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 البحثملخص 
 

يتقّصى هذا البحث بعض المسائل النحوية التي وردت في مؤلفات عدٍد          
القدماء ، والباحثين المعاصرين على أنها خالفية بين علمين من من النحويين 

ه(  562ه ( ، واألخفش األوسط  )ت 681أعالم العربية هما : سيبويه ) ت 
. في حين أن تتبعها والتحّقق منها ُيثبْت أّنها ليست خالفية بينهما ، وأنهما 

أن غير سديد . يتفقان في توجيه هذه األحكام ، وأّن ما عزي اليهما بهذا الش
 واهلل الموّفق .
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 مــــــــــةلمقدّ ا

، وزادت من مصاعبه ؛  رس النحوي  التي أر قت الد   المظاهرمن  الخالف النحوي   عد  ي         
ذلك أن  تعد د اآلراء في المسائل النحوية يقدح في استقرارها ، واستيعابها ، والخلوص منها 

د الشرط ، والتوجيه ، والداللة . الى رأي ثابت بي ـن    القيد ، موح 

ذا ما زدنا عليه          تلكم المسائل التي يزعم النحاة أنها  عدٍد منضطراب العزو في اوا 
أبرز  من كان اضطراب العزو يشمل علمين   ن  إا ، والسيما األمر سيزداد تعقيد   خالفية فإن  

 ه(.502)ت  ه( ، واألخفش األوسط081ويه )ت هما : سيبعلماء العربية المؤسسين ، 
 عددٍ وردت في مؤلفات  نحوي ة   تأتي أهمية البحث فهو جهد يتقص ى مسائل   ومن هنا       

 في حين أن   . (مين )رحمهما اهللماها خالفية بين هذين اإلالقدماء على أن   من النحويين
 ، وأنهما يتفقان في توجيه هذه األحكام ، ها ليست خالفية بينهماأن   ثبت  ق منها ي  تتبعها والتحق  

من  سهم في استقرار عددٍ البحث ي  وبذا فإن  . سديدٍ ليهما بهذا الشأن غير وأن  ما عزي ا
إذ يلغي توجيها عزي الى احدهما على أنه  ، ويضبط مسار تقعيدها ؛حكام النحوية األ

د توجيه الحكم النحوي  العربي   . ونحسب أن  الدرس النحوي   خالف مع النحوي اآلخر، ويوح 
م مشكالت تراثه ، ويشذ به من هذا ؛ لجهد البه حاجة ماس ة الى مثل هذا  الخلط ، و  الوهميقو 

معاصرين من  احثينالمسائل قد تناقلتها مؤلفات ب بعض هذهأن  والسي ما .  ، واالضطراب
 :  المسائل النحوي ة اآلتية تضم ن البحث  ي. و (0)مسار العزو فيها ، وتقويمه ل غير تحقيقٍ 

  .عمل ) الت ( ـــــ  
ضمار) أن  (  ) كيـــــ    .( بين النصب والجر  وا 
 .حذف عائد اسم الزمان إذا ن عت بالجملة  ــــــ 
 ما يعقب إذا الشرطية  ــــــ 
 صرف ) أحمر ( إذا س م ي به .ــــــ  
ق الناقـد ، والقلـم الفكـر المحق ـ ايمنحنـ ، وأن  خدمـة تراثنـا األغـر   يوفقنـا الـى سـأل اهلل تعـالى أن  أ

  . فهو الموفق ، والهادي الى الصواب . د الناصحالمسد  
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 المسألة األولى: عـمــــل )الت(:
عــد  النحويــون عمــل )الت( مــن مســائل الخــالف بــين ســيبويه، واألخفــش. وعرضــوا هــذا 

فــي النســبة. وخالصــة  وهــم الخــالف فــي صــورة شــابها مــا شــابها مــن اضــطراب فــي العــزو، و
 :على نحٍو مم ا يأتي تفاصيلها 

ذا وليهـــا الحـــين  منصـــوب ا ن  )الت( إ .0 هـــو خبرهـــا، فعنـــد ســـيبويه تعمـــل عمـــل )لـــيس(، وا 
ــــا، فهــــو اســــمها نــــا( أو )الحــــين  واســــمها محــــذوف تقــــديره: )أحيان   ذا وليهــــا الحــــين  مرفوع  (. وا 

 .(5)وخبرها محذوف

 :ب  ه  ذ  ع زي إلى االخفش أنه خالف سيبويه في عملها ف   .5

قيـاس، ألنهـا ليسـت بفعـل، فـإذا كـان بعـدها رفع ـا ا في ال) أ ( إلى أن  " )الت( ال تعمل شيئ  
)الت(  األخفـــش أن   يعنـــي. رفعـــت، أو نصـــبت  ءفهـــو علـــى االبتـــداء، ولـــم تعمـــل فـــي شـــي

ن كــان منصــوب ا، فبإضــمار  ــا فباالبتــداء، وا  حــرف غيــر عامــل، فــإذا كــان مــا بعــدها مرفوع 
 فعل، كما قال جرير:

 فــــــــــال حســــــــــب ا فخــــــــــرت  بــــــــــه لتــــــــــيمٍ 

 دودجـــــــــــــــحـــــــــــــــم الوال جـــــــــــــــد ا إذا ازد  

   
يعنــــي: فــــال ذكــــرت حســــب ا. فإنمــــا ن صــــبت )حــــين  منــــاص( بعــــد )الت( عنــــد األخفــــش 

مـــن  جمـــع   . ونســـب هـــذا القـــول ل خفـــش(3)" كـــذا بإضـــمار فعـــل كأنـــه قـــال: ال أر  حـــين  
مبتــــدأ وخبــــره "  علــــى أن ــــه –عنــــده  –. وزاد بعضــــهم أن ارتفــــاع االســــم بعــــدها (4)النحــــويين

 .(2)" دأمحذوف، أو خبر محذوف لمبت

 تعمــل نصــب ا عمــل )ال( التــي للنفــي العــام " فـــ (6)" العاملــة فــي بــاب النفــي أو أنهــا ") ب ( 
ــس لهــذا العــزو لقولــه: " (7)"  ﴿ الت  وقــال األخفــش: إن     ، وأحســب أن  الزجــا  هــو مــن أس 

نصــبها بـــ)ال( كمــا تقــول: )ال رجــل فــي الــدار(، ودخلــت التــاء (  3ص : ( ﴾ منــاصٍ  حــين  
 .(8)"للتأنيث

( وهي للنفي العام وعزي إلـى األخفـش فجعـل " أو    ﴾ منـاصٍ  حـين   ﴿ الت  تعمل عمل )إن 
 .(9)( والخبر محذوف أي لهم"سفرٍ  بالنصب اسمها مثل )ال غالم  
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( نصــــبت  ) ت (  . وهــــذه االقــــوال (01)"الخبــــر   ، ورفعــــت  االســــم   : أو أنهــــا "عملــــت عمــــل )إن 
للخـالف بـين سـيبويه  هـا توجيهـات  لمعاصرين على أن  باحثينا ا عدد منالثالثة استقرت عند 

 .(00)واألخفش في عمل الت

وورد فـــي الـــدرس النحـــوي أن ال خـــالف فـــي عمـــل )الت( عمـــل )لـــيس( فهـــو رأي أئمـــة  .3
ـــرين  . قـــال أبـــو بكـــر بـــن االنبـــاري )ت هــــ(: "وكـــان الكســـائي، والفـــراء، والخليـــل، 358الم ص 

ة مـــن )حـــين( ويقولـــون: فصـــلين( )التـــاء( منوســـيبويه، واألخفـــش يـــذهبون إلـــى أن  )الت حـــ
، ومــــن ث ــــم  فــــال خــــالف بــــين ســــيبويه (03)ذا رأي الجمهــــورهــــهــــو بو . (05)معناهــــا )ليســــت("

واألخفـــش فـــي هـــذه المســـألة قـــال ابـــن مالـــك: "وكـــالم األخفـــش فـــي كتابـــه المتـــرجم بمعـــاني 
كمـــا  . وهــو مــا نــذهب إليــه(04)القــر ن موافــق  كــالم ســيبويه فــي أن الت تعمــل عمـــل لــيس"

 سيأتي بيانه من خالل عرض  راء اإلمامين: 
فأما سيبويه فمذهبه صريح في عملها عمل )ليس( قـال: "وأمـا أهـل الحجـاز فيشـبهونها 

، كما شبهوا بهـا )الت( فـي بعـض المواضـع، وذلـك كمعناها إذ كان معناها ؛)يريد: ما( بليس 
ــة ، ال تكــون الت إال مــع الحــين مــع الحــين  ــا وتنصــب الحــين؛ ألنــه ت ضــمر فيهــا مخاص  رفوع 

تمكنها ولم تسـتعمل إال مضـمر ا فيهـا؛ ألنهـا ليسـت كلـيس فـي المخاطبـة، تمك ن مفعول به، ولم 
، وليسـوا، وعبــد  اهلل لـيس ذاهب ــا، ف   ، ولســت  ي علــى المبتــدأ ن ـب  ت  واإلخبـار عــن غائـب، تقــول: لسـت 

منطلق ــــا، وال قومــــك التــــوا  ، وال يكــــون هــــذا فــــي )الت(، ال تقــــول: عبــــد اهلل الت   وتضــــمر فيــــه
ة، كمـا قـال بعضـهم فـي وهـي قليلـ (02)) والت حيُن مناص(ين... وزعموا أن بعضهم قرأ منطلق  

 قول سعد بن مالك القيسي:
ــــــــــــــــــــ  ن فــــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــــــن نيرانهــــــــــــــــــــام 

 راح  ال ب ـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــن  قـــــــــــــــــيسٍ   فأنـــــــــــــــــا  

