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دمة    المق 
          احلمد هلل الذي حبمده تتّم الصاحلات، وبرمحته تغفر اخلطااي وتُقال العثرات، حنمده

على جزيل العطااي واهلبات، والصالة والسالم على سّيدان حمّمد صاحب املعجزات  -سبحانه-
 :الباهرات، وعلى آله وصحبه أويل الفضائل واملكرمات، وبعد

إِنَّا ﴿: القرآن العظيم، وحفظها حبفظه عندما قالفقد شّرف هللا اللغة العربية أبْن جعلها لغة 
َٰفُِظونح  ُۥ لححح ِۡكرح ِإَونَّا َلح ۡۡلحا ٱلذ ُۡن نحزَّ ومن معامل حفظ هذه اللغة العظيمة أْن سخر هللا هلا رجاال  ،(1) ﴾َنح

فعملوا على مجعها  وأساليبها املتعّددة، محلوا أمانة حفظها أبلفاظها املعجزة، ومعانيها املبهرة،
ها وإحكامها، ووضع قواعدها وأحكامها، وظهر ذلك جلّيًا يف أقدم كتاب ها، وضبطواستقرائ

، فتوّجهت إليه أنظار الدارسني، وعمل على شرحه وبيانه (ه081)سيبويه  كتاب، وهو  وصل إلينا
وكل من أّلف بعده يف اللغة والنحو كتب الشروح واحلواشي،   -بذلك–أكابر السابقني، وظهرت 

تعّد  -يف النحو والصرف–إّن ما أُلِّف بعد الكتاب : والصرف اعتمد عليه، بل ال نغلو إن قلنا
 .هشروحاً ل

وهي املعروفة مبعاين  وتبنّي معانيه،لغة القرآن، من املصّنفات، هتتم بفهم هر لوٌن آخر مّث ظ
، (ه701)لألخفش ( معاين القرآن)و ،(ه712)فرّاء لل( معاين القرآن)، ككتاب القرآن وإعرابه

أليب جعفر ( إعراب القرآن)و( معاين القرآن)و ،(ه100) للزجاج( معاين القرآن وإعرابه)و
بينها   ا، وظهرت كذلك كتب االستدراكات والردود والتعقيبات، ومنوغريه ،(ه118)النحاس 
، وهو كتاب تعّقب فيه شيخه الزجاج يف كتابه (ه122)لفارسي أليب علي ا( اإلغفال)كتاب 

 .وهو موضوع هذه الدراسة (معاين القرآن وإعرابه)

، وقيل (2)((وأعلم منههو فوق املربد : ))حىت قيل عنهبني النحاة،  منزلة عظيمة وكان للفارسيّ 
                                     

 .9: سورة احلجر (1)
 .807: 7معجم األدابء، (2)
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؛ وذلك لدوره البارز يف إثراء (3)((مل يكن بني أيب علي وبني سيبويه أحٌد أبصُر منه: ))-أيضاً -عنه 
من معينه  ينهلُ  مورداً  -وال تزال–مبا أّلفه من مصنفات، كانت  -ال سّيما النحو–علوم العربية 
سات واألحباث العلمية حول الفارسّي فظهرت الدراالباحثون،  عن أسراره بُ قِّ ن   ي ُ الدارسون، و 
حتاول أن تلحق بركب سابقاهتا، خدمًة  -اليت حنن بصددها–وهذه الدراسة املتواضعة ومصنفاته، 

من كتب الفارسي اليت هلا صلة بكتاب هللا  جليل   على كتاب   الضوء   ط  ولُتس لِّ للغة القرآن العظيم، 
، وموضوعها (معاين القرآن وإعرابه)جاج  يف كتابه فيما أغفله الز ( اإلغفال)تبارك وتعاىل، وهو 

 .من مذهيب البصرة والكوفة -يف اإلغفال–دراسة آراء أيب علي النحوية، وبيان موقفه 

 فيه مسائل   هللا الكرمي، ذكر   بكتابِّ  ةٌ ل  الفارسّي اليت هلا صِّ  بِّ تُ كُ   منْ  اإلغفالِّ  يُ ع دُّ كتابُ و 
فيه، مستدركاً  اإلغفالِّ  ، مبّينًا مواضع  (معاين القرآن وإعرابه)يف كتابه  الزجاجِّ  هِّ ا على شيخِّ ه  أخذ  

 .هما فات  عليه 

 مْ قُ إليها، ومل ي    رْ شِّ مل يُ  لِّ املسائِّ  بعضُ  هُ تْ فات    لْ ها، ب  كل    اإلغفالِّ  مواضع   مل يبنّيْ  الفارسي   أن   غري  
االستدراك على أيب علّي يف )، يف كتابه (ه341) الباقويلّ  و احلسنِّ نّبه  إىل ذلك أبُ  دْ ا، وق  ه  بتقويِّ 

 (4).(احلّجة

 ااًب للردِّ كت    ف  ل  ، وأ  اجِّ على الزج   هِّ يبِّ قِّ عْ يف ت    ، على الفارسيِّ (ه 121) خالويهِّ  ابنُ  اعرتض   دِّ وق  
 دْ ، وق  (نقض اهلاذور)ب    و َس  ُه  هِّ يْ و  ال  خ   على ابنِّ  كتاابً للردِّ   الفارسيُّ  ف  ، فأل  (اهلاذور)ابسم  ف  رِّ عليه، عُ 

 .(5)اهلاذور ضِّ قْ يف ن    أيب عليّ   كالمِّ   بعض   ةِّ مين  الث   هِّ تِّ زان  يف خِّ  يُّ دادِّ غْ لنا الب    ظ  فِّ ح  

 :اإلغفال حول   والدراساتِّ  املقاالتِّ  بعضُ  تْ ب  تِّ وقد كُ 
  يبِّ ل  ش   احِّ الفت   عبدُ  األستاذقام ِِّ علي  أبو) ورِّ املشهُ  هِّ كتابِّ   ن  مْ ضِّ  الِّ ف  اإلغْ  نِّ ع    ابحلدي

 (6).منه وصاً صُ نُ  ر  ك  ، وذ  هُ ج  ه  ن ْ م   ني   ، وب   الكتاب   ف  ص  ، فو  (الفارسي

                                     
 .801: 7 السابق، (3)
 .431-160: االستدراك على أيب علّي يف احلجة: ينظر (4)
 .119،142،132: 01، 786: 3، 782-780: 7خزانة األدب،: ينظر (5)
 .482-426: 7أبو علي الفارسي،: ينظر (6)
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   (الفارسّي يف اإلغفال)بِّ    هُ ن  و  ن ْ مقااًل ع   (م0924) ف عام  صِّ ي ان  دِّ جْ الن   عليّ  األستاذ ب  ت  ك ،
 الثامنة   املسألة   ل  ق  ن    مث   فيه، هِّ وبِّ لُ سْ ، وأُ لِّ املسائِّ  ضِّ رْ يف ع   هِّ ، وطريقتِّ الكتابِّ  مِّ اسْ  نِّ ع   فيهِّ  ث  حتد  

 .(7)؛ مثاالً ملا ذكراإلغفالِّ  من   واألربعني  
  ُِ  لِّ يْ ن   ؛ لِّ ة  ي  عِّ امِّ ج   يف رسالة   هِّ وحتقيقِّ  اإلغفالِّ  ةِّ حمّمد حسن حمّمد إَساعيل بدراس   قام الباح

 .م0924املاجستري، جبامعة عني مشس، عام 
   لِّ و  أ   نْ مِّ ) اإلغفالِّ  ن  جزءًا مِّ  (م7111)عبد هللا بن عمر احلاج إبراهيم عام  ُِ الباحِّ  ر  ش  ن 

 .(8)قاً ق  حُم   (اخلامسة املسألةِّ  رِّ آخِّ  حىت الكتابِّ 
  ِّبتحقيقِّ اإلغفالِّ  كتابِّ   رِّ شْ ن  ، بِّ اراتِّ ابإلم   ايفُّ ق  الث    عُ م  املْ  قام   (م7111) ويف عام ،  ِِّ  الباح

 .عبد هللا بن عمر احلاج إبراهيم
   اإلغفالِّ  كتابِّ   يف سيبويهِّ  رِّ ث  أ  ) نْ مقااًل ع   (م7119) حليم محّاد سليمان عام   ُِ الباحِّ  ب  ت  ك 

 رِّ أثُ هذا الت   ابِّ ب  سْ ، وأ  اةِّ ح  النُّ  بشيخِّ  الفارسيِّ  رِّ ثُّ فيه عن ت    ، حتّدث  (الفارسيّ  أليب عليّ 
 .(9)هذا التأثر حقيقة   حُ ضِّّ و  ت ُ  غفالِّ اإل ن  مِّ  أمثلةً  ، وذكر  هِّ ومالحمِّ 

  ْ(م7107) ، عام  لإلغفالِّ  سةٌ ادر  وأخريًا ظهرت ِِّ  ةً وم  سُ وْ زيد، م  يحمّمد عماد َسري اب ، للباح
عندما  -ة  ل  هْ و   لِّ ألو  –ي سِّ فْ يف ن    ع  ق  و   دْ ، وق  (فارسّي لشيخه الزجاج يف اإلغفالتعقبات ال)   بِّ 

ي عليها عِّ ال  اطِّّ  يل بعد   ني   ب   ت    هباًء منثوراً، لكنْ  ستذهبُ دراسيت  أن   راسةِّ الدِّ  عنوانِّ ب َسعتُ 
أن   ، منطلقًا من منظورِّ (10)اج  الزج   هُ شيخ   فيها الفارسيُّ  أ  ط   خ  اليتِّ  نِّ اطِّ املو   ةِّ بدراس   تْ ي  نِّ ا عُ ّن  أ  

 اليت جاءت يف اإلغفالِّ  املسائلِّ  ن  كثرياً مِّ   ل  ، وقد أْه   هِّ على شيخِّ  (11)الفارسي  كان متحامالً 
ُِ راء حناة البصرة والكوفة، وقد قآل هذه اآلراء املبثوثة يف  بدراسةِّ  الةِّ الرس   هِّ يف هذِّ  ام الباح

مل  حنوية   من آراء   هِّ بِّ  د  من آراء البصريني والكوفيني، وما انفر   الفارسيِّ  ف  قِّ وْ اإلغفال، مبينًا م  
، أي أن دراسة الباحِ حمّمد عماد دراسة هبذه اآلراء هُ بعد   جاء   نْ م   ر  ث ُّ إليها، وت    قْ ب  سْ يُ 

                                     
 .41-13: 11جملة جممع اللغة العربية، : ينظر (7)
 .0026-0189، ص07جملة جامعة أم القرى، امللد : ينظر (8)
 .39-37،ص (64)جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد : ينظر (9)
 .9تعقيبات الفارسّي لشيخه الزجاج يف اإلغفال، املقدمة،ص : ينظر (10)
 .، وغريها770 ،039، 074، 012، 93، 81، 01: السابق (11)
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 .دراسة منهجية أصولية -اليت حنن بصددها–نقدية، وهذه الدراسة 

 :البحِ أن يكون يف ثالثة فصول، على النحو اآليت بيعةـــــطوقد اقتضت 

  الفارسّي ومنهجه يف اإلغفال، وكان احلديِ فيه مقّسماً إىل مبحثني: 
نبذة خمتصرة عن حياة أيب علي؛ نسبه، ومولده، وشيوخه، وتالميذه، ومصنفاته، : أوهلما
 .ووفاته

 .ه النحويةواألصول اليت اعتمد عليها يف آرائاملنهج العام يف اإلغفال، : اثنيهما
  وهو مقسم إىل يف اإلغفال آراء الفارسي بني مذهيب البصرة والكوفة ،

 :مبحثني
 .سيبويه، واألخفش، واملربد: موقفه من مذهب البصرة وأعالمه املشهورين، وهم :أوهلما
 .الكسائي، والفراء: أعالمه، ها موقفه من مذهب الكوفة وعلمني من أشهر :اثنيهما

  آراء الفارسي يف اإلغفال، وهو مقسم إىل مبحثني: 
 .اآلراء اليت انفرد هبا، ومل يسبقه أحد إليها :أوهلما
 .يف بعض كتب النحو لافغإلا لئاسمذكر  :اثنيهما

 .ليها الباحِ من خالل هذه الدراسةويف اخلامتة أهم النتائج اليت توصل إ

 :وكان منهج البحِ يف عرض املسائل على النحو اآليت

 ذكر كالم الفارسي ورأيه يف املسألة.   
  ّء النحاة السابقني له فيهاذكر آرامث. 
  ّمناقشة اآلراء والرتجيح بينها اعتمادا على صحة الدليل وقوتهمث. 

 ،الزوي محد عبد احلميد: ويف اخلتام ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر اجلزيل ألستاذي الدكتور
الذي عرفين بكتاب اإلغفال، وأعارين نسخته اخلاصة من الكتاب، وتفضل ابإلشراف على هذا 

 .البحِ، فجزاه هللا عين خرياً 
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 .هذا وهللا أعلم وأحكم، و له احلمد على ما أوىل وأنعم، والشكر على ما وفق وأكرم
لة فنفسي فما كان من صواب فمن هللا الكرمي األكرم، وما كان من خطأ أو سهو أو غف

 .أهّتم
نِيُب ﴿

ُ
ْهِ أ ُْت ِإَوَلح َّكَّ لحيْهِ تحوح ِ ۚ عح ا تحوْفِيِِق إَِّلَّ بِاَّللَّ  ﴾وحمح

 ى سيدنا حمّمد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلم وبارك عل

 عوانا أن احلمد هلل رّب العاملنيوآخر د
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 الفصل األول

 الفارسّي ومنهجه يف اإلغفال
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ول حث  الأ  مب 
ال

 

 

 أبوعلي الفارسي  
 (وفاته -آاثره  –تالميذه  –شيوخه  –نسبه ومولده )

 
 :(1)نسبه ومولده

هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن سليمان بن أابن الفسوي الفارسي البغدادي 
 .النحوي

)اس  ولد بف  
 .اهلجرةسنة مثان ومثانني ومائتني من  ،(2

 
 :شيوخه

 :أئمة أفذاذ، من بينهم نتلقى الفارسي العلم ع
 :اجج  الز   (1

معاين القرآن ) ، من تالميذ املربد، ومن أشهر مؤلفاتهي  ر  أبو إسحاق بن إبراهيم الس  
وتقومي ما أخطأ  ،يهللرد  عل -موضوع الدراسة– (اإلغفال)ف وأل   ،، وقد انتقده الفارسي(وإعرابه

 .(3)ه 133سنة  فيه، تويف

                                     
وفيات و ، 133: 2معجم األدابء للحموي، و ، 321طبقات النحويني واللغويني للزبيدي، ص: ينظر يف ترمجته (1)

، وبغية 923: 31البداية والنهاية البن كثري، و ، 173: 31سري أعالم النبالء للذهيب، و ، 11: 2األعيان البن خلكان، 
 .12: 3، وأبوعلي الفارسي لشليب، 331: 2، لربوكلمان، واتريخ األدب العريب 931: 3الوعاة للسيوطي، 

 .213، 211: 9معجم البلدان،: ف س ا بفتح الفاء والسني، مدينة بفارس، ينظر (2)
 .13: 3معجم األدابء،  (3)
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 :شاألخف   (2
علي بن سليمان بن الفضل، تتلمذ على يد ثعلب واملربد، وهو املعروف ابألخفش 

 .(1)ه 131األصغر، تويف سنة 
  :اجر  ابن الس   (3

، تويف سنة (األصول يف النحو)أبو بكر حمم د بن السري البغدادي النحوي، صاحب 
 .(2)هجرية 131

 :ابن اخلي اط (9
 .(3)ه 121تويف سنة  أبو بكر حمم د بن أمحد بن منصور،

 :يدر  ابن د   (1
 .(4)ه 123تويف سنة  ،(االشتقاق)أبو بكر حمم د بن احلسن بن عتاهية، صاحب 

 :ابن جماهد (6
أبو بكر حمم د بن موسى بن العباس التميمي، وهو من أخذ عنه الفارسي علم القراءات، 

 .(5)ه 129تويف سنة 
 :مربمان (7

 .(6)ه 121العسكري، تويف سنة أبو بكر حمم د بن علي بن إمساعيل 

 

 

                                     
 .171/  3هدية العارفني،  (1)
 .972/  3العرب يف أخبار من غرب،  (2)
 .19/  1، ةنباه الرواإ (3)
 .213/  2ابلوفيات، لوايف ا (4)
  .321/  3طبقات القر اء البن اجلزري، (5)
 .339طبقات النحويني واللغويني، ص (6)
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 :تالميذه
ختر ج على يدي الفارسي تالميذ كثر، منهم من أصبح إمام أهل زمانه يف النحو، من 

 :أشهرهم
 :ابن جين (3

سر  )و (اللمع)و (اخلصائص)أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي، صاحب 
 .(2)ه 132، تويف سنة (1)، وهو أشد تالميذه أتثرا به(الصناعة

 :ي  د  ب  الع   (2

 .(3)ه 911أبو طالب أمحد بن بكر بن بقية العبدي، تويف سنة 
 :لب  ل  ابن ب    (3

 .(4)ه 931أبو عبد هللا حمم د بن عثمان، تويف سنة 
 :ي  ع  ب  الر   (4

 .(5)ه 921علي بن عيسى بن الفرج بن صاحل الربعي، تويف سنة 
 :املرزوقي (5

احلماسة، واملفضليات، وأشعار : أبو علي أمحد بن حمم د بن احلسن، صاحب شروح
 .(6)ه 923اهلذليني، تويف سنة 

 

                                     
رسالة يف ذلك  -من جامعة بغداد– (رحيم اخلزرجي)ابن جين، وقد كتب الباحث مصنفاتوأثر الفارسي ظاهر يف  (1)

 .(أبو علي الفارسي يف مصنفات ابن جين)ــــومسها ب
 .939/  9شذرات الذهب،  (2)
 .319/  3األعالم،  (3)
 .2113/  1معجم األدابء،  (4)
 .111/  3هدية العارفني،  (5)
 .393: 3إنباه الرواة، (6)
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 :أبو احلسني الفارسي (6

احلسني بن عبد الوارث الفارسي النحوي، ابن أخت أيب علي الفارسي، تويف  بنحمم د 
 .(1)ه 923سنة 

 :آثاره
بذكر املطبوع  -هنا–نكتفي ل منها، أليب علي مصنفات كثرية، مل حيفظ الزمن إال القلي

 :منها
 .م2111نشره اجملمع الثقايف، أبوظيب،  عبد هللا بن عمر احلاج،: اإلغفال، حققه (3
 .م3331: 2، نشره عامل الكتب، بريوت، طحسن شاذيل فرهود: اإليضاح، حققه (2
، نشرته مطبعة األمانة، القاهرة، عوض القوزي: ى كتاب سيبويه، حققهالتعليقة عل (1

 .م3333: 3ط
 .م3333: 2، نشره عامل الكتب، بريوت، طكاظم حبر املرجان: حققهالتكملة،  (9
، نشرته دار املأمون للرتاث، قهوجي وغريهاحلجة للقراء السبعة، حققه بدر الدين  (1

 .م3332: 3دمشق، ط
، نشرته مكتبة اخلاجني، القاهرة، حممود دمحم الطناحي: شكلة، حققهشرح األبيات امل (1

 .م3311: 3ط
 .م3311: 3، نشرته مطبعة املدين، القاهرة، طدمحم الشاطر: حققه ائل البصرايت،املس (7
 .، نشرته مطبعة العاين، بغدادصالح الدين السنكاوي: دايت، حققهاملسائل البغدا (1
 .م3317: 3، نشرته دار القلم، دمشق، طحسن هنداوي: سائل احللبيات، حققهامل (3

                                     
 .2121/  1معجم األدابء،  (1)
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: 3إشبيليا، الرايض، ط، نشرته كنوز حسن هنداوي: ئل الشريازايت، حققهاملسا (31
 .م2119

، نشرته دار الثقافة، األردن، علي جابر املنصوري: سكرايت، حققهاملسائل الع (33
 .م2112

: 3، نشره عامل الكتب، بريوت، طعلي جابر املنصوري: عضدايت، حققهاملسائل ال (32
 .م3311

 .م2119: 3، نشرته دار عم ار، عم ان، طمصطفى احلدري: ئل املنثورة، حققهاملسا (31

 :وفاته
 .(1)هجرية 177تويف أبو علي الفارسي سنة 

 
  

                                     
 .12: 2وفيات األعيان،: ينظر (1)
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ي  
ان  حث  الث  مب 

ال
 

لا 
ّ
 املنهج العام: أو

ُ  ن  ع  ، اليت يـ  ة  نحوي  ال   االستدراكات   ب  ت  ك    من   اإلغفال   د  ع  يـ   ، م  ه  د  ق  ، ونـ  النحاة   ع  ب  تـ  ا بتـ   أصحا
على  واضحة   اللة  د   يدل   الكتاب   وان  ن  ، وع  م  اهل  ف  غ  وإ   م  ه  و  ه  س   ن  واط  مب م  ه  يه  ب  ن  ، وتـ  م  ه  أخطائ   ومي  ق  وتـ  

 .(معاين القرآن وإعرابه)يف كتابه  اج  الزج   ه  خ  ي  ش   الفارسي   ب  ق  ع  تـ   إذ  ، ه  موضوع  

 ه  شيخ   كالم    ، فهو يذكر  ح  ر  والش   املت    فقد جاء على طريقة   يف اإلغفال   الفارسي    ج  ه  نـ  ا م  أم  
، يص  ح  وت    يق  ق  د  ت   ة  اس  ر  د   املسألة   ة  اس  ر  يف د   أ  د  ب  ا يـ  ه  د  ع  ، وبـ  فيه   و  ه  الس   ع  ض  و  م   ني    بـ  يـ   ، ث  اج  الزج  

 ن  م   ابملسألة   ق  تتعل   اردة  وال و   ة  د  ار  ش   ع  د  وال ي   ا،ه  م  ه  بـ  م   ح  ض   و  ا، ويـ  ه  د  ار  و  ش   ع  ا، وجيم  ه  ار  و  أغ   رب   س  ي  فـ  
، ير  ز  الغ   ه  م  ل  ، وع  ع  الواس   ه  الع  ، واط   ة  الفذ   ه  ت  ي  ل  ق  بع   -يف ذلك- حا  ل   س  ت  ا، م  ه   ويذكر  إال   أوبعيد   قريب  
 .ه  آلرائ   ة  د  املؤي    ة  ل  األد   د  ش  ، وح  املختلفة   اء  اآلر   ة  ناقش  يف م   ه  ت  وبراع  

 اترة   ه  د  ج  اآلراء املختلفة، فت   يف مناقشة   ة  ي  ل  ج   الفارسي    ة  و لنا شخصي  د  ب  تـ   ويف اإلغفال  
 منهج   ق  ف  ، و  ف  ع   ض  ي، وأخرى ي  و   ق  يـ   ة  ر  ، ومئ  ط   ، وأخرى خي   ح  ح   ص  ي   ى خيالف، واترة  ر  خ  ، وأ  ق  يواف  

يف  -تعاىلإبذن هللا - يـ بـ ي  ن ه الباحث  ، وهو ما س  والقياس   ماع  ا الس  ه  ، قوام  دقيقة   ، وضوابط  رصني  
 .يل  ال  د  ت  االس   الفارسي    ج  ه  نـ  م  

، (1)راد  ط  ت  االس   رة  ث  ك    -الفارسي    ب  ت  ك    من   ه  وغري  - يف اإلغفال   ة  ح  الواض   ر  اه  املظ   ن  وم  
ا ه  اء  ور   اق  س  ان   املسألة   اق  ي  ا يف س  م   ة  ر  ك  له ف   ت  ض  ر  ا ع  م  ل  ا، فك  ه  اليت يناقش   املسألة   عن   واخلروج  

إىل  ع  ج  ر  يـ   ، ث  البيان   ن  ا م  ه  ق  ا ح  ه  يـ  ط  ع   يـ  ا حّت  ه  ا، واليرتك  ه  ار  و  غ  أ   رب   ا، وس  ه  يف إيضاح   ال  س  رت  س  م  

                                     
فكثريا ما تراه خيرج عن مسألته اليت  وهي ظاهرة واضحة يف جل  كتب الفارسي ، ويرجع ذلك إىل سعة اطالعه، (1)

 .يناقشها، إىل مسألة أخرى غريها؛ لشبه بينهما
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ها، ا إىل غري  ه  ا أو جتاوز  ه  يـ  س  ن   د  ق   أ ن ه   إ ل ي ك   خي  ي ل   ، حّت  د  م  عليه األ   طال    بعد أن  األوىل   املسألة  
 :ه  ذلك يف اإلغفال قول   أمثلة   ن  وم  

 .(1)((...ول  ق   فنـ  األوىل   إىل املسألة   ع  ج  ر  نـ   فذكرانها، ث   ت  ض  ر  تـ  اع   سألة  م   ه  ذ  ه  فـ   ))
 .(2)((...ان  كر  مبا ذ   اله  ص  الت    ؛ر  ك  ذ   ه  ن   أ  ، إال  يف هذا الكتاب   د  ص  ق  يـ   س  ي  ا ل  وهذا م  ))
 (3)((...هذا ن  م   د  إىل ماهو القص   ع  نرج   ، ث  منه   س  ي  ل   يف هذا الباب   ض  ر  ع   ء  ي  فهذا ش  ))

، ابملسألة   ق  اليت تتعل   ت  ال  اؤ  س  الت   إيراد   ه  ض  ر  ع   ة  وطريق   -يف اإلغفال–الفارسي    وب  ل  س  أ  ومن 
 ف  ال  ملخ   و  ، أ  م  ه  ف  تـ  س  ي   ن  أ   ل  ائ  لس   ي جماال  ق  ب   يـ  ال  فا، ه  ب  ان  و  ج   مجيع   ن  م   اُ    يط  ح  ي  ا؛ ل  ه  عنـ   ة  واإلجاب  

 :قوله ذلكمثلة أ ن  ، وم  ض  رت   ع  يـ   ن  أ  
 (4)((...ليل  ، فالد  : ...ت  ل  قـ   فإن  ))
 (5)((...؟ فاجلواب  : ...ل  ائ  ق   ال  ق   فإن  ))
 (6)((...؟ فاجلواب  : ...فيقول أل  س  ي   ن  أ   ل  ائ  وللس  ))

  

                                     
 .231: 3اإلغفال، (1)
 .117: 3السابق، (2)
 .131: 3السابق، (3)
 .11: 3السابق، (4)
 .312: 3 السابق، (5)
 .323: 3 السابق، (6)
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، وال اي  أ  ى ر  ، فهو ال ير  والقياس   ماع  الس   ه  ، أساس  ته  ل  د  يف أ   قوميا   منهجا   الفارسي   بع  ات  
 ماع  على الس   -ه  يف ذلك كل   – د  م  ت  ع   ويـ  إال   أ  ط  خ   م  و   ق  ، وال يـ  ها  ج  و   ز  و   ، وال جي  با  ه  ذ  م   ب  ه  ذ  ي  

 يكون   ا أن  إم  : أمرين   د  ح  أ   و من   خيل  ال   ه  ل   واجمليز   )): -املثال   على سبيل  – يقول   ، فنراه  والقياس  
، اه  و  ى ذلك وال ر  ك  ح   أحدا   م  مل نعل   ؛ إذ  مساعا   ه  أجاز   يكون   أن   ، فال جيوز  ياسا  أو ق   مساعا   ه  أجاز  

، وغري ر  ع  والش    ذلك يف التنزيل   ؛ لكثرة  ور  ث  نـ  أو م   وم  ظ  ن  جلاء يف م   م  س  أو ر   لذلك أصل   ولو كان  
ل  له، ص  ال أ   دليل  على أن ه   م  ظ   ن  وال   ر  ث  اك  يف نـ  ك  ذلك ح  الكالم، ففي أن  مل حي    ون  ن  ذلك من فـ  

 .(1)((وال جماز  لذلك فيه، وال كالم  به 

: ه  ذلك قول   ن  ، م  حاة  الن   ار  ب  ك    كثريا  من آراء    د  ر   ه  ل  دال  ت  يف اس   ج  ُذا املنه   ه  تس ك   شد ة   ن  وم  
 ن  م   (4)املازين    عن   ه  ت  يـ  ك  وما ح   (يعين إايك) ر  م  ض  م   ه  أن   (3)اخلليل ن  ع   (2)اس  ب  و الع  أب   اه  ك  ا ما ح  فأم   ))
 .(5)((ه  ت  ب  ث  يـ   ، وال قياسا  ه  د  ض  ع  يـ   اعا  مس   له   م  ل  ، ال أع  د  ع  بـ  تـ  س  فهو م   ذلك   ن  م  

اآلراء  النحوية  من  تصحيح يف ه الفارسي  علي عتمدالذي ي األصللنا  ح  ض  وبذلك يت  
 .هو السماع  والقياس  ا، و م ه  د  ع  

                                     
 .7: 2 السابق، (1)
حمم د بن يزيد بن عبد األكرب األسدي  البصري ، أبو العب اس النحوي  اللغوي  األديب، صاحب املصن فات، هو املرب  د،  (2)

   .2171: 1معجم األدابء،: ينظر. الكامل يف األدب، واملقتضب يف النحو،تويف سنة مخس ومثانني ومائتني: من أشهرها
الفراهيدي  األسدي ، كان الغاية يف استخراج مسائل النحو،  هو اإلمام املشهور، اخلليل بن أمحد، أبو عبد الرمحن (3)

: ينظر. تويف سنة أربع وسبعني ومائة (العني)وتصحيح القياس فيه، وهو أو ل من استخرج العروض، وعمل أو ل كتاب 
    .11:أخبار النحوي ني البصري ني

. التصريف، تويف سنة سبع وأربعني ومائتني إمام العربية، أبو عثمان، بكر بن حمم د بن عدي ، البصري ، صاحب (4)
 .271: 32سري أعالم النبالء،: ينظر

 .11: 3اإلغفال، (5)
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 ن  م   ال  ف  اإلغ   مسائل   و مسألة  من  كثريا  يف آرائه، فال تكاد  ختل    عليه   د  اعتم   د  ماع  فق  ا الس  أم  
 ه  غري   ة  له ابلبحث  عن  ماع  فال حاج  الس   جد  م  عنده على القياس، فإذا و  د  ق  ، وهو م  به   االحتجاج  

لوب  ط  ض  م  ر  ب  اتباع ه ، ومل يـ ب ق  غ  هذا بشيء  وج   و  الس مع  يف ن    د  ر  فإذا و   )): ، يقول  ة  األدل   من  
 .(1)((بعد ه  

اج  ابلقراءات  ج  ت  االح   ثر  من  ك  ماع  كل ه ا، فأ  وقد و ظ ف  الفارسي  يف اإلغفال  مصادر  الس  
م ل  االحتجاج  ابحلديث  النبوي ، كما أكثر  من  رآني  الق   ه   االحتجاج   ة ، ومل يـ ه  بكالم  العرب  م ن ظ وم 

ث ور ه ، و ف ق  ض واب ط  م ع يـ ن ة ، سيـ بـ ي  نـ ه ا الباحث  يف م    .اان   ك  وم نـ 

ت ح ن  به ج ل  مسائل  اإلغفال،  ه  ضواب ط  حم  ك  و وأم ا القياس  فقد  ام  م ة  يف ذلك، وضع لنفس 
يف  -إبذن هللا–ورسم لنفسه حدودا  يف القياس  ألز م  ُا نفس ه، سيتحد ث  عنها الباحث  

 .موضعها

، الس ماع   الس د يد  من خالل م ب ح ث ي   على دقائق هذا املنهج   -بعون هللا–وسنقف 
 .والقياس  

  

                                     
 .39،31: 3السابق، (1)



00 
 

ر ائ ها، وبه استطاع  ع  ألو ل  يف أخذ  اللغة، وهو املاألصل  ايـ ع د  الس ماع   ت ق  و ل  عليه  يف اس 
، والشائع  من  النادر ،  ، واملستعمل  من  املرتوك  الس ابقون  األو لون  معرفة  الفصيح  من  امللحون 

ط ر د  من  الش اذ   
 
، وامل  .والكثري  من  القليل 

ل  هو الكال   )): ، يقولل  ق  النـ   (1)باري   األن   د  ن  ع   وهو   ريب  الفصيح ، املنقول  ابلنقل  م  الع  النـ ق 
، اخلارج  من  حد   القل ة  إىل حد   الكثرة  الص    .(2)((حيح 

ل  كالم  هللا تعاىل، م ن  يـ و ث ق  بفصاحت ه ، فش م ماثـ ب ت  يف كالم   )): أبن ه   (3)ويـ ع ر  ف ه  الس ي وط ي  
، وكالم  العرب  قبل  بعثت ه  ويف ز م ن ه  وبعد ه ، إىل -صل ى هللا  عليه  وسل م  –القرآن ، وكالم  ن ب ي  ه  وهو 

، ن ظ ما  ونـ ث را ، عن مسلم  أو كافر    و ل د ين 
 .(4)((أن  فسدت  األلسنة  بكثرة  امل

م ل    تـ و ات  : وعلى هذا فإن  الس ماع  يش 
ر ة  والش اذ ة ، واحلديث  الصحيح  القرآن  بقراءات ه  امل

، -صل ى هللا عليه وسل م–الثابت  بل ف ظ ه  عن  رسول هللا  ، وكالم  العرب  بنـ و ع ي ه  املنثور  واملنظوم 
 .االحتجاج ن  م  ز   العرب   اء  ح  ص  ف   ن  ع   املروي   

، والرتجيح   ُا ستشهدلة  من  هذه األدلة  اليت امج ويف اإلغفال   الفارسي  يف تقرير  األحكام 
 .بني اآلراء ، والرد   على خمالف يه ، وفيما أييت ذكر  ذلك ابلتفصيل

                                     
عبد الرمحن بن حمم د بن عبد هللا بن أيب سعيد، أبو الربكات امللقب ابلكمال النحوي، صاحب املصنفات هو  (1)

 .313: 2انباه الرواة،: ، ينظر(هـ177)وأسرار العربية، وغريها، تويف سنة  اإلنصاف، وملع األدلة،: العديدة، من أشهرها
 .91: ، واإلغراب يف جدل اإلعراب13:ملع األدلة (2)
هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حمم د اخلضريي  السيوطي ، العالمة املشهور يف األفاق، صاحب املصن فات املشهورة،   (3)

طبقات : ينظر. تويف سنة إحدى عشرة وتسعمائة‘ ر املنثور يف التفسري املأثور، وغريمهاكاإلتقان يف علوم القرآن، والد
 .111:املفسرين

 .79:االقرتاح (4)
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ل  ج  هذا بغريب  عن  ر   س  ، ولي  ة  ني  رآقرأ  اإلغفال  معرفة  أيب علي   ابلقراءات  الق   ن  كر  م  ن  ال يـ  
)ي   ر  ز  ن  اجل  اب   م  ه  اء  الذين ذكر  ر  ن  أحد  الق  م  

، وصاحب  كتاب  عظيم  يف القراءات (2)ه  يف طبقات   (1
 .(احلجة للقراء السبعة)يعرف ب

و ، قال ظ  ع  رآنية  املتواترة  والش اذة  يف م  حاة  ابلقراءات  الق  الن   ستشهدا د  وق   م  مسائ ل  الن ح 
أم ا القرآن  فكل  ما و ر د  أن ه  ق ر ئ  ب ه  ج از  االحتجاج  ب ه ، سواء  أكان  م تـ و ات را ، أم   )): السي وط ي  

 .(3)((آحادا ، أم  شاذ ا  

بصري هم -الن حاة   استشهد ابلقراءات  الش اذ ة ، فقد ستشهادغري  أنـ ه م  اختلف وا يف اال
املشهورة ، ومل  ي ك ن  م ن  منهج  البصري ني  االستشهاد  ابلقراءات  ابلقراءات  املتواترة   -وكوفي هم

 .(5) آخرون  موقفا  وسطا  ووقف ، االستشهاد ُا(4)الكوفي ون  وابن  مالك   أجازو الش اذة ، 

 

 :ابلق راءات  الق ر آني ة ، ومن أمثلة ذلك -يف اإلغفال  -وكان الفارسي  م ن  استشهد  
 

 ف  املبتدأ  است ، قال يفشهد  ُا على ح ذ   و ص ول 
ل ة  امل ل ة  املبتدأ ،  )): ص  وقد  حي  ذ ف  يف الص  

  :وذلك كنحو  من  قـ ر أ  

                                     
احلافظ املقرئ، شيخ اإلقراء يف زمانه، مشس الدين أبو اخلري حمم د الدمشقي  الشافعي ، برع يف القراءات، صاحب  (1)

 .193: طبقات احلفاظ: ينظر. ث وثالثني ومثامنائةالنشر يف القراءات العشر، تويف سنة ثال
 .313: 3طبقات القر اء،: ينظر (2)
 .71:االقرتاح (3)
(4) ، ين أبو عبد هللا، حمم د بن عبد هللا بن مالك الطائي  اجلياين  الشافعي  النحوي  إمام النحو، وحافظ  العالمة مجال الد 

. ، تويف سنة اثنتني وسبعني وستمائة (األلفية يف النحو والصرف)اللغة، صاحب املصن فات املشهورة، وأشهرها اخلالصة 
 .311: 3بغية الوعاة،

 .311:الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه: ينظر (5)
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ۡحَسن   ﴿
َ
ِٓي أ ٌ  َمَثٗل  ﴿: و ، (1)﴾َتَماًما لََعَ ٱَّلذ ََ ض  ُ ََ ا  ما هو بعوضة ، والذي هو  ، أي(2)﴾  مذ

 .(3)((أحسن  
 

   يف  – اجلملة االمسية املقرتنة ابلفاء الواقعة يف جواب الشرطذهب  أب و ع ل ي   إىل أن
ت د ال   بقراءة  من  عطف  على حمل   الفاء  فجزم ، يقول ، م س  ع   )): موضع  جزم  وكان  م و ض 

 لََل َاايَِي َُه    َمن ي ۡضلِِل ٱّللذ  ﴿: الفاء  مع ما بعد ها م ن  اجلملة  ج ز ما ، بداللة  م ن  قـ ر أ  
ضَن َوَيَذر   َمه  ُۡ ۡغَيَٰنِِهۡم َي ۡم ِِف ط   .(5)((فجزم (4)﴾ا 

ر اء ، ، فتارة جي  ل  الق  ضطرب  نسبي ا  ة  وأص ح اُ  ا فم  ق ف  أيب ع ل ي   من  الق راءات  الق رآني  أم ا م و  
، فيقول  ،وايتهموي ق ف  عند  ر   – (6)يف احلسن البصري   -مثال–ويـ ق د  ر  م ع ر فـ تـ ه م  ب ع ل م  الق راءات 

ۡرَءانِ ﴿ : -عز  وجل  –بعد  أ ن  أ و ل  ق ر اء ت ه  لقول هللا  وهذا الق و ل  إن  ثـ بـ ت ت  ر و اي ة  )): -(7)﴾ٓص  َوٱلۡق 
ف ع  ع ن  الت أ ويل    .(8)((والع ل م  بو ج وه  التـ ن ز يل  به عن  احل س ن  فهو الذي ال ي د 

ه  من  القراءة ، وي ص ف  من ر د ه   ع  آخ ر  نراه  ي داف ع  عن و ج   -وهو شيخه الزجاج–ويف م و ض 
، فعندما وقف الز ج اج  على قوله تعاىل م  َها َكۡضَكب  كَ ﴿ :ابلو ه  نذ

َ
ِي    أ ر  : -أي الزجاج–قال  (9)﴾ي 

ز  وقد ر و ي ت  )) ه  فيه؛ ألن ه  ليس  يف كالم  العرب  (10)ابهل م  و ي ون  أمج  ع ون  ال ي عرف ون  الو ج   ، والن ح 

                                     
 .219: 3حاق، ينظر احملتسب، وهي قراءة حيىي بن يـ ع م ر، وابن أيب إس319:سورة األنعام (1)
 .19: 3، وهي قراءة رؤبة فيما حكاه ابن جماهد، ينظر احملتسب21:سورة البقرة (2)
 .317،311: 2اإلغفال  (3)
 .233السبعة،: ، وهي قراءة محزة والكسائي، ينظر311: سورة األعراف (4)
 .132: 2اإلغفال، (5)
الفصاحة، وبليغ املواعظ، كثري العلم ابلقرآن ومعانيه، تويف سنة عشر هو احلسن البصري ، من سادات التابعني، ابلغ  (6)

 .31:طبقات املفسرين: ينظر. ومائة
 .211: 2احملتسب،: بكسر الدال، ينظر(( ص اد  : ))، قرأها احلسن البصري3:سورة ص (7)
 .31: 3اإلغفال، (8)
 .11:سورة النور (9)
 .911:السبعة: عاصم، ينظروهي قراءة محزة وأيب بكر بن (يء  د ر   )أي (10)
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ء  على وزن فـ ع  يل   .(1)((ش ي 

م  الظ  )): فـ ر د  عليه أبو ع ل ي   بقوله ، ز  م  ابهل   ت  ي  و  ر   د  وق  »: اهر  قول ه  يف هذا الف ص ل  م ن  الو ه 
، وهو أن  « على فـ ع  يل ه  ألن   فيه؛ ه  ج  الو   فون  ر  ع  يـ   ال   أمجعون   ون  ي  و  ح  والن   ه ه  معروف  من  (فـ ع  يل) ه  وو ج 

ف ع، وهو ص    .(2)((يف د ر  يء  ز  م  ر  ابهل  ك  ى أيب ب  ت ه  عل  رأ  ا ق  ذ  ك  ه  ... ة  ف  الد ر ء، الذي هو الد 

ز  يف د ر  يء  )): القراءة  بوجه  آخر  لآلية، يقول  ه  ة  هذ  ى ص ح  ل  عل  تد  اس   وقد    وم ا يـ ث ب ت  اهل م 
ث ين  أب  : وبكر  عن أيب العب اس  قالما رواه  أب   ر و عن   (3)األص م ع ي    مان  عن  ث  و ع  ح د  : قال (4)أيب ع م 

نذَها كَ ﴿: إال   اخل ن د ق  مل أمسع  أعرابي ا  يقول   ن  ت  م  ج  ر  م ذ  خ  : قال
َ
ِييِ  َكۡضَكب  أ بكسر    (5) ﴾ء  ر 

 .(6)((ال  الد  
 (7)واترة  تراه يـ ر د  القراءة ، وي ق ر  ط ع ن  الن حاة  يف بعض  الق ر اء ، من ذلك ر د ه  قراءة  اإلمام  انفع  

ۡم فِيَها َمَعَٰيَِشَۗ  ﴿: لقوله تعاىل -رمحه هللا– (7)انفع   ك 
لَۡنا لَ َُ ُمز معائش، ذاكرا  أن   (8)﴾وََج

هذا القارئ  راءة  ا ق  فأم  )): ، يقولع  ف  ان   ، م ق ر ا  بطعن املازين   يف اإلمام  (معايش)جت  م ع  على  (م ع يش ة)

                                     
 .99: 9معاين القرآن وإعرابه للزجاج،  (1)
 .913: 2اإلغفال،  (2)
اإلمام العالمة احلافظ، حجة األدب، ولسان العرب، أبو سعيد، عبد امللك بن قـ ر ي ب بن عبد امللك بن علي  بن  (3)

،  .371: 31سري أعالم النبالء،: ينظر. مات سنة مخس عشرة ومائتني أصمع، البصري 
: ينظر. هو أبو عمرو بن العالء بن عم ار، وهو من مازن بن مالك بن عمرو بن تيم، تويف سنة أربع ومخسني ومائة (4)

 .39-31:مراتب النحوي ني
 .911: السبعة: وهي قراءة أيب عمرو والكسائي، ينظر (5)
 .933: 2اإلغفال،  (6)
 .213: 2غاية النهاية،: ه، ينظر313اإلمام انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين ، أحد القراء السبعة، تويف سنة  (7)

لَۡنا  ﴿: لقوله تعاىل -وغريه من القراء–، جتدر اإلشارة إىل أن  القراءة املشهورة لإلمام انفع 31:سورة األعراف (8) َُ وََج
ۡم فِيَها َمَعَٰ  : من دون مهز معايش، غري أن  ابن جماهد ذكر أن  قراءة اهلمز رواها خارجة عن انفع، ينظر ﴾يَِشَۗ لَك 

 .271: السبعة
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« ة  ي ما العربي  ر  د  ي   ن  ك  ومل ي  : ، قالانفع   عن   ه  هذ   ذ  أخ   أصل  » :ابهلمز، فقال أبو عثمان   (معائش)
 وكالم  

