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  مسائل نحوية ليست خالفية بين سيبويه ، واألخفش
 ـــ   القسـم األول   ـــ

 
 أ.م.د.مازن عبد الرسول سلمان ،  م.د.قاســم محمــد أســود ،  م.م.نبــــأ شــاهر اسـماعيل

  

 المقدمــــــــــة

الحمد هلل .. والصالة والسالم على رسول اهلل ، وآله ، وارض اللهم عن اصحابه ومن 
 سار على نهجه ، واقتفى أثـــــــره .

 أما بعد ..

يعّد الخالف النحوي من الظواهر التي أّرقت الدرس النحوي ، وزادت من مصاعبه ؛ ذلك ف
أّن تعّدد اآلراء في المسائل النحوية يقدح في استقرارها ، واستيعابها ، والخلوص منها الى 

 ه ، والداللة .رأي ثابت بّيـن القيد ، موّحد الشرط ، والتوجي
ذا ما زدنا عليه اضطراب العزو في بعض تلكم المسائل التي يزعم النحاة أنها خالفية فإّن  وا 
األمر سيزداد تعقيدا ، والسيما أن كان اضطراب العزو يشمل علمين من أبرز علماء العربية 

 ه (  .502ه ( ، واألخفش األوسط ) ت 081المؤسسين ، وهما : سيبويه ) ت 
ا تأتي أهمية البحث فهو جهد يتقّصى مسائل الخالف التي وردت في مؤلفات بعض ومن هن
على أنها خالفية بين هذين العالمين ) رحمهما اهلل ( . القدماء ، والباحثين المعاصرين النحاة 

في حين أن تتبعها والتحقق منها في مؤلفيهما ) الكتاب ( ، ) ومعاني القرآن ( يثبت أنها 
ينهما ، وأنهما يتفقان في توجيه هذه األحكام ، وأّن ما عزي اليهما بهذا الشأن ليست خالفية ب

 غير دقيق .
وبذا فإن البحث يسهم في استقرار عدد من االحكام النحوية ، إذ يلغي توجيها عزي الى 

 احدهما على أنه خالف مع النحوي اآلخر ، ويوّحد توجيه الحكم النحوي . 
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لعربي به حاجة ماّسة الى مثل هكذا جهد يقّوم مشكالت تراثه ، ونحسب أّن الدرس النحوي ا
 ويشّذبه من هذا الخلط ، واالضطراب . 

ونود أن نشير الى أننا قد وقفنا على ما يقرب من عشر مسائل نحوية أثبت تحققنا منها أنها 
ليست خالفية بيد أن صعوبة استيفاء المسألة على شكلها األمثل لكوننا ملزمين بوقت 

 لمؤتمر المحدد لتسلم البحوث قد جعلنا نقتصر على تناول ثالث مسائل فقط وهي :ا
 

 المسألة األولى : نعــــت المعرفـــة بالنكــــرة ، والنكرة بالمعرفة .

 .عطف االسم الظاهر على الضمير المجرور المسألة الثانية : 

 . المرفوععطف االسم الظاهر على الضمير المسألة الثانية : 
الموفـق  فهـو سأل اهلل تعالى أن يمنحنا الفكـر المحقـق الناقـد ، والقلـم المسـدد الناصـ  ..ن

 .. والمسّدد ، والهادي الى الصواب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون ــــالباحث
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 لمسألة األولى : نعــــت المعرفـــة بالنكــــرة ، والنكرة بالمعرفة :ا

، وقــد ذكــر ســيبويه هــذا فــي منــع النحــاة نعــت المعرفــة بــالنكرة، ونعــت النكــرة بالمعرفــة        
. بيــد أنــه نقــل عــن شــيخه الخليــل أنــه قــب  فــي مــرة نعــت النكــرة (0)مواضــع متعــددة مــن كتابــه

اســتقب  أن أقــول )هــذه مائــة ضــرب  بالمعرفــة، وأجازهــا فــي أخــرل، إذ نقــل عنــه أنــه قــال: ))
ب  فالخليــل ههنــا يســتق (5)(( الضــرب( صــفة فيكــون نكــرة وصــفت بمعرفــة جعــل )أاألميــر(، ف

