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 شكـر وتقـديـر
 

 مما البد منه أن وذكر إحسان احملسنني ومعروفهم ودلك على ذلك قوله علوه الصالة والسالم:

َلاِم داُدوا َماا ُاكاِفىُوناُه فاا ُعوا َلاُه َحً اى        ))من َصَنع إلوُكم َمِعرُوفًا َفَكااِفُىوُه َفااِن   

َاَروا أَنكم قد كافأُاُموُه((
1

. 

لذا ال وسعين بعاد إكمااا اليَاث إال أن أا ادم  زوال ذاكر  وكاين امًنااني         

الاذ  اضلال مواكورًا بااذاراى علاى       هشام سعيد النعيميإىل أدًاذ  الدكًور 

وهااه وإرذا ااه ال ومة اثر كاين  اليَث ف را وصَح واابع اضاصوله ، وكان لًوج

يف إخراجااه بهااذه الصااورة فٍاازاه اً عااين خاانًا وانضعنااا وا ساالمني بااه انااه   

 مسوع جموب.

وحتوة إجالا إىل أدااذانا األفاضل الذون كان هلم الدور الكاين يف رعاوًناا و   

 إرذا نا إىل الطروق السلوم يف  رب العلم وا عرفة.

احمد هاشم ى أن اقدم وافر ذكر  إىل أدًاذ  الدكًور )وان كنت أن أنسى فال أنس

 ( الذ  أمدني بذخائر مكًيًه العامرة فٍزاه اً عين خن اجلزاء.السامرائي

 وكذلك اقدم ذكر  إىل موظضي ا كًيات العامة على اسهول إعارة ا صا ر وا راجع.

وااوجه بالوكر اىل كل من نصاَين وارذادني يف ازااز هاذا اليَاث      

 الزمالء واالصدقاء فلهم من اً االجر والٌواب. من

و أخنًا اذكر بامًنان مكًب )الضًح( للطياعة إ ارة وموظضني لكل ماا قااموا باه    

يف ديول إخراج هذا اليَث ولكل ما بذلوه من جهاد جازاهم اً عاين كال     

 خن.
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 .1761باب عطوة من دأا باً برقم  –دنن أبي  او  كًاب الزكاة  
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 المقدمة

الحمد هلل الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائو، وسبيال الى جناتو وسببا 
لزيادة إحسانو، والصالة عمى رسولو نبي الرحمة، وأمام األئمة وسراج 
االمة، وعمى اىل بيتو مصابيح الظالم وىداة االنام، وصحبة دعائم 

 ن. اما بعد.اإلسالم ومفاتيح الحكم ومن سار عمى نيجو الى يوم الدي
فقد امتازت المغة العربية من باقي المغات العالمية بمحافظتيا عمى 
ألفاظيا وصيغيا واساليبيا، فميس لمتغير والتبديل الييا من سبيل 
التصاليا بالقران الكريم الذي ىو كتاب اهلل الخالد، وبما ان عمم النحو 

بطة بفيمو، ومن يعد دعامة العموم العربية اذ ان فيم العموم األخرى مرت
ىذا المنطمق ساورتني فكرة في ان اتناول موضوعا نحويا، فقدمت الى 
قسم المغة العربية موضوعا )الردود النحوية الواردة في كتاب شرح جمل 

ىـ( ولمكانة كتاب شرح الجمل ٜٙٙالزجاجي البن عصفور االشبيمي ت 
وحسن الذي يعد كتابا من اميات كتب النحو لدقة تنظيمو وتبويبو 

صياغتو ويسر اسموبو، اذ يحيط صاحب الكتاب بالمسائل الخالفية، 
واىتمامو باراء النحويين وكل ما يدور حوليا من تعقيبات واعتراضات، 
ونقمو الراء كثير من عمماء النحو ممن سبقوه وليس ذلك وحسب بل 
نجده يناقش تمك االراء شارحا ومعمال او محتجا نافدا في كثير الى اراء 

تيادية جديدة. وىذا ان دل عمى شيء فانو يدل عمى عممقة عقمية ابن اج
عصفور وبعد نظرة وسعة افق معرفتو. وىذه االسباب وغيرىا اثارت 
اىتمامي في دراسة ىذه االراء ومعرفتو حججيا وبراىينيا ثم دراسة ما 

 اثير حوليا من اعتراضات ومناقشات بغية معرفة الصواب.



ث ان يكون عمى مقدمة وتمييد وثالثة وقد اقتضت طبيعة البح
مباحث وخاتمة.فالتمييد تناولت فيو حياة ابن عصفور ومنزلتو العممية 
بايجاز. اما المبحث االول فضم ردودا في المرفوعات من االسماء. 
والمبحث الثاني ضم ردودا في المنصوبات من االسماء. والمبحث الثالث 

لخاتمة فضمت اىم النتائج التي ضم ردودا في الحروف واالدوات. اما ا
 توصمت الييا.

وقد افاد البحث من المؤلفات والمصادر اىميا كتاب 
ىـ( واالصول في النحو البن ٕ٘ٛىـ( والمقتضب لممبرد)ٓٛٔسيبويو)
ىـ( وشرح الكافية ٖٗٙىـ( وشرح المفصل البن يعيش)ٖٙٔالسراج)
 الى غير ذلك من المصادر والمراجع.… ىـ(ٙٛٙلمرضي)

ول ان ىذا البحث قد انجز من دون ان يالقي صعوبات فما ال اق
اكثر ما واجيتني، ولعل اصعبيا عسرة الحصول عمى المصادر وال يخفى 
عمى احد ما حصل لممكتبات العامة من تدمير وتخريب نتيجة االحتالل 
الظالم، مما اضطرني الى طرق ابواب المكتبات الخاصة فاجد مرة وارد 

يد ان اطيل في الصعوبات. فاحمد اهلل ان وفقني خائبا اخرى. وال ار 
 التمامو.
وليس لي في ختام ىذه المقدمة اال ان اذكر اىل الفضل بفضميم،  

واىل السعي بسعييم، فالبحث ما قام وما كان ليقوم لوال فضل اهلل تعالى 
ومنتو،ثم فضل استاذي الدكتور ىشام سعيد النعيمي، ألشرافو عمى 

ني خير الجزاء. كما اشكر أعضاء لجنة المناقشة البحث فجزاه اهلل ع
المباركة أساتذتي األكارم عمى ما تحمموه من عناء القراءة والمتابعة 

 واغناء بحثي بالمالحظات القيمة.
 



 
 
 

الميـ اف اصبت فاعني واف اخطات فقومني انؾ انت الغفور الرحيـ. واخر دعوانا 
 عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو اجمعيف . اف الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 التمهيد

 نبذه عن حياة ابن عصفور

 اسمو ولقبو وكنيتو:
ىو عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي بف احمد بف محمد بف احمد بف عمر  

ابو عبد اهلل بف منظور بف عصفور الحضرمي االشبيمي االندلسي النحوي وكنيتو 
 .(ٕ)الحسف ويعرؼ بابف عصفور

 والدتو ونشاتو:
ىػ( وبيا نشا ٜٚ٘ولد ابف عصفور في اشبيمية عاـ سبعة وتسعيف وخمسمائة ) 

وتمقى فييا مبادئ عموـ العربية واالدب، عمى ايدي عمماء ىـ مف اكابر عمماء 
. ولـ تذكر مصادر (ٖ)عصره وائمة العربية في االندلس وباقي العالـ االسالمي
 ترجمتو شيئا عف حياة اسرتو ووضعيا االجتماعي والعممي .

 شيوخو.
اخذ ابف عصفور عمـ العربية في تممذتو عمى ايدي عمماء اجالء ومنيـ ابو  

عمي الشموبيني وىو عمر بف محمد االزدي مف اىؿ الشبيمية. صاحب القوانيف 
. المتوفى (٘)بيةحيث وصؼ بأنو آية اهلل تعالى في العر  (ٗ)والتوطئة وشرح الجزولة

ىػ( وابو الحسف الدباج. وىو عمي بف جابر بف عمي المخمي. وىو ٘ٗٙفي عاـ )
ايضا مف اىؿ اشبيمية، وصاحب التصانيؼ الكثيرة واالشعار ووصؼ بأنو نحويا 

 .(ٚ)ىػ(ٙٗٙ. المتوفى عاـ )(ٙ)اديبا ومقرئا جميال فاضال.اخر المقرئيف الِجمو باشبيمية
 تالميذه:

                                                           
، 757، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/284، وفوات الوفيات للكتيب 242ينظر: صلة الصلة: اليب جعفر بن الزبَت  (2)

 .5/279، االعالـ للزركلي: 7/252، ومعجم ادلؤلفُت: لعمر كحالة: 5/773شذرات الذىب البن العماد احلنبلي: 

 .283، وبغية الوعاة: 5/427، والذيل والتكملة: للمراكشي: 2/285ينظر: فوات الوفيات:  (7)

 .2/782. وابن خلكاف: 277-5/272، وشذرات الذىب: 764ينظر: بغية الوعاة:  (4)

 .7/493نفح الطيب  (5)

 .277صلة الصلة:  (6)

 .772بغية الوعاة :  (7)



عصفور في حياتو التعميمية باف يكوف لو طالب الذيف باف اثره  استطاع ابف 
قويا في ثقافتيـ المغوية والنحوية. ومنيـ قاسـ بف عمي البطميوسي صاحب شرح 

 (ٛ)الكتاب. وابا عثماف الطبيري سعيد بف حكـ المشيور في الشعر والنثر والحديث
ابا عبد اهلل الشموبيف وابا الحكـ بف عبد الرحمف المعروؼ بابف عذرة االنصاري و 

 .(ٜ)الصغير محمد بف عمي االنصاري 
 

 نشاطو العممي ومنزلتو.
ذكر مترجمو ابف عصفور انو بعد اف اشتد عوده، ورسخت قدمو في النحو،  

صارت لو حمقة كبيرة يدرس فييا طالبو، وياخذوف عنو ويفيدوف منو، وكاف بداية 
س يقرئ فيو النحو، فدخؿ شريش فطفؽ يضرب في قرى االندل (ٓٔ)ذلؾ في اشبيمية

ومالقة ولورقة، فاقبمت عميو الطمبة وعـ نفعو في البالد واممى بيا تقاييده عمى الجمؿ 
ثـ عبر (ٔٔ)لمزجاجي وايضاح الفارسي وكتاب سيبويو والجزولية، ويضؼ كتبو االخرى

الى افريقية وتنقؿ بينيا وبيف االندلس غير مرة حيث أقاـ بتونس مدة قصيرة مع 
المير ابي عبد اهلل محمد بف االمير متخذه جميسا في خواصو، ثـ عاد الى االندلس ا

ومتجيا الى لورقة في شرقي الجزيرة ثـ رحؿ الى غرب االندلس وعبر الى مدينة سال 
واقاـ بيا يسيرًا ، وبعد ذلؾ غادرىا قاصدا افريقية أي )تونس(. وقد لبث فييا حتى 

 .(ٕٔ)توفي
العممية قد ذكرت المصادر الكثير مف االقواؿ التي  اما منزلة ابف عصفور 

اشادت بو ،فيقوؿ ابف عبد الممؾ في ترجمتو : ) وكاف ماىرًا في عمـ العربية رياف 
مف االدب وحسف التصرؼ ، مف ابرع مف تخرج عمى يد عمي الشموبيف واحسنيـ 

                                                           
 .755دلصدر نفسو: ا (8)

 .227ادلصدر نفسو:  (9)

 .2/239ينظر: نفح الطيب:  (23)

 .5/773، وشذرات الذىب: 2/285، وفوات الوفيات: 242ينظر: صلة الصلة:  (22)

 . 2/284وفوات الوفيات  224ينظر: صلة الصلة:  (22)



ومقربو  جميًؿ نافع –أي الممتنع  –تصنيفًا في عمـو الساف ، ومصنفو في الصرؼ 
   (13)في النحو شاىد بذكرة لمعربية واشرافة عمى مشيورىا وشاذىا 

 وفاتو.
اختمفت ورايات المؤرخيف والعمماء في تاريخ وفاة ابف عصفور، فذكر ابف 

 .(ٗٔ)الزبير والغبريني انو توفي في عشر السبعيف وستمائة دوف اف يحددا سنة الوفاة
 (٘ٔ)سنة ثالث وستيف وستمائو  ونقؿ الزركمي في احدى رواياتو انو توفي

اال اف اكثر المؤرخيف اتفقوا عمى اف وفات ابف عصفور ىي سنة تسعة وستيف 
 .(ٙٔ) ىػ(ٜٙٙوتسعمائة )

 

 آثاره العممية:
 ترؾ ابف عصفور جممة مف االثار في النحو والصرؼ واالدب. ومنيا 

 .(ٚٔ)شرح جمؿ الزجاجي وىو الكتاب الذي ندرسو  (2
 .(ٛٔ)شرح المقرب (2
 زىارواال (7
 ىػ ٕٔٙمختصر الغرة " والغرة كتاب في النحو البف الدىاف المتوفى سنة  (4
 .(ٜٔ)سرقات الشعراء (5

ومف الجدير بالذكر اف الدكتور صاحب ابو جناح محقؽ كتاب شرح جمؿ 
الزجاجي البف عصفور قد عرض عرضا وافيا فيما يتصؿ بحياة ونشاة ومذىب ابف 

 .(ٕٓ)حياة ابف عصفورعصفور وموقؼ العمماء منو في تمييده عف 
                                                           

 .5/424(  الذيل والتكملة :13)

 .289، وعنواف الدراية: 247صلة الصلة:  (24)

 .5/279االعالـ : (25)

و                         5/424، والذيل والتكملة :2/285وفوات الوفيات : 22/228ينظر :الوايف بالوفيات : (26)
 . 5/773شذرات الذىب :

 5/772وشذرات الذىب  758وبقية الوعاة:  2/286فوات الوفيات:  (27)

 289عنواف الدراية:  (28)

 2/286فوات الوفيات:  (29)

 .47-2/27ر: شرح مجل الزجاجي: ينظ (23)



 

 المبحث االول
 

 المطلب االول: رافع المبتدأ
 

 .(22)من ادلعلـو اف ادلبتدأ واخلرب امساف رلرداف من العوامل اللفظية ، احدمها مسند اليو سلرب عنو ، والثاين مسند سلرب بو
 اختلف النحويوف يف عامل رفع ادلبتدأ ، واآلراء يف ذلك كثَتة ذكرىا ابن عصفور:

 .(22)اف الرافع لو التهمم واالعتناء ، وهتممك واعتناؤؾ بو ىو جعلك لو اوال لفظا او نية ول:اال

ورد ابف عصفور ىذا القوؿ الف التيمـ معنى والمعاني ال يثبت ليا العمؿ في 
 موضع.

ف الشبو معٌت من ادلعاين كما تقدـ دل يثبت ذلا العمل . وايضا واعًتض ابن عصفور على ىذا القوؿ ال (27)اف الرافع لو شبهو بالفاعل يف انو سلرب عنو كالفاعلالثاني:
 فأف ادلبتدأ واخلرب اصل والفعل والفاعل فرع..

 .(24)انو ارتفع باخلرب الثالث:
من غَت اف يكوف احدمها  وانكره ابن عصفور ، الف اخلرب قد يرفع فاعال.. ولو جعلناه مع ذلك عامال يف ادلبتدأ الدى ذلك اذل اعماؿ عامل واحد يف معمولُت رفعا

 تابعا لالخر.
 . وقد رجحو ابن عصفور .(25)انو ارتفع لتعريو من العوامل اللفظية الرابع:

 -يف ىذه ادلسألة مذىباف مذىب بصري ومذىب كويف فالبصريُت قد تشعب ارائهم منها ما نتج عن اختالفهم يف حد االبتداء ، ومن ذلك " 
 .(26)رفع ادلبتدأ بو  دل يعرؼ سيبويو االبتداء ولكنو-
 .(27)حد ادلربد االبتداء بانو " التنبيو والتعرية عن العوامل غَته وىو اوؿ الكالـ"-
فإذا قلت )قاـ زيد(، وابن كيساف يرفع ادلبتدأ باالبتداء ويفسر االبتداء بقولو: )اف ادلعٌت الذي رفع ادلبتدأ عندي ىو اف العامل ال يقع اال قبل ادلعموؿ -

ا بعده يقـو مقاـ لو واذا قلت )زيد قاـ(، دل يكن بد من اف يكوف يف مقاـ ضمَت يعود على زيد .. فاذا قلت زيداً اخوؾ رفعت زيدا ايضا بادلعٌت اذا كاف مارتفع بفع
 .(28)الفعل ألنو حديث عن زيد كما أف الفعل حديث عنو.. ورفعت االخ بلفظ زيد الف لفظك بزيد كلفظك بالفعل قبل الفاعل(

 .(73). وقد فسر ابن جٍت االبتداء بانو التجرد عن العوامل اللفظية لفظا وتقديرا(29)يرفعو باالبتداء االخفش وابن السراج والرماين وشلن
.وكذلك جعل ابن اخلشاب رافع ادلبتدأ ىو االبتداء النو رلموع صفات ىي التجرد وعن (72)ورفعو عبد القاىر اجلرجاين بالتعري عن العوامل اللفظية

 . (72)عوامل اللفظية والتعرض ذلا وكونو اوال لثاٍف ذلك الثاين خرب عنو ومسند اليوال

                                                           
 .2/88، وشرح االمشوين :2/254ينظر : شرح التصريح  (22)

 .2/87، وينظر : شرح ادلفصل : 2/755شرح مجل الزجاجي: (22)

، واصالح 76، وىو ما ذىب اليو الزجاجي، ينظر : اجلمل يف النحو الزجاجي: 2/755شرح اجلمل: (27)
 .227-226اخللل

مهع  2/28، وينظر ارتشاؼ الضرب : 2/44وينظر : االنصاؼ يف مسائل اخلالؼ: ،2/755شرح اجلمل: (24)
 .2/94اذلوامع 

 .67، وينظر: اسرار العربية : 2/756شرح اجلمل: (25)

 .2/226ينظر: الكتاب: (26)

 .4/226ادلقتضب: (27)

 .226ابو احلسن بن كيساف وآراؤه يف النحو واللغة : (28)

 .2/28اف االندلسي:ينظر: ارتشاؼ الضرب:اليب حي (29)

 .2/28، وينظر: ارتشاؼ الضرب:2/77شرح اللمع: للعكربي: (73)

 .2/256ادلقتصد يف شرح االيضاح: (72)



 .(77)واختار ابو بركات االنباري كوف التعري من العوامل ىو العامل
بتداء كوف ذلك  اما ابن مالك فقد عرؼ االبتداء )ىو ما عدـ حقيقة او حكما عاماًل لفظيًا من سلرب عنو او وصف سابق ما انفصل وما اغٌت ،واال

 .(74)كذلك وىو يرفع ادلبتدأ واخلرب(
 ىذه آراء البصريُت عموماً. وعلى الرغم من االختالؼ يف االلفاظ اال اهنا تبدو متقاربة يف ادلعٌت فهي مجيعها عوامل معنوية.

 -اما الكوفيوف فلهم يف رافع ادلبتدأ مذىباف:
 .(75)بتدا ويسموهنما ادلًتافعُتاف ادلبتدا ارتفع باخلرب واخلرب ارتفع بادل -االوؿ:

تم الكالـ اال هبما اال ترى وقالوا : امنا قلنا: اف ادلبتدأ يرتفع النا وجدنا ادلبتدأ البد لو من خرب واخلرب البد لو من مبتدأ وال ينفك احدمها من صاحبو وال ي
لما كاف كل واحد منهما ال ينفك عن االخر ويقتضي صاحبو اقتضاء واحدا عمل كل انك اذا قلت )زيٌد اخوؾ( ال يكونّن احدمها كالما اال بانضماـ االخر اليو ، ف

 .(76)واحد منهما يف صاحبو مثل ما عمل صاحبو فيو
. والسيوطي الذي رد على من اعًتض رايهم بأنو يلـز كوف رتبو كل منهما التقدمي (78).والفراء وتابعهم وابو حياف(77)ذكر الرضي انو مذىب الكسائي

 .(79)كل عامل اف يتقدـ على معمولو فقاؿ: ولو سلم قلنا كل منهما متقدـ على صاحبو من وجو متأخر عنو من وجو اخر  الف اصل
ع منسوبا اذل اف العامل يف ادلبتدأ الضمَت العائد اذل ادلبتدأ يف مجلة مثل )زيد ضربتو( معللُت ذلك بأنو لو زاؿ الضمَت النتصب ادلبتدأ فكاف الرف -الثاين:

 .(43)َت فإذا دل يكن مث ذكر ضلو )القائم زيد( ترافعاالضم
ا اخلالؼ شلا ال اف اخلالؼ يف ىذه ادلسألة ال يًتتب عليو أي اثر اعرايب يتطلب التعنت والتعمق فيو، بعد اف اتفقوا على رفعو وكما قاؿ ابن عقيل اف ىذ

 .(42)طائل فيو
 اؿ ىو الرأي الراجح واالكثر انسجاما.وبعد ىذا فأين ارى اف ما ذىب اليو البصريوف يف ىذا اجمل

 

                                                                                                                                                                      
 .224ادلرجتل: (72)

 .69اسرار العربية: (77)

 .44التسهيل: (74)

 .2/8. ومهع اذلوامع:2/28ينظر:ارتشاؼ الضرب  (75)

 .45-2/44االنصاؼ يف مسائل اخلالؼ: (76)

 .2/88افية للرضي:شرح الك (77)

 .2/29ارتشاؼ الضرب: (78)

 .2/9مهع اذلوامع : (79)

 .2/9، ومهع اذلوامع:2/29ينظر:ارتشاؼ الضرب: (43)

 .2/232شرح ابن عقيل: (42)



 رافع الفاعل -المطلب الثاني :
 

 .(42)من ادلعلـو اف الفاعل يف اللغة )ىو من اوجد الفعل( ويف االصطالح )ىو اسم صريح ظاىر او مضمر بارز او مستًت اوما يف تأويلو(
 رىا بعضاً منها ابن عصفور:واختلف النحويوف يف رافع الفاعل وقد تباينت آراء النحاة يف ذلك . ذك

 .(47)انو ارتفع لشبهو بادلبتدأ وذلك انو سلرب عنو بفعلو كما اف ادلبتدأ سلرب عنو باخلرب االول:
 وقد اعًتض ابن عصفور على ذلك الف الشبو معٌت وادلعاين دل يستقر ذلا العمل يف االمساء.