 
 .(2)((على ما ذكرانه (1)فيه يف نو هذا والقياس   الصحيح   العرب  

 ه  ب  ش  أ   ط  ل  الغ   ة  ه  على ج   ه  إن  : ني  ي   و  ح  الن   ل  و  وقـ  )): فيقول   ة  راء  الق   ة  ئ  ط  خ  بت   ح  ر   ص  ي   ث   
 .(3)((واب  ابلص  

هذه )): ُا، يقول   يقرأ   ملن   (4)اهد  جم    ابن   مساع   م  د  بع   ا  ج  ت  ، حم   القراءة   ئ  ط   خي    ر  آخ   ع  ض  و  ويف م  
نذَما َوََل َتۡ ﴿: البدل   على تقدير   (أن  ) بفتح   ا جائزة  ا أن  اليت ذكره   راءة  الق  

َ
ٓوا  ن ِيَن َفَرر  ن ۡمِِل َسََّنذ ٱَّلذ

ۡم َخۡي    ا صار  وإذ   (الذين كفروا) ن  م   ال  د  ب   تصري   (أ ن  ) ؛ ألن   (خري) ب  ص   بن  إال   ح  ص  ال ت  – (5)﴾ لَه 
 كان    حيث   ن  م   (خري) انتصاب   ، فيلزم  كفروا خريا    الذين   إمالء   سب  ال ت   : ا قال  منه فكأمن   ال  د  ب  

 .(6)((اُ   رأ  ق  مل يـ   أحدا   أن   م  ى عنها فزع  موس   بن   أمحد   لت  أ  وس  ... (حسب)الثاين ل املفعول  

 ،غة  يف الل   لكن ه جائز  ، من القر اء به أحد   أ  ر  ق  مل يـ   راءة  الق   ن  م   ه  بوج   ويف موضع  آخر  أييت
ه  يف اللغة  ال يعين ابلضرورة أن   وهذا ال يطعن يف القراءات؛ ألن  القراءة  س ن ة  متـ ب عة ، وجواز  وج 

، جوه  و   ء  ي  يف الش   يكون   أن   يف اللغة   جيوز   وقد  )): وهذا ما بي نه بقوله يكون  جائزا  يف القراءة،
ه، ل  م  ت  ا ت   م   ني  ه  ج  ى و  عل   تكون   أن   الوجوه، وجيوز   سائر   ون  د   د  واح   ه  ج  على و   وة  الالت   وتكون  

                                     
صحيفة وصحائف، وإذا كانت أصلية بقيت : القياس يف ذلك أن  هذه الياء إذا كانت زائدة قلبت مهزة يف اجلمع، نو (1)

 .معيشة ومعايش:من دون إعالل يف اجلمع، مثل
 .211: 2اإلغفال،  (2)
 .291: 2السابق، (3)
هو أمحد بن موسى بن العب اس بن جماهد التميمي ، احلافظ أبوبكر بن جماهد البغدادي ، أو ل من سب ع السبعة، تويف  (4)

 .   321: 3غاية النهاية يف طبقات القر اء،. سنة أربع وعشرين وثالمثائة
 .221: السبعة: ظر، وهي قراءة محزة، ين371: سورة آل عمران (5)
 .392، 393: 2اإلغفال، (6)
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مۡ ﴿: ىعل   اء  ر  الق   إمجاع   مينع   فليس   َضَرك  ۡحَسَن ص 
َ
، ة  اجله   هذه   ن  م   صورة   مجع  (و ر  ص  ) يكون   أن   (1)﴾لَأ

 ت  ع  إذا مج    ، فصورة  اغ  س  مجع صورة من هذه اجلهة م  [ بواو مدي ة] (ص ور)أن يكون  وال يدفع  
 .ومث وم ة إذا مجعت على ث  : كقوهلم  ى ص ور كان  عل  

 أ  ر  ثر، فيـ ق  ك  فأ   ان  ئ  يـ  الش   ة  م  ل  يف الك   جيوز   د  ق   ه   أن  جلاز، إال   ((م  ص ور ك   ن  س  ح  أ  ف  )): ئ  ولو ق ر  
 أن   ن  م   ه  ب   ة  راء  الق   اء  ر  الق   رك  ت   ، وال مينع  يف اللغة   جائزا   اجلميع   كان    اآلخر، وإن   ون  مها د  أبحد  
 .(2)((يف اللغة جائزا   يكون  

 

                                     
 .19: سورة غافر (1)
 .972: 2اإلغفال،  (2)
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 ة  ح  ص   ى إثبات  عل   به   ل  ال  د  ت  واالس   الشريف   بوي   الن   ابحلديث  ستشهاد يف اال حاة  الن   ف  ل  اختـ  
 :ثالثة ف ر ق ، وانقسموا إىلوأحكام   قواعد   ن  ما ذهبوا إليه م  

 ن  اب  : هؤالء ن  ، وم  قا  ل  ط  م   النبوي    يث  ابحلد ستشهاداال ع  ن  إىل م   حاة  الن   ن  م   طائفة   ذهبت   -3
: ان  ر  أم   م  ه  ع  ن  م   ة  ل  ا، وع  م  ه  ع  ب  ت   ن  ، وم  (2)(ه791) ان  ي  ح   و، وأب  (1)(ه111) ع  ائ  الض  

ى صل  - ه  يف زمان   ت  ر  ج   قد   واحدة   ة  ص  ق   د  ج  ، فت  ابملعن   ل  ق  وا النـ  ز  جو   واة  الر   أن  : مهاأحد  ))
عليه  ى هللا  صل  - ه  قول   ن  م   ي  و  ، نو ما ر  مجيعا   بتلك األلفاظ   مل تـ ق ل   -عليه وسل م   هللا  

ا مب  )): -م  وسل   ت ك ه  ت ك ه  م  ))، ((آن  ر  الق   ن  م   ك  ع  ا م  زو ج  ا ا مب  ه  ذ  خ  ))، ((ك  ع  ا م  مب   ال ك 
  اة  و  الر   ن  م   ؛ ألن  كثريا  احلديث   ن  م   ي  و  ا ر  فيم   كثريا    ن  ح  الل   وقع   ه  أن  : الثاين ر  األم  ... ((ك  ع  م  

 .(5)د  ي   ج   بكالم   ني  املانع   ج  ج  ح   (4)يين   ام  م  الد   د  ر   وقد  . (3)((ب  ر  ع   وا غري  كان  
: ، ومنهمقا  ل  ط  م   بوي   الن   ابحلديث   ستشهاداال ى إىل جواز  ر  أخ   طائفة   ت  وذهب   -2

 ،(7)(ه111)صفور  ع   ن  ،واب  (6)(111)ريايف  الس   

                                     
أبو احلسن، علي  بن حمم د بن علي  بن يوسف اإلشبيلي ، املعروف اببن الضائع، له شرح اجلمل، وشرح كتاب  (1)

 .219: 2بغية الوعاة،. سيبويه، تويف سنة مثانني وستمائة
ين، حمم د بن يوسف بن علي  بن يوسف بن حي ان األندلسي  الغرانطي ، نوي  عصره ولغوي ه ومفس ره اإلمام أثري  (2) الد 

ثه ومقرئه ومؤر خه وأديبه، من مصن فاته البحر احمليط يف التفسري، التذييل والتكميل يف شرح التسهيل، وغري ذلك، : وحمد 
 .211: 3املرجع السابق،. تويف سنة مخس وأربعني وسبعمائة

 .79،71:، ويف أدلة النحو31:االقرتاح (3)
ين، حمم د بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حمم د بن سليمان بن جعفر القرشي  املخزومي ، املعروف  (4) هو بدر الد 

 سنة تفة الغريب يف حاشية مغين اللبيب، وشرح التسهيل، وشرح البخاري ، وغري ذلك، تويف: اببن الدماميين ، من تصانيفه
 .11: 3بغية الوعاة،. سبع وثالثني ومثامنائة

 .39: 3خزانة األدب، : ينظر (5)
،  (شرح كتاب سيبويه)هو أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السريايف ، النحوي ، صاحب التصانيف، من أكربها (6)

 .227:نزهة األلب اء يف طبقات األدابء: ينظر. تويف سنة مثان  وستني وثالمثائة
هو علي  بن مؤمن بن حمم د بن علي ، أبو احلسن بن عصفور النحوي  احلضرمي  اإلشبيلي ، حامل لواء العربية يف زمانه  (7)

 . املمتع يف التصريف، واملقر ب، وشرح اجلمل، وغري ذلك، تويف سنة ثالث وستني وستمائة: ابألندلس، من مصن فاته
= 
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)م  ه  ، وغري  (1)(ه113)وف  ر  خ   ن  واب  
2). 

 ستشهاداال واع، فلم مين  ني   يـ  ول  األ   ني   الطائفتـ   ن  م   طا  س  و   فا  ق  و  م   تف  قـ  و   والطائفة الثالثة -1
 ن  ُا، وم   ستشهاداال ح  ص  اليت ي   لألحاديث   معينة   ضوابط   ع  ض  و   ه  ، ولكن  مطلقا   النبوي    ابحلديث  

 :ني   م  س  ينقسم ق   ل  ق  يف النـ   احلديث   إن  )): ، يقول(3)(ه731)الشاطيب   اإلمام   هذا املذهب   اد  و  ر  

  أن   ف  ر  ما ع  : أحدمها
 
 به استشهاد   ع  ق  ، فهذا مل يـ  ه  ألفاظ   النقل  ، يه  معان   ل  ق   به فيه نـ  ن  تـ  ع  امل

 .ان  س  الل    من أهل  

  أن   ف  ر  ما ع  : والثاين
 
 ح  ص  ُا، فهذا ي   اص   خ   ؛ ملقصود  ه  ألفاظ   ل   به فيه نق  ن  تـ  ع  امل

 ول  س  ر   على فصاحة   يف االستدالل   املنقولة   ، كاألحاديث  العريب    اللسان   به يف أحكام   االستشهاد  
هذا  إىل أمثال  ... ر  ج  ح   بن   ل  ائ  وكتابه إىل و  ... ان  ذ  إىل مه    ه  ، ككتاب  -م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى هللا  ل  ص  - هللا  
 .(4)((ظ  ف  ا الل  ى فيه  ر  ح  املت   األحاديث   ن  م  

 (حسنيحمم د اخلضر )ما توصل إليه الشيخ  ي   ر  ص  امل   ة  العربي   ة  غ  الل   ع  مبجم   ن  و احثالب   وقد أقر  
ت ج   ه  أن   :وار  ، فقر  (5)ة االستشهاد ابحلديث النبويمسأل يف يف  ال يوجد   حبديث   ة  يف العربي   ال حي 

 ن  املدو   ابحلديث   ج  ت  ا، وحي   ه  ل  فما قبـ   (6)ة  ت  الس    اح  ح  الص    ب  ت  ، كالك  ل  األو   ر  د  يف الص   ة  املدو ن   ب  ت  الك  
 :على الوجه اآليت ر  ك  الذ    ة  ف  اآلن   ب  ت  الك   يف هذه  

 .ة  ور  ه  املش   ة  ر  املتوات   األحاديث   (3

                                     
 .231: 2بغية الوعاة،

، املتوىف سنة تسع وستمائة (1) معجم : ينظر. هو علي  بن حمم د بن يوسف بن خروف األندلسي  الرندي  النحوي 
 .3313: 1األدابء،

 .1:االستدالل ابألحاديث النبوية الشريفة (2)
أبوبكر  هو حميي الدين الشاطيب، احملد ث املالكي، حمم د بن حمم د بن إبراهيم بن احلسني بن سراقة، حميي الدين (3)

 .317: 3الوايف ابلوفيات،: ينظر. األنصاري األندلسي الشاطيب، تويف سنة اثنتني وستني وستمائة
 .319: األدلة النحوية اإلمجالية يف املقاصد الشافية للشاطيب: وينظر. 912،911: 1املقاصد الشافية،  (4)
 (.م3311)أكتوبر  -(ه3111)، شعبان 337ص: 1ينظر مقاله مبجلة اجملمع، ج (5)
 .البخاري، ومسلم، وسنن أيب داوود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجة: وهي (6)
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 .ادات  ا يف العب  ه  ألفاظ   ل  م  ع  تـ  س  اليت ت   األحاديث   (2
 .األحاديث اليت تعد  من جوامع الكلم (1
 .كتب النيب؛ صل ى هللا عليه وسلم (9
 .بلغتهمكان خياطب كل  قوم   -صل ى هللا عليه وسلم-األحاديث املروية لبيان أن ه  (1
م ال جييزون رواية األحاديث ابملعن، كابن  (1 األحاديث اليت عرف من حال رواهتا أن 

 .(2)والقاسم بن حمم د  (1)سريين
 .األحاديث املروية من طرق متعد دة وألفاظها واحدة (7

وهذا الذي أقر ه اجملمع املصري أوىل ابلقبول؛ لئال  نمل االحتجاج أبفصح كالم بعد كالم 
، وفق هذه الضوابط الدقيقة اليت -صل ى هللا عليه وسل م-كالم أفصح من نطق ابلض اد الرمحن؛  

 .وضعها اجملمع املصري

أم ا أبوعلي الفارسي فقد كان من قدامى النحاة الذين احتجوا ابحلديث النبوي الشريف، 
الفت اح شليب  ،ويزعم الدكتور عبد(5()4)، والفر اء(3)وإن كان بعض النحاة سبقه إىل ذلك، كسيبويه

ا ذهب إليه من جواز ـــــــــقد أتثر أبيب علي  فيم (6)(ه113)شليب أن  ابن خروف األندلسي  
 االحتجاج 

                                     
، التابعي ، اإلمام يف التفسري، واحلديث، والفقه، وتعبري الرؤاي، تويف سنة عشرين ومائة (1) . هو حمم د بن سريين األنصاري 

 .39:طبقات املفس رين: ينظر
كان القاسم م ن أييت   :ديق، اإلمام احلافظ، فقيه املدينة يف وقته، قال عنه ابن عونالقاسم بن حمم د بن أيب بكر الص (2)

 .11: 1سري أعالم النبالء،: ينظر. ه311ابحلديث حبروفه، تويف سنة 
: ينظر. تويف سنة مثانني ومائة إمام النحاة، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، الفارسي، ث البصري، (3)

 .112: 1سري أعالم النبالء،
: 31املرجع السابق،. أبو زكرايء، حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور األسدي النحوي، تويف سنة سبع ومائتني (4)

331. 
 .393: احلجج النحوية حّت ناية القرن الثالث اهلجري: ينظر (5)
 .211: العربية، ليوهان فك: من نب ه إىل قضية االحتجاج ابحلديث النبوي، ينظروهو من ينسب إليه أن ه أول  (6)
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 :ابحلديث النبوي، يقول شليب

أو ل من اعتمد على األحاديث يف  -أاب علي الفارسي–ولست أزعم هنا أن  صاحيب ))
بتقرير أن  أاب علي   سبق ابن خروف يف االحتجاج اللغوي والصريف والنحوي، ولكين  أكتفي 

االحتجاج ابحلديث، واالستشهاد به يف مسائل اللغة والنحو والصرف، وأرى أن  ابن خروف 
 .(1)((قد أتثر أبيب علي  

ومهما يكن من أمر فإن  أاب علي  الفارسي قد ثبت احتجاجه ابحلديث النبوي الشريف، 
، (3)على ذلك، وإن كان احتجاجه به فيه قليال ما يدل   -موضوع الدراسة– (2)ويف اإلغفال

 :ومن أمثلة ذلك
   (أفعل)وآىن على )): مبعن التباطؤ والتأخر، يقول (آىن)احتج  ابحلديث النبوي على أن 

ومنه قيل لذي املكث يف  (4)«آذيت وآنيت»: ويف احلديث للذي أخ ر حضور اجلمعة
 .(5)((متأن   : أموره
  واحتج ابحلديث النبوي على أن  العرب عدلوا عن الشؤمى إىل اليسرى يف تسمية اجلهة

: الشؤمى، وقالوا فيها: اليمن للجارحة حيث قالوا خبالفها: وقالوا)): تفاؤال ، يقول
كما مس وا نفس اجلهة اليسرى، فعدلوا عن األشأم والشؤمى ... اليسار واليسرى تفاؤال
 .(1) ((    (6)«من جانبها األشأم»: ويف احلديث إىل اليسار واليسرى،

                                     
 .211: أبوعلي الفارسي لشليب (1)
جتدر اإلشارة إىل أن  االستشهاد ابحلديث يف اإلغفال كان مقتصرا  على اللغة دون النحو، وهي ظاهرة عند النحاة  (2)

: ينظر. لغة، بدليل اعتماد كتب املعاجم اللغوية اعتمادا  كبريا  على احلديثاملتقدمني، فقد كانوا يستشهدون ابحلديث يف ال
 .11: موقف النحاة من االحتجاج ابحلديث الشريف، خلدجية احلديثي

 .317، 311: 2، ج139، 113، 333:3ج: ينظر، النبوي يف مخسة مواضعاحتج  أبو علي  ابحلديث  (3)
اجلس، فقد آذيت »: قال لرجل جاء يوم اجلمعة يتخط ى رقاب الناس -عليه وسل مصل ى هللا -نص  احلديث أن  النيب  (4)

 .«وآنيت
 .139: 3اإلغفال،  (5)
ويعين « وال أييت خريها إال من جانبها األشأم»: يف وصف اإلبل -صل ى هللا عليه وسل م-ما قاله النيب : نص احلديث (6)

ا تلب وتركب من اجلهة اليسرى، ومن ذلك قوله تعاىل  ويعين خبريها لبنها؛ ا إمن  وا  ﴿ -يف سورة البلد–ألن  ِيَن َفَرر  َوٱَّلذ
= 
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من أهم  مصادر السماع عند النحاة، فقد بنوا ج ل   -شعره ونثره–يعد  كالم العرب 
قواعدهم وأحكامهم على ما مسعوه مشافهة من العرب األقحاح، م ن مل ي طعن يف فصاحتهم، ومل 

عن حضري قط ، وال عن سك ان ))ألسنتهم، فلم أيخذوا اللغة  -مبخالطة العجم–تفسد 
بل أخذوا عن  (2)((كن أطراف بالدهم، اليت جتاور سائر األمم حوهلمالرباري، م ن كان يس

 .(3)((القبائل الضاربني يف وسط اجلزيرة؛ كأسد، وقيس، وتيم، وهذيل))

فدو ن العلماء ما مسعوه من كالمهم، وبنوا عليه قواعدهم، واستنبطوا منه أحكامهم، 
أم ا كالم العرب في حتج )): وتعد دت فيه آراؤهم، فكان كالمهم حج ة يف العربية، قال السيوطي

 .(4)((منه مبا ثبت أن ه عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم

 .الشعر، والنثر: م العربعن شطري كال -إبذن هللا–وفيما أييت سنتكلم 

 :الشعراستشهاده ب (أ)

فال تكاد  ،ستشهادي عد  الشعر العريب من مصادر السماع اليت أكثر منها النحاة يف اال
إال  وقد ازدانت ببيت أو أكثر من الشعر  -يف اللغة أو الصرف أو النحو–جتد مسألة 

احتجاجا أو استشهادا أو استئناسا، وكأن  القواعد بنيت عليه وحده دون مصادر السماع 
خذ إال  منه، ؤ ال توجد إال  فيه، واحلجج ال ت   من فضل النظم أن  الشواهد)): األخرى، حّت قيل

                                     
ۡصَبَٰب  ٱلَۡمۡ  ىأَِب

َ
ۡم أ َِنا ا  ََٰ  .[09:البلد]﴾١٩َمٌِ   َ تََٰي

 .317: 2اإلغفال،  (1)
 .312: االقرتاح (2)
 .13: يف أصول النحو (3)
 .311: االقرتاح (4)
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قال الشاعر، وهذا كثري يف : ين أن  العلماء واحلكماء والفقهاء والنحوي ني واللغوي ني يقولونأع
 .(1)((الشعر، والشعر قد أتى به، فعلى هذا الشاعر هو صاحب احلج ة، والشعر هو احلجة

 -حبسب الزمان–فقسموا الشعراء  ابلشعر، ستشهادوقد وضع العلماء ضوابط دقيقة لال
وهو الذي –جاهلي قدمي، وخمضرم : طبقات الشعراء أربع)): (2)إىل طبقات، قال ابن رشيق

 .(3)((وإسالمي، وحم  د ث -أدرك اجلاهلية واإلسالم

 :فإن  م ن  يستشهد بشعرهم يف اللغة والصرف والنحو على النحو اآليتوعلى ذلك 

 .(5)، واألعشى(4)اجلاهلي ون، وهم قبل اإلسالم، كامرئ القيسالشعراء : الطبقة األوىل))

 .(7)، وحس ان(6)املخضرمون، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم، كلبيد: الثانية

، (8)املتقد مون، ويقال هلم اإلسالمي ون، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم، كجرير: الثالثة
 .(9)، والفرزدق(8)كجرير

                                     
 .311: 2واملؤانسة،اإلمتاع  (1)
: 3بغية الوعاة،. هو احلسن بن رشيق القريواين ، صاحب العمدة يف صناعة الشعر، تويف سنة ست ومخسني وأربعمائة (2)

119. 
 .331: 3العمدة، (3)
طبقات فحول .199امرئ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو آكل املرار، صاحب املعلقة املشهورة، تويف سنة  (4)

 .13: 3الشعراء،
 .12: 3املرجع السابق،. (صن اجة العرب)ميمون بن قيس بن جندل، أبو بصري، امللقب ب (5)
معجم تراجم . ه93لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، أدرك اإلسالم، وبعد إسالمه ترك الشعر، تويف سنة   (6)

 .117: 2الشعراء،
املرجع . ه19، من املخضرمني، تويف سنة -وسل مصل ى هللا عليه –حس ان بن اثبت األنصاري، شاعر النيب  (7)

 .111: 3السابق،
 .131: 3ه، املرجع السابق،331جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي، صاحب الفرزدق واألخطل، تويف سنة  (8)
ة مه ام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، شاعر البصرة،  اشتهر ُجائه جلرير واألخطل، لقب ابلفرزدق؛ جلهام (9)

 .291: 3املرجع السابق،. ه331وجهه وغلظه، تويف سنة 
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 ، (1)بش ار بن بـ ر دــــــويقال هلم احملدثون، وهم م ن  بعدهم إىل زماننا، كاملول دون، : الرابعة

 .(2)وأيب ن واس

فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعا، وأم ا الثالثة فالصحيح صح ة االستشهاد 
وأم ا الرابعة فالصحيح أن ه ال يستشهد بكالمها مطلقا، وقيل يستشهد بكالم م ن ... بكالمها

 .(3)((ق به منهميوث

أبشعار  ، فلم يستشهديف اإلغفال -كسابقيه–الفارسي   سار على هذا املنهج الدقيقو 
، واألبيات اليت كان يستشهد ُا كانت من شعر شعراء الطبقات الثالث (4)الطبقة الرابعة

 .األوىل
نصيب  وافر  من مصادر السماع، فال تكاد ختلو مسألة  -يف اإلغفال-وقد كان للشعر 

من بيت أو بيتني، بل قد جتده حيشد الكثري من األبيات لدعم حج ته  -من مسائل اإلغفال -
 :ابلشعر ما أييت ستشهادهيف مسألة واحدة، ومن أمثلة ا

 

  على  (بني)إن  الكلم الواقع بعد )): يقول (بـ ني   )ابلشعر على وقوع اجلملة بعد  ستشهدا
  مفرد، ومجلة، وقد ذكران املفرد مستقصى، فأم ا وقوع اجلملة بعدها فنحو قوله : ضربني

 :-وهو بيت الكتاب-
 

                                     
م ابلزندقة، فمات ضراب  ابلسياط سنة  (1) بش ار بن برد الع ق ي لي، من املولدين، أدرك الدولتني األموية والعباسية، اهت 

 .231: 3املرجع السابق،. ه317
ت، تويف سنة  احلسن بن هانئ بن عبد األو ل بن صباح احلكمي، شاعر العراق يف (2) . ه331عصره، صاحب اخلمراي 

 .13: 3املرجع السابق،
 .1،1: 3خزانة األدب، (3)
ذ عليه أنه استشهد بشعر أيب اجتدر اإلشارة إىل أن  أاب علي  سار وفق هذه الضو  (4) بط يف كتبه، إال  يف موضع واحد أ خ 

روض األماين مل يزل مهزوال ،  ..مرعى عزمه ومهومهمن كان  :، وهو قوله(كان)ت ام يف كتابه اإليضاح، وذلك يف ابب 
كان مولعا بشعر أيب ت ام، فأراد أبو علي  أن يتود د إىل عضد   -الذي أ ل  ف ألجله الكتاب–وعل لوا ذلك أبن  عضد الدولة 

 .332:، وشرح شواهد اإليضاح البن بر ي331:اإليضاح: ينظر الدولة بذلك،
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ان  فـ   ن ــــــــــــــــــــــــا ن  ــــــــــــــــــــــــن  ن ط ل ب ــــــــــــــــــــــــه  أ ات   بـ يـ 
 

د  ر اع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وز ان   م ع ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــق  و ف ض 
  

 :ونو قول اآلخر
 

ل ــــــــه   ــــــــر ي ر ح  ن ــــــــاه  ي ش   ق ــــــــال  ق ائ ــــــــل  فـ بـ يـ 
 

ــــــــب    ي ــــــــو  امل ــــــــالط  جن   ــــــــن  مج  ــــــــل  ر خ   ل م 
  

 .(1)((بينا هو: يريد
 فمم ا )): يقول (م ا)املؤك دة ب (إ ن  )ابلشعر على جواز عدم توكيد الفعل بعد  ستشهدوا

 :قول  األعشى–املؤك  دة، ومل يلزم الفعل  النون   (م ا) (إ ن  )جاء قد دخلت فيه 
 

ــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــر ي ين  و يل  ل م  ــــــــــــــــــــــــــــا تـ   ف إ م 
 

د ى ُ  ـــــــــــــــــــــا   ف ـــــــــــــــــــــإ ن  احل ـــــــــــــــــــــو اد ث  أ و 
   

 :(2)وأنشد أبو زيد

ــــــــا أ م ــــــــت   ــــــــر  أ ن ــــــــين  إ م  ــــــــت  ت  اض   ز ع م 
 

ـــــــــاغ ر  خ ل ـــــــــيت    ـــــــــا األ ص  ن وه  ــــــــد د  أ بـ يـ   ي س 
 :وأنشد أيضا   

ـــــر أ س  ال ح  ب ـــــه   ـــــر ى مش  طـــــا  يف  ال ـــــا تـ   إ م 
 

ــــــد    ــــــن  بـ ع  ن ــــــان  م  ــــــي الل ــــــو ن  فـ يـ  ــــــو د  د اج   أ س 
ـــــــــد  أ ر وع  قـ ل ـــــــــوب  الغ ان ي ـــــــــات  ب ـــــــــه     فـ ق 

 
ي ــــــــــــــــــــاد  و أ ع ي ــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــّت  مي  ل ــــــــــــــــــــن  أب  ج   ح 

  

 :وأنشد أيضا  

ـــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــي با  ع ــــــــــــــــــــــال ين  أ غ ث م  ــــــــــــــــــــــا تـ ــــــــــــــــــــــر ى ش   إ م 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ز م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ي  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  م ل ه   هل ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــز م  خ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه    ن ــــــــــــــــــــــــــــــــان  ط و يـــــــــــــــــــــــــــــــل  ل م م   فـ ـــــــــــــــــــــــــــــــر ب  فـ يـ 
 
 

 

                                     
 .213،271: 3اإلغفال، (1)
و سعيد بن أوس بن اثبت من األنصار، وهو من رواة احلديث، ثقة عندهم مأمون، وكذلك حاله يف اللغة، تويف ه (2)

 .11: مراتب النحوي ني: ينظر. سنة مخس عشرة ومائتني
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 :لبعض اهلذليني (1)وأنشد أبو عبيدة

ــــــــــــف  أ ر ض   ت  ــــــــــــن  ح  ــــــــــــو ا م  ــــــــــــا تـ ن ج   ف إ م 
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا ل ز ام  ــــــــــــــــــــا حل  ت ف ه م  ــــــــــــــــــــد  حل  ق   فـ ق 
 :وقال جرير 

ـــــــري    ر  ذ و غ  ا الـــــــد ه  ـــــــذ  ـــــــر ي ين  و ه  ـــــــا تـ   إ م 
 

ب  ت  ن يــــــــــــب  يف  املن ك  ــــــــــــال  ــــــــــــني   و يف  األ ص   بـ 
ـــــــي ف    ـــــــد  ِ  ـــــــاد  الس  ـــــــد  أ م   م ع ت ـــــــد ال  فـ ق 

 
ب يــــــــــــــــــب    ث ــــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــر د ي ين    ه ز ت ــــــــــــــــــه  األ ان   م 

ا   .(2)((وهذا كثري يف الشعر جد 

 .ُا على مسألة واحدةستشهد فانظر كيف حشد هذه األبيات؛ لي
 

 على حذف الم األمر اجلازمة وبقاء عملها بعد حذفها  -كذلك–ابلشعر  ستشهدوا
 :قول الشاعروحذفت الالم اجلازمة يف نو )): بقوله

 

ـــــــــــس   ـــــــــــل  نـ ف  ـــــــــــك  ك  ـــــــــــد  نـ ف س  ـــــــــــد  تـ ف   حم  م 
 

ــــــــــــو م  تـ ب ــــــــــــاال    ــــــــــــن  قـ  ــــــــــــت  م  ف  ــــــــــــا خ   إ ذ ا م 
 :وأنشد أبو زيد 

ــــــــة   ـــــــا تـ ق ـــــــوم  حل  اج  ـــــــر يعا  م  ي ص  ـــــــح   فـ ت ض 
 

ـــــــا  ـــــــن  د ع  ـــــــم ع ك  م  اع ي و ي س  ـــــــد  ـــــــم ع  ال  و ال  ت س 
 :وأنشد البغدادي ون 

ــــــــائ ي  ــــــــين   بـ ق  ــــــــت ط ل  م   و م ــــــــد يت  و ال  ت س 
 

ـــــيب    ـــــك  ن ص  ن  ـــــري   م  ـــــن  ل ل خ  ـــــن  ي ك   و ل ك 
 :وأنشدوا 

ـــــــــي و أ د ع  ف ـــــــــإ ن  أ ن ـــــــــد ى ـــــــــت  اد ع   فـ ق ل 
 

 .(1)((.  ..ع ي ان  ال ص و ت  أ ن  يـ ن اد ي  د   
 
                                      

 .   17: املرجع السابق. هو معمر بن املثن التيمي ، من تيم قريش، تويف سنة عشر ومائتني (1)
 .311،311 :3اإلغفال، (2)
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جيد نظائر كثرية حلشد الشواهد الشعرية  -موضوع الدراسة–والناظر يف اإلغفال 
 .ُا على املسألة الواحدة ستشهادلال

  

                                     
 .11،19: 3السابق، (1)
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 :النثراستشهاده ب (ب)

يعد  النثر من مصادر السماع اليت احتج  ُا اللغوي ون والنحوي ون، فكتبهم مليئة أبمثال 
العرب وأقواهلم، اليت احتج وا ُا على كثري من القضااي واملسائل، وقد ضبط العلماء األخذ عن 

د العرب بضوابط حمكمة، فوضعوا لفصاحة العرب املوثوق ُم حدودا  زمانية ومكانية، أم ا حدو 
، وتقف  عند أواخر العصر األموي ، وأوائل العصر ))الزمن فتمتد  من العصر اجلاهلي 

بني لغة البادية ولغة املدينة، وبني قبائل الوسط ))، وأم ا حدود املكان فقد فر قوا (1)((العب اسي  
يم، قيس، وت)): على قبائل معي نة، وهم -وفق هذه احلدود–ث  اقتصروا  (2)((وقبائل األطراف

ذ ومعظمه، وعليهم ات ك ل  يف الغريب ويف  وأسد، فإن  هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أ خ 
خ ذ  عن غريهم من سائر ؤ كنانة، وبعض الطائي ني، ومل ي    اإلعراب والتصريف، ث  هذيل، وبعض

 .(3)((قبائلهم

د البصري ون يف النقل عن كالم العرب، فلم أيخذوا عن الذين خالطوا األعاجم،  وقد تشد 
أم ا الكوفي ون فقد نقلوا عن لغات  مل أيخذ ُا البصري ون، ما جعلهم يتفاخرون على الكوفي ني 

 (4)زواريشابيع، وأنتم أتخذونا من أكلة النن أنخذ اللغة من حرشة الضباب وأكلة الري )): بقوهلم
 .(6)(( (5)وابعة الكواميخ

ال يعين أخذهم ابللهجات اليت أابها )): وقد دافع املخزومي  عن منهج الكوفي ني بقوله
خ ص يف قبول اللهجات واللغات، ولكن هم و ث ق وا أبولئك،  م كانوا يرتخ صون كل  الرت  البصري ون أن 

                                     
 .13:الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه (1)
 .11:أصول النحو للحلواين (2)
 .313،312: االقرتاح (3)
 .919: املعجم الرائد: ينظر. مجع شرياز؛ وهو اللب الرائب املستخرج ماؤه: الشواريز (4)
 .112: املعر ب من الكالم األعجمي، للجواليقي: ينظر. وهو معر ب مجع كام خ؛ وهو إدام يؤتدم به،: الكواميخ (5)
 .11: أخبار النحويني البصريني: ، ينظر(ه217)ينسب هذا القول للرايشي  (6)
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ها متمث لة يف قراءات يصح  إغفاله، وخاص ة بعد ما رأو  ورأوا لغاهتم تث ل فصيحا  من  اللغات ال
 .(1)((القرآن السبع

ولعل  ما ذهب إليه الكوفي ون أوىل ابلقبول، خاصة إذا ثبت ورود هذه اللغات يف 
اللغة، فاملنهج القومي  يفحج ة  -املتواترة والشاذ ة–ته القراءات القرآنية؛ ألن  القرآن العظيم بقراءا

القراءات؛  ية، ال أن  تـ ر د  بعض  القراءات القرآن -يف وضع القواعد واألحكام– ت راعىأن  
 .غري حميط ابللغة كل ها لتعارضها مع أحكام بنيت على استقراء  

أم ا أبو علي  فقد التزم يف اإلغفال ابلضوابط اليت حد دها العلماء يف النقل عن العرب، 
، وتيم، وأهل (2)أسد، وقيس: العلماء يف األخذ، وهم فنراه حيتج  بلغات القبائل اليت حد دها

 .(5)، وكنانة(4)، وهذيل(3)احلجاز

 :ومن أمثلة احتجاجه ابلنثر ما أييت
 

 ((   ع س ى الغ و يـ ر  أ بـ ؤ سا)). 

مفردا ، والقياس أن  يكون مجلة  ال مفردا ، لكن  أاب علي   (عسى)هذا املثل جاء فيه خرب 
ذكر أن  األمثال جيوز فيها ما ال جيوز يف غريها من الكالم، وكأين  به جييز الضرورة يف النثر،   

ت جاز فيها ما ال يستجاز )): كما جازت يف النظم، يقول إن  هذا الكالم كاملثل، واألمثال قد ي س 
عسى زيد  : وأنت ال تقول يف الكالم « عسى الغوير أبؤسا»: تراهم قالوايف الكالم، أال 

 .(6)((منطلقا  

 

                                     
 .113،112: مدرسة الكوفة (1)
 .317: 3اإلغفال، (2)
 .391: 3السابق، (3)
 .311: 3السابق، (4)
 .911: 2السابق،  (5)
 .931: 2السابق، (6)
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 ((   ا  يـ ث ب  ع ل ي ه ر ؤ  فـ ع ل  خ ري   .((اتـ ق ى اَّلل   ام 

« اتقى هللا امرؤ فعل خريا  »:وقالوا)): احتج  به على جميء الفعل املاضي مبعن األمر، يقول
م جييبونه ابجلواب املنجزم، كما جييبون األمر، ... ل يـ ت ق  اَّلل  : فمعن هذا والدليل على ذلك أن 

فيدل ك جزمهم للجواب على أن  مثال املاضي أريد « اتقى هللا امرؤ فعل خريا  يـ ث ب  عليه»:وقوهلم
 .(1)((به األمر

اليت احتج  ُا أبو علي  يف اإلغفال كثرية، اليت سع املقام لسردها، واألمثال واألقوال 
 :ومنها

إ اي  (3)، الص ي ف  ض يـ ع ت  الل ب   (2)م ن  ش ب  إ ىل  د ب   ه  و  ت  ني  ف إ اي  ، إ ذ ا بـ ل غ  الر ج ل  الس  
تـ نـ و ق  اجل م ل  (4)الش و اب     .إخل... (5)، اس 

  

                                     
 .111: 3السابق، (1)
 .117: 3السابق، (2)
 .133: 3السابق، (3)
 .71،77: 3السابق، (4)
 .93: 3السابق، (5)



31 
 

ي عد  القياس األصل الثاين بعد السماع، وقد اعتمد عليه النحاة كثريا  يف ضبط قواعدهم، 
ها من العرب، بل مسعوا بعضها، وقاسوا عليه ها، ومل يسمعوها كل  فاجلامعون لل غة مل حييطوا ُا كل   

ملنقول على املنقول إذا كان يف محل غري ا)): غريه، وقد عر ف ابن األنباري القياس بقوله
محل جمهول على معلوم، ومحل غري املنقول على نقل، ومحل ما مل يسمع )): أي أن ه (1)((معناه

 .(2)((على ما مسع، يف حكم من األحكام، بعل ة جامعة بينهما

أصل وهو املقيس عليه، وفرع وهو املقيس، )): وعلى ذلك فإن  للقياس أركاان  أربعة، وهي
أن  ت رك  ب قياسا  يف الداللة على رفع ما مل ي س م  فاعله، ))ومثال ذلك . (3)((وحكم، وعل ة جامعة

اسم  أ سن د الفعل إليه، مقد ما  عليه، فوجب أن يكون مرفوعا  قياسا  على الفاعل، : فتقول
احلكم هو هو الفاعل، والفرع هو ما مل يسم  فاعله، والعل ة اجلامعة هي اإلسناد، و  -فاألصل

صحافة أو طباعة قياسا  على جتارة وزراعة، فاألصل : أن  تقول -أيضا  –ومثال ذلك . (4)((الرفع
 (أو املقيس، أو غري املنقول)هو جتارة وزراعة، والفرع  (أو املقيس عليه، أو املنقول عن العرب)

أو ما )، واحلكم رفةاحلاالشرتاك يف  (أو األمر اجلامع بينهما)هو قولنا صحافة وطباعة، والعل ة 
 .(5)الصيغةهو االشرتاك يف  (يثبت للمقيس إذا تق قت العل ة

 

إسحاق  أيب ويذكر النحاة أن  أوىل مظاهر القياس ظهرت على يد عبد هللا بن
ث  سلك . (1)((أو ل من بعج النحو ومد  القياس والعلل))، الذي قيل يف حق ه إن ه (6)احلضرمي  

                                     
 .91:اإلغراب يف جدل اإلعراب (1)
 .223:الشاهد وأصول النحو (2)
 .211:االقرتاح (3)
 .31:ملع األدلة (4)
 .23:القياس يف اللغة العربية: ينظر (5)
أيب إسحاق احلضرمي ، كان ملم ا  ابلعربية والقراءة، إماما  فيهما، وكان شديد التجرد للقياس،  هو أبو حبر، عبد هللا بن (6)

= 
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ذه مذهبا  وطريقة، وبلغ من  النحاة بعده مسلك القياس، إىل أن جاء أبو علي  الفارسي  فاخت 
ه أن قال أ خطئ يف مخسني مسألة يف اللغة، وال أخطئ يف واحدة )): براعته فيه وحسن إتقانه إاي 

 .(2)((من القياس

ابملقاييس  النحو علم  )): وملكانة القياس عند أيب علي  عرف النحو أبنه قياس، يقول
ا النحو )): (4)(ه313)، وكأين  به حياكي قول الكسائي  (3)((املستنبطة من استقراء كالم العرب إمن 

ميتحن به كل  مسألة تعرض له، وعلى ))، وبلغ من عظيم عنايته ابلقياس أن ه صار (5)((قياس مت بع
 .(6)((رسومه يصدر فتاواه، ويعتقد آراءه

مبنيا  على السماع، واملسموع عن العرب منه الكثري املط رد، واألصل يف القياس أن يكون 
 قسمه -أعين الشاذ–األخري ذا هشاذ الذي ينقل وال ي قاس عليه، و ومنه القليل النادر، ومنه ال

شاذ عن : اعلم أن  الشاذ يف العربية على ثالثة أضرب)): إىل ثالثة أقسام، يقول ارسي  الف
 .رد يف االستعمال شاذ عن القياس، شاذ عنهمااالستعمال مطرد يف القياس، ومط

فماضي هذا المينع  (ي ذ ر)و  (ي د ع)فأم ا الشاذ عن االستعمال املطرد يف القياس فكما يف 
منه القياس، أال ترى أن ه ال جتد يف كالمهم مضارعا  ال يستعمل فيه املاضي سوى هذا، فلهذا 

وأم ا املطرد يف ... شاذ ا  يف االستعمال (و د ع  ): شذ  عن قياس نظائره، فصار قول الذي يقول

                                     
 .21:نزهة األلب اء يف طبقات األدابء: ينظر. للقياس، تويف سنة سبع عشرة ومائة

 .39: 3طبقات فحول الشعراء، (1)
 .11: 2اخلصائص،  (2)
 .313:التكملة (3)
سري أعالم : ينظر. أبو احلسن علي بن محزة بن عبد هللا بن بـ ه ب  بن فريوز األسدي، تويف سنة تسع ومثانني ومائة (4)

 .313: 3النبالء،
 .217: 2إنباه الرواة،  (5)
 .11:يف أصول النحو (6)
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ومن الشاذ يف القياس واالستعمال ... (استحوذ): االستعمال الشاذ يف القياس فنحو قوهلم
 .(1)((وإدخال الم التعريف فيه على الفعل (اليجدع): قوهلم

تعد ها، مل يتخط ها، وحدودا  مل ي -يف القياس-وقد رسم الفارسي  لنفسه ضوابط  دقيقة  
والقياس أال  جيوز )): ومن تلك الضوابط أن ه ال يقيس إال  على املسموع من كالم العرب، يقول

ه إدخاال  له يف كالم العرب ، وهو بذلك (2)((إال  أن  تبين على أمثلة العرب؛ ألن  يف بنائك إاي 
 .(3)((فهو من كالم العربما قيس على كالم العرب )): حياكي القول املشهور، املأثور عن املازين  

أم ا هذا الضرب من احلذف فال جيوز تسويغه حّت  )): ومن أدل ة التزامه ُذا الضابط قوله
ولو ورد بذلك مساع مل يدفعه قياس، بل كان يثبته ويقو يه ويعضده وال )): ، وقوله(4)((يتقد مه مساع

 .(5)((وال ينافيه

، ومن (6)أن ه ال يقيس على القليل النادر–القياس ومن الضوابط اليت التزم ُا أبو علي  يف 
: ، وقوله(7)((فإن  القياس على هذا الفذ الشاذ غري سائغ)): ومن أدلة تس كه ُذا الضابط قوله

والنادر ال يقاس )): ، وقوله(8)((ليست هذه احلروف من الكثرة والسعة حبيث يقاس غريها عليها))
 .(10)((الكثري إىل القليل، والشائع إىل النادر فال جيب أن  يرتك)): ، وقوله(9)((يقاس عليه

                                     
 .11-71:املسائل العسكرايت (1)
 .311،313: 3املنصف، (2)
 .337: 3املزهر،  (3)
 .93 :3اإلغفال، (4)
 .31: 3السابق، (5)
فال جيب : ))جتدر اإلشارة إىل أن  القليل النادر إذا كان ال يوجد غريه جاز القياس عليه، بدليل ما سيقوله بعد قليل (6)

 ((.أن  يرتك الكثري إىل القليل، والشائع إىل النادر
 .11: 3،غفالاإل (7)
 .11: 3السابق، (8)
 .123: 2السابق، (9)
 .13: 3السابق، (10)
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أتخري القياس عن السماع، فإذا –ومن ضوابط القياس اليت اعتمدها أبو علي  يف اإلغفال 
: -يف ذلك- (1)أصال  مسموعا  قد مه على القياس، يقول تلميذه ابن جين    -ملسألة ما–وجد 

عت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على واعلم أن ك إذا أد اك القياس إىل شيء ما، ث  مس))
  .(2)((قياس غريه، فدع ما كنت عليه إىل ما هم عليه

فإذا ورد السمع يف نو هذا بشيء )): ومن عبارات أيب علي  الدالة على التزامه بذلك قوله
يف هذا الباب يف املصادر  (م ف ع ل)ليس )): ، وقوله(3)((وجب التزامه، ومل يبق غرض مطلوب بعده