   
 جعلهـا بمنزلــة لــيس، فهـي بمنزلــة الت فــي هـذا الموضــع فــي الرفـع، وال يجــاوز بهــا هــذا

نما هي مع الحين" ن  الحين رفعت أو نصبت ، وال تمك    .(06)في الكالم كتمك ن ليس، وا 
سـتعمل ال ت   " أن  )الت( تعمل عمـل )لـيس( بشـرائط هـي: أن   ويكشف نص  سيبويه عن

ها، فهــي معــا بمنزلــة لــيس، فــإذا جاوزتهــا فلــيس الــم ت عملهــا فيمــا ســو  إذا " فـــ ،(07)إال مــع الحــين"
ا "ولم تعن  باإلضمار الذي يكون فـي الفعـل مسـتكن ا، مثـل . وت(08)لها عمل" ضمر بعدها مرفوع 



 (6) 

ـــا(؛ ألن  )الت( حـــرف، والحـــروف ال يســـتكن فيهـــا ضـــمير المرفـــوع.  )لســـت( و)زيـــد لـــيس قائم 
)الحين( الـذي  –في قلبك  –قوله )وتضمر فيها( يعني تضمر في هذه الجملة بعد الت  ولكن  

فقولــه )ولــم تســتعمل إال مضــمر ا فيهــا( يعنــي: ولــم تســتعمل  قــد رناه غيــر مســتكن فــي )الت(...
 .(09))الت( إال محذوف ا بعدها االسم، أو الخبر"

نمــا  فــإن جــاء )حــين( منصــوب ا بعــدها، فهــو خبرهــا واســمها محــذوف لــم يقــد ره ســيبويه، وا 
ــــ)أحيا ـــذلك االســـم المحـــذوف،ا(، أو )الحـــين  ن نقـــد ره بعـــض نحاتنـــا ب  (. و"جعلـــت )الت( رافعـــة ل

 .(51)وناصبة للخبر، كما ترفع )ليس( االسم، وتنصب الخبر"
ــا كمــا فــي القــراءة  ن جــاء مرفوع  " ال  أن ــه، أو  فقــد وصــفه ســيبويه بالقل ــةالمــذكورة  نف ــا وا 

ـــي   كـــاد  ي : "وال يجـــاوز بهــــا هـــذا الحـــين رفعــــت  أو قـــائال  ه أجــــازه مـــع قل تـــه عنــــده . لكن ـــ(50)" رف  ع 
". فــالحين  اســمها وخبرهــا  نبــفــي قــول الشــاعر: فأنــا  هــو المحــذوف مشــبه ا إياهــا بـــ)ال(  نصــبت 

( بها، وجعل الخبر محذوف ا ، " قيس ال براح  .(55) " فجعل )ال( بمنزلة )ليس( ورفع )براح 
ــزي إليــه بشــأن عــدم عملهــا فأصــله تعليقــة مثبتــة فــي حاشــية كتــاب  أمــا األخفــش فمــا ع 

ال فيهـا: "الت ال تعمـل شــيئ ا فـي القيــاس؛ سـيبويه أشـاعها عنــه السـيرافي فـي شــرحه للكتـاب. قــ
رفعـت  ءألنها ليست بفعل. فإذا كان ما بعدها رفع ا فهو على االبتداء، ولم تعمل الت في شـي

 .(53)أو نصبت"
ـــذي شـــاع عـــن   ـــة فـــي حاشـــية هـــو ال ـــه تعليق ـــنص  مـــع أن ـــه أن هـــذا ال ـــا ي ســـتغرب ل ومم 

ــا لمــا قيــل إنهــا االخفــش فــي عمــل )الت( مــع أن  كالمــه فــي كتابــه معــاني ال قــر ن مخــالف تمام 
تعليقـة وهــو مـا يضــعف نسـبتها إليــه عنــدي )واهلل أعلـم( أو يكــون قـد تراجــع عنهـا؛ إذ لــيس مــن 

ــ ) والت وقــال:  نظــر إلــى قولــه: "الســهولة. ا بهــذه ه  المعقــول أن ينــاقض نحــوي  كــاألخفش نفس 
ـــ)ليس(، وأضــمروا فيهــا اســم الفاعــل، حــين  منــاص ( ، وال تكــون الت إال مــع  فشــب هوا )الت( ب

)حـــين(. ورفـــع بعضـــهم )والت حـــين  منـــاٍص( فجعلـــه فـــي قولـــه مثـــل )لـــيس( كأنـــه قـــال: )ألـــيس 
 : أحد (، وأضمر الخبر. وفي الشعر من الخفيف
 طلبــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــلحنا والت أوانٍ 

ــــــــــــا أن لــــــــــــيس حــــــــــــين بقــــــــــــاء    فأجبن
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ـــر  )أواٍن( وحـــذف وأضـــمر )الحـــين(، وأضـــاف إلـــى )أوان(؛ ألن )الت( ال  تكـــون إال ف ج 
 كيف يطابق توجيهه لعمل )الت( توجيه سيبويه من حيث: .(54)مع )الحين("

 ها أضمر لها لفظه.ط استعمالها مع الحين؛ فإن لم يل  اشترا -

 تشبيهه إياها بليس نصبت بعدها الحين أو رفعت. -

أمــا نصــب الحــين بعــدها فعلــى أنــه خبرهــا والمضــمر اســمها بصــيغة اســم الفاعــل مــن  -
؛ ذلـك أنـه ال يفهـم مـن قولـه  " وأضمروا فيها اسم الفاعـل لحائن( لقوله: "الحين وهو )ا

حين ــا(، فهـو حــائن. قــال  –يحــين  –)اسـم الفاعــل( إال الــذات القائمـة بــالحين مــن )حـان 
ويكــون التقــدير حينئــٍذ )الت الحــائن   (52)المبــرد: "ويقــال: رجــل حــائن، والمصــدر الحــين"

هـــو األوفـــق مـــن تقـــديري الزجـــا ، والســـيرافي  حـــين  منـــاٍص(. واحســـب أن هـــذا التقـــدير
 )أحياننا(، و)الحين( )واهلل تعالى أعلم(.

، مضمر  ولم يقد ر له لفظ ا. -  أما رفع الحين بعدها فعلى أنه اسم الت، وخبرها محذوف 
ـا لتوجيـه سـيبويه وال خـالف بينهمـا فـي عمـل )الت( ويصـح  قـوال  وبذا يكون كالمه موافق ـا تمام 

 :أمران على ذلك  نبنيألنباري، وابن مالك ويأبي بكر بن ا
ــه فــي معــاني القــر ن :  أولهمــا يجــب إهمــال كــل مــا ع ــزي إلــى األخفــش مــن  راء أثبتــت نص 
، النـافيتين(  إن  ) ، أو (  ال) ، كـالقول بعـدم عملهـا، أو أنهـا تعمـل عمـل  نسبتها إليه خطأ

.)  أو عمل )إن 

ــز  نبنــى علــى هــذه اإهمــال مــا  ينبغــي  واآلخــر : خــالف اليهمــا فــي أصــل ال و  لنســبة مــن ع 
فلـو سـميت ، فذهب سيبويه إلى أنه من تركيب الحـرف مـع الحـرف نحـو: )إن مـا(  )الت( "
م ، . وذهب األخفش والجمهور إلى أن ها )ال( زيدت عليهـا التـاء كمـا زيـدت فـي ثـ  به حكيته  

( )ال( النافية للجـنس زيـدت هي عنده )أي االخفش" أو  .(56)" . فهي للتأنيث فقالوا: ث م ت  
عليهـــا التـــاء، ... وقـــال ســـيبويه تعمـــل عمـــل لـــيس، وهـــي علـــى هـــذا )ال( المشـــبهة بلـــيس، 

 .(57)زيدت عليها التاء"
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ضمار) أْن ( :  المسألة الثانية : )كي( بين النصب والجّر ، وا 
ــة خالف ــا فــي عمــل )كــي( تجاذبتــه أطــراف  ان كــ نحوي ــةاســتقر  فــي الــدرس النحــوي أن  ثم 

قــال أبــو حي ــان: "مــذهب ســيبويه، واألكثــرين أنهــا تكــون جــار ة . ســيبويه واألخفــش قطبــين فيهــا 
بمعنــى الــالم، وناصــبة للمضــارع، فــإذا نصــبت، فســيبويه يقــول: تنصــب هــي بنفســها، والخليــل 

م ر ة ( م ض   .(58)ب ع د ها" واألخفش يقوالن: )أن 
ر السيوطي قول أبي حي ان هذا فـي ها د. احمـد إبـراهيم سـيد احمـد وكـذلك صـن ف (59)وكر 

وقــال المــرادي:  (31)هــذا القــول الــىاســتناد ا مســائل الخــالف بــين العــالمين )رحمهمــا اهلل(  ضــمن
، ومصـدرية هـو مـذهب سـيبويه، وجمهـور البصـريين.  "ما ذكرته من أن )كي( تكون حرف جـر 

ــه ( علــ لوا )ك ي م  ــا، وتــأو  مــاذا   ى تقــدير: كــي تفعــل  وذهــب الكوفيــون إلــى أنهــا ناصــبة للفعــل دائم 
ــــا، ون قــــل عــــن األخفــــش" ــــن نقلــــ .(30)وذهــــب قــــوم إلــــى أنهــــا حــــرف جــــر  دائم  األشــــموني،  هومم 

 . (35)والصب ان
( ظـاهرة، )أن  ـبـبعدها )كي( جار ة دائم ا، وأن  النصب  ونقل ابن هشام "عن األخفش أن   

، فـإن زعـم أن (53حديـد:)ال ﴿ لكـيال تأسـوا ﴾ويـرد ه نحـو  وعارضـه بـالقول: " .(33)أو مضمرة"
   الم كقوله:كي تأكيد ل

