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 لنحاة الحسن بن صافي وآراؤه النحوية والصرفيةملك ا
 :(م6611ـ  6946/ هـ868ـ  984)

 ناصر مولود األمين الجبو.د 
 كلية اآلداب/ جامعة بدر                                                                       

 :مقدمة
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،

أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له 
 :وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله، وبعد

فضل اهلل  لغتنا العربية، وِمنالشريف، إال بفهم م القرآن الكريم والحديث النبوي ال يمكننا أن نفهف
ر لنا علماء أفاضل أجالء، وضعوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بهذا الدين وهذه اللغة،  علينا أْن َسخَّ

يتناول الذي  هذا الموضوعاخترُت الحسن بن صافي، ولهذا  ملك النحاة أبو نزار: هؤالء العلماءومن 
ضياع كتبه، وأيًضا شدة لسانه على ، ولعل السبب في ذلك ن يعرفهامنا مَ  شخصية نحوية مغمورة، قليل  

ملك النحاة ال يحب التعصب؛ ولهذا انفرد بآراء مغايرة النحاة، وأيًضا خروجه بآراء ُيخالف بها غيره، ف
عل جَ ما هذا والفارسي، و  ،وابن جني ،كان فّظًا غليًظا على بعض النحاة كسيبويهآلراء النحاة اآلخرين، و 

 :، ويمكن تناول الموضوع تحت العناوين اآلتية في الرد عليه ونَ سُ قْ يَ كابن بري والسخاوي بعض النحاة 
  :ومولده  ونسبه اسمه - 1

مولى ، النحوي صافي بن عبداهلل بن نزار بن أبي الحسن البغداديّ أبي الحسن الحسن بن هو أبو نزار 
جانب الغربي في في ال( هـ984) ُولد ببغداد سنة ملك النحاة،المعروف بالتاجر، الحسين بن األرموي 

محلة ُتعرف بشارع دار الرقيق، ثم انتقل إلى الجانب الشرقي من بغداد إلى جوار دار الخالفة، وهناك قرأ 
 ، والحديث النبوي الشريف، والفقه وأصولوأتقن علوم العربية المتعددة كالنحو، والعلوم الشرعية كالقراءات

 .(1) ، وعلم الخالفالفقه
 :قوال العلماء فيهوأ مكانته العلمية - 2

التي جمعها خالل أربعين سنة في رحلته أبو نزار الحسن بن صافي عدًدا من العلوم  (ملك النحاة)أتقن 
في أحد جوامع بغداد، وتذكر المصادر أنه سكن مدينة  مما مكنه من تصدر حلقات التدريسالعلمية، 

                                                           

، دار (هـ626ت)معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ألبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي : ينظر - 1
نباه الرواة على2/944م،  1441 -هـ  1911، 1لبنان، ط  –الكتب العلمية، بيروت  َأنباه النحاة، للوزير جمال الدين أبي الحسن  ، وا 

محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، ط : ، تحقيق(هـ629ت)علي بن يوسف الِقفطي 
بن محمد بن أبي  ، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد 414 – 1/443م، 1486هـ، 1946، 1

، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  1/149م، 1411إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د: ، تحقيق(هـ 681ت)بكر
م، 1414 -هـ 1444، 2الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط ي محمد أب: ، تحقيق(هـ411ت)لسيوطي للحافظ جالل الدين عبد الرحمن ا

شعبان  9لبنان،  –في تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ومعجم المؤلفين 1/349
 . 4/244، (من المقدمة)م 1413آذار  6 -هـ 1416
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، ثم (2)عنه أهلها أدًبا وعلًما كثيًرا لَ مَ واسط مدة من الزمن، وذلك بعد سنة عشرين وخمسمائة للهجرة، وحَ 
ة، ثم سافر إلى بالد الشام، إال أنه خرج منها ليعود إليها نَ زْ وغَ  انمَ رْ عدها إلى بالد خراسان وكَ سافر ب

خر آويستوطن بها في رعاية األمير أبي القاسم محمود بن زنكي الذي ظل يكرمه ويحسن إليه حتى 
 . (3)، عمره رحمه اهلل

: بعد أن ترجم له بشكل مفصل( هـ311ت)قال ابن عساكر  :ا أقوال العلماء في حقه فكثيرة، منهاوأم* 
 . (4)"كان صحيح االعتقاد، كريم النفس" 

، الً هم نب، وماجدُ الً هم فضزين، بل واحدُ أحد الفضالء المبر  : "هلو قب( هـ696ت) ي  طِ فْ وترجم له القِ 
، داةُ اّلنه والعِ خُ ألُسُن بفضله  النحاة، وشهدتْ  كِ لِ مَ  عليه سمةُ  لبتْ غَ  قد ،اهم صدرً يبُ حِ ا، ورَ هم قدرً وكبيرُ 

ع الدنية بالمطالب الّنزيهة، المطالسمح البديهة في المقاصد النبيهة، عزيز النفس كثير األنفة عن 
 قُ شُ مْ لم فيَ ولقد كانت نجابته للّنحاة بضاعة وافية، وبراعة يراعته للكفاة كافية، يأخذ الق ،والمراتب الوجيهة

 .(6)"بطرِ ا تُ تفً ونُ . صرقِ ا تُ ب، ونكتً جِ عْ ا يُ ز، ونثرً جِ عْ ا يُ نظمً  هضرْ في عَ  (5)َس رْ الط  
حتى  هفيدرس النحو وبرع  فقيه نحوي لغوّي، شاعر ناثر، حسن الشعر والرسائل، عارف بالنحو واللغة،

 ب  جْ ، إال أنه كان عنده عُ ن  سَ حَ  ف  صْ رَ وَ  ، له نظم   ا ذكيامً هِ فصيًحا فَ صار أنحى أهل طبقته، وكان 
 . (7) ذلك    ، وكان يسخط على من يخاطبه بغير (ملك النحاة) :هب نفسَ قَّ لَ  ،بعلمه يه  بنفسه، وتِ 

: يقولوكان مطبوًعا متناسب األحوال واألعمال، َيحكم على أهل التمييز بحكم ُمْلِكه فُيقَبُل وال ُيستَْثَقُل، "
، ُمر  الش يمة، ُحلو ولو عاش ابن جّني لم يسعه إال حمل غاشيتي! حاشيتيهل سيبويه إال من رعّيتي و 

 . (8)"الشتيمة
كنت أقرأ على ملك النحاة فاتفق يومًا أن كان عنده جماعة يقرأون عليه : "يالحلبوقال ُشَمْيم 

وايش  :قال أبو علي الفارسي فيها كذا، وقال ابن جني كذا، فقال: شيئًا من النحو، فجرى بحث فقلت
يا : فتقدَّْمُت إليه وقلُت له: كان ذلك الكلب أبو علي الفارسي، وايش كان ذلك الكب ابن جني، قال ُشَمْيم

سيدنا هؤالء هم علماء النحو وكبراؤه، فإذا قلت إنهم كالب، وأنت تدَِّعى َمِلَك النحاة فتصير إذًا َمِلَك 

                                                           

الحافظ عبد العليم خان، عالم . ،تحقيق د(هـ831ت)طبقات الشافعية،  ألبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة،: ينظر - 2
 . 1/214، وهدية العارفين 1/442هـ، 1941تب، بيروت، ط الك
محمد بهجة األثري، المجمع العلمي العراقي، : ، حققه وشرحه(هـ341ت)خريدة القصر وجريدة العصر، للعماد األصفهاني: ينظر - 3

 . 14/91م، 1433هـ، 1413
علي شيري، مطبعة دار الفكر، : ، تحقيق(هـ311)تاريخ مدينة دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر  - 4

 .  14/16هـ،  1913بيروت، 

معجم الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، اعتنى : ينظر. مد الحروف بالكتابة: َجْذُب الشيء ليمتدَّ ويطول، والمراد: الَمْشق - 5
الصحيفة، ويقال : ، والط ْرس 484، ص(مشق)مادة  م،2448هـ، 1924، 4لبنان، ط  –خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت : به

 .  641، ص (َطَرَس )معجم الصحاح، مادة : ينظر. هي التي ُمحيْت ثم ُكتبت، والمقصود أنه يمأل الصحف بالكتابة 
 . 1/499إنباه الرواة  - 6
 . 1/491إنباه الرواة : ينظر - 7
 . 493 – 1/499إنباه الرواة  - 8
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فلم أسمع منه بعد ذلك : هؤالء هم علماُء النحو، قال واهلل صدقتَ : فقل لي: الكالب ال َمِلَك النحاة، قال
 .وهذا يدل على أنه ترك السخرية واالستهزاء من علماء النحو ؛ ألنه ملكهم  (9)"مثل هذا الكالم
 . (10)" كان نحوًيا بارًعا، أصولًيا متكلًما، رئيًسا ماجًدا( "هـ168ت: )وقال اليافعي
 ب  جْ عنده عُ كان  نْ لك، لضفال زيرَ غنًنا في العلوم تفكان م:": بقولك( هـ381ت) ي شهبةضاقوذكره ابن 