ت صر على املسموع، وال جياوز به ... املصادر قياسا  مط ردا   وإذا مل يكن قياسا  وجب أن  يـ ق 
 .(4)((غريه

لو شاء شاعر أو ساجع أو )): وقد توس ع الفارسي  يف القياس كثريا ، حّت أ ث ر  عنه قوله
ع  أن  يبين إبحلاق الالم امسا  وفعال  وصفة  جلاز ل ه، ولكان ذلك من كالم العرب، وذلك نو م ت س 

، ونو ذلك: قولك ، وض ر ب ب  زيد  عمرا ، ومررت برجل  ض ر ب ب  وك ر م م  ل ل  . خ ر ج ج  أكرم  من د خ 
ليس ابرجتال، ولكن ه مقيس  على كالمهم، فهو إذا  من  : أفرتجتل اللغة ارجتاال ؟ قال: قلت له
 .(5)((كالمهم

األركان يف القياس، وخطا خطوات  بعيدة ،  راسخ   ذهبا  قد أس س موبذلك يكون أبو علي   
ب ق إليه  .وسلك مسلكا  غريبا  مل ي س 

 

                                     
اق أهل األدب، وأعلمهم بعلم النحو والتصريف، ومن مؤلفاته (1)  :هو أبو الفتح عثمان بن جين  النحوي، كان من حذ 

اخلصائص، واملنصف، وسر  صناعة اإلعراب، وغري ذلك، أخذ عن أيب علي  الفارسي  وصحبه أربعني سنة، تويف سنة اثنني 
 .299: طبقات األدابءنزهة األلب اء يف : ينظر. وتسعني وثالمثائة

 .371: 3اخلصائص، (2)
 .39،31: 3اإلغفال، (3)
 .11،13: 2السابق، (4)
 .912: 3اخلصائص، (5)
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 :يف اإلغفال وفيما أييت أمثلة لقياس أيب علي  

 
  ك  )يرى أبو علي  أن  الكاف يف ا عالمة للخطاب، قياسا   (إ اي  ليست ضمريا  مت صال ، وإمن 

فإذا جاز أن تكون الكاف والياء واأللف والواو )): ، يقول(ذ ل ك  )على الكاف اليت يف 
اترة أمساء ، واترة حروفا ، جاز ذلك يف سائر هذه العالمات ومل ميتنع، فتكون الكاف 
واهلاء يف هذا االسم لعالمة اخلطاب والغ يبة فقط، كما كانت تلك احلروف األ خر هلما 

وما أشبهه  (ذلك)ضمرين، كتغري  من غري أن تكون امسا ، فيكون تغري هذا اآلخر بتغري  امل
 .(1)((من عالمات اخلطاب

  ،ويرى أبو علي  جواز حذف الضمري من الصفة، قياسا  على حذفه من صلة املوصول
 (اليوم)إن  : قول  من قال (2)واجلائز عندي يف هذه األقاويل اليت قيلت يف اآلية)): يقول

ذف من الصلة؛ ألن  ج ع ل مفعوال  على الس عة، ث  ح ذفت اهلاء من ا لصفة كما ت 
حذفها منها يف الكثرة والقياس كحذفها منها، أم ا القياس فألن  الصفة ختص  ص 
املوصوف، كما أن  الصلة ختص  ص املوصول، وال تعمل يف املوصوف وال تتسل ط عليه،  
ة  كما ال تعمل الصلة يف املوصول، ومرتبتها أن تكون بعد املوصوف، كما أن  الصل

كذلك، وقد تلزم الصفة يف أماكن كما تلزم يف الصلة؛ وذلك إذا مل ي عرف املوصوف إال  
وتتضم ن  ُا، وال تعمل فيما قبل املوصوف، كما ال تعمل الصلة فيما قبل املوصول،

، كما تتضم نه الصلة من موصوهلا، فكثرة مشاُة الصفة للصلة على ذكرا  من موصوفها
 .(3)((ما تراه

                                     
 .77: 3اإلغفال، (1)
ضا  يَۡضمٗ ﴿ : -تعاىل-وهي قول هللا  (2) ق   ََتۡزِي َنۡرس  َعن نذۡرس  َوٱتذ

 .[48:البقرة]﴾ ا  ٗ َشۡي  ا َلذ
 .211: 3اإلغفال، (3)
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  قياسا   (إال  )ويرى أبو علي  أن  انصب االسم املستثن هو اجلملة الظاهرة قبله بتوس ط
يف هذا التمثيل إيهام  أن  االسم املستثن ينتصب عن مجلة )): على املفعول معه، يقول

غري اليت فيها األمساء املستثن منها، وليس األمر كذلك؛ ألن  االسم املستثن ينتصب 
الكائن فيها األمساء املستثن منها، إال  أن  االسم  (إال  )الظاهرة الواقعة قبل  عن اجلملة

ما ): املستثن ينتصب بتوس ط حرف االستثناء، وله معناه، كما أن  االسم يف نو
ك منتصب عن اجلملة املذكورة قبل الواو، إال  أن ه  (جاء الربد  والط ي ال س ة  )و (ص نـ ع ت  وأاب 

ونوها منتصب عن  (الطيالسة)بتوس ط الواو، وللواو معن االجتماع، فكما أن   منتصب  
 .(1)(( (إ ال  )اجلملة اليت قبل الواو، كذلك االسم املستثن منتصب عن اجلملة اليت قبل 

                                     
 .117: 3السابق، (1)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ول حث  الأ  مب 
ال

ي  
ان  حث  الث  مب 

ال

 

 

 الفصل الثاني
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متسلحًا مل يكن أبو علّي الفارسّي من املتعصبني للمذهب، بل كان منصفاً يف أخذه ورّده، 
، وال يبالغ يف التعليل مذهبه ال يستميت يف الذّب عنابلدليل واحلجة يف موافقته وخمالفته، 

يقف موقفًا وسطًا من  فهو، إذا كانت أقوى من حجج مذهبه والتحايل على حجج خصومه
ًّّ كان اآلراء واأل حكا،، فذذا ودد للأأ  اماعًا يسنده، أو قياسًا يعدده، فهو رأيه ومذهبه، أ

ً أو كوفّياً   .صاحب الأأ  بصأّّ

مذهب أيب علّي قبل دراسة آرائه، لذا  لىأبحكا، مسبقة ع وال يأى الباحث أن يدلي 
ين يف هور املش ذهبنيمن امل -يف اإلغفال–سيدرس الباحث يف هذا الفصل موقف أيب علّي 

 .؛ لنحكم على مذهب الأدل من خالل مواقفه وآرائه (والكويف  البصأ )اتريخ النحو العأيّب 

 :مبحثني إىلوستكون الدراسة مقّسمًة 
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ول حث  الأ  مب 
ال

مييل إىل املذهب البصأّ ، ففي كثري من املسائل أيخذ آبراء  -يف اإلغفال-كان أبو علّي 
البصأّيني، وحيتّج حبججهم، ويأّدح أقواهلم، وينتصأ هلم من معارضيهم، وقلياًل ما خيالفهم، 

: نهم، معّّبًا عن ذلك بقولهويأّدح آراء غريهم، ففي غري موضع من اإلغفال يعّد نفسه م
 .(2)يف الطبقة العاشأة من طبقات البصأّيني (1)، لذا وضعه الزبيد ّ ((أصحابنا))

 

 :ومن آرائه اليت وافق فيها البصرّيني
 

 (  أين)  ً(3)الناصبة حأٌف وليست ااما. 
 ( حيَّت) (4)ال تداف إىل الدمائأ. 
 (5)عد، دواز حكاية الفعل. 
 (  حيي ث)  َ(6)مدافة، وما بعدها ال يكون صلًة هلا ال أتيت إال. 
 (7)عّلة بناء الفعل مدارعته احلأف. 

                                     
. ه083، تويف سنة (ينيأخبار النحو )حمّمد بن احلسن الزب يي دّ  النحو  األندلسّي، من أئمة اللغة العأبية، صاحب  (1)

 .838: 0انباه الأواة،: ينظأ
: من املعاصأينالسيوطّي، و  :الزبيدّ ، وابن الندمي، وأبو حّيان، ومن املتأخأين :ه بصأًّّ من املتقدمنيمن الذين عّدو  (2)

 .بأوكلمان، وشليب
 .828: 8اإلغفال،: ذكأ الفارسيُّ أنَه مذهب سيبويه واملازين واملّبد، ينظأ (3)
 (0)، هامش 67: 2،اإلغفال: ذكأ حمّقق اإلغفال أنَه مذهب مجهور البصأيني، ينظأ (4)
 .083: 8،اإلغفال: ذكأ الفارسّي أنَه مذهب سيبويه، ينظأ (5)
 .253: 2السابق، (6)
 .262: 8السابق، (7)

= 
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من املذهب البصأّ  من خالل موقفه من  -يف اإلغفال–وسنتعّأف على موقف أيب علّي 
 : آراء أعال، املذهب، وهم

 .(1)سيبويه، واملّبِّّد، واألخفش
  

                                     
 
له  وحيد إىل كتاب سيبويه،سعيد بن مسعدة، األخفش األوسط، أحد أئمة حناة البصأة، وهو الطأيق الأبو احلسن  (1)

 .8061: 0معجم األدابء،: ينظأ. ه285، تويف سنة (معاين القأآن)مصنفات عديدة، أشهأها 
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يف -ارسّي من إما، النحاة موقف اإلدالل والتعظيم، ومن عباراته الّدالة وقف الف
 :على ذلك -اإلغفال

 .(1)((فالقول فيه ما قال سيبويه))

 .(2)((ما ذهب إليه سيبويه... فالقول))

 .(3)((قول سيبويه أقأب إىل الصواب وأبعد من اخلطأ))

 .(4)((وقول سيبويه عند  أصح وإن كان أغمض))

 .(5)((لذ  ذكأته لك مذهب سيبويه وقولهوهذا ا))

وبلغ من إدالله له أنّه يشأح مسألة بعينها، شأحا مفصاًل؛ معّلاًل ذلك أّّنا من مسائل 
 .(6)((وإّّنا شأحنا هذا ألّّنا من مسائل الكتاب)): سيبويه، يقول

إاَل  عنه أحد، فال تكاد جتد مسألة من مسائل اإلغفالوأثأ سيبويه يف اإلغفال ال يغفل 
، وكأّن أاب علّي حفظ كتاب سيبويه عن ظهأ قلب، وفهم دقائق  (7)وتزدان بنصوص الكتاب

 اب،          أشّد تفّأداً ابلكت   أّما أبو علّي ف)): (8)كالمه، وهذا يفّسأ لنا قول أيب حّيان التوحيد 

                                     
 .280: 8اإلغفال، (1)
 .13: 2السابق، (2)
 .287: 8السابق، (3)
 .882: 2السابق، (4)
 .051: 8السابق، (5)
 .070: 8السابق، (6)
جمّلة : ، ينظأ(أثأ سيبويه يف كتاب اإلغفال أليب علّي الفارسيّ )ذلك عنونه ب كتب الدكتور حليم محّاد مقااًل عن  (7)

 .52، ص(71)آفاق الثقافة والرتاث، مأكز مجعة املادد، العدد
اإلمتاع واملؤانسة، والبصائأ، واإلشارات، وغريها، اهتم ابلزندقة : علي بن حمّمد العّباس، املتكلم الصويف، صاحب (8)

= 



04 
 

 .(1)((وأشّد إكباابً عليه

الفته، وتقدمي رأ  خمالفيه على رأيه، وسنقف غري أَن أتثّأ أيب علّي بسيبويه مل مينعه من خم
 .على أمثلة ملا وافق أو خالف فيه سيبويه

 
 

                                     
 .287: 5طبقات الشافعية الكّبى،: ينظأ. ه181ة واإلحلاد، تويف سن

 .808: 8اإلمتاع واملؤانسة، (1)
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يف قول هللا  (أين  )       داءت هذه املسألة يف سياق ردِّ أيب علّي على الزداج يف عّلة النصب ب
ن ُيۡطِف ﴿: -عّز ودلّ -

َ
ِ   ُ يُرِيُدوَن أ ن وْاُوَ  لَّه هو نصب؛ )): ال عنها الزداج، فقد ق(1)﴾ْاو 

 .(2)((وما بعدها مبنزلة االسم (أين  )ألَن 

إّنا نصبت الفعل؛  (أين  )على فساد قوله أَن  -أيدا -ويدلُّ )): علّي ذلك بقوله فأَد أبو
ودودان ملا هو مع الفعل مبنزلة االسم غري انصب له، وذلك الشيء هو -ها معه مبنزلة االسم  ألنَ 
َوُكنُت َعَلۡيِهۡم  ﴿: -عّز ودلّ –ون مع الفعل مبنزلة املصدر، وذلك كاليت يف قوله اليت تك (ما)

ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ َشِهيد   ا َ زَقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقْاونَ ﴿، و(3)﴾  مه ن  ﴿، و(4)﴾َوِممه بَِما ََكوْاُو 
  (أين  )حأف، وهو مع الفعل مبنزلة اسم، كما أيَن (أين  )، فهذه حأف كما أَن (5)﴾يَۡكِذبْاُونَ 

 .(6)(( (أين  )كذلك، ومل ينصب الفعل كما نصبته 

غري أَن هذا الدليل الذ  ذكأه الفارسي فيه نظأ؛ فالفعل ماٍض يف اآلّت اليت استدل هبا، 
؟  فكيف ي  ن صيب 

اليت هي مع  (ما)فأّما الدليل على أَن )): املصدرية قائال (ما)مث ساق أدلته على حأفية 
ٍأ يعود إليها، حيث –أف ليس ابسم الفعل مبنزلة املصدر ح وقوع  صلتها بعدها خالية من ذِّك 

ن يَۡكِذبْاُونَ ﴿: -تعاىل–ال حيصى كثأة يف التنزيل والشعأ، فمن ذلك قوله   .(7)((﴾بَِما ََكوْاُو 

                                     
 .02: التوبة سورة (1)
 .833: 8معاين القأآن وإعأابه، (2)
 .886: سورة املائدة (3)
 .0: سورة البقأة (4)
 .83: سورة البقأة (5)
 .823: 8اإلغفال، (6)
 .823،828: 8السابق، (7)
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هذه  (ما)وما قلناه من أَن )): مَث ختم املسألة أبن ما ذهب إليه هو مذهب سيبويه، يقول
 .(1)((حأف ليس ابسم مذهب سيبويه (أين  )كما أَن   حأف ليس ابسم،(أين  )ك

 ؟املصدرية أهي حرف أم اسم (ما)النحاة يف  آراء

املصدرية حأف، فال يعود عليها ضمري  (ما)ومذهب سيبويه واجلمهور أن )): (2)قال املأاد 
، من صلتها، وذهب األخفش وابن السأاج ومجاعة من الكوفيني إىل أّنا اسم مفتقأة إىل ضمري

الصنيع : يعجبين صنيعك، وعند األخفش: يعجبين ما صنعت، فتقديأه عند سيبويه: فذذا قلت
 .(3)((الذ  صنعته

املصدرية حأف عند سيبويه، اسم موصول عند األخفش  (ما)و)): (4)وقال الأضي
 .(6)((واملّبد (5)والأماين

فش واملّبد، أما حأف عند سيبويه، واسم عند األخ (ما)فالظاهأ من هذين النَصني أن 
إال أّن من احلأوف ما ال يدخل إال على  )): أ، يقول يف الكتابكِّ سيبويه فمذهبه كما ذ  

األفعال اليت يف موضع األاماء املبتدأة، وتكون األفعال أوىل من األاماء حّت ال يكون بعدها 
مبنزلة  ائتين بعد ما تفأغ، فما وتفأغ:  -أيدا–ومن ذلك ... مذكور يليها إال األفعال

 .(7)((...الفأاغ

                                     
 .828: 8السابق، (1)
احلسن بن القاسم بن عبد هللا املأاد  املصأ ، املعأوف اببن أّ، قاسم، شأح الشاطبية وألفية ابن مالك، تويف سنة  (2)

 .288: 2األعال،،: ينظأ. ه612
 .002:  ىن الدايناجل (3)
ادب يف حمّمد بن احلسن الأضي األسرتابذ ، عامل ابلعأبية، شأح كافية ابن احلادب يف النحو، وشافية ابن احل (4)
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أ يف النَصني السابقني، فقد نقل املّبد كِّ وأما حقيقة مذهب املّبد واألخفش فعكس ما ذ  
فأما )): اخلالف يف املسألة بني سيبويه واألخفش، مأتديا رأ  سيبويه ومتبعا مذهبه، يقول

: إذا قلت: يقول إذا كانت والفعل مصدرًا فذن سيبويه كان (ما)اختالف األخفش وسيبويه يف 
أعجبين ما : واألخفش يقول... أعجبين أن قمت: أعجبين ما صنعت، فهو مبنزلة قولك
والقياس والصواب قول ... اعجبين الذ  صنعته: صنعت، أ  ما صنعته، كما تقول

 .(1)((سيبويه

 .فهذا الكال، يبنّي مذهب املّبد يف املسألة، وأنه خالف ما نسب إليه

املصدرية اسم، غري أين مل أقف على نص  (ما)ور أنه يأى أن وأما األخفش فاملشه
 : لألخفش يثبت ذلك، والذ  وددته يف كتابه معاين القأآن قوله

ن يَۡكِذبْاُونَ ﴿: وأما قوله)) : جيحدون، وهو الكفأ، وقال بعدهم (يكّذبون)    ف ﴾بَِما ََكوْاُو 
والفعل ااما  (ما)لأسل، دعل خفيفة، وهبا نقأأ، يعين يكذبون على هللا وعلى ا (يكذِّبون)

أحب أن أتتيين، وأما املع ىن فذّنا هو : والفعل ااما للمصدر يف قوله (أن)للمصدر، كما دعل 
 . (2)((بكذهبم وتكذيبهم

الناصبة حأف وليست ااما ابتفاق،  (أن  )، ومعلو، أَن (أن  )  ك  (ما)ففي هذا النص دعل 
ذكأ بطالن قول  (3)ومل أقف عليه فابن الشجأ املصدرية  (ما)وإن كان لألخفش قول ابامية 

 : األخفش يف قوله

املصدرية ال حتتاج إىل عائد، وكان أبو احلسن خيالفه يف ذلك،  (ما)مذهب سيبويه أن ))
ويدمأ هلا عائدا، فهي على قوله اسم، وعلى قول سيبويه حأف، ومما يبطل قول األخفش أننا 

                                     
 .233: 0املقتدب، (1)
 .877: عاين القأآنم (2)
الشأيف أبو السعادات هبة هللا بن علي بن حمّمد بن محزة العلو ، النحو ، كان فأيد عصأه يف اللغة والنحو، أشهأ  (3)

 .222: نزهة األلباء: ينظأ. ه512، تويف سنة (األمال): مصّنفاته
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جد ضحك وان، خاليني من ضمري عائد على عجبت مما ضحك زيد ومما ان،، فن: نقول
 .(1)((ظاهأ أو مقدر(ما)

، قال ابن (ما)من اتفاقهم على حأفية  وهذا يؤكد لنا صحة ما ذهب إليه ابن خأوف
 .(3)((املصدرية حأف ابتفاق (ما)وزعم ابن خأوف أن )): (2)هشا،

 .املصدرية حأف (ما)وبذلك يظهأ لنا صحة ما ذهب إليه الفارسي من أَن 
 

                                     
 .213،218: 2أمال ابن الشجأ ، (1)
وقواعد  احب أوضح املسالك، ومغين اللبيب،بن هشا، النحو  املشهور، صعبد هللا بن يوسف بن عبد هللا، ا (2)

 .038: 2الدرر الكامنة،: ينظأ. ه678اإلعأاب، وغريها من املصّنفات، تويف سنة 
 ..73: 1مغين اللبيب، (3)
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هو اجلملة الواقعة قبل أداة االستثناء،  (إالّ )يأى الفارسّي أّن عامل النصب يف املستث ىن ب

يف هذا التمثيل )): -الذ  يأى أن انصب املستث ىن فعل حمذوف–يقول يف رّده على الزداج 
ها، وليس األمأ  إيها، أّن االسم املستث ىن ينتصب عن مجلة غري اليت فيها األاماء املستث ىن من

الكائن فيها األاماء  (إالّ )كذلك؛ ألّن االسم املستث ىن ينتصب عن اجلملة الظاهأة الواقعة قبل 
 .(1)((املستث ىن منها

ما صنعتي وأابك، وداء الّبد  : كما أّن االسم يف حنو )): واحتّج لذلك ابلقياس، يقول
لك االسم املستث ىن منتصب عن كذ... والطيالسةي، منتصب عن اجلملة املذكورة قبل الواو

 .(2)((اجلملة اليت قبل إالّ 

اختلف النحاة يف انصب املستث ىن، وقد ذكأ املأاد  مثانية أقوال للنحاة يف ذلك، مث عّقب 
أّن عامل : ويقصد ابألول. (3)((أكثأها ظاهأ البعد، وأظهأها األول والثاين)): عليها بقوله

أّن العامل : نّه مذهب سيبويه واملّبد وغريمها، ويقصد ابلثاينوذكأ أ (إالّ )النصب يف املستث ىن هو 
 .وذكأ أنّه مذهب سيبويه والفارسي وغريمها (إالّ )هو الفعل املذكور قبل 

هي العاملة،  (إالّ )فظاهأ كال، املأاد  أّن لسيبويه رأيني يف انصب املستث ىن، ورأ  املّبد أّن 
فوددت غري الذ  –سيبويه، ومقتدب املّبد وللوقوف على صحة قول املأاد  ردعت لكتاب 

: هي العامل يف املستث ىن، وكالمه واضح يف املسألة، يقول (إالّ )إّن : قال، أّما سيبويه فلم يقل
خارداً مما دخل فيه ما قبله، عاماًل فيه ما قبله [ أ  إالّ ]والوده اآلخأ أن يكون االسم بعدها ))

 .(4)((عشأون درمهاً : إذا قلت من الكال،، كما تعمل عشأون فيما بعدها

                                     
 .883: تعقبات الفارسي: ، وينظأ006: 8اإلغفال، (1)
 .006: 8السابق، (2)
 .586:اجل ىن الداين (3)
 .083: 2كتاب،ال (4)
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، وليس كما ذكأ (إالّ )فمذهب سيبويه أّن العامل يف املستث ىن هو الفعل املذكور قبل 
 .هي العاملة (إال)املأاد  أن 

 (إال)وأما املّبد فريى أّن العامل يف املستث ىن هو فعل حمذوف، غري الفعل املذكور قبل 
إاّل زيداً،  : عند السامع أّن زيدًا فيهم، فلما قلت داءين القو،، وقع: وذلك ملا قلت)): يقول

أعين زيداً، أو أستثين فيمن داءين زيداً، فكانت بداًل من : بداًل من قولك (إال)كانت 
 .(1)((الفعل

عمل يف املستث ىن كما  (إالّ )أّن عامل املستث ىن فعٌل حمذوف، وليس ل -إذن-فمذهب املّبد 
 .ذكأ املأاد 

فاملستث ىن بعض املستث ىن منهم، أال تأى أّن زيداً )): اج رأ ي املّبد، يقولوقد تبع ابن  السأّ 
ضأبت القو، إاّل زيداً، ومأرت ابلقو، إاّل زيداً، : من القو،، فهو بعدهم، فتقول على ذلك

 .(2)((أستثين زيداً : فكأنك قلت يف مجيع ذلك

داءت ملع ىًن  (إالّ )ّن والذ  يظهأ للباحث أن رأ  املّبد ومن تبعه أقأب إىل الصواب؛ أل
وهو االستثناء، وال يستقيم الكال، إاّل بذكأها، وليتحقق هذا املع ىن كان البد أن يكون له أثأ 

هو العامل؛ ليتناسب مع أسلوب االستثناء، ومما يدل على  (أستثين)يف اإلعأاب، فكان الفعل 
أرت ابلقو، إاّل زيداً، اليستقيم م: يكون منصواب، فقولنا -يف االستثناء التا،–ذلك أّن املستث ىن 

هو الناصب لزيد، فذذا كان ذلك كذلك صّح أن يكون العامل  (مأرت)أن يكون الفعل الالز،
 .(أستثين)ملع ىن االستثناء وهو  مناسباً  غري الفعل املذكور، ولز، أن يكون العامل حمذوفاً 

 
  

                                     
 .023: 1املقتدب،  (1)
 .288: 8األصول، (2)
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وإن كان عظيم التأثأ بسيبويه إاّل أّن أتثّأه به مل مينعه  يف هذه املسألة يظهأ لنا أّن الفارسيّ 

 .من خمالفته يف بعض آرائه، وتفديل رأ  غريه على رأيه وتقدميه عليه

مأرت ابلأدلِّ مثلِّك، فقد اختلف اخلليل : فأّما قوهلم)): ويف هذه املسألة يقول الفارسيّ 
، مث بنّي موقفه من هذا االختالف مث ذكأ مذهب سيبويه واألخفش. (1)((وسيبويه واألخفش فيه

وكال األمأين مذهب، وذلك أّن الصفة ال يكون هذا موصوفها، وال هذا املوصوف )): بقوله
، أال تأى أّنك إذا قَدرت  (2)هذه صفته، فقيَدر كّل فأيق تقديأاً، وأتَول أتوياًل يصّح الكال، عليه

دة األلف والال، يف  صفة له، وكذلك إذا قَدرتي األلف  (كمثل)صلح أن يكون  (الأدل)ّز
دهتا يف  (خري منك)و  (مثلك)والال، يف  صلح أن يكون على هذا موصوف  (الأدل)ومل تقّدر ّز

 .(3)((هذه الصفة، إالّ أَن تقديأ أيب احلسن ومذهبه عند  أقوى

دة حأف ملفوظ به))مث ذكأ سبب تقدميه لأأ  األخفش، وهو  ، أَنك على مذهبه تقّدر ّز
دة احلأوف املظهأة أكثأ من النية ابحلأوف  وعلى املذهب اآلخأ تنو  حأفًا غري ملفوظ، وّز

 احلسن وهو أنّه لو ظهأت الال، مل جي ز  دخوهلا على يبوشيء آخأ يقو  مذهب أ... املدمأة
 .(4)((فما ال جيوز مظهأاً فهو من اجلواز مدمأاً أبعيد (مثلك)

فنعت املعأفة معأفة، ونعت النكأة ))ملوصوف تعأيفًا وتنكرياً، من املعلو، أَن الصفة تتبع ا
فجاءت  ((مأرت ابلأدلِّ مثلِّك)): ولكن داء قول للعأب خالف ذلك، وهو قوهلم (5)((نكأة

كعادهتم –وحّت يستقيم األمأ، وتّطأد القاعدة جلأ النحاة  (الأدل)صفة للمعأفة  (مثل)النكأة 

                                     
 .282: 8اإلغفال، (1)
 .له أتويل يصح القول به -أ  سيبويه واألخفش–لعّله يقصد أّن كليهما  (2)
 .223 ،282: 8،غفالاإل (3)
 .228 ،223: 8السابق،  (4)
 .20: 2األصول البن السأاج، (5)
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، وحكم (مثل)يف الصفة  (أل)والتقديأ، فّقدر سيبويه  إىل التأويل -فيما خيالف قواعدهم
دة   .(الأدل)يف املوصوف  (أل)األخفش بّز

ما حيسن ابلأدلِّ مثلِّك أن يفعل ذاك، وما حيسن : ومن الصفة قولك)): يقول سيبويه
ابلأدلِّ خرٍي منك أن يفعل ذاك، وزعم اخلليل أنّه دّأ هذا على نّية األلف والال،، ولكّنه موضع 

 .(1)((اجلّماءي الغفري منصوابً على نّية إلقاء األلف والال،: تدخله األلف والال،، كما كان ال

 (الأدل)النكأة داز أن تكون صفة ل (مثل)فسيبويه يقّأ مذهب اخلليل الذ  يأى أّن 
 .املعأفة؛ ألنه يقدر األلف والال، فيها

ة اليت ابأللف والال،، حنو قد تكوانن من صفة املعأف (مثل)و  (غري)و)): ويقول األخفش
إّّنا يكوانن صفة  (مثل)و  (غري)إيّن ألمأ  ابلأدلِّ غريِّك، وابلأدلِّ مثلِّك فما يشتمين، و: قولك

أال ... للنكأة، ولكّنهما قد احتيج إليهما يف هذا املوضع، فأدأيتا صفة ملا فيه األلف والال،
بأدٍل مثلِّك؛ ألّنك ال جتد له ردالً : تأيدإيّن ألمأ  ابلأدلِّ مثلِّك، فذّّنا : تأى أّنك إذا قلت

 .(2)((بعينه

زائداتن وإن مل يصأّح  (الأدل)ففي هذا النّص جند أّن األخفش يأى أّن األلف والال، يف 
 .بذلك

يف شأحه لكال، -وجتدر اإلشارة إىل أّن للسريايف رأًّ آخأي خمالفا لسيبويه واألخفش، يقول 
ين أّن الأدل معأفة، ومثلك وخري منك نكأة، وقد وصف هبما يع)): -سيبويه يف الّنص السابق

املعأفة؛ لتقارب معنامها؛ ألّن الأدل يف هذين املثالني غري مقصود به إىل ردٍل بعينه، وإن كان 
لفظه لفظ املعأفة؛ ألنّه أريد به اجلنس، ومثلك وخري منك نكأاتن غري مقصود هبما إىل شيئني 

 .(3)((عت أحدمها ابآلخأأبعياّنما، فادتمعا، فحسن ن

                                     
 .80: 2الكتاب، (1)
 .833،838:الدرس النحو  عند األخفش: ، وينظأ86-87:معاين القأآن (2)
 .(2)، هامش80: 2الكتاب،:نقالً عن حاشية الكتاب، ينظأ (3)
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دة األلف والال، أقأب للصواب؛ وذلك أّن القول  والذ  يظهأ للباحث أّن القول بّز
دة األلف والال، ال دهتما يف بّز  الذ ، واليت،:  مواضع عدة، منهايستوحش منه، فقد قيل بّز

ل على ذلك أّن ، وممّا يد(1)وفأوعهما من األاماء املوصولة، واآلن، واخلمسة العشأ، وغريها
إىل الدمري التكسبه التعأيف، فكيف ( مثل)إضافة  فذذا كانتتقديأ سيبويه فيه نظأ، 

  ؟(أل) يكتسبه من تقديأ

                                     
 .826،828: اجل ىن الداين: ينظأ (1)
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 .هذه املسألة من املسائل اليت خالف فيها الفارسيُّ سيبويهِّ، ورّد فيها قوله

وهُكۡم إَِذ  ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُر ب  ﴿: الثانية يف قوله تعاىل (أنّ )ال ختلو )): يقول الفارسيّ 
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
ا أ

ۡرَُجْاونَ  وهُكم ُّمُّ
َ
من أن تكون بداًل من األوىل، أو تكون مكأرة للتأكيد وطول ...  (1)﴾وَِعَظًَٰما أ

أو تكون مأتفعة  (2)﴾فَبَِما َنۡقِضِهم ﴿: الكال،، أو تكون زائدة غري معتدٍّ هبا؛ كما يف قوله
  .(3)((ابلظأف

الثانية بدل من  (أنّ )فمذهب سيبويه أّن )): مّث ذكأ اختالف النحاة يف املسألة، قال
األوىل، ومذهب اجلأمي وأيب العّباس أّّنا مكأرة للتأكيد، ومذهب أيب احلسن أّّنا مأتفعة 

 .(4)((ابلظأف، ومل يقل أحٌد أّنا زائدة غري معتدٍّ هبا

: ليخلص بعدها إىل القول ؛نقدها والأّد عليهاء واألقوال، و مّث بدأ يف مناقشة هذه اآلرا
وقول أيب العّباس ... الثانية يف شيء من اآل  بداًل من األوىل (أنَ )وال جيوز عند  أن تكون ))

: يف هذه اآل  زائدة غري معتدٍّ هبا كما يف قوله (أنَ )وأّما كون ... وأيب ع ميأ ال جيوز عند  أيدا
على شيء  (أنَ )فذذا ثبت أنّه ال جيوز محل ... فلم يقل أحد فيها ذلك ﴾من ِميَثاَقهُ  فَبَِما َنۡقِضِهم﴿

 .(5)((من هذه الودوه الثالثة يف اآل  ثبت أّنا مأتفعة ابلظأف

ليس حبجة معتمدة، فكون هذا  ((مل يقل أحد فيها ذلك)): جتدر اإلشارة إىل أّن قوله
 .هيلإ بهذ  ذلا هيرأالأأ  مل يقله أحد ال يدل على صحة 

                                     
 .05:سورة املؤمنون (1)
 .855:سورة النساء (2)
 .153 ،112: 2اإلغفال، (3)
 .153: 2السابق، (4)
 .255-253: 2،إلغفالا (5)
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اختلف فيها سيبويه واملّبد واألخفش، وقد ذكأ الفارسّي يف الّنَصني   (1)لةهذه املسأ
السابقني مذهب كّل واحد منهم، وبتتبع آرائهم يف كتبهم تبنّي للباحث أّن مذهب سيبويه 
واملّبد كما ذكأ، أَما مذهب األخفش فليس كذلك، وسنقف على حقيقة ذلك بنقل كالمهم 

 .من مظانّه

وهُكۡم إَِذ  ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُر ب  ﴿: وممَا داء مبداًل يف هذا الباب)): يقول سيبويه
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
ا وَِعَظًَٰما أ

ۡرَُجْاونَ  وهُكم ُّمُّ
َ
 (أنَ )م، وذلك أ ريدي هبا، إَّنا ق دِّمت أيعدكم أَنكم خمأدون إذا متّ : فكأنَه على ﴾أ

  .(2)((األوىل؛ لي  ع ليم بعد أّ  شيٍء اإلخأاج

 .الثانية بدل من األوىل (أنَ )أّن  -إذن–ب سيبويه فمذه

إذا –قد علمت أّن زيدًا : وذلك قولك مكأرة، (أنَ )هذا ابب من أبواب )): ويقول املّبد
سيكأمك،  -إذا أاتك–قد علمت أّن زيدًا : أنَه سيكأمك، وذلك أَنك قد أردت -أاتك

: -عّز ودلّ –ابألوىل، فمن ذلك قوله  فكأرت الثانية توكيداً، ولست تأيد هبا إاّل ما أردت
وهُكۡم إَِذ  مِتُّۡم َوُكنُتۡم تَُر ب  ﴿

َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
ۡرَُجْاونَ أ وهُكم ُّمُّ

َ
 .(3)((﴾ا وَِعَظًَٰما أ

كأرت   (أنَ )فعلى ذلك يكون مذهب املّبد على النحو الذ  ذكأه الفارسي، وهو أّن 
 .للتأكيد

وهُكۡم إَِذ  ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُر ب  ﴿: -عّز ودلّ -وأَما قوله )): ويقول األخفش
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
ا وَِعَظًَٰما أ

ۡرَُجْاونَ  وهُكم ُّمُّ
َ
 .(4)((فاآلخأة بدل من األوىل ﴾أ

                                     
، واألشباه والنظائأ 060: 7، وتفسري البحأ احمليط،828-888:االنتصار لسيبويه على املّبد: هذه املسألة يفينظأ  (1)

القأآن  ، ودراسات ألسلوب661: 2، وسفأ السعادة،155،157: 1، ومعاين القأآن للنحاس،208: 0يف النحو،
 .011: ، وتعقبات الفارسي لشيخه الزداج585: 8،8الكأمي،ق

 .802،800: 0الكتاب، (2)
 .251: 2املقتدب، (3)
 .882: 8معاين القأآن، (4)
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، فكال، يف هذا النص يتدح لنا أّن ما ذكأه الفارسّي بشأن مذهب األخفش ليس دقيقاً 
 .األخفش واضح يف هذا النص، ومذهبه موافق ملذهب سيبويه

يف مثل  -وهو املعأوف بفطنته وسعة اطالعه–الفارسيُّ  ليس من السهل أن يقعي  :لو قأ
هل األخفش املذكور يف : لألخفش ما ليس له، لذا للسائل أن يسأل هذه املغالطة، وينسبي 

صغأ الذ  يعّد أحد شيوخ الفارسّي، هذه املسألة هو األخفش األوسط؟ أ، هو األخفش األ
ومع عد، توفأ آراء األخفش األصغأ؛ ليتحقق الباحث من رأيه يف املسألة، يبقى السؤال على 

 .حاله، إىل أن يقدي هللا أمأاً كان مفعوالً 

، (إذا)الثانية مأتفعة ابلظأف  (أنَ )ذهب الفارسي يف املسألة فقد سبق ذكأه، وهو أّن أما م
 .(1)((وقت  موتِّكم إخأاد كم: أيعدكم أّنكم إذا متم إخأاد كم، كما تقول)): والتقديأ

فأَما ما )): وجتدر اإلشارة إىل أّن املّبد ذكأ هذا الأأ  واستحسنه، ومل ينسبه ألحد، يقول
وهُكۡم إَِذ  ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُر ب  ﴿آلية اليت ذكأان قبل  سوى الذ  اخرتانه وهي قيل يف ا

َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
ا أ

ۡرَُجْاونَ  وهُكم ُّمُّ
َ
ۡرَُجْاونَ ﴿فأن يكون  ﴾وَِعَظًَٰما أ وهُكم ُّمُّ

َ
: مأتفعًا ابلظأف، كأنّه يف التقديأ ﴾أ

 .(2)((أيعدكم أَنكم إذا متم إخأاد كم، فهذا قوٌل حسٌن مجيل

من خالل هذه املسائل اليت ذكأانها يتدح لنا موقف الفارسّي من شيخ النحاة سيبويه، 
فهو وإن كان شديد التأثأ به، إاّل أنّه يف بعض األحيان يقد، رأ  غريه عليه، وخيالف رأيه مّت 

  .رأى الصواب يف غريه

                                     
 .155،157: 2اإلغفال، (1)
 .255: 2املقتدب، (2)
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ن سعيد بن مسعدة، من حناة البصأة، ومن أئمة املذهب األخفش األوسط، أبو احلس
بعد وفاة  (الكتاب)، وهو أّول من دّرس (معاين القأآن)البصأ  وأعمدته، صاحب كتاب 

سيبويه، وقد تكّأر اامه كثرياً يف اإلغفال، وأييت األخفش يف املأتبة الثانية بعد سيبويه من حيث 
بقوله، واستحسن مذهبه، وقّوى تقديأه، بل جنده يقّد، موافقة الأأ  والتقدمي، فكثريًا ما أخذ 

 :، فرتاه يقول(1)على رأ  سيبويه -يف بعض املسائل–رأيه 

 .(2)((إاَل أَن تقديأ أيب احلسن ومذهبه عند  أقوى))

 .(3)((وهذا عند  مذهب أيب احلسن))

 .(4)((و ال يصّح فيها عندان إاَل قول أيب احلسن))

مأة –نعه من خمالفته أحياانً، حسب ما يأاه أنَه الصواب، وهذا يدلّنا إاَل أَن ذلك مل مي
ًّّ على إنصاف الفارسّي، واتّباعه منهجًا قوميًا ال أشخاصًا،  -أخأى نت مكانتهم أو كا  أ
 .هبهممذ

 .وسيتناول الباحث أمثلة من املسائل تبنّي موقف الفارسّي من األخفش
  

                                     
دة :ينظأ (1)  823: 8اإلغفال،.(كمأرت  ابلأدلِّ مثلِّ ) يف قوهلم (أل) مسألة ّز
 .223: 8السابق،  (2)
 .16: 2السابق، (3)
 .2:225السابق، (4)
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ك)ارسّي أقوال النحاة يف ذكأ الف ّّ  :فقال (إ

إَن النُّظَار يف العأبية اختلفوا يف ذلك، فحكى أبو بكأ حمّمد بن السأّ  السأّاج، عن أيب ))
َّ )العَباس حمّمد بن يزيد، أَن اخلليل يذهب إىل أَن  عن املازين مثل   مدمٌأ مداف، وح كِّيي  (إ

 .اسٌم م د ميٌأ مداف ّي عن اخلليل يف أنَهكهذا القول احمل

أنّه اسٌم مفأٌد مدمأ، يتغرّي ... وحيكيى أبو بكأ عن أيب العّباس عن أيب احلسن األخفش
ك)آخأه كما يتغرّي أواخأ سائأ املدمأات؛ الختالف أعداد املدمأين، وأَن الكاف يف  َّ   (إ

 .(1)((للمدمأ يف أنَه داللٌة على اخلطاب فقط، جمّأدة من كوّنا عالمة (ذلك)كاليت يف 

وقد أخذ الفارسيُّ بأأ  األخفش، واستدل مبا يقّو  مذهبه، واستبعد رأ  اخلليل واملازين 
فأَما ما حكاه أبو العَباس عن اخلليل أنه مدمٌأ مداف، وما حكيته عن املازين من )): بقوله

تيبعٌد ال أعلم  له اماعاً ي يع د د ه، وال قياساً ي  ث بِّته  .(2)((ذلك، فهو م س 

 :لنحاة فيهاا ومن مذاهب ،(3)تُ َعدُّ هذه املسألة من مسائل اخلالف

َّ )َن إ: املذهب األّول حأوف تبنّي أحوال  (الياء، والكاف، واهلاء)اسٌم مدمٌأ، ولواحقه  (إ
 .، وهو مذهب سيبويه واألخفش(التكلُّم، واخلطاب، والغيي بة)املتكّلم 

َّ )َن إ: املذهب الثاين َّ )دمٌأ، ولواحقه ضمائأ أ ضيف اسٌم م (إ إليها، وهو مذهب  (إ
 .اخلليل

                                     
 .67: 8السابق، (1)
 .83: 8السابق، (2)
: 8، والدّر املصون،811: 8، وشأح التسهيل،088: 2، وشأح املفّصل،082: 8سّأ صناعة اإلعأاب، :ينظأ (3)

، ومسائل 87: 8، وروح املعاين،827: 8ية الصّبان،، وحاش237: 8، ومهع اهلوامع،831:، وائتالف الن صأة55
 .20: ، وآراء األخفش يف كتاب مهع اهلوامع16:خالفية بني اخلليل وسيبويه
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ك)َن إ: املذهب الثالث َّ  .(1)بكامله اسٌم واحٌد مدمٌأ، وهو مذهب الكوفيني (إ

 :وقد نقل سيبويه رأ  اخلليل ومل يبدِّ اعرتاضيه عليه، ومل يعقب على كالمه مبا خيالفه، يقول

َّ : لو أّن رداًل قال: وقال اخلليل)) ك، مل أعنفه؛ ألَن هذه الكاف جمأورةإ وحدثين . ك نفسِّ
َّ الشوابِّّ : من ال أهَتم  عن اخلليل أنَه امع أعأابيياً يقول ه  وإ َّ  .(2)((إذا بلغ الأدل  الّستِّنيي فذ

بي إليه يف كت ب  -يف الكتاب–ومل أقف على كالٍ، صأيٍح  لسيبويه يبنيِّّ  فيه رأيه  الذ  ن سِّ
ك)الذ  قاله عن النحاة، و  َّ  :(إ

َّ )د مأيني املنصوبنيي م اعلم أَن عالمةي ال)) ، و ك ميا  (إ ما مل تقدر على الكاف اليت يف ريأيي  ت كي
اليت يف ريأيي  ت ك ميا، و ك م  اليت يف ريأيي  ت ك م ، و ك َن اليت يف ريأيي  ت ك َن، و اهلاء اليت يف ريأيي  ت ه ، واهلاء اليت 

هيا، و مه يا اليت يف ريأيي  ت  هيميا، و ه م  اليت يف ريأيي  ت  ه م ، و ه َن اليت يف ريأيي  ت  ه َن، و ينِّ اليت يف يف ريأيي  ت   
، و اني اليت يف ريأيي  ت ينيا  .(3)((ريأيي  تيينِّ

بي لألخفش مل أريه  يف كتابه  دّل –، وعند حديثه عن قول هللا (معاين القأآن)وما ن سِّ
 :، قال(4)﴾ُبدُ إِيهاَك َنعۡ ﴿: -شأنه

أين  تي نعب د؛ ألَن ه ذا موض ع نص ب، وإذا مل ي  ق  دير  يف : فلم يق  ل    ﴾إِيهاَك َنۡعُبدُ ﴿: وأَما قوله))
وم  ا أش  به ذل  ك م  ن اإلض  مار؛ ال  ذ  يك  ون للنص  ب  (اهل  اء)أو  (الك  اف)موض  ع النص  ب عل  ى 

ك)د عِّ   لي  َّ ه)أو  (إ َّ ۡو ﴿ [:هللا تع   اىل] أو حن   و ذل   ك ممَ   ا يك   ون يف موض   ع نص   ب، ق   ال (إ
َ
ِإَونهااااَ أ

