعكالن 

 55مريـ،  (3)

 7/608لسميف الحمبي، الدر المةكف، ا( 4)

 .3/20عراب القرآف، إالنحاس، كرد  سا القكؿ عند:  ( 5)
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كأةمها  ا، ب ةحيح الكاك عمى ا ةؿ  نه اسـ مفعكؿ مف الرضكاف،يقاؿ: مرضك   كأجا  الفراء أفٍ    

 (1)دغاـمرضكك بكاكيف، يـٌ حةؿ اإل

إسا سقيت بالسكاني اك المطر، فالف مرضٌك كمرضٌي، كأرض مسنٌكة، كمسنية، " :كالخميؿ يقكؿ   

 (2)"ةؿ عند ـ الكاككا 

ٍف كانت المغة قد جاءت بالكجهيف اإل    ا أجا ت الكجهيف.عالؿ كال ةحكا   يح، فإٌف القراءة أيضن

كاكا ياء  ٌنها طرؼ بعد كاك ساكنة،  ك ك اسـ مفعكؿ أٌم مرضك كفاعؿ بقمبكقاؿ ابك حياف "   

 كالساكف ليس بحاج  حةيف فكأنها كليت حركة، كلك بنيت مف سكات الكاك مفعال لةار مفعال  فٌ 

ا كقبمها م حرؾ في ا سماء الم مكنة غير الم قيدة باإلضافة، ك سا اإلعالؿ أرجح الكاك ال  ككف طرفن 

 .(3)"ف  ينية رضيٌ اكفي رضيٌ  مف ال ةحيح، ك نه اع ؿ في رضيٌ 

ؿ، بكسر العيف في الماضي، فا كير ؿ الالـ بالكاك إسا لـ يكف مف فعً كعميه فإف المفعكؿ مع    

سا كاف ماضية عمى ك ف فًعؿ، مكسكر العيف،  حرجح فيه ال ةحيح، كا قؿ كالمرجك كا  فيه اإلعالؿ، كا 

 فا كير كا رجح فيه اإلعالؿ، كا قؿ كالمرجكح فيه ال ةحيح.

                                                           
  2/170الفراء، معاني القرآف،  :نظري( 1)
 7/57لعيف، الخميؿ بف احمد، ا( 2)

 7/276ر المحيط، بحبك حياف، الأ( 3)
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 المسألة الثامنة عشرة

  قولو تعالى :
 

(هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن)
 (1) 

أمر كمعناا ال عجب، كأةح ا عاريب فيه كما  قرر في  ةسا لفظ  ػ(  756السميف الحمبي )قاؿ    

ال أفعؿ أمرا  ا لمفظ،  فٌ فاعمه  ك المجركر بالباء، كالباء  ائدة، ك ياد ها ال مة إةالحن  أفٌ "عمـ النحك: 

، كالفاعؿ مضمر، كالمراد به ا، كال يجك  حسؼ  سا الباء إال مع أفٌ ا مس  رن يككف فاعمه إال ضميرن 

 (2)"الم كمـ كأف الم كمـ يأمر نفسه بسلؾ كالمجركر بعدا في محؿ نةب
مس ب جمهكر النحكييف في قكله  عالى بهـ في مكضع رفع كقكلؾ: أٍحسف ب يدو كالباء ال مة     

ه جرل مجرل الميؿ، كأىٍسًمع بهـ كأىٍبًةػر، لفظه ف، كال يخ مؼ باخ الفه المخاطب؛  نٌ كالفاعؿ مس ك

. كنقػؿ أبك البقاء العكبرم عف ال جاج: أنه أمره حقيقة كالجار كالمجركر  (3)لفظ ا مر كليس بأمر

 ابه سمعن  لم كمـ يقكؿ لنفسه: أكقعةب كأٌف الم كمـ يأمر نفسه بسلؾ، كالفاعؿ عمى  سا مضمر أم اني 

 . (4) اأك مدحن 

ما "عمى أف المعنى:  ػ(  311ال جاج )اج غير دقيؽ؛ إس نص  كيبدك أٌف ما نسبه العكبرم لم جٌ    

كجؿ ما يسمع كيبةر بغير عمؿ  أسمعهـ كأبةر ـ يكـ القيامة؛  نهـ شا دكا ًمٍف البعث كأمر اهلل ع 

                                                           
 38مريـ، ( 1)

 7/602المةكف،  السميف الحمبي، الدرٌ ( 2)

، ابك حياف،  875/ 2،  العكبرم، ال بياف في إعراب القرآف، 126/ 1نبارم، البياف في غريب إعراب القرآف، بك بكر ا أ (3)
  34/  3كار شاؼ الضرب، 

  785/  2بياف في إعراب القرآف : ، ال العكبرمٌ  انظر: (4)
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ية "  فكر ك ركى
كافؽ جمهكر النحكييف. كليس كما نقؿ عنه أبك  قد ػ(  311ال جاج )، كبهسا يككف  (1)