 . (11)"... يهتِ سه وَ ففي ن
 . (12)ًنا في العلومن  تَفَ ، مُ لِ ضفال زيرَ غن أئمة النحاة، مِ  (هـ 411ت)السيوطي  هُ دَّ وعَ 

، متكلم   ،نحوي: "وترجم له كحالة بأنه ، مقرئ، شاعر   ،فقيه، ُأصولي   . (13)"أديب 
، وُلق َب أيًضا بـ (14)"فاضل، شاعر، من كبار النحويين، لقب نفسه بملك النحاة ": ي بأنهلِ كْ رِ الز   وصفهو 
 . علمه   ، وهذا يدل على فضله ومكانته وسعة فتبين بهذا أنَّ ألقابه متعددة (15)(حجة العرب)
 : شيوخه – 4
على يد علماء أجالء، يرجع تشير مصادر ترجمة ملك النحاة أبي نزار الحسن بن صافي إلى أنه َدَرَس  

 :إليهم الفضل بعد اهلل في إظهار هذا العالم ليفيد األمة بعلمه، ومن هؤالء العلماء
 ، أخذ عنه ملك النحاة علمَ (هـ312)أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن الحسن الزينبي  - 1

 .(16)الحديث
 علمَ  النحاةِ  كُ لِ خذ عنه مَ ، أ(هـ313ت)أحمد بن موسى بن حوشين, أبو العباس األشنهي - 2

 . (17)المذهب
، (ـه 316ت)يالنحو االستراباذي صيحي فالالمعروف بد محمد بن علي زين أبي بالحسن علي أبو  – 4
 . (18)النحو علمَ ملك النحاة الحسن بن صافي عنه  ذأخو 
عنه أبو  ذد أخقو , (19)ذلكير غ ليقو  ،(ـه321ت)(ير الميهننصأسعد بن محمد بن أبي  فتحأبو ال - 9

 . (20)الخالفعلم  الحسن بن صافي نزار

                                                           

 . 3/2444ريخ حلب بغية الطلب في تا - 9
، مؤسسة األعلمي، (هـ168ت)مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ألبي محمد بن عبد اهلل بن أسعد اليافعي  - 10

 . 4/486م، 1414هـ، 1444، 2بيروت، ط 
 . 1/442طبقات الشافعية  - 11
 . 343 – 1/349بغية الوعاة : ينظر - 12
 . 241 – 4/244معجم المؤلفين  - 13
ِرْكلي  - 14  . 2/144م،  1414،  9، دار العلم للماليين، بيروت، ط (هـ1446ت )األعالم، خير الدين الز 
 . 2441 -  3/2444بغية الطلب في تاريخ حلب : : ينظر - 15
 . 14/11تاريخ دمشق : ينظر - 16
 . 14/11تاريخ دمشق : ينظر - 17
 .4/441ان، ووَفَيات األعي14/11تاريخ دمشق : ينظر - 18
 . 2/444خريدة القصر : ينظر - 19
 . 14/11تاريخ دمشق : ينظر - 20
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الحسن بن صافي عنه أبو نزار  ، أخذ(ـه318)ي دادالبغولي الحمامي األصبن برهان ا الفتح أبو  - 3
 . (21)هفقأصول ال علمَ 
 .(22)الكالم مأبو نزار الحسن بن صافي علرأ عليه قو , يروانيقأبو عبيد اهلل محمد بن أبي بكر ال - 6
  :يذهتالم - 9
وفي هذه المجالس تُناقش , لبة العلمطب عامرةً  ه العلميةُ اتُ قوحلالحسن بن صافي أبي نزار  مجالس تكان

, يرهاغوحلب و  وواسط دادغي بفدر لإلفادة تصد قف, كذل هلراجم تال بُ تك َذكرتْ د العديد من المسائل، وق
 :ذتالميهؤالء الومن  ،لف العلومتدراسية في مخ قاتكان لبعضهم حلو , منهمُر كثيالعلى يديه  جخر تف
 . (23)(م1189 – 444)ا تقريبً ( هـ 384 - 444) المعروف بالنجم, يفأبو طالب الحسين بن محمد بن أسعد الحن -1

 .(24)(ـه363)بن أبي جرادة الحلبي  الملك أبو المكارم محمد بن عبد -2
 . (25)(ـه311)هور بابن عساكرشاسم علي بن الحسن المقأبو ال -4
 . (26)(ـه344)يالواسطالني الباقاهلل بن منصور  أبو بكر عبد -9
 . (27)(ـه344ت) يعثمان بن هيجون النحو  فتحأبو ال -3
 . (28)(ـه641ت)ي ر النحو تأبو الحسن علي بن الحسن بن عن -6
، يو غالل يو النح م الحلبييْ مَ شُ المعروف ب تر بن ثابنتعهو علي بن الحسن بن : م الحلبييْ مَ شُ  -1
 عالية سنة ن  عن سِ  يَ ف  وُ تُ  ،ام، وديار بكرشوال الموصلى إلتأدب ، ثم توجه وبها داد غم بقدعر، اشال
 . (29)(ـه641ت)
 . (30)شقيالدم ليقعبن  لضفأبو المحاسن ال -8
بـ المعروف  ،شقيي الدمفالحن ييان بن علي األسدتهاب فشهو ال: المعلم يور غاشيان التف -4
داني بالزب تهامقد إوعنالعربية،  ومَ وعل وَ النح اةالنح كن ملع أخذالمعروف،  اعرشال (المعلم يور شاغال)
 .(31)(ـه613) نةسوبيين، توفي األيوالوالة  كالملو ب ل، اتصالنحوَ ُيقرئ  شقدم عامجي فة قاحب حلصان ك

 (.هـ643ت)ي راز شيهور بابن الشي المشقالدم, أبو نصر محمد بن هبة اهلل بن محمد - 14
                                                           

 . 14/11تاريخ دمشق : ينظر - 21
 . 2/8، وطبقات الشافعية  1/494إنباه الرواة : ينظر - 22
 ،6/2193م، 1418سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، . ، تحقيق د(هـ664ت)بغية الطلب في تاريخ حلب، البن العديم : ينظر - 23

 . 9/96ومعجم المؤلفين 
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 .(32)الحسن بن صافي أبي نزارملك النحاة : شخصيتنار شعوهو راٍو ل, بباذال - 11
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 . شقيالدم شيرازيأبو نصر محمد بن هبة اهلل بن ال - 9
 :مصنفاته -3

دة إالَّ المسائل و ولكن كلها مفقمجموعة من المصنفات،  الحسن بن صافيأبو نزار َصنَّف ملك النحاة 
  :يمكن ذكرها كاآلتيالعشر المتعبات إلى الحشر، و 

 . (34)(مجلدان) واذشمن ال ء، وشيشرالع ءاتقرافي تعليل ال قأسلوب الح - 1
 . (35)( إلى أربعمائة كراسة تْ هتان ) في البغية السنجرية ريةفكرة الستذال - 2
 . (36)(الحاكم) :وسماه افعيشب الذهه على مفقف في النَّ مصوهو , رمختصر محرَّ  ضالعرو  - 4
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 . 3/2444بغية الطلب في تاريخ حلب : ينظر - 32
 . 8/988، وتاريخ اإلسالم للذهبي  942 – 2924بغية الطلب في تاريخ حلب : ينظر - 33
 . 4/241، ومعجم المؤلفين 2442/  3وبغية الطلب في تاريخ حلب ,  494/  1: إنباه الرواة: ظرين - 34
، وكشف الظنون عن أسامي 1/343، وبغية الوعاة 2442/  3وبغية الطلب في تاريخ حلب ,  494/  1: إنباه الرواة: ينظر - 35

 -هـ1411ت)لشهير بالمالَّ كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفةالكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني، الرومي الحنفي ا
، وهدية (تذكرة ملك النحاة( :، وسماه441م، المجلد األول، ص1442 -هـ 1914لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت (م1461

 –مس، دار الكتب العلمية، بيروت العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، المجلد الخا
 . 214م، ص 1442هـ ، 1914لبنان، د ط، 

، وفي كشف 4/241، ومعجم المؤلفين 2442/  3وبغية الطلب في تاريخ حلب , 499 - 494/  1: إنباه الرواة: ينظر - 36
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نباه الرواة 2/44، ووفيات األعيان 9/221شذرات الذهب : ينظر - 38 ، وكشف الظنون، المجلد 1/343، وبغية الوعاة 1/499، وا 

 . 813األول، ص 
، وكشف الظنون، المجلد 1/343، وبغية الوعاة 2442/  3وبغية الطلب في تاريخ حلب ,  499/  1: إنباه الرواة: ينظر - 39

 . 1114الثاني، ص 
، والوافي بالَوَفَيات الوافي بالَوَفَيات، لصالح الدين خليل بن أيبك 2/949 ، ومعجم األدباء 144 - 4/124خريدة القصر : ينظر - 40