 لما بهم أبد ا دواء  وال ل                         
(34)ر د  بأن  الفصيح المقيس ال يخر    على الشاذ  " 

 . 
جـــر   وذهـــب األخفـــش إلـــى أنهـــا حـــرف  هــــ(: "842وقـــال يعقـــوب بـــن حـــاجي عـــوض )ت    

( مطلق ا  .(32)" والفعل ينصب بعدها بإضمار )أن 
 أما سيبويه فجماع  رائه في المسألة تكشف عن اآلتي:

ـا. قـال فـي )بـاب إعـراب ن ه صر ح ابتداء ا أنها ناصبة للفعل بنفسها كــ)أن  إ - ( و)لـن( تمام 
ال  تعمل فيها فتنصـبهااألفعال المضارعة ل سماء(: "اعلم أن هذه األفعال لها حروف 

تنصـبها ال تعمـل فـي األفعـال، وهـي  تعمل في األسـماء، كمـا أن  حـروف األسـماء التـي
(، و)لن(" (، و)كي( وذلك: )جئتك لكي تفعل   .(36))أن(، وذلك قولك: )أريد  أن تفعل 
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( و)لـــن(، ولـــم  العاملـــة فـــي الفعـــل والناصـــبة إي ـــاه ( هنـــا هـــي كـــي فــــ) - يـــذكر أنهـــا كــــ)أن 
 )  . مضمرة  تنصب الفعل بتقدير )أن 

 توجيهين  خرين لها: لكنه عاد  في الباب الذي بعده، وكشف عن  -

: أنهــا قــد تــأتي جــار ة، فتجــر  االســم مباشــرة كــالالم، أو تجــر  المصــدر المنســبك مــن أولهمــا
( المضـــمرة، والفعـــل المنصـــوب بعـــدها. مشـــبحه ا إي اهـــا بــــ)حتى(. قـــال: "وبعـــض العـــرب )أن  

ــــه  فــــي االســــتفهام، فيعمل ت ــــى(، وذلــــك أنهــــم يقولــــون: ك ي م  ونهــــا فــــي يجعــــل )كــــي( بمنزلــــة )ح 
ـ ـل  حتـ ى متـى ، و  (، و)ه  األسماء كما قالوا: )حتى م  ـي  (. فمـن قـال: ك  ه  م  ( ه؛ فإن ـه ي ضـمر )أن  م 

ــي  بعـدها، وأمــا مـن أدخــل عليهـا الــالم، ولــم يكـن مــن كالمـه: ك   (، م  ه؛ فإن هـا عنــده بمنزلــة )أن 
ــه  جعلهــا بمنزلــة  (. ومــن قــال: ك ي م   ، "(37)" الــالموتــدخل عليهــا الــالم كمــا تــدخل علــى )أ ن 

 .(38)" يعني أنها تكون جار ة
وكونهــــا بمنزلــــة )حتــــى( يســــتدعي حديثــــه عنهــــا وعــــن الــــالم لمــــا فيــــه مــــن زيــــادة بيــــان، 
(: "وذلك )الالم( التـي فـي قولـك: جئتـك  وتوضيح. قال في )باب الحروف التي ت ضمر فيها أن 

، . و)حتى( وذلك قولك: حتى تفعل  لتفعل   وأن  ههنـا مضـمرة؛ ولـو  ذاك؛ فإنما انتصـب هـذا بـأن 
لم ت ضمرها لكان الكالم محاال ؛ ألن  )الالم، وحتى( إن ما يعمالن فـي األسـماء، في جـر ان. وليسـتا 
( وتفعــل   ( حســن الكــالم؛ ألن )أن   مــن الحــروف التــي تضــاف إلــى األفعــال. فــإذا أضــمرت )أن 

، فكأنــك بمنزلــة اســم واحــد، كمــا أن الــذي وصــلته بمنزلــة اســم واحــد؛ فــإذا قلــت:  هــو الــذي فعــل 
"... ل ك  ذا قلت: أخشى أن تفعل، فكأنك قلت: أخشى ف ع   .(39) قلت: هو الفاعل. وا 

( اضـمار  واآلخر: أنه اشترط لعمل )كي( الجـر  فـي األفعـال المنسـبكة مصـادر  مـع )أن 
( هذه ( بعـد )أن  ( ال تظهر بعد حتى، وكـي... واكتفـوا عـن إظهـار )أن  ها . قال: "واعلم أن  )أن 

بعلم المخاطب أن  هذين الحرفين ال يضافان إلى فعل، وأنهما ليسـا مم ـا يعمـل فـي الفعـل، وأن  
"  .(41)الفعل ال يحسن بعدهما إال أن ي حمل على أن 

عم ا أسسـه سـيبويه، فقـد صـر ح بمسـارات التوجيـه، والتأسـيس الثالثـة ولم يخر  األخفش 
ــل لهــا ســيبويه لعمــل )كــي(، أعنــي: أنهــ ا ناصــبة بنفســها، أو أنهــا قــد تجــر  االســم، أو التــي أص 

، فتجــر  المصــدر المنســبك مــن أن المضــمرة، والفعــل بعــدها. قــال:  ( مضــمرة  أنهــا ناصــبة بـــ)أن  
فهذه الالم إذا كانت في معنى )كـي( كـان مـا  (79البقرة: ) ﴾ ﴿ ليشتروا به ثمًن قلياًل :"وقوله
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 ) ــا علــى ضــمير ) أن  ( وكــذلك المنتصــب بـــ بعــدها نصــب ا علــى ضــمير )أن  ) كــي ( هــو أيض 
( مضــمرة   (؛ فـــ)أن  ـــ)أن  ا إال ب وهــي الناصــبة.  كأنــه يقــول: )االشــتراء(؛ فـــ)يشتروا( ال يكــون اســم 

( مضـمرة وقـد  (7الحشـر: ) ﴾ ك ْي ال يُكـون  ُدول ـةً ﴿ وكذلك  . وهي في موضع جر  بالالم )أن 
التـي فـي االسـتفهام وأضـاف )كـي( إليهـا.  جر تها )كي(.وقالوا: )كيمـه(، فــ)مه( اسـم؛ ألنـه )مـا(

( هي الناصبة. وذلك قولك فـأوقع  (53الحديـد: )  ﴾ ِلك يال ت أس ـوا﴿ وقد تكون )كي( بمنزلة )أن 
ا لــم تقــع عليهــا الــالم فـــ)كي( ومعهــا  .(40)"عليهــا )الــالم(. ولــو لــم تكــن )كــي( ومــا بعــدها اســم 

والفعــل، ونصــب الفعــل بعــدهما بـــ)أن(  )الـالم( تجــر ان مــا بعــدها مــن مصــادر منســبكة مــن )أن(
( هي الناصبة.  مضمرة. ويجوز أن تكون )كي( بمنزلة )أن 

م  فــال خــالف بينهمــا فــي وهــذا التوجيــه مطــابق لتوجيــه ســيبويه فــي عمــل )كــي(، ومــن ث ــ
 ما مر  ذكره. )واهلل تعالى أعلم(.على نحو  هذه المسألة، فضال  عن انتفاء رد  ابن هشام عليه 

 
 لة الثالثة: حذف عائد اسم الزمان إذا نعت بالجملة:المسأ

إذا ن عــت اســم الزمــان بجملــة جــاز حــذف الضــمير العائــد عليــه والمجــرور بـــ)في( هـــذا 
 حكم  أجمع النحويون عليه بيد أنهم اختلفوا في هذا المحذوف، وطريقة حذفه:

 أهو الضمير  مع الجار  )في( أي )فيه(، أم الضمير وحده  )الهاء(  -
اأح -    ذفا برم تهما )مر ة واحدة(، أم حذفا تدريج 

بحسـب  –الخالف هـذين ن سـب خـالف بـين سـيبويه واألخفـش كـان مبـدؤه   ي  وفي مسار  
ينا   والخصائص.، المحتسب : ما عزاه اليهما ابن جني في كتابيه  –واسع الت ق ر 

ه ــا قــراءة عكرمــة (45)قــال فــي كتابــه المحتســب : "أراد (07: رومالــ) ﴾ ِحيًنــا ُتمســون   ﴿ (43)مو جح
حين ـــا تمســـون فيـــه، فحـــذف )فيـــه( تخفيف ـــا. هـــذا مـــذهب صـــاحب الكتـــاب فـــي نحـــوه. وهـــو قولـــه 

أي: ال تجـزي فيـه، ثـم  (48البقـرة: )ن نفـٍس شـيًئا ﴾ ﴿ وآتقوا ي ْوًما ال تجزي ن ْفٌس عسبحانه:
، والضمير لداللة الفعل عليهما. وقـال أبـو (44)حذف )فيه( معتبط ا الحسـن: حـذف  لحرف الجرح

ففيــه حــذفان متتاليــان )فــي( فبقــي )تجزيــه(؛ ألنــه أوصــل إليــه الفعــل، ثــم حــذف الضــمير بعــد ، 
 الحرفان مع ا في وقت واحد". من أن يعتبط (42)أس  ، وهذا أرفق، والنفس به أب  شيئ ا على شيء
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ر قــول األخفــش فــي كتابــه الخصــائص جــاعال  فعلــه تــدري  الحــذف "مالطفــة  مــن  وكــر 
تــر   : أن ــك "ه  ( فكرت ــ فــي مالطفــة الصــنعة ): عنونــه  واستشــهد بــه مثــاال  لبــابٍ  (46)" الصــنعة

ـــذلكيـــالعـــرب قـــد غ ،  رت شـــيئ ا مـــن كالمهـــا مـــن صـــورة إلـــى صـــورة فيجـــب حينئـــٍذ أن تتـــأن ى ل
 .(47)" فه. ال أن تخبطه وتتعس   وتالطفه