[: هللا تع اىل]، وق ال(إيّن أو زي داً منطل قٌ ): ؛ ألّن ه ذا موض ع نص ٍب، تق ول(5)﴾ىإِيهاُكۡم لََعََلَٰ ُهدً 
َ إِيهاا ُۖۡ  ﴿ ٓه ِ ، وإّّن ا (ذه ب الق و، إال زي داً ): يف موض ع نص ب، كقول ك ه ذا (6)﴾َضله َما  تَاۡدُعْاوَن إ

                                     
 .507،506:اجل ىن الداين:ينظأ (1)
 .262: 8الكتاب، (2)
 .055: 2السابق، (3)
 .5: سورة الفاحتة (4)
 .21:سورة سبأ (5)
 .76:سورة اإلسأاء (6)
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اَتعُِ  ﴿: ، وك ذلك  ﴾َنۡعُبادُ ﴿ موض ع نص ب م ن أد ل يف ﴾إِيهاَك َنۡعُبادُ ﴿: ص ارت ۡۡ َ  ﴾ِإَويهااَك َ
 .(1)((أيداً 

َّ )لكن تواتأ اخلّب يف كتب النحاة أَن سيبويه واألخفش والفارسّي يأيو ني أَن  اسٌم م دمٌأ  (إِّ
َّ )غري مداف، ولعَل ما ذهبوا إليه أقأب إىل الصواب، وأوىل من القول إَن   مداٌف إىل (إ

 د ميأ  أشدُّ املعارفِّ ختصيصاً ))؛ (الكاف)
والقياس  أن  يكون ))، (2)((ألَن اإلضافة للتخصيص، وامل

( َّ ّّ )، فيكون (أنت)مثل األلف والنون يف  (إ ، ويقّو  ذلك أَن االسم، وما بعدها للخطاب (إ
نّيات ال ت داف، و هيميةي وسائأي املب   األاماء امل ّّ )ك  : ا كالشيء الواحد، حنومع ما يّتصل  هب (إ

 .(3)((أنت

ّّ الشوابّ )): وأَما ما رواه سيبويه عن اخلليل من قول األعأايبّ  ه  وإ ّّ فال ي  قياس  عليه؛  ((فذ
رته وشذوذه عن ال  .قياس املّتبع، والتواتأ يف السمعلن د 

 

                                     
 .85،87: 8آن،معاين القأ  (1)
 .65: 8اإلغفال، (2)
 .886: 2األصول يف النحو، (3)
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فذَن هذا – (الظأف واجلار واجملأورشبه اجلملة؛ )يأى الفارسّي أَن االسم إذا تقدمه الظأف 
الظأف يكون هو العامل يف االسم الواقع بعده، وقد اعرتض على الزداج عندما نسب 

َٓ ﴿: -عّز ودلّ –لألخفش غري هذا القول، وذلك عند حديثه عن قول هللا  ِيُّْاوَن  م 
ُ
َوِمۡنُهۡم أ

َماِِنه 
َ
َ أ ٓه  .(1)﴾َيۡعلَُمْاوَن للِۡكَتََٰب إِ

 (أمّيون)اخلّب، ويف قول األخفش يأتفع  (منهم)ابالبتداء، و (أمّيون) ارتفع)): قال الزّداج
 .(2)((استقّأ منهم أمّيون: بفعلهم، كأَن املع ىن

عند أيب احلسن بفعلهم، إَّنا  (أمّيون)ليس يأتفع )): -معرتضًا على قوله–فقال الفارسّي 
عنده ضمري  (منهم)تفع ابالبتداء، ففي ، ومذهب سيبويه أنَه يأ (منهم)يأتفع ابلظأف الذ  هو 

على مذهبه رفع؛ لوقوعه موقع خّب املبتدأ، فأَما على مذهب أيب  (منهم)، وموضع (أمّيون)لقوله 
 (ذهب)، وال موضع له عنده، كما أنّه ال موضع ل(منهم)يف  (أمّيون): احلسن فال ضمري لقوله

 .(3)((ذهب زيد: من قولك

ذ  اعتمد عليه األخفش يف ذلك، وهو القياس، قياس عمل مث ذكأ الفارسّي األصل ال
 :الظأف على عمل الفعل، يقول

وإّّنا رفع أبو احلسن االسم ابلظأف يف حنو هذا؛ ألنّه نظأ إىل هذه الظأوف فوددها ))
جتأ  جم  أيى الفعل يف مواضع، وهي أّنا حتتمل الدمري، كما حيتمله الفعل، وما قا، مقامه من 

وينتصب ... ني، وما ش بِّه به، ويؤَكد ما فيها كما يؤَكد ما يف الفعل، وما قا، مقامهأاماء الفاعل
عنها احلال كما ينتصب عن الفعل، وتوصل هبا األاماء املوصولة، كما توصل ابلفعل 

وتوصف به النكأة كما توصف ابلفعل والفاعل، فلّما رآها يف هذه املواضع تقو، ... والفاعل

                                     
 .68:سورة البقأة (1)
 .852: 8معاين القأآن وإعأابه، (2)
 .022: 8اإلغفال، (3)
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أاها مبتّدة جم  أيى الفعل، فأفع هبا االسم، كما يأفع ابلفعل، وقامت هذه أد -مقا، الفعل 
ِيُّْاونَ ﴿الظأوف مقا، الفعل يف هذه املواضع، فقال يف عندك زيٌد، ويف الدار عمٌأو، و م 

ُ
 ﴾َوِمۡنُهۡم أ

 .(1)((إنَه مأتفع ابلظأف: وحنو ذلك

 :فعل، يقولواستدّل الفارسّي على صّحة ذلك مبسألة تقدمي احلال على ال

ِيُّْاونَ ﴿و  (يف الدار زيدٌ ): فأَما الدليل على أَن االسم يف حنو)) م 
ُ
إّّنا يأتفع ابلظأف  ﴾َوِمۡنُهۡم أ

 (استقأّ )مأتفع  ب (أمّيون)كما أَن   (استقأَ )دون الفعل، فلو كان مأتفعًا ابلفعل الذ  هو 
، فلّما مل جي ز  تقدمي احلال يف هذا، (عندهقائمًا استقّأ زيٌد )، كما جيوز (قائمًا يف الدار زيدٌ )جلاز

ابلفعل املدمأ، ملا امتنع  (زيد)ع لِّمي أنَه ال مدخل للفعل هنا، وال موضع له؛ إذ لو كان ارتفاع 
، فامتناع (قائمًا استقأرت): تقدمي احلال والفعل مدمأ، كما مل ميتنع تقدميها والفعل مظهأ، حنو

 .(2)((يدّل على أنَه ال عمل للفعل ههنا (الدار زيدٌ قائماً يف ): تقدمي احلال يف حنو

من مسائل  -الظأف واجلار واجملأور-مسألة عامل الأفع يف االسم الواقع بعد الظأف 
 .(4)، وللنحاة فيها مذهبان(3)اخلالف

مقّد، عليه، وهو  واجلار واجملأور أوالظأف قبله خّب ،أن يكون مأفوعاً على االبتداء: األول
 .صأينيمذهب الب

 .أن يكون مأفوعاً ابلظأف، وهو مذهب الكوفيني واألخفش :الثاين

                                     
 .022،003: 8السابق، (1)
 .002،000: 8السابق، (2)
، وارتشاف 025:ج الفكأ، ونتائ58: 8، واإلنصاف،28: 8البيان يف غأيب إعأاب القأآن،: املسألة يف ينظأ (3)

، 207: 8، واملساعد على تسهيل الفوائد،023-087: 5، ومغين اللبيب،115: 8، والّدر املصون،8822:الدأب
 .85:والرتاكيب اإلسنادية

ض، العدد -مسائل حنوية يف سورة احلجأات املدنية،مها بنت عبد العزيز، جملة البحوث والدراسات القأآنية: ينظأ (4) الّأ
 .822، السنة الثانية،صالأابع
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إَن يف الدار زيداً، )): على الظأف، حنو (إِّنَ )واحتج البصأيون على ما ذهبوا إليه بدخول 
 .(1)((ولو كان مأتفعاً ابلظأف لبقي مأفوعاً مع ودود الظأف مع ىن، وعد، ذلك دليل فساده

أمامك زيٌد، )): ش على صحة ما ذهبوا إليه أبّن األصل يف قوهلمواحتج الكوفّيون واألخف
حَل أمامك زيٌد، وحَل يف الدار عمٌأو، فحذف الفعل واكتفي ابلظأف منه، –ويف الدار عمٌأو 

 .(2)((فارتفع االسم به كما يأتفع ابلفعل

أقوى من غريه، فعلى  -يف هذه املسألة–والذ  يظهأ للباحث أّن مذهب األخفش 
هبه ال حتتاج إىل إضمار، وعد، اإلضمار أوىل من اإلضمار، وعلى مذهبه ال حتتاج لتفسري مذ

 ؟ وهل هذا املدمأ هو اخلّب أو متعّلق اخلّب؟(مستقأ)أ، اسم  (استقأ)هذا املدمأ أهو فعل 

اامية، وفعلية، : ويدل على صحة مذهبه أّن بعض النحاة قسموا اجلملة إىل ثالثة أقسا،
هذا التقسيم مل أيتِّ من فأاغ، ولو مل يكن للظأف عمل فيما بعده فما ددوى ذكأ ، و (3)وظأفية

 .اجلملة الظأفية كذحدى أقسا، اجلملة

إذا [ فيما بعده يعمل]أَن الظأف ي يأ فيع )) ىيأي  على صحة مذهبه أَن سيبويهِّ  -أيدا–ويدل 
ول، أو معتمداً على مهزة ، أو صفة ملوصوف، أو حااًل لذ  حال، أو صلة ملوصأوقع خّباً ملبتد

وإذا عمل الظأف يف ...اليت يف تقديأاملصدر (أن)استفها،، أو حأف نفي، أو كان الواقع بعده 
 .(4)((هذه املواضع كلِّها، فكذلك فيما وقع اخلالف فيه

  

                                     
 .22:ائتالف النصأة (1)
 .822:مسائل حنوية يف سورة احلجأات (2)
 .80: 5مغين اللبيب،: ينظأ (3)
 .52: فاإلنصا (4)
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ن لۡسَتعِ ﴿: -عّز ودلّ -يف قول هللا  ِيَ  َء َمُنْاو  َها لَّله يُّ
َ
َ َمَع َيَٰٓأ ِۚ إِنه لَّه ِ ة لْاَوَٰ ۡۡبِ َوللصه  بِٱلصه

ن يُنْاو 
َِٰۡبِي َ  أنَه يف موضع رفع صفة  (أ ّ )أَن مذهب سيبويه يف إعأاب ما بعد  (2)ذكأ الزداج (1)﴾للصه

 .صلة هلا (أ ّ )، ومذهب األخفش أّن ما بعد (أ ّ )ل 

املنادى يف احلقيقة،  الصفة هي))ذهب الفارسّي إىل ما ذهب إليه سيبويه، وعّلل ذلك أبنّ 
ليٌة إليه (أ ّ )و  .(3)((و ص 

ًّّ )فالقول عند  يف ذلك أّن )): مث اعرتض على األخفش ورد مذهبه بقوله ال جيوز أن  (أ
وعّلل ذلك أبّن األاماء املوصولة . (4)((تكون يف النداء موصولة، وال جيوز إاّل أن تكون موصوفة

واترة اامية، واترة ظأفية، وأخأى شأطية، ولو كانت ختتلف صالهتا، فتارة تكون مجلة فعلية، 
 :موصولة لتنوعت صلتها كباقي املوصوالت، يقول الفارسيّ  -يف النداء– (أ ّ )

مل جند يف مجيع هذه األاماء املوصولة شيئاً يلزمه ضأٌب واحٌد من الصالت، ال يتعّدى به ))
من الفعل والفاعل، والظأف  غريه، وال يوصل بسواه، بل كّل واحد منها يوصل بكّل واحد

 قا، م قيامه، واملبتدأ واخلّب، والشأط واجلزاء، فلو كانت 
يف النداء موصولة لوصلت بكّل  (أ ّ )امل

 .(5)((واحد من األشياء األربعة اليت ذكأانها

لية لنداء االسم املبدوء ابأللف والال،، يف النداء و  (6)(أ ّ )تعّد   (أ ّ )االسم الواقع بعد و ص 
صفة هلا، وهذا رأ  سيبويه ومجهور  (أ ّ )ّ أيُّها الأدل ، وما بعد : ملقصود ابلنداء، حنوهو ا

 :البصأيني، يقول سيبويه

                                     
 .850:سورة البقأة (1)
 .228: 8معاين القأآن وإعأابه، (2)
 .8: 2اإلغفال، (3)
 .86: 2السابق، (4)
 .86: 2السابق، (5)
: 5، واملقاصد الشافية،522: 8، ومغين اللبيب،885: 8، والدّر املصون،002: 8شأح املفصل،:ينظأ املسألة يف (6)

= 
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ّ أيّها، وال جيوز أن يسكت على ّ أيّها، فأ َب : وصٌف لقوله (الأدل)ّ أيها الأدل؛ ))
أنّه به يتّم اسم ال حيسن عليه عندهم السكوت حّت يصفوه، وحّت يصري وصفه عندهم ك

ليصلوا إىل نداء الذ  فيه األلف والال،، فلذلك داء  (ّ أيّها)االسم؛ ألّّنم إّنا داؤوا ب
 .(1)((به

يف النداء اسم موصول، يقول ابن  (أ ّ )وقد خالف األخفش مجهور البصأيني، وزعم أّن 
حمذوف،  هذه موصولة، واملأفوع بعدها خّب مبتدأ (أ ّ )وأداز األخفش أن تكون )): مالك

 .(2)((واجلملة صلة أ ّ 

لو صّح ما قال جلاز ظهور املبتدأ، ولكان أوىل من حذفه؛ ألَن كمال ))وقد ر َد عليه أبنّه 
مجلة فعلية  (أ ّ )الصلة أوىل من اختصارها، ولو صّح ما قال جلاز أن يغين عن املأفوع بعد 

ًّّ )لى أّن وظأف، كما جيوز ذلك يف غري النداء، ويف امتناع ذلك دليل ع  .(3)((غري موصولة (أ

 -وتبعه فيه الفارسّي ومجهور البصأيني–والذ  يظهأ للباحث أّن ما ذهب إليه سيبويه 
 :أقأب  للصواب، وحّجتهم أقوى ممّا ذهب إليه األخفش، وذلك لألسباب اآلتية

 هذا من مواضع على مذهب األخفش ت  قيدِّر حمذوفاً وادبي احلذف؛ وهو املبتدأ، وليس -8
ي عنه بنعت مقطوع،  إذا أ خ: أحدها))، وهي أربعة مواضع حذف املبتدأ ودوب ّبِّ

ي عنه مبخصوص نِّع مي، ك: الثاين... (مأرت بزيٍد الكأمي  )    ك ... (نعم الأدل  زيدٌ )   إذا أ خّبِّ
ي عنه مبصدر يدل من اللفظ بفعله كإذا أ خ: الثالث : صّب ، الأابع: أ  (صٌّب مجيل)    ّبِّ
ي عنه بصأيح قسم، حنو إذا أ خ  .(4)((مينيٌ : أ  (يف ذّميت ألفعلنّ )ّبِّ

                                     
 .882: 8، وروح املعاين،08: 2، ومهع اهلوامع،286:، وشأح املكُّود 088

 .837: 2الكتاب، (1)
 .133: 0شأح التسهيل، (2)
 .133: 0السابق، (3)
 .808:البهجة املأضّية (4)
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على مذهب األخفش جتعل صلة املوصول مقتصأة على اجلملة االامّية احملذوف صدرها  -2
، وهذا مل يق ل به أحٌد من النحاة، وليس يف املوصوالت ما يكون صلتها (وهو املبتدأ)

ابلفعل والفاعل، وابالبتداء واخلّب، يوصل ))على هيأة واحدة، بل إّن االسم املوصول 
 .(1)((والظأف

موصولة؛ لفقدت الغاية املقصودة من اجمليء هبا، وهو   -يف النداء– (أ ّ )لو كانت  -0
لية ملا فيه األلف والال،، ولو مل تكن كذلك جلاز وقوع النكأة بعدها، ومن  كوّنا و ص 

 .(2)((إالّ ابسم حملًى أبل (أ ّ )ال توصف ))املعلو، أنَه 

من خالل ما تقد، ظهأ لنا موقف الفارسّي من األخفش، فهو أييت يف املأتبة الثانية بعد 
سيبويه من حيث  اإلدالل، وتقدمي الأأ ، وقلة املخالفة، بل رأينا كيف قّد، رأيه على رأ  

 .، واستحسنه، وأخذ به(3)شيخ النحاة
  

                                     
 .803: 0املقتدب، (1)
 .832:املعجم الوايف (2)
 .مسألة وصف املعأفة ابلنكأة: ينظأ (3)
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ذ  ي  عيدُّ ، ال(املقتدب)ّباس، حمّمد بن يزيد املّبد، شيخ العأبية يف زمانه، صاحب أبو الع
 .اليت وصلت إلينا يف النحو والصأف -سيبويه كتاببعد  –من أقد، الكتب 

ئه فيما ذهب إليه، واترة وقد وقف الفارسّي من املّبّد مواقف متباينة، فتارة يأّد رأيه وخيطّ 
ويقدمه على غريه، أّما إذا وقف على مسألة من املسائل اليت  أخأى يوافقه ويستحسن رأيه

فنجده ينتصأ لسيبويه، ويفّند ما قاله املّبد يف – (الغلط)أخذها املّبد على سيبويه يف كتابه 
 .(1)ذلك

إىل  (علي الفارسيّ  أبو)شليب، صاحب كتاب  الدكتور عبد الفّتاح ولعّل ذلك ما دعا
، وهذا الكال، (2)(الغلط)ّبد؛ بسبب اعرتاضه على سيبويه يف القول أبّن الفارسّي هادم امل

مل خيطئ املّبد يف كل مسألة له  -يف اإلغفال-جمانب للصواب، وبعيد عن احلقيقة، فالفارسّي 
أّن الفارسّي قّد، رأ  املّبد على  -أيداً –ذلك قه يف بعض اآلراء، ويدل على رأ  فيها، بل واف

من خالل املسائل  -إبذن هللا–وسنقف على حقيقة ذلك كلِّه  رأ  سيبويه يف بعض املسائل،
 .ةاآلتي

 

 
  

                                     
 .51،287: 8اإلغفال،: ينظأ (1)
 .166: 2أبو علي الفارسي،: ينظأ (2)
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جيب توكيده بنون التوكيد  (ميا)الشأطية املؤيَكدة ب (إِّن  )يأى الفارسّي أّن الفعل الواقع بعد 
: -عز ودل-يف قوله ألّن السبب الذ  له دخلت النون  الشأطي )): الثقيلة أو اخلفيفة، يقول

ِّن ِ ُهد  ﴿ تَِينهُكم م 
ۡ
ا يَأ َحد  ﴿، و(1)﴾ىفَإِمه

َ
ا تََريِ ه مَِ  للۡبَََشِ أ ا ُتۡعرَِض ه َعۡنُهمُ ﴿، و(2)﴾ فَإِمه ، (3)﴾ِإَومه

، فلذلك صار موضعاً للنونني (إِّن  )أّولي الفعل، بعد  (ما)وحنو ذلك عند النحويني؛ إّّنا هو حلاق 
 .(4)((ما موضعاً بعد أن مل يكن هل

أنَه استقبح أن  يؤّكد احلأف وال يؤّكد الفعل، وله من ))عنده  (إَِّما)وسبب توكيد الفعل مع 
الأتبة واملزية على احلأف ما لالسم على الفعل، فلّما أّكد احلأف، والفعل أشّد متكنًا منه، قبح 

 .(5)((تأك أتكيده مع أتكيد احلأف

هو مذهب املّبد،  (إَما)ليه من ودوب توكيد الفعل بعد مث بعد ذلك صأّح أّن ما ذهب إ
 (ميا)فهذا الذ  ذكأانه يصلح أن  حيتّج به من زعم أّن النون الزمة للشأط إذا حلقت )): يقول

 .(6)((اجلزاء، وقد قال ذلك أبو العّباس حمّمد بن يزيد (إِّن  )

ملّبد والفارسّي، فذهب بني سيبويه وا (7)تذكأ كتب النحو أن يف هذه املسألة اختالفاً 
 ؤيَكدة ب (إِّن  )املّبد إىل أّن الفعل الواقع بعد ))

وذهب ... جيب أتكيده ابلنون (ميا)الشأطية امل
 .وسنأى صّحة ذلك ابلبحث عن النصوص يف مظاّنا. (8)((سيبويه إىل أنّه دائز ال وادب

                                     
 .08:سورة البقأة (1)
 .27:سورة مأمي (2)
 .28:سورة اإلسأاء (3)
 .828: 8اإلغفال، (4)
 .803: 8السابق، (5)
 .802-808: 8السابق، (6)
: 8، والدر املصون،588: 8، ومهع اهلوامع،023: 8، والبحأ احمليط،885: 5شأح املفصل،:املسألة يفينظأ هذه  (7)

 .871:، وائتالف النصأة082: 0، وحاشية الصّبان،228
 .222: 8الدر املصون، (8)
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عت بينها وبني الفعل حأوف اجلزاء إذا وق[ أ  نون التوكيد]ومن مواضعها )): يقول سيبويه
، ملّا وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا (لتفعلنَ )ابلال، اليت يف  (ما)للتوكيد؛ وذلك ألَّنم شّبهوا  (ميا)

النون آخأه كما ألزموه هذه الال،، وإن  شئت مل تقحم هذه النون، كما أّنك إن  شئت مل جتئ 
 .(1)((هبا

زائدة يف حأف اجلزاء؛ ألَّنا تكون   (ما)قت ومن مواضعها اجلزاء إذا حل)): ويقول املّبد
إَما أتتيينِّّ آتك، ومّت ما تقعدَن : ألفعلَن، وذلك قولك: كالال، اليت تلحق القسم يف قولك

َحد  ﴿: -عّز ودلّ -أقعد، فمن ذلك قول هللا 
َ
ا تََريِ ه ِمَ  للۡبَََشِ أ ا ُتۡعرَِض ه ﴿: ، وقال﴾ فَإِمه ِإَومه

 .(2)((﴾َعۡنُهمُ 

، وكذلك املّبد يتدح من  (إَما)فكال، سيبويه واضح الداللة أنَه يأى دواز توكيد الفعل بعد 
يف تعليقه -افق ملا ذهب إليه سيبويه، وقد ذكأ الشيخ عديمة، حمّقق املقتدب و كالمه أنَه م

غري  (َماإ)ظاهأ كال، املّبد هنا أنّه موافق لسيبويه يف أّن التوكيد بعد ))أَن  -على رأ  املّبد
... (3)وادب، فلم خيتلف معه، ورّدد تعليله، ويتدح ذلك أيدًا ابلأدوع إىل كالمه يف الكامل

صأيح يف أنَه ال يأى ودوب توكيد  (إَما)واستشهاده بشعأ امأئ القيس اخلال من التوكيد بعد 
 .(4)((الزائدة (ميا)املدغمة يف  (إن  )املدارع بعد 

                                     
 .585: 0الكتاب، (1)
 .80،81: 0املقتدب، (2)
اليت هي للجزاء، كما تزاد يف سائأ الكال،،  (إن  )زائدة يف ال تكون الزمة، ولكن تكون  (ما)ولكن )): يقول املّبد (3)

أن  أتتين آتك، وإّما أتتين : مّت أتتين آتك، ومّت ما أتتين آتك، وتقول: أين تكن أكن، وأينما تكن أكن، وكذلك: حنو
 :كما قال... آتك

 فيذَم                        ا ت ي                        أيي ينِّ الي أ غيمِّ                        ض  سي                        اعيةً 
 

 ((فيأين  عيسي                ا  مِّ                ني الَلي                 لِّ إِّالَ أين  أ كِّ                بَ  
 .068،062: 8الكامل، 

 .80حاشية ص: 0املقتدب، (4)
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 -وإن مل يصأّح–ال خالف يف املسألة، فسيبويه يأى اجلواز، واملّبد والذ  يأاه الباحث أنَه 
جند أنّه أخذ بأأ  سيبويه، بل واحتّج له،  -وإن قال ابلودوب–يوافق سيبويه، والفارسّي 

 :وحشد الشواهد؛ إلثبات مذهب سيبويه، يقول

ا ََتَا﴿: فما داء من هذا يف التنزيل كّله ابلنون، حنو: فذن  قيل))  (1)﴾َف ه ِم  قْاَۡوٍم ِخَياوَة  ِإَومه
ا ُتۡعرَِض ه َعۡنُهمُ ﴿و  .﴾ِإَومه

على وده واحد، وال جيب أن يكون غري ذلك –فقد جييء يف التنزيل ما جيوز فيه ودهان 
ال يودب أَن غريه  (إَما)غري دائز، وإن ع لِّم أنّه الوده األدود، فكذلك جميء الفعل منواًن مع 

ذا القياسي الذ  ذكأانه اماٌع يف نظٍم أو نثٍأ من كالمهم صار قول من ال جيوز، وإذا عيديدي ه
 .(2)((كالساقط  (إَما)إَن هذه النون تلز، الشأط بعد : قال

 .وبذا يتدح لنا أالَ خالف يف املسألة بني سيبويه واملّبِّّد والفارسيّ 

 
  

                                     
 .58: سورة األنفال (1)
 .01: 8اإلغفال، (2)
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يي به ال جيوز نداؤه، وقد اتبعه إذا ام ِّّ  (الذ )إىل أَن  -يف ابب احلكاية–ذهب سيبويه 
فالقول فيه ما قال [ يقصد الذ ]فأَما امتناع ندائه إذا ام ِّّيي به )): الفارسّي وأخذ بأأيه، يقول

 .(1)((سيبويه

منع سيبويه من ندائه إذا ام ِّّي به؛ ))ملا فيه األلف والال،، وقد  (2)(الذ )وعَلة ذلك مشاهبة 
ما هو للتعأيف، ال ألنَه عنده للتعأيف، ومن مذهبه أَّنم جي  أون حكم  هلذه املشاهبة بينها وبني

أحد املتشاهبني على اآلخأ؛ للمشاهبة، كما ذهب إليه يف إعأاب املدارع من األفعال؛ ألنَه 
 .أعأب ملدارعته األاماء، بعد أن  كان حكمه البناء، وحنو ذلك

 :متهم هلما مقا، الذ  وذلك يفالذ  إقاعلى املشاهبة بني األلف والال، و ويدل 

........................... 
 

 (3)((الي جي                                         دَع  .............. 
أَن نداء  (الغلط)وزعم أبو العّباس يف )): مث ذكأ أَن املّبِّّد خطّأ سيبويه ورّد رأيه، يقول 

 .(4)((إذا ام ِّّي به دائز عنده (الذ )

: ، فال ي قال(أل)املعَأف ب))، فال ينادى (5)خلالفنداء املعّأف ابأللف والال، من مسائل ا
 ، ودّوزه الكوفّيون يف االختيار،ّ الأدل، إالّ يف الدأورة؛ ألَن يف ذلك مجعاً بني أدايت التعأيف

                                     
 .280: 8السابق، (1)
 .زائدة؛ لتعأف سائأ املوصوالت وليس فيها األلف والال، (الذ )يأى الفارسّي أَن األلف والال، يف  (2)

 .282: 8السابق،: ينظأ
 :، ومتا، البيت281: 8السابق، (3)

طِّق              اً   ي يق               ول  اخليني              ا ويأيب  غي              ض  الع ج               مِّ اني
 

 ا صي                    و ت  احلِّمي                    ارِّ الي جي                    دَع  إِّىلي ريبِّّني                     
 

    

 .287: 8السابق، (4)
 ، واملساعد271: 2، وشأح ابن عقيل،8376: ، وتوضيح املقاصد واملسالك17: ائتالف النصأة: ينظأ املسألة يف (5)

 .532 :2على تسهيل الفوائد،
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 :ومن وروده يف الشعأ قوله
انِّ ف ي                أَا مي                انِّ اللَ                ذي  ف ييي                ا الغ الي

 
سِّ                    بيااني شي                    أَا  ك مي                    ا أين  تيك   إَِّّ

 :وقوله 
ّي املعي   َوج  ويال       ذِّ  ي ت              م ك  الل       بَ      اس  
 

ن    اني  عيأيفي        ت  لي        ه  ب يي         ت  الع         الي عي        د 
 :وقوله 

ّي الَ      يتِّ ت يَيم        تِّ ق يل        يبِّ مِّ      ني ا لِّ       كِّ   د 
 

ل                 و دِّ عي                 ينِّّ    ويأين                  تِّ  يِّيلي                 ٌة ابِّ
 :واستث ىن البصأيّون شيئني 

ييةِّ الكلمة، فيجوز حينئٍذ ّ أهلل؛ للزومها فيه،  : اسم هللا تعاىل، فيقال: أحدمها كأَّنا من بِّن  
 .قطع مهزه ووصله

 سيَمى هبا، كأن  تسمِّي: والثاين
الأدل  قائٌم  ّ): ، فذذا انديته قلت(الأدل  قائمٌ ): اجلملة امل

 .؛ ألنَه ام ِّّيي به على طأيق احلكاية(أق بِّل

 .(1)((الذ  قا،ّ : واستث ىن املّبّد اثلثاً وهو املوصول إذا ام ِّّيي به، حنو

يف  من مسائل اخلالف، ومن املسائل اليت أخذها املّبد على شيخ النحاة -إذن-فاملسألة 
 .، وسنذكأ نص سيبويه، ورّد املّبد عليه، مث انتصار الفارسي لسيبويهالغلط

ال جيوز لك أن تناديه، كما ... الذ  رأيته، والذ  رأيت: وإذا امَيت ردالً )): قال سيبويه
 .(2)((ز لك أن تناد  الداربي أبوه، إذا كان ااماً؛ ألنّه مبنزلة اسٍم واحٍد فيه األلف والال،ال جيو 

الذ  : وإذا امّيت ردالً ): -يف ابب احلكاية-[يعين سيبويه]ومن ذلك قوله )): وقال املّبد
ه، ومل جيي ز أن تناديه  .(رأيته، مل تغريِّّ

                                     
 .06 ،07: 2مهع اهلوامع، (1)
 .000: 0الكتاب، (2)
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لو كان كذا خأج من حدِّ األاماء؛ ألَن االسم  وهذا خطأ من قِّبيل أنَه: قال حمّمد بن يزيد
ّ الذ  : ولكن تقول ّ أيَها،: ليقصد صاحبه به وقد صار اامًا، فخأج من أن تقول فيه ؛وقع

 .(1)((ّ أهلل اغفأ ل: رأيته، كما تقول

هذا الذ  ذكأه ال يلز، أن  ))ونَص على أَن  -يف اإلغفال–وقد انتصأ الفارسّي لسيبويه 
من أدله، وليس حدُّ األاماء وحكمها أن  جيوز نداؤها، وال ذاك من شأائطها،  (الذ )ادى ي ن

 .أال تأى أَن كَل ما فيه األلف والال، أاماء، وال جيوز نداء  شيٍء منها

إذا امَي ت  (الذ )وال جيوز التوصل إىل نداء  (أ ّ )إَن تلك يتوصل إىل ندائها ب: فذن  قيل
وذلك أبن  جي  عيل يف ... (أ ّ )يتوصل إىل ندائه بشيٍء آخأي غري : قيل. صه؛ الختصا(أ )به ب

 .(2)((صلة اسم جيوز نداؤه

 (3)(املسائل املشأوحة من كتاب سيبويه)مّث ذكأ الفارسّي أَن املّبد مل يقطع هبذا يف كتابه 
 .وافق سيبويه ومل خيالفهو 

لو كان كما وصف خلأج من حّد : قوله)) وقد انتصأ ابن واّلد لسيبويه من املّبد، وذكأ أنَ 
االسم، فقوٌل غري مستقيم، وكيف خي  أد ه تأك  النداء من حدِّ األاماء، والعأب قد اميَت 

 .(4)((ابلدَحاك واحلارث وأشباههما ومل تلحقها حأف النداء، وال أخأدها ذلك من حّد األاماء

األلف  ليت يف أّوهلاؤه كغريه من األاماء از نداال جيو  (الذ )والذ  يطمئّن إليه الباحث أَن 
ِۡكُر ﴿:كقوله تعاىل  (أي ّ )     والال،، ولكن يتوصل إىل ندائها كلِّها ب َِل َعلَۡيهِ لَّل  ِي وُز  َها لَّله يُّ

َ
  .(5)﴾َيَٰٓأ

                                     
 .238ص: االنتصار لسيبويه (1)
 .286 ،287: 8اإلغفال، (2)
 .من الكتب املفقودة املنسوبة للمّبد (3)
 .238:االنتصار لسيبويه (4)
 .7: سورة احلجأ (5)
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ۡعَمَٰلَُهۡم  َم  ََكنَ ﴿: -تعاىل–ذكأ الزداج يف قول هللا 
َ
ِ إََِلِۡهۡم أ ۡنَيا َوزِينََتَها وْاَُوف  ةَ لدلُّ يُرِيُد لۡۡلََيْاوَٰ

تتغري، وتبقى  ال (كان)يف ابب حأوف الشأط، وهو أَن  (كان)قولي املّبد يف مع ىن – (1)﴾فِيَها
 .على مع ىن املديّ 

 :فأَد الفارسيُّ على املّبد قوله، وخطّأه فيما ذهب إليه، يقول أبو عليّ 

غري مستقيم، –أنَه على مع ىن املدّي  (كان)اعلم أَن هذا الذ  ذهب إليه أبو العَباس يف ))
تيقبيل، يقله أحٌد علمت من البصأّيني غري ومل  ه؛ وذلك أَن الشأط واجلزاء ال يقعان إاَل فيما ي س 

يل  مع ىن املدّي إىل االستقبال واحلأوف يف اجلزاء حت 
املاضي بعدها ال حمالة، ولو داز وقوع  (2)

 .(3)((على اببه ملا دزمت

من املعلو، أَن أدوات الشأط تدخل على األفعال اليت يف مع ىن االستقبال، وإذا وقع الفعل 
ألَن هذه األدوات تقتدي االستقبال، ومثال ما ))املاضي بعدها أ وِّلي إىل مع ىن االستقبال؛ 

 (5)﴾إِن ََكَن قَِميُصُهۥ قُده ﴿، (4)﴾َقۡد َعلِۡمَتُهۥۚ إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ فَ ﴿: ظاهأه خالف ذلك بلفظ كان
 .(6)((إن أكن كنت  قلت ه، وإن يكن كان قميصه ق دَ : وأ وِّلي ما قيل على تقديأ

                                     
 .85:سورة هود (1)
ألّن مجيع ))إىل الزمن املستقبل، كأن  يقع بعد أدوات الشأط؛  -حسب السياق والقأائن-قد يتغري زمن الفعل املاضي  (2)

. 51: 8النحو الوايف،. ((مستقباًل خالصاً –أدوات الشأط اجلازمة جتعل زمن املاضي الواقع فعل شأط أو دواب شأط 
املاضي بعد  وهو مايعأف يف الدرس احلديث ابلزمن النحو ، الذ  حيدده السياق، ويسّمون الزمن الذ  يقع فيه الفعل

 .258ص: اللغة العأبية معناها ومبناها لتما، حسان: ينظأ. أدوات الشأط مبستقبل املاضي
 .022،003: 2اإلغفال، (3)
 .887:سورة املائدة (4)
 .27: يوسفسورة  (5)
 .887: 0املساعد على تسهيل الفوائد، (6)
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بعد أدوات الشأط، أيت ؤَول  (كان)يف وقوع  (1)وجتدر اإلشارة إىل أّن بعض النحاة اختلفوا
 دل على مع ىن املدّي؟إىل مع ىن االستقبال، أ، تبقى على حاهلا ت

ممّا ي سأل عنه )): تبقى على حاهلا تدلُّ على مع ىن املدي، يقول املّبد (كان)فزعم املّبد أّن 
يقع يف مع ىن  (إِّن  )إن  كنتي زرتين أمسِّ أكأمت ك اليو،ي، فقد صار ما بعد : يف هذا الباب قولك

، وإَّنا أصل  األفعال (كان)ن  لقّوة ولك (إن  )ليس هذا من قِّبيلِّ : املاضي، في قال  للسائل عن هذا
إن  كنتي أعطيتين فسوفي أكافيك، فال يكون ذلك إاّل : فتقول (إن  )وعبارهتا داز أن ت قليب 

، ﴾إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُهۥۚ ﴿: -عّز ودلّ –ماضيًا، كقول هللا  ، والدليل على أنَه كما قلت 
إاّل ومعناه  (كان)غري  (إن  )شيٌء من األفعال يقع بعد  أنَه ليس– (كان)َن هذا لقّوة أو 

 .(2)((إن  دئتين أمسِّ أكأمت ك اليو،: تقول االستقبال، ال

وقد رّد ابن السأّاج على املّبد وخطأه، وذكأ أّن الذ  قاله املّبد ال يأاه وال يقول به، وعّلل 
اجلزاء ال يكون إال ابملستقبل، وهذا  من الفعل املستقبل؛ ألنَ  (إن  )ال جيوز أن ختلو ))ذلك أبنّه 

إن  كنتي زرتين أمسِّ أكأمت ك : الذ  قاله عند  نقٌض ألصول الكال،، فالتأويل عند  لقوله
، وكذلك (تكن)على  (كنت)فدّلت ... إن  تك ن كنتي ممن زارين أمسِّ أكأمت ك اليو،ي -اليو، 
أ  إن  أكن كنت، أو إن أقل كنت قلته، أو  ﴾ُهۥۚ إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمتَ ﴿: -عّز ودلّ -قوله 

 .(3)((أقأ هبذا الكال،

وجتدر اإلشارة إىل أَن املّبد مل يقل بذلك يف املقتدب، بل إنّه يأى عكس ما نقله عنه ابن 
وقد جيوز أن  تقع األفعال املاضية يف اجلزاء )): السأاج والزداج وغريمها من النحاة، يقول املّبد

ملستقبلية؛ ألَن الشأط ال يقع على فعٍل مل يقع، فتكون مواضعها جمزومة، وإن مل على مع ىن ا
 .(4)((يتبنّي فيها اإلعأاب

                                     
 .021،025: 2لنّحاس،، وإعأاب القأآن ل823: 2األصول يف النحو،: ينظأ املسألة يف (1)
 .823: 2نقالً عن األصول يف النحو، (2)
 .828: 2السابق، (3)
 .12: 2املقتدب، (4)



37 
 

َم  ﴿: -عّز ودلّ -إن  أتيتين آتك، لصلح، كما قال هللا : ولو قلت)): -أيداً –ويقول 
ِ إََِلِۡهمۡ  ۡنَيا َوزِينََتَها وْاَُوف  ةَ لدلُّ َيْاوَٰ  .(1)((معناه من يكن؛ ألّن ﴾ََكَن يُرِيُد لۡۡلَ

إاَل أن يكون له ولذا فال خالف يف املسألة، وال صحة ملا نسب إىل املّبد يف هذه املسألة،
 .األول إىل الأأ  املثبت يف املقتدب الأأ  ردع عن رأٌ  اثٍن مل يقف عليه الباحث، أو أنَه

قف املنصف، تبنّي من خالل هذه املسائل موقف الفارسّي من املّبد، فهو يقف منه مو 
على السماع  -يف األخذ والأد-يوافقه ويستحسن رأيه، ويعارضه ويأّد عليه، وفق منهجه القائم 

والقياس، وال صحة ملا يأاه بعدهم أن الفارسّي هادم املّبد انتصارًا لسيبويه على املّبد الذ  
  .(الغلط)خطّأه يف كتابه 

                                     
 .58: 2السابق، (1)
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ي  
ان  حث  الث  مب 

ال
 

املذهب الكويّف هو املذهب الثاين يف اتريخ النحو العأيب، وقد بدأ بظهور أيب دعفأ 
، غري أنّنا ال جند آلرائه أثأاً ظاهأاً يف كتب النحو، وأول مالمح املذهب ظهأت على (1)الأؤاسيّ 

 .يد الكسائي وتلميذه الفأّاء

إىل املذهب البصأ ، وشّدة أتثأه  -آرائهيف –وقد رأينا يف املبحث السابق ميول أيب علّي 
إبما، املذهب وشيخ النحاة، وذبّه عنه، ودفاعه عن آرائه، وانتصاره له من معارضيه، غري أَن 

يف –الفارسّي مل مينعه ميوله وأتثأه من خمالفة البصأيني، وتقدمي آراء بعض الكوفيني، فقد أخذ 
 .، املذهب الكويّف يف زمانهآبرائهم، وعلى رأسهم الكسائّي، إما -اإلغفال

 :ومن آرائه اليت وافق فيها الكوفيني
 

 تعاىل–، كما يف قوله (2)حذف الال، اجلازمة- : 
ن ﴿ ن َيۡغفُِرو  ِيَ  َء َمُنْاو   .(3)﴾قُل ل َِّله

 سبحانه–، يف قوله (4)حذف العائد من الصفة- : 
ن يْاَۡوم  ﴿ ُقْاو   ََتۡزِي َنۡفٌس َع  نهۡفس  َولته

ٓه  .(5)﴾ا    َشۡي  ا 
 

                                     
يي الأؤاسّي؛ لعِّظيمِّ رأسه، وقيل (1) إنّه أّول من أّلف كتااًب من : أبو دعفأ حمّمد بن أيب سارة بن أخي معاذ اهلأّاء، وامّ 

 .53: نزهة األلباء: ه، ينظأ886الكسائّي والفأّاء، تويف سنة  الكوفيني يف النحو، وهو شيخ
 .71: 8اإلغفال،: ذكأ الفارسيُّ أنَه قول الكسائي، ينظأ (2)
 .81: سورة اجلاثية (3)
: ذكأ حمقق اإلغفال أنَه قول الكسائي، وقد ذكأ الفارسي هذا القول يف أّول املسألة دون أن يعزوه ألحد، ينظأ (4)

 (8)، هامش 230 :8،اإلغفال
 .18: سورة البقأة (5)
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  دة  :-عّز ودلّ -يف قوله  (1)النافية (ال)ّز
َٓ يُۡؤِمُنْاوَن ﴿ نهَهاَ إَِذ  َجاََءۡت 

َ
 .(2)﴾َوَما يُۡشعِرُُكۡم أ

 
من خالل  -يف اإلغفال–وسنتعأف على حقيقة موقف الفارسي من املذهب الكويف 

 .والفّراء، الكسائيّ : دراسة موقفه من علمني ميثالن املذهب، ومها
  

                                     
 .822: 2، (2)، هامش 821: 2اإلغفال،: حمقق اإلغفال أنَه قول الكسائّي والفأّاء، ينظأذكأ  (1)
 .832: سورة األنعا، (2)
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، إما، حناة الكوفة يف زمنه، له آراٌء حنويّة (ه862)أبو احلسن، علّي بن محزة الكسائّي 
مبثوثة يف بطون كتب النحو العأيّب، ومل ي  ب قِّ لنا الدهأ من آاثره سوى رسالة واحدة، موسومة 

 .(1)(ما تلحن فيه العامة)ب

بت إليه يف  -يف اإلغفال– أّما موقف الفارسّي منه فقد كان موافقاً له يف د لِّّ آرائه اليت ن سِّ
 -يف كثري من املسائل النحوية–بعض املسائل، وقد يأدع السبب يف ذلك إىل موافقة الكسائّي 

 .(3)، ويأدع ذلك لتأثّأه بكتاب سيبويه، الذ  قأأه على األخفش(2)ملذهب البصأيني

 .لنا ما ذكأ من موقف الفارسّي من إما، حناة الكوفة واملسائل اليت سنذكأها ستبنّي 

  

                                     
 .رمدان عبد التّواب، ونشأته مكتبة اخلاجني ابلقاهأة: وقد قا، بتحقيقه الدكتور(1)  
 .06:سطورة وواقعاملدارس النحوية أ: ينظأ (2)
 .838:نزهة األلّباء: ينظأ (3)
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، ةفياالن (ال)، كحذف (1)داءت هذه عند حديث الفارسّي عن حذف حأوف املعاين

ال، األمأ اجلازمة،  –وقد، ومهزة االستفها،، ومن بني حأوف املعاين اليت ذكأ أنّه جيوز حذفها 
 :كقول الشاعأ

 ن يف سي        كي ك         لُّ ن يف         سٍ  حم يَم        د  ت يف         دِّ 
 

ٍ، ت يبي         االي   ف          تي مِّ         ن  ق ي         و   إِّذيا مي         ا خِّ
–وقال الكسائّي يف قوله )) :مثّ ذكأ الفارسّي رأ  الكسائّي يف حذف الال، اجلازمة، بقوله 

ن ﴿: -تعاىل ن َيۡغفُِرو  ِيَ  َء َمُنْاو   .(3)((إّّنا هو ليغفأوا، فحذف الال،: (2)﴾قُل ل َِّله