  سا الرأم في أحد ك به ال ي لـ  ةؿ إلينا.  ػ(  311ال جاج )البقػاء العكبرٌم ، كرٌبما سكػر 

 
 :المسألة التاسعة عشرة

 (2) (حف جف مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض جض مص )ٹٱٹ

ا عمػى عمى كسر ال ػاء نةػبن  { : العامةجنات عدنفي قكله  عالى: } ػ(  756السميف الحمبي )يقكؿ    

أنػػه  أحــدىما:ا{ فيػػه كجهػػاف، ، كعمػػى  ػػسا القػػراءة يكػػكف قكلػػه }كال يظممػػكف شػػيئن « الجنػػة»أنهػػا بػػدؿ مػػف 

 (3)أنه حاؿ الثاني:اع راض بيف البدؿ كالمبدؿ منه. 

 ػػػ(  538ال مخشػػرم )كالنحػػاس ك  ػػ(  311ال جػػاج )بػداؿ النكػػرة مػػف المعرفػػة؛ س ػب قػػـك مػػنهـ إ :أوًل    

كلػػـ يشػػر  (4)ة( كغيػػر ـ إلػػى القػػكؿ بالبػػدؿ فػػي )جنػػات عػػدف( مػػف المبػػدؿ منػػه )الجٌنػػ كالعكبػػرمٌ  نبػػارمٌ كا 

مر ال عريؼ كال نكير إال ال مخشرم، فقػد جعػؿ )عػدف( معرفػةن، فجنػات مك سػبة ال عريػؼ أأحد منهـ إلى 

ػػ (5)مػػف االضػػافة،  مػػف المعػػارؼ،  النكػػراتبػػداؿ إالػػسم يجيػػ   ا بػػالحكـ البةػػرمٌ كقػػد ردا أبػػك حيػػاف مح جن

بػداؿ النكػرة مػػف إادم،  ف البغػدادييف يشػ رطكف فػي  ػك حكػـ بغػد ػػ(  835ال مخشػرم )كمػا س ػب إليػه 

ه م ػكائـ ٌنػأكمػا  (6)خػس بهػسا القػكؿ الككفيػكف، أكقػد  ،المعرفة أف  ككف النكرة مكةكفة ل قرب مف المعرفػة

                                                           
عرابه : جٌ ال ٌ   (1)  . 330/  3اج، معاني القرآف كا 
 61مريـ،   (2)
2/111السمٌنالحلبً،الدرالمصون، (3)

 351-5/351 النحاس، اعراب القرآف، ،3/331 القراف،معاني ال جاج،  (4)
  ،111/ 3الكشاؼ: ينظر: ال محشرم،  (5)
 531، 532/ 1شرح الجمؿ  ، انظر: ابف عةفكر،141/ 1: المحيط البحر أبك حياف، ينظر:  (6)
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القػائميف بالبػدؿ نكػرة مكةػكفة مقربػة مػف كفػي  ػسا دليػؿ عمػى ةػكاب رأم  (1)مع مػا فػي ك ػاب سػيبكيه،

 المعرفة.

ــا    مػػرم أالقػػكؿ بالبػػدؿ فػػي )جنػػات( مهممػػيف  بػػداؿ الجمػػع مػػف المفػػرد؛ لقػػد س ػػب السػػابقكف إلػػىإ :ثانًي

:"  ػػسا بػػدؿ الشػػيء مػػف نبػػارم قػػد  نبػػه عمػػى سلػػؾ قػػائالن غيػػر أف ا  بػػداؿفػػراد كالجمػػع بػػيف طرفػػي اإلاإل

، فهػػك عنػػدا بػػدؿ كػػؿ مػػف كػػؿ، غيػػر أف (2)ة لمجػػنس" لػػالـ فػػي الجٌنػػؼ كالػػا  الشػػيء، ك ػػك نفسػػه،  فٌ 

فبػػدؿ بعػض مػػف كػػؿ يكػػكف ػ فػػي حػػاالت بػدؿ كػػؿ مػػف بعػػض،  بعضػهـ قػػد عكػػس بعػض حقػػائؽ البػػدؿ،

 مل خل)ميمػػ هـ لقي ػػه غػػدكة يػػـك الجمعػػة ، كقكلػػهأ، كمػػف بػػك حيػػاف كالسػػميف كالسػػيكطيٌ أس ػب الػػى سلػػؾ 

(، فجنات بدؿ كؿ يدخمون الجنةمنه )  ػ( 199السيكطي )كجعؿ  (3)( مم خمحم جم يل ىل

لمجػنس الةػادؽ عمػى  انهػـ يػركف فػي " أؿ" فػي الجنػة حرفنػ كقد رد  سا بعض المحققيف  (4)مف بعض،

 فراد.بدؿ بعض مف كؿ ك ؤا را قراءة اإل فالبدؿ (5)مدلكله،

ا في االعراب ا يككف مع النعكت الكييرة ف قطع عف سكابقها مخالفة لهشير الى أف المدح نةبن أكقد    