ف بـــين اض االخـــتالقـــول ابـــن جنـــي هـــذا؛ ليســـتقر  ترديـــد افتـــر  وتناقـــل الـــدرس النحـــوي 
 : على نصٍّ فحواهسيبويه واألخفش 

األخفــش اعتبــر فــي الحــذف التــدري  حيــث أمكــن، وأن  أصــل الكــالم عنــده فــي اآليــة  أن  
، فتعد   الفعل فصار )تجزيـه(، ثـم حـذف الضـمير  المباركة )ال تجزي فيه( فحذف حرف الجرح

.اي: (48)واحــــدة منصـــوب ا ال مجــــرور ا فصـــار تجــــزي. ومــــذهب ســـيبويه أنــــه حــــذف )فيـــه( دفعــــة
 .(49)"حذف )فيه( برم ته عند سيبويه، وبتدر   عند الكسائي، واألخفش"

ـا فـي اآليـة 791هذا هو المشهور من نسبة الرأي اليهما. بيد أن  للشـاطبي )ت هــ( كالم 
نفســـها يـــوهم مضـــمونه بتوجيـــه  خـــر للخـــالف، وينبـــى منتهـــاه بـــأن  م لـــه إلـــى مضـــمون العـــزو 

أي: فيـه، هكـذا تقـديره عنـد ن نفـٍس شـيًئا ﴾ ا ي ْوًما ال تجزي ن ْفٌس عـ﴿ وآتقو المشهور. قـال: "
فســبحان اهلل حين ــا تمســون، وحين ــا تصــبحون(، أي: تمســون فيــه،  ســيبويه. وفــي قــراءة عكرمــة )

وتصـــبحون فيـــه. وفـــي قـــراءة األخفـــش: )ال تجزيـــه( و)تمســـونه ، وتصـــبحونه ( وهـــو مختـــار ابـــن 
 .(21)جني وغيره، أعني التدر "

وال إشــارة الشــاطبي إلــى ابــن جنــي، وذكــره لفظــة )التــد ر ( ألوهــم عرضــه الملــبس أن فلــ
 رأي األخفش حذف الهاء وحدها.

واضع ورود اآليـة المباركـة لـد  إمامينـا )رحمهمـا اهلل( عـن اتفاقهمـا فـي ويكشف تتب ع م
أن  )فيـــه( برم تـــه، أي: )فـــي(، و)الهـــاء(. بيـــد الجـــار  والمجـــرور أصـــل تقـــدير المحـــذوف وهـــو 

ل خفش زيادة هي التي شاعت عنه وأ غفـل توجيـه  هـو المقـدم عنـده، واألصـل الـذي يوافـق فيـه 
 سيبويه كما سيأتي بيانه:

 أضمر )فيه(.وقال الشاعر:﴾ ي ْوًما ال تجزي ن ْفٌس ﴿قال سبحانه  يقول سيبويه: "
 ئينــــــــــــــاأال يــــــــــــــا ليــــــــــــــل ويحــــــــــــــك  نبح    

ــــــــــا الجــــــــــود  منــــــــــك  فلــــــــــيس جــــــــــود      فأ م 
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 .(20)فليس منك جود " ، أي:
ل تقـدير ي  األخفـش للمحـذوف، والمقـد م مـن رأيـه وهـو  وقوله هذا على إيجـازه مطـابق ألو 

. قـــال فـــي )بـــاب ( بحســـب وصـــف النحـــاة  تـــدر   فـــي الحـــذف) حـــذف )فيـــه( برم تـــه مـــن غيـــر 
ن اليوم ؛ ألنه  ه ا اآلية المباركة نفسها: "فنو  ، مضـمر ا جعل )فيـه(إضافة الزمان إلى الفعل( موج 

نمـا  فيهوجعله من صفة اليوم كأنه قال: )يوم ا ال تجزي نفس عن نفس  جـاز إضـمار شيئ ا(، وا 
كما جاز اضافته إلى الفعل، تقول: هذا يوم  يفعل زيـد ، ولـيس مـن األسـماء شـى ي ضـاف  )فيه(

 .(25)" إضمار )فيه( جازإلى الفعل غير أسماء الزمان، ولذلك 
مار فيـه( عنـده مـن غيـر إشـارة إلـى تـدر   فـي الحـذف، أو فانظر إلى تكرار تعبير )إضـ

 انفصال بين الجار  والضمير مطابق ا في ذلك تقدير سيبويه. 
ر ، وهذا التوجيه هو األصل عند األخفش، والوجه من التقـدير عنـده  يؤكـد ذلـك أنـه كـر 

ه الذي أوردناه مع  يـات أ خـر. قـال: ال ينِطقُـون   ﴿ هـذا ي ـومُ " التقدير نفسه بعد أسطر من نص 
إذا أضـــمرت ، أي: يـــوم  ال ن طـــق . وقـــد يجـــوز فيـــه: هـــذا يـــوم  ال ينطقـــون، (32المرســـالت: ) ﴾

ـــا نكـــرة، وقـــد جعلـــت الفعـــل لشـــيء مـــن ســـببه، وقـــد مت  )فيـــه( ، وجعلتـــه صـــفة )يـــوم(؛ ألن يوم 
ا ، فالفعــل يكــون كل ــه مــن صــفة النكــرة، كأنــك أجريتــه علــى اليــوم صــفة  لــه إذا كــان ســاقط  الفعــل

   .(23)"على سببه
ـــه تعـــالى: ه ـــا قول ًكـــا ﴾﴿ ال ت  وقـــال فـــي موضـــع  خـــر موج  : "أي: (77طـــه: ) خـــاُف د ر 

( تريـد: أكرمتـه ،  اضرب لهم طريق ـا ال تخـاف فيـه درك ـا، وحـذف )فيـه( كمـا تقـول: )زيـد ا أكرمـت 
 .(24)، أي: ال تجزي فيه"ن نفٍس شيًئا ﴾ ﴿ وآتقوا ي ْوًما ال تجزي ن ْفٌس عوكما قال: 

ومم ا يقوي هذا األمر أن  متقدمي النحاة المعنيـين  بـإعراب الـنص القر نـي وبيـان معانيـه 
ومـــنهم الزجـــا  ، والنحـــاس أقـــر ا باتفـــاق البصـــريين علـــى أن  المحـــذوف عنـــدهم هـــو )فيـــه( وأن 

 .(22)، ولم يشيرا الى أن  خالف ا بين سيبويه واألخفش فيها المحذوف عند الكسائي هو )الهاء(
ا نستطيع أن ن قر  مطمئنين أن ال خـالف بـين عالمينـا فـي تقـدير المحـذوف فـي ومن هن

 اآلية المباركة، وطبيعة حذفه مجموع ا، ومتصال  ومن غير تدر  .
ــص للســعة لمــن شــاء جعــل الهــاء هــو المفعــول ونقــول فــي الوقــت نفســه إ       ن  األخفــش رخ 

ــا لــم ي ســمحهم. قــال: وقــال قــوم : إنمــا أضــمر )الهــاء(، أراد )ال  " المحــذوف. متابع ــا فــي ذلــك قوم 
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ا لليــوم مفعــوال  كمــا تقــول: رأيــت رجــال  يحــب   تجزيــه(، ب ــه   زيــد ، تريــد  ) وجعــل هــذه الهــاء اســم  ي ح 
يد (  .(26)"ز 

ن شــئت حملتــه علــى المفعــول فــي الســعة، كأنــك  ثــم بعــد طــول حــديث وتمثيــل قــال: " وا 
، وثــم أل ــا ال تجزيــه نفــس  ، وأنــت تريــد قلــت: واتقــوا يوم  قيــت الهــاء، كمــا تقــول: رأيــت رجــال  أحــب 

رها في اآلتي:ولي على هذين النص   .(27))أحب ه ( "  ين تعقيبات أحر 
ال فــإن  التقــدير المقــدم عنــده هــو  .0 إن توجيــه األخفــش هــذا رخصــة منــه علــى وجــه الســعة، وا 

 الذي ذكره في مفتتح توجيه وهو أن  المحذوف )فيه(.

تــه هــو الــذي شــاع  عنــه فــي الــدرس النحــوي لي  أو   و، عــدم علــو ه عنــده إن توجيهــه هــذا مــع  .5
 المتأخر بتأثير من نص ابن جني كما مر  ذكره. وأغفل رأيه األول ولم ي شر إليه.