 :لى ما ذهب إليه الكسائّي بقولهمث احتّج ابلقياس ع

قُل ﴿: -تعاىل–وقياس قوله هذا عند  أن  تكون الال، حمذوفة من هذا القبيل حنو قوله ))
ةَ  لْاَوَٰ ن للصه ن يُقِيُمْاو  ِيَ  َء َمُنْاو   .(5)(((4)﴾ل ِعَِبادَِي لَّله

 من احلذف املّطأد حلأوف املعاين، فقد حيذف احلأف الذ  (6)حذف ال، األمأ اجلازمة
ن ﴿: -عّز ودلّ -داء ملع ىن ويبقى عمله، حنو قول هللا  ن َيۡغفُِرو  ِيَ  َء َمُنْاو  –وقول هللا  ﴾قُل ل َِّله

ةَ ﴿: -سبحانه لْاَوَٰ ن للصه ن يُقِيُمْاو  ِيَ  َء َمُنْاو   :وكقول الشاعأ. ﴾قُل ل ِعَِبادَِي لَّله

 حم يَم        د  ت يف         دِّ ن يف سي        كي ك         لُّ ن يف         سٍ 
 

ف          تي مِّ         ن  ق ي         و ،ٍ    ت يبي         االي  إِّذيا مي         ا خِّ
 .لتفدِّ : والتقديأ 

                                     
 .72: 8اإلغفال، (1)
 .81:سورة اجلاثية (2)
 .71: 8اإلغفال، (3)
 .08:سورة إبأاهيم (4)
 .71: 8اإلغفال، (5)
، ومشكل إعأاب 50:، وشأح األبيات املشكلة اإلعأاب063: 2إعأاب القأآن للنحاس،: ينظأ املسألة يف (6)

 .  672: 2، والتبيان يف إعأاب القأآن،235: 102،2: 8القأآن،
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 :وقول اآلخأ

 ف يق ل          ت  اد عِّ         ي ويأيد ع  في         ذَِّن أين          ديى
 

 لِّصي                 و ٍت أين  ي  ني                 ادِّ ي دياعِّيي                 انِّ  
 .لتدعي، وألدع  : والتقديأ 

وللنحاة أقوال متباينة يف تقديأ عامل اجلز، يف الفعل الذ  حذفت منه ال، األمأ اجلازمة، 
ِ ﴿: -تعاىل–فقول هللا  ةَ قُل ل  لْاَوَٰ ن للصه ن يُقِيُمْاو  ِيَ  َء َمُنْاو   :للنحاة فيه أوده ﴾عَِبادَِي لَّله

لِّي قِّيم وا، فح ذفت وبقيي عملها، كما : جمزو، بال، أمٍأ حمذوفة، تقديأه (يقيموا)أَن : أحدها))
ذف  اجلار ويبقى عمله  ...حي 

 ...(ق ل  )جمزو، على دواب  (يقيموا)أّن : الثاين

 .(1)((يقيموا... أقيموا: قل لعباد : ق ولِّ احملذوف، تقديأهأنّه جمزو، على دواب امل: الثالث

وقال الكسائّي يف قوله )): ومّمن قال ابلوده األول الكسائّي، فيما حكاه عنه الفارسّي، قال
ن ﴿: -تعاىل- ن َيۡغفُِرو  ِيَ  َء َمُنْاو   .(2)((إّّنا هو ليغفأوا، فحذف الال، : ﴾قُل ل َِّله

ِيَ  ﴿: وقال)): ومّمن قال ابلوده الثاين أبو احلسن األخفش، يقول ن لَِّله ن َيۡغفُِرو  ِيَ  َء َمُنْاو  قُل ل َِّله
 ِ يهاَم لَّه

َ
ُ ۚ ﴿: ، وقال ﴾َٓ يَرُۡجْاوَن أ َۡ ۡح

َ
ن للهِِت ِِهَ أ فأدأاه على اللفظ حّت  (3)﴾َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقْاولْاُو 

 .(4)((صار دواابً لألمأ

ُ ۚ ﴿: وأّما قوله)): ن قال ابلوده الثالث املّبد، فقد قالوممّ  َۡ ۡح
َ
ن للهِِت ِِهَ أ  ﴾َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقْاولْاُو 

                                     
 .835-831: 6الدّر املصون، (1)
 .71: 8اإلغفال، (2)
 .50: إلسأاءا (3)
 .82: 8معاين القأآن، (4)
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 .(1)((قولوا يقولوا: قل لعباد : -وهللا أعلم–، واملع ىن (قل)دواابً ل (يقولوا)وما أشبهه، فليس 

يف حأوف املعاين والذ  يظهأ للباحث أن الوده األول أقأب للصواب؛ ألَن احلذف 
الناصبة، وبعض حأوف اجلأ، وكذلك  (أن  )الناصبة، و (كي)وبقاء عملها مّطأد، فقد حذفت 

 .(2)ال، األمأ

  

                                     
 .88: 2املقتدب، (1)
 .122-188: 7مغين اللبيب،: ينظأ (2)
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ن يْاَۡوم  ﴿: -تعاىل–ذكأ الزداج يف قول هللا  ُقْاو   ََتۡزِي َنۡفٌس َع  نهۡفس  َولته
ٓه أّن  (1)﴾ا    َشۡي  ا 

 ََتۡزِي ﴿: مع ىن))
 .(2)((ال جتزيه: الجتز  فيه، وقيل: أ  ﴾ا    َشۡي  َنۡفٌس َع  نهۡفس  ٓه

وقد عّقب عليه الفارسّي بذكأ مذاهب النحاة واختالفهم يف تقديأ احملذوف، وتأديحه 
إَن اليو، د عِّلي : واجلائز عند  من هذه األقاويل اليت قيلت يف اآلية قول  من قال)): بينها، بقوله

 .(4)((، مثَ ح ذِّفيت اهلاء من الصفة(3)ةمفعوالً على الَسعي 
ح ذِّفيت اهلاء من الصفة كما حتذف ))وقد اعتمد الفارسّي يف تأديحه على القياس، فقد 

من الصلة؛ ألَن حذفها منها يف الكثأة والقياس كحذفها منها، أَما القياس فألَن الصفة ختصِّّص 
عمل يف املوصوف وال تتسّلط عليه، كما ال املوصوف، كما أَن الصلة ختصِّّص املوصول، وال ت

تعمل الصلة يف املوصول، ومأتبتها أن  تكون بعد املوصوف، كما أَن مأتبة الصلة كذلك، وقد 
إاَل هبا، وال تعمل فيما  صوفالصلة؛ وذلك إذا مل يعأف املو  تلز، الصفة يف أماكن، كما تلز،

ول، وتتدمن ذكأًا من موصوفها، كما تعمل الصلة فيما قبل املوص قبل املوصوف، كما ال
ث  أي جميء  الصلة حمذوفًا منها العائد  إذا كان مفعواًل ... تتدّمنه الصلة من موصوهلا يف -وقد كي
والصفة كالصلة فيما ذكأت لك من دهات الشبه، فذذا كان  ... التنزيل ومجيع النثأ والنظم

 .(5)((كذلك حيس ني احلذف منها، كما حيس ني من الصلة

                                     
 .18:سورة البقأة (1)
 .828: 8معاين القأآن وإعأابه، (2)
عيلي مفعواًل به، وال ي  قيَدر فيه حأف اجلأ، قال اجلأداين االتساع يف الظأف  (3) اعلم أّن الظأوف إذا (: ))ه168)أن جي 

عي فيها كان حقيقة االتساع أالَ ي  قيَدري فيها حأف اجلّأ الذ  هو  سأت يو، اجلمعة، وينزل يف التقديأ منزلة : ، فيقال(يف)ات سِّ
 .716: 8املقتصد،((. مقدرة مع يو، اجلمعة كما ال تكون مع زيد( يف)ضأبت زيداً، وال تكون : يف قولك( زيد)
 .237: 8اإلغفال، (4)
 .237،236: 8السابق، (5)
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ن يْاَۡوم  ﴿: -عّز ودلّ –مسألة تقديأ العائد احملذوف من الصفة يف قول هللا  ُقْاو   ََتۡزِي َولته
ٓه ا 

 :على قولني (1)اختلف فيها النحاة- ﴾ا    َشۡي  َنۡفٌس َع  نهۡفس  

، وعّلل أصحاب هذا القول أَن (فيه)احملذوف من اآلية هو اجلار وجمأوره : القول األول
أتيتك يف : أتيتك اليو،، أصله: يدمأ معها حأف اجلأ، فنحو  قولك -يف املع ىن–الظأوف 

تقول إذا  ))اليو،، ودليلهم على ذلك أَنك إذا أخّبت عن الظأف أظهأت حأف اجلأ املدمأ، 
السوق قمت : خلفك قمت فيه، كما تقول: قمت خلفك: وحنوه يف قولك (خلف)كّنيت عن 

 .خفش  وإىل هذا القول ذهب سيبويهِّ واأل. (2)((فيه

ٓه يْاَۡوم  ﴿: -سبحانه–كما قال )): -عند حديثه عن إضمار حأوف اجلأ–قال سيبويه  ا 
 .(3)((أ ض مِّأ فيه﴾ََتۡزِي َنۡفٌس 

ن يْاَۡوم  ﴿: قال)): وقال األخفش ُقْاو   ََتۡزِي َنۡفٌس َع  نهۡفس  َولته
ٓه ؛ ألنّه (اليو،)فنّون  ﴾ا    َشۡي  ا 

يومًا ال جتز  نفس عن نفس فيه شيئًا، : ،، كأنه قالمدمأاً، ودعله من صفة اليو  (فيه)دعل 
هذا يو،  يفعل زيٌد، وليس من األاماء شيٌء : كما داز إضافته إىل الفعل، تقول  (فيه)وإّّنا داز 

 .(4)((ي داف إىل الفعل غري أاماء الزمان؛ ولذلك داز إضمار فيه

وف، وعّلل أصحاب هذا احملذوف هو الدمري العائد من الصفة على املوص: القول الثاين
اليو، د عِّلي مفعواًل على السعة، مّث ح ذِّفيت اهلاء من الصفة كما حتذف من ))القول أَن 

 .وإىل هذا ذهب الكسائيّ . (5)((الصلة

                                     
، والتبيان 7: 8، وأمال ابن الشجأ ،802: 8، ومشكل إعأاب القأآن،228: 8إعأاب القأآن،:نظأ املسألة يفت (1)

 .258: 8، وروح املعاين،730: 5بيب،، ومغين الل005: 8، والدّر املصون،73: 8يف إعأاب القأآن،
 .235،237: 8اإلغفال، (2)
 .087: 8الكتاب، (3)
 .20-22: 8معاين القأآن لألخفش، (4)
 .237: 8اإلغفال، (5)
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ن يْاَۡوم  ﴿: قوله)): قال الفأّاء ُقْاو  ۡفس  َولته  ََتۡزِي َنۡفٌس َع  نه
ٓه وكان الكسائيُّ الجييز ... ﴾ا    َشۡي  ا 

لو : يف الّصالت، ويقول (1) [الصفة يف اصطالح الكوفّيني هي حأف اجلأّ ]صفة إضمار ال
 .(2)((ت فيهمالذ  تكلّ : أنت الذ  تكّلمت، وأان أريد: أدزت إضمار الصفة هاهنا ألدزت

أقأب إىل الصواب؛ وذلك قياساً – (اهلاء)والذ  يظهأ للباحث أَن القول أبّن احملذوف هو 
املوصول، ملا بني الصلة والصفة من أوده الشبه، اليت بّينها الفارسيُّ على حذف العائد من صلة 

يف أول املسألة، ويدّل على صّحة ذلك أَن التقديأ يف كال املذهبني يشتمل على عائد حمذوف 
 .الجتزيه أ، ال جتز  فيه: ، سواء أكان التقديأ(اهلاء)وهو 

  

                                     
: الصفة مصطلح كويف، يقصد به عند الكسائي الظأف، وعند الفأاء اجلار واجملأور، وعند ثعلب ظأف املكان، ينظأ (1)

 .828، 826: ة وواقعاملدارس النحوية أسطور 
 .02 ،08: 8،فأاءمعاين القأآن لل (2)
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﴾ُك  َفيَُكْاوُن  ﴿
 

ُقْاوَل ََلُۥ ُك  َفَيُكْاوُن ﴿: -عّز ودلّ –قول هللا يف  ن نه
َ
َ ۡدَنَُٰه أ

َ
َ أ ٍء إِذَ  ذكأ  (1)﴾إِنهَما قْاَۡوُُلَا لََِشۡ

فالأفع على فهو، ويكون على مع ىن ما أراد هللا ))ق أِّئت  ابلأفع والنصب،  (فيكون)الزداج أّن 
طفًا على أن  نقولي فيكون ع: أن يكون قوله: أحدمها: فهو يكون، والنصب على ضأبني

 .(2)((فيكوني، وجيوز أن  يكون نصباً على دواب ك ن  

اعلم أَن هذا )): وقد اعرتض الفارسّي على توديه الزداج لقأاءة النصب، وخطّأه بقوله
ز ه أحٌد من أصحابنا غريه، ومل أعلم –على أنه دواب  (يكون)الذ  أدازه من النصب يف  مل جي ِّ

 .(3)((ا الودهلغريهم إدازة له على هذ

: ، يقول(أن  نقولي )، عطفًا على (فيكون)مث ذكأ أَن الكسائّي قأأ هذه اآلية بنصب 
إنَه امعه من العأب أكثأ من مخسني مأًّة ابلنصب، وما علمت ه  محل : وددت الكسائَي يقول))

 .(4)((ذلك على أنَه دواب، ولكن على أين  

فقأأي ابن كثري وانفع )) ﴾ُك  َفيَُكْاونُ ﴿: -بارك وتعاىلت–اختلف الق أَاء  يف قأاءة قول هللا 
 (8)رفعاً، وكذلك يف كلِّّ القأآن، وقأأي ابن عامأ{كن فيكون  }: (7)ومحزة (6)عمأو وأبو (5)وعاصم

                                     
 .13:سورة النحل (1)
 .828: 0معاين القأآن وإعأابه، (2)
 .203: تعقبات الفارسي: ، وينظأ055: 2اإلغفال، (3)
 .055: 2السابق، (4)
. ه826اء السبعة، تويف سنة عاصم بن هبدلة أيب النجود، أبوبكأ األسد  الكويّف، شيخ اإلقأاء ابلكوفة، وأحد القأّ  (5)

 .085: 8غاية النهاية،: ينظأ
النجو، الزاهأة يف تأادم : ينظأ. ه851زاّبن بن العالء بن عّمار املازين التميمّي البصأّ ، م ق أِّئ  البصأة، تويف سنة  (6)

 .80:القأّاء
ت، أحد القأّاء السبعة، ت (7) : 8غاية النهاية،: ينظأ. ه857ويف سنة محزة بن حبيب بن عمارة الكويّف التميمّي الزّّ

207. 
 .ه888إما، أهل الشا،، تويف سنة  عبد هللا بن عامأ بن يزيد بن متيم بن ربيعة اليحصيب، من التايعني، (8)

= 
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 .(1)((نصباً   ﴾َفَيُكْاونَ ﴿: والكسائيّ 

 :أما قأاءة الأفع ففي توديهها ثالثة أوده

 ...فهو يكون  : ملبتدأ حمذوٍف، أ خّباً : أن يكون مستأنفاً، أ : أحدها))

 ...(قولي)أن يكون معطوفاً على : والثاين

 .(2)((من حيث املع ىن (كن)أن يكون معطوفاً على : والثالث

فذَن الكسائّي حيمله على أّن  -82:، ويس13:النحل: آلييت–وأّما قأاءة النصب 
 .(3)(أن  نقولي )على  معطوفٌ  (ني فيكو )

وابن  (5)، وطعن ابن جماهد(4)ابلنصب يف سّتة مواضع (ني فيكو )وقد قأأ ابن عامأ 
ابن عامأ دعل ))، ووده الطعن أَن يف هذه القأاءة وغريهم من النحاة (8()7)والعكّب  (6)األنبار 

؛ ألَن لفظه أشبه ابألمأ، واملدارع ال ي  ن صيب (كن)دواابً ابلفاء للفظ  -وهو املدارع- (ني فيكو )
هنا معناه اخلّب وليس األمأ، كما أَن املدارع إذا ن صِّب  (كن)قها طلب، وبعد الفاء إاّل إذا سب

بعد الفاء من دواب األمأ البّد أن  ينعقد منهما شأط ودزاء، وذلك ال يكون إال ابختالف 

                                     
 .85: النجو، الزاهأة: ينظأ

 .050: 0، ودامع البيان يف القأاءات،ق218: 2وإعأاب القأاءات السبع وعللها،: ،وينظأ75: 5احلّجة، (1)
 .86: 2الدّر املصون، (2)
 .028: 8اإلغفال،: ينظأ (3)
 .78:، وغافأ82:، ويس05:، ومأمي13:، والنحل16:، وآل عمأان886:البقأة (4)
 .132 ،878: السبعة :ينظأ (5)
 .823: 8البيان يف غأيب إعأاب القأآن، :ينظأ (6)
صاحب التبيان يف إعأاب القأآن، وغريه، تويف سنة أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن بأهان العكّب  النحو ،  (7)

 .252: نزهة األلباء: ينظأ. ه153
 .73: 8إمالء ما مّن به الأمحن، :ينظأ (8)



34 
 

الفاعلني، ويف قأاءة ابن عامأ اتفق الفعالن والفاعالن، فال جيوز فيها نصب املدارع  الفعلني أو
 .(1)((بعد الفاء

وهذا قول خطأ؛ )): ، قالهاعلى من خّطأ ة ابن عامأ، وردَ عن قأاء حّيان أبو دافعي وقد 
عأيبٌّ، مل  عامأ؛ وهو ردلٌ  ابنِّ  ألَن هذه القأاءة يف السبعة، فهي قأاءة متواتأة، مث هي بعد  قأاءة  

 .(2)((يةالكوفيني يف علم العأب الكسائّي يف بعض املواضع؛ وهو إما،   ، وقأاءة  يكن ليلحني 

-تعاىل–عامأ لقوله  املدارع بعد األمأ، على قأاءة ابنِّ  نصبِّ  والذ  يظهأ للباحث دواز  
بعد  ت  عي ضِّ قد تكون و  ؛ بسبب قاعدة متواتأة قأاءة، وال ينبغي أن تأد  ﴾ُك  َفيَُكْاونَ ﴿: 

بعض لكال، العأب، رّد النحاة ألدله كثريا من أوده العأبية، وخّطؤوا بسببه  انقصٍ  استقأاءٍ 
القأاءات املتواتأة، وكان األوىل أن تعّدل تلك القواعد حبسب مايوافق القأاءة القأآنية، فمثاًل يف 

فعل أمٍأ لفظًا ومع ىًن، وتنتهي  (كن)ملاذا ال جنعل فعل )) ﴾ُك  َفَيُكْاونَ ﴿: -عّز ودلّ -قول هللا 
ملاذا [ مأ، وإّنا معناه اخلّبيف هذه اآلية ال يأاد به األ (كن)ألَن النحاة ذكأوا أن ... ]املشكلة؟

 .(3)(( ال جنعل الفعل على حقيقته؟

–هلذه اآلية بنصب املدارع  عامأ ابنِّ  النحاة يف ختطئة قأاءةِّ  بعض ويدل على فساد قول
وقد )): بداعي الدأورة الشعأية، قال سيبويه القائلِّ  جمهولِّ  يف بيتٍ  النصبي  أدازي  منهم مين   أنَ 

يف اضطأار الشعأ، ونصبه يف االضطأار من حيث انتصب يف غري جيوز النصب يف الوادب 
 :العاملة، فمما نصب يف الشعأ اضطأاراً قوله (أن)الوادب؛ وذلك ألَنك جتعل 

 سي                     أيت  أ ك  مين                      زِّلِّ لِّبي                     ينِّ متيِّ                     يمِّ 
 

حل ِّجي                 ازِّ فيأيس                  رتيِّحييا   (4).((ويأيحل ي                 ق  ابِّ

 

                                     
 .263:مطاعن اللغويني والنحويني يف القأاءات السبع (1)
 .507: 8البحأ احمليط، (2)
 .288: ظاهأة التأويل يف القأآن الكأمي (3)
 .02: 0الكتاب، (4)
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معأض حديث أيب علّي عن شّدة اتصال الفعل  يف -يف اإلغفال-داءت مسألة التنازع 
علّي  ابلفاعل، وعد، دواز حذف الفاعل، معرتضاً على الكسائّي الذ  أداز حذفه، يقول أبو

منه كما  (1)أّنك تدمأه يف لفظك إذا عأفته، وال حتذفه -أيداً –ومن ذلك )): -عن الفاعل–
جيز عندان ما ذهب إليه الكسائّي  حيذف املبتدأ الذ  هو نظريه إذا عأفته، فمن أدل ذلك مل

 .(2)((ال شيء فيه (ضأبين)أَن  (ضأبين وضأبت قومك): يف

فاست  غ ينِّي عن ذكأ  لو داز ذلك جلاز إذا دأى ذكأ اثنني أو مجاعةٍ ))معلِّاًل ذلك أبنَه 
ة على أ  ِّ ذكأها أن تقوله بغري عالمة تثنية وال مجع، فكنت ت  فيأِّغ  الفعل؛ للداللأامائهم؛ جلي 

أن  ت  فيأِّغي الفعل  -إذا مل جيي أِّ ذكأ الفاعل–فاعلِّيهِّ، فكما مل جيز هذا عند اجلمع، كذلك ال جيوز 
لداللة ما جييء بعده عليه، بل إذا مل جيي أِّ ذكأه كان حذفه وتفأيغ الفعل منه أقبح؛ ألنَه من العلم 

، واألحوال الدالة عليه أنقص، كان به أبعد، إذ مل جيي أِّ له ذكأ، فكما كان العلم ابحملذوف أقل
 .(3)((احلذف له أقبح وأبعد

ما ذهب إليه سيبويه  (ضأبين وضأبت قومك)فالقول يف )): مث ذكأ مذهبه يف املسألة بقوله
 .(4)((من أنَه مدمأ على شأيطة التفسري، والفعل غري فارٍغ من الفاعل -رمحه هللا–

البصأيّون إىل إعمال العامل الثاين، وذهب  ، فذهب(5)اختلف النحاة يف مسألة التنازع
 :الكوفّيون إىل إعمال العامل األّول، واستدل البصأيّون أبمور عّدة

                                     
احلذف إسقاط الشيء لفظًا ومع ىًن، واإلضمار إسقاط الشيء لفظًا ال ))هناك فأق بني احلذف واإلضمار، ف (1)

 .081: الكليات((. مع ىنً 
 .13: 2اإلغفال، (2)
 .13: 2السابق، (3)
 .13،18: 2السابق، (4)
ت،: ينظأ (5) ، 880:ئتالف النصأة، وا837:، ومسائل خالفية يف النحو82: 8، اإلنصاف،282: 2املسائل البصّأ

 .871: ، والتنازع أو اإلعمال يف النحو العأيب18: 87، وروح املعاين،21: 0ومهع اهلوامع،
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كثأة إعمال الثاين، وقّلة إعمال األول، حّت إنّه يكاد ال يودد يف غري شعأ، : أحدها))
 ... الف األول؛ فذنَه قد داء يف القأآن

ني أقأب  إىل املعمول، فكان أوىل به ممّا ب يع دي عنه؛ وهو األّول،  أَن الثاين من العامل: والثاين
بصدرِّه وصدرِّ زيٍد،  فض الصدر محاًل على الباء؛ ألّّنا أقأب إليه من  (1)خيَشن ت  : كما قالوا

 ...الفعل الذ  هو خشنت

أ  ضيبٍّ خيأٍِّب، فحمل: أّّنم اعتّبوا اجلوار مع فساد املع ىن، فقالوا: والثالث وا اخلأب د ح 
َ ﴿:(3)وحيىي بن واّثب (2)على الدّب، وهو يف املع ىن للجحأ؛ لقأب اجلوار، وقأأ األعمش إِنه لَّه

 .(5)((؛ لقأب اجلوار(ذو) فض املتني محال على القوة، واملع ىن ل (4)﴾ زه ُق ُذو للُۡقْاوهةِ للَۡمتِ ِ ُهْاَو للره 

 :واستدل الكوفّيون أبمور أمهها

ّول سابق، صا ح للعمل كالثاين، فكان إعماله أوىل من إعمال الثاين؛ ألَن أّن األ: أحدها))
وأخواهتا ال تلغى إذا تقدمت على معموليي ها،  (ظننت)للسبقية أثأًا يف العمل، أال تأى أَن 

 ... الف ما إذا مل تتقد،

ضأبين  :ور، وهو اإلضمار قبل الذكأ إذا قلتظأَن إعمال الثاين يؤد  إىل حم: والثاين
 .(6)((وضأبت  زيداً، واإلضمار قبل الذكأ ال جيوز، فكذلك ما أّدى إليه

                                     
 .826: املعجم الوسيط: خّشن صدره أ  أوغيأيه، ينظأ (1)
سنة أبو حمّمد سليمان بن مهأان األعمش األسد  الكويف، كان يسمى ابملصحف؛ لشّدة إتقانه وضبطه وحتأّيه، تويف  (2)

 .52: النجو، الزاهأة يف تأادم القّأراء: ينظأ. ه818
غاية : ينظأ. ه830حيىي بن واّثب األسد  الكويف، من التابعني، روى عن ابن عمأ وابن عباس، تويف سنة  (3)

 .008: 2النهاية،
ت (4)  .58:سورة الذاّر
 .882-888: 0املقاصد الشافية، (5)
 .823: 0السابق، (6)



33 
 

فهو يأى  -وإن كان ظاهأه موافقًا ملذهب البصأيني–وللكسائّي رأ  خمالف للمذهبني 
ظاهٍأ وال مسترٍت، قال  إعمال العامل الثاين بشأط أن يكون الفعل السابق من دون فاعل؛ ال

 .(1)((كسائيُّ إعمال الثاين، بشأط حذف فاعل األّولوقد أداز ال)): املأاد 

مل يقل  به أحد من النحاة قبل الكسائّي، وقد داء يف   -يف ابب التنازع–وحذف الفاعل 
 .(2)((أالَ يكون ما حي  ذيف  كاجلزء، فال  حيذف  الفاعل))كتب النحو أَن من شأوط احلذف 

إذا دّل عليه دليل، وهو ما يعّّبون عنه  إضمار الفاعل -وغريمها–ويأى سيبويه واملّبد 
 .ابإلضمار على شأط التفسري

األول من ضمري الفاعل؛ لئاَل خيلو من  إذا أعملت اآلخأ فال بد يف)): قال سيبويه
 .(3)((فاعل

فالعأب ختتار إعمال اآلخأ؛ ألنَه أقأب، وحتذف إذا كان فيما أبقوا دليل )): وقال املّبد
َ َكثِي  ﴿: -عّز ودلّ – على ما ألقوا، قال هللا َٰكِرِيَ  لَّه َٰكَِرَٰتِ ا َوللذه َوللَۡحَٰفِِظَ  ﴿: وقال ﴾َوللذه
 :فالفعالن فارغان يف اللفظ، م ع ميالن يف املع ىن، قال الشاعأ (4)﴾فُُروَجُهۡم َوللَۡحَٰفَِظَِٰت 

 حني              ن  مبِّي             ا عِّن              دياني ويأين              تي مبِّي             ا
 

 ف  عِّن               ديكي رياٍض، ويال              َأأ    خم  تيلِّ               
 .حنن راضون مبا عندان: أراد 

قلت يف إعمال  (ضأبين)ضأبت  وضأبين زيداً، فذن قدمت : فذذا أعملت األول قلت
ضأبين وضأبت  زيداً، قدمت الفعل مدمأًا فيه الفاعل؛ ألَن الفعل ال خيلو من فاعل، : اآلخأ

 .(1)((والذ  بعده تفسرٌي له، وهو من املدمأ املتقّد، على شأيطة التفسري

                                     
 .708: 2صد واملسالك،توضيح املقا (1)
 .007: 7مغين اللبيب، (2)
 .62: 8الكتاب، (3)
 .05:سورة األحزاب (4)
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والذ  يظهأ للباحث أَن  إعمال العامل الثاين أوىل بشأط أن يدمأ الفاعل يف العامل 
، ومعلو، أّن الفعل العامل ومعمولهاألّول؛ ألَن إعمال العامل األّول يؤد  إىل الفصل بني 

عمدة يف الكال،  -أيدا–عل اشديد االتصال بفاعله، حّت كأّّنما كالكلمة الواحدة، والف
 .لًة فيحذفوليس فد

يتدح لنا موقف الفارسّي من إما، حناة الكوفة  -من مسائل–من خالل ما سبق 
يف دلِّّ املسائل اليت فيها رأ  للكسائّي، وهذا  -يف اإلغفال–، فقد رأينا أنَه يوافقه (الكسائيّ )

 .يدّل على إنصاف الفارسّي، وعد، تعصبه لنحوّ  مهما كان مذهبه

                                     
 .880-882: 0املقتدب، (1)
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د الفأّاء ء، حيىي بن ّز معاين )، إما، حناة الكوفة يف زمنه، صاحب (ه236)أبو زكّأ
، وقد كان للفأاء أثٌأ يف علم العأبية، حّت قال نحو الكويفّ ال يفتاب وصل إلينا ، أشهأ ك(القأآن

ال الفأّاء لسقطت العأبية؛ لوال الفأّاء ما كانت عأبية؛ ألنّه خّلصها وضبطها، ولو )): (1)عنه ثعلب
ألّّنا كانت ت  تينازع ويّدعيها كّل من أراد، ويتكّلم الناس فيها على مقاديأ عقوهلم وقأائحهم 

 .(2)((فتذهب

فقد كان كثرياً ما خيطّئه ويأّد رأيه، ومن أمثلة  -يف اإلغفال–أّما موقف الفارسّي من الفأّاء 
 :ذلك قوله

 .(3)((أخط... تبنّي أّن قول الفأّاء))
 .(4)((فبعيٌد من الصواب دّداً ... وأّما قول الفأّاء))
 .(5)((فال حّجة له فيه... فأّما ما أنشده الفأّاء يف هذا))
 .(6)((...والدليل على فساد هذا القول... وحكي عن الفأّاء أنّه قال))
 .(7)((فاسدٌ ... اعلم أَن قول الفأّاء))

 .لقادمةئل اذلك من خالل املساوسيتدح لنا حقيقة 
  

                                     
أبو العّباس أمحد بن حيىي بن زيد بن سّيار الشيباين النحو ، إما، الكوفيني يف زمانه، أخذ عن األعأايب واألثأ، وسلمة  (1)

نزهة : ينظأ. ه228ه األخفش الصغري وابن عأفة وابن األنبار ، تويف سنة بن عاصم وابن سال، اجلمحي، وأخذ عن
 .200: األلباء

 .2: 1نباه الأواة،إ (2)
 .832: 8اإلغفال، (3)
 .25: 2السابق، (4)
 .2:27السابق، (5)
 .223: 2السابق، (6)
 .021: 2السابق، (7)
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ِۡكرِ ﴿: -تعاىل–يف قوله 
–ذكأ الفارسّي أَن الفأّاء زعم أَن قوله  (1)﴾َصۚ َوللُۡقۡرَء ِن ذِي لَّل 

ۡهلَۡكَنا﴿: -سبحانه
َ
لكم أهلكنا، وحذفت الال،؛ بسبب : دواب القسم، وأصله (2)﴾َكۡم أ

 :الفاصل بني القسم ودوابه، ونص الفأّاء

مينٌي، اعرتض كالٌ، دون موقع دواهبا، فصار دواهبا دواابً  ﴾لُۡقۡرَء نِ َول﴿ :إّن قوله))
ِيَ  ﴿: والقأآن ذ  الذكأ لكم أهلكنا، فلّما اعرتض قوله: للمعرتض وهلا، فكأنّه أراد بَِل لَّله
ة  وَِشَقاق    ِِف ِعزه

ن ۡمِس ﴿: دوااًب للعزّة ولليمني، ومثله قوله (كم)صارت  ﴾َكَفُرو  َوللشه
 َٰ ََٰها﴿: ، اعرتض دون اجلواب قوله(3)﴾َهاَوُضَحى ى فۡلَحَ ﴿، فصارت (4)﴾َوَنۡفس  َوَما َسْاوه

َ
اتبعة  ﴾قَۡد أ

لَۡهَمَها﴿: لقوله
َ
 .(5)((والشمس وضحاها لقد أفلح: وكفى من دواب القسم، وكأنّه قال ﴾فَأ

مدخل وهذا الذ  ذكأه غري دائٍز البّتة عندان، وذلك أنّه ال )): فخطّأه الفارسيُّ بقوله 
 :، أّما اليت لالبتداء فتمنع من الدخول عليها من دهتني(كم)لشيء من الالمات على 

 .ابلفعل الذ  بعده، وهي ال تدخل على املفعوالت (كم)النتصاب : إحداها

أَن  هذه الال، إّّنا تدخل على املبتدأ، الذ  تسلط عليه األفعال الداخلة : واجلهة األخأى
 ،ذه األفعال عليه، مل جيز دخول الضارعها، فذذا مل جيز دخول ه على املبتدأ واخلّب وما

يعمل فيها ما قبلها،  ال يف كلتا دهتيها اخلّب واالستفها، (كم)االبتداء؛ ألّّنا تبقى متعلقة، و
 .وال تب ىن عليه، وإّّنا تب ىن اجلملة اليت هي فيه على ما قبلها، فاحلكم هلا من دوّنا

                                     
 .2-8:سورة ص (1)
 .0:سورة ص (2)
 8:سورة الشمس (3)
 .6:مسسورة الش (4)
 .026: 2معاين القأآن، (5)
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لينطلقّن، ولقد قا، زيد، : دون األاماء، حنو[ أ  الال، املؤكدة]لوأّما الداخلة على األفعا
 (كم)فذّّنا ختتص ابلدخول على األفعال دون األاماء، وإذا كان كذلك مل يكن هلا على 

تبنّي أَن ... (كم)فذذا امتنع مبا ذكأان دخول واحدة من الالمني على ... مدخل؛ إذ كانت ااماً 
 .(1)((واب القسم خطأد (كم أهلكنا): قول الفأّاء

ۡهِل ﴿: -تعاىل–مّث ذكأ ما حكاه الفأّاء أّن بعدهم يأى أّن قول هللا 
َ
ّٞ ََتَاُصُم أ َٰلَِك َۡلَق  إِنه َذ

 :هو دواب القسم، ونّص الفأّاء (2)﴾لُلها ِ 

ۡهِل لُلها ِ ﴿: ﴾َوللُۡقۡرَء نِ ﴿وزعم قوٌ، أّن دواب ))
َ
ّٞ ََتَاُصُم أ َٰلَِك َۡلَق  كال، قد   ، وذلك﴾إِنه َذ

ودأت بينهما قصص خمتلفة، فال جند ذلك مستقيمًا  ﴾َوللُۡقۡرَء نِ ﴿: أتّخأ أتّخأًا كثريًا عن قوله
 .(3)((يف العأبية وهللا أعلم

وليس ميتنع عند ؛ جلأ  هذه القصص أن تكون عليه، وإن  )): فعّقب عليه الفارسّي بقوله
بعد من ذكأ أمٍأ يف سورة يكون كان األحسن غريه، وليس الفصل هبذه القصص بينهما أب

 .(4)((اجلواب عنه يف سوة أخأى

َصۚ َوللُۡقۡرَء ِن ذِي ﴿: -سبحانه–لقول هللا  (5)اختلف النحاة واملفسأون يف دواب القسم
ِۡكرِ 
 :على أوده ﴾لَّل 

، كما ﴾َوللُۡقۡرَء نِ ﴿: ؛ ألَن معناه حق، فهي دواب لقوله﴾َصۚ ﴿دواب القسم : فقيل))
 ...وهللا، نزل وهللا، ودب وهللاحّقاً : تقول

                                     
 .832-833: 8اإلغفال، (1)
 .71: سورة ص (2)
 .026: 2معاين القأآن، (3)
 .830: 8اإلغفال، (4)
: 6، وتفسري البغو ،66-67: 7، ومعاين القأآن للنّحاس،122: 2معاين القأآن لألخفش،: ينظأ هذه املسألة يف (5)

 .106: 7، وإعأاب القأآن الكأمي وبيانه،588: 7ين اللبيب،، ومغ811: 85، واجلامع ألحكا، القأآن،72
 



37 
 

ة  وَِشَقاق  ﴿اجلواب : وقيل  ِِف ِعزه
ن ِيَ  َكَفُرو  نفي ألمأ سبق، وإثبات  (بل)؛ ألّن ﴾بَِل لَّله

 ...لغريه

ۡهلَۡكَنا﴿اجلواب : وقيل
َ
 (كم)والقأآن لكم أهلكنا، فلَما أتّخأت : ، كأنّه قال﴾َكۡم أ

ۡمِس وَ ﴿: حذفت الال، منها، كقوله ََٰهاَوللشه فۡلَحَ ﴿: ، مثّ قال﴾ُضَحى
َ
 .لقد أفلح: أ  ﴾قَۡد أ

َب للرُُّسَل فََحقه ِعَقاِب ﴿دواب القسم : وقال األخفش ٓه َكذه  ...(1)﴾إِن ُُكٌّ إِ

ۡهِل لُلها ِ ﴿: دواب القسم قوله: وقال الكسائي
َ
ّٞ ََتَاُصُم أ َٰلَِك َۡلَق   ...﴾إِنه َذ

 (2)﴾ا َما ََلُۥ ِم  نهَفاٍد إِنه َهََٰذ  لَرِزُۡقنَ ﴿اجلواب : وقيل

 .(4)((والقأآن ذ  الذكأ لتبعثّن وحنوه: اجلواب حمذوف، تقديأه: (3)وقال قتادة

 

إّن دواب القسم : والذ  يظهأ للباحث أّن أقأبي األقوال إىل الصواب قول  من قال
 :حمذوف، ويقو  ذلك

  لُۡقۡرَء ِن َصۚ َول﴿: -تعاىل-عد، اتفاقهم على حتديد دواب القسم يف قوله﴾. 
 الكأمي، ومن أمثلة ما حذف دوابه كثأة حذف دواب القسم يف القأآن: 

 (5)﴾َقۚ َوللُۡقۡرَء ِن للَۡمِجيدِ ﴿: -تعاىل-قوله 
ا﴿: -سبحانه-وقوله  َٰزَِعَِٰت َغۡرق   (6)﴾َوللنه

                                     
 .81: سورة ص (1)
 .51: سورة ص (2)
: ينظأ. ه285قتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب، أخذ القأاءة عن احلسن البصأّ  وابن سريين، تويف سنة  (3)

 .2200: 5معجم األدابء،
 .811: 85اجلامع ألحكا، القأآن، (4)
 .8: سورة ق (5)
 .8: سورة النازعات (6)
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َفۡجرِ ﴿: -عّز ودلّ -وقوله 

 .(2)، وغريها من اآلّت(1)﴾َوََلَاٍل َعَۡش   ١َوللۡ
 

  يف هذه اآلية،  (3)بعض النحاة واملفسأين على القول حبذف دواب القسماتفاق 
 .وغريهم ، وابن هشا،،(6)، والقأطيب(5)، والزخمشأ (4)قتادة، والنحاس: ومنهم

 

                                     
 .2، 8: سورة الفجأ (1)
 .587-585: 7مغين اللبيب،: ينظأ (2)
، ومغين 811: 85، واجلامع ألحكا، القأآن،213: 5، والكّشاف،66: 7معاين القأآن للنّحاس،: ينظأ يف ذلك (3)

 .586: 7اللبيب،
، تويف سنة (إعأاب القأآن)داج، من أشهأ مؤلفاته أبودعفأ أمحد بن حمّمد بن إاماعيل املصأ  النحو ، تلميذ الز  (4)

 . ه008
 .138: 85سري أعال، النبالء، : ينظأ

 .ه508، تويف سنة (يف غأيب احلديثالفائق )و (الكشاف)أبو القاسم حممود بن عمأ، صاحب  (5)
 .223: نزهة األلباء: ينظأ

 .ه768، تويف سنة (ألحكا، القأآن عاجلام)حمّمد بن أمحد بن أيب بكأ األنصار  املالكّي، صاحب  (6)
 .217:طبقات املفسأين: ينظأ
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ۖۡ َفيَتََعلهُمْاوَن مِنُۡهَما فََل ﴿ ﴾تَۡكُفۡر
 

 :﴾َتَعلهُمْاونَ َفيَ ﴿: ذكأ الزداج أّن للنحاة قولني يف إعأاب قوله

 (منهما)وهو خطأ؛ ألّن قوله  (يعلمون): عطف على قوله (فيتعلمون)إّن : قال بعدهم))
عطف على ما يودبه مع ىن  (فيتعلمون): دليل ههنا على أّن التعّلم من امللكني خاصة، وقيل

ون، وهذا إّّنا حنن فتنة فال تكفأ، فال تتعلم وال تعمل ابلسحأ، فيأبون فيتعلم: الكال،، املع ىن
واألدود يف هذا أن يكون عطفا على يعلمان فيتعلمون، واستغ ىن عن ذكأ . قول حسن

 .(2)((مبا يف الكال، من الدليل عليه (يعلمان)

 :، وأداز محلها على األوده اآلتية(فيتعلمون)وقد بنّي الفارسّي رأيه يف إعأاب 

. ، وإّما أن  جتي عيليه خّبي مبتدٍأ حمذوفٍ إَما أن  جي  عيلي الفعل معطوفًا ابلفعل على فعٍل قبله))
أو فعاًل ... (يعّلمان)أو  (يعّلمون)أو يكون ... (كفأوا)والفعل  الذ  قبله الخيلو من أن  يكون 

تيديَل عليه ابملع ىن  .(3)((مقّدراً حمذوفاً من اللفظ، ي س 

َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡ  ﴿: -عّز ودلّ –من قول هللا  (فيتعلمون): اختلفت أقوال النحاة يف توديه
َما ََنُۡ  فِۡتَنةّٞ  َ إِنه َٓ َٰ َيُقْاو َحٍد َحِته

َ
ِقْاُوَن بِهِۦ َبۡ َ للَۡمرۡ  فََل  أ ۖۡ َفَيَتَعلهُمْاوَن ِمۡنُهَما َما ُيَفر  َوَزوِۡجهِۦۚ َوَما ُهم  ءِ تَۡكُفۡر

 ِۚ ٓه بِإِۡذِن لَّه َحٍد إِ
َ
ِيَ  بِهِۦ ِمۡ  أ  (فيتعلمون)إّما أن يكون :  أحد أمأينومأدُّها كلها إىل (4)﴾بَِضاَ  

على النحو  (5)معطوفاً على فعٍل قبله، وإّما أن يكون خّباً ملبتدٍأ حمذوف، وملخص هذه األقوال
 :النحو اآليت

                                     
 .832:سورة البقأة (1)
 .885: 8معاين القأآن وإعأابه، (2)
 .063: 8اإلغفال، (3)
 .832:سورة البقأة (4)
: 8، والبحأ احمليط،833: 8، والتبيان يف إعأاب القأآن،855: 2، والتعليقة،250: 8إعأاب القأآن للنحاس،:ينظأ (5)

 .886: ، وتعقبات الفارسي011: 8، وروح املعاين،06: 2صون،، والدر امل533
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 وقال )): ، وهو قول سيبويه، ونّصه(كفأوا)معطوفاً على  (فيتعلمون)أن يكون : األّول

ۖۡ َفَيَتَعلهُمْاونَ  َفَل ﴿: -عّز ودلّ - ال : فارتفعت؛ ألنَه مل خي  ّبِّ عن امللكني أَّنما قاال ﴾ِمۡنُهَما تَۡكُفۡر
 .(1)((فيتعلمون؛ ليجعال كفأه سبباً لتعلُّم غريه، ولكَنه على كفأوا فيتعّلمون تكفأ

: وهو أحد قول الفأّاء، يقول الفأّاء (يعلمون الناس السحأ)أن يكون معطوفًاعلى : الثاين
يعلمون الناس السحأ : وما يعلمان، إّّنا هي مأدودة على قوله: قولهفيتعلمون ليست جبواب ل))

 .(2)((فيتعلمون ما يدّأهم وال ينفعهم

أيبون فيتعلمون، : أن يكون معطوفا على حمذوف دّل عليه أول الكال،، والتقديأ: الثالث
، فيأبون إّنا حنن فتنة: متصلة بقوله (فيتعلمون)ويكون )): وهو القول الثاين للفأّاء، يقول

 .(3)((فيتعلمون ما يدّأهم، وكأنّه أدود الودهني يف العأبية

واألدود يف هذا )): ، وهو قول الزداج، يقول(وما يعلمان)أن يكون معطوفًا على : الأابع
 .(4)((أن يكون عطفا على يعلمان فيتعلمون