 .(44)انو ارتفع بكونو فاعال يف ادلعٌت ضلو قاـ زيد الثاني:
 ورده ابن عصفور بقولو :وىذا فاسد بدليل قوذلم :مات زيد وما قاـ زيد.

. ورده ابن عصفور بقولو: )وذلك فاسد ،الف االسناد ىو االضافة يف ادلعٌت ، والفعل مسند اذل الفاعل وادلفعوؿ (45)انو ارتفع باسناد الفعل اليو مقدما عليو الثالث:
 ادلفعوؿ ايضا(.و،فلو كاف االسناد يوجب الرفع لوجب رفع 

اعل واذا اخذ الفاعل انو ارتفع لكوف الفعل ادلسند اليو مفزعا لو أي مفتقرا ،وذلك اف الفعل ابدا طالب للفاعل ال يستقل منو مع ادلفعوؿ كالـ حىت يذكر الف الرابع:
 .(46)استقل بو ودل يفتقراذل ادلفعوؿ. وىو ما صوبو ابن عصفور

 ع الفاعل دل يذكرىا ابن عصفور وىي:اال انو ىنالك آراًء اخرى يف راف
يف احلقيقة . وعليو ىشاـ بن  اف رافعو االسناد أي النسبة كما يرتفع ادلبتدأ باسناد اخلرب عنو ولذلك يرتفع حىت مع النفي واالستفهاـ السناد الفعل اليو النو فعلو االول:
 .(48)جعل العامل معنويا اال عند تعذر االسناد اللفظي وىو ىنا موجود، قد رد على ىذا القوؿ بأف االسناد معنوي وال يعدؿ اذل (47)معاوية
 .(49)اف رافعو كونو متلبسا بالفعل داخال يف الوصف ،وعليو الكسائي الثاني:
 .(53)انو يرتفع باحداثو الفعل، ونقل عن قـو من الكوفيُت الثالث:

ناد الفعل اليو ىو االصوب ذاكرا اف الفعل مسند اذل الفاعل وليس للمفعوؿ فالنحاة وقد ذىب االستاذ عبد القادر اذلييت اذل اف كوف الفاعل مرفوع باس
اليو وىو مذىب سيبويو  يسموف الفاعل )مسندا اليو( ويسموف ادلفعوؿ فضلة. زد على ذلك اف ما ذىب اليو بعضهم من اف الفاعل )رتفع بتفريغ الفعل او ما يف معناه

 .(52)والتفريغ عامل معنوي وادلعاين اجملردة من االلفاظ ودل يستقر ذلا عمل يف االمساء( ودل يقل ارتفع بالفعل ادلفرغ اليو
 .(52)ورأى احد الباحثُت اف العوامل الكوفية متقاربة باختالؼ العبارات واف الفاعلية واالسناد وتلبس الفاعل بالفعل تفيد معٌت واحدا

فاعل صلدىا قد جوزت تقدمي الفاعل عندىم، ولكن اذا دل يكن الفعل عامال يف الفاعل فكيف يقوؿ وبعد ىذا فعند النظر اذل االراء الكوفية يف رافع ال
 النحويوف عن ادلشتقات مثال اهنا تعمل عمل الفعل فًتفع فاعال وتنصب مفعوال.

 وعليو فأف اكثر االراء صوابا ىو رأي سيبويو.
 ما مسوغ يلجئنا اليو.شأف او االمر خلف اهلل مثلو( لكاف افسادا للمعٌت من غَت 

 

                                                           
 .2/268، وشرح االمشوين:2/267ينظر : شرح التصريح: (42)

 .2/254، ومهع اذلوامع 2/283، وينظر: ارتشاؼ الضرب:2/265شرح اجلمل:  (47)

 .54، وىو ما ذىب اليو خلف االمحر ، ينظر مقدمة يف النحو:2/265شرح اجلمل: (44)

 .2/254، وىو ما ذىب اليو اجلمهور، ينظر مهع اذلوامع : 2/265شرح اجلمل: (45)

، وىو ما ذىب اليو سيبويو بقولو: )والفاعل وادلفعوؿ يف ىذا سواء يرتفع ادلفعوؿ كما يرتفع 2/266شرح اجلمل: (46)
 .2/77نك دل تشغل الفعل بغَته وفرغتو لو كما فعلت ذلك بالفاعل( الكتاب :الفاعل ال

، ومدرسة الكوفة ومنهجها ،د. مهدي 2/283، وينظر ارتشاؼ الضرب 23اجلمل يف النحو للزجاجي: (47)
 .278ادلخزومي:

 .2/254مهع اذلوامع: (48)

 .278مدرسة الكوفة ومنهجها:  (49)

 .2/254مهع اذلوامع:   (53)

 .275ظر: خصائص مذىب االندلس النحوي:ين (52)

 2995ينظر: اخلالؼ النحوي بُت الكوفيُت، اطروحة دكتورة مقدمة اذل اداب بغداد ، مهدي صاحل الشمري (52)
:258. 



 

 ناصب المفعول به : -المطلب االول:

المفعوؿ بو بأنو ما يقع عميػو فعػؿ الفاعػؿ نحػو : ضػربت زيػدا وأعطيػت  ؼيعر 
 .(ٔ)عمرا كتابا

وأختمؼ النحويوف في عامػؿ نصػب المفعػوؿ بػو حيػث يػذكر ابػف عصػفور ىػذه 
 مآخذ عمييا :الالمذاىب و 
ؿ أنو إذا لـ يذكر الفاعؿ أرتفػع نحػو : ضػرب زيػد أنو أنتصب بالفاعؿ بدلي -األول : 

إال أف ابف عصفور أعترض عمى ذلػؾ بقولػو : )وذلػؾ فاسػد فأنػو لػو كػاف منصػوبا بػو 
لػػـ يجػػز تقديمػػو عميػػو الف اجسػػماء الجوامػػد إذا انتصػػبت لػػـ يجػػز تقػػديـ منصػػوبا عمييػػا 

أف  ال  نحو : عندي عشروف رجال فػال يقػاؿ : عنػدي رجػال عشػروف فكػاف ينبغػي إذف
 .(ٕ)(يجوز ضرب عمرا زيٌد ووجود ذلؾ في كالميـ دليؿ عمى فساد ىذا المذاىب

 (ٗ()ٖ)وذىب إلى ذلؾ ىشاـ بف معاوية .
وممػػا قيػػؿ فػػي رد ىػػذا المػػذىب بػػاف )الفاعػػؿ ال تػػأثير لػػو فػػي العمػػؿ جنػػو اسػػـ 

 .(ٖ٘) واجصؿ في اجسماء أف ال تعمؿ وىو باؽ عمى أصمو في اجسميو(
و أنتصب بالفعؿ والفاعؿ وأنكر ابػف العصػفور ىػذا المػذىب بقولػو : )وذلػؾ الثاني : أن

فاسد بدليؿ أنو لو كاف كػذلؾ لوجػب أف يكػوف حكمػو حكمػا واحػدا فػي جميػع المواضػع 
وىػػو أف يتقػػدـ عمػػى العامػػؿ أو يتػػأخر عنػػو وأيضػػا فأنػػو يػػؤدي إلػػى أعمػػاؿ عػػامميف فػػي 

إال  مفعػوؿ أنػو ال يكػوفب ؿ عمػى ذلػؾوأستد (ٕ)وىو ما ذىب إليو الفراء (ٔ)معموؿ واحد
بعػػد فعػػؿ وفاعػػؿ، لفظػػًا أو تقػػديرًا إال أف الفعػػؿ والفاعػػؿ بمنزلػػة كممػػة واحػػدة ، والػػدليؿ 
عمػػى ذلػػػؾ أف إعػػػراب الفعػػػؿ فػػػي الخمسػػػة اجمثمػػة يقػػػع بعػػػده نحػػػو )يفعػػػالف وتفعػػػالف ، 

                                                           
 3  2/227، وشرح الرضي  2/233فصل : ينظر : ادل (2)
 3 2/266شرح اجلمل  :  (2)
 3 7/764ىػ ، ينظر : أنباه الرواة 239الكويف ، ت  (ىو أبو عبداهلل ىشاـ بن معاوية الضرير النحوي7)
 . 7/7ينظر : مهع اذلوامع  (4)
 .7/7، وينظر: مهع اذلوامع: 2/283االنصاؼ:  (  (57))
 3 2/266شرح اجلمل  ،  (2)
  7/7– 2/7، ومهع اذلوامع :  2/739ينظر : شرح التصريح  (2)



س الفعػؿ ويفعموف ، وتفعموف ، وتفعميف يػا امػرأة( ولػوال أف الفاعػؿ بمنزلػة حػرؼ مػف نفػ
ال لما جاز أف يقع إعرابو بعده  ٓ (ٖ)وا 

ومما ُردَّ بو ىذا المػذىب أنػو يجػوز الفصػؿ بػيف الفعػؿ والفاعػؿ بػالمفعوؿ وذلػؾ 
وقولنا : ضرب عمرا زيد والمعمػوؿ  (٘)((َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ نحو قولو تعالى ))
 ٓ (ٙ)ال يتوسط العامؿ

بقولػو: )وىػو  فعػؿ أومػاجرى مجػراه وقػد رجحػو ابػف عصػفورأف العامؿ فيػو ال -الثالث:
بدليؿ أنو يكػوف عمػى حسػب عاممػو فػأف كػاف العامػؿ فعػال متصػرفا تصػرؼ  الصحيح 

فيو بالتقديـ والتأخير نحو:زيػدا ضػرب عمػرو واف كػاف غيػر متصػرؼ لػـ يتصػرؼ فيػو 
يػػػو وىػػػو مػػػا ذىػػػب إل ٓ(ٚ)(نحػػػو :مػػػا احسػػػف زيػػػدا ال يجػػػوز أف يقػػػاؿ : زيػػػدا مػػػا احسػػػف

 .   (ٜ)وحجتيـ أف الفعؿ اقتضاه وأف اصؿ العمؿ لألفعاؿ (ٛ)البصرييف
ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ رأي آخر لـ يذكره ابف عصفور والذي نسػب إلػى 
خمؼ اجحمر  مف الكوفييف مف انو انتصب عمػى معنػى المفعوليػة وذلػؾ أف المفعوليػة 

الفاعؿ في المعنػى فمخالفػو صفو قائمو بذات الشيء فيي أولى مف غيرىا جنو خالؼ 
اه راجحػػا مػػذىب البصػػرييف جنػػو عمػػى القػػوؿ اجوؿ ر وبعػػد ىػػذا فالػػذي أ (ٔ) فػػي ارعػػراب
ُرّد نحػػػو: عجبػػػت مػػػف ضػػػرب زيػػػدا فػػػاف زيػػػدا انتصػػػب و ال فاعػػػؿ وعمػػػى  لمكػػػوفييف قػػػد

وعمػػى القػػوؿ الثػػاني أيضػػا قػػد ُرّد نحػػو: ضػػرب زيػػدا عمػػرو والعامػػؿ ال يعمػػؿ حتػػى يػػتـ 
 .(ٕ)ُرّد نحو: ضرب زيد إذ معنى المفعوليو موجود وقد ارتفع ثالثالقوؿ ال

                                                           
 . 2/79األنصاؼ :   (7)
 3 42القمر  (5)
 3 2/739اشية يس ينظر : ح (6)
 2/266شرح مجل  :  (7)
 3 2/426ساعد ألبن عقيل : ، وادل 267، والتبُت عن مذاىب النحويُت ،  2/79ينظر : األنصاؼ :  (8)
  3 2/739، شرح التصريح :  2/275ينظر : الغرة ادلخفية  :  (9)
 3 2/739، حاشية يس  2/275ينظر : الغرة ادلخفية :  (2)
 . 2/426عقيل :  ادلساعدة ألبن (2)



 الحال من النكرة  -المطلب الثاني:

مف المعمـو أف الحاؿ "وصؼ" منصوب فضمة يبيف ىيئة ما قبمو مف فاعػؿ أو 
   .يما معاً لالمفعوؿ بو او 

ويشترط في الحاؿ كوف صاحبيا معرفو قيؿ: النػو مبتػدا فػي المعنػى مػف حيػث 
ـ عميػو بالحػاؿ كمػا اف المبتػدا محكػـو عميػو بػالخبر "وحػؽ المحكػـو عميػو اف انو محكو 

 ٓ (ٔ)يكوف معرفو الف الحكـ عمى المجيوؿ ال يفيد غالباً 
وذكػػػر ابػػػف عصػػػفور اف الحػػػاؿ التجيػػػق مػػػف نكػػػره غيػػػر مقاربػػػة لممعرفػػػة وىػػػي 
 متأخرة عنيا أال حيث سمع وال يقاس عمى ذلؾ والذي سمع مػف ذلػؾ : وقػع امػر فجػأةً 

 ٓ (ٕ)ومررت بماٍء قِعَدَة َرُجؿٍ 
لقد اختمؼ النحويوف في القياس عمى ىذه االمثمو المسموعو فمذىب يونس بػف 

، والخميػؿ و  سػيبويو فقػد قػالوا بجػوازة  (ٖ)حبيب انو ال يجوز ذلؾ امػا عيسػى بػف عمػر
واف كػػاف عمػػى وجػػو مرجػػوح وعميػػو يجػػوز اف يقػػاؿ :مػػررت برجػػؿ جالسػػًا   قػػاؿ سػػيبويو 

يـ )ىذا اوؿ فارس مقبال ( : )وقد يجوز نصبو عمى نصػب ىػذا الرجػؿ منطمقػا في قول
 ةوىػػو قػػوؿ عيسػػى بػػف عمػػػر وزعػػـ الخميػػؿ اف ىػػذا جػػػائز ونصػػبو كنصػػبو فػػي المعرفػػػ

جعمو حااًل ولـ يجعمو وصفًا ومثؿ ذلػؾ: مػررت برجػًؿ قائمػا إذا جعمػَت المػرور بػو فػي 
قػػػوؿ الخميػػػؿ رحمػػػو اهلل ومثػػػؿ  حػػػاؿ قيػػػاـ وقػػػد يجػػػوز عمػػػى ىػػػذا فييػػػا رجػػػٌؿ قائمػػػا وىػػػو

 ٓ (ٗ)ذلؾ:عميو مائو بيضا والرفع الوجو وعميو مائٌة عينًا والرفع الوجو(
 

وقػد وّجػو بعضػيـ مػا ذكػره سػيبويو ىنػا بػاف الحػاؿ انمػا يجػاء بيػا لتقييػد العامػػؿ 
 .(ٔ)في صاحبيا وغفال معنى الشتراط المس

                                                           
 . 2/777، ينظر : شرح الرضي  2/778شرح التصريح  (2)
 . 2/779شرح اجلمل  :  (2)
ىػ ، ينظر : مراتب النحويُت 249ىو أبو عمر عيسى بن عامر الثقفي ، إماـ يف النحو واللغة والقراءة مشهور ، ت  (7)

 . 2/277، وبغية الوعاة  47
 . 2/272الكتاب  (4)
 . 2/225ية اخلضري ينظر : حاش (2)



يف بعػػػد سػػػيبويو اال وأجػػػاز مجػػػيء الحػػػاؿ مػػػف النكػػػرة الخاليػػػة مػػػف المسػػػوغ نحػػػوي
انيـ اختمفوا في مقدار ما يعتمػد مػف القيػاس عمػى ذلػؾ فمػنيـ مػف تػابع سػيبويو فػي اف 

 .(ٖ)ومنيـ مف وصفو بانو كثير  (ٕ)الجواز مرجوح واف النعت ىو الوجو
ونػػرى بعػػد ذلػػؾ اف جػػواز القيػػاس ىػػو االولػػى فػػي ىػػذه المسػػالو وانػػو لػػيس مػػف 

بػػػاف النعػػػت ىػػػو الوجػػػو ذلػػػؾ الف الحػػػاؿ مػػػف المناسػػػب القػػػوؿ بضػػػعؼ ذلػػػؾ الجػػػواز او 
وعميػو لػيس  النكره معنى قد يكوف مقصودا كمػا اف لصػفة النكػره معنػى قػد يكػوف كػذلؾ

النعػػت ىنػػا بػػأرجح مػػف الحػػاؿ وال العكػػس كػػذلؾ مػػا داـ معنػػى كػػؿ منيمػػا قصػػد المػػتكمـ 
 ومراده.

ا جػاز . مػف متػأخري النحػوييف إذ قػاؿ :"فكمػ (ٗ)وقد نبو عمى ذلؾ ابػف الطػرواة 
اف يختمػػػػؼ المعنػػػػى فػػػػي نعػػػػت المعرفػػػػو والحػػػػاؿ منيػػػػا اذا قمػػػػت: جػػػػاءني زيػػػػد الكتػػػػاب 
وجاءني زيد كتابا وبينيما مف الفرؽ ما تراه فمػا المػانع مػف اخػتالؼ المعنػى كػذلؾ فػي 
النكػػره اذ قمػػػت: مػػػررت برجػػػؿ كاتػػػب او برجػػػؿ كاتبػػػا واذا كػػػاف االمػػػر كػػػذلؾ فالبػػػد مػػػف 

ذا المنطمػػػؽ نفسػػػو يقػػػوؿ الػػػدكتور فاضػػػؿ السػػػامرائي ومػػػف ىػػػ(٘)الحػػػاؿ اذا احتػػػيا ألييػػػا(
نحػػف نػػػرى أف ال داعػػػي ليػػػذه المسػػػوغات وانمػػا المسػػػوغ المعنػػػى فمعنػػػى الحػػػاؿ غيػػػر و )

 3 (ٙ)(تاتبع ةاردت الصف نصبت واف ةفاف اردت الحالي ةمعنى الصف
 
 

 
 

 .النصب في المستثنى بعد  عامل  -:ثالثالمطلب ال

خراج باال او احدى اخواتيا لما كاف داخال فػي مف المعمـو اف االستثناء ىو اال 
 .(ٗ٘)الحكـ السابؽ عميو

                                                           
 . 4/286ينظر : ادلقتضب :  (2)
 . 4/22ينظر : مهع اذلوامع :  (7)
ىو أبو احلسُت سليماف بن زلمد بن عبداهلل  ادلالقي ضلوي وأديب لو يف النحو آراء انفرد هبا وخالف فيها مجهور  (4)

 3 2/236ىػ . ينظر : بغية الوعاة : 528النحويُت ، ت 
 3 774(نتائج الفكر 5)
 3 2/725معاين النحو  (6)
(54)

 .2/222، ومهع اذلوامع: 2/746، وشرح التصريح: 2/227، وشرح االمشوين: 232ينظر: التسهيل:   



اختمؼ النحويوف في ناصب المستثنى بػػ"اال" مػذاىب شػتى، ذكػر ابػف عصػفور  
 بعضا منيا:

 انو انتصب بما في "اال" مف معنى الفعؿ. -االول:
 وقػػػػد رده ابػػػػف عصػػػػفور بقولػػػػو: "وىػػػػذا المػػػػذىب خطػػػػا، الف الحػػػػرؼ ال يعمػػػػؿ اذا كػػػػاف
مختصػػػػػػػا باسػػػػػػػـ واحػػػػػػػد اال حػػػػػػػرا ...   وظ الف المعػػػػػػػاني ال تعمػػػػػػػؿ اال فػػػػػػػي الظػػػػػػػروؼ 

 .(٘٘)والمجرورات واالحواؿ وىو مذىب المازني"
رافي يانو انتصب بالفعؿ الػذي قبمػو بواسػطة "اال"، ونسػبو الػى ابػي سػعيد السػ -الثاني:

بػػالظرؼ، فكمػػا اف الفعػػؿ يصػػؿ الػػى الظػػرؼ بحػػرؼ  مشػػبييف ذلػػؾ .(ٙ٘)وابػػف البػػاذش
 الجر فكذلؾ ما بعد اال بمنزلتو، فال يصؿ الفعؿ اليو اال بواسطتيا .

لػػـ يتقػػدميا فعػػؿ نحػػو  فوقػػد رد عصػػفور ىػػذا القػػوؿ النػػو قػػد تنصػػب ىػػذه االسػػماء وا
 قولؾ: القـو اخوتؾ اال زيدا .

انو انتصب لمخالفتػو االوؿ. نحػو، قػاـ القػـو اال زيػدا، فػاف مػا بعػد اال منفػي  -الثالث:
 .(ٚ٘)وما قبميا موجب لو القياـ، ونسبو الى الكسائي عنو القياـ،

وقد ضعؼ ذلؾ ابف عصفور الف الخالؼ لو كػاف يوجػد، النصػب الوجبػو فػي  
 قولؾ: قاـ زيد ال عمرو، الف ما بعد ال مخالؼ لما قبميا .