وزعـــم الخليــل )رحمــه اهلل( أنـــه  . قــال ســيبويه: )) نعــت النكــرة بالمعرفـــة، إال أنــه عــاد فأجـــازه
 .(3)( (( أخي زيد يجوز أن يقول الرجل: )هذا رجل أخو زيد( إذا أردت أن تشبهه بـ)

قبـــي  ضـــعيف ال يجـــوز إال فـــي موضـــع  ولـــم يـــرتض ســـيبويه قـــول شـــيخه هـــذا وذكـــر أنـــه ))
ا لقلت: )هذا قصير الطويل( تريد: )مثل الطويل( فلـم يجـز هـذا كمـا االضطرار، ولو جاز هذ

؛ ألنــك تــنقض مــا  أقــب قــب  أن تكــون المعرفــة حــاال للنكــرة إال فــي الشــعر، وهــو فــي الصــفة 
 ، وقـد ذكـر الشـنتمري أنّ (4)(( تكلمت به، فلـم يجامعـه فـي الحـال، كمـا فارقـه فـي الصـفة

 :   عدة تعقيباتذكره م على ما تقدّ  نا. ول(2)سيبويه استضعف ما زعمه الخليل
األعلـــم يظهـــر بوضـــوح عـــدم  فـــي النصـــوص الســـابقة للخليـــل وســـيبويه وكـــذلك نـــّص  -0

الخليــــل يقــــب ، ويجــــوز، وســــيبويه ف مصــــطل  الــــذي يعبــــر بدقــــة عــــن الحالــــةاســــتقرار ال
ـــة لســـيبويه  ـــم هـــذه المصـــطلحات الثالث ـــع، فـــي حـــين يجمـــع األعل يضـــعف، ويقـــب ، ويمن

 مـنأن لكل من هذه المصطلحات داللته الخاصة التـي تميـزه  ال شكّ و بتعبير الضعيف، 
 .غيره 

الــذي يفهــم مــن كــالم الخليــل الــذي نقلــه عنــه تلميــذه األمــين ســيبويه أنــه يجــوز هــذه  -5
 الف، أو خالفه أغلب النحاة الذين أتوا بعده.خالحالة لكن على قب ، وبهذا يكون قد 

                                                           
 .50، والتوابع في كتاب سيبويه: 003-005، 7، 5/6ينظر: الكتاب:  (0)
 .050-5/051الكتاب:  (5)
 .47، وينظر: المؤاخذات النحوية: 0/603المصدر نفسه:  (4)و  (3)

 

 .0/395ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه:  (2)
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ن تعــددت لــدل ســيبويه -3 فــي الحكــم علــى هــذه المســألة إال إنهــا يفهــم  إن التعبيــرات وا 
منها أنه يمنع نعت النكرة بالمعرفة، إذ تكرر فـي الـنص قولـه: ال يجـوز، ولـم يجـز، كمـا 
أنـــه قصـــر جـــوازه علـــى موضـــع االضـــطرار، فضـــال عـــن إشـــارته إلـــى المنـــع فـــي مـــواطن 

 .(6)أخرل من كتابه كما تقدم. وقد حكم أغلب النحاة على هذه المسألة بالمنع
وعلــل ســيبويه المنــع بقولــه: )ألنــك تــنقض مــا تكلمــت بــه(، وقــد فســر الشــنتمري مــا ذكــره 

فــــال يجــــوز أن يكــــون  ، يريــــد أن الصــــفة والموصــــوف كشــــيء واحــــد ســــيبويه بقولــــه: ))
العلة فـي امتنـاع وصـف المعرفـة بـالنكرة  . وقيل: إن ))(7)(( أحدهما معرفة واآلخر نكرة

ـــى الشـــياع والعمـــوم، فهـــي كـــالجمع، هـــو لمـــا بينهمـــا مـــن المخالفـــة؛ ألن  النكـــرة تـــدل عل
والمعرفـــة تـــدل علـــى االختصـــاص، فهـــي كالواحـــد، فكمـــا ال يوصـــف الواحـــد بـــالجمع، وال 

 .(8)(( الجمع بالواحد، فكذلك ال توصف المعرفة بالنكرة، وال النكرة بالمعرفة
لنكـــرة ال وقيـــل ))ال توصـــف المعرفـــة بـــالنكرة؛ ألن الصـــفة لزالـــة االشـــتراك العـــارض، وا