: الفارسّي، يقول خٌّب ملبتدٍأ حمذوٍف، وهو من األقوال اليت أدازها (فيتعلمون)أّن : اخلامس
 .(5)((فهم يتعّلمون منهما، وذلك غري ممتنع: فأّما كون ه  خّباً للمبتدأ احملذوف فعلى أّن تقديأه))

 .(6)((هو مستأنف: وقيل)): أنّه مستأنف، وهو قول العكّب ، يقول: السادس

؛ مجلة مستأنفة، منقطعة عّما قبلها (فيتعّلمون)والذ  يأّدحه الباحث أن تكون مجلة 
ليتجنب اخلالف يف التأويل، الذ  قد يؤد  إىل االبتعاد عن املع ىن املأاد من اآلية الكأمية، وقد 

                                     
 .08: 0الكتاب، (1)
 .71: 8معاين القأآن، (2)
 .8:71السابق، (3)
 .885: 8معاين القأآن وإعأابه، (4)
 .082: 8اإلغفال، (5)
 .833: 8التبيان، (6)



33 
 

وهذه مسألة فيها نظأ، وحبث )): (1)قال هبذا القول غري واحد من النحاة، قال مّكي القيسي
 .(2)((مستأنفاً  (فيتعلمون)عن املعاين اليت هبا يتّم اإلعأاب، وأحسنه أن  يكون 

 .(3)((نّه مستأنفإأحسن ما قيل فيه )): النحاس وقال

  

                                     
 .263: 2غاية النهاية،: ينظأ. ه106 األندلسّي، تويف سنة مّكي بن أيب طالب ، أبو حمّمد القيسّي القريوايّن مثّ  (1)
 .817: 8مشكل إعأاب القأآن، (2)
 .250: 8إعأاب القأآن، (3)
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آني لك أن تفعل كذا، وأَن األلف والال، دخلتا على دهة : أصلها (اآلني )زعم الفأّاء أّن 
 .احلكاية

إّّنا هو آني كذا  (اآلني )إَن : اعلم أّن قول الفأّاء)): فاعرتض عليه الفارسّي ورّد عليه بقوله
فاسد؛ وذلك أنّه  إن  كان فعاًل قد ن قِّلي -َن األلف والال، دخلت على دهة احلكاية وكذا، وأ

 :فس مِّيي به، ال خيلو من أحد أمأين

 .إّما أن  يكون فيه ضمري  الفاعل، وإّما أن  يكون فارغاً 

فذن كان فيه ضمري  الفاعل ودب أاّل يدخل فيه ألف وال،، أال تأى أَن اجل ميل اليت يسّمى 
 (أتييَبطي شيأّاً )و (ب يأيقي حني أ ه  )ا من الفعل والفاعل ال مدخل لأللف والال، فيه، كتسميتهم بهب
ّباً )و وإن  كان فارغاً ... (اآلني )، فال تدخل األلف والال، على شيٍء من هذا، فكذلك (ذيَرى حي

 :من الفاعل خالياً منه، كان فاسداً من دهتني

ألعأبته ومل  (ضيأيبي )فيه، أال تأى أّنك لو امّيت رداًل بأنّه ال مذهب للبناء : إحدامها
 ...تبنه

مل  (ضيأيبي )عأيف فيه، أال تأى أَنك لو اميتي رداًل بتأنَه ال مدخل لال، ال: واألخأى
 .(1)((مل يدخلوا األلف والال، (كيع سيبي )تدخل ال، التعأيف فيه، وكذلك فعلت العأب ملّا اَموا ب

وهذا قوٌل يفسد )): غفال وصف قول الفأّاء يف هذه املسألة بقولهويف موضع آخأ من اإل
 .(2)((يف اللفظ واملع ىن، وحكم مثله أالّ يعأّج عليه

 

                                     
 .027-021: 2اإلغفال، (1)
 .036: 8السابق، (2)
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هي إيأاد اللفظ على استيفاء صورته األوىل، وعلى هيأته املسموع هبا دون  احلكاية
 .(1)تغيري

رّي فيها األاماء عن حاهلا هذا ابب احلكاية اليت ال تتغ)): -يف ابب احلكاية–قال سيبويه 
 .(2)((هذا أتّبطي شأّاً : يف الكال،، وذلك قول العأب يف ردل يسّمى أتّبطي شأّاً 

إَنك إذا اميت ابلفعل  مسألة حكاية الفعل ال خالف فيها بني سيبويه والفأّاء من حيث  
 .اإلعأاب أن حتكيه على هيأته قبل التسمية دون تغيري، وجيوز لك أن ختأده من البناء إىل

إّن هللا : "فذن أردت حكاية هذه احلأوف تأكتها على حاهلا، كما قال)): قال سيبويه
م ذ  : ويف احلكاية قالوا... عن قيٍل وقاٍل، ملّا دعله ااماً : ومنهم من يقول" ينهاكم عن قيلي وقالي 

 .(3)((مذ ش بٍّ إىل ّدبٍّ : ش َب إىل د َب، وإن شئت

عن قيلي وقالي  -ملسو هيلع هللا ىلص–ّنى رسول هللا : كما قالوا)): فأّاء، ونّصهومثل هذا الكال، ذكأه ال
وكثأة السؤال، فكانتا كاالامني، فهما منصوبتان، ولو خ فِّديتيا على أّّنما أ خأِّدتا من نّية الفعل 

 .(4)((كان صواابً 

أال تأى )): أاب، قالأّما الفارسّي فذنه يأى أن الفعل إذا ام ِّّيي به خأج من البناء إىل اإلع
ألعأبته ومل تب نِّهِّ، وكذلك فعلت العأب فيما حكى عنهم سيبويه  (ضيأيبي )     أَنك لو امّيت رداًل ب

 .(5)((العدو الشديد: والعيك سيبية  : أعأبوا، قالوا (كيع سيبي )ملّا اَموا ب

به ودب إعأابه ال  وحقيقة مذهب الفارسّي يف املسألة أنّه يأى التسمية ابلفعل، وإذا ام ِّّيي 
: بقاؤه على بنائه، وال يأى حكاية الفعل؛ ألَن الفعل يلزمه الفاعل، وال جيوز أن يفارقه، يقول

                                     
 .132:الكلّيات: ينظأ (1)
 .026-027: 0الكتاب، (2)
 .272-278: 0السابق، (3)
 .178: 8معاين القأآن، (4)
 .027: 0غفال،اإل (5)
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ي عأيب، فذلك خالف مذهب العأب والنحويني،  فأَما أن حي  كى الفعل حكايًة إذا ام ِّّيي به وال))
دل أَن الفعل يلزمه الفاعل فال ي فارقه، فلو وإَّنا مل جتي ز  حكاية الفعل إذا ن قِّلي فس مِّي به من أ

حكي بعد التسمية للزمه الفاعل كما يلزمه قبل ؛ ألنَه ال خيلو من الفاعل، فاحلكاية فيه إذا امي 
به تؤد  إىل خالف الغأض املقصود؛ ألَن املسَمى ابلفعل لو حكاه يف حال التسمية للزمه 

يلزمه الفاعل ال يفارقه يف حاٍل، فلّما كان كذلك أ زيلي  التسمية ابجلملة دون املفأد؛ إذِّ الفعل
 .(1)((عن الفعلية إبعأابه، وت أِّكيت  حكايته، وصَحت التسمية به لذلك دون فاعله

 التسمية ابملفأد، والتسمية ابجلملة، أَما املفأد فقد: والذ  يظهأ للباحث دواز األمأين
ابإلعأاب، ومنهم من تأكه على حالة  ؛ د بٍّ ش بٍّ إىل ذم: مدى من النصوص السابقة قوهلم

البناء اليت كان عليها قبل التسمية، وأّما التسمية ابجلملة فقد اتفقوا على التسمية هبا بلفظها 
 .أتّبطي شأّاً : دون تغيري، كقوهلم

يي ب)): قال أبو البقاء ، فمّما ام ِّّ َي تي هبا أو مل ت سيمِّّ أتّبطي : هوأَما اجلمل فت حكى بلفظها، امي
ّباً، وما مل ي سيَم به كقولك  .(2)((داءين زيٌد وحنوه: شأّاً، وذيَرى حي

على سبيل  (أل)فعٌل دخلت عليه  (اآلني )اعرتاض الفارسّي على الفأّاء الذ  يأى أن  وأَما
 .فالقول ما قال الفارسّي، وقد سبق ذكأه يف أّول املسألة–احلكاية 

  

                                     
 .038: 8السابق، (1)
 .802: 2اللباب يف علل البناء واإلعأاب، (2)
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فقد  (1)﴾قُۡل َهلُمه ُشَهَد ََءُكُم ﴿: -تعاىل–ذه املسألة عند احلديث عن قول هللا داءت ه

فأّما اهلاء )): قال. فعل أمأ (مل َ )اليت للتنبيه، و (ها): عبارة عن (هيل مَ ) ذكأ الفارسّي أّن اسم الفعل
قد حيتاج إىل استعطاف اليت للتنبيه، حلقت أّوالً؛ ألّن لفظ األمأ  (ها)الالحق هلا أّواًل فهي من 

 .(2)((املأمور، واستدعائه إلقباله على األمأ

التنبيه على غري مجلة فعل  (ها)وقد احتّج لذلك ابلقياس، وذلك بقياسه على دخول 
ُ ادَ جَ  ءِ َٓ ؤُ هَ  من وتُ ا أَ هَ ﴿ : وقد دخل هذا احلأف يف مجل أ خيأ، حنو)): األمأ، وذلك بقوله  من لن

ث  أي االستعمال معها فغ ريِّّ (مل َ )يف هذا املوضع؛ فكذلك حلقت فكما دخل  (3) ﴾من هُ نن عَ  ، إاّل أنّه كي
، وما : ابللفظ؛ لكثأة االستعمال، كاألشياء تغيرّي لذلك ابحلذف، حنو مل أ بيل، وال أد رِّ، ومل ييك 

َءِ هَ ﴿: أشبه ذلك ممّا يغرّي للكثأة، وقد قأأ بعض القأّاء َٓ ُؤ وُتۡم َهَٰٓ
َ
أللف، فذذا فحذف هذه ا (4)﴾أ

 .(5)((حذفها يف هذا املوضع، مع أنّه مل يكثأ كثأ ما أعلمتك، كان حذفه هناك أددر

وحكي عن الفأّاء أنّه )): مث ذكأ رأ  الفأّاء وخطّأه، وذكأ ما يدّل على فساد قوله، قال
 (هل)أَن والدليل على فساد هذا القول . من قصدت (أ،َ )، و(هيل  أ ،َ )إّن أصله : (هيل مَ )قال يف 

 :الختلو من أحد أمأين

وهذا يدخل يف اخلّب، وإَما أن  تكون مبع ىن االستفها،، وليس  (قد)إَما أن  تكون مبع ىن 
وال مدخل، أال تأى أنّه ي  أياد  هبا األمأ دون غريه، والدليل  (هيل مَ )لواحٍد من احلأفني متعّلق ب

                                     
 .853:سورة األنعا، (1)
 .286: 2اإلغفال، (2)
 .832:سورة النساء (3)
 .236:السبعة: وهي قأاءة ابن كثري، ينظأ (4)
 .288-286: 2اإلغفال، (5)
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هل : ه هلا هنا، أال تأى أنّه ال يكونعلى ذلك تثنية من ثّناها، ومجع من مجعها، فال ود
، وأنت أتمأ، كما ال تقول أِّب  أِّب  : اض   .(1)((قد اض 

 :على قولني (2)(هيل مَ )اختلف النحاة يف اسم الفعل 

: ، وهو قول الفأّاء، ونّصه(أ ،َ )للزدأ واحلث، والفعل  (هيل  )مأكبة من  (هيل مَ )أّن : أّوهلما
 .(3)((فرتكت على نصبها (أ ،َ )فد َم إليها  (هل)إّّنا كانت ... (إليناهلَم )ونأى أّن قول العأب ))

، وهو قول اخلليل ومجهور البصأيني، (مل َ )التنبيه، والفعل  (هيا)مأكبة من  (هيل مَ )أّن : اثنيهما
ثأة ولكّنهم حذفوا األلف؛ لك... للتنبيه(هاء)أحلقتها  (مل َ )أّّنا [ أ  اخلليل]وزعم )): قال سيبويه

 .(4)((استعماهلم هذا يف كالمهم

غري مأكبة، وقد استحسن أبو حّيان هذا الأأ ، قال أبو  (هيل مَ )والذ  يأاه الباحث أَن 
ليست مأكبة، وهو قول ال أبس به، إذ األصل البساطة، حّت يقو، : منهم من قال)): حّيان

 .(5)((دليل واضح على الرتكيب

هيل َم، هيل مِّي، هيل َما، هيل مُّوا، هيلممن، فهي عندهم : يقولون))ويدّل على ذلك أَن بين متيم 
 .(6)((فعل ال اسم فعل

  

                                     
 .223: 2السابق، (1)
، 61-60:، وحأوف املعاين581: 2، ومعاين القأآن للنحاس،2:250اس،الزاهأ يف معاين كلمات الن:ينظأ (2)

 .823: ، وتعقبات الفارسي868:، وآراء الفأّاء النحوية87: 0، ومهع اهلوامع،268: 8واخلصائص،
 .230: 8معاين القأآن، (3)
 .522: 0الكتاب، (4)
 .2035:ارتشاف الدأب (5)
 .031: 0حاشية الصّبان، (6)
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من خالل ما تقّد، من دراسة موقف الفارسّي من مذهيب البصأة والكوفة، تظهأ لنا 
شخصية الفارسّي، النحوّ  املنصف يف أخذه ورّده، فقد وافق البصأيني وخالفهم، ووافق 

هم، فمن البصأيني وافق سيبويه يف دّل آرائه اليت ذكأت يف اإلغفال، وخالف الكوفيني وخالف
املّبد يف أغلب آرائه، ومن الكوفيني وافق الكسائي يف دّل آرائه، وخالف الفأاء وأكثأ من 

 .ختطئته

فسيؤّدل ذلك إىل –وليكون الباحث دقيقًا يف حكمه على املذهب النحو  للفارسّي 
حيث سيدرس آراء الفارسّي اليت انفأد هبا يف اإلغفال، عندها  -إبذن هللا-الفصل الثالث 

ستكون الأؤية قد اكتملت أما، الباحث، فيكون رأيه قد داء بعد دراسة وافية ملسائل اإلغفال، 
 .وآراء الفارسّي فيها
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بتتبعنا للفارسّي يف الفصل السابق من هذه الدراسة اتضح لنا ميوله إىل البصريني، 
وأخذه آبرائهم، وانتصاره هلم، وتقدميهم على غريهم، متمثاًل ذلك يف متسكه بكتاب سيبويه، 
وأتثّره به، وحماكاته يف جّل آرائه، غري أّن ذلك كلَّه مل مينعه من خمالفة البصريني يف بعض 

 .خمالفيهم علىواالحتجاج هلا، واالنتصار هلم  آرائهم، وتقدمي آراء الكوفيني،

آراء النحاة، يتجّلى ذلك يف مناقشتها،  أثٌر ظاهٌر يف التعامل مع وكان للفارسيّ 
 .ودراستها، ونقدها، وتقوميها، والرتجيح بينها

اء مل يسبقه أحٌد رأيه، ويقول آبر  يف ومل يقف الفارسّي عند هذا احلّد، بل كان جيتهد
بدراستها،  -إبذن هللا–إليها، ويف اإلغفال مجلة من هذه اآلراء النحوية، وسيقوم الباحث 

 .ومقارنتها آبراء من سبقه من النحاة

 :مها  مبحثني،إىلون الدراسة يف هذا الفصل مقسمة وستك
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ول حث  الأ  مب 
ال

 

جمّرد انقٍل آلراء السابقني من النحاة، بل كانت له آراٌء  -يف اإلغفال–مل يكن الفارسيُّ 
مل يقل هبا أحٌد قبله، اعتمد فيها على حجٍج نقلية وعقلية، كان هلا أثر يف النحو العريب، وقد 

 .منها من جاء بعده، حىت إنك ال تكاد جتد كتاابً يف النحو خيلو من آراء الفارسيّ أفاد 

وقد أاثرت آراء الفارسّي جداًل واسعًا بني الباحثني حول مذهبه النحوّي، فمنهم من 
يف ختام هذا  -إبذن هللا–، وسيتحّدث الباحث (2)، ومنهم من عّده بغداديًّ (1)عّده بصريًّ 

 .مذهب الفارسّي من خالل آرائهاملبحث عن حقيقة 

 :ومن آراء الفارسّي يف اإلغفال
 

 َي بهِّ يُ ْعَرُب وال ُُيَْكى  .(3)الفعل إذا سُِّّ
 (4)األساء املبهمة تدّل على اجلمع وإن كانت مفردة يف اللفظ. 
 (5)بتوسطها (إالّ ) انصب املستثىن الفعل الذي قبل. 
 (6)اليفصل بني املوصول وصلته إال ابلقسم. 

  .لافغإلا يف يُّ سر افلا اهب در فنا يتلا ةيو حنلا ءار آلا نم ةلمج ىلع فقنس يتأي اميفو 

                                     
 .011: 0، وعبد الفتاح شليب يف كتابه أبو علي الفارسي، 021: الزبيدي يف طبقاته: من الذين عّدوه بصريًّ  (1)
 .252:، شوقي ضيف يف املدارس النحوية211-091: حمّمد طنطاوي يف كتابه نشأة النحو: بغداديًّ وممن عّده  (2)
 .811: 0اإلغفال، (3)
 .252: 0السابق، (4)
 .881: 0السابق، (5)
 .81: 2السابق، (6)
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 والبناء يف)) :، يقول (أل) بين؛ لتضمنه معىن حرف التعريف (اآلنَ ) يرى الفارسّي أنّ 
بغري األلف والالم، فلّما كان  (اآلن) ؛ لتضّمنه معىن احلرف، والدليُل على ذلك َتعّرفُ  (اآلن)

نَ   .(1)((له، وجب بناؤهمعىن احلرف املعرِّف  (اآلن) التعريف يكون حبرف، وتَضمَّ

أنَّ : بغري ما ظهر فيه من احلرفني (اآلن) والدليل على تعرُّفِّ )) :واستدلَّ على ذلك بقوله
 ، ما فيه األلف والالم ممّا يتعرَُّف به، يلزم أْن يكون قبل دخوهلما عليه نكرة كرجٍل والرجلِّ

 .(2)((فيكتسي التعريف ابحلرف كالرجل منكوراً  (اآلن) كذلك، أال ترى أنّه ليس (اآلن) وليس

: فإن قلتَ )) :بغري ما فيه من األلف والالم ابلقياس، يقول (اآلن) واحتّج على تعرُّف
 فهل جتد األلف والالم يف اسم غري هذا، واالسم الذي مها فيه غرُي متعرِّف هبما، كما قيل يف

 فيه؟ إنَّ املعرَِّف له غري األلف والالم املوجودين:  (اآلن)

 تعريف االسم هبما، إّّنا تعريفه فيه األلف والالم وليس (الذي) أنَّ قوهلم: فاجلواب
 .(3)((وال ألَف والماً فيها (الذي) بغريمها، والدليل على ذلك تعرُُّف سائر املوصوالت سوى

، وقد تعددت أقوال النحاة يف ذلك، وفيما (4)من مسائل اخلالف (اآلنَ ) تُعدُّ مسألة بناء
 :أييت بياهناوفيما 

،  (اآلن) :مبينٌّ؛ ألنَّه يشبه اسم اإلشارة يف املعىن، فقولك (اآلنَ ) يرى البصريّون أنَّ 
وفيه األلف والالم؛ ألنَّ األلف والالم دخلتا  (اآلنَ ) بين)) :هذا الوقت، يقول الزجاج: كقولك

                                     
 .211: 0اإلغفال، (1)
 .211: 0السابق، (2)
 .212: 0السابق، (3)
: 2، واإلنصاف،591-592: 2، وأمايل ابن الشجري،081: 0مشكل إعراب القرآن،: ينظر املسألة يف (4)

: 2، ومعاين النحو،292: 0، وروح املعاين،280: 0، والدر املصون،11: 0، والتبيان يف إعراب القرآن،521
212. 
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ت إىل هذا الوقت وهذه األلف والالم تنوابن عن معىن اإلشارة، املعىن أن... بعهد غري متقدم
 .(1)((تفعل، فلم يعرب اآلَن كما ال يعرب هذا

آَن : مبينٌّ؛ ألّن األلف والالم دخلتا على فعٍل ماٍض، من قوهلم (اآلنَ ) ويرى الكوفّيون أنّ 
َ على )) :، يقول الفرّاء (أل) يَئِّنُي، وبقي الفعل على أصله من البناء بعد دخول اآلَن حرٌف ُبينِّ

آَن لك أْن تفعل، : أصلها من قولك (اآلنَ ) وإن شئت جعلت... ختلع منهاأللف والالم لن 
 .(2)((أدخلت عليها األلف والالم، مثّ تركتها على مذهب فعل، فأاتها النصب من نصب فعل

مبينٌّ؛ ألنَّه وقع يف أّول أحواله ابأللف والالم، وسبيل ما يدخل  (اآلنَ ) ويرى املربّد أنّ 
عليه األلف والالم أْن يكون منكورًا أّواًل، مّث يُعرَّف هبما، فلّما خالف سائر أخواته من 

 .(3)األساء، وخرج إىل غري اببه بين

ا يف هذا املوضع يف إنَّ لزومه)) :مبينٌّ؛ ألنّه أشبه احلرف، يقول (اآلنَ ) ويرى السريايف أنَّ 
األساء قد أحلقها بشبه احلروف، وذلك أنَّ احلروف الزمة ملواضعها اليت وقعت فيها يف 

 .(4)((أوليتها، غري زائلة عنها، وال ابرحة منها

؛ ألنَّه ليس  (اآلنَ ) والذي يراه الباحث أنَّ الفارسيَّ مل يوّفق فيما ذهب إليه من عّلة بناء
َن معنامها، وقد ردَّ بعض النحاة رأي يف األساء ما ُحذفت  منه األلف والالم، مثَّ ُضمِّ

قول الفارسّي أببعد األقوال، وردَّ عليه السمني احلليب  (5)الفارسّي، وقد وصف ابن الشجري
 .(6)((وهو مردوٌد أبنَّ التضمنَي اختصاٌر، فكيف خُيَْتَصُر الشيء، مثّ يُ ْؤتى مبثل لفظه)) :بقوله

وأّما اآلراء األخرى فقد اختلفت، وأدلة أصحاهبا تباينت، وكٌل له أتويٌل خيتلف عن 
قوُل  -يف نظر الباحث–غريه، وليس يف أدلتهم ما تطمئن إليه النفس، وأقرُب األقوال 

                                     
 .058: 0معاين القرآن وإعرابه، (1)
 .221-221: 0معاين القرآن للفرّاء، (2)
 .528: 2اإلنصاف، (3)
 .019: 0رمضان عبد التواب،:شرح الكتاب للسريايف، تح (4)
 .591: 2أمايل ابن الشجري، (5)
 .282: 0الدّر املصون، (6)



601 
 

 ألساء،هي مشاهبته للحروف، وهذه هي العّلة يف بناء ا (اآلنَ ) السريايف، وهو أنَّ عّلة بناء
احيث تُ ْبىن ا كلَّها نوٌع واحٌد، مثَّ دخل على بعضها ما أوجب له الشبه )) ألساء؛ ألهنَّ

 .(1)((ابحلرف، فهذا القسم يبىن على حركة أو سكون؛ ألنَُّه أشبه املبين، وهو احلرف

ويدّل على صحة ما ذكر الباحث أّن للفارسّي قواًل آخَر يف املسألة، يوافق فيه مجهور 
 (أل) البصريني، فقد ذكر جامع العلوم الباقويّل يف استدراكه على الفارسّي أنَّ أاب عليٍّ يرى أنَّ 

ذلك فإذا مل يكن بينهما )) :لإلشارة، قال الفارسيّ –هلل عليَّ الصوم شهراً : يف قول من حلف
ثبت أنّه لإلشارة، مثل اليت يف هذا الرجل، وذاك الغالم، [ للعهد أو اجلنس (أل) أي كون]

ا هو لإلشارة إىل الوقت احلاضر، :  (اآلنَ ) وكما يقول من يقول من النحويني يف إنَّ الالم إّنَّ
  .(2)((من حيُث مل يكن مَثَّ معهوٌد مراٌد، وال جنس

                                     
 .052: علل النحو للورّاق (1)
 .222: االستدراك على أيب علّي يف احلّجة (2)
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؛ (َحبَّ ) جاز وقوعه فاعاًل ل (ذا) فعٌل وفاعٌل، واسم اإلشارة (حبَّذا) يرى الفارسيُّ أنَّ 

نعم ) على (حّبذا) ألنَّه من األساء املبهمة، معتمدًا يف ذلك على القياس، وذلك بقياس
هذه األساَء َحُسَن فيها هذا أال ترى أّن )) :-عند حديثه عن األساء املبهمة–، قال  (وبئس

َهمًا، جاز أْن يُراَد به الواحد  (اذ) بعينه، وال لنوٍع َوْحده، فكذلكا مل تكن لواحٍد ملَّ  ملّا كان ُمب ْ
؛ أاَل  (ّحبََّذا) :يف قوهلم (َحبَّ ) مرًة، وأكثُر من الواحد مرًَّة، وعلى هذا احلّد صاَر فاعاًل لِّ 

حّبذا هنٌد، كما : قيلَ  عامٌّ، (نِّْعَم وبِّْئسَ ) ترى أنَّه موضٌع يقع فيه االسُم العامُّ، كما أنَّ فاعلَ 
رى أويلِّ وُأالء، فلم يُ َغريَّ للتأنيث، كما : قيل نعَم زيٌد؛ ألنَّه ملّا كان القصُد به اجلماعَة ُأْجرَِّي جُمْ

 .(1)((مل تُغريَّ هذه األساء له

 :على ثالثة أقوال (2)(َحبََّذا) اختلف النحاة يف

 وصارا اسًا واحداً، مرتفعًا ابالبتداء،  ، (ذا) و (حبَّ ) مركٌب من (َحبََّذا) أنَّ  :األول
 .اخلليل، وسيبويه، واملربد، وابن السرّاج، والسريايف: وذهب إىل هذا القول

أنَّ حبَّذا مبنزلة َحبَّ الشيء، ولكنَّ ذا وَحبَّ  -رمحه هللا–وزعم اخلليل )) :قال سيبويه
 .(3)((وهو اسٌم مرفوعٌ  لوال،: مبنزلة كلمٍة واحدٍة، حنو

ا كانت يف األصل حبَّذا الشيُء؛ ألنَّ  (حبَّذا) وأّما)) :وقال املربد اسٌم مبهٌم، يقُع  (ذا) فإّنَّ
اساً  (َذا)و (حبَّ ) َكُرَم هذا، مثَّ ُجعَِّلت: على كلِّّ شيٍء، فإّّنا هو َحبَّ هذا، مثل قولك

 .(4)((واحداً، فصار ُمبتدأً 

                                     
 .252: 0اإلغفال،  (1)
، وشرح الكافية 021: ، والتعليقة على املقرب البن النحاس15: 2عصفور،شرح مجل الزجاجي البن : ينظر (2)

، آراء 11: 2، وشرح التصريح،811: 2، وشرح األمشوين،2159: 2، وارتشاف الضرب،0001: 2الشافية،
 .855: املربد يف نظر ابن مالك

 .011: 2الكتاب، (3)
 .028: 2املقتضب، (4)
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ُه مطابٌق لكالم املربد، وكأنَّه نقله عنه دون أن يشري  (1)وقال ابن السرّاج بذلك، ونصُّ
 .(2)إليه، وبذلك قال السريايف

 حّبذا زيٌد؛: كلَّه فعٌل، واملخصوص املذكور بعده فاعله، فقولك (َحبََّذا) أنَّ : الثاين 
َب هذا القول إىل األخفش (زيد) فعل، و (حّبذا) ، ومل يقف الباحث (3)فاعل، وُنسِّ

 .نصٍّ يف ذلك لألخفش على
 فاعله،  وهو (َذا) فعٌل ماٍض، و وهو (حبَّ ) مجلٌة فعليٌة مركبٌة من (َحبََّذا) أنَّ : الثالث

وذهب إىل هذا القول الفارسي، وقد ذُكَِّر كالمه يف أّول املسألة، وقد نسب ابن 
 ، (زيدٌ  نِّْعَم الرجلُ ) كإعراب (َحبََّذا) إعراب)) :خروف هذا الرأي إىل سيبويه، قال 

،  (حبَّذا) مبتدأٌ، وخربه (زيدٌ ) فاعُلها، و (َذا) فعٌل ماٍض عرُي متصّرٍف أيضاً، و (حبَّ )
 .(4)((وأخطأ من زعَم عليه غرَي ذلك -رمحه هللا–هذا قول سيبويه 

، وغريمها، غري أنَّ ابن (6)، وابُن هشامٍ (5)وقد تبع ابَن خروف يف قوله هذا ابُن مالكٍ 
الذي -ونقلوا كالمه مل يذكروا َنّصًا لسيبويه يف ذلك، وكالم شيخ النحاة  خروف ومن تبعوه

واضح الداللة، ويبنّي حقيقة مذهبه ورأيه يف املسألة على ما  -نقله الباحث من الكتاب
 .ذُكِّر

تستعمل  (َحبََّذا) لذي يراه الباحث أنَّ ما ذهب إليه الفارسيُّ أقرُب إىل الصواب؛ ألنَّ وا
 .أصّح من جعلها اساً مبتدأً به (نِّْعمَ ) ياسها علىيف املدح، وق

  

                                     
 .005-002: 0األصول يف النحو، (1)
 .02: 8أمحد حسن مهديل،: شرح كتاب سيبويه، تح (2)
 .595: 2شفاء العليل يف إيضاح التسهيل،: ينظر (3)
 .599: 2شرح مجل الزجاجي البن خروف، (4)
 .22: 8شرح التسهيل، (5)
 .212: 8أوضح املسالك، (6)
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تكون فاعلًة هلما، وأجاز يف إعراهبا أن تكون  (نعم وبئس) اليت بعد (ما) يرى الفارسّي أنَّ 

-: يقول هلا، تكون نكرة وما بعدها صفةٌ  ىوما بعدها صلٌة هلا، واترة أخر  موصولةً  -اترة-
َهةُ )) :-موصولةً  (ما) الزجاج الذي منع أن تكونيف اعرتاضه على  وذلك عندان ال مُيْتَ َنع، وجِّ

َهٌم يقُع على الكثرة، وال خيصُّ واحدًا بعينه (ما) جوازه أنَّ  ۡواْ  ﴿: فقوله... اسٌم ُمب ْ ۡشََتَ ا ٱ َسَم بِۡئ
َسُهمۡ  ُف ن

َ
،  (بئس) فاعلًة لموصولة، وموضعها رفٌع بكوهنا  (ما) جيوز عندي أْن تكونَ  (1)﴾بِهِۦٓ أ

 .(2)((صفًة غري صلة (اشرتوا) وجيوز أن تكوَن منكورًة، ويكون

ويدّل على صّحة ما رأينا من القياس )) :وقد اعتمد على السماع فيما ذهب إليه، يقول
، ما أخربان به أبوبكر حمّمد بن احلسن عن أيب حامت  (نِّْعمَ ) موصولًة فاعلًة، ل (ما) يف كونِّ 

 :أنَّه أنشدعن أيب زيٍد 

 وَكْي          َف أَْرَه          ُب أَْم          راً أَْو أُرَاُع لَ          هُ 
 

 َوقَ       ْد زََك       ْأُت إِّىَل بِّْش       رِّ بْ       نِّ َم       ْرَوانِّ  
بُ       هُ    فَ       نِّْعَم َمزَْك       أُ َم       ْن َض       اَقْت َمَذاهِّ

 
 َونِّْع        َم َم        ْن ُه        َو يفِّ سِّ        رٍّ َوإِّْع        اَلنِّ  

 
ابملدح، وهي موصولة، وأضمر املخصوص  (من)  (نعم) نعم من هو، فجعل فاعل: فقال
ۥٓ  ﴿: سرٍّ وإعالٍن هو، فحذف كما حذف يف قوله يف من هو: كأنه قال َُّه إِن ُد  ۡب لَۡع نِۡعَم ٱ

اب   وَّ
َ
 .(4)(((3)﴾أ

 :، على النحو اآليت (نعم وبئس) اليت تلي (ما) يف توجيه (5)تعّددت أقوال النحاة

                                     
 .91: سورة البقرة (1)
 .851-821: 0اإلغفال، (2)
 .22: سورة ص (3)
 .852-850 :0،إلغفالا (4)
، 511: 0، والدر املصون،011: 0، والبيان يف غريب إعراب القرآن،028: 0مشكل إعراب القرآن،: ينظر (5)

 .10،12: 2، وشرح التصريح،811: 2وشرح األمشوين،
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  َّقال سيبويهمعرفة اتمة، غري موصولة وال موصوفة،  (ما) يرى سيبويه والكسائي أن: 
من األمر أْن : إيّن ممّا أْن أصنَع، أي: وحدها اسًا قوُل العرب (ما) ونظرُي جعلهم))

ا، أي: وحدها اساً، ومثل ذلك (ما) أصنع، فجعل نعم : َغَسْلُتُه َغْساًل نِّعِّمَّ
 .(1)((الغسلُ 

أضمروا  مبنزلة الرجل حرفًا اتّمًا، مثَّ  (ما) أرادت العرب أن جتعل)) :وقال الكسائيّ 
 .(2)((بئسما ما صنعتَ : ، كأنَّه قال (ما) لصنعتَ 
  َّ(3)نكرة غري موصوفة، يف موضع نصٍب على التمييز (ما) ويرى األخفش أن. 
  ّفإذا )) :، يقول (َحبََّذا) فصارت كلمًة واحدًة ك (نِّْعمَ ) رُكِّبْت مع (ما) ويرى الفرّاء أن

فرفعَت  (َحبََّذا) كانت مبنزلة (إّّنا) و (كلما) :مبنزلة قولك (ما) صلة ل (نعم) جعلت
ي  ﴿: -عّز وجلّ -هبا األساء، من ذلك قول هللا  ِهَ ا  نِعِمَّ َِٰت فَ َدَق صَّ ل ْ ٱ ُدوا ۡب ، (4)﴾إِن ُت

 .(5)((  (نعم) ب (هي) رفعت
  ّبغري  (نعم) يف (ما) وكذلك كانت)) :اليَلَِّيها إاّل النكرة، يقول (ما) ويرى الزجاج أن

أْن يلَيها اسٌم منكوٌر أو جنس،  (نعم) ألنَّ الصلة توّضح وختصص، والقصد يف صلة؛
َسُهمۡ  ﴿: فقوله ُف ن

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ ۡشََتَ ا ٱ َسَم  .(6)((بئس شيئاً اشرتوا به أنفسهم ﴾بِۡئ

 موصولٌة وما بعدها  (ما) وجهني، أوهلما أنّ  (ما) أّما الفارسيُّ ففي اإلغفال أجاز يف
 .(7)نكرٌة وما بعدها صفة (ما) صلة، واثنيهما أنَّ 

إذا كانت  (ما) فيجوز يف)) :يقول‘ صفة هلا (ما) ويف البغداديت مل جيز أن تكون ما بعد
ا اسم واحٌد يدّل  فيعماَل  (نعم وبئس) موصولة أن تليَ  فيها، وتكون فاعلتهما؛ إلهبامها، وأهنَّ

                                     
 .18: 0الكتاب، (1)
 .51: 0معاين القرآن للفراء، (2)
 .019: آراء األخفش النحوية والصرفية: ينظر (3)
 .210: البقرةسورة  (4)
 .021: ، واآلراء اليت تفّرد هبا الفرّاء020: آراء الفراء النحوية والصرفية: ، وينظر51: 0معاين القرآن، (5)
 .012: 0معاين القرآن وإعرابه، (6)
 .280: موقف الرضي يف شرح الكافية من آراء أيب علي الفارسي النحوية: ، وينظر851: 0اإلغفال، (7)
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: من قوله (اشرتوا) يكون ى هذا الذي أعلمتك جوازه عندي أنفيجوز عل... على الكثرة
َسُهۡم ﴿ ُف ن

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ ۡشََتَ ا ٱ َسَم  .(1)((رفٌع ببئس (ما) ليست بصفة، وأنَّ موضع (ما) صلة ل ﴾بِۡئ

- (نِّْعَم وبِّْئسَ ) اليت تلي (َما) والذي يراه الباحث أنَّ سبب تعّدد توجيهات النحاة ل
 :من كالم، وهي ثالث حاالت (ما) يلي اختالف أحوال ما

 ي ﴿﴿: -تعاىل–أْن يلَيها املفرد، كقوله : األوىل ِهَ ا  نِعِمَّ َِٰت فَ َدَق صَّ ل ُدواْ ٱ ۡب  .﴾إِن ُت
 َسُهۡم  ﴿: -سبحانه–أن يلَيها الفعل، كقوله : الثانية ُف ن

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ ۡشََتَ ا ٱ َسَم  .﴾بِۡئ

 ا: أالَّ يلَيها شيء، كقوهلم: الثالثة   .غسلُت الثوَب غسالً نعمَّ

                                     
 .250،252: (البغداديت)كلة املسائل املش (1)
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ولسُت أرى االعرتاض بني )) :يرى الفارسيُّ عدم جواز الفصل بني الفعل وفاعله، يقول
يَز منه بني املبتدأ واخلرب، وذلك أنَّ اتصال الفعل ابلفاعل  الفعل والفاعل، قياساً على ما اسُتجِّ

 .(1)((أشدُّ من اتصال املبتدأ ابخلرب

ا )) :على ذلك بقوله واستدلَّ  ة اتصال الفعل ابلفاعل ابلقياس أنَّ فممَّ دلَّ على شدَّ
يضرابن ويضربون وتضربني، وحكم اإلعراب أن يلحق أواخر : إعراب الفعل جاء بعده يف حنو

ا حلَِّق اإلعراُب هنا آخراً،  الًكلِّمِّ بعد متامها حبروفها األصلية، أو ما ُأحلَِّق به مَن املزيدة، فلمَّ
من حروف الفعل وأجزائهِّ، كما أنَّ سائَر ما يلحُقُه اإلعراُب كان ما صار ضمرُي الفاعلِّ كأنَُّه 

ةِّ االتصال قبَل إعرابِّهِّ مْن مجلتِّهِّ وأجزائِّهِّ، فهذا  .(2)((داللٌة قويٌَّة على شدَّ
الفعل مع الفاعل من املتالزمات، اليت تُ َعدُّ كالكلمة الواحدة، فال يكاد ينفصل أحدمها 

عن التالزم بني املسند واملسند –أبحدمها عن اآلخر، قال سيبويه  عن اآلخر، وال ُيْستَ ْغىَن 
ومها ما ال يستغىن واحٌد منهما عن اآلخر، وال جيُد املتكلُِّم منه بُّداً، فمن ذلك )) :-إليه

يذهُب عبُد : عبُد هللاِّ أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: االسُم املبتدأ واملبين عليه، وهو قولك
 .(3)((لفعل من االسم، كما مل يكن لالسم األّولِّ من اآلخر يف االبتداءهللاِّ، فال بُدَّ ل

 .(4)((يستغىن كلُّ واحٍد من صاحبه ومها ما ال: املسند واملسند إليه)) :وقال املربد
ومن  ،إنَّ النحاة أجازوا الفصل بينهماوعلى الرغم من شّدة اتصال الفعل ابلفاعل ف

 :لصصور الف
 :توسط املفعول بينهما (1

 هباء الدين القياس أْن يلَي الفاعُل الفعَل، مث أييت املفعول متأّخرًا عنهما يف الرتبة، قال
 .(5)((مرتبة الفاعل التقّدم؛ ألنَّه يتنّزُل مَن الفعلِّ منزلَة اجلزء)) :ابن النحاس

                                     
 .81: 2اإلغفال، (1)
 .81: 2السابق، (2)
 .28: 0الكتاب، (3)
 .022: 2املقتضب، (4)
 .12: التعليقة على املقرب (5)
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 :هشامإالَّ أنَّ هذا الرتتيَب غرُي مّطرد، فقد يتوسُط املفعول بني الفعل والفاعل، قال ابن 
هما أْن يتصال، وحقُّ املفعول أْن أييَت بعدمها، قال )) الفعُل والفاعُل كالكلمةِّ الواحدة، فحقُّ

ي ﴿: تعاىل اوُۥَد َُٰن َد ۡيَم لَ ُس رَِث  َو : ، وقد يتأّخُر الفاعُل عن املفعول، وذلك على قسمني(1)﴾َو
 .جائز، وواجب

آَء َءاَل فِرَۡعوۡ ﴿: فاجلائُز كقوله تعاىل ۡد َج َق لَ ُذرُ َو ٱنلُّ  :، وقول الشاعر(2)﴾َن 
 

 َج        اَء اخلِّالَفَ        َة أَْو َكانَ        ْت لَ        ُه قَ        َدراً 
 

 ...َكَم       ا أَتَ       ى َربَّ       ُه ُموَس       ى َعلَ       ى قَ       َدرِّ  
  

َِٰه ﴿: والواجب كقوله تعاىل إِبَۡر َتََلٰٓ  ِ ٱۡب ُهۥ ِۧإَوذ ؛ وذلك ألنَّه لو ُقدَِّم الفاعل هنا، (3)﴾َم َرُُّّ
ٍر لفظاً ورتبًة، وذلك ال جيوز (ابتلى ربُّه إبراهيمَ ) :فقيل  .(4)((لَزَِّم عوُد الضمري على متأخِّّ

كما أجاز بعُض البصريني والكسائيُّ والفرّاُء تقدمي املفعول على الفاعل إذا كان املفعوُل 
 :، ومن ذلك قول الشاعر (إِّالَّ ) مقروانً ب

 

لَ       ى بَِّتْكلِّ      يمِّ َس       اَعةٍ  ْدُت مِّ      ْن لَي ْ  تَ       َزوَّ
 

 إِّالَّ ض             ْعَف َم             ا يبِّ َكاَلُمَه             اَفَم             ا زَاَد  
  

 :وقول اآلخر
 

َاح                      اً فُ                       َؤاُدهُ   َوَلمَّ                      ا َأَد إِّالَّ مجِّ
 

َ      اٍل َوالَ َأْه      لِّ   لَ      ى مبِّ  (5)َوملَْ َيْس      ُل َع      ْن لَي ْ

  

ْز تقدمي املفعول على الفاعل يف حال اتصل ابلفاعل  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ األخفَش مل جيِّ
، ومن ذلك  (وهو ما أوجب النحاة فيه تقدمي املفعول على الفاعل) ضمرٌي يعوُد على املفعول

َجرَ ) :قوهلم  :، ومن ذلك قول الشاعر (زاَن نَ ْورُُه الشَّ
 

ّي بْ        َن َح        امتٍِّ   َج        َزى َربُّ        ُه ّع        ينِّّ َع        دِّ
 

 (6)َج       زَاَء اْلكِّ       اَلبِّ اْلَع       اوَِّيتِّ َوقَ       ْد فَ َع       لْ  

                                      
 .02: سورة النمل (1)
 .20: سورة القمر (2)
 .022: سورة البقرة (3)
 .015-012: شرح قطر الندى (4)
 .882: تذكرة النحاة: ينظر (5)
 .202-205: 0شرح التصريح،: ينظر (6)



661 
 

 :توسط احلال بينهما (2
جاء زيٌد ضاحكًا، : صاحبها إذا كان فاعاًل، فقولك أجاز النحاة تقّدم احلال على

إذا كان  (الفاعل) جاء ضاحكًا زيٌد، بل أوجبوا تقّدم احلال على صاحبها: جيوز أن تقول
 .(1)ما جاء راكباً إالَّ زيدٌ : هذا الفاعل حمصوراً، كقوهلم

 :توسط التمييز بينها (3
ا توّسط التمييز بني )) :فقالواأجاز النحاة أْن يفصل بني الفعل وفاعله ابلتمييز،  وأمَّ

.(2)((طاَب نفساً زيٌد، فنقل بعُضهم اإلمجاَع على جوازه: العامل ومعموله، حنوُ 
والذي يراه الباحث أّن األصل أن يلَي الفاعُل الفعَل؛ لشّدة اتصال كل منهما بصاحبه، 

.ذلكولكن ذلك ال مينع من أن يفصل بينهما بفاصل ما اقتضت احلاجة إىل 

  

                                     
 .801،822: 2أوضح املسالك،: ينظر (1)
 .291: 2حاشية الصّبان، (2)
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 :يرى الفارسيُّ عدم جواز الفصل بني املوصول وصلته بفاصل، ومن قوله يف ذلك

املوصول ال جيوز العطف عليه حىت تنقضَي صلته، كما ال يؤّكُد وال يوصُف إالَّ بعد انقضائه ))
سُم أو يؤّكَد أو يُعطَف عليه جبميع صلته؛ ألنَُّه معها مبنزلةِّ اسٍم واحٍد، وحُماٌل أْن يوصَف اال

 .(1)((إالَّ بعد متامه وانقضائه جبميع أجزائه، وما يتصل به

  ربه،خبابآلخر أشدُّ من اتصال املبتدأ  اتصال كّل واحد منهما)) أنَّ  -عنده-وعّلُة ذلك 
كما أنَّ اتصاهلما أشّد من اتصال املوصوف بصفته؛ ألنَّ جمراها جمرى حروف االسم الواحد 

... وأجزائه، وعلى حسب شّدة االتصال يَ ْقُبُح االنفصال، وليس كذلك يف املبتدأ مع خربه
،  ولذلك ُُيَْذُف كلُّ واحٍد منهما عند داللة اآلخر عليه، وال ُيْسَتَجاُز هذا يف املوصول وصلته

ُم اخلرب على املبتدأ، ... كما ُيْسَتجاُز يف املبتدأ واخلرب ُم الصلُة على املوصول، كما يُ َقدَّ وال تُ َقدَّ
فإذا مل جَيُزِّ احلذُف فيها للداللة، كذلك ال يستجاز فيها الفصل، إذِّ احملذوف للداللة عليه 

متنع الفصل فيه كما امتنع مبنزلة امللفوظ به، فإذا مل جيز ذلك فيه، كان جواز الفصل أبعد، فا
 .(2)((التقدمي، وإن كاان جائزين يف خرب املبتدأ

املوصول وصلته متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وال يُ ْفَصُل بينهما بفاصل، فهما  
 .(3)((وال يُ َفرَُّق بني الصلة واملوصول؛ ألنَّه اسٌم واحدٌ )) :كُجْزَأْي كلمة واحدة، قال املربد

املوصول مع صلته كجزأي كلمة واحدة إالَّ أنَّ النحاة أجازوا الفصل بينهما ومع أنَّ 
املوصول والصلة، حرفّياً  )) :ابجلملة االعرتاضية، ومجلة احلال، والقسم، والنداء، قال السيوطي

، ومن مَثَّ وجب هلما زْجٍ كان أو اسّياً، كجزء اسم، فَأْشَبُه شيٍء هبما االسم املركب تركيَب مَ 
 :امأحك
  :تقدمي املوصول، وأتخري الصلة، فال جيوز عكسه... 