اف اال مركبػػة مػػف "اف" و "ال" فخففػت نػػوف "اف" ثػػـ ادغمػػت مػػع "ال" فصػػارت  -الرابــع:
ت ما بعدىا غمبت حكـ "اف" والخبر محذوؼ، واذا رفعت غمبػت حكػـ كذلؾ، فاذا نصب

 "ال" فعطفت، ونسبو الى الفراء.
اال اف ابػػف عصػػفور انكػػر ذلػػؾ النػػو لػػو كػػاف االمػػر كػػذلؾ لوجػػب اف ال يجػػوز  

مثػػػؿ: مػػػا قػػػاـ اال زيػػػد، الف ىػػػذا الموضػػػع ال تصػػػمح فيػػػو ال وال اف.وايضػػػا فػػػاف الخبػػػر 
 ضع. وبالجممة فيذا المذىب دعوى ال دليؿ عمييا.الذي ادعى حذفو لـ يظير في مو 

                                                           

 528تويف سنة )، فة باالدب واللغةىو ابو احلسن علي بن امحد بن خلف االنصاري الغرناطي، كاف من اىل ادلعر  (55)
 .247-2/242الوعاة: ، وبغيو 2/227ىػ(. ينظر: انباه الرواة: 

(56)
 .2/749، وينظر: شرح التصريح: 2/257شرح اجلمل:   

(57)
 .226، وينظر: معاين احلروؼ، 2/257شرح اجلمل:   



انػػو انتصػػب عػػف تمػػاـ الكػػالـ، وىػػو مػػا صػػححو ابػػف عصػػفور، وقػػاؿ وىػػو  -الخــامس:
 .(ٛ٘)في ذلؾ بمنزلة التميز

يبػػدو اف الخػػػالؼ فػػي عامػػػؿ المسػػػتثنى الـز النحػػو العربػػػي منػػذ سػػػيبويو وحتػػػى  
ىػػػذا يسػػػتمـز تنػػػاوؿ ىػػػذا العصػػػور المتػػػاخرة وليػػػذا تعػػػددت المػػػذاىب، وكثػػػرت االراء، و 

 ما رد بو عميو. و الخالؼ مف خالؿ مذاىب النحوييف فييا، موضحا ادلة كؿ مذىب 
والػػػػذي ذىػػػػب فيػػػػو بعػػػػض النحػػػػوييف الػػػػى اف العامػػػػؿ فػػػػي  -فالمــــذىب االول:
 الذي ابدلت فيو اال.  -استثني –المستثنى ىو معنى الفعؿ 

، وقػع حيػث يقػوؿ فػي المقتضػب: "لمػا قمػت:  -ىذا مذىب المبردو  جػاءني القػـو
عند السامع اف زيدا فييـ، فمما قمت: اال زيدا، كانت )اال( بدال مف قولؾ: اعنػي زيػدا، 

 .(ٜ٘)واستثني فيمف جاءني زيدا، فكانت )اال( بدال مف الفعؿ"
، "نصػب ىػػذا (ٓٙ)((َشـِرُبوا ِمْنــُو ِإاَل َقِمــيالً فَ ))وقػاؿ فػي الكامػػؿ عنػد قولػو تعػػالى: 

مػػف النصػػيف انػػو يمػػـز النصػػب  نمحػػظ. (ٔٙ)( دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ"عمػػى معنػػى الفعػػؿ و)اال
بمعنػػى الفعػػؿ المحػػذوؼ ولػػيس بػػػ"اال"، النيػػا نابػػت عػػف المسػػتثني وال اعنػػي، كمػػا زعػػـ 

 .(ٕٙ)عميو ابف جني
حيػػث قيػػػؿ انػػػو لػػو كػػػاف العامػػػؿ )اال( بمعنػػػى  ردولػػـ يسػػػمـ ىػػػذا المػػذىب مػػػف الػػػ

 ."ني احد اال زيد)استثني( لكاف يجب اال يجوز في النفي نحو: "ما جاء
وقيؿ لػـ تعػيف كػوف الفعػؿ المقػدر )اسػتثنى( او)ال اعنػي( ولػـ ال يكػوف )امتنػع( 
فيرتفػػع االسػػـ بعػػد "اال" عمػػى الفاعميػػة وكػػذلؾ قيػػؿ اف تقػػدير الفعػػؿ يػػؤدي بػػالكالـ الػػى 

 .(ٖٙ)جممتيف

                                                           
(58)

 .2/254شرح اجلمل:   
(59)

 .4/793ادلقتضب:   
(63)

 .249البقرة:   
(62)

 . 2/89الكامل:   
(62)

 .2/276اخلصائص:   
(67)

، ومهػػػع 2/226، وشػػػرح الرضػػػي: 74االدلػػػة اليب الربكػػػاف االنبػػػاري:  ، وينظػػػر: دلػػػع264-2/267االنصػػػاؼ:   
 .7/257اذلوامع: 



مػف انػػو اتنصػػب بالفعػؿ بواسػػطة "اال"، ونسػػب ىػذا المػػذىب الػػى  -اما المذىب الثاني:
 .  (٘ٙ)وجميور البصرييف (ٗٙ)وسيبوي

المذىب فيي اف المستثنى متعمؽ بما نسب الػى الفعػؿ،  اما حجة اصحاب ىذا 
ف ا. و ((ٙٙ))وقػػد جػػاء بعػػد تمػػاـ الكػػالـ، لػػذلؾ وجػػب اف يكػػوف العامػػؿ فيػػو الفعػػؿ المتقػػدـ

ىػػذا الفعػػؿ واف كػػاف الزمػػا فػػي االصػػؿ، قػػوي بػػػ"اال" فتعػػدى الػػى المسػػتثنى كمػػا يتعػػدى 
الجر غير اف "اال" ليس ليا عمػؿ النيػا حػرؼ يػدخؿ عمػى االسػـ والفعػؿ الفعؿ بحرؼ 

(، والحػرؼ متػى مػا دخػؿ عمػى االسػـ والفعػؿ لػـ يكػف  المضارع، نحو: )ما زيد اال يقـو
لػػو عمػػؿ فػػي واحػػد منيمػػا، بيػػد اف عػػدـ العمػػؿ ال يػػدؿ عمػػى عػػدـ التعديػػة فػػاف اليمػػزة 

 .(ٚٙ)والتضعيؼ يعدياف مع انيما غير عامميف
 .(ٔٚ)وابف عقيؿ (ٓٚ)، والمالقي(ٜٙ)، وابف جني(ٛٙ)يذا الرمانيوقاؿ ب

اف الناصػػػب لممسػػػتثنى لػػػيس عػػػامال لفظيػػػا وانمػػػا كونػػػو مخالفػػػا   -اما المذىب الثالث:
)وسػػػػابعيا: اف الناصػػػػب لػػػػو  لممسػػػػتثنى. وىػػػػو مػػػػا نسػػػػب الػػػػى الكسػػػػائي قػػػػاؿ المػػػػرادي:

نفس مػا رد بػو ابػف . وقد رد عمى ىذا المػذىب بػ(ٕٚ)مخالفتو لالوؿ ونقؿ عف الكسائي(
 عصفور.

ولكػػػػف ىنػػػػاؾ مػػػػف يتفػػػػؽ مػػػػع الكسػػػػائي. فػػػػي ىػػػػذا القػػػػوؿ. وىػػػػو الػػػػدكتور ميػػػػدي 
المخزومي اذ يرى اف المستثنى بػ"اال" منصوب بالمخالفة معمال ذلؾ بػاف المخالفػة فيػو 
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 . 2/67، وحاشية االمَت: 7/257، وينظر: مهع اذلوامع: 477اجلٍت الداين:   



اوضػػػػػح منيػػػػػا فػػػػػي سػػػػػائر الموضػػػػػوعات التػػػػػي قاليػػػػػا الكوفيػػػػػوف فييػػػػػا بالنصػػػػػب عمػػػػػى 
 .(ٖٚ)الخالؼ

فقػػػد نسػػػب ابػػػف السػػػراج ىػػػذا وىػػػو اف اال مركبػػػة مػػػف اف وال،  -:امـــا المـــذىب الرابـــع
 . (٘ٚ)، ولكف اكثر المصادر عمى انو مذىب الفراء(ٗٚ)المذىب الى البغدادييف

لكف اذا رجعنا الى قوؿ الفراء في تركيب "اال" وجدنا انو ال يػرى مػا نسػبيا اليػو  
جمعػػوا بػػيف )اف( التػػي  فػػي ىػػذه المسػػالة: اذ انػػو قػػاؿ: "ونػػرى اف قػػوؿ العػػرب "اال" انمػػا

  (ٙٚ)تكػػػوف جحػػػدا وضػػػموا الييػػػا "ال" فصػػػارا جميعػػػا حرفػػػا واحػػػدا او خرجػػػا مػػػف الجحػػػد"

فالفراء يرى اف "اف" ىنا النافية وليست المخففة، ومما قيؿ في رد ىػذا المػذىب انػو اذا 
صػػح القػػوؿ بانيػػا "اال" مركبػػة مػػف "اف" و "ال"، فانػػو ال يصػػح كػػوف "اف" حينئػػذ عاممػػة 

ستثنى النصب، الف "الحرؼ اذا ركب مع حرؼ اخػر تغيػر عمػا كػاف عميػو فػي في الم
 .(ٚٚ)االصؿ قبؿ التركيب"
ف اف المستثنى انتصػب عػف تمػاـ الكػالـ، وىػو ظػاىر كػالـ م -:اما المذىب الخامس

سيبويو، حيػث قػاؿ: "فعمػؿ فيػو مػا قبمػو كمػا عمػؿ العشػروف فػي الػدرىـ حػيف قمػت: لػو 
ميػػػػؿ رحمػػػػو اهلل، وذلػػػػؾ قولػػػػؾ: اتػػػػاني القػػػػـو اال ابػػػػاؾ، عشػػػػروف درىمػػػػا، وىػػػػذا قػػػػوؿ الخ

فييا اال اباؾ وانتصب االب اذ لـ يكف داخال فيما دخػؿ  ـومررت بالقـو اال اباؾ والقو 
 .(ٛٚ)فيو ما قبمو ولـ يكف صفة، وكاف العامؿ فيو ما قبمو مف الكالـ

 وقػػػػد نقػػػػد المػػػػرادي ىػػػػذا الػػػػراي فقػػػػاؿ: "اف المسػػػػتثنى ينصػػػػب عػػػػف تمػػػػاـ الكػػػػالـ 
 .(ٜٚ)فالعامؿ فيو ما قبمو مف الكالـ ... وىو مذىب سيبويو، وىو الصحيح"

 لـ يذكرىما ابف عصفور، ىنا : رأياف في ناصب المستثنىوىناؾ  
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 .2/759، وينظر، شرح التصريح: 478اجلٍت الداين:   



انػػػو انتصػػػب بػػػػػ"اف" مقػػػدرة بعػػػػد "اال" واف التقػػػدير فػػػي نحػػػػو: )قػػػاـ القػػػػـو اال   االول:
 .  (ٓٛ)ونسب ىذا المذىب الى الكسائي زيدا(: اال اف زيدا لـ يقـ.

انيا نتصب بما قبؿ "اال" مف فعؿ او شػبيو مػف غيػر اف يعػدى اليػو بواسػطة  الثاني:
 .(ٔٛ)"اال"، ونسب الى ابف خروؼ

وبعػػػػد ىػػػػذا فػػػػاني اتفػػػػؽ مػػػػع ابػػػػف عصػػػػفور فػػػػي اختيػػػػاره الػػػػراي االوؿ وىػػػػو اف        
، او تقػػػدير  المسػػػتثنى ينتصػػػب عػػػف تمػػػاـ الكػػػالـ. النػػػو يغنينػػػا عػػػف تعديػػػو الفعػػػؿ الػػػالـز

 ثنى، كما انو يطرد في جميع االمثمة سواء وجد الفعؿ اـ ال.است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامل المنادى  -المطلب الرابع:

المنػػػػادى ىػػػػو طمػػػػب ارقبػػػػاؿ  بحػػػػرؼ نائػػػػب منػػػػاب )أدعػػػػو( و اف مػػػػف المعمػػػػـو 
 .(ٕٛ))أنادي(  ممفوظ أو مقدر

ذكػػػر ابػػػف عصػػػفور بعضػػػا الػػػى عػػػدة اقػػػواؿ اختمػػػؼ النحػػػاة فػػػي عامػػػؿ المنػػػادى 
 منيا:
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انو منصوب بفعؿ مضمر وال يجػوز إظيػاره .. ثػـ حػذؼ أنػادي ونابػت )يػا(  -ول :األ 
 (ٔ)منابػػة فمػػذلؾ لػػـ يجػػز إظيػػاره جنػػو ال يجػػوز  أف يجمػػع بػػيف العػػوض والمعػػوض منػػو

وىو قوؿ سيبوبو وعامو البصرييف وقد حذفوا ىذا الفعػؿ لكثػرة اسػتعماليـ لمنػداء  حيػث 
النيي عمى الفعػؿ المتػروؾ إظيػاره قولػؾ : يػا يقوؿ سيبوبو :)ومما ينتصب في اجمر و 

حػػذفوا الفعػػؿ لكثػػرة اسػػتعماليـ ىػػذا الكػػالـ وصػػار )يػػا( بػػدال مػػف …عبػػد اهلل والنػػداء كمػػو 
المفظ بالفعؿ كأنو قاؿ : يا أريد عبد اهلل فحذؼ )أريد( وصارت )يا( بدال منيا أنػؾ إذا 

 ٓ (ٕ)قمت : يا فالف عمـ انؾ تريده(
 ري كوف )يا( قامت مقاـ الفعؿ وعممت عممو بأمريف:وقد عمؿ ابف أال نبا 

أحدىما :إنيا تدخميا أال مالو كما في قولنا :يا زيد و أال مالػو تكػوف فػي االسػـ والفعػؿ 
 دوف الحرؼ فمما أجازت جمالتيا دؿ عمى إنيا قامت مقاـ الفعؿ .

الـ االسػتغاثة   الثاني : أف الـ الجر تتعمؽ بيا في مثػؿ قولنػا : يػا زيػُد فػاف ىػذه الػالـ
ال لمػػا جػػاز أف يتعمػػؽ بيػػا حػػرؼ و وىػػي حػػرؼ فمػػـ لػػـ تكػػف )يػػا( قػػد قامػػت مقػػاـ الفعػػؿ  ا 

 .(ٖ)الجر الف الحرؼ ال يتعمؽ بالحرؼ
أال أف ىذا الرأي لـ يسػمـ مػف انتقػاد بعػض النحػوييف فقػد قػاؿ ابػف حنػي فيػو :  

ظيػػر فيػػو  )مػػف ذلػػؾ أف يقػػوؿ قائػػؿ : إذا كػػاف الفعػػؿ قػػد حػػذؼ فػػي الموضػػع الػػذي لػػو
أال تػػػرى انيػػػـ   يقولػػػوف : الػػػذي فػػػي الػػػدار زيػػػد  يحجػػػاجحػػػاؿ المعنػػػى وأفسػػػده أولػػػى و 

وأصمو الذي أستقر أو ثبت في الدار زيػد ولػو أظيػروا ىػذا الفعػؿ ىنػا لمػا أحػاؿ معنػى 
وال زاؿ غرضػػا فكيػػؼ بيػػـ فػػي تػػرؾ إظيػػاره فػػي النػػداء إال تػػرى أنػػو لػػو تجسػػـ إظيػػاره  

زيػػدا السػػتحاؿ أمػػر النػػداء فصػػار إلػػى لفػػظ الخبػػر المحتمػػؿ فقيػػؿ : أدعػػو زيػػدا وأنػػادي 
 ٓ (ٔ)"لمصدؽ والكذب والنداء مما ال يصح فيو تصديؽ وال تكذيب

 ٓ (ٕ)والى ذلؾ استند ابف مضاء القرطبي 
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وما أوردىا ىنا إلزاما مػف أف "قاؿ الرضي مدافعا عف قوؿ سيبوبو والجميور : 
و لكػاف جممػو خبريػػو غيػر الـز الف الفعػػؿ الفعػؿ لػو كػػاف مقػدرا أو كػاف )يػػا( عوضػا منػػ

مقصود بو ارنشاء فأولى أف يقدر بمفظ الماضػي أي : دعػوت أو ناديػت الف اجغمػب 
 .(ٖ)"مجيئيا بمفظ الماضي ةفي اجفعاؿ ارنشائي

مف أنػو انتصػب بػنفس )يػا( وأسػتدؿ عمػى ذلػؾ بػاف قػاؿ : والػدليؿ عمػى أنػو   -الثاني:
عػػػؿ مضػػػمر أنػػػو لػػػو اظيػػػروا الفعػػػؿ الػػػذي تػػػدعوف منصػػػوبا ب)يػػػا( ولػػػيس منصػػػوبا بف

إضػػماره لغيػػر المعنػػى وذلػػؾ أنػػؾ إذا قمػػت : يػػا زيػػد فيػػو نفػػس النػػداء وأنػػادي زيػػدا لػػيس 
 بنفس النداء و إنما ىو إخبار بأنو يقع منو نداء .

ولكػػف ابػػف عصػػفور ضػػعؼ ىػػذا القػػوؿ بقولػػو : )وذلػػؾ  أف الحػػرؼ إذا اخػػتص 
و أمػػا قولػػو : إف إظيػػار …وىػػذا قػػد عمػػؿ فيػػو نصػػبا باسػػـ واحػػد ال يعمػػؿ فيػػو ااّلجػػرًا 

الفعػػؿ يغيػػر المعنػػى فػػالجواب إف اجفعػػاؿ تنقسػػـ قسػػميف  قسػػـ كنايػػة عػػف المعنػػى نحػػو 
فعمػػف كػػذا  وأحمػػؼ ىػػو ال:قػاـ زيػػد   وقسػػـ ىػػو المعنػػى نفسػػو معنػػى نحػو : أحمػػؼ بػػاهلل 

المػػراد بػػو القسػػـ نفسػػو وكػػذلؾ المنػػادى يكػػوف عمػػى تقػػدير : أنػػادي ويكػػوف أنػػادي ىنػػا 
 .(ٗ)نفس النداء

نفسيا في مثؿ قولنا: يػا  "يا"وقد نادى بيذا القوؿ ابف جني حيث ذىب إلى أف 
في كػوف  "أنادي"و "أدعو"زيد ىي العامؿ الواقع عمى زيد قاؿ : )وحاليا في ذلؾ حاؿ 

 .(ٔ)كؿ واحد منيما ىي العامؿ في المفعوؿ(
تذكر بعد )يا( اسمًا واحدًا كمػا  وعمؿ ذلؾ ابف جني بقولو : )أال ترى أنؾ أ نما

 …تػػذكره بعػػد الفعػػؿ المسػػتقؿ بفاعمػػو إذا كػػاف متعػػديا إلػػى مفعػػوؿ  واحػػد كضػػرب زيػػدا 
 .(ٕ)فمما قويت )يا( في نفسيا وأوغمت في شبو الفعؿ تولت بنفسيا العمؿ (

لسيوطي ىذا الرأي وقاؿ : لو كاف حرؼ النػداء عػامال لمػا جػاز حذفػو اوقد رد 
 ٓ (ٖ)و إبقاء عممو

                                                           
 3 2/439شرح اجلمل :  (4)
  
 3 2/277اخلصائص :  (2)
 3 2/277  :(اخلصائص 2)



دثيف فػػي ىػػذه المسػػألة ومػػنيـ الػػدكتور حػػوبعػػد ىػػذا البػػد أف نعػػرج عمػػى آراء الم
فقػػػد ذىػػػب إلػػػى أف أسػػػموب النػػػداء ينبنػػػي عمػػػى شػػػيئيف : أداة نػػػداء  يميػػػدي المخزومػػػ

ومنػػادى قػػاؿ : ومنيمػػا ينشػػأ مركػػب لفظػػي لػػيس فيػػو فعػػؿ مقػػدر ولػػيس فيػػو إسػػناد وال 
جممػػػة حتػػػى ولػػػو كانػػػت جممػػػة غيػػػر  يصػػػح عػػػده فػػػي الجممػػػة الفعميػػػة وال يصػػػح اعتبػػػاره

إسنادية فقولنا : يا زيػد ويػا عبػد اهلل  ويػا طالعػا جمػباًل ويػا رجػال صػالحا ويػا رجػؿ كػؿ 
ثػػـ يػػدلؿ الػػدكتور المخزومػػي عمػػى كػػوف "يػػا" قػػد  ذلػػؾ نػػداء والنػػداء تنبيػػو الشػػيء غيػػره

كر اسػػتعممت ىنػػا دالػػة عمػػى التنبيػػو اصػػالًة ال نيابػػو دخوليػػا عمػػى الفعػػؿ، حيػػث ال يػػذ
 .(منادى، وال يقصد اال تقدير منادى في مثؿ قوؿ ذي الرمة

 اال يا اسممي يا درامّي عمى البمى
 (ٖٛ)وال زال منياًل بجرعائك القطر     

قػػػاؿ: فامػػػا المنػػػادى ىػػػو "درامػػػي" وقػػػد نوديػػػت بػػػػ "يػػػا" الداخمػػػة عمييػػػا، وامػػػا "يػػػا" 
ف التقػػدير   منػػػادى الداخمػػة عمػػى الفعػػؿ فػػاداة تنبيػػو ال يصػػح تقػػدير منػػادى بعػػدىا، ال

فػاف الػرأي اجوؿ ىػو الصػحيح الف  (ٗ) يحيؿ الكالـ الى ضػرب مػف الحشػو والفضػوؿ(
 ٓ (٘)البصرييف يعدوف المنادى أحد المفاعيؿ ولكؿ مفعوؿ فعؿ ينصبو

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 3 2/254(ينظر : األشباه والنظائر : 7)
 .76الديواف:   (87)
 3 734(يف النحو العريب نقد وتوجيو ، د. وجدي ادلخزومي : 4)
 3 2/227، وشرح ادلفصل :  247(ينظر : الكتاب : 5)



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقدٌم المفعول معه على مصاحبه -:المطلب الخامس

  
ؿ معو: "اسـ فضمو، تاؿ لواو، بمعنػى )مػع( تاليػو لجممػة مف المعمـو اف المفعو 

 .(ٗٛ)ذات فعؿ او اسـ فيو معناه وحروفو"
. النػػو وكمػػا يقػػوؿ ابػػف (٘ٛ)اتفػػؽ النحويػػوف عمػػى منػػع تقػػديـ المفعػػوؿ معػػو عمػػى عاممػػو