تزيل االشتراك العارض، فبطل أن توصف المعرفة بالنكرة، وال توصف النكـرة بالمعرفـة؛ 
 .(9)أن تكون تابعة للنكرة((… ألن المعرفة أحق بالتقديم، وال يجوز

هــذا رأي ســيبويه إذن فهــو يمنــع نعــت النكــرة بالمعرفــة ، والمعرفــة بــالنكرة . أمــا األخفــش 
. مـن القـدماء، (01)ان، والسـيوطي، واألشـموني، والصـبانحيـ يأبـ فقد عزل اليه كـل مـن 

                                                           
، وشــــــرح 5/33، واألصــــــول: 4/314، والمقتضــــــب: 3/598ينظــــــر: معــــــاني القــــــرآن )الفــــــراء(:  (6)

، 83-85، واللمـع فـي العربيـة: 02، 04، 03، والجمـل فـي النحـو: 83القصائد السـبع الجاهليـات: 
، 5/407، وشــرح المقدمــة المحســبة: 0/069، والتبصــرة والتــذكرة: 0/324اب: وســر صــناعة العــر 

 .5/095، وشرح أبي عقيل: 3/040، وشرح المفصل: 560-561وأسرار العربية: 
 .0/395النكت في تفسير كتاب سيبويه:  (7)
 .560-561، وينظر: أسرار العربية: 5/407شرح المقدمة المحسبة:  (8)
 .0/069 التبصرة والتذكرة: (9)
، 3/61، وحاشــية الصــبان: 007-5/006، وهمــع الهوامــع: 5/281ينظــر: ارتشــاف الضــرب:  (01)

 .556والتوابع في كتاب سيبويه: 



 

 ( 5 ) 
 

يخـالف أنـه (00)واألستاذ إبراهيم مصطفى، والدكتور عدنان محمد سلمان من المعاصـرين
يجيز وصف النكرة بالمعرفة إذا تخصصـت بالوصـف، وذكـروا سيبويه في هذه المسألة ف

ســـ حل علـــي م فــــانران يقومـــان مقام مـــا مـــن الـــ ين أ أنـــه جعـــل منـــه قولـــه تعـــالى: 
وما نسبه نحاتنـا وباحثونـا األفاضـل إلـى األخفـش أمـر بعيـد عـن الصـحة،  (05) األولين

فقد تحققت من األمر في كتابه )معاني القرآن( فوجدته يقـول تعقيبـا علـى اآليـة السـابقة: 
وقال بعضهم: )األوليان(، وبها نقرأ؛ ألنـه حـين قـال: )يقومـان مقامهمـا مـن الـذي ))…. 

، فقــال: )األوليــان(،  هما حتــى صــارا كالمعرفــة فــي المعنــىم( كأنــه قــد حــدّ أســتحق علــيه
 فأجرل المعرفة عليهما بدال ومثل هذا مما يجري على المعنى كثير. قال الراجز: 

 علي يوم تملك األمورا       صوم شهور وجبت نذورا
 وبدنا مقلدا منحورا

 

 .(03)(( فجعله على )أوجب(؛ ألنه في معنى: قد أوجب
نما يجعل )األوليان( بدال من قوله: )فآخران(.فا  ألخفش ال يذكر النعت البتة، وا 

وأختلـف أهـل العربيـة  هذا ما ذكره الطبري في هـذه اآليـة إذ قـال: )) ناولعل ما يؤكد قول
:  في الرافع لقوله )األوليان( إذ قرئ كذلك، فقال بعض نحويي البصـرة )يعنـي األخفـش(

)آخــران( فــي قولــه )فــآخران يقومــان مقامهمــا(، وقــال: إنمــا  يــزعم أنــه رفــع ذلــك بــدال مــن
جــاز أن يبــدل )األوليــان( وهــو معرفــة مــن النكــرة؛ ألنــه حــين قــال: )يقومــان مقامهمــا مــن 

هما حتـــى صـــار كالمعرفـــة فـــي المعنـــى، فقـــال: الــذين أســـتحق علـــيهم( كـــان كأنـــه قـــد حـــدّ 
،  الـذي أستشـهد بـه األخفـش . ومن ثم أورد الشعر(04)(( )األوليان( فأجرل المعرفة بدال