  (6).ااك سمن  اعمى النةب مدحن 

                                                           
 555/ 1الك اب:  سيبكيه، (1)
 .135/ 5 ، البياف في غريب القرآفنبارم أبك البركات ا (2)

 .12سبأ :  (3)

 5/534،521 ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ،نظر: ابف عقيؿي (4)
 1/21، مغني المبيب: ابف  شاـنظر: ي (5)
 314، 11/ 1، معاني الفراء: 522، 525، 533/ 1الك اب:  ينظر: (6)
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 :العشرون  المسألة

 (1) ( ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي) 

كقد سكر أةحاب ك ب إعراب القرآف الكريـ الخالؼ بيف البةرييف أنفًسًهـ في عٌمة حسؼ النكف    

اؿ عٌمة حسؼ النكف في الجـ   ي لكيرة ا س عم أفٌ  ػ(  180سيبكيه )مف الفعؿ )يككف( كنسبكا إلى 

: "إف  الشيءى إسا الرأيه قائن  ػ(  180سيبكيه ). كقد عمؿ (2)في غير القرآف  اكلك جيءى بها لكاف جٌيدن 

: لـ أؽي، إسا كىييرى في كالمهػـ كاف له نحك ليس لغيرا مٌما  ك ميمه. أال  رل أٌنؾ  قكؿ: لـ أٍؾ، كال  قكؿ

، ك قكؿ:أردتى أقؿ، ك قكؿ كال  قكؿ: لـ أٍرـ  ريد أيراـ. فالعػرب  لـ أيبىٍؿ، : ال أٍدًر كما  قكؿ:  سا قاضو

 .( 3)مما يغيركف ا كير في كالمهـ عف حاؿ نظائرا" 

عمى نكف  ها إٌنما فيًعؿى بها سلؾ حمالن ككٌجه حسؼ النكف؛  نٌ  ػ(  180سيبكيه )أٌما المبرد فقد خالؼ    

: "فحست ]يعني النكف[؛ الحسفها قائن ل ا، ككاف المبرد قد كضع شركطن (4)اإلعراب في ا فعاؿ الخمسة 

يؾي ، كال  قكؿ: لـ ا، فإف  حركت النكف لـ يج  حسفها، ك قكؿ: لـ يىؾي  يده منطمقن السككنها اس خفافن 

؛  نها  "  حٌركت  هنا الالرجؿي  .( 5)ل قاء الساكنيف إس قمت: لـ يىؾي الرجؿي

: " أخطأ كلك كاف كما قاؿ :  ػ( 291يعمب )كقكبؿ رأم المبرد في حسؼ النكف بالرد إس قاؿ      

 .( 6)نفسه "  الحسفت في قكلنا لـ يةف  يدن 

  

                                                           
 .4سكرة مريـ، اآلية:  ( 1)
عرابهالفراء،  (2)       549/  3 ،إعراب القرآفالنحاس،  ، 2/53 ،معاني القرآف كا 
 .310/  1الك اب: سيبكيه،  (3)
       549/ 3 ،إعراب القرآفالنحاس، ، 167/  3المق ضب:  المبرد،  (4)
  3/167 ،المق ضبالمبرد،  (5)
 . 549/ 3إعراب القرآف:  النحاس،  ( 6)
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 بقكؿ الشاعر: ام مسكن ( 1)كخالؼ يكنس النحكييف فأجا  حسؼ النكف 

 (2) بدِت المرآُة َجْبَيَة ضيغمِ أَة        فقد بدْت وسامَ أفإن لم َتُك المرآُة 

كسلؾ لكجا  ه؛  ف كيرة  ػ( 180سيبكيه )الكريـ رأم  خ يار عند أةحاب ك ب إعراب القرآفكاال   

. كفي الحقيقة ال يككف إاٌل لغرض بالغي يق ضيه المقاـ (3)س عماؿ  جي  الحسؼ في كالـ العرباال
(4 ). 

 :الحادية والعشرونالمسألة 

   (5) (حن جن مم خم حم جم)

كنافع كابف عامر.كقرأ   ػ(774ابف كيير )قرأ الككفيكف: )كمه( بالنةب، ككافقهـ مف السبعة    
   (6)حدأبالرفع ، كلـ يكافقهـ مف السبعة )كمه( :البةريكف

ًة  ىرىل ال ًسيفى )اهلل( ا فرفعه بالالـ في( اسمن كيؿ  فمف رفع جعؿ ) "قاؿ الفراء:    يىٍكـى اٍلًقيىامى ، كقكله: )كى
د ةه ( مىى الم ًه كيجيك يهيـٍ ميٍسكى كىسىبيكا عى
 (7)."(8).   