عصػػفور اف اصػػمو العطػػؼ والمعطػػوؼ ال يتقػػدـ صػػدر الكػػالـ، فػػال تقػػوؿ: وعمػػرا قػػاـ 
: وعمرو ق  .(ٙٛ)اـ زيدزيد. كما ال تقـو

وممػػػػا يترتػػػػب عمػػػػى ىػػػػذا االصػػػػؿ اف منػػػػع اكثػػػػرىـ تقػػػػديـ المفعػػػػوؿ معػػػػو عمػػػػى  
وذكػر ابػف عصػفور اف مػف النحػو بػيف  (ٚٛ)مصاحبو، قالوا: ال يجػوز: سػار والنيػؿ زيػد

                                                           
 .2/539، وينظر: شرح ابن عقيل: 2/57اوضح ادلسالك:  (84)
 .7/279، ومهع اذلوامع: 2/577شرح الرضي: ، 2/256: االصوؿ يف النحو: ينظر (85)
 .7/279، ومهع اذلوامع: 2/224وين ، وشرح االمش2/256اللمحة البدرية ، وينظر، سرح 2/454جلمل: شرح ا (86)
 .2/744، وشرح التصريح: 293، وشفاء العليل: 2/256ينظر: سرح اللمحة البدرية:  (87)



مف اجاز ذلؾ، وممف ذىب الى اجازتو ابو الفتح بف جني. واسػتدؿ عمػى ذلػؾ بػاف مػا 
حو:قػػاـ وعمػػر وزيػػد، فكػػذلؾ المفعػػوؿ تقػػدـ اصػػمو العطػػؼ والمعطػػوؼ يجػػوز توسػػطو ن

 معو فتقوؿ عمى ىذا: استوى والخشبة الماء.
اف ذلػػؾ ضػػعيؼ فػػي المعطػػوؼ فكيػػؼ فػػي بقولػػو: ) اال ابػػف عصػػفور لػػـ يجػػوزه

 .(ٛٛ)(فروعو، وىو المفعوؿ معو

يبدو اف ابف جني قد اجاز التقديـ بناء عمػى مذىبػو فػي جػواز تقػديـ المعطػوؼ 
"ال يجػػوز تقػػديـ المفعػػوؿ معػػو عمػػى الفعػػؿ نحػػو قولػػؾ:  عمػػى المعطػػوؼ عميػػو، اذ قػػاؿ:

فممػػػا …. والطيالسػػػة جػػػاء البػػػرد، مػػػف حيػػػث كانػػػت صػػػورة ىػػػذه الػػػواو صػػػورة العاطفػػػة
سػػاوقت حػػػرؼ العطػػػؼ قػػػبح: والطيالسػػػة جػػػاء البػػرد، كمػػػا قػػػبح وزيػػػد قػػػاـ عمػػػرو، لكنػػػو 

 .  (ٜٛ)يجوز: جاء والطيالسة البرد، كما تقوؿ: ضربت وزيدا عمرا
  (ٜٓ)قاؿ:
 

 ثالث خصال لست عنها بمرعى عت وفحشا غيبة ونميمةجم

 
 فقدـ المفعوؿ معو "فحشا" عمى مصاحبة "غيبو"

اال انو ىناؾ كثير مف النحوييف ذكروا انػو ال حجػة البػف جنػي فػي ىػذا البيػت.  
الف "فحشػػا" معطػػوؼ عمػػى "غيبػػو" وقػػد تقػػدـ … قػػالوا انػػو ال يجػػوز فػػي الشػػعر وال نثػػر 

 . كقولو:(ٜٔ)وؼ عميو لمضرورةفيو المعطوؼ عمى المعط
 

عليك ورحمة هللا السالم اال يا نخمة من ذات عرق
(92)

 

                                                           
 2/454شرح اجلمل:  (88)
، 283وشرح ابن الناظم: 2/696، وينظر: شرح الكافية الشافية، البن مالك: 2/785اخلصائص: البن جٍت :  (89)

 .2/223، ومهع اذلوامع: 2/528وشرح الرضي:
، وحاشية 2/754، وىو يف شرح التصريح: 2/428البيت ليزيد بن احلكم الثقفي، ينظر معجم شواىد العربية،  (93)

 .2/232اخلضري: 
وشرح االمشوين: ، 2/256وشرح اللمحة: ، 2/98شرح الرضي: ، و 677شرح عمدة احلافظ البن مالك: ينظر:  (92)

 .2/744، وشرح التصريح: 2/224



 
ويمكػػف اف يجػػاب عػػف ذلػػؾ بمػػا قيػػؿ مػػف اف تقػػديـ المعطػػوؼ عمػػى المعطػػوؼ  

عميػػو واف وقػػع فػػي ضػػرورة الشػػعر فانػػو يمكػػف اف يكػػوف مسػػوغا لجػػواز تقػػديـ المفعػػوؿ 
عوليػة فػي التقػديـ اوسػع مجػاال مػف معو عمى مصاحبو في سعة الكػالـ، "الف بػاب المف

باب التابعية، وانما المانع ىنا مف التقديـ الحمؿ عمى ذلؾ، فاذا جاء فػي االصػؿ بقمػة 
 .(ٖٜ)او اضطرارا جاء ىنا بكثرة وسعة"

وبعد ىذا فالذي يبػدو اف مػا قالػو ابػف جنػي مػردود، بػدليؿ اف ىػذا الػذي اسػتدؿ  
. وايضػػا انػػو قػػد ((ٜٗ))ولمشػػعر ضػػرورةبػػو لػػـ يثبػػت فػػي كػػالـ منثػػور بػػؿ ثبػػت فػػي شػػعر 

. ((ٜ٘))المصػاحب فػاعال نحػو: سػرت والنيػؿ اشترط بعضيـ في المفعوؿ معو اف يكػوف
واذا مػػا اخػػذنا بيػػذا الشػػرط بطػػؿ اسػػتدالؿ ابػػف جنػػي. فضػػال عػػف ىػػذا اف االحتمػػاؿ قػػد 

 دخؿ ىذا البيت فاذا دخؿ االحتماؿ بطؿ بو االستدالؿ .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
درية: ، وشرح اللمحة الب298قائلو االحوص وقيل ىو من االبيات اجملهولة القائل. وقد ورد يف رلالس ثعلب  (92)

 .7/243، مهع اذلوامع: 2/256
 .7/243مهع اذلوامع:  (97)
 .2/528ينظر: شرح الرضي:  (94)
 .2/525ينظر: ادلصدر نفسو:  (95)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكم االسم بعد واو المعية اذا لم يتقدمه جملة - السادس: المطلب

  
ذكر ابف عصفور اف المفعػوؿ معػو ال ينتصػب ابػدا اال عػف تمػاـ الكػالـ تقدمػو 

 فعؿ او لـ يتقدمو .
. مػػػػف انػػػػو ينتصػػػػب عػػػػف تمػػػػاـ االسػػػػـ (ٜٙ)ير الصػػػػيمابػػػػف عصػػػػفور زعػػػػـ وذكػػػػر 

 .(ٜٚ)فاجاز: كؿ رجؿ وضيعتو
فضػػػػػمو )اف المفعػػػػوؿ معػػػػػو بقولػػػػػو: لػػػػؾ اال اف ابػػػػف عصػػػػػفور اعتػػػػرض عمػػػػػى ذ 

 .(ٜٛ)ال تنتصب اال عف تماـ الكالـ(والفضالت 
لقػػد اشػػترط فػػي نصػػب االسػػـ عمػػى المعيػػة اف يقػػع بعػػد جممػػة، وعميػػو ال يجػػوز  

النصػػب فػػي نحػػو: انػػت ورايػػؾ، وكػػؿ رجػػؿ وضػػيعتو، وانمػػا يتعػػيف فييمػػا العطػػؼ لعػػدـ 
 .(ٓٓٔ)والجميور (ٜٜ)تقدـ الجممة، وىذا مذىب سيبويو

                                                           
(96)

ي النحػوي، تػويف يف القػرف الرابػع اذلجػري، ينظػر، انبػاه الػػرواة ر ىػو ابػو زلمػد عبػد اهلل بػن علػي بػن اسػحاؽ الصػيم  
 .2/49، وبغيو الوعاة 2/227
(97)

، والتػدريب يف ثثيػل التقريػب: 2/298شػرح الرضػي: وينظػر: ، 2/257ي يف التبصػرة والتػذكرة ر وذكر راي الصيم  
 .242اليب حياف االندلسي: 

(98)
 .2/452شرح اجلمل:   

(99)
 .252-2/253ينظر: الكتاب:   

(233)
 .242/  7، ومهع اذلوامع: 2/287ينظر: ارتشاؼ الضرب:   



وقيؿ اف بعض النحوييف يجيز النصػب ىنػا، لكػف عمػى تاويػؿ اف مػا قبػؿ الػواو  
جممػػة حػػػذؼ ثػػػاني جزاييػػا، فيكػػػوف التقػػػدير فػػي النحػػػو: كػػػؿ رجػػؿ وضػػػيعتو، كػػػؿ رجػػػؿ 

 .(ٔٓٔ)كائف او مقروف وضيعتو
وقػػاؿ الرضػػي: اف النصػػب عمػػى ىػػذا التاويػػؿ ممتنػػع فػػي االصػػح "لكػػوف الخبػػر  

 .(ٕٓٔ)المقدر اضعؼ مف الظاىر" 
. ونقؿ عف ابف مالػؾ (ٖٓٔ)ب ابو حياف ايضا الى امتناع النصب عمى ىذا التاويؿوذى

قولو: "ومف ادعى جواز النصب في كؿ رجؿ وضيعتو عمى تقدير كػؿ رجػؿ كػائف مػع 
الو الجميػور ىػو االكثػر ق. وعميو فاف الذي (ٗٓٔ)ما لـ يقمو عربي"  دعىضيعتو، فقد ا
 صوابا ودقة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(232)

وقد اجاز ذلك اخلضري ايضػا: تنظػر: حاشػية اخلضػري  7/242ومهع اذلوامع  2/287ينظر، ارتشاؼ الضرب:   
2/233 . 
(232)

 . 525/ 2شرح الرضي   
(237)

 . 2/287الضرب: ينظر: ارتشاؼ   
(234)

 . 2/75االشباه والنظائر:   



 
 حث الثالثالمب

 
 واو العطف -المطلب االول:

 
مف المعمـو اف الواو ىي اصؿ حروؼ العطؼ النيا ال تدؿ عمى اكثر مف  

الجمع واالشتراؾ، وغيرىا يدؿ عمى اشتراؾ وعمى معنى زائد كالترتيب والميمة... 
فصارت الواو بمنزلو المفرد وباقي الحروؼ بمنزلة المركب والمفرد اصؿ 

 .(٘ٓٔ)المركب
ابف عصفور الى اف الواو ىي لمجمع بيف شيئيف مف غير ترتيب وال ميمة. وذىب 

فقوليـ: قاـ زيد وعمرو فيحتمؿ اف زيد قاـ قبؿ عمرو او عمرو قاـ قبؿ زيد بميمة او 
 غير ميمة، او اف يكوف قاما معا.

وقد ذكر ابف عصفور اف الكوفييف زعموا اف الواو لمترتيب، فاذا قمت: قاـ زيد  
ِإَذا ُزْلِزَلِت زيد وعمرو بعده بال ميمة. واستدلوا بقولو تعالى: )) -لقائـ اوالوعمرو، فا

 .(ٙٓٔ)((اأْلَْرُض ِزْلَزاَلَيا واخرجت االرض اثقاليا
 . (ٚٓٔ)فزلزاؿ االرض قبؿ اخراجيا اثقاليا والواو ىي التي دلت عمى ذلؾ 

اف زلزاؿ  اال انو اعترض عمى قوليـ ىذا، بقولو: "وىذا عندنا خطا، وانما فيـ
االرض اخرجيا اثقاليا مف طريؽ المعنى. والذي يدؿ عمى اف الواو ليست بمنزلة 
الفاء انيا لو كانت بمنزلتيا لـ يجز: اختصـ زيد وعمرو، كما ال يجوز اختصـ زيد 

 فعمرو، ومما يدؿ ايضا عمى اف الواو ال ترتب قوؿ امية بف ابي الصمت:
 

(ٛٓٔ)عمى دين صديقنا والنبي
 ننا المسممونفممتنا ا 

 

                                                           
(235)

 . 2/97، واالشباه والنظائر: 93:8ينظر: شرح ادلفصل:   

(236)
 . 2،2سورة الزلزلة :   

(237)
 .  2/275، وينظر: شرح التصريح: 227 -226/ 2شرح اجلمل:   

(238)
   



 وقوؿ حساف بف ثابت:
 

(ٜٓٔ)عمي ومنيم احمد المتخير
 بياليل منيم جعفر وابن امو 

 

 وقولو:
 

(ٓٔٔ)واردف اعجازا وناء بكمكل
 فقمت لو لما تمطى بجوزه 

ولو كانت لمترتيب لقدـ الكمكؿ وىو الصدر ثـ الجوز وىو الوسط ثـ االعجاز  
 وىي المؤخر.

َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع تعالى: )) ومما يدؿ عمى ذلؾ ايضا قولو
 . فقد ثبت اذف ما ادعيناه انيا لغير الترتيب .(ٔٔٔ)((الرَاِكِعين

 -في ىذه المسالة مذىباف:
مذىب الفراء وىشاـ وثعمب مف الكوفييف وقطرب مف البصرييف انيا تفيد  -االول:
 .(ٕٔٔ)الترتيب

 .(ٖٔٔ)ومذىب الجميور اف الواو لمجمع مف غير ترتيب
يبويو يرى في قوليـ "مررت بعمرو وزيد" انؾ جئت بالواو لتضـ االخر الى فس 

 .(ٗٔٔ)االوؿ وتجمعيما وليس فيو دليؿ عمى اف احدىما قبؿ قبؿ االخر
ويقوؿ: "مررت برجؿ وحمار قالوا واشركت بينيما في الباء فجريا عميو ولـ  

ميس ىذا دليٌؿ عمى تجعؿ لمرجؿ منزلة بتقديمؾ اياه يكوف بيا اولى مف الحمار ... ف
انو بدأ بشيء قبؿ شيء وال شيء مع شيء النو يجوز اف تقوؿ مررت بزيٍد وعمٍر 

                                                           
(239)

 .282شرح الديواف:   

(223)
 .25البيت المرئ القيس: وىو يف ديوانو:   

(222)
 . 47اؿ عمراف:   

(222)
 . 2/275، شرح التصريح: 2/754ينظر: ادلغٍت:   

(227)
، وادلويف يف  النحو الكويف، 735، والكوكب الدري لالنسوي: 732ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى:   

 . 252للكنغراوي: 

(224)
 .4/226الكتاب:   



والمبدؤ بو في المرور عمرو ويجوز اف يكوف زيدًا ويجوز اف يكوف المرور وقع 
 . (٘ٔٔ)عمييما في حالة واحدة(

ويرى ابف السراج اف الواو العطؼ ليس فيو دليؿ عمى اف احد المعطوفيف قبؿ 
االخر فقولؾ: مررت بالكوفة والبصرة فجائز اف تكوف البصرة اواًل وجاز اف تكوف 

 . (ٙٔٔ)الكوفة اوالً 
ويقوؿ عمي بف سميماف الحيدرة "فمعنى الواو الجمع بيف شيئيف مف غير 

 .(ٚٔٔ)((َوُقوُلوا ِحَطٌة َواْدُخُموا اْلَباَب ُسَجداً ترتيب وليس عمى االوؿ دليؿ، قاؿ تعالى ))
. والمعنى (ٛٔٔ)((َواْدُخُموا اْلَباَب ُسَجدًا َوُقوُلوا ِحَطةٌ موضع اخر )) وقاؿ في

. وكذلؾ لـ تفد الواو لمترتيب عند ابف (ٜٔٔ)واحد والمفظ واحد والقصة واحدة 
 .(ٕٓٔ)يعيش

وقد انبرى كثير مف النحاة في الرد عمى مف قالوا باف الواو العاطفة تفيد  
رجاني اذ جاء بدليميف عمى كونيا ال تفيد الترتيب. ومف ىؤالء عبد القاىر الج

 الترتيب.
انيـ وضعوىا حيث ال يتصور الترتيب كقوليـ: اشترؾ زيد وعمرو.  -االول:

وذلؾ اف االشتراؾ مما يقتضي فاعميف، الف احدىما اذا تقدـ عمى صاحبو لـ يكف 
: مساويا لو ومجتمعا معو، فمف ادعى اف الواو دليؿ عمى الترتيب لزمو اف يقوؿ

 اشترؾ زيد واشترؾ عمرو، ويسكت .
انؾ تقوؿ: جاءني عمرو اليـو وزيد امس فيكوف ما بعد الواو مقدما  -والثاني:

. الف السجود بعد الركوع وىو (ٕٔٔ)((َواْسُجِدي َواْرَكِعيفي المعنى، كقولو تعالى ))
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 مقدـ في الذكر، فيو كقولؾ: اجمعي بيف ىذيف الفعميف "لو كاف موضوعا لمترتيب ال
 .(ٕٕٔ)ممتنع كما يمتنع الفاء

وقد فصؿ الدكتور فاضؿ السامرائي التقديـ والتاخير بواسطة العطؼ بالواو 
وقسمو الى عدة فوائد منيا االىتماـ والعانية بالمتقدـ او ما يقتضيو السياؼ او تدرج 

 .(ٖٕٔ)مف القمة الى الكثرة وبالعكس، والنفع عمى الضرر وفوائد اخرى
يترجح عندي مذىب الجميور وذلؾ النو قد وردت شواىد  وبعد ىذا فاف الذي 

 تدؿ عمى عدـ افادة الواو لمترتيب، ومنيا قوؿ لبيد بف ربيعة:
 

 اغمى السباء بكل ادكن عاتق 

(ٕٗٔ)او جونو قدحت وفض ختاميا 
  

 (ٕ٘ٔ)وتقديره فض ختاميا وقدحت 
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 لوال الجارة -المطلب الثاني:

 
انت امتناعية فعندئذ اختصت باالسماء ، وليا اف "لوال" اذا ما ك

 -:(ٕٙٔ)حالتاف
اف تكوف حرؼ ابتداء، وذلؾ اذا ولييا اسـ ظاىر او ضمير رفع  -االول:

منفصؿ ، نحو: لوال زيد الكرمتؾ، ولوال انت الكرمتو، فػ)لوال( في ىذا ونحوه حرؼ 
 .(ٕٚٔ)ابتداء واالسـ يعدىا مرفوع باالبتداء عند اكثر النحوييف

اف تكوف فيو حرؼ جر، وذلؾ اذا ولييا الضمير المتصؿ الموضوع  -ني:الثا
 لمنصب والجر كالياء والكاؼ والياء.

 اورد ابف عصفور في ىذه المسألة )أي لوال الجارة( ثالثة مذاىب :
االوؿ: ما نسبو الى سيبويو، مف انيا حرؼ اضافة عند دخوليا عمى ضمير 

لواله، ولوالي، وذلؾ اف الكاؼ والياء والياء متصؿ، مستدال بقوؿ العرب: لوالؾ ، و 
ال تكوف ضمائر رفع بؿ ىي مترددة بيف اف تكوف ضمائر نصب او ضمائر جر، 
وال تستقيـ اف تكوف ضمائر نصب، الف الحروؼ اذا اتصمت بيا ياء المتكمـ وكانت 
في موضع نصب اتصؿ بيا نوف الوقاية ، فمو كانت الياء ضمير نصب لقمت: 

 .(ٕٛٔ)فثبت اف الياء في موضع جر)لوالني( 
. في حيف عزاه (ٜٕٔ)وىو ما عزاه ابو البركات االنباري الى عمـو البصرييف

 .(ٖٓٔ)السيوطي الى الجميور
واحتجوا بأف ىذه الضمائر ال تكوف عالمة مرفوع ، والمصير الى ما ليس لو 

وال( نظير في كالميـ ممتنع ، قالوا:وال يصح اف يقاؿ انيا في موضع نصب الف )ل
حرؼ وليس بفعؿ لو فاعؿ مرفوع فيكوف الضمير في موضع نصب، وعميو ينبغي اف 
يكوف موضع الضمائر ىو الجر ، واعتذر البصريوف عف عدـ تعمؽ )لوال(بفعؿ بأف 
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بعض الحروؼ ما يكوف في موضع مبتدا ، وليس ثـ ما يتعمؽ بو ، نحو )بحسبؾ 
د عندؾ( فاف معناه: )ىؿ احد زيد( فأف معناه: )حسبؾ زيد( ، ونحو )ىؿ مف اح

 . (ٖٔٔ)عندؾ(
الثاني: ما نسبو الى االخفش، مف اف الكاؼ والياء والياء ومما وقع فيو 
ضمير الخفض، المتصؿ موقع ضمير الرفع المنفصؿ كما وقع ضمير الرفع 

 .(ٕٖٔ)المنفصؿ موقع ضمير الخفض فيما حكاه مف قوليـ : ما انا كأنت وال انت كأنا
ر رد مذىب االخفش بأف وقوع الضمير المتصؿ موقع اال اف ابف عصفو 

 المنفصؿ ال يجوز اال في ضرورة شعر.. 
 (133)اال يجـاورنا ااّلك دّيـار  وما عمينا اذا ما كنت جارتنا 

فأذا كاف وضع المتصؿ موضع المنفصؿ قبيحا مع انيما مف قبيؿ واحد مف 
لؾ بأف يكوف المتصؿ جية انيما لمنصب فاالحرى اذا كانا مف بابيف مختمفيف وذ

 ضمير خفض والمنفصؿ الذي وقع موقعو في موضع رفع.
 فأف اعترض باف لوال ال تخفض المظير بعدىا؟

فالجواب انو قد يعمؿ العامؿ مف بعض االسماء دوف بعض ، اال ترى اف 
)لدف( تنصب غدوة ، تقوؿ : لدف غدوة وال يجوز ذلؾ فييا مع غيرىا مف اسماء 

لعامؿ قد يعمؿ في بعض المظيرات دوف يعض مع انيا مف جنس الزماف فاذا وجد ا
واحد فاالحرى اف يعمؿ في المضمر وال يعمؿ في المظير اذ ىما جنساف 

 .(ٖٗٔ)مختمفاف
 .(ٖ٘ٔ)ونسبو ابف يعيش الى الفراء وحده -وىذا الرأي تبناه الكوفيوف

واحتا اصحاب ىذا المذىب بأف الظاىر الذي قامت )الياء والكاؼ والياء( 
مقامو رفع بػ )لوال( ،فكذلؾ ما قاـ مقامو ، قالوا : وال يجوز اف يقاؿ : ىذا يبطؿ 
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بػ)عسى( ، فانيا تعمؿ في الظاىر الرفع وفي الضمير النصب ، النا نقوؿ اف 
الجواب عف ذلؾ مف ثالثة جوانب : االوؿ انا ال نسمـ انيا تنصب الضمير وانما ىو 

نصب في )عسى( ، كما استعير لفظ الجر في موضع رفع بػ)عسى( فاستعبر لفظ ال
 في )لوالي ولوالؾ ولواله(.