وفضال عما تقدم فإن األخفش ذكر كالما يؤكد منعه إذ قال: ))إذا قلـت: )جـاء عبـد اهلل 
                                                           

 .556، والتوابع في كتاب سيبويه: 055ينظر: أحياء النحو:  (00)
 .017المائدة:  (05)
 .0/566معاني القرآن:  (03)
 .7/009جامع البيان:  (04)
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؛ ألن هــذا نكــرة وهــذا  راكــب( مــن صــفته راكبــا( فقــد شــغلت الفعــل بـــ )عبــد اهلل(، ولــيس )
نمــا جئــت بــه لتجعلــه اســما للحــال التــي جــاء فيهــا  فهــو يمنــع أن يكــون (02)(( معرفــة، وا 

 )راكبا( صفة ألنه نكرة و)عبد اهلل( معرفة.
فاألخفش يمنـع نعـت النكـرة بالمعرفـة والمعرفـة بـالنكرة ، متابعـا سـيبويه فـي ذلـك ومـن ثـم 

 فال خالف بينهما في هذه المسألة ) واهلل أعلم ( .
بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم مـــن منـــع وصـــف النكـــرة وممـــا تجـــدر االشـــارة اليـــه ههنـــا أّن النحـــاة 

وصـــف المعـــارف بالجمـــل؛ ألن الجمـــل نكـــرات، وال توصـــف النكـــرة  د منعـــوافقـــبالمعرفـــة 
، فـإذا (06)،  فـال يجـوز )مـررت بزيـد أبـوه كـريم( إذا أردت نعـت )زيـد( بالمعرفة كما تقـدم

أردت النعت أدخلت )الذي( فتقول: )مررت بزيد الذي أبوه قائم( فتكون قد توصـلت إلـى 
 .(07)وصف المعارف بالجمل بدخول واسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0/519: معاني القرآن (02)
، وشــرح 3/040، وشـرح المفصـل: 5/406، وشـرح المقدمـة المحسـبة: 5/30ينظـر: األصـول:  (06)

 .5/092أبن عقيل: 
 .5/406، وشرح المقدمة المحسبة 5/30ينظر: األصول:  (07)
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 :عطف االسم الظاهر على الضمير المجرور المسألة الثانية : 
 منع النحاة عطـف االسـم الظـاهر علـى الضـمير المجـرور مـن غيـر إعـادة حـرف الجـر.

ألنـــك ال تعطـــف  ؛ ))وال يجـــوز أن تعطـــف علـــى الكـــاف المجـــرورة االســـم : قـــال ســـيبويه
فهــو   (08)وأخيــك( ((ال يجــوز أن تقــول: )هــذا لــك ….المظهــر علــى المضــمر المجــرور

، (09)يحكــم بـــالمنع صـــراحة فــي حـــين حكـــم علــى المســـألة ذاتهـــا بــالقب  فـــي مـــوطن آخـــر
 وقصر الجواز على الشعر وجعل منه قول الشاعر: 

 فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا        فأذهب فما بك واأليام من عجب
بــدءا، ولعــل  إال أن قبحــه ينبغــي أن يحمــل علــى المنــع لتصــريحه بــه فــي الــنص المــذكور

ما يؤكد هذا ما ذكره الشـنتمري مـن أن سـيبويه ))بـين أن عطـف الظـاهر المجـرور علـى 
 .(51)المضمر المجرور غير جائز((

وقــد ذكــر  الســيرافي أن أبــا عثمــان المــازني أحــت  لســيبويه وذكــر أنــه لمــا كــان المضــمر 
وبـك( كـذلك المجرور ال يعطف على الظاهر إال بإعادة الخافض، كقولك: )مررت بزيد 

تقـــول: )مـــررت بـــك وبزيـــد(، فتحمـــل كـــل واحـــد منهمـــا علـــى صـــاحبه، وذكـــر أن المبـــرد 
 .(50)شايعه في هذا

 