 إن توجيــه ابــن جنــي الــذي أوردنــاه فــي بــدء المســألة وكــان مثــار عــزو الخــالف فيــه اجتهــاد   .3
يبغـــون  نـــوه فـــي أثنـــاء تـــوجيههم الحـــذف  وغيـــره قـــد ع األخفـــش   فـــي الصـــناعة ال أحســـب أن  

ـــة التلط ـــ ـــك أن ضـــوابط الصـــناعة النحوي ف فـــي الصـــنعة، واألنـــس بالســـامع كمـــا ذكـــر؛ ذل
ـــ ، فاســـتوفى   الفعـــل  )فـــي( تعـــد   ذف الجـــار  وأحكامهـــا قـــد وجهـــت مســـار التقـــدير فحـــين ح 

 ه وهو )الضمير(.مفعول  

ر الهـاء( هـم كـل مـن الكسـائي، ن  القوم الـذين عنـاهم األخفـش نـاقال  عـنهم )إضـماحسب  أأ .4
؛ فالكسائي ال يجيز حـذف حـرف الجـر  والمحـذوف عنـده الهـاء  والفراء على خالف بينهما

وتابعــه  (28)، والفــراء يجيــز حــذف االثنــين )فيــه(، والهــاءبحســب مــا عــزاه لــه الفــراء  وحــدها
 .(29)الطبري

ــا مــا عــزاه الراغــب األصــفهاني )       ، ( إلــى الكســائي هـــ452ت فــي حــدود  وبــذا يغــدو وهم 
، قيـل: معنـاه: )ال تجـزي فيـه(؛ فحـذف وهـو قـول ﴾ ﴿ وآتقوا ي ْوًما ال تجزي قائال  : " وقولـه : 

 .(61)الكسائي"
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 المسألة الرابعة : ما يعقب )إذا( الشرطية :
اختلف النحويون فيما يعقب )إذا( أهي الجملة االسمية أم الفعلية   وفي أثناء عرض 

 إ لى أ ن  ثم ة  ختالف ا بين سيبويه واأل خفش في ذلك بيان ه في اآلتي: المسألة أشاروا
، فإن وليها اسم  مرفوع فعلى تقدير فعل (60)ــــ ع زي لسيبويه انه ال يعقبها إال جملة فعلية

 .(65)مقد ٍر تصدير ه

عراب االسم  مبتدأ  ون قل عن السهيلي أنه عزا لسيبويه تجويزه إضافة )إذا( إ ل ى األسماء، وا 
ي ان عنه تجويزه األمر من غير رداءة. في حين نقل ابن يعيش، وأ(63)على رداءةٍ   .(64)بو ح 

ـــ أما األخفش فمشهور ما ن قل عنه أنه خالف سيبويه فمنع أن تضاف )إذا( إ ل ى  جملة 
 .(62)فعلية، وأن  مذهبه رفع االسم بعدها على االبتداء، والجملة بعده خبر

بحسب زعم –ا أنه أجاز إضافتها إ ل ى االسم على تقدير فعٍل ليوافق سيبويه وع زي له أ ي ض  
. قال الرضي: "ن قل عن سيبويه، واألخفش موافقتهم في جواز (66)أو من دون تقدير -النحاة

 .(67)وقوع األسمية المشروطة بعدها لكن على ضعف"

وزعم السيرافي  في الخبر قال: "ــــــ ونقل ابن عقيل عن السيرافي أ ن  الخالف بينهما محصور  
نما الخالف بينهما في  أنه ال خالف بين سيبويه واألخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وا 
ا، فيجوز في )أجيئك إذا  خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعال ، واألخفش يجيز أن يكون اسم 

إذا زيد قائم( عند األخفش زيد قام(، ج عل )زيد( مبتدأ عند سيبويه واألخفش، ويجوز )أجيئك 
وتابعه الشاطبي فجعل: "مذهب األخفش هو جواز وقوع الجملة االسمية مضاف ا  .(68)فقط"

ا، أو فعال ، فيجيز أن تقول:  إليها )إذا(، ويستوي في ذلك أن يكون خبر المبتدأ فيها اسم 
م (، على أن تكون ) تيك إذا زيد  قادم (، فـ)زيد ( مبتدأ، وخبره )قادم (، وأن تقول: )إذا  زيد  ق د 

م ( خبر المبتدأ الذي هو )زيد("  : ت رت سم  صورة  الخالف في مساراٍت ثالثة.  ل (69))ق د 
وهو المشهور أن سيبويه يوجب  إضافة )إذا( إ ل ى الجملة الفعلية، وأن  األخفش يذهب  أّولها:

ثبت لد  بعض المعاصرين  إ ل ى جواز إضافتها إ ل ى االسم. وهو ما تواتر نقله عنهما حتى
قق ة بين العالمين  .(71)أنه من مسائل الخالف المتح 
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أن  االثنين يجو زان إضافتها إ ل ى االسم؛ فسيبويه يجو ز ذلك على رداءة. واالخفش  والثاني:
 مذهبه الجواز من غير قيد ، أو أنهما أجازا اإلضافة على تقدير فعل.

ن ما في الخبر ، فسيبويه يوجب  أن  الخالف ليس في وقوع والثالث: الجملة االسمية بعدها، وا 
 أن يكون فعال ، واألخفش يجيز االثنين.

وتتب ع أقوال النحويي ن يثبت اضطراب ا في عزو اآلراء لهما، وأ ن  ال خالف بينهما في هذه 
ان له :  المسألة. وبيان ذلك : أن  مذهب سيبويه يلخ صه نص 

ذا هذه ال تضاف إال إ ل ى األفعال" األفعال وقوع أولهمافي أوجب ــــ   .(70)بعدها. قال: "وا 
رِ وق ب ح في مبتدئ  ــــ  أن ي عق ب  إذا االسم. قال: "ومم ا يقبح بعده ابتداء األسماء    اآلخ 

ويكون االسم بعده إ ذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصب ا في القياس: )إذا(، و)حيث(. 
ه (؛ ألنهما يكونان في معنى تقول: )إذا عبد اهلل  ه (، و)حيث زيد ا تجده فأكرم  تلقاه فأكرم 

حروف المجازاة. ويقبح إن ابتدأت االسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت: )اجلس  حيث 
(، و)إذا زيد  يجلس("  .(75)زيد  جل س 

)يعني: حيث،  في منتهاه رفع االسم بعدها على االبتداء. قال: "والرفع بعدهماوعاد وأ جاز 
؛ ألن ك قد تبتدئ األسماء بعدهما فتقول: )اجلس  حيث عبد اهلل جالس، واجلس  إذا  ذا( جائز  وا 

")  .(73)عبد اهلل جل س 

ـــــــ أما األخفش فالمشهور عنه أن ه ير  جواز وقوع االسم بعدها مرفوع ا على االبتداء، فإن  
صح  ما تواتر عنه من نقٍل فانه ال خالف حينئٍذ بين العالمين في جواز رفع االسم بعدها 

ه الثاني الخاص  بـ)إذا( حين صر ح  بجواز على االبتداء؛ ألن  م له إ ل ى ما ختم به سيبويه نص 
ه  وقوع  (74). بيد أن ي وقفت على نصٍّ في كتابه معاني القر ن هذا التوجيه يفهم منه ترجيح 

(، 0)االنشقاق : ﴿إذا السماُء آنشقَّْت﴾الفعل بعدها. وال يو جه الكالم على ظاهره . قال : " 
 " . (72)على التقديم والتأخير
إ ل ى ما ذهب إليه سيبويه  يكشف أن  األخفش يذهب -على إيجازه  –وهذا التوجيه 

ومن ثم  فال خالف بين اإلمامين )رحمهما اهلل( في الشائع  من أن  األصل وقوع الفعل بعدها.
مع أ ن  السماع الصحيح الفصيح يقوي   من توجيه المسألة والراجح وهو إضافتها إ ل ى الفعل.
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. فضال  عن أ ن   ماُء آنشقَّْت﴾﴿إذا السمذهب اضافة )إذا( إ ل ى الجملة االسمية كقوله تعالى 
 عدم التقدير إذا استقام مسار  المسألة أولى من التقدير )واهلل اعلم(.

ا نص  األخفش  ويكشف   م ( في قولهم أيض  عن خطأ ما عزاه الشاطبي إليه من أن )قد 
م ( خبر  للمبتدأ )زيد(. فقول األخفش )على التقديم والتأخير( ي فهم منه أن  األصل  )إذا زيد  ق د 

 عنده تقديم الفعل )انشقت( ليكون )السماء( فاعال  له )واهلل اعلم(.
أما ما نقله ابن عقيل عن السيرافي من أن  الخالف بينهما في الخبر فينفيه إجازة 

( . في النص  الذي نقلناه  س  ــــــجالسيبويه  )اجلس  حيث عبد  اهلل  ، واجلس إذا عبد اهلل جلس 
وقوع اسم الفاعل بعد )حيث(، وصر ح بأن هما من حيث وقوع االسم بعدهما،  عنه ؛ إذ أجاز

 أو الفعل سواء ، مم ا يعني إجازته وقوع اسم الفاعل بعدهما فضال  عن الفعل.
بقي أن أشير إ ل ى أني لم أقف في نص ي سيبويه، ونص  األخفش على ما عزي لهما 

حه من انتفاء الخالف  من أن هما يقد ران فعال  إن ولي االسم )إذا(. األمر الذي يقو ي ما نرج 
 بينهما في هذه المسألة )واهلل أعلم(.

 
 المسألة الخامسة: ّصْرُف )أحمر( إذا ُسّمي به :

نما منعك من  منع سيبويه صرف أحمر في النكرة إذا كان اسم ا وعل ل ذلك قائال  : " وا 
إذا كان صفة  بمنزلة الفعل قبل أن صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع الفعل  فأحمر 

يرته إ ل ى حاله إذا كان صفة " ا ثم جعلته نكرة، فإنما ص  ا، فإذا كان اسم   .(76)يكون اسم 
 (77)" وذهب األخفش في حواشيه على الكتاب إ ل ى صرف نحو )أحمد( بعد التنكير"

ه من الصرف أنه ينصرف أحمر وما أشبهه في النكرة إذا كان اسم ا؛ ألنه إنما منع قال : "
، وسر  هذا الخالف بين االثنين في الدرس (78)صفة، فقد ذهب عنه الذي كان يمنعه"

. واستقر  في الدرس النحوي قديم ه وحديث ه الى  النحوي، وأشاعه مؤيد  ألحدهما، أو معارض 
حد  بعيد أن  منع  الصرف  مذهب  الخليل، وسيبويه، وجماعة من أصحابهم في حين ذهب 

 .(79)فش، وجماعة من البصريين، والكوفيين إ ل ى الصرفاألخ
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بعضهم فجعله خالف ا بين سيبويه واألخفش " فسيبويه ال يصرفه ويرد ه إ ل ى  ص  وخص  
، فمم ن أي د الخليل وسيبويه الزجا   ، إذ جعل (81)أصله، وأصله: صفة ، واألخفش يصرفه  "