                                                           
 .268 خميص الشكا د: ابف  شاـ، ، كنسب ابف  شاـ  سا الرأم إلى الككفييف أيضان. ينظر: 300/ 2 ،شرح الكافية الرضي، ( 1)
المعنى: يقكؿ: إسا كنت قبيح المنظر ، يغـ: ا سدأبدت: أظهرت. الكسامة: حسف الكجه. الض  سا البيت لمخنجر بف ةخر ا سدم،  (2)

. " ؾ": فعؿ مضارع  ، كيمكف اعرابه:فإني أ حمى بالشجاعة كاإلقداـ. . "لـ": حرؼ جـ  "فإف": الفاء: بحسب ما قبمها، "إف" حرؼ شرط جاـ 
كفاعمه ضمير مس  ر فيه جكا ا  قديرا: " ي". ناقص مج كـ، ك ك فعؿ الشرط. "المرآة": اسـ " كف" مرفكع. "أبدت": فعؿ ماض كال اء لم أنيث، 

 "كسامة": مفعكؿ به منةكب. "فقد": الفاء رابطة جكاب الشرط، "قد": حرؼ  حقيؽ. "أبدت": فعؿ ماض كال اء لم أنيث. "المرآة": فاعؿ مرفكع
 بالضمة. "جبهة": مفعكؿ به منةكب، ك ك مضاؼ. "ضيغـ": مضاؼ إليه مجركر.

" بحسب ما قبمها. كجممة "أبدت كسامة" في محؿ نةب خبر " كف". كجممة "فقد أبدت المرآة ... " في محؿ جـ  جكاب كجممة: "إف لـ  ؾ ... 
 الشرط.

: "فإف لـ  ؾ المرآة" حيث حسفت النكف مف مضارع "كاف" المج ـك بالسككف مع أنها قد كليها حرؼ ساكف. ك سا جائ  عند يكنس الشاىد قولو
؛ ابف 2/617؛ انظر ايضا العيني، المقاةد النحكية، 1/251، االشمكني، شرح االشمكني عمى االلفية، هرة النحاة.بف حبيب، كضركرة عند جم
 .1/367مالؾ، شرح  سهيؿ الفكائد، 

عرابه:  الفراء،  (3)         2/53معاني القرآف كا 
 408-407/ 1ال ركشي، البر اف في عمـك القرآف،   (4)
 95مريـ،   (5)
 111، صمعاني القرآف ،ا   رم  (6)
 60ال مر: مف اآلية(7)
 . 1/243 معاني القرآفالفراء،  (8)
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ف كاف في أكير ا  أنه ك ، كاب دائه به: )كيم هي( كحجة أبي عمرك في رفعه  "أبك عمي الفارسي: قاؿ   

ا مر بمن لة أجمعيف لعمكمها ، فأنه قد اب دأ بها كما اب دأ بسائر ا سماء في نحك قكله: )ككمهـ آ يه 

 (1)"ا( فاب دأ به في اآليةيكـ القيمة فردن 

   (2)"( بالرفع عمى االب داء ، ك)هلل(، كالجممة خبر )إف(.هي )كيم  قرأ أبك عمرك "كقاؿ مكي:   

 والعشرون: لثانيةالمسألة ا

 (3)( نت مت زت رت يب ىب نبمب)

ًد، كاع رض عميه يعمب، كرأل أنه     ٍمعو بمن لة الر ةى د  في اآلية اسـي جى س ب ا خفش إلى أف الض 

.  مةدر يقع عمى المفرد كالجمع بمفظو كاحدو

ًد  َوَيُكوُنوَن َعَمْيِيْم ِضدِّا﴾"قاؿ: ﴿ :قاؿ ا خفش    د  يككف كاحدنا كجماعةن، ميؿ الر ةى  ف الض 

 .(4)ا لمجماعة"اسمن -اأيضن -كا رةاد، كيككف الرةد

قكؿى ا خفش، يـ أ بعه بقكؿ الفراء كىالر اد  عميه، قاؿ ا   رم: "كأخبرًني  ػ(  291يعمب )كقد حكى    

د  ﴿َوَيُكوُنوَن َعَمْيِيْم ِضدِّا﴾أنه قاؿ: قاؿ ا خفش في قكله: ػ(   291يعمب )المنسرم عف  :  ف الض 

                                                           

 .2/45الحجة لمقراء السبعة الفارسي, أحمد بف عبد الغفار, ( 1)
 .1/402 عف كجكا القراءات السبع، الكشؼمكي بف أبي طالب، ( 2)
 82مريـ،  (3)
 .2/404معاني القرآف الفراء،  (4)
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دي يككف لمجماعة ًد كا رةاد، قاؿ: كالر ةى كقاؿ أبك العباس: قاؿ  .(1) "يككف كاحدنا كجماعةن، ميؿ الر ةى

د" الفىر اءي: معناا في ال فسير: كيككنكف عميهـ عكننا، فمسلؾ كيح 
(2). 