                                                           
 .0/548الكتاب:  (08)
 .385-5/380ينظر: المصدر نفسه:  (09)
 .0/668النكت في تفسير كتاب سيبويه:  (51)
 .3/39)الهامش( وما نسبه إلى المبرد أمر صائب، ينظر: الكامل:  5/380: الكتاب: ينظر (50)
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. إال (55)وفضال عن المازني والمبرد والسيرافي، فقد منـع العطـف جمـع غفيـر مـن النحـاة
، فقد جوزا عطف الظاهر على الضمير المجـرور مـن غيـر (54)، وأبا حيان(53)أبن مالك

 الجر. إعادة حرف
هـــذا رأي ســـيبويه فـــي المســـألة ، أمـــا األخفـــش فقـــد عـــزي اليـــه أنـــه يخـــالف ســـيبويه فيهـــا 

أبـــن مالـــك، ويجيـــز عطـــف الظـــاهر الـــى المضـــمر المجـــرور . وممـــن عـــزل اليـــه ذلـــك : 
، والــدكتور (52)والرضــي األســتربادي، وأبــي حيــان، وأبــن هشــام، والســيوطي، واألشــموني

،  بـو جنـاح، وعفيـف دمشـقية، وخديجـة المفتـيعدنان محمد سـلمان، والـدكتور صـاحب أ
 .(56)والدكتور زهير عبد المحسن سلطان

مــا نســبه نحاتنــا وباحثونــا وعنــد الرجــوع الــى كتــاب معــاني القــرآن لالخفــش وجــدنا خــالف 
إذ قــال تعقيبــا اليــه مــن أنــه يجيــز عطــف الظــاهر علــى المضــمر المجــرور ؛  األفاضــل

قـال اهلل تعـالى:  )) (57)  ي  ساءلون بـ  واألرحـاما قوا اهلل ال على قول اهلل تعـالى: 

                                                           
، وجـــامع 0/554، ومعـــاني القـــرآن )األخفـــش(: 523-0/525ينظـــر: معـــاني القـــرآن )الفـــراء(:  (55)

، والمســائل المشــكلة 08، والجمــل فــي النحــو: 009، 5/79، 0/043، واألصــول: 4/556البيــان: 
-0/041، والتبصرة والتـذكرة: 0/586، والخصائص: 97اللمع في العربية: ، و 260)البغداديات(: 

ــــرآن المنســــوب للزجــــا : 5/430، وشــــرح المقدمــــة المحســــبة: 040 عــــراب الق ــــور 5/615، وا  ، ومنث
ــــد:  ، 544، 0/543، وشــــرح الجمــــل: 78، 5/21، وشــــرح المفصــــل: 5/07، والمفصــــل: 46الفوائ

 .5/535لنظائر: ، واألشباه وا49-5/48والفوائد الضيائية: 
 .5/539، وشرح ابن عقيل: 077ينظر: تسهيل الفوائد:  (53)
 .5/628ينظر: ارتشاف الضرب:  (54)
، وأوضــ  5/628، وارتشــاف الضــرب: 0/351، وشــرح الكافيــة: 078ينظــر: تســهيل الفوائــد:  (52)

 .3/004، وحاشية الصبان: 5/535، واألشباه والنظائر: 3/395المسالك: 
)الهــامش( ونســبه أيضــا إلــى  0/543، وشــرح الجمــل: 520بــع فــي كتــاب ســيبويه: ينظــر: التوا (56)

، ونحـو القـراء الكـوفيين: 081الشـلوبين، وخطـى مثعتـرة علـى طريـق تجديـد النحـو العربـي:  قطرب و
 ، )الهامش(، ونسبه إلى قطرب أيضا.0/668، والنكت في تفسير الكتاب:  013

 .0النساء:  (57)
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، واألول أحسـن؛ *)واألرحام( منصوبة. أي اتقوا األرحام، وقـال بعضـهم: )واألرحـام( جـر
 .  (58)(( ألنك ال تجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور

فهـــو يـــرج  قـــراءة النصـــب؛ ألنـــه يمتنـــع عنـــده عطـــف الظـــاهر المجـــرور علـــى المضـــمر 
   المجرور.