األخفش وم ن  وافقه بل جعله قولهما المختار عنده، من غير أن يعترض على قول 
 .(85). وكذلك ابن الور اق، وابن الحاجب(80)مذهب ا

د ؛ إذ قال: " أر  إذا س م ي بأحمر، ثم ن ك ر أل ن   أما مؤيدو األخفش ففي مقدمتهم المبر 
ي ن صرف  ؛ ألنه امتنع من الصرف في النكرة؛ ألن ه نعت، فإذا سمى به  فقد أزيل عنه باب 

زلة )أفعل( الذي ال يكون نعت ا، وهذا قول أبي الحسن األخفش، وال أراه  النعت، فصار بمن
،وأبو عمر الجرمي فيما نقله عنه أبو عليٍّ الفارسي قال: "وذهب  (83)يجوز في القياس غيره"

: إذ وكذلك ابن يعيش؛ ، (84)ابو عمر في كتابه إلى صرف )احمر( في النكرة" ير  أن 
 . (82)ما قاله أبو الحسن""القياس 

ووقـــف  خـــرون موقـــف الناقـــل للخـــالف مـــن غيـــر ميـــل إلـــى جهـــة، ومـــنهم الزمخشـــري، 
 .  (86)والعكبري، والسيوطي

ي نـا الجليلـين  وفاق ـا لـنص  تعليقـة  ولست أدفع هـذا الـذي نقلـه النحـاة مـن خـالف بـين عالم 
رأيـه األخفش على حاشية كتاب سيبويه بيد أني أزعم انتفاءه لتحق ق أن  األخفش قد تراجع عن 

هــ(؛ إذ 619األول في كتابـه األوسـط فيمـا نقلـه عنـه نحـاة  ثقـاة  مـنهم ابـن خـروف اإلشـبيلي )ت
ل خفـــش مخالفـــة لمـــذهب ســـيبويه، وهـــي؛ قـــال ابـــو  (87)قـــال: "ووقـــع فـــي كتـــاب ســـيبويه طـــر ة 

( ومــا أشــبهه فــي النكــرة اذا كــان اســم ا؛ ألنــه إنمــا منعــه مــن الصــرف  الحســن: )ت صــرف  )أحمــر 
، فقد ذهب عنه الذي كان يمنعـه( انتهـت الطـر ة. وهـي مخالفـة لمـا فـي كتابـه، ولكـالم  أن ه صفة  

العرب  وخالف  العرب  ال سبيل اليه . قال في كتابه األوسط: )وما كان من )أفعل( صـفة  فهـو 
ن مـــا يكـــون معرفـــة اذا ســـم يت بـــه  ال ينصـــرف فـــي معرفـــة وال نكـــرة؛ نحـــو: ) دم (، و)أحمـــر(، وا 

صرف في المعرفة، وال النكرة( قـال: )والقيـاس أن ينصـرف فـي النكـرة( فهـذا نـص  رجال ، ولم ين
منــه بمــا ذهــب اليــه ســيبويه ، ثــم قــال: ) وال يضــطرب فيــه قيــاس  علــى قــول ســيبويه فــي )بــاب 
ــــر( يعنــــي فــــي )األحمــــر( اذا ســــم يت بــــه؛ ألن قياســــه  م  جمــــع الرجــــال والنســــاء(: )وال تقــــل الح 

(، أو )أحمـرون( ف ه  قيـاس  مـن وجـه، وتـرك صـرف ه  قيـاس  مـن وجـه  خـر، وال (88) )أحامر  . فصـر 
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قياس ينفي ما أجمعت عليه العرب، فكل من حكى عن األخفش الصـرف أخطـأ عليـه، وكتابـه 
 .(89)يرد  عليهم"

فاألخفش يقر  بأن أحمر اذا س م ي به فإنه لم ينصرف في معرفة وال نكرة، مـع أنـه يـر  
اجعه لورود السماع الثابت فـــ " قـد نـص  علـى ذلـك ابـو زيـد فـي كتـاب عه وعل ة تر نالقياس م أن  

جــابتهم الســائل فيــه بتــرك الصــرف" . ونــص  (91)اللغــات، وحكــى كيفيــة ســؤال العــرب فــي ذلــك وا 
جابت ه : " عـن أبـي زيـٍد األنصـاري قـال: قلـت للهـذلي: كيـف تقـول للرجـل لـه عشـرون  السؤال  وا 

، قـال: فقلـت: فكيـف تقـول اذا كـان  ع ب د ا، ك ل  واحٍد منهم اسـم ه   (  فقـال: عشـرون أحمـر  )أحمـر 
" )  .(90) ي قال لهم: أحم د    فقال: عشرون أحمد ا، فأجر  )أحمد ا(، ولم ي جر  )أحمر 

فـــي ســـياق تضـــعيف  –هــــ( نقـــل 469ي ـــزاد علـــى ذلـــك أن  الواســـطي الضـــرير )ت بعـــد 
ــه :547عــن المــازني )ت  –مــذهب األخفــش  " قــال المــازني: ســألت  األخفــش عــن  هـــ( قــوال  نص 

ر ف  . قلـت  : كيـف تقـول: مـررت بنسـوة أربـع ؛ فقـال: أصـر ف  ، فقلـت :  : أص  هذه المسألة فقال 
ألــيس فيــه وزن الفعــل، والصــفة   فقــال : رددت ــه  إلــى أصــله ، وأصــله : العــدد. فقلــت: أال فعلــت  

. مثل هذا  فلم يأت  بمقنع "  .(95)في أحم ر 
ـــــر  بعـــــد نخلـــــص اذن إلـــــ ى أن  " مـــــذهب ســـــيبويه أن ـــــه )أي: أحمـــــر( ال ينصـــــرف اذا ن ك 

ــد ة  ، ثــم وافقــه فــي كتابــه األوســط، وأكثــر المصــنفين ال يــذكرون إال  التســمية. وخالفــه األخفــش م 
ر  قوليه "  .(93)مخالفت ه  ، وذكر موافقت ه  أولى ؛ ألنها  خ 

وهـذا التـواتر علـى نقـل  (94)ي تـههذا قول ابن مالك، ورد ده من بعده جمع  من شـارحي ألف
نفـي الخـالف عـن إمامينـا )رحمهمـا اهلل( فـي يقـوي  مـا أذهـب إليـه مـن تراجع األخفش عن رأيـه 

 (. لمعواهلل تعالى أ هذه المسألة )
 . و خر دعوانا أن الحمد هلل رب  العالمين
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 الهوامــــــش :

                                                 
 –ينظر: المدارس النحوية د. شوقي ضيف ، وخطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي )األخفش (0)

 الكوفيون( د.عفيف دمشقية ، ومن مسائل الخالف بين سيبويه واألخفش د.أحمد ابراهيم سيد أحمد .
 .352-0/354للسيرافي: ، وشرح كتاب سيبويه 3/313ينظر: اعراب القر ن للنحاس:  (5)
 .0/357شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (3)
عراب القر ن للباقولي: 092-0/094ينظر: النكت في شرح كتاب سيبويه للشنتمري:  (4) ، 3/932، وا 

، وشرح الرضي على الكافية: 571-0/69، وشرح المفصل: 0/025والغرة في شرح اللمع البن الدهان: 
، 0/332، ومغني اللبيب: 67، ومنه  السالك ألبي حي ان: 3/0500، وارتشاف الضرب: 5/097

، والمقاصد الشافية: 350/ 0، وشرح ابن عقيل:0/519، وشرح األلفية للمرادي: 488والجنى الداني 
، وحاشية 0/567، وشرح األشموني: 460، 0/428، وهمع الهوامع: 0/569، وشرح التصريح: 5/544

 .0/372الصبان: 
 .3/0500رب: ارتشاف الض (2)
 .5/58التبيان في إعراب القر ن:  (6)
 .331، وشرح قواعد اإلعراب، للكافيجي:  488، وينظر: الجنى الداني: 3/0500ارتشاف الضرب:  (7)
عرابه:  (8)  .4/350معاني القر ن وا 
 .0/460همع الهوامع:  (9)
، 0/569، وشرح التصريح: 0/332، ومغني اللبيب: 488، والجنى الداني: 7/367البحر المحيط:  (01)

 .0/428همع الهوامع: 
، وخطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي 013ينظر: المدارس النحوية د. شوقي ضيف: (00)

، ومن مسائل الخالف بين سيبويه واألخفش د.أحمد ابراهيم  51الكوفيون( د.عفيف دمشقية :  –)األخفش
 .081-079سيد أحمد : 

. وقد عزا كل من أبي حي ان، وابن هشام، والسيوطي للفراء أنها 0/590بتداء: إيضاح الوقف واال (05)
، 0/336، ومغني اللبيب: 3/0505عنده حرف جر تخفض أسماء الزمان. ينظر: ارتشاف الضرب: 

 .0/460وهمع الهوامع: 
 .0/569، وشرح التصريح: 0/332، ومغني اللبيب: 3/0500ينظر: ارتشاف الضرب:  (03)
 .0/328لتسهيل: شرح ا (04)
 .7/367وهي قراءة أبي السمال، ينظر: البحر المحيط:  (02)
 .28-0/27الكتاب:  (06)
 .357-0/356شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (07)
 .5/372الكتاب:  (08)
 .0/352شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (09)
 .352-0/354نفسه:  (51)
 .0/61الكتاب:  (50)
 .0/356شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (55)
 .0/357(، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي: 6هامش ) 0/28الكتاب:  (53)
 .5/495: ، وط ) قراعة (  424-5/423ط ) فارس ( :  معاني القر ن (54)
 .3/011الكامل في اللغة واألدب:  (52)
 .0/428، وينظر : همع الهوامع: 3/0501ارتشاف الضرب:  (56)
 .488الجنى الداني:  (57)
 4/0642ضرب: ارتشاف ال (58)
 .5/368ينظر: همع الهوامع:  (59)
 .550ينظر: من مسائل الخالف بين سيبويه واألخفش:  (31)
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 .578، وينظر: الجنى الداني: 5/009شرح األلفية:  (30)
 .3/400، وحاشية الصب ان: 3/083شرح األشموني:  (35)
 .999شرح كافية ابن الحاجب:  (32)   .0/545مغني اللبيب:  (43)،(33)
 .3/21الكتاب:  (36)
 .4/555، وينظر: 3/6نفسه:  (37)
ق للسيرافي ، ولم اقف في شرحه للكتاب في عزاه المحق   ( ، والنص  7، الهامش ) 6/  3الكتاب :  (38)