العكبرم: "ك"ًضد ا" كاحده في معنى الجمع، كالمعنى: أف جميعهـ في حكـ كاحد؛  نهـ م فقكف قاؿ    

 .(3)عمى اإلضالؿ"

:  عالى ، كقكله﴿َوَيُكوُنوَن َعَمْيِيْم ِضدِّا﴾:  عالى مع كقكلهكقاؿ الرضي: "كقد يقع المفرد مكقع الج   

﴾ ـٍ كىسىا، كسلؾ لً (4)﴿َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ ٍعًمًه  .(5)ج ماع كال رافد"تو كاحدةو في االجى

ا: "كأما الكةؼ السم كاف في ا ةؿ مةدرن  كقاؿ الرضي    ، فيجك  أف أيضن ٍكـو كغىٍكرو ا نحك ةى

، فال يييىن   كقاؿ:  ،﴿َحِديُث َضْيِف ِإْبرَاِىيَم اْلُمْكَرِميَن﴾:  عالىكقكله ى كال ييجمع كال ييؤنث، ييع بر ا ةؿي

ُروا اْلِمْحرَاَب﴾﴿َنَبُأ اْلَخْصِم إِ  ، كيجك  اع باري حاله المن قؿ إليها، فيينى كيجمع ، فيقاؿ: رىجيالىًف ْذ َتَسوَّ

، كأما  اء ال أنيث فال  محقه؛  نها ال  محؽ مف الةفات إال ما كيًضعى كةفنا،  عىٍدالىًف، كرجاؿه عيديكؿه

﴾:  عالى كأما قكله ، فميس باسـً الجنًس، ًإٍس يقاؿ: َن َعَمْيِيْم ِضدِّا﴾﴿َوَيُكوُنو، كقكله: ﴿َوُىْم َلُكْم َعُدوّّ

 (6)عىديك اًف كًضد اًف".

 فالنص ا كؿ مكافؽ لقكؿ ا خفش، كالنص الياني مكافؽ لقكؿ الفراء السم سكرا يعمب.   

                                                           
 ضدد،  4/113 سا الحكاية في المساف -أيضا-ضدد، كسكر ابف منظكر 11/455المغة  هسيب اال  رم،  (1)
 ، 2/172معاني القرآف الفراء،  (2)
 .2/881 في  فسير غريب القرآف، ال بيافابف الهائـ،  (3)
 .50سكرة الكهؼ اآلية  (4)
 .654 / 2 /2شرح كافية ابف الحاجب  الرضي،   (5)
 .663، 662 / 2 /2حاجب شرح كافية ابف الالرضي،  (6)
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، ال أنه مةدر كماكالسم أراا راجحن     ٍمعو د  اسـي جى  ا مف  سيف القكليف  ك قكؿ ا خفش، ك ك أف الض 

قاؿ يعمب، كيؤيد  سا ما كرد في المعاجـ المغكية في معنى الضد، كمف سلؾ قكؿ ا   رم: "قاؿ 

اد  شيئن  د : كؿ شيء ضى ليغمبه، كالسكاد ضد  البياض، كالمكت ضد  الحياة،  قكؿ:  سا ًضٌدا  االميث: الض 

:   اد، قاؿ اهلل، كييجمع عمى ا ٍضدكضد يدا، كالميؿ ضد  النهار: إسا جاء  سا س ب ساؾ

د   ػ(  244ابف السكيت )اني عف ... الحرٌ ﴿َويُكوُنوَن َعَمْيِيْم ِضدِّا﴾ قاؿ: حكى لنا أبك عمرك: كالض 

د ا: أم غمب ه  دىٍدتي فالننا ضى ٌد: الًمٍؿءي يا  سا. كقاؿ أبك  يد: ضى د  خالفه، قاؿ: كالض  ميؿ الشيء، كالض 

اد ـ كأنداد ـ كأيداد ـ: أم أقرانهـ. كأخبرني المنسرم عف أبي كخةم ه، كيقاؿ: لىًقيى القكـي أضد

: إسا خالفؾ، فأردت طكالن  اد ني فالفه رنا، كأردت ظممةن الهييـ: يقاؿ: ضى ا، فهك ًضد ؾ كأراد نكرن   كأراد ًقةى

ًديديؾ، كقد يقاؿ: إسا خالفؾ  س ب فأردت كجهن   .(1)ا فيه، كنا عؾ في ًضد ا"كضى

 :لعشرونوا الثالثةالمسألة 

 (2) (ري ٰى ين ىن نن من)

  :أربعة أكجه ،ا{قكله: }ع ين أف في  ػ(  756السميف الحمبي )بيف 

 « بمغت» ػا مف الكبر، فعمى  سا }مف الكبر{ يجك  أف ي عمؽ به مفعكؿ به، أم: بمغت ع ين "أنٌ  اِلول:   

 ا مف الفعؿ.ا مؤكدن أٍف يككف مةدرن  الثاني:   

 «بمغت»ع الحاؿ مف فاعؿ أٌنه مةدر كاقع مكق الثالث:   

  