وّمما يؤكد ذلك قوله في موضع آخر تعقيبا على قوله تعالى ) إنا منجـوك وأهلـك إال    
امرأتــك ( : )) فالنصــب الوجــه ؛ ألنــك ال تجــري الظــاهر علــى المضــمر ، والكــاف فــي 

 .   (59) موضع جّر لذهاب النون ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .566ر: السبعة في القراءات: وهي قراءة حمزة. وينظ *
 .                0/554معاني القرآن:  (58)
 .   66/  0المصدر نفسه :  (59)
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 : عطف الظاهر على الضمير المرفوع الم صلالمسألة الثالثة : 
مــــن المســــائل التــــي اختلــــف فيهــــا النحــــاة عطــــف الظــــاهر علــــى الضــــمير المرفــــوع      

المتصل من غير توكيد بضمير منفصل، فسيبويه يقب  هذا العطف إذ يقول: ))وأمـا مـا 
يقــب  أن يشــركه المظهــر، فهــو المضــمر فــي الفعــل المرفــوع، وذلــك قولــك: )فعلــت وعبــد 

قولــك: )ذهبــت أنــت وزيــد(، وقــال اهلل فــإن نعتــه حســن أن يشــركه المظهــر، وذلــك …اهلل(
الجنـة  اسكن أنـت وزوجـك ، و(31) ا هب أنت وربك عز وجـل: 

وقـال عـز …(30)
حســن لمكــان )ال(، وقــد يجــوز فــي   (35)لــو شــاء اهلل مــا أشــركنا وال ءابا نــا وجــل: 

 الشعر. قال الشاعر:
 (33)قلت إذ أقبلت وزهر تهادل     كرمال المال تعسفن رمال ((

فـــالعطف عنـــده قبـــي  حتـــى يؤكـــد الضـــمير، أو يفصـــل بفاصـــل كــــ)ال( إال أنـــه جـــائز فـــي 
الشعر وعلى قلة. وحكم سيبويه بالقب  ليس فيه ما يوحي بمنع أو جواز، ولعـل مـا يؤكـد 
هــذا مــا ذكــره الشــنتمري مــن أن ســيبويه ))اســتقب  العطــف علــى المضــمر المرفــوع حتــى 

 .(34)يؤكد((
، وذهــــــب ابــــــن مالــــــك إلــــــى أنــــــه (36)لرضــــــي االســــــترابادي، وا(32)وقــــــد وافقــــــه الصــــــيمري

 .(37)ضعيف

                                                           
 .54المائدة:  (31)
 .32البقرة:  (30)
 .048األنعام:  (35)
 .578/ 0، وينظر: 379 -378/ 5الكتاب:  (33)
 .667/ 0النكت في تفسير كتاب سيبويه:  (34)
 .039/ 0 ينظر: التبصرة والتذكرة: (32)
 .096/ 0ينظر شرح الكافية:  (36)
 .077ينظر: تسهيل الفوائد:  (37)
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. مـــن هـــذه (41)، وابـــن يعـــيش(39)، وابـــن جنـــي(38)فـــي حـــين وقـــف كـــل مـــن ابـــن الســـرا 
المســألة مــوقفين. فمــرة يقبحــون ومــرة يمنعــون، األمــر الــذي يفهــم منــه أن تقبــيحهم ينبغــي 

 أن يحمل محمل المنع.
د المحسـن سـلطان أنـه يجيـز هـذه المسـألة فقد عـزل اليـه الـدكتور زهيـر عبـاألخفش  أما 

؛ مخالفا سيبويه . وعند رجوعنا الى كتابه معاني القـرآن وجـدناه يحكـم علـى المسـألة (40)
فــأجمعوا أمــركم وشــركاءكمإذ قــال معقبــا علــى قولــه عــز وجــل: بــالقب  

وقــال  : ))(45)
ــــى(43)بعضــــهم: )وشــــركاؤكم(  ، والنصــــب أحســــن؛ ألنــــك ال تجــــري الظــــاهر المرفــــوع عل

أء ا كنــا  ربــا  المضــمر المرفــوع، إال أنــه قــد حســن فــي هــذا للفصــل بينهمــا كمــا قــال: 
 .(42). فحسن؛ ألنه فصل بينهما بقوله )ترابا( (((44) وءابا نا

مــا فاصــل فــإن كــان هنــاك فاصــل حســن عنــده  العطــف مــن غيــر قــب فــاألخفش ههنــا ي
سـلطان مـن أن األخفـش العطف، وبهذا يغدو وهما ما ذكره الـدكتور زهيـر عبـد المحسـن 

، ومــن ثــم فــال خــالف بينــه وبــين  يجيــز عطــف الظــاهر علــى المضــمر المرفــوع المتصــل
 سيبويه في هذه المسألة  ) واهلل أعلم ( .