الثاني اف الكاؼ في موضع بػ)عسى( ، واف اسميا مضمر فييا. والثالث انا 
نسمـ انيا في موضع نصب اال انيا حممت عمى )لعؿ( فجعؿ ليا اسـ منصوب 

و بمعناه وخبر مرفوع ، وىو ىينا مقدر ، فأما )لوال( فميس في حروؼ الجر ما ى
فيحمؿ عميو ، وايضا فانو لو كاف الضمير في موضع جر لوجدنا اسما ظاىرا 
مجرورا بػ)لوال(النو ليس في كالميـ حرؼ يعمؿ الجر في الضمير دوف الظاىر، فمو 
كانت مف حروؼ الجر لجاء ذلؾ في بعض المواضع مف كالميـ او في الشعر الذي 

رى اذ ذكروا اف الضمير كما يستوي ىو محؿ الضرورات. وزاد الكوفيوف حجة اخ
لفظو كذلؾ في الرفع والجر واذا كاف االمر كذلؾ صح اف تكوف الكاؼ في موضع 

 .(ٖٙٔ))انت( رفعا
 .(ٖٛٔ)، ورجحو الزمخشري(ٖٚٔ)واختار المالقي ىذا المذىب

ما نسبو لممبرد ، مف اف لوال تجر الظاىرة وال المضمر وأف لوالؾ  -الثالث:
 انكر حجة النحويوف فيما ورد منو في الشعر كقوؿ الشاعر:ولوالي ولواله لحف. و 

 .(ٜٖٔ)وكم موطن لوالي طحت كما ىوى      باجرامو من قمة النيق منيوي
 .(ٓٗٔ)فأف )لوالي( لحف فال ينبغي اف يحتا بيا

ورد ابف عصفور زعـ المبرد وقاؿ ىذا الذي زعـ ابو عباس باطؿ ، بؿ حكى 
 النحويوف اف ذلؾ لغة العرب.

 ما انشده الفراء في ذلؾ:وذكر 
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 .(ٔٗٔ)اتطمع فينا من اراق دماءنا       ولوالك لم يعرض الحسابنا حسن
 وانشد ايضا:

 .(ٕٗٔ)اومت بعينييا من اليودج           لوالك ىـذا العـام لم احجج
وزعـ المبرد اف مثؿ ىذا االستخداـ اعني مرافقة لوال لمضمير المتصؿ. انما 

"لوالؾ" فأف سيبويو يزعـ اف لوال تخفض المضمر ويرتفع لحف وخطأ قاؿ  اما قولو 
وزعـ االخفش..اف الضمير مرفوع..قاؿ ابو العباس: والذي … بعدىا الظاىر باالبتداء

َلْوال َأْنُتْم اقولو اف ىذا خطأ ال يصمح اال اف تقوؿ: لوال انت كما قاؿ اهلل عز وجؿ ))
د يزعـ اف الذي قمناه اجود ويدعي الوجو ومف خالفنا فيو الب (ٖٗٔ)((َلُكَنا ُمْؤِمِنينَ 

 .(ٗٗٔ)االخر فيجيزه عمى بعده
قاؿ الشموبيف رادا عميو: )اتفؽ ائمة البصرييف والكوفييف كالخميؿ وسيبويو 

 .(٘ٗٔ)والكسائي والفراء عمى رواية "لوالؾ: عف العرب، فانكار المبرد لو ىذياف(
البصرييف الذي يقتضي بأف )الباء والكاؼ والياء( ال يكوناف وايد ابو البركات االنباري مذىب الكوفييف ورد مذىب 

عالمة مرفوع اذ ذكر انو يجوز اف تدخؿ عالمة الرفع عمى الخفض ، وعميو يصح اف يقاؿ : ما انا كانت ، و )انت( مف 

ي ولوالؾ( مف عالمات المرفوع ، وىو ىنا في موضع جر، فكذلؾ الياء والكاؼ والياء مف عالمات المجرور ، وىما في )لوال

عالمات المرفوع. واستدؿ ابو البركات لكوف )لوال( ليست بحرؼ جر بعدـ نعمقيا بفعؿ او معنى الفعؿ . واجاب عف قوؿ 

 البصرييف بأنو قد يكوف الحرؼ في موضع مبتدأ ال يتعمؽ بشيء.

فذكر اف االصؿ في حروؼ الجر عدـ االبتداء بيا وعدـ وقوعيا في موضع 
ذلؾ في حرؼ زائد ، دخولو كخروجو ، كقوليـ: )بحسبؾ زيد( ، فنادر مبتدأ اما وقوع 

الف الحرؼ في نية االطراح لعدـ فائدتو ، ذلؾ اف معنى )بحسبؾ زيد( و )حسبؾ 
 زيد( واحد.
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واردؼ ابو البركات قائال: انما يجب اف يتعمؽ الحرؼ بفعؿ او معنى الفعؿ 
لمعنى وليس بزائد ، الف دخولو  اذا جاء لمعنى ولـ يكف زائدا ، و)لوال( حرؼ جاء

ليس كخروجو ، بخالؼ الباء في بحسبؾ وابطؿ ابو البركات مذىب المبرد ايضا بما 
ورد عف العرب مف دخوؿ )لوال( عمى الكاؼ والياء والياء .. وذكر اف مجيء 
الضمير منفصال بعد )لوال( في مثؿ: لوال انا ولوال انت . اكثر في كالميـ وافصح ، 

دـ مجيء الضمير المتصؿ في التنزيؿ ال يعني عدـ جوازه ، فانو لـ يأت اال اف ع
في القرآف الكريـ اىماؿ )ما( التي تعمؿ عمؿ )ليس( مع كونيا لغة جائزة 

 . (ٙٗٔ)فصيحة
والذي يبدو لي اف رأي المبرد ىو الراجح النو اراد بقولو انو لحف في الكالـ 

وال ضرورة في النثر، فضال عف ىذا اف المنثور ال المنظـو الف المنظوـ فيو ضرورة 
القائميف بيذا لـ يأتوا يشاىدوا واحد نثرا ، وانما الذي استشيدوا بابو الشعر ولمشاعر 

 حؽ ليس لمناثر مثمو.
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 الم الجحود  -المطلب الثالث:

 
ذكر ابف عصفور اف اىؿ الكوفة ذىبوا الى اف )الـ الجحود( تنصب الفعؿ 

وا عمى ذلؾ انيا لـ يظير قط بعدىا اف ، واستدلوا ايضا اف المضارع بنفسيا ، واستدل
 ىذه الالـ قد سمع تقديـ معموليا عميو كقولو:

 (ٚٗٔ)لقد عذلتني ام عمرو ولم اكن      مقالتيا ما دمت حيا السمعا
كأنو قاؿ: ولـ اكف السمع مقالتيا ما دمت حيا، فمقالتيا معموؿ السمع وقد 

 نصب باضمار اف لـ يجز التقديـ.تقدـ عمى الكالـ . فمو كاف ال
وقد اعترض ابف عصفور عمى ىذا المذىب ، بقولو : )وىذا باطؿ .. النيـ 

 قد حكوا تقديـ المعموؿ عمى اف ضرورة كقولو(:
 ىال سألت وخبر قوم عندىم       وشفاء غيك خابرا ان تسألي

ما او اف مقالتيا منصوب باضمار فعؿ كأنو قاؿ: ولـ اكف السمع مقالتيا 
 دمت حيا السمع.

اما قوليـ عدـ ظيور )اف( ، فيذا ال يمـز ، الف مف المضمرات ما ال يظير 
مثؿ الفعؿ المضمر في باب االشتغاؿ فال حجة ليـ في شيء مف ذلؾ ، وايضا فإف 

 .(ٛٗٔ)الـ الجحود جارة ولـ يثبت ليا النصب ، فاالولى اف تبقى عمى بابيا
 -في ىذه المسألة مذىباف:

وعمـو البصرييف اف الفعؿ المضارع المنصوب بعد  (ٜٗٔ)قوؿ سيبويو -االول:
الـ الجحود منصوب بػ)اف( مقدرة بعدىا ، وال يجوز اظيارىا وال تقديـ مفعوؿ الفعؿ 

 . (ٓ٘ٔ)المنصوب عمييا
واحتجوا : لعدـ جواز اظيار )اف( بعد الـ الجحود مف جانبيف : االوؿ: اف 

مقدر ، ولكف تقديره ليس تقدير اسـ وال لفظة قوليـ )ما كاف زيد ليدخؿ( جواب فعؿ 
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اسـ ، اذ انو جواب لقوؿ قائؿ: ) زيد سوؼ يدخؿ( ، فمو قمنا : )ما كاف زيد الف 
يدخؿ( باظيار )اف( لجعمنا بازاء )سوؼ يدخؿ( اسما الف )اف( مع الفعؿ بمنزلة 

 المصدر ، وىو اسـ.
مقدرا الف يدخؿ(، او نحو الثاني: اف التقدير في المثاؿ السابؽ: )ما كاف زيدا 

ذلؾ، ولما كانت )اف( توجب االستقباؿ مع المضارع استغنى بما تضمف الكالـ مف 
 تقدير االستقباؿ عف ذكر )اف(.

وقيؿ ايضا في االحتجاج ليذا المذىب انو قد امتنع اظيار )اف( بعد الـ 
زيد ليدخؿ(  الجحود الف الالـ صارت بدال مف المفظ بػ)اف( النؾ اذا قمت : )ما كاف
 .(ٔ٘ٔ)كاف نفيا لػ)سيدخؿ( كما لو اظيرت )اف( فقمت: )ما كاف زيد الف يدخؿ(

قوؿ الكوفيوف اف الـ الجحود تنصب الفعؿ المضارع بنفسيا ويجوز  -الثاني:
اظيار )اف( بعدىا لمتوكيد ، وذلؾ نحو : )ما كاف زيد الف يدخؿ الدار، ويجوز 

عمييا، وذلؾ نحو : )ما كاف زيد الدار ايضا تقديـ مفعوؿ الفعؿ المنصوب بيا 
 .(ٕ٘ٔ)ليدخؿ(

واحتجوا: لكوف الالـ ناصبة بانيا قامت مقاـ )اف( ، وكما اف )اف( تنصب 
الفعؿ المضارع كذلؾ ما يقـو مقاميا . ورفض الكوفيوف اف تكوف الالـ حرفا جارا، 

ارة ، والفعؿ قالوا: لو جاز اف يقاؿ : اف ىذه الالـ الداخمة عمى الفعؿ ىي الالـ الج
( عمى تقدير : )امرت  بعدىا منتصب باضمار )اف( لجاز اف يقاؿ : )امرت بتكـر
( فمما كاف ذلؾ ممتنعا باالجماع دؿ عمى رجاحة ما ذىبنا اليو ، ثـ اننا  بأف تكـر
نسمـ انيا مف عوامؿ االسماء اال انيا في الوقت ذاتو عامؿ مف ةغوامؿ االفعاؿ في 

ا تجـز االفعاؿ في االمر والدعاء،  وذلؾ نحو )ليقـ زيد( و بعض احواليا بدليؿ اني
)ليغفر اهلل لؾ( ، فكما جاز اف تعمؿ في احواليا في المستقبؿ جزما جاز كذلؾ اف 

.اما جواز اظيار )اف( بعد الـ الجحود فاحتجوا لو مف (ٖ٘ٔ)تعمؿ فيو احيانا نصبا
 جيتيف : االولى : النقؿ ، والثانية : القياس.

                                                           
 .2/595صاؼ:ينظر : االن (151)

 .257، وائتالؼ النصرة:4/744، والربىاف يف علـو القرآف :7/77، وادلساعد البن عقيل:2/594ينظر ادلغٍت: (152)

 .576-2/575ينظر : االنصاؼ: (153)



 ية النقؿ فقد قاؿ الشاعر:اما مف ج
 (ٗ٘ٔ)فتركيا شنا ببيداء بمقع  اردت لكيما ان تطير بقربتي    

واما مف جية القياس فألف )اف( جاءت توكيدا لالـ الجحود التفاقيما في 
 .(155)المعنى واف اختمفا في المفظ

َوَما قاؿ تعالى :)) –ورجح ابو البقاء العكبري رأي البصرييف ايضا ، وقاؿ 
: )... وقاؿ الكوفيوف ليضع ىو الخبر، فالالـ داخمو (ٙ٘ٔ)((لَمُو ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكمْ َكاَن ا

لمتوكيد،، وىو بعيد، الف الالـ الـ الجر، و )اف( بعدىا مراده، فيصير عمى قوليـ: 
 .(ٚ٘ٔ)"ما كاف اهلل اضاعة ايمانيـ"

 .(ٛ٘ٔ)وتابع ابف يعيش البصرييف اذ احتا بالحجا انفسيا التي احتجوا بيا
وافاد ابف مالؾ مف مذىبي الفريقيف فخرج برأي جديد اذ ذكر اف الـ الجحود 
مؤكدة لمنفي في خبر )كاف( ، والفعؿ بعدىا ىو الخبر ، اال انو جعؿ الفعؿ منصوبا 

 (ٜ٘ٔ)بػ)اف( مضمرة بعد الـ.
واختار ابو وحياف رأي البصرييف الذي يقضي بأنيا خبر الكوف محذوؼ ، 

المحذوؼ انو قد سمع بو مصرحا في قوؿ الشاعر: "سموت قاؿ : )ويدؿ عمى ىذا 
 .(ٔٙٔ)لكف التصريح بو في غاية الشذوذ( (ٓٙٔ)ولـ تكف اىال لتسمو"

ويفيـ مف كالـ محمد محي الديف عيد الحميد انو يرجح مذىب الكوفييف ذلؾ 
انو ذكر اف ما يقولو النحوييف مف اف معموؿ الصمة ال يتقدـ عمى الموصوؿ منقوض 

 جاج :بقوؿ الح

                                                           
، 8.وشواىد التوضيح والتصحيح:7/29دل اقف على نسبتو اذل قائل معُت. وىو من شواىد : شرح ادلفصل: (154)

 .8/484اخلزانة:. و 2/927وشفاء العليل:

(155)
 .2/594ينظر: ادلغٍت:   

 .247البقرة:  (156)

 .2/224التبياف: (157)

 .7/29ينظر : شرح ادلفصل: (158)

 .273ينظر: التسهيل: (159)

 .4/239،واذلمع:7/79، وادلساعد:2/275دل اقف على قائلو وىو يف شرح التصريح : (160)

 .433-2/799االرتشاؼ: (161)



 (ٕٙٔ)ربيتو حتى اذا تمعددا            كان جزائي بالعصا ان اجمدا
فاف قولو )بالعصا( متعمؽ بػ)اجمد( ، وىو معموؿ لػ)اف( المصدرية ثـ ساؽ 
عبد الحميد ابياتا اخرى، وانتيى مف ذلؾ كمو الى اننا ينبغي اال نرفض الشواىد 

 .(ٖٙٔ)، وىو غير جائزالكثيرة ونتمسؾ بالتعميؿ اذ اف ذلؾ عدوؿ عف النص 
ىذا ما وقفنا عميو في ىذه المسألة، ونرى بعد ذلؾ اف المذىب البصري اكثر 
دقة بدليؿ ما قالو الدكتور عباس حسف " والمصدر المؤوؿ مجرور بالالـ ، والجار 
والمجرور متعمقاف بمحذوؼ عاـ ، وىذا ىو االعراب الشائع بيف اكثر النحاة ، وىو 

ويؤيد بعض االمثمة الفصيحة التي وردت مشتممة عمى خبر اقؿ عيوبا مف سواه، 
، فذكر الخبر )اىال( …(الكوف مذكورا ، كقوؿ القائؿ: )سموت ولـ تكف اىال لتسمو

يمنع اف تكوف الالـ في ىذه االساليب زائدة محضة او غير محضة، كما يمنع اف 
 .(ٗٙٔ)يكوف المضارع وفاعمو ىما الخبر فييا او المصدر المؤوؿ ىو الخبر

                                                           
 الديواف. (162)

 .2/594االنتصاؼ: (163)

 .4/722النحو الوايف: (164)



 
 الفاء السببية  -المطلب الرابع:

اختمؼ النحويوف في الفعؿ المضارع المنصوب بعد الفاء، الى ثالثة اقواؿ، 
 ذكرىا ابف عصفور:

 .(٘ٙٔ)اف سيبويو ينصب بإضمار )اف( االول:
 .(ٙٙٔ)اف اىؿ الكوفة ينصبوف بعدىا بالخالؼالثاني: 

في معنى االوؿ مف نيي  واستدلوا عمى ذلؾ ،باف قالوا: لو كاف الثاني داخال
او نفي او غير ذلؾ لكاف معطوفا عميو بال خالؼ ، فمما كاف الثاني مخالفا لالوؿ 

 .(ٚٙٔ)نصب بالخالؼ
اال انو رد ىذا القوؿ: بانو لو كاف الخالؼ ناصبا لقمت : ما قاـ زيد بؿ عمرًا 

 ، فتنصب لمخالفة الثاني االوؿ.
لى مف نصب االوؿ لمخالفة الثاني وايضا فإنو ليس الثاني لمخالفة االوؿ باو 

 .(ٛٙٔ)فيقاؿ ليـ: فمما انتصب الثاني ولـ ينتصب االوؿ دؿ ىذا عمى فساد مذىبكـ
. واستدؿ عمى ذلؾ بانو وجد (ٜٙٔ)قوؿ الجرمي اف النصب بنفس الفاء الثالث:

 الفعؿ بعدىا منصوبا ولـ يقـ دليؿ عمى اف النصب باضمار اف ، فجعؿ النصب بيا.
ر بقولو: )وىذا فاسد ، الف الفاء قد ثبت ليا العطؼ في غير ورده ابف عصفو 

ىذا الموضع فينبغي اف تعمؿ عمى ما ثبت ليا مف العطفية ، واذا كانت حرؼ 
عطؼ فالنصب بعدىا ال يجوز اال باضمار اف ، الف حروؼ العطؼ ال 

 .(ٓٚٔ)تنصب(

                                                           
 .2/424. وينظر: الكتاب:2/247شرح اجلمل: (165)

 .2/278، وحاشية يس:7/84، وينظر : ادلساعد البن عقيل:2/247شرح اجلمل: (166)

 .2/557،وينظر:االنصاؼ:2/247شرح اجلمل:  (167)

 .2/274شرح اجلمل: (168)

 .2/277، وينظر: ادلعٍت:2/274شرح اجلمل:  (169)

 .2/247جلمل: شرح ا (170)



الذي ذكره ابف عصفور قاؿ بو عمـو البصرييف مف اف الفعؿ  اف القوؿ االوؿ
وىي االمر والنيي واالستفياـ  -المضارع الواقع بعد الفاء في جواب االشياء الستة

 .(ٔٚٔ)والتمني والعرض ينتصب بػ)اف( مضمرة
واحتجوا اصحاب ىذا القوؿ بأف االصؿ في الفاء اف تكوف حرؼ عطؼ ، 

مؿ شيئا اذ انيا تدخؿ تارة عمى االسماء واخرى واالصؿ في حروؼ العطؼ اال تع
عمى االفعاؿ ، ولما كاف الفعؿ الثاني مخالفا لالوؿ في الحكـ وحوؿ المعنى حوؿ 
الى االسـ فتعذر اف يضـ الفعؿ الى االسـ ، وعميو ينبغي تقدير )اف( النيا مع الفعؿ 

لشديدة، عمى بمنزلة االسـ ، وصح اف تعمؿ )اف( الخفيفة محذوفة بخالؼ )اف( ا
الرغـ مف كوف الشديدة اقوى مف الخفيفة ، الف الشديدة مف عوامؿ االسماء والخفيفة 
مف عوامؿ االفعاؿ، وعوامؿ االسماء اقوى مف عوامؿ االفعاؿ ، اذ اف الفاء ىنا 
صارت دالة عمييا ، وصارت في حكـ ما لـ يحذؼ، لذا جاز اعماليا مع الحذؼ، 

 .(ٕٚٔ)ليس في المفظ دليؿ عمى حذفياوامتنع ذلؾ مع الشديدة اذ 
اما قوؿ الثاني فقد عزاه ابف يعيش الى الفراء مف دوف غيره مف 

. وحجتيـ (ٗٚٔ). اما القوؿ الثالث فقد قاؿ بو الكسائي وبعض الكوفييف(ٖٚٔ)الكوفييف
.ورد ىذا المذىب ايضا بأنو لو كاف انتصاب الفعؿ (٘ٚٔ)انيا خرجت عف باب العطؼ

لخروجيا عف بابيا ، لجاز دخوؿ حرؼ العطؼ عمييا فيقاؿ:  المضارع بالفاء نفسيا
 .(ٙٚٔ))زرني وفأكرمؾ(، ولما كاف ذلؾ غير ممكف دؿ عمى اف الناصب غيرىا

وبعد ، بما اف القوؿ بأف الفعؿ منصوب بػ)اف( مضمرة عميو اكثر النحوييف 
. فيو (179)، والشيخ خالد االزىري(178)، وابف عقيؿ(177)المتأخريف، كأبف يعيش

 حرى بالقبوؿ .اال
                                                           

 .4/273، ومهع اذلوامع 74، واجلٍت الداين2/437، واالرتشاؼ:2/557ينظر: االنصاؼ:(171)

 .2/558ينظر: االنصاؼ: (172)

 .7/22ينظر : شرح ادلفصل: (173)

 . 2/242ينظر :شرح الرضي:(174)

 .2/555ينظر: االنصاؼ: (175)

 .2/559ينظر: ادلصدر نفسو: (176)

(177)
 .7/22ينظر: شرح ادلفصل:   

(178)
 .7/84ينظر: ادلساعد البن عقيل:   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بٌن الحرفٌة و االسمٌة  -:المطلب الخامس

 
 رّب  -اوال:

اختمؼ النحويوف في رب ىؿ ىي اسـ اـ حرؼ ، فذكر ابف عصفور اف اىؿ 
 الكوفة زعموا اف رب تكوف اسما ، مستدليف عمى ذلؾ بقوؿ الشاعر:

 .(ٓٛٔ)يك ورب قتل عاران يقتموك فأن قتمك لم يكن          عارا عم
 فرفع )عار( عمى انو خير )رب( ورب مبتدأ.