                                                           
 ضدد. 456، 11/455 هسيب المغة ا   رم،  (1)
 8مريـ،  (2)
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 (1)م يدة" « مف»أٌنه  ميي . كعمى  سا ا كجه اليالية ؼ  الرابع:  

ا رأم ك ك أيضن  ،(2)ٌف الكممة في مكضع النةب عمى مفعكؿ بهأكيرل ا لكسي في ركح المعاني    

ي، كأف كيجك  أف  ككف حاالن مف ع العكبرم في ال بياف، أٌنها جاءت منةكبة، مفعكؿ به، كقاؿ "

 (3) "   عمؽ ببمغت

ا، ك ك ا كأةمه: ع كن ا ع ين ك قديرا: سببن « بمغت» ػكجاء في المكسكعة القرآنية أٌف ))ع ينا(( "نةب ب   
(4)مةدر: ع ا يع ك، فأبدلكا مف الكاك ياء، كمف الضمة ال ي قبمها كسرة، ل ةح الياء  ٌف سلؾ أخؼ".

                                                           
 7/569السميف الحمبٌي، الدر المةكف،  (1)
 16/66ينظر : ا لكسي، ركح المعاني،  (2)
 2/867ينظر : العكبرم، ال بياف في غريب القرآف، ( 3)
 4/272ا بيارم, إبرا يـ، المكسكعة القرآنية، ( 4)



95 
 

الخاتمة

، الغ ير الجامع اء مف  سا الرسالة، كشرفني بالبحث في ك ابه الع ي مٌف اهلل عمٌي باالن ه بعد أفٍ    

غ به الرسالة، رسالة ةمى اهلل عميه كسمـ، ليبم  ،ه المحكـ، السم أرسمه لرسكله محمد المانع، الم شاب

 الحؽ المبيف، رسالة ال كحيد.

  جا اتالكايرة اآلراء لك  اعىٍركن يعد  الخالؼ في أٌية قضٌية مف القضايا ٌف أي القكؿ نيمكن    

ا لقشكر ا الضحؿ عنها، لغيها كسمينها، كاس جالءن لمجك ر الفرد فيها كاس بعادن  مسا ب، كغرباالن الك 

حكاـ في مجرا ا العاـ الفظة الشكائب، كآخسةن النقائب مما يقكم ةرح العربية في أمكر ا ف  سؽ ا 

الفةاحةي مخ مؼ فئات  ف عـٌ  كجهيهاال  سيف فيارس عمى الدٌ  النظرية كشؤكنها ال طبيقية ف غدك سمسةن 

 المج مع، ك  كؿ الفكارؽ بيف  ناكؿ النةكص المخ مفة.

ف الدرس القرآني في مع مدا  أكيد  مسألة محكرية مهمة، فحكا ا كك   سا الدراسة  إلى  سعتك    

طالؽ النحاة ساس انأساس نظرية ال ةحيح المغكم العاـ، كقد كاف سلؾ أ النحك القرآني أف ،ا كؿ

م مي ة عف غير ا ، جعمهـ يدرسكف لغ ه، ك ركيبه، كحقائقه، كخةائص نةكةه الاقرآنين  اا كائؿ دافعن 

 .مف نةكص العربية

مف النحكييف ا قدميف قد س بكا إلى ا خس بالنص القرآني مس شهديف به كداعيف  اكييرن  كقد كجدنا أفٌ    

 كالمبرد أكردا في ك ابيهما شكا دى  ػ(  180سيبكيه )ٌف إ إلى االع داد به في ال نظير النحكم، حيث

 قرآنية  فكؽ في نسب ها الشكا د الشعرية. 
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 أول: نتائج الدراسة

 لييا الباحثة: إومن أىم النتائج التي توصمت 

، كفي جؿ كعال اإلعراب  ػك السم ييمٌي  المعاني، كيكقؼ الدارسيف عمى  دبر كالـ اهلل فٌ أ اِلول:   

ت نفسه ال إعراب لمنص القرآني الكريـ إف لـ يكٍف  ناؾ فهـ لممعنى قىٍبؿى اإلعراب؛  نه فرعه مف الكق

 .ر باطه بالمعنىا؛ ال امن  لسا ال يمكننا الفةؿ بيف المعاني، كاإلعراب فةالن  ،فهـ المعنى

كاضع الخالؼ لـ م فٌ إئؿ كييرة بيف النحكييف، إس آلخالؼ في سكرة مريـ لـ يكف في مسٌف اأ الثاني:   

 المدرس يف. بيف نحاةً  كخالؼ جك رمو  العشر مسائؿ  جاك  

حيث اخ مفت المدرس يف  ،َأيُُّيْم َأَشدُّ ئؿ محدكدة كمسألة ا ميؿ الخالؼ الحقيقي في مس الثالث:   

، كما مه الخميؿمعمٌ  ػ(  180سيبكيه )كؿ مدرسة في إعرابها، فخالؼ في إعرابها، ككسلؾ اخ مؼ نحاة 

  رحمة رُ ذكْ  ا في مسألة عرابن إضاؼ الفراء أك  ا، عراب ايضن الؼ ا خفش الكسائي في اإلخ

في  ػ(  180سيبكيه )كا باع ا خفش ،َأيُُّيْم َأَشدُّ  ه  عالى:قكلرأيه في اس قالؿ الكسائي ب الرابع:   

 حكمه عمى سلؾ.