 
                                                           

، ذكر أنه 009/ 5، ذكر مصطل  )ال يجوز(، وفي المصدر نفسه: 79/ 5ينظر: األصول:  (38)
 .72)ال يحسن(، وينظر: الموجز في النحو: 

 .96ينظر: اللمع في العربية:  (39)
 ، وذكر أنه )ضعيف قبي (.67/ 8لم يجز(، وفي ، ذكر انه )3/76ينظر: شرح المفصل:  (41)
 .538المؤاخذات النحوية:  (40)
 .70يونس:  (45)
 .376ت العشر: اءاير في القر نوهي قراءة يعقوب. ينظر: المست (43)
 .67النمل:  (44)
(، ود. 540/ 0، وممــن منــع أيضــا ابــن عصــفور فــي )شــرح الجمــل: 346/ 5معــاني القــرآن:  (42)

محمــــود ســــليمان يــــاقوت فــــي  ( و د.521)التوابــــع فــــي كتــــاب ســــيبويه:  عــــدنان محمــــد ســــلمان فــــي
 (.038)التراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب: 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .

 م 5113-هـ0453إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، دار األفاق العربية ، القاهرة ،  -
هـ( ، ت  : 742ن لسان العرب ، ألبي حّيان األندلسي )تارتشاف الضرب م -

 م . 0987-هـ0418، مطبعة المدني ، مصر ،  0اس ، طمصطفى احمد النمّ 
صال  قّدارة ،  هـ( ، ت  : د. فخر277أسرار العربية ، ألبي البركات االنباري )ت -
 م . 0992-هـ0402، دار الجيل ، بيروت ،  0ط
هـ( ت  : د. عبد 900نحو ، لجالل الدين السيوطي ، )تاألشباه والنظائر في ال -

 م . 0982-هـ0416، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  0العال سالم مكرم ، ط
عبد الحسين الفتلي د.هـ( ، ت  :306األصول في النحو ، ألبي بكر بن السرا  )ت -

 م .0987-هـ0417،  5، ط
ي بن الحسين الباقولي لإعراب القرآن المنسوب خطًأ الى الزجا  ، وهو لع -

 هـ.0406إيران ،  - ، قم 3بياري، دار التفسير ، طهـ( ت : إبراهيم األ243)ت
اوض  المسالك الى الفية ابن مالك، البن هشام االنصاري، تحقيق: محمد محي  -

 م.0981الدين عبد الحميد، الطبعة السادسة، دار الندوة، لبنان: 
علي الصيمري )من نحاة القرن الرابع( ، ت  : فتحي  التبصرة والتذكرة ، لعبد اهلل بن -

 م . 0985-هـ0415، دار الفكر ، دمشق ،  0احمد مصطفى علي الدين ، ط
الدكتور:  -دراسة لغوية -التراكيب غير الصحيحة نحويا في )الكتاب( لسيبويه -

 م.0982االسكندرية ،الطبعة الثانية،  -محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية
التوابع في كتاب سيبويه ، د. عدنان محمد سلمان ، مطابع دار الحكمة ، العراق ، 

 م . 0990
، مؤسسة  0الجمل في النحو : ألبي القاسم الزجاجي ، ت  : علي توفيق الحمد ، ط -

 م . 0984-هـ0414الرسالة ، دار األمل ، عمان ، 
نجار ، دار الشؤون هـ( ، ت  : محمد علي ال395بن جني )تالخصائص ، آل -

 م . 0991الثقافية العامة ، بغداد ، 
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،  5هـ( ، ت  : د. شوقي ضيف ، ط354السبعة في القراءات ، البن مجاهد )ت -
  م .0981دار المعارف ، مصر ، 

سر صناعة االعراب، ألبي الفت  عثمان بن جني، دراسة وتحقيق: الدكتورحسن  -
 م.0982 –هـ 0412ولى هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة اال