                                     
 .29-21: 2اإلغفال، (1)
 .80-81: 2السابق، (2)
 .098: 8املقتضب، (3)
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  : امتناع الفصل بينه وبني الصلة، أو متعلقات الصلة أبجنيب، إالَّ ما َشذَّ من
 :قوله

 

 َوأَبْ غَ          ُض َم          ْن َوَض          ْعُت إِّيَلَّ فِّي          هِّ 
 

ُهْم أَُذودُ    لَِّس                  اينِّ َمْعَش                  ٌر َع                   ن ْ
  

 . (لساين) بني الصلة ومعموهلا، وحملُّه بعدوهو أجنيب،  (إيلَّ )      فصل ب
جاَء الذي زيدًا ضرَب، ومنه مجلة : وجيوز الفصل بغري أجنيب، كمعمول الصلة، حنوُ 

 :القسم، كقوله
 

ي   يَ ْع      رُِّف َمالِّك      اً  -َوأَبِّي      كَ -َذاَك ال     ذِّ
 

 َواحْلَ           قُّ يَ           ْدَفُع تُ رََّه           اتِّ اْلَباطِّ            لِّ  
  

 :ومجلة االعرتاض، كقوله
 

 ُرْم       َت أََم       ا -َوالَ َعْي       َب يفِّ اْلَمْق       ُدورِّ –َم       ا َذا 
 

  
ل                   نُّْجحِّ أَْم ُخْس                   ٌر َوَتْض                   لِّيلُ   ي                   َك ابِّ  َيْكفِّ

  

 :ومجلة احلال، كقوله
 

 جَيُ     وُد َح     رٍ  الَ  -َوْه     َو ُمثْ    رٍ – يإِّنَّ ال    ذ
 

 (1)بَِّفاقَ              ٍة تَ ْعرَتِّي               هِّ بَ ْع               َد إِّثْ                رَاءِّ  
  

 :ومجلة النداء، كقوله
 

ي  َْش        َهدٍ  -َس        ْعدُ َي –َوأَنْ        َت ال        ذِّ  أُبْ        َت مبِّ
 

  
َثْ               َوابِّ السِّّ              َياَدةِّ َواحْلَْم              دِّ    .(2)((َك              رِّمٍي أبِّ

 

                                     
. أي ذو ثراٍء وثروة :وكذلك أثرى فهو ُمْثرٍ ... ثَرى الرجل يثرى ثرا وثراًء ممدود: املال الكثري، يقال: الثراء: ُمْثرٍ  (1)

( حرٍ )وتنوين . 152ص( حري) العرب لسان: ينظر. قاحلرّي اخللي(:َحرٍ )و. 219ص( ثرا)لسان العرب : ينظر
خليٌق أبن يصاب ابلفقر  -حال ثرائه-إّن الذي الجيود : ، واملعىن(إنَّ )خرب : عوٌض عن الياء، وإعرابه يف البيت

 .والفاقة بعد ثرائه
 .212-215 :0مهع اهلوامع، (2)
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والذي يراه الباحث جواز الفصل بني املوصول وصلته؛ ألنَّ النحاَة يقولون بعدم الفصل 
وكان األوىل  هم،عدم، وذلك شأهنم يف كلِّّ ما خالَف قوابينهما، مثَّ أيتون ابستثناءات لقاعدهت

 .هبم أن يقّروا أمر الفصل بني املوصول وصلته، بدل أن مينعوه مث يضعوا استثناًء ملا منعوا

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الفارسيَّ نفَسه انقض مذهبه، فبعد أن منع الفصل بني املوصول 
وإْن كان يف إنَّ القسَم )) :وصلته، ذكر أنَّه جيوز الفصل بينهما ابلقسم، وعّلَل ذلك بقوله

ُل ليس لغريه  األصل مجلة، فله حَنٌْو ليس للجمل، وقد صار جيري جمرى غري اجلمل، فله َمَداخِّ
َزُأ به غريه، كما يُ ْفَعُل ذلك بسائرِّ تيستغىن ابلسكوت عليه، وال جيُْ  من اجلمل، أال ترى أنَّه

مل، فالفصُل به جيريه جمرى اجلَُمل، وال تُوَصُف به النكرة، وال يُوَصُل به املوصول كسائرِّ اجل
غري اجلمل، وهو أْسَهُل أْسوُغ من الفصل بغريه، فال يلزُم الفصُل بغريه قياسًا عليه؛ ملخالفته 

 .فيما ذكرُت لكك سائر اجلمل

آتَِّك، وال  -وهللا–إْن أتتِّينِّ : وأيضًا فإنَّ القسَم قد دخل بني الشرطِّ وجزائه، يف حنوِّ 
فلذلك جيوز أْن يُ ْفَصَل به بني الصلة واملوصول يف الشعر، وال  يدخل غريُُه من اجلمل عليه،

 .جيوز بغريه

ُل بني ب، حنو ما حكاه سيبويه من قوهلم (إَِّذنْ ) وأيضًا فإنَُّه يَ ْفصِّ إذن ) :والفعلِّ إذا ُنصِّ
وال يُ ْفَصُل يف هذه املواضع بغري القسم، فكما جاز الفصُل بني اجلازم واجملزوم، .  (وهللا آتَيك

 .(1)((بني الناصب واملنصوب، وحنو ذلكن جاز أْن يُ ْفَصَل به يف الصلةِّ و 

فانظر كيف رجع عن رأيه، وكيف مجع النظائر واألشباه اليت قاس عليها جواز ما كان 
قبل قليل قد منعه، وهذا يدل على اخللل الذي وقع فيه النحاة يف هذه املسألة، وكان يكفي 

جييزوا الفصل بني املوصول وصلته؛ ألّن السماع والقياس الفارسي وغريه من النحاة أن 
 .يؤّيدانه

  

                                     
 .88-82: 2اإلغفال، (1)
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يف رّده على -ال يعمل عمل الفعل، يقول  (أل) يرى الفارسيُّ أنَّ املصدر احمللى ب

تَِب ﴿: الزجاج الذي أجاز ذلك، وجعل منه قوله تعاىل تَِب ُك ا ُك اُم َكَم َي ِ ص  ل ۡيُكُم ٱ لَ َن َع ي ِ ٱَّلَّ لََعَ 
لُِكمۡ  ۡب َق ن  ُدوَدات   ِم ْع اً مَّ َّام ي

َ
أ ُقوَن  تَّ لَُّكْم َت  :-منصوب ابلصيام (أيماً ) وأنَّ  (1)﴾لََع

واألجود عندي فيمن جعل األيم معمول الصيام أْن يُ ْنَصَب على أنَّه ظرف، فال )) 
يُ تََّسُع فيه فتجعله مفعواًل؛ ألنَّه على هذا يعمُل املصدُر وفيه األلف والالم إعمال الفعل، 
وذلك الُيُسُن فيه مع إعماله إعمال الفعل؛ ألنَّ الفعل نكرٌة، فحكُم ما يقوم مقامه ويعمل 

ْن يكوَن مثَله، وهذا وإن كان أصحابنا قد أجازوه، فما أعلمه مرَّ يب يف موضٍع من عمله أ
 .(2)((التنزيل، والقياس فيه على ما أعلمتك

 :يعمل املصدر عمل الفعل، وهو ثالثة أنواع
َس ﴿: -عّز وجلّ –املصدر املضاف، كقول هللا  (0 ا ٱنلَّ  ِ ٱَّللَّ ۡفُع  لَۡوََل َد  .(3)﴾َو
َبةٖ ﴿: -تعاىل–هللا  املصدر املنّون، كقول (2 ۡسَغ ِي َم َٰٞم ِِف يَۡوٖم ذ ِۡطَع إ ۡو 

َ
ا ١٤أ ِيٗم  .(4)﴾يَت

 :، كقول الشاعر (أل) املصدر احملّلى ب (8
 

 َض                         عِّيُف النَِّكايَ                         ةِّ َأْع                         َداَءهُ 
 

 خَيَ               اُل اْلفِّ               رَاَر يُ رَاخِّ               ي اأْلََج               لْ  
من إعماله حمّلى وإعماُل املصدر مضافًا أكثُر من إعماله منّوانً، وإعماله منّواًن أكثر  

 .(5)(أل)     ب

 

                                     
 .018: سورة البقرة (1)
 .29: 2اإلغفال، (2)
 .250: سورة البقرة (3)
 .05، 02: سورة البلد (4)
 .21: 8، ومهع اهلوامع،005،002: 8شرح التسهيل،: ينظر (5)
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 :وقد اختلف النحاة يف عمل املصدر احملّلى ابأللف والالم، على ثالثة أقوال
عجبت من : تقول)) :، قال سيبويه(1)جواز عمله، وهو قول مجهور البصريني 

وقال  عجبت من الضاربِّ زيداً، يكون األلف والالم مبنزلة التنوين،: الضربِّ زيداً، كما قلت
 :الشاعر

 َض                     عِّيُف النَِّكايَ                     ةِّ َأْع                     َداَءهُ 
 

 خَيَ             اُل اْلفِّ             رَاَر يُ رَاخِّ             ي اأْلََج             لْ  
 

 :وقال املرّار األسدي
 

 َلَق                    ْد َعلَِّم                    ْت أُوىَل اْلُمغِّ                    ريَةِّ أَنَّ                    ينِّ 
 

  
ْس   َمَعا   .(2)((حلِّْق   ُت فَ لَ   ْم أَْنُك   ْل َع   نِّ الضَّ   ْربِّ مِّ

 
أردُت : إذا قلتَ )) :ابن السرّاج، قال يف أصولهالعامل مضمر بعده، وقد حّسنه  

 .(3)((الضرَب زيداً، إّّنا نصبته إبضمار فعل؛ ألنَّ الضرب ال ينصب، وهو عندي حسن

ال يعمل عمل الفعل، وهو قول الفارسّي، وقد مضى كالمه يف أّول املسألة،  
 .فإذا عّرف املصدر زال عنه وجه الشبه ،إّّنا عمل لشبهه ابلفعل وحّجته أن املصدر

والذي يراه الباحث أّن ما ذهب إليه الفارسّي أقرب إىل الصواب، غري أن حّجته غري 
يعمل عمل الفعل، وكان يكفيه ما  -وهو معّرف ابإلضافة–مقنعة؛ ألّن املصدر املضاف 

 .(4)((فما أعلمه مرَّ يب يف موضٍع من التنزيل)) :ختم به كالمه، وهو قوله
ا ما استدلَّ به البصريّون فهو قليٌل يف السماع، والقليل أو النادر  كما يقول –أمَّ

 .ال يؤخذ به، وال يُقاس عليه، وهذا من تناقض البصرّيني -البصريّون
  

                                     
: 2د مهديل،أمح:، وشرح الكتاب للسريايف،تح081: 0، واألصول يف النحو،052،058: 0املقتضب،: ينظر (1)

 .252: 0، وشرح كتاب سيبويه للرماين،م25
 .092،098: 0الكتاب، (2)
 .081: 0األصول يف النحو، (3)
 .282: 8، 2دراسات ألسلوب القرآن، ق: ، وينظر29: 2اإلغفال، (4)
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من املذهب البصرّي والكويّف،  -يف اإلغفال–على موقف الفارسّي  -فيما سبق-تعّرفنا 
ورأينا ميوله الشديد للمذهب البصري، ودفاعه عن آرائهم، وانتصاره هلم من خمالفيهم، وقليالً 

أّن له آراًء مل يسبقه أحٌد إليها، وبعد دراسة هذه  وأخذ آبراء الكوفيني، مّث رأينا ما خالفهم،
أن ُيّدد املذهب النحوّي للفارسّي،  -إبذن هللا تعاىل–اآلراء يستطيع الباحث املواقف و 

 :املذهب البصرّي، ومن األدّلة اليت تؤّكد ذلك فمذهبه هو
 .  ((أصحابنا)) :ذكره للبصرّيني بقوله (0
الصغري، وابن تلمذته ألعالم البصريني يف وقته، كابن السرّاج، والزّجاج، واألخفش  (2

 .مانومرب  دريد، ونفطويه،
 .يعتمد أصول املذهب البصري (8
جيعل نفسه مع البصريني يف مقابل موقفه من مسائل اخلالف موافٌق للبصريني، إذ  (2

فإاّن تركنا ذكره هنا؛ لشرحنا )) :-مثالً - الكوفيني يف بعض مسائل اخلالف، فيقول
 .(1)((إّيه يف غري هذا املوضع، إالَّ خالفاً بيننا وبني الكوفّيني

عّده كثري من أهل الرتاجم من أعالم املذهب البصرّي، وعلى رأسهم الزبيدي،  (5
 .(2)ه يف الطبقة العاشرة من طبقات البصرّينيوضعالذي 

كتابته لعلم البصرّيني بيده، وقراءة ما كتبه على أصحابه البصرّيني، كما ذكر هو يف  (2
 .(3)حادثة احلريق الذي وقع ملدينة السالم

ا من زعم  أنَّه بغداديٌّ فلم يستطع أْن ينفَي عنه ميوله الشديد للمذهب البصرّي، أمَّ
يصّح البّتة؛ ألنَّ كثريًا من  ، وهو كالم مردود ال(4)فقالوا عنه إنَّه بغداديٌّ ذو نزعٍة بصريَّةٍ 

م على غري إل مذهٍب آخر، ومل يقل أحٌد عنهم النحاة خالفوا مذهبهم وأخذوا أبقوا هنَّ

                                     
 .802: 2اإلغفال، (1)
 .021: طبقات النحويني واللغويني (2)
 .109: 2معجم األدابء، (3)
 .251-252: املدارس النحوية لشوقي ضيف :ينظر (4)
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ه كويفٌّ نَّ إ ووافق الكوفّيني، ومل يقل عنه فاألخفش البصرّي كثريًا ما خالف البصرّينيمذهبهم، 
 .ثري من حناة البصرة والكوفةكذو نزعة بصرية، أو بصريٌّ ذو نزعٍة كوفية، وكذلك فعل  

والذي يراه الباحث أن يقال عن الفارسّي إنَّه بصريٌّ جمتهد، فهو يعتمد يف موافقاته 
البصرّيني والكوفّيني واجتهد  بصرّي، ويف بعض املسائل خالفأصول املذهب ال وخمالفاته على

  .رأيه، وخرج آبراٍء مل ُيْسَبق إليها
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ي  
ان  حث  الث  مب 

ال
 

يعدُّ أبو علّي الفارسّي من أعالم النحاة البارزين يف القرن الرابع اهلجرّي، ومن الذين هلم 
إنَّه مل أيتِّ بعد سيبويه أحنى منه، وزعم : مرموقة بني كبار النحاة، وقد قيل يف حّقهمكانة 

مجاعة من تالميذه أنّه أعلم من املربد، وكان آلرائه النحوية صدى يف كتب النحو العريب، 
فكما تتلمذ على يديه كثري مّمن أصبح إمامًا يف النحو، فقد تتلمذ على كتبه وعلمه كثرٌي ممّن 

بعده من النحاة، فال تكاد جتُد كتاابً يف النحو إاّل وفيه ذكٌر للفارسيِّ وآرائه، ومن كتب جاء 
، فقد نقل النحاة من نصوصه، وأشاروا  (اإلغفال) الفارسّي اليت هلا أثر يف بعض كتب النحو

 إليه يف كتبهم، وأتثروا مبا أودعه فيه الفارسي من آراء، وفيما أييت سيذكر الباحُث أمثلةً 
 .ذلكل
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0  

تتلمذ على يدي الفارسّي ثلة من البارزين يف النحو العريب، ومن أبرزهم أبو الفتح ابن 
 أصبح جيّن، الذي صحب شيخه أربعني عاماً، ينهل من علمه الغزير، وثقافته الواسعة، حىت

بشيخه، ويظهر ذلك يف مؤلفاته اليت نقل فيها علم  (1)كان شديد التأثرإمام النحاة يف زمنه، و 
أيب علّي، وكأّن كتب ابن جيّن ما هي إالّ أماٍل أمالها الشيخ على تلميذه، حىت قيل عن ابن 

ولعلنا ال نغلو إذا قلنا إّن أكثر األصول اليت اعتمدها ابن جيّن يف كتابه اخلصائص )) :جينّ 
 .(2)((اذه ومالحظاتهإّّنا استمدها من إمالءات أيب علّي أست

 :البن جيّن ما أييت (سر صناعة اإلعراب) ومن مالمح اإلغفال يف كتاب

 

وهذه مسألة لطيفة )) :نقل ابن جيّن هذه املسألة وأقوال النحاة فيها من اإلغفال، يقول
عنَّْت لنا يف هذا الفصل، حنن نشرحها، ونذكر خالف العلماء فيها، وخنرب ابلصواب عندان 

دُ ﴿: -عّز اسه–من أمرها إن شاء هللا، وهي قوله  ُب َّاَك َنۡع  .، وما كان مثله﴾إِي

اخلليل أنَّ : أخربين أبو علّي عن أيب بكر حمّمد بن السرّي، عن أيب العّباس حمّمد بن يزيد
اسٌم مضمٌر مضاٌف إىل الكاف، وحكى عن املازيّن مثل هذا القولِّ  (إيَّ ) يذهب إىل أنَّ 

 .احملكيِّ عن اخلليل يف أنَّه مضمٌر مضافٌ 

إسحاق عن أيب العّباس  وحكى أبوبكر عن العّباس عن أيب احلسن األخفش، وأبو: قال
يتغيّ ُر آخره كما تتغرّي أواخر املضمرات؛ أنَّه اسٌم مفرٌد مْضمٌر، : غري منسوٍب إىل األخفش

ك) الختالف أعداد املضمرين، وأنَّ الكاف يف ، يف أنَّه داللة على  (ذلك) كاليت يف (إيَّ

                                     
رحيم مجعة اخلزرجي، : أبو علي الفارسّي يف مصنفات ابن جين، للباحث: كتبت أطروحٌة يف ذلك ُوسْت ب (1)

 .م2115جامعة بغداد، 
 .259: املدارس النحوية (2)
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إّيك : اخلطاب فقط، جمردة من كوهنا عالمة للضمري، وال جييز أبو احلسن فيما ُحكَِّي عنه
 .(1)((ن أيب عليّ وإّي زيٍد، وإّيَي وإّي الباطل، انتهت احلكاية ع

وجدان أنَّ ابن جين نقل كالم شيخه حبذافريه، دون زيدة أو  (2)وإذا رجعنا إىل اإلغفال
 .نقصان، وليكتمل أتثر التلميذ بكالم شيخه فقد ذهب إىل القول برأيه يف املسألة

 

أبربعة أدلة، وقام بنقلها، ذكر ابن جين أنَّ أاب علّي استدّل على اتصال الفعل ابلفاعل 
فمّما استدّل به ... علّي على شّدة اتصال الفعل ابلفاعل أبربعة أدلّة واستدّل أبو)) :يقول

تسكينهم الم الفعل إذا اتصلت به عالمة ضمري الفاعل، : على شّدة اتصال الفعل ابلفاعل
ُت، ودخَلُت، وخرَجُت؛ ضربَ : ضرْبُت، ودخْلُت، وخرْجُت؛ ألهّنم كرهوا أْن يقولوا: وذلك حنو

 ...لتوايل أربعة متحركات

قمت وزيٌد، : وهو امتناعهم من العطف على ضمري الفاعل، حنو: آخرودليٌل له 
قمت أان : وقعدت وبكٌر، فاستقباحهم لذلك حىت يؤّكدوه فيقّووه، ويلحقوه ابألساء يف حنو

 ...نزلة بعض الفعلوزيد، وقعدت أان وجعفر، داللة على أهّنم قد نّزلوا التاء م

وهو امتناعهم من جواز تقدمي الفاعل على الفعل، وإن كانوا جييزون : اثلثودليٌل له 
 ...تقدمي خرب املبتدأ عليه

فالنون عالمة الرفع  (يقومان) :وهو أغرهبا وألطفها، وهو قوهلم يف التثنية: رابعودليٌل له 
الرفع ينبغي أن تلحق املرفوع مع انقضاء أجزائه يف الواحد، وعالمة  (يقومُ ) مبنزلة ضّمة امليم يف

بعد األلف اليت هي ضمري الفاعلني يدلُّ من  (يقومان) بال فرق وال تراٍخ، فمجيُء النون يف
م قد أحّلوا ضمري الفاعل حملَّ حرف اإلعراب من الفعل  .(3)((مذهبهم على أهنَّ

                                     
 .808-802: 0سر صناعة اإلعراب، (1)
 .12: 0اإلغفال، (2)
 .020-021: 0سر صناعة اإلعراب، (3)
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وجدان أّن ابن جين قد تصرف يف نّص  (1)وإذا رجعنا إىل هذه املسألة يف اإلغفال
 .الفارسّي ونقل كالمه ابملعىن

 

؛ لتضمّنه معىن حرف التعريف، وأنَّ األلف  (اآلنَ ) أنّ  -(2)يف اإلغفال–يرى الفارسي  َ ُبينِّ
 :والالم فيه زائداتن الزمتان، وقد تبعه ابن جيّن يف ذلك، ونقل بعض كالمه ابملعىن، يقول

ليس معّرفًا ابلالم الظاهرة اليت فيه؛ ألنَّه لو كان معرّفًا هبا  (اآلنَ ) دّلت الداللة على أنَّ وقد ))
ا ليست للتعريف، وإذا كان معّرفًا  (اآلنَ ) جلاز سقوطها منه، فلزوم هذه الالم داللة على أهنَّ

معّرفًا بالٍم ابلالم ال حمالة، واستحال أْن تكون اليت فيه هي اليت عّرفته، وجَب أْن يكون 
يف أنَّه تعّرف بالٍم مرادٍة، والقوُل فيهما  (أمس) أخرى حمذوفٍة غري هذه الظاهرة اليت فيه، مبنزلة

، وعنه أخذته، وهو  واحد، ولذلك بنيا؛ لتضّمنهما معىن حرف التعريف، وهذا رأُي أيب عليِّ
 .(3)((الصواب الذي البّد من القول به

 

 
  

                                     
 .21-81: 2اإلغفال، (1)
 .211: 0السابق، (2)
 .858-852: 0سر صناعة اإلعراب، (3)
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2.  

بعلم أيب علي،  (1)من الذين أتثّروا (ه251) أبو احلسن علي بن إساعيل بن سيده
وانتفعوا بكتبه، ويظهر ذلك يف كثرة نقوالته عن الفارسّي، وقد اعرتف ابن سيده بذلك يف 

وأضفت إىل ذلك ما تضّمنه من هذا الضرب كّل كتاب )) :مقدمة كتبه، قال يف املخصص
، وقال يف (2)((...أيب علي الفارسّي النحوّي كاإليضاح واحلّجة واإلغفالسقط إلينا من كتب 

وأّما ما نثرت عليه من كتب النحويني املتأخرين املتضمنة لتعليل اللغة، فكتب أيب )) :احملكم
 .(3)((...احللبيات، والبغداديت، واألهوازيت، والتذكرة، واحلجة، واإلغفال: علي الفارسي

فأّما األلف )) :يف الذي، يقول (أل) سيده لإلغفال مسألة زيدةومن موافقات ابن 
فزعم الفارسّي أهّنا زائدة تومهًا وقياسًا منه، وهو صحيح، ومل جيعل  (الذي) والالم اللتان يف

إّّنا حصل له التعريف من أجل  (الذي) ابأللف والالم ولكن ابلصلة، ولو كان (الذي) تعّرف
املوصولتان نكرتني؛ ألنّه ال ألف والم  (َما) و (َمنْ ) لوجب أْن تكوناأللف والالم ال ابلصلة 

 .(4)((فيهما
 .جند أّن ابن سيده نقل نّص أيب علّي بتصّرٍف قليل (5)وابلرجوع إىل املسألة يف اإلغفال

حبذافريها، من دون زيدٍة أو  (6)ويتجّلى أتثره ابإلغفال يف نقله املسألة الثالثة والتسعني
نقصان، بدءًا من كالم الزجاج الذي بدأ به الفارسّي املسألة إىل ختام كالم أيب علّي فيها، 

وأان ُمورٌِّد ما صّح عن أيب عليٍّ يف تعليل هذه الكلمة، وَردِّهِّ فيها على أيب )) :يقول ابن سيده
 .(7)((إسحاق إبراهيم بن السريّ 

 

                                     
جملة الرتاث العريب، العددان : كتبت الباحثة اندي حسكور مقاال عن أثر الفارسي يف جهود ابن سيده، ينظر (1)

 .222: ، ص(18-12)
 .08: 0املخّصص، (2)
 .21: 0احملكم واحمليط األعظم، (3)
 .010: 02املخصص، (4)
 .212: 0اإلغفال، (5)
 .210-212: 2السابق، (6)
 .002: 02املخصص، (7)
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8.  

، من النحاة اخلالفني أليب  (ه522) هبة هللا بن علّي بن حمّمد بن محزة بن الشجري
وكثريا ما نقل نصوصا  علّي، الذين أتثروا ابلفارسّي وآرائه، فقد تكرر ذكر الفارسي يف أماليه،

،  (1) (بني) من كتب الفارسّي من دون اإلشارة إىل ذلك، ومن أمثلة أخذه من اإلغفال مسألة
فقد حتّدث عنها الفارسي يف إغفاله، ونقل عنه ابن الشجري كالمه مع قليل من التصّرف، 

 :يقول

ل هذا : قال أبو عليّ ))  :االسم على ضربنيالبني مصدر ابن يبني، إذا فارق، واْستُ ْعمِّ
ل اساً، : أن يكون اسًا متصّرفًا كاالفرتاق، واآلخر :أحدمها أن يكون ظرفًا مّث استُ ْعمِّ

ابٞ ﴿: والدليل على جواز كونه اسًا قوله َج نَِك ِح ۡي ا َوَُّ َِن ن ۢن بَۡي ِِن  ﴿، و(2)﴾َوِم بَۡي ََٰذا فَِراُق  َه
نَِك    جاز أن يسند إليه الفعل الذي هو، فلّما استعمل اسًا يف هذه املواضع، (3)﴾َوَُّۡي

 .(5)يف قول من رفع (4)(تقّطع)
َل ظرفًا أّنه ال خيلو من أن يكون الذي هو  ويدّل على أّن هذا املرفوع هو الذي اْستُ ْعمِّ
ْسم؛ ألنَّ التقدير  َع فيه، أو يكون الذي هو مصدر، فال جيوز أْن يكون هذا القِّ ظرف اُتسِّ

لقد تقطع َوْصُلُكم : وهذا خالف املعىن املراد، أال ترى أّن املرادلقد تقّطع افرتاُقُكم، : يصري
 .وما كنتم تتأّلفون عليه

: كيف جاز أْن يكون مبعىن الوصل، وأصله االفرتاق والتباين، وعلى هذا قالوا: فإن قلت
َتةٌ )): ابن اخلليط، إذا فارق، ويف احلديث َن احلَْيِّ فَ ْهَو َمي ْ  .((َما اَبَن مِّ

                                     
 .281: 0اإلغفال، (1)
 .5: سورة فصلت (2)
 .11: سورة الكهف (3)
 .92:من سورة األنعام.﴿لقد تقطع بينكم﴾: من قوله تعاىل (4)
ُنُكْم﴾، ينظر وقرأ ابن كثري وأبو عمر  (5)  .228: السبعة: وعاصم  وابن عامر ومحزة برفع ﴿بَ ي ْ
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َل مع الشيئني املتالبسني يف حنو :قيل ٌم : إنّه ملا اْستُ ْعمِّ بيين وبينه شركة، وبيين وبينه َرحِّ
وصداقة، صارت الستعماهلا يف هذه املواضع مبنزلة الوصلة، وعلى خالف الُفرَقة، فلهذا جاء 

َع بَۡينُ ﴿ َقطَّ مۡ لََقد تَّ  .(2)((لقد تقطع وصلكم: مبعىن (1)﴾ُك
  

                                     
 .92: األنعامسورة  (1)
 .592-590: 2أمايل ابن الشجري، (2)
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2 

يعّد البغدادّي من الذين نقلوا كثريًا من كالم الفارسّي يف خزانته الثمينة، وقد نقل لنا 
من كتب الفارسي املفقودة كالتذكرة ونقض اهلاذور، ويف بعض املواضع جنده يسهب  نصوصاً 

علّي، وقد  انتهى كالم أيب)) :يف نقله، حىت إذا انتهى كالم الفارسّي عّلل طول النقل بقوله
، ويف موضع آخر (1)((حذفنا منه مقدار ما أثبتنا، وسقنا هذا الكالم بطوله؛ لكثرة فوائده

 .(2)((انتهى كالم أيب علّي، وسقناه برّمته)) :يقول

وهو  ) وذهب أبو علّي يف اإلغفال)) :ومن إشارات البغدادّي لإلغفال يف خزانته قوله
ليست عوضًا من مهزة  (أل) أنّ  (الزجاج كتاب ذكر فيه ما أغفله شيخه أبو إسحاق

 .(3)((أانس
 وكون)) :، يقول البغداديّ (4)ومن أثر اإلغفال يف اخلزانة ذكره ملسألة أصل لفظ اجلاللة

سألت اخلليل  : قال سيبويه: يف أحد قويل سيبويه نقله الزجاج عنه، فقال (اله) أصله (هللا)
األصل اله، ورّد عليه الفارسّي : إله، وقال مرة أخرى: هللا، فقال: عن هذا االسم، يعين قولنا

يف اإلغفال أبنَّ هذا الذي حكاه عن سيبويه عن اخلليل سهٌو؛ ألنَّ سيبويه مل ُيكِّ عن 
سألته عنه، وال حكى عن اخلليل القول اآلخر الذي قاله : أصله إله، وال قال (هللا) اخلليل أنَّ 

 .(5)((أنَّه اله
تبنّي مدى أتثر النحاة بكتاب اإلغفال أليب علّي، وكيف أتثّروا هذه بعض األمثلة 

آبرائه، وهنلوا من معينه، ونقلوا من نصوصه يف كتبهم، وقد امتد هذا األثر إىل كثري من 
النحاة، فلو رجعنا إىل كتبهم لوجدان اسم الفارسي وكتبه وآراءه يرتّدد كثرياً؛ وذلك ملكانة 

 .كتبه بني كتب النحو العريبّ الفارسّي بني النحاة، وقيمة  
  

                                     
 .211: 2خزانة األدب، (1)
 .821: 8السابق، (2)
 .211: 2السابق، (3)
 .89: 0ينظر املسألة يف اإلغفال، (4)
 .851-852: 01خزانة األدب، (5)
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احلمد هلل الذي حبمده تتّم الصاحلات، والصالة والسالم على صاحب املعجزات 

 :الباهرات، وبعد
فقد مّت حبمد هللا وتوفيقه هذا البحث، الذي تناول فيه الباحث دراسة اآلراء النحويّة 

العزيز، وقد انتهى الباحث إىل النتائج لعامل جليل، يف أحد كتبه اليت هلا صلة بكتاب هللا 
 :اآلتية
  ّاعتمد الفارسّي على أصول املذهب البصري. 
 َد للمسألة ساعاً مل يْبَق غرٌض مطلوٌب عنده  .السماع مقّدٌم عنده على غريه، فإذا ُوجِّ
  احتّج الفارسّي ابلقراءات القرآنية، وله مواقف متباينة من القرّاء، فتارًة جيّلهم كما فعل

رُّ طعن النحاة فيهم كما فعل مع األمام انفع يف م ع احلسن البصرّي، واترًة أخرى يُقِّ
 .، اليت رواها عنه خارجة(معائش) قراءة
 يُ َعدُّ الفارسيُّ من قدامى النحاة الذين احتّجوا ابحلديث النبوي الشريف. 
  االحتجاج ابلشعر، فلم ختُل مسألٌة من مسائل اإلغفال من حشٍد  يفالفارسيُّ أفرط

 .لكثرٍي من أبيات الشعر، مع التزامه مبا وضعه البصريّون من ضوابط زمنية يف ذلك
 أخطئ يف مخسني مسألة يف )) :اشتهر الفارسيُّ برباعته يف القياس، حىت قال عن نفسه

وفق ضوابط  -يف اإلغفال–سار ، وقد   ((اللغة، وال أخطئ يف واحدة من القياس
ْس على القليل  ْس إالّ على املسموع من كالم العرب، ومل يقِّ البصريني يف القياس، فلم يقِّ

 .النادر
  من سيبويه موقف اإلجالل والتعظيم، فالقول عنده ما قال  -يف اإلغفال-وقف

 .سيبويه، وقول سيبويه أقرب إىل الصواب، وقول سيبويه عنده أصّح األقوال
  من حناة البصرة والكوفة موقف املنصف، فيوافق وخيالف حسب  -يف اإلغفال-قف و

 .ما يراه صواابً، مستدالًّ ملا يراُه من موافقة وخمالفة
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  خمالفة النحوّي ملذهبه، وموافقة مذهٍب آخَر اليعين ابلضرورة أنّه على غري مذهبه، أو
 .أنَّ لديه نزعًة ملذهب آخر

  ٌّجمتهٌد، ليس لديه نزعة ألّي مذهٍب آخر، وإّّنا مذهبه  أبو علّي الفارسّي بصري
املذهب البصرّي، وله اجتهاداٌت وافق فيها الكوفّيني اترة، وخالف فيها مذهبه البصرّي 
اترًة أخرى، كغريه من النحاة، واجتهد رأيه يف بعض املسائل فجاء آبراٍء مل يسبقه أحٌد 

 .إليها
 
 

 .وفق وأكرماحلمد على ما أوىل وأنعم، والشكر على ما له  هذا وهللا أعلم وأحكم، و
خطأ أو سهو أو غفلة فما كان من صواب فمن هللا الكرمي األكرم، وما كان من 

 .فنفسي أهّتم
ُب ﴿ نِي

ُ
ْهِ أ ُْت ِإَوََل ْهِ تََوَّكَّ لَي ِ   َع َِلَّ بِاَّللَّ  ﴾َوَما تَوْفِيِِق إ
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 الصفحة رقمها اآلية
 الفاحتة

، 17، 11 1 ﴾إِيَّاَك َنۡعُبدُ ﴿
511 

 البقرة
ا َرزَقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ ﴿  41 3 ﴾َوِممَّ

 44، 41 51 ﴾ِذبُونَ بَِما ََكنُواْ يَكۡ  ﴿

ٗٗ َمَثٗل  ﴿ ََ ََُعو ا   53 11 ﴾  مَّ

تِيَنَُّكم ِمِِّنِ ُهدٗ ﴿
ۡ
ا يَأ  11 33 ﴾ىفَإِمَّ

، 31، 74 43 ﴾ا  ٗ َشۡي  ا َّلَّ ََتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفس  َوٱتَُّقواْ يَوۡمٗ ﴿
35 ،31 

َماِِنَّ ﴿
َ
ٓ أ ِمِيُّوَن ََّل َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب إَِّلَّ

ُ
 15، 13 73 ﴾َوِمۡنُهۡم أ

نُفَسُهمۡ  ﴿
َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ ، 551 51 ﴾بِۡئَسَما ٱۡشََتَ

553 ،554 
ۖۡ َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما فََل ﴿  51، 51  511 ﴾تَۡكُفۡر

َتََلٰٓ إِبَۡرَٰه﴿ َۡ  551 514 ﴾َم َرُُُّّه  ۧيِإَوذِ ٱ

لَوَٰ ﴿ ۡۡبِ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َ َمَع َيٰٓ ةِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

َِٰۡبِينَ   ﴾ٱلصَّ

513 15 

ِيَن مِن ُكتَِب ﴿ َياُم َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّلَّ َعلَۡيُكُم ٱلِصِ
 ﴾َقۡبلُِكمۡ 

533 515 

ِ ٱنلَّاَس ﴿  515 115 ﴾َولَۡوََّل َدۡفُع ٱَّللَّ

﴿  ۡۖ ا ِهَ َِٰت فَنِعِمَّ َدَق  554، 553 175 ﴾إِن ُتبُۡدواْ ٱلصَّ

 آل عمران
نََّما َوََّل َيۡ ﴿

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ  51 573 ﴾ ُنۡمَِل لَُهۡم َخۡير َسََبَّ ٱَّلَّ
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 النساء
 هَ ﴿

َ
 515 515 ﴾مْ هُ نْ عَ  مْ ْلُ ادَ جَ  ءِ ََّل ؤُ هَ  مْ نتُ ا أ

 15 511 ﴾فَبَِما َنۡقِضهِم ﴿

 املائدة
 71، 75 551 ﴾إِن ُكنُت قُلُۡتُه  َفَقۡد َعلِۡمَتُهۚ  ﴿

ا ُدۡمُت فِيهِۡمۖۡ ا َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيدٗ  ﴿  41 557 ﴾مَّ

 األنعام
َع بَيۡنَُكمۡ ﴿  535 54 ﴾لََقد تََّقطَّ

نََّهآ إَِذا َجآَءۡت ََّل يُۡؤمِنُوَن ﴿
َ
 71 515 ﴾َوَما يُۡشعِرُُكۡم أ

 515 511 ﴾قُۡل َهلُمَّ ُشَهَدآَءُكُم ﴿

ۡحَسنَ  ﴿
َ
ِٓي أ  53 514 ﴾َتَماًما لََعَ ٱَّلَّ

 األعراف
 54 51 ﴾لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشَۗ وََجَعلَۡنا  ﴿

ۚ  َوَيَذرُُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِِهمۡ ﴿ ُ فََل َهادَِي ََلُ  َمن يُۡضلِِل ٱَّللَّ
 ﴾َيۡعَمُهوَن  

531 53 

 األنفال
﴿ ٗٗ ا ََتَاَفنَّ ِمن قَۡوٍم ِخَيانَ  17 13 ﴾ِإَومَّ

 التوبة
ن ُيۡطِف ﴿

َ
ِ   ُ يُرِيُدوَن أ  41 31 ﴾واْ نُوَر ٱَّللَّ

 هود
ۡنيَا َوزِينََتَها نُوَِفِ إََِلۡهِمۡ ﴿  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلََيوَٰةَ ٱدلُّ
ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها 
َ
 ﴾أ

51 75 ،71 

نِيُب ﴿
ُ
ُْت ِإَوََلْهِ أ ِ ۚ َعلَيْهِ تََوَّكَّ  431و،  88 ﴾َوَما تَوْفِيِِق إَِّلَّ بِاَّللَّ

 



533 

 

 يوسف
 75 11 ﴾إِن ََكَن قَِميُصُه  قُدَّ ﴿

 إبراهيم
لَوَٰةَ قُل ﴿ ِيَن َءاَمنُواْ يُقِيُمواْ ٱلصَّ  73، 77 35 ﴾لِِعَِبادَِي ٱَّلَّ

 احلجر
ِي نُِزَِل َعلَۡيهِ ٱَِّلِۡكُر ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ  71 1 ﴾َيٰٓ

 النحل
ن نَُّقوَل ََلُ  ُكن َفيَُكونُ  ﴿

َ
، 33، 71 41 ﴾أ

31 
 اإلسراء

نَّ َعۡنُهمُ ﴿ ََ ا ُتۡعرِ ، 11، 11 13 ﴾ِإَومَّ
17 

ۡحَسُنۚ ﴿
َ
 73 13 ﴾َوقُل لِِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلَِِّت ِهَ أ

﴿  ۡۖ ٓ إِيَّاهُ لَّ َمن تَۡدُعوَن إَِّلَّ ََ﴾ 17 11 

 الكهف
 531 73 ﴾َوَُّيۡنَِكۚ َهََٰذا فَِراُق بَۡيِّن  ﴿

 مرمي
َحدٗ ﴿

َ
ا تََريِنَّ ِمَن ٱلۡبَََشِ أ  11، 11 11 ﴾افَإِمَّ

 املؤمنون
يَعُِدُكۡم ﴿
َ
نَُّكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنتُۡم تَُرابٗ أ

َ
نَُّكم أ

َ
ا وَِعَظًَٰما أ

ۡرَُجونَ   ﴾ُّمُّ

31 15 ،11 ،
13 

 النور
َها َكۡوَكبر كَ ﴿ نَّ

َ
 54، 53 31 ﴾ُدِرِِير  أ

 النمل
﴿ ۡۖ  551 51 ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُ َد
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 األحزاب
 33 31 ﴾َوٱلَۡحَٰفِِظنَي فُُروَجُهۡم َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت ﴿

َ َكثِيٗ ﴿ َٰكِرِيَن ٱَّللَّ َٰكَِرَٰتِ ا َوٱلذَّ  33 31 ﴾َوٱلذَّ

 سبأ
ۡو إِيَّاُكۡم لََعََلَٰ ُهدً ﴿

َ
آ أ  11 14 ﴾ىِإَونَّ

 ص
، 55، 53 5 ﴾ٓصۚ َوٱلُۡقۡرَءانِ ﴿

51 ،53 
ة  وَِشَقاق  ﴿ ِيَن َكَفُرواْ ِِف ِعزَّ  53 1 ﴾بَِل ٱَّلَّ

ۡهلَۡكَنا﴿
َ
 53، 55 3 ﴾َكۡم أ

َب ٱلرُُّسَل فََحقَّ ِعَقاِب ﴿  53 54 ﴾إِن ُُكٌّ إَِّلَّ َكذَّ

اٌب  ﴿ وَّ
َ
 551 44 ﴾نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنَُّهٓ  أ

 53 14 ﴾إِنَّ َهََٰذا لَرِۡزُقَنا َما ََلُ  مِن نََّفاٍد ﴿

ۡهِل ٱنلَّارِ ﴿
َ
َٰلَِك َۡلَِقر ََتَاُصُم أ  53، 51 14 ﴾إِنَّ َذ

 غافر
ۡحَسَن ُصَوَرُكمۡ ﴿

َ
 51 14 ﴾فَأ

 فصلت
 531 1 ﴾َوِمۢن بَۡينَِنا َوَُّۡينَِك ِحَجابر ﴿

 اجلاثية
﴿ ْ ِيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِروا ، 77، 74 54 ﴾قُل لَِِّلَّ

73 
 ق

 53 5 ﴾ٓقۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد ﴿  

 الذارايت
اُق ُذو ٱلُۡقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي ﴿ زَّ َ ُهَو ٱلرَّ  37 13 ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
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 القمر