                                                                                                                                                                      
(179)

 .2/278ينظر: شرح التصريح:   

 .49البيت الثابت بن قطنة العتكي، شعره:   (180)



) وبعض -فيما انشدوه :–اال انو رد ىذا المذىب جاعال الرواية الصحيحة 
قتؿ عار(، وافترض صواب الرواية اال اف )عار( عنده خبر لمبتدأ محذوؼ والتقدير 

 .(ٔٛٔ))ىو عار ، والجممة صفة لػ)قتؿ(
 -في ىذه المسألة مذىباف:

. واحتجوا فيما ذىبوا اليو قوؿ بعض (ٕٛٔ)مذىب الكوفييف، انيا اسـ -االول:
 .(ٖٛٔ)العرب: )رب رجؿ ظريؼ( برفع )ظريؼ(

ومما استدلوا بو انيا محمولة عمى )كـ( الف )كـ( لمعدد والتكثير و )رب( 
 لمعدد والتقميؿ ، فكما اف )كـ( اسـ فكذلؾ )رب(.

تخالؼ حروؼ الجر وذلؾ في والذي يدؿ عمى انيا ليست بحرؼ جر انيا 
 اربعة اشياء:

االوؿ: انيا ال تقع اال في صدر الكالـ ، وحروؼ الجر ال تقع في صدر 
 الكالـ، وانما تقع متوسطة النيا انما دخمت رابطة بيف االسماء واالفعاؿ.

 الثاني: انيا ال تعمؿ اال في نكرة وحروؼ الجر تعمؿ في النكرة والمعرفة.
تعمؿ اال في نكرة موصوفة ، وحروؼ الجر تعمؿ في نكرة والثالث: انيا ال 
 موصوفة وغير موصوفة.

والرابع: انو ال يجوز عندكـ اظيار الفعؿ الذي تتعمؽ بو . وكونو عمى خالؼ 
 .(ٗٛٔ)الحروؼ في ىذه االشياء دليؿ عمى انو ليس بحرؼ

. واحتجوا (ٙٛٔ)وعمـو البصرييف انيا حرؼ جر(٘ٛٔ)مذىب سيبويو -والثاني:
 ليس فييا شيء مف عالمات االسماء. بانيا

وانيا جاءت لمعنى في غيرىا شأنيا شأف الحرؼ فيي تفيد تقميؿ ما دخمت 
، واف ما بعدىا مجرور ابدا (ٚٛٔ)عميو كقوليـ : )رب رجؿ يفيـ(أي: ذلؾ قميؿ

                                                           
 ينظر: شرح اجلمل. (181)

 .244، ائتالؼ النصرة 675-2/674، شفاء العليل247ينظر: التسهيل : (182)

 .2/539ينظر االصوؿ يف النحو : (183)

 .2/877 االنصاؼ يف مسائل اخلالؼ: (184)

 .2/263-2/243ينظر : الكتاب  (185)

 .2/228. وحاشية اخلضري:4/274، ومهع اذلوامع : 2/455، وارتشاؼ الضرب  425ينظر: جواىر االدب  (186)



. كما انيـ لـ يفصموا بينيا وبيف المجرور كما فصموا  (ٛٛٔ)واالضافة غير مقصورة
 .(ٜٛٔ)فيو بيف )كـ( وما تعمؿ

واختار ابف يعيش مذىب البصرييف اذ قاؿ: )واما ما تعمقوا بو مف قوؿ بعض 
العرب:رب رجؿ ظريؼ(، برفع ظريؼ فيو شاذ مما يؤيد كونيا حرفا انيا وقعت 

 .(ٜٓٔ)مبنية مف غير عارض عرض ولو كانت اسما لكانت معربة
 ، مذىب البصرييف .(ٕٜٔ)والمرادي  (ٜٔٔ)وكذلؾ ايد ابو حياف

ف عقيؿ اف )قتؿ( مجرورة بػ)رب( كما )حسب(مجرورة بالباء في نحو ويرى اب
 .(ٖٜٔ))بحسبؾ درىـ(، واستدؿ عمى حرفية )رب( بامتناع دخوؿ حرؼ الجر عمييا

وميما يكف مف شيء فأف ما ادعاه الكوفيوف مف اف )رب( تقع في صدر 
مردود  الكالـ ، وحروؼ الجر ال تقع اال متوسطة ، فيو شيء مف االطالؽ، وىو امر

بوقوع واو القسـ وتاء القسـ ىذا الموضع اذ يقاؿ )واهلل وتاهلل(، وعميو فأف ما ذىب 
 اليو البصريوف ىو الصواب.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 .2/877ينظر: االنصاؼ:  (187)

 .2/452ينظر: جواىر االدب: (188)

 .4/274ينظر مهع اذلوامع: (189)

 .479، وينظر : اجلٍت الداين8/27شرح ادلفصل:  (190)

 .5/442ينظر البحر احمليط: (191)

 .427ينظر: اجلٍت الداين: (192)

 .2/284ينظر: ادلساعد البن عقيل : (193)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذ ما -ثانيًا:
 .(ٜٗٔ)اختمؼ النحويوف في )اذ ما( فذكر ابف عصفور اف سيبويو يعدىا حرفا

ت ليا االسمية فال تخرج عف واف المبرد يعدىا اسـ. وسبب ذلؾ اف )اذ( قد ثب
 .(ٜ٘ٔ)ذلؾ ما امكف

وقد انكر ابف عصفور رأي المبرد بقولو: )وىذا فاسد،الف اذ، اذا كانت ظرؼ 
 .(ٜٙٔ)زماف فيي لما مضى ، وفعؿ الشرط ابدا مستقبؿ فيناقض معنا معنى الشرط(

                                                           
 .7/56، وينظر : الكتاب: 2/295شرح جلمل: (194)

ىذا ما نسب للمربد ويف ادلقتضب ما خالف ما انسب اليو فانو يعدىا من احلروؼ ، ينظر:  (195)
 .4/22ف للمربد ويف ىذا قولُت ، ينظر االمشوين، وذكر االمشوين ا2/46،45ادلقتضب:

 .2/295شرح اجلمل:  (196)



ورجح ما ذىب اليو سيبويو مف انيا ركبت مع ما وصارت معيا كالشيء 
 .(ٜٚٔ)ناىا النيا صارت جزء كممةالواحد وبطؿ مع

الى انيا ظرؼ زماف  (ٜٜٔ)وابو عمي النحوي(ٜٛٔ)لقد ذىب ايضا ابف السراج
واف المعنى في اذ ما تقـ اقـ : متى تقـ اقـ واف مدلوليا في الزماف صار مستقبال 

 .(ٕٓٓ)بعد اف كاف ماضيا
وقد رد ىذا المذىب باف خروجيا عف االسمية )قد تحقؽ قطعا بدليؿ انيا 

نت لمماضي فصارت لممستقبؿ ، فدؿ ذلؾ عمى انيا نزع منيا ذلؾ المعنى كا
 .(ٕٔٓ)البتة(

لقد وافؽ اغمب النحويوف فيما بعد سيبويو ، فابف يعيش يستسيغ رأي سيبويو 
ويوجو ما يعترض عميو مف اف )اذ( ظرؼ زماف ماض، والشرط ال يكوف اال 

تستعمؿ في الجزاء مع )ما(  مستقباًل، مف جانبيف )احدىما اف "اذ"( ىذه ىي التي
ليست الظرفية ، وانما ىي حرؼ غيرىا ضمت الييا )ما( فركبا لمداللة عمى ىذا 
المعنى كػ)انما(. والثاني انيا الظرؼ اال انيا بالعقد والتركيب غيرت ونقمت عف 

 .(ٕٕٓ)معناىا بمزـو )ما( اياىا الى المستقبؿ وخرجت بذلؾ الى حيز الحروؼ
حرؼ، اذ يقوؿ: )اما "اذما" (فاف سيبويو لـ يذكرىا في ثـ يخمص الى انيا 

الحروؼ ، والقياس اف تكوف حرفا كػ)اذ ما( ولذلؾ ال يعود الييا ضمير مما بعدىا 
 .(ٖٕٓ)كما يعود الى غيرىا مما يجازي بو مف نحو: )مف وما وميما(

وصحح ابف مالؾ مذىب سيبويو بقولو: )والصحيح ما ذىب اليو سيبويو النيا 
التركيب حكـ باسميتيا لداللتيا عمى وقت ماض دوف شيء اخر يدعى انيا دالة قبؿ 

                                                           
 .77، وشرح قطر الندى  225، وينظر : اجلٍت الداين: 2/295شرح اجلمل:  (197)

، وشرح  7/2622، وشرح الكافية والشافية 82، وادلوجز يف النحو 2/256ينظر: االصوؿ يف النحو: (198)
 .4/22وشرح االمشوين ،  224، واجلٍت الداين2/754الرضي

 .2/722ينظر: االيضاح العضدي: (199)

 .224، واجلٍت الداين7/2622شرح الكافية الشافية: (200)

 .77شرح قطر الندى : (201)

 .7/47شرح ادلفصل: (202)

 .7/47ادلصدر نفسو:  (203)



عميو، ولمساواتيا االسماء في قبوؿ بعض عالمات االسمية كالتنويف واالضافة الييا 
والوقوع موقع مفعوؿ فيو ومفعوؿ بو. واما بعد التركيب فمدلوليا المجتمع عميو 

ى اف ليا مدلوال اخر زائدا عمى ذلؾ فال المجازاة ، وىو مف معاني الحروؼ ومف ادع
حجة لو، وىي مع ذلؾ غير قابمة لشيء مف العالمات التي كانت قابمة ليا قبؿ 

 .(ٕٗٓ)التركيب، فوجب انتفاء اسميتيا وثبوت حرفيتيا(
والشيخ خالد (ٕٙٓ)وابف ىشاـ (ٕ٘ٓ)وعمى ىذا المذىب ايضا ابو حياف

 .(ٕٚٓ)االزىري
أي بف السراج ومف تابعو اذ يقوؿ )وانا ال ويمتـز الدكتور فاضؿ السامرائي ر 

ارى حرفيتيا بؿ ال تزاؿ ظرفا، واف زمانيا لـ يتغير بؿ تخصص بػ)ما(، وذلؾ اف 
 )اذ( لممضي كثيرا، وقد تكوف لالستقباؿ ، كقولو تعالى

..وىذا يكوف يـو القيامة. فعند (ٕٛٓ)))فسوؼ يعمموف اذ االغالؿ في اعناقيـ((
شرطية وخصتيا باالستقباؿ، واما كفيا عف االضافة فيذا دخوؿ)ما( عمييا جعمتيا 

امر قالو النحاة بسبب انيـ يروف اف اداة الشرط البد اف تكوف مبيمة، فاذا كانت 
، وىذا ىو سبب عدـ الجـز بػ)اذا(، وذلؾ النيا مضافة  موقوتة أي معمومة لـ تجـز

 .(ٜٕٓ)ـالى ما بعدىا فتعرفت او تخصصت بو، فميس فييا ابياـ فمـ تجز 
والذي يبدو اف )ما( ليست حرفا بؿ ظرؼ ، ذلؾ اف )اذ( ظرؼ قبؿ اف تدخؿ )ما( 
عمييا، ومف ثـ فأف )ما( لـ تغير مف ماىيتيا شيئا سوى انيا كفتيا عف االضافة الى 
ما بعدىا. اما ما قبؿ مف اف )اذ( لممضي دائما فتمؾ دعوى ردىا الدكتور فاضؿ 

ا قيؿ مف وقوع التناقض بينيا وبيف فعؿ الشرط الف السامرائي ، كما تقدـ، عمى اف م
، وقد توفر مف الشواىد ما يجعؿ  )اذ( لممضي وفعؿ الشرط مستقبؿ دوما، ال يمـز

                                                           
 .2627-7/2622شرح الكافية والشافية:  (204)

 .2/547ينظر: االرتشاؼ: (205)

 .7/289:ينظر: اوضح ادلسالك (206)

 .2/248ينظر: شرح التصريح: (207)

 .72غافر: (208)

 .4/458،459معاين النحو: (209)



ْن ُكْنُت ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتوُ إمجيئو ماضيا امرا مقبوال، قاؿ تعالى )) ، وقاؿ : (ٕٓٔ)((ِِ
 (ٕٔٔ)((.تْ ْن َكاَن َقِميُصُو ُقَد ِمْن ُقُبٍل َفَصَدقَ اِ ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما المصدرية   -ثالثا:
)ما( تكوف حرفية واسمية ، فاالسمية تنقسـ قسميف تامة وغير تامة والحرفية 

 تنقسـ: زائدة وغير زائدة . فغير الزائدة تنقسـ قسميف : مصدرية ونافية. 

. فذكر أبف عصفور  (ٔ)والمصدرية مثؿ قولؾ : يعجبني ما صنعت ، تريد صنعؾ
خفش زعـ أف )ما( المصدرية أسـ بمنزلة الذي ، فإذا قمت : يعجبني ما أف اج

 ٓ (ٕ)صنعت تقديره : يعجبني الصنع الذي صنعتو ، وحذفت الضمير مف الصمة
                                                           

 .226ادلائدة: (210)

 .26يوسف: (211)

 . 457-2/456شرح اجلمل : (2)
 . 8/242، وينظر : شرح ادلفصل :  2/457شرح اجلمل :  (2)

 . 2/457(شرح اجلمل : 4)



 :  (212)وقد اعترض أبف عصفور عمى ىذا القوؿ ، بدليؿ قوؿ الشاعر
 بما لسُتما أىَل الخيانة والغدِر     

ىا بالذي ، أعني ما المصدرية ال تدخؿ عمى إال ترى أنو ال يسوغ ىنا تقدير 
 ٓ( ٗ)جممة اسمية أصالً 

 لقد اختمؼ النحويوف في ىذه المسألة إلى مذىبيف :
 . (٘)مذىب سيبويو أف )ما( المصدرية حرؼ بمنزلة )أْف(  -األول:
 . أنيا ال تكوف إال اسمًا.(ٙ)مذىب اجخفش  -الثانية:

 
 
 
تمفوا في نقوليـ ، إذ نقؿ الرضي عف ومف الجدير بالذكر أف النحوييف اخ 

 ٓ(  ٕ)وشاركو فيما نسبة إلى المبرد السيوطي (ٔ) المبرد والرماني أنيا اسـ
. وذكر ابو حياف أف كونيا اسمًا ىو ( ٖ)ونقؿ المالقي عف عموـ البصرييف أنيا حرؼ

 ٓ( ٗ)مذىب جماعة مف الكوفييف

                                                                                                                                                                      

 .   2/778غٍت : ، وادل 772، واجلٌت الداين :  2/725( ينظر : الكتاب : 5)
ونسب السيوطي ىذا ادلذىب إذل ادلازين أيضاً ،  4/438، الربىاف يف علـو القرآف  2/77( ينظر : معاين القرآف : 6) 

 3 2/282ينظر :مهع اذلوامع 
 
(212)

 ينظر: ديواف احلطيئة:       .  

 . 2/54ينظر : شرح الرضي  (2)
 3 2/282ينظر : مهع اذلوامع  (2)
 . 725ينظر : رصف ادلباين  (7)
 . 2/529ينظر : ارتشاؼ الضرب  (4)
وعبارة الفارسي ىنا دقيقة وخالية شلا الفناه من الفاظ ،  272وينظر : ادلسائل البغداديات  7/233ادلقتضب  (5)

وذكر  أبو العباس أف سيبويو واألخفش اختلفا يف ))ما(( إذا كانت والفعل 3)عزي ، زعم ، نقل .. اخل( قاؿ )
 مصدراً(( .

 . 89معاين احلروؼ :  (6)
(7)  



ُنسب ألييما في ىذه المسألة مف عمى انني لـ أجد نصًا لممبرد أو الرماني يؤكد ما 
بؿ لقد وجدت المبرد يقوؿ بغير ذلؾ إذ قاؿ )فأما  ٓالقوؿ بأّف )ما( المصدرية اسـ 

اختالؼ سيبويو في )ما( ، إذا كانت والفعؿ مصدرًا ، فأف سيبويو كاف يقوؿ : إذا 
قمت )أعجبني ما صنعت( ، فيو بمنزلة قولؾ )وأعجبني أف قمت( فعمى ىذا يمزمو 

جبني ما ضربت زيدًا( ، كما تقوؿ )أعجبني أف ضربت زيدًا( وكاف يقولو . )أع
واجخفش يقوؿ )أعجبني ما صنعت أي ما صنعتو كما تقوؿ : )أعجبني الذي 
صنعتو( وال يجيز : )أعجبني ما قمت( ، جنو ال يتعدى ، وقد خمط فأجاز مثمو ، 

 المبرد وىـ عميو.، ومف ىنا يتضح أف ما نقؿ عف ( ٘)والصواب قوؿ سيبويو(
أما الرماني فقد قاؿ في معرض كالمو عمى أنواع )ما( : )الثاني أف يكوف مع 

يعجبني ما قمت( ، والمعنى قيامؾ ، وال ٓالفعؿ في تأويؿ المصدر ، نحو قولؾ : 
يحتاج إلى عائد عند سيبويو . وكاف أبو الحسف يخالفو في ذلؾ ويضمر ليا عائدًا 

 ٓ (ٙ)وعمى مذىب سيبويو تكوف حرفًا(فعمى مذىبو تكوف اسمًا 
وعمى ىذا فميس ثَـّ مذىب الرماني في ىذا النص ، ولعمو قاؿ بذلؾ في كتاب 

 آخر.  
وميما يكف مف أمر فالذي يبدو أف مذىب اجخفش بعيد وقد احسف ابف ىشاـ الرد 
عميو إذ ذكر أنو لـ يسمع )أعجبني ما قمتو وما قعدتو( ، ولو صح ما ذكر لجاز 

 ٓ (ٔ)، جف اجصؿ أف العائد يكوف مذكور ال محذوفاً  ذلؾ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 
 . 42شرح قطر الندى :  (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين الحرفية والفعليةالمطلب السادس: 

 
 ليس -اوال

 المشيور اف )ليس(عند الجميور فعؿ ماضي ناقص.
اال اف ابف عصفور ذكر اف ابا عمي الفارسي ومف اخذ بمذىبو ذىب الى اف 

بانيا ال مصدر ليا وال تتصرؼ ، وانيا ليست  . واستدؿ عمى ذلؾ(ٖٕٔ))ليس(، حرؼ
 عمى اوزاف االفعاؿ.

وقد انكر ابف عصفور ىذا بقولو: )وذلؾ كمو ال حجة فيو اما كونيا ال 
تتصرؼ وكونيا ال مصدر ليا فانو قد وجد مف االفعاؿ ما ىو بيذه الصورة نحو 

 .(ٕٗٔ)يتصرؼ(التعجب في مثؿ: ما احسف زيدا ، اال ترى انو ال مصدر لو وانو ال 
 مف خالؿ البحث يتضح لنا اف في ىذه المسألة ثالث مذاىب:

                                                           
 .2/236، وينظر:احلجة للفارسي:2/778شرح اجلمل: (213)

 .266، وينظر: الكوكب الدري لالسوي:2/778ينظر: شرح اجلمل: (214)



.واستدلوا عمى ذلؾ (ٕٙٔ)والجميور اف )ليس( فعؿ (ٕ٘ٔ)االوؿ: مذىب سيبويو
 بأدلة ىي:
 .(ٕٚٔ).استتار الفاعؿ فييا ،في نحو: )زيد ليس ذاىبا(ٔ
الست ، وقولو تعالى))(ٕٛٔ).اتصاؿ الضمائر بيا ،كقولو تعالى)ليسوا سواء(ٕ

 . والضمائر ال تتصؿ اال بالفعؿ.(ٜٕٔ)((ربكمي
 .فتح اخرىا كالفعؿ الماضي.ٖ
َلْيَسِت اْلَيُيوُد َعَمى .الحاؽ تاء التأنيث الساكنة بيا كقولو تعالى))ٗ

 .(ٕٕٔ()ٕٕٓ)((َشْيءٍ 
 (ٖٕٕ)مف اف )ليس( حرؼ كػ)ما(النافية(ٕٕٕ)الثاني: مذىب ابي بكر بف شقير
 .(ٕٕٗ)ـ الكوفييفونسب الزجاجي ىذا القوؿ الى الفراء وعمو 

واحتا مف قاؿ بيذا المذىب السماع والقياس، اما السماع فقد حكى سيبويو 
، وعميو ينبغي اف يكوف حكـ ( ٕٕ٘) عف العرب قوليـ: )ليس الطيب اال المسؾ(

 )ليس( حكـ )ما( اذا انتفض نفييا بػ)اال( واما القياس فمف اوجو:

                                                           
 .2/73ينظر:الكتاب : (215)

ذل اجلمهور نسب الزجاجي ىذا القوؿ اذل البصريُت من دوف اف يذكر سيبويو . اما ابو حياف والسيوطي فنسباه ا (216)
 .2/28. واذلمع،2/72، واالرتشاؼ8. ينظر: الالمات:

 .7ينظر : الالمات: (217)

 .7آؿ عمراف : (218)

 .272االعراؼ: (219)

 .  227البقرة:   (220)

 .2/256،وشرح ابن عقيل: 297ينظر: ادلغٍت: (221)

، 2/74باه الرواة ىػ(. ينظر: ان725ابو بكر امحد بن احلسن النحوي الشقَتي ، شلن خلط ادلذىبُت ،ت) (222)
 .2/732والبغية:

، واذلمع 2/262وشرح ابن عقيل: 28، وشرح قطر الندى :494، واجلٍت الداين: 4/299ينظر: شرح الرضي: (223)
 .2/53، حاشية يس على شرح الفاكهي للقطر:2/28:

 .73ينظر : الالمات : (224)

 .2/247ينظر: الكتاب: (225)



و)ليس(ليست كذلؾ  االوؿ:اف الفعؿ موضوع عمى اثبات الحدث والزماف،
 النيا تنفييا ،اذ ىي في ذلؾ كػ)ما(النافية.