، وكشف الظنون، المجلد الثاني، ص 1/343، وبغية الوعاة14/84م، 1461،  2هلموت رتير، ط : ، تحقيق(هـ169ت)الصفدي
 . 2/144، واألعالم 1181
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 . (41)صر في أصول الدينتمخ - 8
 . (42)هفقصر في أصول التمخ - 4

 . (43)رشإلى الح اتبَ عِ تْ ر المُ شالع لالمسائ -14
 . (44)المقتصد في الصرف -11
 . (45)النحو المنتخب في علم -12
 :وفاته - 6

ناهز  بعد أنْ  بعد رحلة طويلة مع العلم ُتوفي ملك النحاة أبو نزار الحسن بن صافي البغدادي النحوي،
للهجرة ( 368)، في دمشق يوم الثالثاء، وُدِفَن يوم األربعاء التاسع من شوال سنة (أي قاربها)الثمانين

 . (46) –رحمة واسعةرحمه اهلل  -الصغير بمقبرة الباب
 لما فع: القموته، ف أنه رآه في المنام بعد يور غاشيان الفت، المعروف ب(مل  عَ ان المُ يَ تْ فِ )د ذكر األديب  قو 

 :منها ت  أبيا هفظبح قَ لِ ها، فعَ ثلُ ة مِ الجني فصيدة، ما قدته شأن: الق؟ ف... كاهلل ب
  لِ بَ ِمن قِ  كِ يْ وَ  ق  س في الحيَفل        لذْ ي َعن العَ قصر ه أَ ذَيا هَ           
 لِ ـن َزلَ ـَي مِ داــيَ   هُ ـتـْ نـَ بَما جَ         ًفارِ تَ عْ مُ  تُ أتيقد َها  َيا رب            
 لِ الَعمَ  ن َمَحاسنِ ـَر َيٍد مِ ـفْ صِ          ةٍ ـمَ ـأثُ ـم ل  ـبك ف  ـآلَن كَ ـمَ           
 َياَمة لي؟قفي ال رب   َيا تَ َوَأن        َرةً ُمْسعَّ ى َناًرا شَ َفَكيَف َأخ          

 . (47)النارِ  يَس سِ حَ  تُ عْ مِ ادها ما سَ شن إنمِ  تُ غَ َفر  نذُ فو اهلل م: الق
 :آراؤه - 1

لملك النحاة آراء مختلفة، منها ما هو قوي مقبول، ومنها ما هو ضعيف مردود، وهذه هي المنهجية 
هذا من ناحية  – عليه وعلى آله وسلم صلى اهلل –الحقيقية للعلم، فكل يؤخذ من قوله وُيرد  إال رسول اهلل 

واللغة فكل واحد من علمائنا له أعظم التقدير والصرف النحو علوم العربية كالشرع، وأمَّا ِمن ناحية 
قويًّا وفيه حجة بالغة، ونتوقُف عن أْخِذ ما كان ِمن أقوالهم ضعيَف واالحترام، ونأخذ من أقوالهم ما كان 

 .أو حجٍة عقليٍة قويةٍ        ،أو شعرٍ  أو حديثٍ  ، من قرآنٍ الحجة غيَر معتمٍد على شاهد

                                                           

 . 2442/  3لب وبغية الطلب في تاريخ ح,  499/  1: إنباه الرواة: ينظر - 41
 . 4/241، ومعجم المؤلفين 2442/  3وبغية الطلب في تاريخ حلب ,  499/  1إنباه الرواة : ينظر - 42
، واألشباه والنظائر في النحو، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 1/343، وبغية الوعاة92/448تاريخ اإلسالم : ينظر - 43

هـ 1،1922لبنان، ط  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت غريد الشيخ: ، وضع حواشيه(هـ411ت)السيوطي
فرَّاج ابن ناصر بن محمد الحمد، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود . ، وآراء ابن بري النحوية، د211 – 4/146م،  2441،

 . 64 – 1/34م، 2448هـ، 1924، 1اإلسالمية عمادة البحث العلمي، ط 
محمد المصري، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، ط : فى تراجم أئمة النحو واللغة، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق  البلغة - 44
 ( .المقتصد في التصريف: )1/343، وفي بغية الوعاة (المعتضد:)2442/  3، وفي بغية الطلب في تاريخ حلب 13هـ، ص 1941، الكويت،  1

 . 1/494إنباه الرواة : ينظر - 45
، وتهذيب تاريخ دمشق البن عساكر،  2/44، وَوَفَيات األعيان  442/  1، وطبقات الشافعية  16/  14تاريخ مدينة دمشق  - 46

 . 114/  9هـ،  1431 -هـ  1494، طبعة دمشق، (معاصر)عبد القادر بدران
 . 342 – 2/341، ومعجم األدباء  4/114خريدة القصر : ينظر - 47
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ألنَّ أغلب كتب ملك النحاة  ؛مفقود وأكثرهاوهذا العاِلم له آراء منها ما هو منقول في المصادر والمراجع، 
، ولم يعثروا إال على مسائل معدودة له، منها عشر مسائل لم َتَر النور، فهي ما زالْت مفقودة إلى اآلن

أجاب هو  وقد، (المسائل العشر المتعبات إلى الحشر: )سماها، و  -في نظره  – ِت النحاَة وأتعبْتهمرَ يَّ حَ 
هذه اآلراء بعض وُيمكن ذكُر  النحاة اآلخرين كالسخاوي وابن بري، بعُض فيها ناقشه َردَّ عليه و و  عنها

 :كاآلتيوالمسائل 
 : (من سورة المؤمنون 43ية في اآل (أنَّ )االختالف في حذف خبر)المسألة األولى *

ا أنكم ا وعظامً أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابً ): عن قوله عز وجل النحاةِ  ملكُ سأل 
 . األولى لم يأت لها خبر( أنَّ ) إنَّ : ، فقال(43:المؤمنون)(مخرجون

؛ بمعنى الوقت وهو يضاف إلى الجمل على تأويل المصدر( إذا: )؛ ثم قال(إذا)وسأل عن العامل في 
تصور؛ ألنه ال يُ         ؛ ألن اإلخراج وقت الموت موتكم، كان محاالً  وقتَ  ونَ جُ خرَ مُ : تقديره: فإذا قلتَ 

 .جمع بين ضدين
ا في شعرها كثيرً ( أنَّ )خبر  ذفتْ إن العرب قد حَ : ا األول فنقولأمَّ  :والجواب: ثم أجاب هو عما سأل فقال

وههنا خبر الثانية  ،السيما إذا دل على الخبر مثلهو  وكالمها، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى
أيعدكم أنكم مخرجون بعد وقت مماتكم؛ إال أن : والتقدير( إذا)دل على خبر األولى، ونوي عامال في 

 .ريدتذفت وأُ حُ ( بعد وقت)
 (44:الزخرف){ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}: أال ترى إلى قوله عز وجل

ولن : ال يعمل في ظرفين مختلفين أحدهما حال واآلخر ماض، وذلك محال؛ ولكن المعنى( ينفعكم)و
والعسر ضد اليسر، { إن مع العسر يسرا}: وكذلك يضارع هذا قوله عز اسمه ،لمتمينفعكم اليوم بعد إذ ظَ 

 . (48)ذفالمضاف حُ  ا، إال أنَّ إن مع انقضاء العسر يسرً : والضدان ال يجتمعان، ولكن األصل
ا، كما يقول الرجل لمخاطبه، وهو تكرر الشيء في االستفهام استبعادً  فالعربُ ( أنَّ )أما فائدة تكرير و 

أيعدكم أنكم مخرجون أنكم : هنا، قالواافكذا ه!! أأنت تجاهد، أأنت تجاهد: يستبعد أن يجيء منه الجهاد
 . انتهى كالم ملك النحاة.(49)امخرجون استبعادً 

 :كاآلتي هانحاة لهذه المسألة، ويمكن تلخيصهكذا تعرض ملك ال
 {َأنَُّكْم م ْخَرُجوَن ا ا وعظامً وكنتم ترابً ِإَذا ِمتٌّْم  َأَيِعُدُكْم َأنَُّكمْ }:تعالى قولهذكر النحاة في إعراب * 
 :أوجهٍ ستُة  (43:المؤمنون)
: إليه ُمقاَمه، والخبُر قوُله ولى مضاف  لضميِر الخطاب ُحِذَف وأقيم المضافُ األُ « أنَّ »أنَّ اسم : األول 
أنَّ إخراَجكم : والمعنى ،األولى للتأكيِد والداللِة على المحذوفِ « أنَّ » ـتكرير  ل{ َأنَُّكْم م ْخَرُجونَ }و { ِإَذا ِمتٌّمْ }

 .(50)إذا ِمت ْم وُكْنتُم

                                                           

: ، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه(هـ694ت)سفير اإلفادة، علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاويسفر السعادة و  - 48
 . 113 – 2/119م، 1443هـ، 21913الدكتور شاكر الفحام، دار صادر، بيروت، ط : الدكتور محمد أحمد الدالي، وقدم له

 . 141 -4/146ر في النحو، ، واألشباه والنظائ113 - 2/119سفر السعادة وسفير اإلفادة،  - 49
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رْت للتأ (أنكم)األولى، و( أنَّ )خبَر ( ُمخَرجون)أْن ُتجعل : الثاني كيد لمَّا طال الكالم حسن الثانية ُكر 
د هذا هو هذا الخبر، وكان المبرَّ في خبر أنكم األولى، والعامل  ( مخرجون)التكرار، وعلى هذا يكون 

أبي العباس الفراء والَجرمي و قول وهو  ، أنَّ األولى خبرُ  ْر ذكَ يأبى البدل لكونه من غير مستقبل، إذ لم يُ 
 . (51)المبرد

والشمس  إني رأيت أحد عشر كوكباً }: ا لتراخي الكالم، على حد قوله سبحانهوكيدً ت تْ رَ ر  وتكون الثانية كُ 
( ساجدين)ا لتراخي الكالم، ويكون انتصاب توكيدً ( همرأيتُ )، فكرر (9:يوسف){والقمر رأيتهم لي ساجدين

ال } :ا والشمس والقمر ساجدين؛ ومثل قوله سبحانهرأيت أحد عشر كوكبً : األولى، كأنه قال( رأيتُ )بـ 
آل ){العذابِ  نَ م   م بمفازةٍ هُ نَّ بَ سِ حْ وا فال تَ لُ عَ فْ وا بما لم يَ دُ مَ حْ يُ  أنْ  ونَ ب  حِ ويُ  اْ وْ تَ بما أَ  ونَ حُ رَ فْ الذين يَ  نَّ بَ سِ حْ تَ 

 :ومن ذلك قولهم في النداء ،(52)ا لتراخي الكالمتوكيدً ( تحسبنهم)فيكون  (188:عمران
   (53)ٍة ُعَمرُ أَوْ في سَ  مُ كُ نَّ عَ وقِ ال يُ         مُ ال أبا لكُ  ي  دِ عَ  مَ يْ تَ   مُ يْ يا تَ                       

« إذا»ل  بمصدٍر مرفوع بفعٍل محذوٍف، ذلك الفعُل المحذوُف هو جواُب ُمَؤوَّ { َأنَُّكْم م ْخَرُجونَ }أنَّ : الثالث
ذا الشرطيُة وجواُبها المقدَُّر خبر  ل  َيْحُدث أنكم  :األولى، تقديُره« أنَّكم» ـالشرطيِة، وا 

 .(54)ُمْخَرجون
األولى، وهو العامُل « أنَّ » ـكالثالِث في كوِنه مرفوعًا بفعٍل مقدٍر، إالَّ أنَّ هذا الفعَل المقدََّر خبر  ل: الرابع
 . (55)«إذا»في 

 أنكم تُْبَعُثون، وهو العامُل في: أنَّ خبر األولى محذوف  لداللِة خبِر الثانيِة عليه، تقديُره: الخامس
 .(56)ها بدل  من األولى، وهذا مذهُب سيبويهخبرِ الظرف، وأنَّ الثانية وما في 

 :(57) قول سيبويه في هذه اآلية على وجهين الفارسي وقد وجه أبو علي
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أيعدكم أن إخراجكم إذا متم، فيصح حينئذ : األولى تقديره( أن)ا من أن يكون قد حذف مضافً : أحدهما 
 . األولى؛ ألنها قد تمت( نأ)من ( انكم مخرجون)أن يبدل 

نما احتاج إلى حذف هذا المضاف من جهة أن  ا عن ظرف زمان، وظروف الزمان ال تكون أخبارً ( إذا)وا 
أن إخراجكم إذا متم، تم الكالم وصارت إذا خبرا : على تأويل( أنكم إذا متم: )فإذا حملت وقوله ،الجثث

يلة حدوث الهالل أو ظهوره، ولوال ذلك لم يجز ألن الهالل الل: الليلة الهالل، تريد: على حد قولهم( أن)لـ 
 ونكم إذْ عُ مِ سْ هل يَ }: ومثل اآلية في حذف المضاف قوله عز وجل ،جثة والليلة ظرف زمان

هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون؛ فحذف : البد من تقدير مضاف محذوف تقديره، (12:الشعراء){نَ وْ عَ دْ تُ 
 .الدعاء وهو يريده

أيعدكم أنكم إذا متم : محذوفا تقديره( أن)جيه أبي علي لقول سيبويه، وهو أن يكون خبر والثاني في تو 
واهلل ورسوله }: الثانية عليه، على حد قوله عز وجل( أن[ )خبر]، لداللة (أن)مخرجون، ثم حذف خبر 

استغناء  واهلل أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، فحذف خبر المبتدأ األول: تقديره{ أحق أن يرضوه
 :وعلى ذلك قول الشاعر ،عنه بخبر الثاني

 (58)فُ لِ تَ خْ مُ  والرأيُ  راضٍ  عندكَ           بما بما عندنا وأنتَ  نحنُ          
 .(59)نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض إال أنه حذف استغناء عنه بالخبر األخير: تقديره

األولى، « أنكم»تدأ ، وخبُره الظرُف مقدَّمًا عليه، والجملُة خبر  عن مب{ َأنَُّكْم م ْخَرُجونَ }يكون أنَّ : السادس
« إذا»وال يجوُز َأْن يكوَن العامُل في  ،  أَيِعُدكم أنَّكم إخراُجكم كائن  أو مستقر  وقَت موِتكم: والتقديرُ 

ألنه « ِمت م»ا ال يعمل فيما قبلها، وال يعمل فيه« أنَّ » خبرعلى كل  قوٍل؛ ألنَّ ما في « ُمْخَرُجون»
أَيِعُدكم : ه في محل  نصٍب أو جّر بعد َحْذِف الحرِف، إذ األصلُ خبر وما في « أنَّكم»مضاف  إليه، و 

 .(60)َوَعْدُت زيدًا خيراً : ويجوُز َأْن ال ُيَقدََّر حرُف جّر، فيكوُن في محل  نصٍب فقط نحو ،بأنَّكم
على مقدَّمًا عليه،  (إذا) مبتدأ ، وخبُره الظرفُ { م ْخَرُجونَ  َأنَُّكم}أنَّ يكون : القول السادس وهووالراجح 

أَيِعُدكم أنَّكم إخراُجكم كائن  أو مستقر  : األولى، والتقديرُ « أنكم»والجملُة خبر  عن معنى إخراُجكم إذا متم، 
 .  (61)" وهذا تخريج سهل ال تكلف فيه "  :وقَت موِتكم، وقد قال عنه أبو حيان

، (ُمْخَرُجونَ )ولى هو األُ ( أنَّ )مي والمبرد، وهو أنَّ خبرما ذهب إليه الفراء والَجرْ  رجيحوأيًضا يمكن ت
َرْت    .توكيًدا، وَحُسَن ذلك لطول الفصل ( أنَّكم)وُكر 
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( إذا: )؛ ثم قال(إذا)عن العامل في ملك النحاة وسأل : الشق الثاني من المسألة األولى وهيوأمَّا * 
وقت موتكم،  ونَ جُ رَ خْ مُ : تقديره: فإذا قلتَ  ،اف إلى الجمل على تأويل المصدروهو يض ،بمعنى الوقت

 .(62)بين ضدين ع  مْ ر؛ ألنه جَ ؛ ألن اإلخراج وقت الموت ال ُيتصوَّ حاالً كان مُ 
 :في النقاط اآلتية على ملك النحاة ويتلخص َرد  ابن بري 

الثانية، ( أنكم)اأُلولى، دل عليه خبر  (أّنكم)محذوف، وهو خبر ( إذا)إنَّ العامل في : أما قوله -
األولى محذوف، ولكن هناك ( أنكم)ُمْخَرُجوَن، فهذا إنما يكون على ما ذهب إليه َمن أخبر : وتقديره

 .أقوااًل أخرى في اآلية يكون فيها الخبر موجوًدا غير محذوف 
ُتضاف ( إذا)در يوجب أنَّ بمعنى الوقت، وأنه ُيضاف إلى الجمل على تأويل المص( إذا)إنَّ : قوله -

 .  الجمل   إلى إلى المفرد، مع أنها ال تضاف إال 
ر عند الجميع النحويين أنه ال يصح أْن ليسلم من اإلحالة فهو قول فاسد؛ ألنه مقرَّ ( بعد)أما تقدير  -

وال قبل إذا أكرمك بعد إذا أكرمتني : لتوغلها في البناء وقلة تمكنها، فال يجوز أْن تقول( إذا)يضاف إلى 
 .يومئذ، وساعتئذ : ، نحو(إذ)أكرمتني، ولم ُيسمع ذلك إال في 