 551 45 ﴾َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱنلُُّذرُ ﴿

 النازعات

َٰزَِعَِٰت َغۡرٗقا ﴿  53 5 ﴾َوٱلنَّ

 الفجر

 53 1-5 ﴾٢َوََلَاٍل َعَۡش   ١َوٱلَۡفۡجرِ ﴿

 البلد
ۡو إِۡطَعَٰمر ِِف يَۡوم  ذِي َمۡسَغَبٗ  ﴿
َ
 515 51-54 ﴾يَتِيٗما ١٤أ

ِيَن َكَفُرواْ ِأَِب﴿ ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡش تََٰيَٰتَِنا َوٱَّلَّ
َ
 11 55 ﴾َمِٗ   َ ُهۡم أ

 
 الشمس

ََٰها﴿ َحى َُ ۡمِس َو  53، 55 5 ﴾َوٱلشَّ

ََٰها﴿ ى  55 7 ﴾َوَنۡفس  َوَما َسوَّ
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 الصفحة املنت

َهاُكْم َعْن ِقيَل َوقَاَل وََكثْ رَِة السَُّؤاِل ))   99 ((.ِإنَّ هللاَ يَ ن ْ
 20 ((.آَذْيَت َوآنَ ْيَت اْجِلْس فَ َقْد )) 
 47 ((.َزوَّْجُتَكَها ِبَا َمَعَك ِمَن الُقْرآِن )) 
ُرَها ِإالَّ ِمْن َجانِِبَها اأَلْشَأم ))   ((.َوالَ ََيِْت َخي ْ
َتة  ))   ((.َما ََبَن ِمَن اْلَْيِ  فَ ْهَو َمي ْ

20 
430 
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 الصفحة البيت

 (أ)
 الَ ََيُ          وُ  َ           ر   -َوْه          َو ُمثْ          ر  –ِإنَّ ال          ِ   

 
  449 

 
 

 ِبَفاقَ                            ة  ءَ ْعَ ِي                            ِ  بَ ْع                            َد ِإ ْ                             رَا ِ 
 (ب) 

 فَ َق               ْد أَُم               دُّ ِ َ               اَ  السَّ               ْيِ  ُمْعتَ               ِدالا 
 

  
 

25 
 
 

 ِمثْ                       َل ال                       رَُّ ْيِ ِ  َه َّءْ                       ُ  اأَلَ بِي                        ُ 
َْ                رِ  َ ْ لَ                ُ  قَ                اَل قَا ِ                ل    َُ َي نَ                ا  فَ بَ ي ْ

 
  
 

21 
 
 

ي                  ُ لَِم                 ْن   ََجَ                 ل   ِْخ                 ُو ا ِ                  ِ   َِ
 َواَل َءْس                   َتِيْل ِم                    ِ  بَ َق                   اِ ي َوُم                   دَِّت  

 
  
 

25 
 
 

 َوَلِك              ْن َيُك              ْن لِْلَ               ْ ِ ِمْن              َك َنِص              ي ُ 
ْهُر ُذو ِ                َ      ِإمَّ               ا ءَ                َرْيِ  َوَه               َ ا ال               دَّ

 
  
 

25 
 بَ                    َْتِ َوِف اأَلْ                    َ ِب َ ِْني                     ُ ِف ا ْنك 

 
 

 (ت)
 ُُتَاِض                ُر أَنَّ                ِ  ِإمَّ                ا أَُم                تْ َزَعَم                ْت 

 
  
 

21 
ُنوَه                    ا اأَلَ                    اِ ُر َخلَّ                    ِ     َيْس                   ُدْ  أُبَ ي ْ

 
 

 
 (ح)

 َس                           أَءْ ُرُ  َمْن                           ِ ِ  لِبَ                           ِ  َُتِ                           يمِ 
 

  
 

85 
 َوَأْْلَ                                  ُ  َِبْلَِْ                                   اِز فََأْس                                  َ َِ ا 

 
 

 
( ) 

َْ        َهد   -ََي َس        ْعدُ –َوأَنْ        َت ال        ِ     أُبْ        َت ِبَ
 

  
 

449 
 
 

 ِِبَ ْ                     َواِب السِ                     َياَ ِة َواْْلَْم                    دِ َك                    ِر   
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 َوأَبْ غَ                    ُي َم                     ْن َوَض                    ْعُت ِإَ َّ ِفي                      ِ 
 

  
 

449 
ُهْم أَُذو ُ   ََ                                 ر  َع                                 ن ْ  ِلَس                                 اِ  َمْع

 
 

 
( ) 

 َج               اَ  اكِْ َفَ               َة أَْو َكانَ               ْت لَ               ُ  قَ               َد اا 
 

  
 

446 
 
 

 َكَم            ا أَءَ             َ َ بَّ             ُ  ُموَس            َ َعلَ             َ قَ             َد ِ 
 

 
 اللَّ                          َ اِن فَ                           رَّافَ يَ                          ا الُغَ َم                          اِن 

 
  
 

69 
ُكَم                                   ا َأْن َءْكِس                                   َباَ  َش                                   رَّا   ِإَيَّ

 
 

 
 (س)

 فَإمَّ                     ا ءَ                      َرْيِ  الَ أَُ مِ                      ُي َس                     اَعةا 
 

  
 

66 
 ِم                  َن اللَّْي                  ِل ِإالَّ َأْن ُأكِ                   َّ فَأَنْ َعَس                  ا 

 
 

 
 (ع)
نَ                                      ا َ ْ                                      ُن َنْيُلبُ                                      ُ  َأَ  َ ف َ   بَ ي ْ
 

  
 

23 
 
 

  َاعِ ُمَعل ِ                                                        َ  َوْفَ                                                         ة  وزَِ َ  
 

 
 يَ ُق            وُل اكَنَ            ا َوأَبْ غَ            ُي الُعْ             ِم َ ِ ق             اا 

 
  
 

68 
 
 

 ِإََل َ ب ِنَ                  ا َ                    ْوُت اْلَِم                   اِ  الُيَ                    دَّعُ 
 

 
 فَ ُتْ              ِحي َ              رِيعاا َم             ا ءَ ُق             وُم ِْلَاَج              ة  

 
  
 

25 
 
 

اِعي َوُيْس         ِمْعَك َم        ْن َ َع         ا  َواَل ُءْس        ِمُع ال        دَّ
 

 
 أَنَّ                    ِ  َلَق                    ْد َعِلَم                    ْت أُوََل اْلُمغِ                     َِة 

 
  
 

422 
 َْلِْق       ُت فَ لَ       ْم أَْنُك       ْل َع       ِن ال َّ       ْرِب ِمْس       َمَعا 

 
 

 
 (ف)

 َ ْ                     ُن ِبَ                     ا ِعْن                     َدَ  َوأَنْ                     َت ِبَ                     ا
 

  
 

88 
، َوال                            رَّْأُ  ُ َْتلِ                             ُ    ِعْن                            َدَ   َا  
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 (ل)
 ُُمَمَّ                ُد ءَ ْف                ِد نَ ْفَس                َك ُك                لُّ نَ ْف                س  

 
  
 

25 ،77 
 
 

 ءَ بَ                  ااَل  ِإَذا َم                  ا ِخْف                  َت ِم                  ْن قَ                   ْوم  
 

 
 َض                                   ِعيُ  النِ َكايَ                                   ِة َأْع                                   َداَ َُ 

 
  
 

424 ،422 
 
 

 ََيَ                        اُل اْلِف                        رَاَ  يُ رَاِخ                        ي اأْلََج                        لْ 
 يَ ْع             ِرُف َماِلك             اا  -َوأَبِي             كَ -َذاَ  ال             ِ    

 
  
 

449 
 
 

 َواْْلَ                       ُّ يَ                      ْدَفُع ءُ رََّه                      اِت اْلَباِ                       لِ 
 

 
 َج             َ ي َ بُّ             ُ  ع               ِ  َع             ِد   بْ             َن َ              ا ِ  

 
  
 

446 
 
 

 َج             َاَ  اْلِك            َ ِب اْلَع            اِوََيِت َوقَ            ْد فَ َع            لْ 
 

 
 َوَلمَّ                               ا َأَ  ِإالَّ َِجَا                                 اا فُ                                 َؤاُ َُ 

 
  
 

446 
 
 

لَ             َ ِبَ             ال  َوالَ َأْه              لِ   َوَلَْ َيْس             ُل َع             ْن لَي ْ
 

 
 ُ ْم    َت أََم     ا -َوالَ َعْي    َ  ِف اْلَمْق     ُدو ِ –َم    ا َذا 

 
  
 

449 
 َوَءْ               ِليلُ َيْكِفي              َك َِبل              نُّْ ِ  أَْم ُخْس              ر   

 
 

 
 (م)
 ِإمَّ                     ا ءَ ْنُ                      َوا ِم                     ْن َ ْت                     ِ  أَْ    فَ 
 

  
 

21 
 
 

 فَ َق                           ْد َْلَِق                           ا ِْلَْتِفِهَم                           ا لِ َاَم                           ا
 

 
 ِإمَّ                                       ا ءَ                                        َري َش                                       ْيباا َع                                       َ ِ  َأْ َثُم                                        ْ  

 
21 

 ََلْ                                                       َ َم َخ                                                       دَّ َّ بِ                                                       ِ  ُمَلْه ُِم                                                        ْ  
 

21 
نَ                                                    ان  َ ِوي                                                    ل  لَِمُم                                                     ْ   فَ                                                     ُربَّ فَ ي ْ

 
 

21 
 (ن)

 َم َْك               أُ َم               ْن َض               اَقْت َمَ اِهبُ                ُ فَ               ِنْعَم 
 

  
 

442 
 
 

 َونِْع                َم َم                 ْن ُه                 َو ِف ِس                 ر   َوِإْع                 َ نِ 
 

 
لِ                  ُك ال                  

َ
 ُمتَ وَُّج َوال                  ِ   َعبَّ                  اُس ََي ا 

 
  
 

69 
 
 

 َعَرفَ                 ْت لَ                 ُ  بَ ْي                 ُت الُع                 َ  َع                 ْدَ نُ 
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 ِإمَّ             ا ءَ              َري َهَي             اا ِف ال             رَّْأِس اَلَح بِ              ِ 
 

  
 

21 
 
 

نَ          انِ ِم          ْن بَ ْع          ِد   َأْس          َوَ  َ اِج          ي اللَّ          ْوِن فَ ي ْ
 

 
 وَكْي                    َ  أَْ َه                    ُ  أَْم                    راا أَْو أُ َاُع لَ                     ُ 

 
  
 

442 
 
 

َْ               ِر بْ               ِن َم                ْرَوانِ   َوقَ               ْد زََك               ْأُت ِإََل ِب
 

 
 فَ َق                   ْد أَُ وُع قُ لُ                   وَب الَغانِيَ                   اِت بِ                    ِ 

 
  
 

21 
 
 

ََّ َيِْل                         َن ِبَِْجيَ                         ا   َوَأْعيَ                         انِ                            َ 
 

 
 نْ                   َديأَ فَ ُقْل                   ُت اْ ِع                   ي َوأَ ُْع فَ                   ِإنَّ 

 
  
 

25 ،28 
 
 

 ِلَص                                ْوت  َأْن يُ نَ                                اِ َ  َ ِعيَ                                انِ 
 

 
 ِم               َن َاْجلِ               ِك ََي الَّ               ِ  ءَ يَّْم               ِت قَ ْل               ِ  

 
  
 

69 
 َوأَنْ                            ِت  َِيلَ                            ة  َِبل                            ُو ِ  َع                             ِ   

 
 

 
 (ه )

 فَِإمَّ                                          ا ءَ                                           َرْيِ  َوِ  لِمَّ                                          ة  
 

  
 

21 
 
 

 أَْوَ ي ِِبَ                                    افَ                                   ِإنَّ اْلَ                                    َواِ َ  
 

 
لَ              َ بَِتْكلِ              يِم َس              ا  َعة  ءَ               َ وَّْ ُت ِم              ْن لَي ْ

 
  
 

446 
 ْعَ  َم                ا ِ  َكَ ُمَه                اَفَم                ا زَاَ  ِإالَّ ض                 
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َ اْمُرؤ  فَ َعَل َخْ اا يُ َثْ  َعَلْي ِ   28 .اء ََّقَ اَّللَّ
 16 .َجاَ  اْلبَ ْرُ  َواليََّياِلَسة
 87 .ُجْحُر َض    َخِرب  

 19 .اْْلَمَّاَ  اْلَغِف َ 
ْنُت ِبَصْد َِِ َوَ ْدِ  َزْيد   ََّ  87 .َخ

 400، 98 .َذ َّي َ ب اا 
َوَق اْْلََملُ   28 .اْستَ ن ْ

 28 .الصَّْيَ  َضي َّْعِت اللََّبَ 
 27 .ساا َعَسَ اْلُغَويْ ُر أَبْ ؤُ 
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547 

 

 الصفحة مل  الع  

 (أ)
 423، 3 .بن الف ل بن سليمان األخفش األ غر، علي
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 ج .اَلاذو  البن خالوي 
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 :الكتب املطبوعة: أواًل

 (:هـ512)األخفش، سعيد بن مسعدة  (1
: 4هدي ُممو  قراعة، مكتبة اكا ي، القاهرة،  : معا  القرآن، ء  -

 .م4990
 (:هـ502)األزهرّي، خالد بن عبد هللا  (5

ُمم د َبسل عيون السو ،  ا  الكت  : شرح التصري  علَ التوضي ، ء  -
 .م2000: 4العلمية، ب وت،   

 (:هـ500)األمشوين، أبو احلسن علّي بن حمّمد  (3
، (منهج السالك إَل ألفية ابن مالك)شرح األهو  علَ ألفية ابن مالك  -

: 4ُمم د ُميي الدين عبد اْلميد،  ا  الكتاب العر  ، ب وت،   : ء 
 .م4955

 :األفغاين، سعيد (4
 .م4991ِف أ ول النحو، مديري ة الكت  وا يبوعات اْلامعية،  -

 (:هـ1520)األلوسّي، شهاب الدين حممود  (2
القرآن العظيم والسبع ا ثا ،  ا  إ يا  ال ا  العر ،   وح ا عا  ِف ءفسرب -

 .ت -ب وت،  
 (:هـ353)األنباري، أبوبكر حمّمد بن القاسم  (6

 ا   احل ال امن، مؤسسة الرسالة، : ال اهر ِف معا  كلمات الناس، ء  -
 .م4992: 4  

 (:هـ222)األنبارّي، عبد الرمحن بن حمّمد  (2
سعيد األفغا ، ميبعة اْلامعة : األ لة، ء  اإل راب ِف جدل اإلعراب و ع -

 .م4957السو ية، 
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ُمم د : اإلنصاف ِف مسا ل اك ف بَت النحويَت البصريَت والكوفيَت، ء  -
 .م4964: 1ُميي الدين عبد اْلميد، ميبعة السعا ة، القاهرة،   

    عبد اْلميد   ، اَليأة ا صرية العامة: البيان ِف  ري  إعراب القرآن، ء  -
 .م4980للكتاب، 

إبراهيم السامرا ي، مكتبة ا نا ، األ  ن، : ن هة األلبا  ِف  بقات األ َب ، ء  -
 .م4985: 3  

 :األندروّي، أمحد بن حمّمد (3
سليمان بن  احل اك  ، مكتبة العلوم واْلكم، :  بقات ا فسرين، ء  -

 .م4997: 4ا دينة ا نو  ة،   
 (:هـ243)الباقويل، أبو احلسن علي بن احلسن  (5

ُمم د أمحد الدا ، مكتبة البابيَت : االستد ا  علَ أ  علي ِف اْل ة، ء  -
 .م2007: 4ا رك ية، الكويت،   

 :بروكلمان، كارل (10
 -عبد اْلليم الن ا ،  ا  ا عا ف، القاهرة،  :   يخ األ ب العر ، ءرَجة -

 .ت
 (:هـ235)ابن بّري، عبد هللا  (11
يفَ   ويش،جممع اللغة العربية، عيد مص: شرح شواهد اإلي اح، ء  -

 .م4985القاهرة، 
 :البغدادي، إمساعيل ابشا (15
،  ا  إ يا  ال ا  العر ، (أمسا  ا ؤلفَت وآاث  ا صنفَت)هدية العا فَت  -

 .ت -ب وت،  
 (:هـ1053)البغدادي، عبد القادر بن عمر  (13
 عبد الس م ُمم د ها ون،: خ انة األ ب ول   لباب لسان العرب، ء  -

 .م4997: 1مكتبة اكا ي، القاهرة،   
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 (:هـ216)البغوي، أبو حمّمد احلسني بن مسعود  (14
ُمم د عبد هللا النمر، وآخرين،  ا   يبة، : ، ء (معاَل التن يل)ءفس  البغو   -

 .ه 4109الرَي ، 
 (:هـ653)اس، أبو عبد هللا حمّمد بن إبراهيم بن النحهباء الدين   (12
َجيل : ، ء (شرح ابن النحاس علَ مقرب ابن عصفو )علَ ا قر ب  التعليقة -

 .م2001: 4عبد هللا عوي ة، وزا ة الثقافة، األ  ن،   
 متام حسان   (16
 .م4991،  ا  الثقافة، الدا  البي ا ، اللغة العربي ة معناها ومبناها -
 (:هـ414)التوحيدي، أبوحّيان علي بن حمّمد  (12
 .ت -أمَت، وأمحد ال ين،  ا  مكتبة اْلياة،   أمحد: اإلمتاع وا ؤانسة، ء  -
 :جربان مسعود (13
 .م4992: 7،  ا  ا  يَت، ب وت،  (مع م لغو  عصر )الرا د  -
 (:ه421)اجلرجاين، عبد القاهر  (15
كاظم حبر ا رجان،  ا  الرشيد، اْلمهو ية : ، ء ا قتصد ِف شرح اإلي اح -

 .م4982العراقية، 
 (:هـ333)بن حمّمد الشافعي ابن اجلزري، مشس الدين حمّمد  (50
ج برجس اسر،  ا  الكت  العلمية، :  اية النهاية ِف  بقات القرا ، ء  -

 .م2006: 4ب وت،   
 (:هـ531)اجلمحي، حمّمد بن ساّلم  (51
 .ت -ُممو  ُمم د شاكر،  ا  ا د ، جد ة،  :  بقات فحول الَعرا ، ء  -
 (:هـ350)ابن جّّنّ، أبو الفتح عثمان  (55
 .ت -ُمم د علي الن  ا ، ا كتبة العلمية، : اكصا ص، ء  -
 .م4993: 2 سن هنداو ،  ا  القلم،   : سر   ناعة اإلعراب، ء  -
علي الن د  : احملتس  ِف ءبيَت وجَو شواذ القرا ات واإلي اح عنها، ء  -

 .م4991   ، وآخرين، وزا ة األوقاف، مصر، 
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مصيفَ، وعبد هللا إبراهيم : ، ء (شرح كتاب التصري  للماز )ا نص   -
 .م4960: 4أمَت، وزا ة ا عا ف العمومية، القاهرة،   

 (:ه240)اجلواليقي، أبو منصور  (53
ف عبد الر يم،  ا  : ا عر ب من الك م األع مي علَ  روف ا ع م، ء  -

 .م4990: 4القلم،  مَ ،  
 (:هـ646)ابن احلاجب، أبوعمرو عثمان  (54
 .ت -ة،  ا  اْليل، ب وت،  ف ر  احل قدا  : أما  ابن اْلاج ، ء  -
 :احلديثي، خدجية (52
الَاهد وأ ول النحو ِف كتاب سيبوي ، ميبوعات جامعة الكويت،  -

 .م4971
 :حسانني، عفاف (56
 ،م4996: 4ِف أ لة النحو، ا كتبة األكا يية، القاهرة،    -
 :احللواين، حمّمد خري (52
 .ت -أ ول النحو العر ، النلَر األ لسي،   -
 :ويوسف مجيل الزعيب احلمد،علي توفيق، (53
 .م4993: 2ا ع م الواِف ِف أ وات النحو العر ،  ا  األمل، األ  ن،    -
 (:هـ656)احلموي، ايقوت بن عبد هللا  (55
إ سان عب اس،  ا  : ، ء (إ شا  األ ي  إَل معرفة األ ي )مع م األ َب   -

 .م4993: 4الغرب اإلس مي، ب وت،   
 .م4977مع م البلدان،  ا   ا  ، ب وت،  -
 (:هـ242)أبو حّيان، حمّمد بن يوسف  (30
: 4عفي  عبد الرمحن، مؤسسة الرسالة، ب وت،   : ء كرة النحاة، ء  -

 .م4986
 سن هنداو ،  ا  : ،ء 3الت ييل والتكميل ِف شرح كتاب التسهيل، ج -

 .م2000: 4القلم،  مَ ،   
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لكت  عا ل أمحد عبد ا وجو ، وآخرين،  ا  ا: ءفس  البحر احمليط، ء  -
 .م4993: 4العلمية، ب وت،   

 ج  عثمان ُمم د، مكتبة اكا ي، : ا ءَاف ال رب من لسان العرب، ء  -
 .م4998: 4القاهرة،   

 (:هـ320)ابن خالويه، أبو عبد هللا احلسني بن حمّمد  (31
عبد الرمحن بن سليمان العثيمَت، مكتبة : إعراب القرا ات السبع وعللها، ء  -

 .م4992: 4  اكا ي، القاهرة، 
 (:هـ605)ابن خروف، أبو احلسن علي بن حمّمد  (35
سلوي ُمم د عمر عرب، جامعة أم القري، ا ملكة : شرح َجل ال جاجي، ء  -

 .ه 4149العربية السعو ية، 
 (:هـ631)ابن خلكان، أبو العباس أمحد بن حمّمد  (33
وت، أ سان عب اس،  ا   ا  ، ب  : وفي ات األعيان وأنبا  أبنا  ال مان، ء  -

 .ت - 
 :الدرويش، حميي الدين (34
 .م4999: 7إعراب القرآن الكر  وبيان ،  ا  ابن كث ، مَ ،   -
 (:هـ302)، وسراج الدين البلقيّن (هـ352)الدماميّن، بدر الدين  (32
: االستدالل َبأل ا يث النبوية الَريفة علَ إ بات القواعد النحوية، ء  -

 .م4998: 4 َي  اكو ام، عاَل الكت ، ب وت،  
 (:هـ243)الذهيب، مشس الدين حمّمد بن أمحد  (36
شعي  األ نؤو ، وآخرين، مؤسسة الرسالة، ب وت، : س  أع م النب  ، ء  -

 .م4985: 3  
ُمم د السعيد بسيو ،  ا  الكت  العلمية، : الِعرَب ِف خرب من  رب، ء  -

 .م4985: 4ب وت،   
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 (:هـ426)ابن رشيق، أبو احلسن القريواين  (32
ُمم د ُميي الدين عبد اْلميد، : لعمدة ِف ُماسن الَعر وآ اب  ونقدَ، ء ا -

 .م4984: 5 ا  اْليل، ب وت،   
 (:هـ636)ابذي االرضي، حمّمد األست  (33
يوس   سن عمر، منَو ات جامعة : شرح الرضي علَ الكافية، ء  -

 .م4996: 2قا يونس،   
 (:هـ325)الزبيدي، أبوبكر حمّمد بن احلسن  (35
ُمم د أ  الف ل إبراهيم،  ا  ا عا ف، : النحويَت واللغويَت، ء  بقات  -

 .ت -القاهرة،  
 (:هـ305)الزبيدي، عبد اللطيف بن أيب بكر  (40
 ا ق اْلنا ، مكتبة : ا ت ف النصرة ِف اخت ف  اة الكوفة والبصرة، ء  -

 .م4987: 4النه ة، ب وت،   
 (:هـ311)الزّجاج، أبو إسحاق  (41
عبد اْلليل عبدَ شل ، عاَل الكت ، ب وت، : عراب ، ء معا  القرآن وإ -

 .م4988: 4  
 (:هـ340)الزجاجي، أبو القاسم  (45
 .ت -علي ءوفي  اْلمد، مؤسسة الرسالة،  :  روف ا عا ، ء  -
 (:هـ1356)الزركلي، خري الدين بن حممود  (43
 .م2002: 45األع م،  ا  العلم للم يَت، ب وت،    -
 (:هـ233)حممود بن عمر  الزخمشري، أبو القاسم (44
عا ل : الكَاف عن  قا   التن يل وعيون األقاويل ِف وجَو التأويل، ء  -

: 4أمحد عبد ا وجو ، وعلي ُمم د معو  ، مكتبة العبيكان، الرَي ،   
 .م4998

 :السامّرائي، إبراهيم (42
 .م4987: 4ا دا س النحوية أسيو ة وواقع،  ا  الفكر، عمان،    -
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 :صاحل السامّرائي، فاضل (46
 .م2000: 4معا  النحو،  ا  الفكر، األ  ن،    -
 (:هـ221)السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن علي  (42
ُممو  ُمم د الينا ي، عبد الفتاح ُمم د :  بقات الَافعية الكربي، ء  -

 .م4961: 4اْللو، ميبعة عيسَ البا  اْلل ،   
 (:هـ643)السخاوي، أبو احلسن علي بن حمّمد  (43
ُمم د أمحد الدا ،  ا   ا  ، ب وت، :  ة وسف  اإلفا ة، ء سفر السعا -

 .م4995: 2  
 (:هـ316)ابن السراج، أبوبكر حمّمد بن سهل  (45
: 3عبد اْلسَت الفتلَ، مؤسسة الرسالة، ب وت،   : األ ول ِف النحو، ء  -

 .م4996
 (:هـ220)السلسيلي، أبو عبد هللا حمّمد بن عيسى  (20
الَري  عبد هللا اْلسي ، الفيصلية، : هيل، ء شفا  العليل ِف إي اح التس -

 .م4986: 4مكة ا كرمة،   
 :أبو سليمان، صابر حسن حمّمد (21
الن وم ال اهرة ِف ءراجم القرا  األ بعة عَر و واهتم و رقهم،  ا  عاَل الكت ،  -

 .م4998: 4الرَي ،   
 (:هـ265)السمعاين، أبو سعد عبد الكرمي (25
 .م4988: 4البا و  ،  ا  اْلنان، ب وت،  عبد عمر : األنساب، ء  -
 (:هـ226)السمني احلليب، أمحد بن يوسف  (23
أمحد ُمم د اكرا ،  ا  القلم، : الد  ا صون ِف علوم الكتاب ا كنون، ء  -

 .ت - مَ ،  
 (:هـ231)السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن  (24
د معو  ، عا ل أمحد عبد ا وجو ، وعلي ُمم  : نتا ج الفكر ِف النحو، ء  -

 .م4992: 4 ا  الكت  العلمية، ب وت،   
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 (:هـ130)سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان  (22
: 3عبد الس م ُمم د ها ون، مكتبة اكا ي، القاهرة،   : الكتاب، ء  -

 .م4988
 (:هـ423)ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل  (26
الكت  العلمية،  عبد اْلميد هنداو ،  ا : ، ء 4احملكم واحمليط األعظم، ج -

 .م2000: 4ب وت،   
 .ت -،  ا  الكت  العلمية، ب وت،   46، ج41، ج4ا  صص، ج -
 (:هـ363)السريايف، أبو سعيد احلسن بن عبد هللا  (22
   ُمم د ال ي ، وُمم د عبد ا نعم خفاجة، : أخبا  النحويَت البصريَت، ء  -

 .م4955: 4ميبعة عيسَ البا  اْلل ، مصر،  
أمحد  سن مهد ، وعلي سي د علي،  ا  الكت  : ب سيبوي ، ء شرح كتا -

 .م2008: 4العلمية، ب وت،   
 م ان عبد التواب، وآخرين، اَليأة ا صرية : ، ء 4شرح كتاب سيبوي  ج -

 .م4986للكتاب، 
 (:هـ511)السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن  (23
 .ت - األشباَ والنظا ر ِف النحو،  ا  الكت  العلمية، ب وت،  -
ُممو  سليمان َيقوت،  ا  ا عرفة : االق اح ِف علم أ ول ِف النحو، ء  -

 .م2006اْلامعية، مصر، 
ُمم د أ  الف ل إبراهيم،  ا  : بغية الوعاة ِف  بقات اللغويَت والنحاة، ء  -

 .م4979: 2الفكر، ب وت،   
ُمم د  احل : ، ء (البه ة ا رضية)شرح السيو ي علَ ألفية ابن مالك  -

،  ا  الس م، القاهرة،     .م2000: 4الغرسي 
 .م4983: 4 بقات اْلفاظ،  ا  الكت  العلمية، ب وت،    -
ُمم د أ  الف ل إبراهيم، وآخرين،  ا  : ا  هر ِف علوم اللغة وأنواعها، ء  -

 .ت -ال ا ، القاهرة،  



513 

 

أمحد هس الدين،  ا  الكت  : مهع اَلوامع ِف شرح َجع اْلوامع، ء  -
 .م4998: 4مية، ب وت،   العل

 (:هـ250)الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى  (25
عبد الرمحن بن : ، ء 4ا قا د الَافية ِف شرح اك  ة الكافية، ج -

: 4سليمان العثيمَت، جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية،   
 .م2007

عبد اجمليد قيانش، : ، ء 5ا قا د الَافية ِف شرح اك  ة الكافية، ج -
 .م2007: 4جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية،   

 (:هـ245)ابن الشجري، هبة هللا بن علي  (60
ُممو  ُمم د الينا ي، مكتبة اكا ي، القاهرة، : أما  ابن الَ ر ، ء  -

 .م4992: 4  
 :شليب، عبد الفتاح إمساعيل (61
 .م4989: 3جد ة،   أبو علي الفا سي،  ا  ا يبوعات اْلديثة،  -
 (:هـ1506)الصّبان، حمّمد بن علي  (65
 اشية الصب ان علَ شرح األهو ، ء ،    عبد الرؤوف سعد، ا كتبة  -

 .ت -التوفيقية،  
 (:هـ264)الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك  (63
أمحد األ  ؤو ، وء كي مصيفَ،  ا  إ يا  ال ا  : الواِف َبلوفيات، ء  -

 .م2000: 4العر ، ب وت،   
 :ضيف، شوقي (64
 .م4992: 7ا دا س النحوية،  ا  ا عا ف، القاهرة،    -
 (:هـ321)أبو الطّيب، عبد الواحد بن علي اللغوي  (62
ُمم د أ  الف ل إبراهيم، مكتبة هن ة مصر، القاهرة، : مراء  النحويَت، ء  -

 .ت - 
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 عباس حسن (66
 .م4975: 3،  ا  ا عا ف، مصر،   4النحو الواِف ج -

 :العزيز، حمّمد حسنعبد  (62
 .م4995: 4القياس ِف اللغة العربية،  ا  الفكر العر ، القاهرة،    -
 (:هـ325)العسقالين، ابن حجر  (63
 .م4993الد   الكامنة ِف أعيان ا ا ة الثامنة،  ا  اْليل، ب وت،  -
 (:هـ665)ابن عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن  (65
: 4الكت  العلمية، ب وت،   فواز الَعا ،  ا  : شرح َجل ال جاجي، ء  -

 .م4998
 :عضيمة، حمّمد عبد اخلالق (20
 .ت -  اسات ألسلوب القرآن الكر ،  ا  اْلديث القاهرة،   -
 (:هـ265)ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا  (21
ُمم د ُميي الدين عبد اْلميد، : شرح ابن عقيل علَ ألفية ابن مالك، ء  -

 .ت - ا  إ يا  ال ا  العر ، ب وت،  
ُمم د كامل بركات، جامعة أم القري، : ا ساعد علَ ءسهيل الفوا د، ء  -

 .م2004: 2ا ملكة العربية السعو ية،   
 (:هـ616)العكربي، أبو البقاء  (25
إم   ما من  ب  الرمحن من وجَو اإلعراب والقرا ات ِف َجيع القرآن،  ا   -

 .ت -الكت  العلمية، ب وت،  
علي ُمم د الب او ، ميبعة عيسَ البا  :  التبيان ِف إعراب القرآن، ء -

 .ت -اْلل ،  
 از   تا   ليمات،  ا  الفكر، : اللباب ِف علل البنا  واإلعراب، ء  -

 .م4995: 4ب وت،   
عبد الفتاح سليم، مكتبة اآل اب، القاهرة، : مسا ل خ فية ِف النحو، ء  -

 .م2007: 3  
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 (:هـ1035) ابن العماد، شهاب الدين عبد احلي بن أمحد (23
ُممو  األ  ؤو ،  ا  ابن  : ش  ات من ذه  ِف أخبا  من ذه ، ء  -

 .م4986: 4كث ، ب وت،   
 (:هـ322)الفارسي، أبو علي احلسن بن أمحد  (24
عبد هللا بن عمر اْلاج إبراهيم، مرك  َجعة ا اجد للثقافة : اإل فال، ء  -

 .م2003وال ا ، أبو ظ ، 
 .م4996: 2ان، عاَل الكت ، ب وت،   كاظم حبر ا رج: اإلي اح، ء  -
عو  بن أمحد القوز ، ميبعة األمانة، : التعليقة علَ كتاب سيبوي ، ء  -

 .م4994: 4القاهرة،   
 .م4999: 2كاظم حبر ا رجان، عاَل الكت ، ب وت،   : التكملة، ء  -
َياِت،  ا  ا أمون بد  الدين قهوجي، وبَ  جو : اْل ة للقرا  السبعة، ء  -

 .م4992: 4،    مَ ا ، لل  
ُممو  الينا ي، : ، ء (شرح األبيات ا َكلة اإلعراب)كتاب الَعر  -

 .م4988: 4مكتبة اكا ي، القاهرة،   
: 4ُمم د الَا ر أمحد، ميبعة ا د ، القاهرة،   : ا سا ل البصرَيت، ء  -

 .م4985
الثقافة،  علي جابر ا نصو  ،  ا : ا سا ل العسكرَيت ِف النحو العر ، ء  -

 .م2002األ  ن، 
  ح الدين السنكاو ، ميبعة العا ، : ، ء (البغدا َيت)ا سا ل ا َكلة  -

 .ت -بغدا ،  
 (:هـ502)الفّراء، حيىي بن زايد  (22
أمحد يوس   اِت، وآخرين، ا صرية للتألي  وال َجة، : معا  القرآن، ء  -

 .ت -القاهرة،  
 :قدارة، فخر صاحل سليمان (26
 .م4990: 4ية بَت اكليل وسيبوي ،  ا  األمل، األ  ن،   مسا ل خ ف -
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 (:هـ621)القرطيب، أبو عبد هللا حمّمد بن أمحد األنصاري  (22
أمحد الرب و ، وإبراهيم أ فيش،  ا  الكت  : اْلامع أل كام القرآن، ء  -

 .م4961: 2البصرية، القاهرة،   
 (:هـ654)القفطّي، مجال الدين علي بن يوسف  (23
ُمم د أ  الف ل إبراهيم، مؤسسة الكت ، : الرواة علَ أنباَ النحاة، ء  نباَإ -

 .م4986ب وت،   
 (:هـ432)القيسّي، مكّي بن أيب طالب  (25
: 4 ا   احل ال امن،  ا  البَا ر،  مَ ،   : مَكل إعراب القرآن، ء  -

 .م2003
 (:هـ224)ابن كثري، احلافظ أبو الفداء إمساعيل  (30
: 4عبد هللا بن عبد احملسن ال كي،  ا  ه ر، مصر،  : البداية والنهاية، ء  -

 .م4997
 (:هـ135)الكسائّي، علي بن محزة  (31
: 4 م ان عبد التواب، مكتبة اكا ي، القاهرة،   : ما ءلحن في  العامة، ء  -

 .م4982
 :الكفوي، أبو البقاء أيّوب بن موسى (35
سالة، ب وت، ، مؤسسة الر (مع م ِف ا صيلحات والفروق اللغوية)الكلي ات  -

 .م4998: 2  
 (:هـ625)ابن مالك، مجال الدين أبو عبد هللا  (33
عبد الرمحن السي د، وُمم د بدو  ا  تون، ه ر لليباعة : شرح التسهيل، ء  -

 .م4990: 4والنَر، القاهرة،   
عبد ا نعم أمحد هريد ،  ا  ا أمون لل ا ، : شرح الكافية الَافية، ء  -

 .م4982: 4ية،   ا ملكة العربية السعو 
 (:هـ532)املربد، أبو العّباس حمّمد بن يزيد  (34
 .م3:4997ُمم د أمحد الدا ، مؤسسة الرسالة ب وت،   : الكامل، ء  -
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ُمم د عبد اكال  ع يمة، وزا ة األوقاف، القاهرة، : ا قت  ، ء  -
 .م4991

 (:هـ354)ابن جماهد، أبو بكر أمحد بن موسى  (32
-شوقي ضي ،  ا  ا عا ف، القاهرة،  : ء كتاب السبعة ِف القرا ات،  -

 .ت
 :جممع اللغة العربية (36
 .م4991الوجي ، َجهو ية مصر العربية،  ا ع م -
 :حمّمد عماد مسري (32
: 4 ا  النوا  ، سو ية،   ءعقبات الفا سي لَي   ال جاج ِف اإل فال، -

 .م2042
 :دمحم حميي الدين عبد احلميد (33

 .م4995ب وت، ، ا كتبة العصرية،   وس التصري  -
 :املخزومّي، مهدي (35
مد سة الكوفة ومنه ها ِف   اسة اللغة والنحو، ميبعة مصيفَ البا   -

 .م4958: 2اْلل ،   
 :مراد، حيىي (50
 .م2006مع م ءراجم الَعرا  الكب ،  ا  اْلديث، القاهرة،  -
 (:هـ245)املرادّي، احلسن بن قاسم  (51
عبد الرمحن علي : مالك، ء ءوضي  ا قا د وا سالك بَرح ألفية ابن  -

 .م2004: 4سليمان،  ا  الفكر العر ، القاهرة،   
ف ر الدين قباوة، وُمم د ند  فاضل، : اْلىن الدا  ِف  روف ا عا ، ء  -

 .م4992: 4 ا  الكت  العلمية، ب وت،   
 :أبو املكارم، علي (55
 .م2007: 4ال اكي  اإلسنا ية، مؤسسة ا  تا ، القاهرة،    -
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 (:هـ302)كودي، أبو زيد امل (53
إبراهيم هس : شرح ا كو   علَ األلفية ِف علمي الصرف والنحو، ء  -

 .م4996: 4الدين،  ا  الكت  العلمية، ب وت،   
 (:هـ333)اس، أبو جعفر أمحد بن حمّمد النح (54
 .م4985: 2زه   از  زاهد، عاَل الكت ، ب وت،   : إعراب القرآن، ء  -
كة ُمم د علي الصابو ، جامعة أم القري، ا مل: ء  معا  القرآن الكر ، -

 .م4988: 4العربية السعو ية،   
 (:هـ261)ابن هشام، أبو حمّمد عبد هللا بن يوسف  (52
ُمم د ُميي الدين عبد اْلميد، : أوض  ا سالك إَل ألفية ابن مالك، ء  -

 .ت -ا كتبة العصرية،ب وت،  
ُميي الدين عبد اْلميد، ميبعة ُمم د : شرح قير الندي وبل  الصدي، ء  -

 .م4963: 44السعا ة، مصر،   
عبد الليي  ُمم د اكيي ، : مغ  اللبي  عن كت  األعا ي ، ء  -

 .م2000: 4الكويت،   
 :الورّاق، أبو احلسن حمّمد بن عبد هللا (56
: 4ُممو  جاسم ُمم د الد ويش، مكتبة الرشد، الرَي ،   : علل النحو، ء  -

 .م4999
 (:هـ335)أمحد بن حمّمد  ابن واّلد، (52
زه  عبد احملسن سليان، مؤسسة : االنتصا  لسيبوي  علَ ا رب ، ء  -

 .م4996: 4الرسالة،   
 (:هـ643)ابن يعيش، موفق الدين  (53
إميل بديع يعقوب،  ا  الكت  العلمية، : شرح ا فصل لل  َر ، ء  -

 .م2004: 4ب وت،   
 :يوهان فك (55
 .م4980التو اب، مكتبة اكا ي، القاهرة،  م ان عبد : العربية، ءرَجة -
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 :الرسائل العلمية: ثانيًا
آ ا  األخفش األوسط النحوية والصرفية عند شر اح ألفية ابن مالك ِف القرن  (4

ُمم د عمر عم ا  الد اوشة، : ، للبا ث(  اسة و فية  ليلية)الثامن اَل ر  
 .م2045اْلامعة اإلس مية،   ة، 

مساح مس  سليمان : ِف كتاب مهع اَلوامع للسيو ي، للبا ثة آ ا  األخفش (2
 .م2040 لول، اْلامعة اإلس مية،   ة، 

بلغدوش : اآل ا  ال  ءفر   ِبا الفرا  من خ ل كتاب  معا  القرآن، للبا ث (3
 .م2003ز اش فتيحة، جامعة اْل ا ر، 

علي ُمم د : للبا ث، (عر  و  اسة وءقو )آ ا  الفر ا  النحوية ِف خ انة األ ب  (1
 .ه 4132علي  احل، جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية، 

آ ا  الفرا  النحوية والصرفية عند شر اح ألفية ابن مالك ِف القرن الثامن اَل ر   (5
علي كمال أبو عون، اْلامعة اإلس مية،   ة، : ، للبا ث(  اسة و فية  ليلية)

 .م2042
 شد  عبد هللا علي خنفو ، : ِف نظر ابن مالك، للبا ثآ ا  ا رب   النحوية  (6

 .ه 4122جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية، 
عبد الرمحن : األ لة النحوية اإلَجالية ِف ا قا د الَافية للَا  ، للبا ث (7

، جامعة أم القري، ا ملكة الغربية السعو ية،   .ه 4123اليلحي 
،   اسة و قي  اإل فال فيما أ فل  ال جاج (8 ُمم د : من ا عا ، أل  علي الفا سي 

 .م4971 سن ُمم د إمساعيل، جامعة عَت هس، القاهرة، 
، أل  عمرو عثمان بن سعيد [القسم الثالث]جامع البيان ِف القرا ات السبع  (9

سامي عمر إبراهيم الصبة، جامعة أم القري، : ،   اسة و قي (ه 111)الدا  
 .م2004ة السعو ية، ا ملكة العربي

سعيد : ، للبا ث(معا  القرآن)الد س النحو  عنداألخفش ِف كتاب   (40
 .م2044اكثعمي، جامعة مؤءة، األ  ن، 
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،   اسة [اجمللد األول]، (ه 381)شرح كتاب سيبوي ، لعلي بن عيسَ الرم ا   (44
ية، ُمم دإبراهيم يوس  شيبة، جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو : و قي 
 .ه 4145

ُمم د عبد القا   هنا  ، : ظاهرة التأويل ِف إعراب القرآن الكر ، للبا ث (42
 .م4982جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية، 

  يم َجعة علي اك  جي، : أبو علي الفا سي  ِف مصنفات ابن ج   ، للبا ث (43
 .م2005جامعة بغدا ، َجهو ية العراق، 

ُمم د عيا هللا أمحد، جامعة : زواج ا ت زمة، للبا ثالفصل النحو  بَت األ (41
 .م2009مؤءة، األ  ن، 

: ، للبا ثة(َجعاا و  اسةا و لي ا )مياعن اللغويَت والنحويَت ِف القرا ات السبع  (45
خلو  بنت   ل اْلسناو ، جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية، 

 .ه 4131
:   أ  علي الفا سي  النحوية، للبا ثةموق  الرضي ِف شرح الكافية من آ ا (46

مسيحة بنت   ح اْلر ، جامعة أم القري، ا ملكة العربية السعو ية، 
 .م2005

 
 :الدوريات: ثالثًا

جملة آفاق الثقافة وال ا ، مرك  َجعة ا اجد للثقافة وال ا ، السنة السا سة  (4
 .م2009: ه ، يناير4130: ، ُمرم(61)عَرة، العد  

 (.1)البحو  والد اسات القرآنية، الرَي ، السنة الثانية العد  جملة  (2
جملة فصلية ُمكمة ءصد  عن ا ا  الكتاب العرب )جملة ال ا  العر   (3

 (:بدمَ 
م، 2004: سبتمرب= ه  4122: ، َجا ي اآلخرة(81)و( 83: )العد ان -

 .السنة اْلا ية والعَرون
 .السنة الثالثة والعَرونم، 2003: ما س= ه  4121: ، ُمرم(89)العد   -
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، العد  (42)جملة جامعة أم القري لعلوم الَريعة واللغة العربية وآ اِبا، اجمللد  (1
 .م2000: مايو -ه  4124: ،  فر(20)

 .م2044(: 3)العد   -(49)اجمللد  -العلوم اإلنسانية -جملة جامعة َببل (5
 -ه 4391: ،  بيع الثا جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، اْل   الثالث والث  ون (6

 .م4971: مايو
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