الثاني:انيا لو كانت فعال ثالثيا لكانت عمى احد ابنية الفعؿ ،وىي )َفّعؿ 
ؿ وَفَعؿ(. ِِ  وفَع

 الثالث: انيا ال يجوزاف تكوف صمة لػ)ما( المصدرية بخالؼ الفعؿ.
تقوؿ: )ليس زيد  الرابع:انيا ينصب جوابيا كما ينصب جواب )ما( النافية

 بزائرؾ فتكرمو(، كما تقوؿ: )ما زيد بزائرؾ فتكرمو(.
 . (ٕٕٙ)الخامس والسادس:انيا غير متصرفة وانيا ال تدخؿ عمييا )قد(

وايد ابو البقاء العكبري رأي الجميور اذا اجاب عما حكاه سيبويو عف العرب 
 مف ثالثة اوجو:
ما اف الجر بػ)لعؿ( ال اف ذلؾ شاذ شذوذا ال يثبت بقمتو اصؿ ك -االول:

 يجعؿ اصال يحتا بو.
اف في )ليس( ضمير الشأف، والتقدير: ليس الشأف والقصة الطيب  -الثاني:

 اال المسؾ ، ونظير ذلؾ قوليـ: )ليس خمؽ اهلل مثمو(.
اف تكوف )ليس( مجردة عف ضمير، اال اف ذلؾ ال يخرجيا عف  -الثالث:

مذىب الجميور ،  (ٜٕٕ). وابف يعيش(ٕٕٛ). واختار ابف برىاف(ٕٕٚ)كونيا فعال لفظيا
ورفض ابف مالؾ اف يكوف ثـ ضمير مقدد فيما حكاه سيبويو عف العرب، عادا ذلؾ 

. وايد السيوطي مذىب القائميف بالحرفية مستندا في ذلؾ الى قوؿ العرب: (ٖٕٓ)لغة
)ليس الطيب اال المسُؾ( وقوليـ: )ما كاف الطيب اال المسَؾ( قاؿ : )فكونيـ 

لرفع بػ)ليس( دوف )كاف( حتى ال يوجد منيـ مف يرفع )المسؾ( في )كاف( يختصوف ا
 .(ٖٕٔ)وال ينصبو في )ليس( ، دليؿ عمى اف )ليس( ىينا حرؼ ال عمؿ لو(

                                                           
 .722-2/723ينظر: التبيُت عن مذاىب النحويُت : (226)

 ..727ينظر: التبيُت عن مذاىب النحويُت: (227)

 .54-2/57ينظر: شرح اللمع: (228)

 .222-7/222ينظر:شرح ادلفصل: (229)

 .57ينظر: التسهيل: (230)

 .7/255االشباه والنظائر: (231)



. (ٕٖٕ)ىذا وقاؿ ابو حياف : )فذىب ابف السراج وابف شقير.. الى انيا حرؼ (
وات والحؽ اف ابف السراج نص عمى فعميتيا قاؿ: في معرض كالمو عمى اد

 االستثناء:
واما الثاني : فما جاء مف االفعاؿ في موضع االستثناء ، وىي ال يكوف ، 

 .(ٖٖٕ)وليس، وعدا ، وخال
الثالث: مذىب المالقي انيا ليست محضة في الفعمية كما انيا ليست محضة 
في الحرفية ، وعميو تكوف حرفا شأنيا شأف )ما( النافية اذا ما فقدت احدى خواص 

 .(ٖٕٗ)اف تدخؿ عمى الجممة االسميةالفعؿ وذلؾ ب
وايد الدرس المغوي الحديث مذىب الفارسي ،قاؿ الدكتور المخزومي: ويؤيد 
القوؿ بحرفيتيا ما كاف بنو تميـ يفعموف مف رفع الخبر بعدىا عند انتفاض النفي 
بػ)إال( فيما روي مف قوليـ : )ليس الطيب اال المسُؾ( برفع )المسؾ(، وما عمؿ بو 

 لؾ مف حمؿ ليا أي: ليس عمى )ما( في االىماؿ.النحاة ذ
ويؤيد حرفيتيا ايضا: استعماليا )إاَل( في االستثناء في نحو قوليـ: )اتوني 
ليس زيدا( فػ )ليس( ىنا بمنزلة )إاّل( معنى واستعماال ، والمستثنى بيا منصوب النو 
ؿ مخرج مما ادخمت فيو غيره.. ولـ يكف منصوبا النو خبر )ليس( ،الف جع

 .(ٖٕ٘)المنصوب خبر لػ)ليس( يستتبع تقدير اسـ لو
ورجح الدكتور ابراىيـ السامرائي حرفيتيا مستندا في ذلؾ الى ما اثبتتو 

، قاؿ : (ٖٕٙ)الدراسات الموازنة مف اف )ليس( )مركبة مف )ال( واسـ معناه الوجود(
فعؿ )وىي عمى ذلؾ ليس فعاًل، ولكنيا حيف ركبت ىذا التركيب المتداخؿ اشبيت ال

 .(ٖٕٚ)في قبوؿ لوازمو(

                                                           
 .2/72االرتشاؼ: (232)

 .2/753االصوؿ: (233)

 .494، واجلٍت الداين:733ينظر: رصف ادلباين: (234)

 .259و العريب:نقد وتوجيو يف النح (235)

 .2/269ومعاين النحو : 437، وينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: 269التطور النحوي  (236)

 .8ىامش رقم  82النحو العريب: نقد وبناء  (237)



ويرى الدكتور محمد صالح الديف )اف الذي اخرج ليس مف حيز االفعاؿ انيا 
)تفيد النفي دوف الحدث ، فيي مثؿ )ال ،الت ما ،اف( مف حروؼ النفي ، وىي واف 
افادت الزمف، فميس الف فييا معنى الفعؿ )الحدث والزمف( ولكف كما تفيد ىذه 

 .(ٖٕٛ)السياقي تفيده كذلؾ )ليس(..الحروؼ النافية الزمف 
يبدو راحجا اف )ليس( فعؿ ماضي، وقد تتجرد عف معنى الفعمية فترد حرفا  

، فال (ٜٖٕ)قميال ، ويشيد ليذا المعنى ما حكاه سيبويو مف قوليـ)ليس خمؽ اهلل مثمو(
جـر اف المعنى : ما خمؽ اهلل مثمو ، ولو تأوؿ متأوؿ ىذا بػ)ليس الشأف او االمر 

 هلل مثمو( لكاف افسادًا لممعنى مف غير ما مسوغ يمجئنا اليو.خمؽ ا
 
 

 حاشا -ثانيا
مف المعمـو اف )حاشا( تفيد التنزيو في كؿ معانييا،واصميا مف الحشا 

 .(ٕٓٗ)والحاشية وىو الناحية والطرؼ
لقد اختمؼ النحويوف في حاشا ىؿ ىي حرؼ اـ فعؿ فذكر ابف عصفور اف 

 .(ٕٔٗ)في االستثناء حرؼسيبويو يذىب الى اف )حاشا( 
اما المبرد فذىب الى انيا قد تكوف فعال ،مستدال عمى ذلؾ بما حكى مف 

 كالميـ : )الميـ اغفر لي ولمف سمعني حاشى الشيطاف وابا االصبع(.
 وبقوؿ النابغة:

 (ٕٕٗ)وال ارى فاعال في الناس يشبيو    وال احاشي من االقوام من احد
 .(ٖٕٗ)ؾ عمى انيا فعؿفقولو: احاشي مضارع حاشى فدؿ ذل

                                                           
 .737النحو الوصفي:  (238)

 . 2/75ينظر : الكتاب : (239)

 .2/85،وشرح ادلفصل:4/227ينظر الربىاف يف علـو القرآف:  (240)

 .2/244،وشرح الرضي: 237،وينظر:اسرار العربية:2/249شرح اجلمل: (241)

 .27الديواف: (242)

 .265،ومغٍت اللبيب /2/85،وشرح ادلفصل :4/792،4/426،وينظر:ادلقتضب:2/249شرح اجلمل: (243)



لكف ابف عصفور اعترض ىذا القوؿ ،بقوؿ : )فيذا باطؿ بؿ احاشي فعؿ 
مأخوذ مف حاشى عمى حد ما تشتؽ االفعاؿ مف الحروؼ نحو قوليـ: سوفتو، اذا 

وكذلؾ وال احاشي، معناه: وال اقوؿ حاشي فالف ، وانما … قمت لو: سوؼ افعؿ كذا 
 .(ٕٗٗ)الدليؿ فيما حكى اف صح

 .(ٕ٘ٗ)وؿ الذي ذكره ابف عصفور وىو مذىب البصرييفاف الق
حيث يقوؿ سيبويو: )واما حاشا فميس بأسـ ولكنو حرؼ يجرما بعده، كما تجر 
حتى ما بعدىا وفيو معنى االستثناء وبعض العرب يقوؿ: ما اتاني القوـ خال عبد اهلل 

اسـ وال  ،فيجعؿ خال بمنزلة حاشا فاذا قمت ما خال فميس فيو اال النصب ،الف ما
تكوف صمتيا اال الفعؿ ىا ىنا وىي ما التي في قولؾ: افعؿ ما فعمت ،اال ترى انؾ 

 .(ٕٙٗ)لو قمت :اتوني ما حاشا زيدا لـ يكف كالما(
واوضح اف سيبويو يستدؿ عمى حرفيتيا بعدـ صالحية دخوؿ ما المصدرية 

 .(ٕٚٗ)عمييا، وقد تابعو جماعة مف النحاة
ف سيبويو ال ينكر اف ينطؽ بيا فعال في غير قاؿ ابو حياف: )والذي يظير ا

 .(ٕٛٗ)االستثناء ففي االستثناء حرؼ وفي غيره فعؿ(
 .(ٜٕٗ)وقاؿ السيوطي: )والعذر لسيبويو انو لـ يحفظ النصب بػ"حاشا"(

 واحتا البصريوف مف ثالثة جوانب:
 االوؿ: الجر بيا في قوؿ الجميح االسدي:

 (ٕٓ٘)ليس ببكمو قدمثوبان       ان ان ابا  ـي ثوبـا ابـحاش
الثاني: دخوليا عمى ياء المتكمـ مف دوف تقدـ نونو وقاية كقوؿ االقيشر 

 االسدي:
                                                           

 .2/249شرج اجلمل: (244)

 .7/268،ومهع اذلوامع:278ينظر، ائتالؼ النصرة: (245)

 .753-2/749الكتاب: (246)

 .527،واجلٍت الداين: 525-524،وجواىر االدب:228معاين احلروؼ: (247)

 .2/727االرتشاؼ: (248)

 .7/286مهع اذلوامع: (249)

  767ادلفضليات:(250)



 (ٕٔ٘)من معشر عبدوا الصميب كراىة        حاشاي اني مسمم معذور
اما القوؿ الثاني الذي ذكره ابف عصفور، وىو ما ذىب اليو الكوفييف 

  (ٖٕ٘)والمازني (ٕٕ٘)واالخفش والجرمي
 
 

 . (ٕ٘٘)، واحتجوا بقوؿ النابغة الذبياني(ٕٗ٘)شا( تستعمؿ فعال وحرفامف اف )حا
 وما احاشي من االقوام من احد   وال ارى فاعال في الناس يشبيو

قالوا فكونو متصرفا يدؿ عمى انو فعؿ الف التصرؼ مف خصائص االفعاؿ. 
ومما استدلوا بو الـ الجر تتعمؽ بو، كما في قولو تعالى: )حاش هلل ما ىذا 

. والـ الجر ال تتعمؽ اال بالفعؿ. كما انو يتصرؼ في لفظو بالحذؼ (ٕٙ٘)را(بش
 .(ٕٚ٘)ومحمؿ الحذؼ انما ىو الفعؿ ال الحرؼ

وقيؿ في رد ىذا المذىب اف )حاشي( فعؿ مأخوذ مف لفظ )حاشي( وليس 
متصرفا منو ، اذ ىو مثؿ قولنا : )حمدؿ( في ) الحمد هلل (. كما اف الالـ في االية 

تتعمؽ بيا بؿ ىي زائدة شأنيا شأف الالـ في قولو تعالى: )) لمذيف ىـ  الكريمة ال
. واجيب عما قالو الكوفيوف ومف تابعيـ مف انو قد دخمو الحذؼ  (ٕٛ٘)لربيـ يرىبوف((

، مف جيتيف:االولى: اننا ال نسمـ انو قد دخمو ٘وموضع الحذؼ ىو الفعؿ ال الحرؼ

                                                           
 .7/285،ومهع اذلوامع2/222ذكر يف شرح التصريح: (251)

 ابو عمرو صاحل بن سحاؽ اجلرمي ، ضلوي بصري اخذ عن االخفش ويونس ، واللغة عن االصمعي تويف(252)
 . 2/8، والبغية  2/283ىػ(. ينظر :انباء الرواة 225)

ىػ(. ينظر ابناء 248ابو عثماف بكر بن زلمد ادلازين النحوي البصري. كاف اماما يف العربية متسعا يف الرواية ت) (253)
 .2/467، والبغية: 2/246الرواة:

، ونسب ابن  2/765رح التصريح،وش 2/622، وشرح ابن عقيل2/222،  وادلعٍت: 562ينظر اجلٍت الداين: (254)
 . 2/752السراج ىذا الرأي اذل البغدادين، ينظر االصوؿ يف النحو:

 .27الديواف/ (255)

 .72يوسف: (256) 

 .282-2/283ينظر:االنصاؼ: (257)

 .254االعراؼ. (258)



ش( بدوف االلؼ ،ثـ اف ابا عمرو الحذؼ الف االصؿ عند بعضيـ في )حاشي(: )حا
 .(ٕٓٙ)انكر قراءة مف قرأ )حاش هلل( (ٜٕ٘)بف العالء

اذ قاؿ العرب ال تقوؿ : )حاش لؾ وحاشؾ( وانما تقوؿ )حاشى لؾ 
وحاشاؾ(. والثانية انا نسمـ اف االصؿ فيو )حاشى( بااللؼ اال انيا حذفت لكثرة 

الحذؼ(بأف ذلؾ مردود بقوليـ االستعماؿ. واجيب عما قالوا مف اف )الحرؼ ال يدخمو 
 .(ٕٔٙ)في رب: ارب وفي سوؼ )سو(

وذىب عمي بف سميماف الحيدرة عمى اف حاشى حرؼ جر، بقولو )واالجود 
 .(ٕٕٙ)الجر بحاشى عمى انيا حرؼ(

 .(ٖٕٙ)وعد ابو عمي الشموبيف النصب بػ)حاشا(مف القميؿ الذي ال يعتد بو
تستعمؿ )في مواطف ويرى الدكتور فاضؿ السامرائي اف )حاشا( يجب اف 

التنزيو، فال يحسف اف تقوؿ: )قاـ القـو حاشا زيدا(الف القياـ ليس مف المواطف التي 
 .(ٕٗٙ)يتنزه منيا ،اال اذا كاف قياما الى سوء(

وفي ىدى ذلؾ نرى اف ىناؾ بعدا في االشتراؾ بيف الحرفية والفعمية في كممة 
لعامؿ في الجر حرفًا او اسمًا ولـ واحدة وال سيما في نسبة الجر الييا النيـ جعموا ا

 يجعموا فعاًل ولعؿ ذلؾ ما يدفعنا الى القوؿ بحرفيتيا.
 
 
 
 
 

                                                           
ىػ(، 259ىػ( وقيل )254ابو عمرو زياف بن عمار بن العالء، احد القراء السبعة وصاحب عيسى بن عمر ، ت) (259)

 .2/77ينظر : وانباء الرواة 

ىذا  2/23، والكشف عن وجوه القراءات 295، واحلجة يف القراءات السبع 748ينظر : السبعة يف القراءات  (260)
 .2/727وتفرد الزسلشري بنقل سلالف لذلك اذ قاؿ : )وقراءة ايب عمرو: حاش هلل حبذؼ االلف االخرة(. الكشاؼ: 

 .287-2/282ينظر االنصاؼ: (261)

 .2/535كشف ادلشكل:  (262)

 .225ينظر التوطئة: (263)

 .2/737معاين النحو: (264)



 

 
 

 الخـاتمة
صحبت ابف الحاجب في عممو فانعـ بيا مف صحبة لـ تأت إال بنفع ولـ تثمر إال 
خيرًا ، وكانت ثمرتيا غزيرة اقميا انو اضطرتني إلى الوقوؼ عمى قضايا النحو 

مظانيا الواسعة والمختصرة وانتييت مف ىذه الصحبة المباركة إلى ما  المختمفة في
 يأتي:
كاف ابف عصفور سيؿ العبارة واضح اجسموب ذو شخصية نحوية بارزة  .ٔ

تتضح مالمحيا مف خالؿ عقميتو المرنة التي تميز بيا في عرضو مسائؿ 
 الكتاب.

المردود عمييـ  لقد كاف ابف عصفور في اكثر اجحياف ال يصرح بأسماء النحاة .ٕ
 الخ.….مثؿ )ومنيـ مف ذىب ، ومنيـ مف زعـ ، ومنيـ مف قاؿ( 

كاف ابف عصفور قميؿ التصريح بنسبة كؿ رد إلى صاحبو فاف لـ يحضره اسـ  .ٖ
 صاحب الرد عبر بطريقة تشعرؾ باف الرأي ليس لو مثؿ )ورد ىذا القوؿ..(.

ال يكتفي بذكر الغالب في أمر ابف عصفور إذا أورد الخالؼ في مسالة ما  .ٗ
آراء العمماء وردودىـ فقط ، بؿ نجده يحيط بكؿ ما يدور حوؿ تمؾ اآلراء مف 

 تعقيبات ومناقشات ، ويرجح الرأي الذي يراه صائبًا ويرفض اآلخر.
إف ابف عصفور بصري اليوى في جؿ ما ذىب إليو ، لعناية بالعمؿ النحوية  .٘

ية ، واف خالفيـ فيذه والوقوؼ عند القياس وىي أىـ سمات المدرسة البصر 
 المخالفة ال تخرجو عف تبعيتيـ بؿ تتيح لو مجاؿ االستقالؿ الفكري.

عػػػػدـ جنوحػػػػو فػػػػي ردوده إلػػػػى مػػػػذىب مػػػػا تعصػػػػبًا إلػػػػى ىػػػػوى الػػػػنفس بػػػػؿ كػػػػاف  .ٙ
 موضوعيًا ينساؽ وراء المسالة بحسب ما يراه مناسبًا وقويمًا.