ولن َينفَعكم : )األزمنة وتقاربها، فمثاًل قوله تعالى لتجاور ،(إذا)في ( ُمْخَرُجون)إنما جاز أْن َيعمل  -
ور الحالين، التج( إذْ )و( اليوم)في الظرفين  (َينَفُعُكم)َعِمَل  (اليوَم إْذ ظلمتم أنكم في العذاب ُمْشَتِرُكونَ 

ْن كان أحدهما للحال،  واتصال الحال اآلخرة بحال الدنيا من غير فصل فصارتا كأنهما حال واحدة، وا 
 .لمَّا تجاَوَر الحاالن كانا كأنهما متصاحبان ( ِإنَّ مع الُعْسِر ُيْسًرا: )واآلخر للماضي، ومثل ذلك

مع ما أضيفْت إليه ( إذ)حماًل على المعنى، وتكون  قد عمل في الظرفين( ينفعكم)يمكن أْن يكون  -
أنا ُأعاقبك : أنا أعاقبك اليوم إلساءتك إليَّ أمِس، فكذلك يجوز: بمنزلة العلة لوقوع العذاب، فكما يجوز

     .   (63)اليوم إْذ أسأَت إليَّ أمِس، وسبب ذلك تقارب المعنى
م التعليل، فلذلك جاز أْن َيعمل الفعل في الظرفين، في اآلية للتعليل سادة مسد ال( إذْ )ويمكن أْن تكون 

ِن اختلفا في الزمان لمَّا ضارع أحد الظرفين حرف العلة للتعليل حرًفا ( إذْ : )وقيل:"، قال أبو حيان (64)وا 
ِذ اعتزْلُتُموُهْم وما يَ ) :للتعليل، كقوله تعالى( إذْ )وتجيء :"وقال ابن مالك ، (65)("أنْ )بمعنى  الَّ إ ونَ دُ بُ عْ وا 

ْذ لم َيْهَتُدوا به فسيقولون هذا إفك  : )، وكقوله تعالى (66)(اهلَل فْأُووا إلى الكهِف َينُشْر لكم م ن رخمِته وا 
 .  (69)"(68)(ولْن َيَفَعُكُم اليوَم إْذ َظلمتم: )، وكقوله تعالى(67)(قديم  
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في جوابك  تَ نْ يَّ ، ثم بَ (إذا)سأل عن العامل في وكذلك يَ : أما قولك بعد السؤال األولو : "أجاب السخاويو 
 نا أنه غيرُ يَّ ا، وقد بَ محذوفً ( أنَّ )فقولك هذا مبني على ما قام في نفسك من كون خبر  ،نه محذوفأ

ال فهو موجود غير محذوف بهما قولُ  هِ محذوف إال على أحد الوجهين الموجَّ   . (70)..." سيبويه؛ وا 
 ،االستقرار؛ ألنها في موضع خبر المبتدأ (إذا)ي فالعامل عنده فالمبرد أما على مذهب أبي العباس "

مذهب على ا وأمَّ  ،وكذلك مذهب األخفش، هي عنده معمولة االستقرار المقدر في كل ظرف رفع فاعال
 .(71)..." (أنَّ )التي هي خبر ( ونَ جُ رَ خْ مُ )العامل عنده فيها  رمي فإنَّ الجَ 
مل على تأويل المصدر فليس تقدير الجملة بمعنى الوقت، وهو يضاف إلى الج( إذا)إن : أما قولك"

 نُ سُ حْ أال ترى أنه يَ  ،خاصة( المَّ )وفي ( إذ)وذلك ممتنع فيها، وفي  ،بعدها على تأويل المصدر بصحيح
بتقدير المصدر؟ ولو ( يوم)ر ما بعد د  قَ زيد، فتُ  قدومِ  آتيك يومَ : (زيد مُ دُ قْ يَ  آتيك يومَ ): تقول في نحو أنْ 

أتيته إذ قام، وال : تقول( إذ)وكذلك  ،آتيك إذا قيام زيد: تقول لم يحسن أنْ  (وم زيدآتيك إذا يق): قلت
هذه الظروف  ا قيامه؛ ألنَّ ه لمَّ أكرمتُ : ا قام، وال تقوله لمَّ أكرمتُ : ، تقول(المّ )وكذلك  ،أتيته إذ قيامه: تقول

 .(72)"ال تضاف إلى مفرد، وال تستعمل إال مضافة إلى الجمل
َمن جمع مااًل ِمن َنَهاِوَش ّأذهبه اهلُل في ) –صلى اهلل عليه وسلم  –الكالم على قوله  –انية المسألة الث* 

 (73)(َنَهاِبرَ 
  .  (74)المهالك: الهوش واالختالط، ومعنى النهابر: شهاوِ ومعنى نَ 

صل واحد، روى على أوجه مختلفة، وجميعها يرجع إلى أهذه اللفظة تُ  أنَّ ":  هُ وغيرُ  بري عليه ابنُ  دَّ ورَ 
 :وعدة أوجهها أربعة

 .، بالميم، وهذه هي المشهورة عند العلماء باللغة(شاوِ هَ مَ )من جمع ماال من : روىيُ 
 .اوكسر الواو، وقد صححوه أيضً  بالتاء، (شاوِ هَ تَ )من : روىويُ 
 .، بالتاء، وضم الواو، وهو صحيح أيضا(شاوُ هَ تَ )من : روىويُ 
هي التي أنكرها أهل اللغة، ولم يثبتوا صحتها، والظاهر وهذه  ،ر الواوس، بالنون وك(شاوِ هَ نَ )من : روىويُ 

 .من كالمهم أنها من غلط الرواة
فليس  ، ش الذي هو االختالطوْ هَ الوجميع ذلك، على اختالف الرواية فيه، يرجع إلى أصل واحد وهو 

أال ترى  ،ق بهنطَ لواحد لم يُ  اه، وال من جهة كونها جمعً من جهة تفسيرها كما ظننتَ ( شاوِ هَ نَ )اإلشكال في 
نما المشكل في هذه ستعمل واحدُ وكالهما جمع لم يُ  ،هما بمعنى االختالط( شاوِ هَ نَ )و ( شاوِ هَ مَ )أن  ه؟ وا 
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،  692م، ص 1483، 1943، 1محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي، تحقيق
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 . 2/414م، 1483هـ،  1943، 9مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
 . 41 – 88ملك النحاة، ص : ينظر - 74
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هل هي صحيحة في االستعمال معروفة عند أهل اللغة، أو هي على خالف ذلك؟ فهذا الذي : اللفظة
ذا صح فسرت حق، و كان حقك أن تبينه وتثبت صحته هل هي جمع أو  تَ بّيناشتقاقها، و معناها و يقة ا 
 .(75)"مفرد، وما الزائد منها، وما األصل

فليس ذلك بالمعروف عند أهل  المتدارك،وهو القطع ( ربْ الهَ )إنه مشتق من (: رهابِ نَ )فأما قولك، في "
نما هو مستعار من  ،اللغة ر ابِ هَ نَ  ت المهالكُ يَ م  فسُ وهي تالل الرمل المشرفة،  :(يرابِ هَ النَّ )و ( رهابِ النَّ )وا 

بهذه  إنك ركبتَ : )-رضي اهلل عنهم جميًعا  -ولذلك قال عمرو بن العاص لعثمان بن عفان، ن ذلكمِ 
فهم ن كلَ ا شاقة مهلكة، بمنزلة مَ نك ركبت بهذه األمة أمورً أ: ، أراد(عنها بْ ن األمور فتُ مِ  رَ هابِ األمة نَ 

 .ن ركبهالرمل يشق على مَ المشي في  ركوب التالل من الرمل؛ ألنَّ 
ن لم يُ بُ هْ ر نُ هابِ واحد النَّ  إنَّ : )وقولك على ما ( وربُ هْ نُ )واحدها  بل الصحيح أنَّ  ،ليس بصحيح( ق بهنطَ ر وا 

هابر التي هي الرمال المشرفة، هابر التي هي المهالك مستعارة من النَّ ذكره أهل اللغة؛ ألنهم جعلوا النَّ 
 .  (76)"(نهبور)وواحدها 

اجح أّن داللة الهالك للمال أقرب إلى المعنى من داللة القطع للمال، فالمال يقع عليه الهالك ال والر 
 . القطع، وبهذا تكون حجة الراد ين كابن بري على ملك النحاة أقوى 

إنه : وقال( إال المسكُ  ليس الطيبُ ) :في قولهم( المسك) ملك النحاة َرْفعُ على ل شكأَ  - ةلثالمسألة الثا * 
 .مخالف للقياس 

والسبب في ذلك هل وحرفيتها متعارضة متكافئة، ( ليس)ذهب ابن بري إلى أّن األدلة على فعلية    
عن أبي بكر بن السراج، على مكانته في هذه الصناعة، أنه قام  يَ كِ فعل أو حرف؟ وقد حُ (: ليس)