 .  096-092/ 3على قوله هذا : 
 .3/6للسيرافي:سيبويه كتاب شرح  (39)
 .3/07، وينظر: 3/7نفسه:  (41)
 .057-0/056، وط ) قراعة ( :  051-0/009 ط ) فارس ( : معاني القر ن (40)
(45) 5/064. 
 .006ينظر: مختصر في شواذ القراءات: (43)
 معتبط ا: من غير عل ة تقتضي ذلك ، وال استحقاق . (44)
 أبسأ:  نس. (42)
 .5/473الخصائص:  (46)
 .5/471نفسه:  (47)
، 624، ومغني اللبيب: 3/305، وشرح التسهيل البن مالك: 0/305ينظر: اعراب القر ن للباقولي:  (48)

 .3/95، وحاشية الصبان: 5/006، وشرح التصريح: 3/006، والبرهان في علوم القر ن: 814
، وقد وهم أبو حيان والمرادي فيما عزوه 0/262، شرح األلفية للمرادي: 4/0906ارتشاف الضرب: (49)

 إلى الكسائي وسيأتي تصويب ذلك في متن المسألة.
 .641-0/639ة: المقاصد الشافي (21)
 .0/386الكتاب:  (20)
 .   444/ 5،  وط ) قراعة ( :  5/418: ط ) فارس (معاني القر ن  (24)   . 93-95/  0،  وط ) قراعة ( :  0/88معاني القر ن ط ) فارس (:  (32)،(25)
عرابه ، للزجا   :  (22) عراب القر ن ، للنحاس:  058/ 0ينظر : معاني القر ن وا   . 20/  0، وا 
 .    93/  0،  وط ) قراعة ( :  0/88ط ) فارس ( :  معاني القر ن (26)
 . 94/  0، وط ) قراعة ( :  0/89نفسه: ط ) فارس ( :  (27)
 ، وقد رد  الفراء على الكسائي رأيه هذا.35-0/30معاني القر ن:  (28)
 .57-0/56جامع البيان عن تأويل  ي القر ن :  (29)
 .0/085تفسير الراغب االصفهاني:  (61)
ـــة الشـــافية: 0/083مـــة المحســـبة: ، وشـــرح المق د  0/012ينظـــر الخصـــائص:  (60) ، 0/454، وشـــرح الكافي

، وتحريــر الخصاصــة فــي تيســير الخالصــة البــن 0/437، وشــرح األلفيــة للمــرادي: 360والجنــى الــداني:
 .0/714، وشرح التصريح: 090الوردي: 

 .42-44/ 3قيل: ، وشرح ابن ع5/249المحرر في النحو للهرمي:  (65)
 .0/037شرح األلفية للمرادي:  (63)
 .5/539، وارتشاف الضرب: 5/36ينظر: شرح المفصل:  (64)
، 0/438، وشرح األلفية للمرادي: 5/249، والمحرر في النحو: 0/454ينظر: شرح الكافية الشافية:  (62)

 .578، وشرح قواعد اإلعراب البن هشام، للكافيجي: 090وتحرير الخصاصة: 
، 0/438، وشـرح األلفيـة للمـرادي: 3/0400، وارتشاف الضـرب: 591-589ينظر: منه  المسالك:  (66)

 .4/95والمقاصد الشافية: 
 .0/461شرح الكافية:  (67)
 .42-44/ 3شرح ابن عقيل:  (68)
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 .4/95المقاصد الشافية:  (69)
 .517، و99وهو المرحوم االستاذ شوقي ضيف. ينظر: المدارس النحوية:  (71)
 .3/009الكتاب:  (70)
 .017-0/016نفسه:  (75)
 .017/ 0نفسه:  (73)
(74) 5 /234. 
 .0/37والتقدير إذا انشقت السماء  " ينظر: إعراب القر ن : وقد ره الباقولي بقوله: "  (72)
 .3/089الكتاب:  (76)
 .469شرح ابن الناظم:  (77)
 .3/098الكتاب:  (78)
، و من مسائل 775/ 5، واللمحة في شرح الملحة: 7صينظر: ما ينصرف وما ال ينصرف للزجا :  (79)

  .521-549الخالف بين سيبويه واألخفش: 
، والمرتجـــل البـــن 0/786، والغـــرة فـــي شـــرح اللمـــع البـــن الـــدهان:513شـــرح اللمـــع للواســـطي الضـــرير: (81)

 .360-361، وشرح كافية ابن الحاجب ليعقوب بن حاجي عوض:81الخشاب:
 .8ينصرف: ص ينظر: ما ينصرف وما ال (80)
 .483-5/485، وأمالي ابن الحاجب: 428ينظر: علل النحو:  (85)
 .377، و345/ 3المقتضب:  (83)
 .0/355المسائل البصريات:  (84)
 .0/095شرح المفصل:  (82)
 .0/059، وهمع الهوامع: 0/205، واللباب في علل البناء واإلعراب: 36المفصل:  (86)
هميشاته على حواشي الكتاب . ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير يعني بالطرة ، وجمعه الطرر : ت (87)

 . 983/ 3للشلوبين : 
 .398:  3الكتاب :  (88)
، والمقاصـــد 3/983، وينظـــر: شـــرح المقدمـــة الجزوليـــة الكبيـــر: 901-5/919شـــرح جمـــل الزجـــاجي:  (89)

 .031/  0، وشرح كافية ابن الحاجب للحسن بن أحمد الجالل :  2/295الشافية: 
 .3/983شرح المقدمة الجزولية الكبير:  (91)
 .2/291المقاصد الشافية:  (90)
 .513شرح اللمع في العربية:  (95)
 .0499شرح الكافية الشافية:  (93)
رشــاد المســالك البــن 4/051، وأوضــح المســالك البــن هشــام: 5/005ينظــر شــرح األلفيــة للمــرادي:  (94) ، وا 

، 5/321، وشــرح التصــريح علــى التوضــيح: 2/295لشــافية: ، والمقاصــد ا529-5/728قــيم الجوزيــة: 
، وحاشـــية الصـــبان: 0/358، وشـــرح االشـــموني: 4/018وشـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك البـــن جـــابر الهـــواري: 

3/599. 
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 المصادر والمراجع                                   
 القرآن الكريم .

رجب عثمان محمد ،  هـ(، تحقيق : د. 742من لسان العرب ،ألبي حيان )ت  ارتشاف الضرب -
 م .  0998 -هـ  0408، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  0ط
هـ( ، تحقيق : د. محمد بن 767ة )ت ، البن قيم الجوزي   إرشاد السالك الى حّل ألفية ابن مالك –

 م.5119 -هـ 0431،  0عوض السهيلي ، منشورات الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة ، ط
هـ( تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ، الناشر: 338، ألبي جعفر الن ح اس )ت  إعراب القرآن -

 هـ.0450، 0منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط: 
ي بن الحسين الباقولي لالمنسوب خطأ  الى الزجا  ، وهو كتاب ) الجواهر ( لع إعراب القرآن - 

 هـ.0406، إيران ،  3بياري، دار التفسير ، طإبراهيم األ هـ( تحقيق:243)ت
هـ( تحقيق: د. فخر صالح سليمان 646جمال الدين ابن الحاجب )ت  ل،  أمالي ابن الحاجب -

 م 0989 -هـ  0419بيروت ،    –األردن، دار الجيل  -قدارة ، الناشر: دار عمار 
، تحقيق: محمد محي  هـ(760 نصاري) ت، البن هشام االاوضح المسالك الى الفية ابن مالك -

 م.0981الدين عبد الحميد، الطبعة السادسة، دار الندوة، لبنان: 
( ، تح : 358ابن األنباري )ت ركب، ألبي  إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل )عز وجل( -

 م . 0970-هـ0391محيي الدين عبد الرحمن رمضان ، دمشق ، 
هـ( ، تحقيق : الشيخ عادل احمد عبد الموجود 742ان األندلسي )ت، ألبي حي المحيط البحر -

 لبنان . –بيروت  –، دار الكتب العلمية 0و خرين ،  
هـ( ، تحقيق : محمد 794، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي) ت البرهان في علوم القرآن -

  أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهرة .
 5هـ( ، تح : علي محمد البجاوي ، ط606، ألبي البقاء العكبري )ت إعراب القرآن التبيان في -

 م . 0987-هـ0417، دار الجيل ، بيروت ، 
ه( ، تح: عبداهلل الجاموس، 749، البن الوردي ) ت تحرير الخصاصة في تيسير الخالصة -
 م.5119 –ه 0431سوريا ،  –، مكتب الجويني لتحقيق التراث ، دمشق 0ط
، تحقيق: د. 0هـ( ،  452في حدود ت) ي، للراغب األصفهان تفسير الراغب األصفهاني -

 .م0999 -ـ ه 0451، 0ط جامعة طنطا ، -يز بسيوني ، الناشر: كلية اآلدابمحمد عبد العز 
هـ( تحقيق : أحمد محمد 301الطبري )ت ، لمحمد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 م .5111 -هـ 6351 ،  0لة ، طشاكر ، مؤسسة الرسا
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ه ( ، تحقيق : طه محسن، مؤسسة 749، للمرادي ) ت الجنى الداني في حروف المعاني -
 م.0976 –هـ 0396الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل: 