 
 
 
 



 
 ثبت المصادر

 القران الكريم
، لعبد المطيؼ بف ابي بكر نحاة الكوفة والبصرة ائتالف النصرة في اختالف-

ىػ، تح: الدكتور صادؽ عبد عوف الجنابي عالـ ٕٓٛالشرجي الزبيدي المتوفي سنة 
 ـ.ٜٚٛٔ-/ٔالكتب، بيروت ط

 –، لعمي مزىر الياسري ،دار الرشيد ابو الحسن بن كيسان واراؤه في النحو والمغة-
 ـ. ٜٜٚٔ–بغداد 

ىػ(. ٘ٗٚ، البي حياف االندلسي،المتوفي سنة)عربارتشاف الضرب من لسان ال-
 ـ.ٜٚٛٔ-ٔتح: الدكتور مصطفى احمد النماس، مطبعة المدني مصر ط/

، لكماؿ الديف ابي بركات عبد الرحمف بف محمد بف ابي سعيد  اسرار العربية-
–دار الجيؿ -ىػ( ، تح: الدكتور  فخر صالح قدارةٚٚ٘االنباري، المتوفى سنة)

 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔ/ٔط–بيروت 
، لمدكتور قيس اسماعيؿ االوسي، بيف اساليب الطمب عند النحويين والبالغيين-

 ـ.ٜٛٛٔ -بغداد -الحكمة
، البي الفضؿ عبد الرحمف بف كماؿ ابو بكر ابو  االشباه و النظائر في النحو-

ىػ( ،تح: محمد عبد القادر الفاضمي ، ٜٔٔجالؿ الديف السيوطي ، المتوفى سنة )
 ـ.ٜٜٜٔ–ىػ ٕٓٗٔ/ٔط-بيروت –مكتبة العصرية مطبعة ال

البي محمد عبد اهلل بف محمد بف السيد اصالح الخمل الواقع في الجمل لمزجاجي. -
دار  -ىػ(. تح:  الدكتور حمزة عبد اهلل النشرتئٕ٘٘البطميوسي المتوفى سنة )

 ـ.ٜٜٚٔ/ٔط -الرياض -المريخ
سراج النحوي البغدادي المتوفي البي بكر محمد بف سيؿ بف ال االصول في النحو.-

 ـ.ٜ٘ٛٔ-ٔىػ. تح: الدكتور عبد الحسيف الفتمي طٖٙٔسنة 
 ـ.ٜٗ٘ٔ-مصر-االعالـ لمزركمي

ىػ( حيدر اباد ٕٗ٘ليبة اهلل ابف الشجري. المتوفى سنة)االمالي لمشجرية.-
 ىػ.ٜٖٗٔ



، المتوفي  لجماؿ الديف أبو الحسف عمي بف يوسؼ القفطي – أنباه الرواة عمى أنباه النحاة-

 ـ . ٕٜ٘ٔ ٓىػ  ٖٚٗٔالقاىرة  –ىػ( مطبعة دار الكتب المصرية ٙٗٙسنة )
لكماؿ الديف ابي  االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين-

ىػ تح: ٚٚ٘البركات عبد الرحمف بف محمد بف سعيد االنباري النحوي، المتوفى سنة 
-ٗط-مصر-مطبعة دار احياء التراث العربيالشيخ محمد محي الديف عبد الحميد، 

ٜٔٙٔ 
، البف ىشاـ االنصاري، تح: الشيخ محمد اوضح المسالك الى الفية ابن مالك-

 ـ.ٜٓٛٔ-ٙط-محي الديف عبد الحميد، الندوة الجديدة، بيروت

، البي عمي الحسف بف احمد بف عبد الغفار الفارسي المتوفى سنة  االيضاح العضدي-

اإليضاح في شرح ـ. ٜٜٙٔدكتور حسف شاذلي ، مطبعة دار التاليؼ ، ىػ( ، تح: الٖٚٚ)

ىػ( تح: الدكتور موسى بناي ٙٗٙجماؿ الديف أبو عمرو عثماف بف الحاجب ) -المفصل

 ٓـ ٕٜٛٔمطبعة العاني بغداد  -العميمي 
ىػ(، ٘ٗٚالبي عبد اهلل محمد بف يوسؼ بف حياف االندلسي المتوفى)البحر المحيط.-

 السعودية د. ت.  -الحديثة مطابع النصر
لبدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي. تح: محمد ابو البرىان في عموم القران،-

 .ٜٚ٘ٔعيسى الباب الحمبي وشركاه –الفضؿ ابراىيـ، دار احياء الكتاب العربي 
، لمسيوطي، تح: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ  بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة-

 ـ.ٜ٘ٙٔالقاىرة 
عبداهلل بف عمي الصيمري، تح فتحي احمد مصطفى، دار الفكر، التبصرة والتذكرة، -

  ـ.ٕٜٛٔدمشؽ، 
ىػ(، ٙٔٙعبد اهلل بف الحسيف العكبري، المتوفى سنة ) التبيان في اعراب القران،-

 ـ.ٜٜٚٔدار الكتب العممية، بيروت، 



بقاء العكبري، ، البي الالتبين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين-
، ٔتح:الدكتور عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط

 ـ.ٜٙٛٔىػ، ٙٓٗٔ
البي حياف االندلسي، تح: الدكتور نياد فميح التدريب في تمثيل التقريب:-

 ـ.ٜٚٛٔحسف،مطبعة االرشاد، بغداد. 
محمد بف عبداهلل ابف  لجماؿ الديف ابي عبداهللتسييل الفوائد وتكميل المقاصد.-

ىػ. تح: محمد كامؿ بف بركات،دار الكاتب العربي القاىرة ٕٚٙمالؾ المتوفى 
 ـ.ٜٚٙٔ

، المستشرؽ برجستراسر، اخرجو وصححو وعمؽ عميو،  التطور النحوي لمغة العربية-
 ـ.ٕٜٛٔدكتور رمضاف عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاىرة، 

شبيمي االندلسي الشموبيف المتوفى البي عمي عمر بف محمداالالتوطئو.-
ىو(. تح: يوسؼ احمد المطوع دار التراث العربي لمطباعة والنشر ٘ٗٙسنة)

 ـ.ٕٜٚٔ

البي القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزجاجي المتوفى سنة الجمل في النحو. -
ىػ(. تح: الدكتور عمي توفيؽ الحمد. مؤسست الرسالة. دار االمؿ. ٖٓٗ)
 ـ.ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ/ٔط
ىػ( تح: ٜٗٚلحسف بف قاسـ المرادي المتوفى)الجني الداني في حروف المعاني:-

 ـ.ٜٙٚٔ -ىػٜٖٓٓٙٔمطبعة دار الكتب جامعة الموصؿ -الدكتور طو محسف
، لعالء الديف بف عمي بف بدر الديف االربمي جواىر االدب في معرفة كالم العرب-

 ـ.ٜٗٛٔالقاىرة  -ىو(. تح: حامد احمد نيؿ، مطبعة السعادةٔٗٚالمتوفى)
، محمد بف محمد السنباوي المشيور باالمير حاشية االمير عمى مغني المبيب-

 ىػ .ٜٜٕٔىػ(، مطبعة الشرقية القاىرة، ٕٖٕٔالكبير المتوفى سنة )
عمى ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ. لمحمد بف مصطفى بف حسف  حاشية الخضري-

 لكتب العربية، القاىرة.ىػ( دار احياء إٚٛٔالشيير بالخضري المتوفى)



عمى شرح قطر الندى البف ىشاـ االنصاري،الحمد بف احمد  حاشية السجاعي-
-بمصر-ىػ( الطبعة االخيرة،مطبعة البابي الحمبيٜٚٔٔالسجاعي المتوفى سنة)

 ـ.ٜٕٜٔ
عمى شرح مقدمة االعراب البف ىشاـ االنصاري ، البي بكر بف  حاشية الشنواني -

–تونس –ىػ( ، دار الكتب  الشرقية ٜٔٓٔلمتوفى سنة )اسماعيؿ الشنواني ، ا
 ىػ .ٖٖٚٔ/ٕط
عمى شرح االشموني عمى الفية ابف مالؾ، محمد بف عمي الصباف  حاشية الصبان-

ىػ(، ومعو شرح الشواىد لمعيني، دار احياء الكتب العربية، ٕٙٓٔالمتوفى سنة )
 عيسى البابي الحمبي وشركاه.

ف زيف الديف الحمصي الشافعي العميمي، يس ب حاشية يس عمى التصريح.-
ىػ(، دار احياء الكتب العربية. مصر مطبوع مع )شرح ٔٙٓٔالمتوفى سنة )

 التصريح(.
، يس العميمي، مطبعة مصطفى الباب  حاشية يس عمى الفاكيي لقطر الندى-

 ـ.ٖٜٗٔالحمبي واوالده بمصر 
. دار  ابف خالويو. تح: الدكتور عبدالحجة في القراءات السبع. - العاؿ سالـ مكـر

 ىػ .ٔٓٗٔ/ٗالشرؽ بيروت ط
البي عمي الفارسي ، تح: عمي النجدي ناصؼ   الحجة في عمل القراءات السبع-

 ـ.ٕٜٛٔوالدكتور عبد الفتاح شمبي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب 
عبد القادر بف عمر البغدادي المتوفى سنة خزانة االدب ولب لباب العرب، -
 ـ.ٜٚٙٔتح عبد السالـ ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ىػ(، ٖٜٓٔ)
ىػ(. تح: محمد عمي ٕٜٖالبي الفتح عثماف بف جني المتوفى سنة )الخصائص. -

 ـ.ٜٜٓٔ/ٗط -دار الشؤوف الثقافية بغداد -النجار
، تاليؼ عبد القادر الييتي، دار القادسية لمطباعة، خصائص المذاىب االندلسي-

 ـ.ٖٜٛٔبغداد 
، دكتور محمد حسيف اؿ سات المغوية عند العرب الى نياية القرن الثالثالدرا-

 ـ.ٜٓٛٔياسيف، مكتبة الحياة، بيروت، 



. الحمد الدرر الموامع عمى ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع في عموم العربية-
، دار ٖٖٔٔاالميف الشنقيطي المتوفى سنة  ىػ. تحقيؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ.ٜٔٛٔ، ٔالكويت، ط البحوث العممية،
 ـ.ٜٙٙٔ-ىػٖ٘ٛٔدار صادر، بيروت،  ديوان امروء القيس،-
–بيروت –، تح: الدكتور وليد عرفاف  ديوان حسان بن ثابت )رضي اهلل عنو(-

 ـ.ٜٗٚٔ
 -شرح اجماـ أبي نصر أحمد بف حاتـ الباىمي رواية ثعمب  -ديوان ذي الرمة، -

 -ىػ  ٕٜٖٔدمشؽ  -طبعة طبريف م -تحقيؽ الدكتور: عبد القدوس أبو صالح 
 ٓـٕٜٚٔ

ىػ(، تحقيؽ، دكتور عزة حسف، دار ٕٙٔ، رواية االصمعي )ديوان العجاج-
 ـ.ٜٔٚٔالشروؽ، بيروت، 

 ـ.ٜٛٙٔ، تحقيؽ شكري فيصؿ، دار الفكر، بيروت، ديوان النابغة الذبياني-
 ـ.ٜ٘ٙٔ–، محمد بف عبد الممؾ المراكشي ، بيروت  الذيل والتكممة-
، احمد بف عبد النور المالقي المتوفى مباني في شروح حروف المعانيرصف ال-

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ(، تح: احمد محمد الخراط، مطبعة زيد بف ثابت، دمشؽ، ٕٓٚسنة )
، البي بكر احمد بف موسى بف مجاىد المتوفى سنة السبعة في القراءات-
 ـ.ٜٓٛٔ، ٕىػ(، تح: شوقي ضيؼ، دار المعارؼ، مصر، طٕٖٚ)
، ابف جني، تح: الدكتور حسف ىنداوي، دار القمـ دمشؽ، العرابسر صناعة ا-

 ـ.ٜ٘ٛٔ
، سميماف بف االشعت ابو داود السجستاني االزدي، المتوفى سنة  سنن ابي داود-
 .ٓتٓىػ( ،تح: محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر ،دٕ٘ٚ)
ة المقدسي ىػ( ، مكتبٜٛٓٔ، البف عماد الحنبمي ، المتوفى سنة )شذرات الذىب -
 ىػ .ٖٓ٘ٔ–مصر –
لبياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي.  شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك.-

ىػ(. تح: محمد محي الديف عبد الحميد. دار الفكر. مطبعة ٜٙٚالمتوفى سنة )
 منير. بغداد.



، لعمي بف محمد االشموني ، المتوفى سنة  شرح االشموني عمى الفية ابن مالك-
–بيروت –( ، تح: محمد محيي الديف عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ىػٜٕٜ)

 ـ.ٜ٘٘ٔ
لمشيخ خالد بف عبد اهلل االزىري المتوفى سنة شرح التصريح عمى التوضيح. -
 ىػ(. دار احياء الكتب العربية. مصر.ٜ٘ٓ)
ىػ( ، تح: ٜٙٙالبف عصفور االشبيمي ، المتوفى سنة ) شرح جمل الزجاجي-

احياء التراث االسالمي  -وزارة االوقاؼ والشؤوف الدينية -ابو جناحالدكتور صاحب 
 ـ.ٕٜٛٔ–
، لمحمد بف الحسف الرضي االستربادي ، المتوفى سنة  شرح الرضي عمى الكافية-
 ـ.ٜ٘ٛٔ–بيروت –ىػ( ، دار الكتب العممية ٛٛٙ)
 ، البف مالؾ ، تح: الدكتور عدناف عبد الرحمف شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ-

 ـ.ٜٚٚٔ–بغداد –الدوري ، مطبعة العاني 
البف ىشاـ االنصاري. تح: الشيخ محمد محي شرح قطر الندى وبل الصدى. -

 ـ.ٖٜٙٔ -ٔٔالقاىرة ط/ -الديف عبد الحميد، مطبعة السعادة
البف مالؾ. تح: الدكتور عبد المنعـ احمد ىريدي. دار شرح الكافية الشافية. -

 ـ.ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ/ٔط -السعودية -الماموف لمتراث
البف ىشاـ االنصاري. تح: الدكتور ىادي نير. مطبعة شرح الممحة البدرية. -

 ـ.ٜٚٚٔ-ىػٜٖٚٔبغداد  -الجامعة
 -مطبعة كويت تايمز -البف برىاف العكبري. تح: الدكتور فائز فارسشرح الممع. -
 ـ.ٜٗٛٔ/ٔط
ىػ(. دار ٖٗٙلموفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش المتوفى سنة ) شرح المفصل.-

 الطباعة المنيرية بمصر.
ىػ(، تح: خالد ٜٖٖ، طاىر بف محمد ابف بابشاذ المتوفى )شرح المقدمة المحسبة-

 ـ.ٜٚٚٔ، ٔعبد الكريـ، الكويت، ط
–بغداد –، جمح وتحقيؽ : ماجد احمد السامرائي  شعر ثابت قطنة العتكي-

 ـ.ٜٓٚٔ



السمسيمي ، المتوفى سنة ، لمحمد بف عيسى شفاء  العميل في ايضاح التسييل -
–، المكتبة الفيصمية  ، مكة المكرمة ٔىػ( ، تح: عمي حسيني البركاتي ، طٓٙٚ)

 ـ.ٜٙٛٔ
، لجماؿ الديف بف مالؾ، شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح-

 ـ.ٖٜٛٔ، ٖتحقيؽ وتعميؽ، محمد فؤاد عبد الباقي، عالـ الكتب، بيروت، ط
 ىػ.ٕٖٛٔ–بف احمد الغبريني ، الجزائر  ،احمد عنوان الدراية-
البي العباس احمد بف الحسيف الغرة المخفية في شرح الدرة االلفية البن معطي، -

ىػ(. تح: حامد محمد العبدلي. مطبعة دار ٜٖٙبف احمد الخباز المتوفى سنة )
 ـ.ٜٜٓٔ/ٔاالنبار. بغداد. ط

( ، تح: محمد محيي الديف ىػٗٙٚ، المتوفى سنة ) فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي-
 ـ.ٜٔ٘ٔ–مصر –عبد الحميد ، مطبعة السعادة 

منشروات المكتبة  -الدكتور: ميدي المخزوميفي النحو العربي نقد وتوجيو. -
 ـ.ٜٗٙٔ/ٔالعصرية. بيروت. ط

البي العباس المبرد. تح: محمد ابو الفضؿ ابراىيـ والسيد الكامل في المغة واالدب. -
 ر لمطبع والنشر )د. ت(. دار نيضة مص -شحاتة

ىػ(. تح: ٓٛٔالبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر سيبويو المتوفى سنة )الكتاب. -
 ـ.ٖٜٛٔ–ىػ ٖٓٗٔ/ٖط -بيروت -عالـ الكتب -عبد السالـ محمد ىاروف

، لجار اهلل محمود بف الكشف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التاويل-
 ـ.ٜٛٙٔىػ(، دار المعرفة، بيروت، ٖٛ٘)عمر الزمخشري المتوفى سنة 

، مكي بف ابي طالب القيسي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا-
، ٕىػ(، تح: محيي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طٖٚٗالمتوفى سنة )

 ـ.ٜٔٛٔ
ىػ(. ٜٜ٘لعمي بف سميماف الحيدرة اليمني المتوفى سنة )كشف المشكل في النحو. -

 ـ.ٜٗٛٔ-بغداد -مطبعة االرشاد -ىادي عطية مطر تح:



لجماؿ الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقيية عمى المسائل النحوية االسنوي. -
 -ىػ(. تح: الدكتور عبد الرزاؽ السعديٕٚٚالديف عبد الرحيـ االسنوي المتوفى )

 ـ.ٕٜٛٔ/ٔط -الكويت -وزارة االوقاؼ والشؤوف ارسالمية
، تح: الدكتور مازف المبارؾ، مطبوعات لقاسم عبد الرحمن الزجاجيالالمات البي ا-

 ـ.ٜٜٙٔمجمع المغة العربية بدمشؽ 
ىػ( شرح وتح: ٜٕٔالبي العباس احمد بف يحيى المتوفى سنة )مجالس ثعمب. -

 ـ.ٜٙ٘ٔ/ٕط-مصر-عبد السالـ محمد ىاروف.دار المعارؼ
ر ميدي المخزومي، مطبعة ، دكتو مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو-

 ـ.ٜٛ٘ٔ، ٕالبابي الحمبي، ط
ىػ(. ٖٔ٘البي الطيب عبد الواحد بف عمي الحمبي المتوفى سنة )مراتب النحويين. -

 القاىرة. -مطبعة نيضة مصر -تح: الدكتور محمد ابو الفضؿ ابراىيـ
البي محمد عبد اهلل بف احمد بف احمد بف الخشاب المتوفى سنة المرتجل. -
 ـ.ٕٜٚٔدمشؽ  -دار الحكمة -ػ(. تح: عمي حيدرىٚٙ٘)
، البي عمي الفارسي ،تحقيؽ ودراسة  المسائل المشكمة المعروفة بالبغداديات-

 ـ.ٖٜٛٔ–بغداد –صالح الديف عبد اهلل السنكاوي، مطبعة العاني 
دار  -البف عقيؿ. تح: الدكتور محمد كامؿ بركاتالمساعد عمى تسييل الفوائد. -

 ـ.ٜٗٛٔجدة  -المدني
البي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحوي المتوفى سنة  معاني الحروف-
، ٖىػ(، تحقيؽ، الدكتور عبد الفتاح اسماعيؿ شمبي، دار الشروؽ، جدة، طٖٗٛ)

 ـ.ٜٗٛٔ
ىػ(. تح: ٕٚٓالبي زكريا يحيى بف زياد الفراء المتوفى سنة )معاني القران. -

القاىرة -ار، دار الكتب المصريةالدكتور احمد يوسؼ نجاتي ومحمد عمي النج
 ـ.ٜ٘٘ٔ-ىػٖٗٚٔ/ٔط
دار الفكر لمطباعة والنشر عماف االردف.  -الدكتور فاضؿ السامرائيمعاني النحو. -
 ـ.ٕٓٓٓ-ٔط



، عبد السالـ محمد ىاروف، مطبعة الخانجي بمصر، معجم شواىد العربية-
 ـ.ٕٜٚٔ

 ـ.ٜٚ٘ٔ–دمشؽ –، عمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي  معجم المؤلفين-
، البف ىشاـ االنصاري، تح: محمد محيي الديف مغني المبيب عن كتب االعاريب-

 عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
 -ىػ( دار صادر بيروت ٖٛ٘البي القاسـ الزمخشري ) - المفصل في عمم العربية-

  ٓمطبوع مع كتاب شرح المفصؿ 
ىػ( ،تح: احمد محمد ٛٚٔى سنة )، لمحمد بف يعمي الضبي ، المتوفالمفضميات -

 ـ.ٜٗٙٔ–مصر –،دار المعارؼ ٖشاكر وعبد السالـ  ىاروف ،ط
، البي بكر عبد القاىر  بف عبد الرحمف الجرجاني ،  المقتصد في شرح االيضاح-

بغداد –دار الرشيد لمنشر –ىػ( ، تح: الدكتور كاظـ بحر مرجاف ٔٚٗالمتوفى سنة )
 ـ.ٕٜٛٔ–
دار  -ىػ( تح : محمد عبد الخالؽ عظيمة ٕ٘ٛاس المبرد )،البي العب المقتضب -

 ٓالكتب بيروت 
ىػ(، ٓٛٔ، خمؼ بف حياف االحمر البصري، المتوفى سنة )المقدمة في النحو-

ىػ، ٖٔٛٔتحقيؽ، عز الديف التنوقي، مطبوعات مديرية احياء التراث، دمشؽ، 
 ـ.ٜٔٙٔ

وعبد اهلل الجبوري، مطبعة  ، البف عصفور، تح: احمد عبد الستار الجواربيالمقرب-
 العاني، بغداد.

 ـ.2953ىػ(، تح: زلمد هبجة البيطار، نشر اجملمع العلمي العريب، دمشق، 2749، صدر الدين الكنغراوي ادلتوىف سنة )الموفي في النحو الكوفي-

البي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل الضرير تح: الدكتور نتائج الفكر في النحو. -
 ىيـ البنا. دار الرياض.محمد ابرا

دكتورمحمد صالح الديف مصطفى، النحو الوصفي من خالل القران الكريم، -
 مؤسسة الصباح، الكويت.

 . 4، عباس حسن، دار ادلعارؼ، مصر، طالنحو الوافي-

 ـ.2968، دكتور ابراىيم السامرائي، مطابع دار صادؽ، بَتوت، النحو العربي نقد وبناء-

 ـ.2968 -ىػ2788بَتوت  -دار صادر -للشيخ امحد بن زلمد ادلقري التلمساين، تح الدكتور احساف عباساالندلس الرطيب، نفح الطيب من غصن -



الجالؿ الدين السيوطي تح الدكتور عبد العاؿ سادل مكـر وعبد السالـ )يف بعض االجزاء(، دار البحوث العلمية همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، -
 ـ.2975 -ىػ2794الكويت 

صالح الدين بن ايبك الصفدي، اعتٌت بو، س د يدرينغ، طبع مبساعدة ادلعهد االدلاين لالحباث الشرقية بَتوت يف مطابع دار صادر  الوافي بالوفيات،-
   ـ.2973

 

 

 الرسائل الجامعية:

ميدي صالح الشمري، رسالة دكتوراه الى اداب  خالف النحوي بين الكوفيين،-
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ايموؿ-ىػٙٔٗٔي بغداد، ربيع الثان

 
 

 