بالحروف، بمنزلة  ه  بَّ شَ مُ  ل  هل هي فعل أو حرف، والصحيح فيها أنها فع(: ليس)أربعين سنة يتردد في 
 :لعْ ونحوها من األفعال المضارعة للحروف، فمن األدلة على أنها فِ ( عسى)و ( بئس)و ( نعم)

، ولسنا، ، كضربتُ لستُ : كونها تتصل بها ضمائر الرفع على حد اتصالها باألفعال في نحو قولهم
 . نَّ ، كضربتُ نَّ كضربنا، ولستم، كضربتم، وليسوا، كضربوا، ولستُ 

، ، كما تقول ضربتُ ، ولستَ لستُ : وكونها يسكن آخرها عند اتصالها بضمير المتكلم والمخاطب في نحو
 .وضربتَ 

: زيد ليس قائًما، وال تقول: وكونها يستتر فيها الضمير الغائب كما يستر في الفعل وذلك في مثل قولك
 .ما هو قائًما: زيد ما قائًما، حتى تقول

 (.ما)نفًيا، وال يجوز ذلك في ًبا، ومَ وجَ ًرا، ومُ ؤخَّ ًما، ومُ قدَّ مُ ها خبرَ  نصبُ كونها تَ و 
 .قائًما واهلل ما زيد  : قائًما، كما تقول واهلل ليس زيد  : تكون جواًبا للقسم، ال تقول وكونها تمتنع من أنْ 

معنى في لمعنى في غيرها، كحروف المعاني، وال تأتي ل ها بالحروف فكونها ال تأتي إالَّ شبهِ  وأما وجهُ 
 .(77)؟(ما)ترى أنها تنفي الفعل الحاضر كما تنفيه  نفسها، أالَ 
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 :أقوال على( المسك)إعراب في وقد اختلف النحاة  -
: يب اسم ليس، والمسك مبتدأ، وخبره محذوف، تقديرهالط  : ملك النحاةبنفسه  بُ قال أبو نزار، الملق  : األول

 .(78)ليسالمسُك أفخُرُه، والجملة في موضع خبر  إالّ 
الذي هو مع خبره في موضع ، هُ خبرُ  مبتدأ، والمسكُ  يبُ الشأن، والط   ضميرُ  (ليس)يكون في  أنْ  :الثاني

حماًل على المعنى؛ ألنَّ المعنى نفُي أْن  بين المبتدإ والخبر( إالَّ ) خلتْ ، ودَ (ليس)نصب، لوقوعها خبًرا لـ 
 .  (79) منطلق زيد  إالَّ : بتداء الذي معناه اإليجاب، فال يكون مثل قولهم في االيب  طِ  المسكِ  يكون مثلَ 

ليس الطيب : كأنه قيل ،بدل منه (المسكُ  إالَّ )اسم ليس، والخبر محذوف، و (يبُ الط  )أن يكون : الثالث
وتجري المعرفة  ،يب  طِ في الوجود ليس : كأنه قال ،نعت له، والخبر محذوف (المسك إالَّ )في الوجود 
 . (80)يببداًل، أو نعًتا للط   (إال المسك)أللف والالم في الط يب زائدة، ويكون أنَّ ا: كالنكرة، أي

ادخلوا األول فاألول، : على حد زيادتها في قولهم زائدةً ( الطيب)تكون الالم في  أجاز أبو علي أنْ : رابعال
طيب غير  كل نَّ أ: ليس في الوجود طيب إال المسك، أي: ليس الطيب إال المسك، على تأويل: فيصير

 .(81)المسك؛ فليس بطيب، على طريق المبالغة في وصف المسك
، كما تبطل (ليس)عندهم تبطل عمل  (إالَّ ) فإنَّ  ،أن تكون مهملة ال عمل لها، عند بني تميم: خامسال

 .(82)عمل ما الحجازية، وال يكون ذلك إال على اعتقاد حرفيتها، وال ضمير في ليس
، كما : قولونفي (ال)بمنزلة  ، على مذهب الكوفيينأن تكون حرفًا عاطفاً : سسادال جاءني زيد  ليس عمرو 

جاءني زيد  ال عمرو  : تقول
(83)  . 

مبتدأ، (: الط يبُ : )والسادس، وخاصة القول الخامس، فُتعربولعل أرجح األقوال وأيسرها القول الخامس  
 .خبر (: المسكُ )و
ن كان رجل  ُيوَرُث َكالَلةً :)قوله تعالىفي ( لةالكال) -ة رابعالالمسألة *  هل هي مصدر أو اسم  (84)(وا 

  مرة  على وزن َفعالة ؟
 :لقواثالثُة أ (85)(اللةالكَ )لفظة في  ألهل العلم

                                                           

 .   2/146سفر السعادة وسفير اإلفادة : ينظر - 78
، دار المنارة  بيروت، وآراء ابن بري حسن هنداوي، دار القلم، دمشق: المسائل الحلبيات، ألبي علي الفارسي، تحقيق: ينظر - 79

 . 2/414النحوية 
 . 2/419، وآراء ابن بري النحوية 941الجني الداني، ص : ينظر - 80
 .   2/846سفر السعادة وسفير اإلفادة : ينظر  - 81
 .  946 - 943، والجني الداني في حروف المعاني، ص  143األزهية، ص : ينظر - 82
 .   2/412، وآراء ابن بري النحوية  146، واأُلزهية، ص  269يات، ص المسائل الحلب: ينظر - 83
 . 12: سورة النساء، اآلية - 84
الذي ال ولد له فقط، وقيل هو الذي ال يرثه أب : الميت الذي ال والد له وال ولد، وقيل الذي ال والد له فقط، وقيل: معنى الكاللة - 85

أحاط به، وهذه اآلية نزلت في جابر بن عبد اهلل : ُسميت بذلك ألنها مشتقة من تكّلله الشيء أيغير ذلك، و : القرابة، وقيل: وال أم وقيل
الدر : ينظر. حااًل : من سورة النساء 12: في اآلية( الكاللة)رضي اهلل عنه ألنه لم يكن له يوم ُأنزلت أب وال ابن، وأعربوا لفظة 

 ( .    كلل)، ولسان العرب، مادة  2/429المصون 
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، وهو ذهاب القوة ِمن اإلعياء، وهو (الَكالل)، بمعنى َيِكل  َكالًّ وَكالاًل وَكالَلةً  َكلَّ  مصدر: القول األول
، وذكر الخليل أنَّ كل ما كان ِمن باب المضعَّف فإنَّ مصدره يجوز بن بريالزمخشري واالخليل و مذهب 

  . (86) (اللََّذاَذة)، و(اللََّذاذ: )فيه الَفعال والَفَعاَلة، مثل
وتاء التأنيث تدخل ( َكلَّ )مصدر ( الَكالل)، تدل على المرة الواحدة، وذلك أنَّ اسم مرة : القول الثاني

 . (87)ملك النحاةالليث و وذوات الزوائد دخواًل ُمطَّرًدا، وهو مذهب  َدةعلى المصادر الُمجرَّ 
 ، وهو مذهب لألحمق( الَفَقاَقة)و( الَهَجاَجة)كـ ( َفعاَلة)صفة على وزن ( الَكاللة: )القول الثالث
  . (88)الزمخشري

أدنى تعل ق  وقد رد ابن بري على ملك النحاة بشدة وغلظة فذكر أنَّ هذا غلط فاضح ال يسقط فيه َمن له
 :مصدر ال يدل على المرة، وذلك من وجهين( الكاللة)بهذه الصناعة، وذهب إلى أنَّ 

فلو كانت ( َفْعلة)وهو فعل ثالثي، واسم المرة من الفعل الثالثي يأتي على ( َكلَّ )ِفعُلها ( الكاللة)أنَّ  –أ 
  ( .ةالَكلَّ )ُيراُد بها المرَة الواحدة لم َيُجْز فيها إال ( الَكاللة)

 :                  و ذلك في قول األعشى, جنس ال واحدة من يراد به المرة المستعملة ( الكاللة)أنه جهل أن  –ب 
 فآليت ال أرثى لها من كاللة                 و ال من حفى حتى تزور محمدا              
 .المرة الواحدة  و ليس يراد بها, ( الَكالل)هنا بمعنى ( َكاللة) أال ترى أنَّ 

 .  عصفور : مثل( شوى)لو بنيَت من : الكالم على –المسألة الخامسة * 
، ثم (ُشيٌّ )، ثم (ُشي يّ )، ثم (ُشْوُيْوي  )إنَّ األصل : يرى ملك النحاة الحسن بن صافي أْن الصحيح أْن ُيقال

 ( .   ِشيٌّ )
, ( ةيَّ حَ )لى مثل إ بُ سَ ف النَ رَ عْ حتى يُ ( ورفُ صْ عُ ) مثل( ىوَ شَ ) نى مِ نَ بْ كيف يُ  فُ رَ عْ ال يُ أنه  ابن بري ذكرو 