في أٌف الظرؼ أقكل في  ػ(  180ه )سيبكيحياف، ك ك رأم ا في أغمب ا ظرفن  "إس"  أ ي الخامس:   

 إس.

سا ا ةؿ بالمفعكؿ إ ،الجر الباءف حرؼ نحاة مف البةرييف كالككفييف إلى أس ب أغمب ال السادس:   

 ، كحسفه ال يفسد المعنى.اكاف في ا غمب  ائدن 
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عراب بعض اآليات يؤكؿ إلى اخ الؼ ال أكيؿ في معنى بعض االخ الؼ في إإف سبب  السابع:   

 )سلؾ عيسى بف مريـ قكؿ الحؽ(، فمف رفعها جعمها  عكد عمى اهلل جؿٌ  :يات ميؿ إعراب قكله  عالىاآل

 كمف نةبها جعمها  عكد إلى عيسى عميه السالـ.  كعال،

غمب ا اف  ح بها الكالـ، ك ك ما س ب إليه أسإ ك جرو  في الغالب حرؼ ردعو  "كاٌل "  أ ي الثامن:   

 النحاة البةرييف.

 لتوصياتثانًيا: ا

 كيمكف لمباحية أٌف  كةي بما يأ ي:

خرل في سكر أفي إعراب آم القرآف الكريـ دراسات مخ مفة حكؿ الخالؼ بيف النحكييف بالقياـ  .1

 مخ مفة، كسلؾ لبياف طبيعة  سا الخالؼ، كأسبابه. 

ؿ عمى ليسهمف بطكف الك ب الم نايرة ه الى دراسات  قـك عمى جمع آراء البةرييف كالككفييف ال كجٌ  .2

 الباحييف معرفة  سا اآلراء. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 أول: المصادر

: ابك فداء ،  حقيؽ الكامل في التاريخ ،(ق630 )تع  ال يف ابي الحسف عمي يير،ا ابف  .1

 .1987القاضي، دار الك ب العممية، بيركت، 

،  حقيؽ: د.  دل محمكد القرآنمعاني ، (ق479 )تبك الحسف المجاشعي البمخيأخفش، ا  .2

 ـ.1990قراعه، مك بة الخانجي، القا رة، 

، دار الك ب لفية ابن مالكأشرح اِلشموني عمى ، (ق900)تشمكني، عمي بف محمد بف عيسىا  .3

 ـ.1998العممية، بيركت، 

لمطباعة  دار الفكر ،،  حقيؽ عمي مهنا كسمير جابرغانياِل ،(ق284)تابك الفرج ةفهاني،ا  .4

 .لبناف-نشركال

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، (ق1270)تمحمكد بف عبد اهللا لكسي، شهاب الديف   .5

 ق.1415،  حقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الك ب العممية، بيركت، والسبع المثاني

، دار الجيؿ، بيركت، أسرار العربية، (ق513)تعبد الرحمف بف محمدأبك البركات  نبارم، ا  .6

 ـ. 1985

 ، بيركت.فغاني، دار الفكرسعيد ا  :،  حقيؽدلةلمع اِل ،_______ .7

، البةرييف كالككفييف، المك بة العةرية، نصاف في مسائل الخالف بين النحوييناإل ، ______ .8

 ـ.2003القا رة، 
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 3،  حقيؽ، د.ابرا يـ السامرائي مك بة المنار،طنزىة اِللباء فى طبقات اِلدباء ،________ .9

 .1985ق/140

بك الفضؿ ابرا يـ، دار النهضة، أ،  حقيؽ محمد دباءلباء في طبقات اِلنزىة اِل  ،______ .10

 .ـ1967مةر،

، ، المك بة العةريةابن مالك ألفية لىإوضح المسالك أ ،ق(708)تنةارم، ابف  شاـا  .11

 ـ.1995 بيركت،

ر غريب ياقوتو الصراط في تفسي، ق(345)تالباكردم،  محمد عبد الكاحد بف ابي  اشـ .12

 ـ.2002،  حقيؽ: محمد بف يعقكب ال ركس اني، مك بة العمكـ كالحكـ، السعكدية، القرآن

، خزانة اِلدب ولب لباب لسان العرب ،ق(1093)ت القادر بف عمر البغدادم عبدالبغدادم،  .13

 .ـ1997، حقيؽ كشرح عبدالسالـ محمد  اركف، مك بة الخانجي القا رة

،  حقيؽ محمد ابك طبقات النحويين والمغوين، ق(379)تفمحمد بف الحسبكر ال بيدم، ابك  .14