لخضري محمد ا، ل حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -
-هـ0409لبنان، -، بيروت دار الكتب العلمية ،0 ط ، تركي فرحان مصطفى ،تح:هـ(0587)ت

 م. 0998
، مطبعة  0هـ( ، ط0516، لمحمد بن علي الصبان )ت حاشية الصبان على شرح األشموني -

 م . 0947-هـ0366االستقامة ، القاهرة ، 
هـ( ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية 395بن جني )ت، آل الخصائص -

 م .0991داد ، العامة ، بغ
، الدكتور عفيف دمشقية،  الكوفيون( -خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي )األخفش -

 م.0981بيروت، الطبعة االولى،  -دار العلم للماليين
هـ(، تحقيق : محمد محي الدين 769، البن عقيل )ت شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

 م . 0964-هـ0384ة ، ، مطبعة السعاد 04عبد الحميد ، ط
تح : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ،  ، ه( أللفية ابن مالك959شرح األشموني ) ت -

 المكتبة األزهرية للتراث . 
هـ( ، تح : د . عبد الحميد السيد محمد عبد 686، البن الناظم )ت شرح ألفية ابن مالك -

 الحميد ، دار الجيل ، بيروت . 
، البن جابر الهواري ) من نحاة القرن الثامن الهجري ( ، تحقيق: د. عبد  مالكشرح ألفية ابن  -

 م .5111 -هـ 0451الحميد السيد محمد عبد الحميد ، المكتبة األزهرية للتراث ، مصر ، 
، دار مكتبة المعارف  0، تح : د.فخر الدين قباوة ، طشرح األلفية البن مالك ، للمرادي  -

 م .5117 –ه 0458لبنان ،  –روت للطباعة والنشر ، بي
محمد عبد  :قيقهـ(، تح675بن مالك )ت،آلشرح التسهيل )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( -

 م . 5110-هـ0455لبنان ، -، دار الكتب العلمية، بيروت0، ط القادر عطا، وطارق فتحي السيد
محمد باسل عيون هـ(، تح: 912، للشيخ خالد األزهري )ت شرح التصريح على التوضيح -

 م . 5111-هـ0450، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 0السود ، ط
ه( تحقيق ودراسة ) من الباب األول حتى 619، البن خروف االشبيلي )  شرح جمل الزجاجي -

، معهد البحوث العلمية  0نهاية باب المخاطبة( د. سلو  محمد عرب، جامعة أم القر  ، ط
حياء التراث اال  ه .0490سالمي ، وا 
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ه( ، تح : يوسف حسن عمر 686، لرضي  الدين االسترابادي )ت  شرح الرضي على الكافية -
 م . 0996، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ،  5، ط
، ألبي بكر ابن االنباري ، تح : عبد السالم محمد  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات -

 م .0969ر ، ، دار المعارف بمص 5هارون ، ط
هـ( ، تحقيق : فخر الدين 879لمحيي الدين الكافيجي ) تشرح قواعد االعراب البن هشام ،  -

 م .0996،  3دمشق ، ط –قباوة ، دار طالس 
للحسن بن أحمد شرح كافية ابن الحاجب ، المسمى ) المواهب الوافية بمراد طالب الكافية ( ،  -

   عبداهلل القاضي ، مكتبة أوالد الشيخ للتراث ، مصر .ه( ، تحقيق : د.أحمد 0184الجالل ) ت 
هـ( ، تحقيق ، د. سعد محمد 842ليعقوب بن حاجي عوض ) ت شرح كافية ابن الحاجب ،  -

 مصر .  –عبد الرزاق ابو نور ، مكتبة اإليمان بالمنصورة 
 0جود ، ط، البن مالك، تح: علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد المو شرح الكافية الشافية -

 م.5111-هـ0451، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
ه(، تح: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد 368، ألبي سعيد السيرافي) تشرح كتاب سيبويه -

 م. 5118 -هـ0459لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت0علي ، ط
حقيق : رجب عثمان محمد ، ت،  هـ ( 469للواسطي الضرير ) ت بعد  في النحو ، شرح اللمع -

 م .5111 -هـ  0451،  0القاهرة ، ط –مكتبة الخانجي 
، لجامع العلوم الباقولي ، تح : ابراهيم محمد أبو عبادة ، جامعة االمام محمد بن  شرح اللمع -

 م. 0991 –ه0400سعود االسالمية ، دار الثقافة والنشر بالجامعة ، السعودية ،
قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب ، الناشر: دار هـ( ، 643يش )ت، البن يع شرح المفصل -

 م . 5110 -هـ  0455،  0لبنان ، ط –الكتب العلمية، بيروت 
هـ( ، تحقيق : تركي بن سهو 624، ألبي علي الشلوبين ، ) ت  شرح المقدمة الجزولية الكبير -

 م .0993 -هـ 0403،  0العتيبي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
، المكتبة  0هـ( ، تح : خالد عبد الكريم ، ط469ن بابشاذ )تآلب،  شرح المقدمة المحسبة -

 م .0976العصرية ، الكويت ، 
 –مكتبة الرشد  هـ( ، تح : د. محمود جاسم الدرويش ،380بن الوراق )ت، آل علل النحو -

 م 0999 -هـ  0451 -،  0السعودية ، ط -الرياض
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( ، ألبي محمد سعيد  ن أول باب إّن وأخواتها الى آخر باب العطفالغرة في شرح اللمع ) م -
 –هـ( ، تحقيق ، د. فريد عبدالعزيز الز امل الس ليم ، دار التدمرية 269بن مبارك الدهان ) ت

 م . 5100 –ه 0435،  0الرياض ، ط
دار  ، محمد أبو الفضل إبراهيم :قيق تح هـ(،582)ت للمبرد ، اللغة واألدب الكامل في -

 هرة . ، القا العربيالفكر 
هـ( ، تحقيق : عبد السالم هارون ، الهيئة المصرية العامة 081، لسيبويه )ت الكتاب -

 م .0972-هـ0392للكتاب،
هـ(، تحقيق : الشيخ عادل 881البن عادل الدمشقي الحنبلي ) تاللباب في علوم الكتاب ، -

 -بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية ،  0أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ط
 م . 0998-هـ  0409

، تحقيق : هد  محمد قراعة ، لجنة احياء  هـ( 300)ت ، للزجا  ما ينصرف وما ال ينصرف -
 م . 0970 -هـ 0590التراث العربي ، القاهرة ، 

ود. بـن جنـي ، تـح : ناصـف ، ، ال المحتسب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات واحيضـاح عنهـا -
 م . 5114-هـ0454النجار ، ود. شلبي ، القاهرة ، 

هـ( ، تحقيق: د. منصور علي محمد 715، لعمر بن عيسى الهرمي ) ت  المحرر في النحو -
 م . 5112 -هـ 0456،  0القاهرة ، ط –عبد السميع ، دار السالم 

، دار  رس تر ، نشر :  . برجش ه، البن خالوي مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع -
 الهجرة . 

 م. 0928مصر ،  –، د.شوقي ضيف ، دار المعرف  المدارس النحوية -
 م. 0975 -هـ 0395،هـ(، تحقيق: د. علي حيدر، دمشق267، البن الخشاب ) ت  المرتجل -
هـ( تحقيق: د. محمد الشاطر، مطبعة  377، ألبي علي الفارسي )ت  المسائل البصريات -

 هـ 0982 -هـ  0412، 0ط المدني ،
، الكويت ،  5هـ( ، تحقيق : د. فائز فارس ، ط502، ل خفش األوسط )ت معاني القرآن -

-هـ0400، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  0م ، وتح : هد  محمود قراعة ، ط0980-هـ0410
 م . 0991

،  3هـ( ، تحقيق : نجاتي ، والنجار ، وشلبي ، وناصف ، ط517، للفراء )تمعاني القرآن  -
 م .5110-هـ0455مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 
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عرابه - ، عالم الكتب ،  0، للزجا  ، تح : د. عبد الجليل عبده شلبي ، ط معاني القرآن وا 
 م . 0988-هـ0418بيروت ، 

تح : د. مازن المبارك ، ومحمد علي  البن هشام األنصاري ،، مغني اللبيب من كتب األعاريب -
 م .0978، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ، حمد اهلل 

هـ( ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد 238، لجار اهلل الزمخشري )ت المفصل في علم العربية -
 الحميد ، مطبعة حجازي ، القاهرة .

هـ( ، تحقيق : 791، ألبي اسحاق الشاطبي ) ت  المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية -
ن بن سليمان العثيمين ، و خرون ، معهد البحوث العلمية ، جامعة أم القر  ، مكة عبدالرحم

 م .5117،  0المكرمة ، ط
-هـ0402، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ه ( 582) ت  ، للمبرد المقتضب -

 م . 0994
ر الطباعة د. أحمد ابراهيم سيد أحمد ، دامن مسائل الخالف بين سيبويه واألخفش ،  -

 م .0988 –ه 0418،  0المحمدي ة ، ط
، تحقيق : سيدني كالزر . مطبعة  تعليقات أبي حيان على ألفية ابن مالك –منهج السالك  -

 ، ت كت   م .0947المجمع األمريكي الشرقي ، نيوهاتن ، ك نك 
ن ، تح : زهير عبد المحسهـ(476)ت، ل علم الشنتمري  النكت في تفسير كتاب سيبويه -

 م . 0987-هـ0417، الكويت ،  0سلطان ، ط
هـ( تحقيق : عبد 900)ت ، لجالل الدين السيوطي  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 
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