فكذلك , ( يّ وِ يَ حَ )ثم , ( ايّ يَ حَ )ثم , ( َحَيِييّ )ثم , ( َحي يّ )و أن االصل ( ةيَّ حَ )لى إ بُ نسَ كيف يُ  حَ وضَ ثم أَ 
ثم , (ايّ وَ شُ )ثم , (يّ يِ وَ شُ )ثم , (يّ ي  شُ )ثم , (ي  وْ يُ وْ شُ )األصل (: ىوَ شَ )ن مِ ( ورفُ صْ عُ )يقال في مثال 

، (89)األحد منهم فيه خالفً  مُ لَ عْ هذا هو الذي عليه جميع النحويين البصريين و أنه ال يُ  ن أنَّ يَّ وبَ , (يٌّ وِ وَ شُ )
 :ويمكن ذكر المسألة كاآلتي

مثل ( ىوَ شَ )ن ى مِ نَ بْ كيف يُ  فُ رَ عْ لى أنه ال يُ إذهب سيبويه وتبعه بعض العلماء منهم ابن بري  – 1
دخل ياء تَ , ( يٌّ ي  حَ : )وذلك أنه يقال في النسب اليها  ,(ةيَّ حَ )لى مثل إ النسبُ  فَ رَ عْ يُ حتى ( ورفُ صْ عُ )

 ،العرب كرهوا اجتماع أربع ياءات ال أنَّ إ, فتجتمع أربع ياءات, دةالمشدَّ ( ةيَّ حَ )دة على ياء النسب المشدَّ 
فصارت , و انفتح ما قبلها  حركتْ ا لكونها قد تففتحوا الياء األولى الساكنة لتنقلب الياء الثانية ألفً 

واأللف ال تقبل         , امكسورً  الَّ إياء النسبة اليكون ما قبلها  ألنَّ , ا فوجب قلب األلف واوً , (ايٌّ يَ حَ )

                                                           

، وآراء ابن  4/146، وتفسير البحر المحيط  2/429، والدر المصون  1/233، والكشاف  1/4( كلل: )العين، مادة: ينظر - 86
 .  1/321بري التصريفية 

 . 1/321وآراء ابن بري التصريفية  ،(كلل)ولسان العرب، مادة ، 4/141، وتفسير البحر المحيط  2/811سفر السعادة : ينظر - 87
 . 1/321، وآراء ابن بري التصريفية  2/429، والدر المصون  1/233الكشاف : ينظر - 88
 . 64 – 66جواب المسائل العشر، البن بري، ص : ينظر - 89
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ولم , ( يٌّ وِ حَ رَ : )حين قالوا  (ىحَ رَ )في  اكما فعلو  ،لى حرف يقبل الحركة وهو الواوإفوجب قلبها , الحركة
ثم ( ايٌّ يَ حَ )ثم ( يٌّ يِ يَ ثم حَ ( يٌّ ي  حَ ( )يٌّ وِ يَ حَ )فصار األصل في  ،يجتمع ثالث ياءاتلئال  يقلبوها ياءً 

ن ياءين االواو  تِ لبَ قُ  (ي  وْ يُ وْ شُ )األصل  نَّ إ(:ىوَ شَ )ن مِ ( عصفور)يقال في مثال  فكذلك, (يٌّ وِ يَ حَ )
األولى  الياءَ  افتحو ( يٌّ ي  شُ )منهما بالسكون فصار  ن كل  ولى مِ و سبق األُ  ,جتماعهما مع الياءينال

ثم , (يٌّ يِ وَ شُ )فصارت ( ىوَ شَ )ن ألنها عين الكلمة مِ ; لى أصلها و هو الواوإ عادتْ  حركتْ فلما تَ  ،الساكنة
لمشابهة  ااأللف واوً  قلبُ  بَ جَ ثم وَ , ( ايٌّ وَ شُ )ما قبلها فصارت  حِ اها و انفتكِ ا لتحر  الثانية ألفً  الياءُ  لبتِ قُ 

 . (90)(يٌّ وِ وَ شُ )اء النسب فصارت ليي بعد األلف دة التالياء المشدَّ 
بالسكون في  الواوينِ  قِ بْ عهما مع الياءين وسَ اياءين الجتم نِ االواو  تِ بَ لِ ذا قُ إوذكر أبو علي الفارسي أنه 

نة ساك لوقوعها قبل ياءٍ  كسرةً ( ولٍ لُ عْ فُ )التي هي الم  ن الضمةمِ  لُ دِ بْ ثم تُ , (يٌّ يُ شُ )نها تصير إف( ي  وْ يُ وْ شُ )
لوقوعها  كسرةً ( وللُ عْ فُ ) ثم تبدل من الضمة التي هي الم , ( يّ ي  شُ )فتصير ( يّ مِ رْ مَ )ها كسرة في كما قلبتَ 
ليها في أنه تجتمع إسبت ذا نُ إ( ةيَّ حَ ) فوافقتْ ( يٌّ ي  شُ )فتصير ( يّ مِ رْ مَ )في  ها كسرةً تَ ساكنة كما قلبْ  قبل ياءٍ 

.(91) (يٌّ وِ وَ شُ ) فصارتْ ( ةيَّ حَ )لى إبالفتح كما في النسب  العينُ  كتِ ر  فحُ , الثانية منهن مكسورة , أربع ياءات  
ثم  (يٌّ وْ يُ وْ شُ )األصل  نَّ أ: يقال الصحيح أنْ  لى أنَّ إأبو نزار الحسن بن صافي ملك النحاة ذهب   – 2
لت حركة ز فاختُ ( يٌّ ي  شُ )وسبق األولى منهما بالسكون فصارا , لب الواوين ياءين الجتماعهما مع ياءينقَ 

 –ألنه بقي ساكنان ; األخرى الياءُ  تِ فَ ذِ ثم حُ , ذفت اللتقاء الساكنينو هي الضمة ثم حُ , الياء الثانية
مضي والعرب تُ , ( يّ شِ )لى إلى الكسرة فصار إالضمة التي على الشين  تِ بَ لِ فقُ ( يٌّ شُ ) يفبق –ا أيضً 

 . (92)لى حذف معظم الكلمةإأفضى  نْ ا  القياس و 
في مثال  األصل و هو أنَّ , ي ر  وتبعه عليه ابن بَ , ليه سيبويه إما ذهب  –ا يظهر فيم –و الراجح 

د رجح ابن بري ما قو , ( يٌّ وِ وَ شُ )ثم , ( ايٌّ وَ شُ )ثم , (يٌّ يِ وَ شُ )ثم ( يٌّ ي  شُ )ثم , (ي  وْ يُ وْ شُ ( )ىوَ شَ )ن مِ ( عصفور)
 : ليه بما يأتي إذهب 

ا فصار على تقديره ولى واوً األُ  الياءُ  بتِ لِ ثم قُ , (ي  وْ يُ وْ شُ )ألصل ا إلى سيبويه أنَّ  بَ سَ أبا نزار نَ  أنَّ  -1
 ياءً  الثالثةُ  الواوُ  فانقلبتِ  الثانيةُ  الواوُ  تِ رَ سِ ثم كُ ( ي  وْ وُ وَ شُ )ولى فصار األُ  الواوُ  تحتِ ثم فُ  ،(ي  وْ وُ وْ شُ )

ال يفيد ما      سيبويهِ  ص  ونَ , (93)و هذا كله غير صحيح, ( يٌّ وِ وَ شُ )لسكونها و انكسار ما قبلها فصار 
, (يٌّ وِ وَ طُ )و, ( يٌّ وِ وَ شُ ( )تُ يْ وَ طَ )و ( تُ يْ وَ شَ )ن مِ ( لٍ وْ لُ عْ فُ )و تقول في : " سيبويه قد قال ؛ ألنَّ ليهإذهب 

( يٌّ وِ يَ حَ : )فقلت( ةٍ يَّ حَ )ى لإ ضفتَ حين أَ ( يٌّ ي  حَ )ها في كرهتَ  كما  الياءاتِ  كرهتَ  ولكنكَ , (يٌّ ي  شُ )و, (يٌّ ي  طُ )ها وقد قلبوا  الواوين د  نما حَ ا  و 
"(94) . 