 .1954 ،1الفضؿ ابرا يـ، دار المعارؼ، مةر، ط

بيارم، دار الك اب العربي، ،  حقيؽ ابرا يـ ا التعريفات ،ق(816)تعمي بف محمد ني،الجرجا .15

 .1418/1998 4بيركت،ط

د شاكر دار المدني، ،  حقيؽ محمك طبقات فحول الشعراء، ق(232ت)الجمحي، محمد بف سالـ .16

 .جدة

دار الهدل  ،  حقيؽ محمد عمي النجار،الخصائص، ق(392)تابك الف ح عيمافجني، ابف  .17

  د.ت..لمطباعة كالنشر، بيركت
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،  قديـ عمي الضباع، في القراءات العشر النشر، ق(833ت)محمد بف محمد الدمشقيم،  ر الج .18

 .1998دار الك ب العممية، بيركت،

، 1ط مطبعة الخانجي، مةر، ، حقيؽ ج برجس راسر ،ة في طبقات القراءغاية النياي _____، .19

1351-1932. 

 حقيؽ: عبد ، شرح الكافية الشافية لبن مالك، ق(672ت)الجياني، جماؿ الديف ابي عبد اهلل .20

 .ـ القرل، مرك  البحث العممي، د.تأالرحمف  ريدم، جامعة 

ؽ: فخر ةالح قدارة، دار ،  حقياجبمالي ابن الحأ، ق(646ت)الحاجب، عيماف بف عمرابف  .21

 ـ.1989ردف، عمار، ا 

ريب في معرفة رشاد اِل إ، دباءمعجم اِل ،ق(662ت)اهلل ياقكت الحمكم، شهاب الديف ابك عبد .22

 .ـ1993ق/1413بيركت  1حساف عباس، دار الغرب االسالمي طإ حقيؽ  ،ديباِل

 ـ1993ق/1397دار ةادر، بيركت  ،نمعجم البمدا _______، .23

، ال سييؿ كال كميؿ في شرح ك اب ق(745ت)حياف االندلسي، محمد بف يكسؼ بف عمي ابك .24

 ال سهيؿ،  حقيؽ: حسف الهندكام، دار القمـ، دمشؽ، د.ت

 ق.1420،  حقيؽ: ةدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، البحر المحيط، _____ .25

الخانجي،  ،  حقيؽ: رجب عيماف محمد، مك بةارتشاف الضرب من لسان العرب، _____ .26

 ـ.1998القا رة، 

العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام  ،ق(808ت)بف محمد الخضرميخمدكف، عبد الرحمف  ابف .27

 .ـ1984، بيركت 5دار القمـ، ط ،العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان الكبر
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،  حقيؽ بناء الزمانأنباء أالعيان و  توفياق(681تأحمد بف محمد بف أبي بكر )خمكاف،  ابف .28

 بيركت. حساف عباس، دار ةادر،إ

رشاد لمشؤكف ، دار اإلإعراب القرآن وبيانو، ق(1403ت)مدحأالدركيش، محيي الديف بف  .29

 ق.1415الجامعية، بيركت، 

 حقيؽ،  ،طبقات النحويين والمغويين ،ق(379ت)بك بكر محمد بف الحسف ال بيدمأيدم، ال ب .30

 .ق1393المعارؼ، مةر،  برا يـ، دارإمحمد ابك الفضؿ 

عرابو، ق(311ت)برا يـ بف السرم بف سهؿإالٌ جاج،  .31 ،  حقيؽ: عبد الجميؿ معاني القرآن وا 

 ـ.1988عبدا، عالـ الك ب، بيركت، 

، دار 5ط ،  حقيؽ د.ما ف المبارؾ،يضاح في عمل النحواإل ،ق(340ت)ابك القاسـ ال جاجي، .32

  .النفائس بيركت

 .، د.ف، د.تؽ عبد السالـ  اركف،  حقيامالي الزجاجي، ____ .33

، دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ق(538ت)بك القاسـ محمكد بف عمرأال مخشرم،  .34

 ق.1407الك اب العربي، بيركت، 

، د. مركاف جمال القراء وكمال اإلقراء، ق(643ت)السخاكم، عمى بف محمد بف عبد الةمد .35

 ـ.1997العطية، دار المأمكف لم راث، 

،  حقيؽ: عبد اِلصول في النحو، ق(316ت)بك بكر محمد بف السرم بف سهؿأراج، السابف  .36

 الحسيف الف مي، مؤسسة الرسالة، بيركت، د.ت.

الدر المصون في عموم ، ق(756ت)حمد بف يكسؼأبك العباس شهاب الديف أالسميف الحمبي،  .37

 .،  حقيؽ: د. أحمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، د.تكتاب ا المكنون
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الكبرل،  حقيؽ محمد  سنف البهيقي ،ق(458)تأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسىبيهقي،ال .38

 .1414/1994مك بة البا  مكة المكرمة عطا، عبدالقادر
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