هـ(، ت  : محمد محي 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، البن عقيل )ت -
 م . 0964-هـ0384، مطبعة السعادة ،  04الدين عبد الحميد ، ط

، منشورات جامعة  5شرح الرضي على الكافية ، ت  : يوسف حسن عمر ، ط -
 م . 0996فاريونس ، بنغازي ، 

هـ( ، ت  : د. صاحب أبو 669ي ، ألبن عصفور االشبيلي )تشرح جمل الزجاج -
م ، 0981-هـ0411جناح ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 م .0985-هـ0415
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ألبي بكر ابن االنباري ، ت  : عبد السالم  -

 م .0969، دار المعارف بمصر ،  5محمد هارون ، ط
 –بيروت ، مكتبة المتنبي  –هـ( ، عالم الكتب 643شرح المفصل ألبن يعيش )ت -

 القاهرة . 
،  0هـ( ، ت  : خالد عبد الكريم ، ط469ن بابشاذ )تآلبشرح المقدمة المحسبة ،  -

 م .0976المكتبة العصرية ، الكويت ، 
مد كامل بركات ، هـ( ، ت  : مح675تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ألبن مالك )ت -

 م . 0968-هـ0388دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
،  5هـ( ، ط301الطبري )ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير -

 م . 0924-هـ0373مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، 
 0هـ( ، ط0516حاشية الصبان على شرح األشموني ، لمحمد بن علي الصبان )ت -

 م . 0947-هـ0366االستقامة ، القاهرة ،  ، مطبعة
الكوفيون( الدكتور عفيف  -خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي )األخفش -

 م.0981بيروت، الطبعة االولى،  -دمشقية، دار العلم للماليين
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هـ( ، ت  : د. أسامة طه الرفاعي، 898الفوائد الضيائية ، لنور الدين الجامي )ت -
 م.0983-هـ0413األوقاف والشؤون الدينية، العراق،  مطبعة وزارة

دار  ، محمد أبو الفضل إبراهيم : ت  هـ(،582)ت للمبرد ، اللغة واألدب الكامل في -
 هرة . ، القا العربيالفكر 
هـ ، 0306، المطبعة األميرية ببوالق ، مصر ،  0هـ( ط081الكتاب ، لسيبويه )ت -

م 0972-هـ0392، الهيئة المصرية العامة للكتاب،عبد السالم هارون )المرحوم(وطبعة
. 
اللمع في العربية، البي الفت  عثمان بن جني، حققه: فائز فارس، دار االمل،  - 

 م.0988 –هـ 0419االردن، الطبعة االولى:  -اربد
المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية ، د. زهير عبد المحسن سلطان  -

 م . 0994ات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ، منشور  0، ط
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ، ألبي علي النحوي ، ت  : صالح الدين  -

 ني ، بغداد .اعبد اهلل السنكاوي ، مطبعة الع
هـ( ، تحقيق عمار 496راءات العشر ، ألبن سوار البغدادي )تقالمستنير في ال -

 م . 0999، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ،  أمين الّدّدو ، أطروحة دكتوراه
، الكويت ،  5هـ( ، ت  : د. فائز فارس ، ط502معاني القرآن لالخفش األوسط )ت -

، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  0م ، وت  : هدل محمود قراعة ، ط0980-هـ0410
 م . 0991-هـ0400

 3وشلبي ، وناصف ، طهـ( ، ت  : نجاتي ، والنجار ، 517معاني القرآن للفراء )ت -
 م . 5110-هـ0455، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

،  0منثور الفوائد ، ألبي البركات األنباري ، ت  : د. حاتم صال  الضامن ، ط -
 م .0983-هـ0413مؤسسة الرسالة ، 

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

م 0994-هـ0402المقتضب ، للمبرد ، ت  : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ،  -
 . 
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النكت في تفسير كتاب سيبويه ، لالعلم الشنتمري ، ت  : زهير عبد المحسن  -
 م . 0987-هـ0417، الكويت ،  0سلطان ، ط

مفتي، الطبعة االولى، المكتبة الفيصلية، مكة نحو القراء الكوفيين، خديجة أحمد ال -
 م.0982-هـ0416المكرمة، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي ، مطبعة السعادة ،  -
 هـ . 0357بمصر،

 