                                                           

، وسفر السعادة  64 – 61، وجواب المسائل العشر،البن بري، ص  218 – 2/211، والمنصف 9/948الكتاب : ينظر - 90
 .  4/244،  واألشباه والنظائر في النحو  344 - 348، وتذكرة النحاة، ص  426 - 2/829

 . 3/124التعليقة : ينظر - 91
، واألشباه 341، وتذكرة النحاة، ص  821 – 2/824، وسفر السعادة  61 – 66جواب المسائل العشر البن بري، ص : ينظر - 92

 .  244 – 4/248والنظائر في النحو 
، واألشباه 341، وتذكرة النحاة، ص  822 – 2/821، وسفر السعادة  14 – 64جواب المسائل العشر البن بري، ص : ينظر - 93

 . 244 – 4/248والنظائر في النحو 
 . 9/948الكتاب : ينظر - 94
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ذفت اللتقاء ثم حُ ,  زلتْ اختُ ( يٌّ ي  شُ )ة في يالضمة التي على الياء الثان إنَّ : " أقول أبي نزار  أنَّ  -2 
       ,كل اسم كانت فيه ياء أو واو ميع النحويين أنَّ جو ذلك أنه تقرر عند , غير صحيح"الساكنين 

و , ( يسِ رْ كُ )و, ( ولْ دَ )و , (يبْ ظَ )فمثال الالم , ا ا كانت أو عينً المً  لُ ختزَ حركتها ال تُ  ما قبلها فإنَّ  نَ ك  وسُ 
و , (طيَ خْ مِ )و     ,(ةنَ وِ خْ أَ )و , ( ةنَ يِ عْ َأ)و , ( قوُ سْ َأ)و , ( روُ دْ أَ )و , ( نيُ عْ أَ  و مثال العين, (وّ دُ عَ )
: وذلك مثل, قبل الحركةكن الذي قبلها إذا كان يَ إلى السا أو الواوِ  الياءِ  وا حركةَ قلُ وربما نَ , (لوَ قْ مِ )
وقد , امع كون ما قبلها ساكنً ( تْ لَ زِ حركة الياء قد اختُ  إنّ : )هِ قولِ  بهذا فسادَ  تَ مْ لِ فعَ , (ةرَ وْ شُ مَ )و, (ةيشَ عِ مَ )

نما تُ  ،اتَ حَّ تقرر أنه إذا سكن ما قبل الواو و الياء في هذا النحو صَ  ر ما قبلها ل حركة الياء إذا انكسزَ تَ خْ وا 
والجر لثقل الحركة عليها مع كسر ما         الياء تكون ساكنة في الرفع فإنَّ , ( القاضي: )في مثل

ذا ثَ , تْ حَّ صَ ولو سكن ما قبلها لَ , قبلها هذه المقدمة فسد ما بناه عليها من كونه اجتمع ساكنان  فسادُ  تَ بَ وا 
 . (95)األخرى الياءُ  تِ فَ ذِ ثم اجتمع ساكنان بعد ذلك فحُ  ,الياءُ  تِ فَ ذِ فحُ 
( تُ يْ وَ شَ )ن مِ ( لعْ فُ )بأنه  س  بِ لْ مُ ( يٌّ شُ )قوله  أما اللبس فهو أنَّ , و إجحاف س  بْ أنه يحصل على قوله لَ  -4

ه وأصلُ , ( ولفُ )مرة بعد مرة حتى صار الوزن إلى  ى الحذفَ فإنه والَ  ا اإلجحافُ وأمَّ ، (لفْ قُ : )مثل
ألنك لو ; اها بقلبها ألفً ل  عِ ال تُ ( تُ عْ بايَ )و , (تُ لْ قاوَ : )ن نحوالواو و الياء مِ  إنَّ : ولهذا قال سيبويه, (وللُ عْ فُ )

فكان ذلك يؤدي إلى اإلجحاف و , فكان يجب حذف اثنين منها ,ا الجتمع ثالث سواكنقلبتها ألفً 
 . (96)االلتباس

فليس " حرف الكلمة أفضى إلى حذف معظم أ ي القياس و إنْ ضِ مْ العرب تُ  إنَّ : "أما قول أبي نزار -9
ن مِ  فإنه يرجع إلى حرف واحدٍ ( ىشَ وَ )و ( ىعَ وَ )ن مِ  إنما ذلك في مثل األمر, بصحيح على اإلطالق

في  وكسرةٍ  بين ياءٍ  تْ عَ قَ وَ  واوٍ  وكل  , المه فِ ذْ ن حَ الالم ال بد مِ  معتل   لٍ عْ فِ  كل   ِمن األمر لَ عْ فِ  أنَّ  لِ بَ قِ 
( يٌّ ي  شُ )و , (عَ بايَ )و( لَ قاوَ )ا و أمَّ  ,لبسلمع زوال ا إلى ذلك فالضرورة قادتْ  ،هافِ ذْ ن حَ بد مِ فال( دُ عِ يَ )مثل 
مع وجود اللبس , (ىشَ وَ )و،      (ىعَ وَ )بة للحذف كوجوبها في األمر من وجِ س فيه ضرورة مُ يفل هُ ونحوُ 
ه إعاللِ  عندَ ( ىشَ وَ )و  ،(ىعَ وَ : )ن نحو مِ  هُ و امتناعُ , لو أعللته بالحذف( يٌّ ي  شُ )و , (عَ بايَ )و ( لَ قاوَ )في 

 .            97بالحذف
ما هو بمعناه وذلك من خالل االختالف في اآلية الكالم على حمل الشيء  على  - سادسةالالمسألة * 
 هل هي متعدية بالباء أو أنَّ المفعول محذوف؟( وقد أحسن بي)
نما تتعدى بإلى  ال( أحسن)ذهب ملك النحاة أبو نزار الحسن بن صافي إلى أنَّ  -  في تتعدى بالباء، وا 

 .  (99)(َلَطفَ )معنى  (َأْحَسنَ )ولذلك ضمن الفعل ؛  (98)(وقد أحسن بي: )قوله تعالى
                                                           

، واألشباه 341، وتذكرة النحاة، ص  822 – 2/821، وسفر السعادة  14 – 64جواب المسائل العشر البن بري، ص : ينظر - 95
 . 244 – 4/248والنظائر في النحو 

 . 4/244األشباه والنظائر في النحو : ينظر - 96
، واألشباه 348، وتذكرة النحاة، ص  829 – 2/824، وسفر السعادة  12جواب المسائل العشر البن بري، ص : ينظر - 97

 . 214 – 4/244والنظائر في النحو 
 . 144:سورة يوسف - 98
 . 1/424حوية ، وآراء ابن بري الن 124ملك النحاة، ص : ينظر - 99
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، وقد يتعدى ( 100)(وَأحِسن كما أحسن اهلل إليك: )وأحسن أصله أْن يتعدى بإلى، قال:"قال أبو حيانو 
 :أساء إليه، وبه قال الشاعر: ال، كما ُيق (101)(وبالوالدين إحساًنا: )بالباء، قال تعالى

 (102)َأِسيئي بنا أو َأْحِسني ال َمُلومة          لـدينا وال َمـْقِلـيَّة  إْن َتَقـلَّـتِ         
 . (103)"فعدَّاه بالباء( َلَطفَ )معنى ( أحسن)وقد يكون َضمََّن 

تضمين ( أحسن بي)وليس في ، (إلى)يتعدى بالباء كما يتعدى بـ ( أحسن)أنَّ بابن بري َوَردَّ عليه   -
وذلك إذا دل المعنى عليه، وليس هناك تعدية؛ وألنه فضلة المفعول محذوف، ، وألّن (لطف بي)معنى 

وقد أحسن : التقدير في اآلية: "فقالتستقل الجملة دونه، وينعقد الكالم من الفعل والفاعل بال مفعول، 
ْذُف المفعول كثير في العربية، من ذلك قوُله الصنع بي، ثم ُحذف المفعول لداللة المعنى عليه، وحَ 

ُأْأُمْرُهْم بالمعروِف واْنَهُهم عِن المنكر، وكذلك : ، يريد( 104)(وْأُمر بالمعروف واْنَه عِن المنَكرِ : )سبحانه
 .   (106)ُيحيي الموتى ُيميُت األحياءَ : ، أي(105)(ربَي الذي ُيحيي وُيميتُ : )قوُله
أحسن إليه وبه، وكذلك أساء إليه : يقال: "تتعدى بإلى والباء، فقال( حَسنَ أ)وذهب الزمخشري إلى أنَّ  -

 . (107)"وبه
وقد : والمفعول محذوف تقديره ،هي على بابها :وقيلالباء بمعنى إلى، : قيل:"وقال الُعْكَبِري عن الباء

  . (108)"َأْحَسَن ُصْنَعُه بي
بقاءُ  فُ َحذْ نظًرا من حيث واعترض عليه السمين الحلبي بأنَّ فيه  عمِله، وهو ممنوع عند  المصدِر وا 

ال بالمصدر، قال ابن ( َأْحَسنَ )، والظاهر أنَّ هذا غير الزم؛ ألنَّ الباء متعلقة بـ  (109)البصريين
َحُسَن به ظني، وَحُسَن به ُصنعي، ثم : فتقول( َأْحَسنَ )و( َحُسنَ )وذلك أنَّ الباء قد جاءت متصلة بـ :"بري

، وَأحسنُت به الصنعَ : متصلة بالهمزة فتقول  (110)"َأْحَسْنُت به الظنَّ

وما أكثَر وأعذَب وَأعَرَب حذَف : "وأما حذف المفعول به لكونه معلوًما فكثير، حتى قال ابن جني
 . (111)"المفعول وَأدلَُّه على قوة الناطق به
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 :حذف المفعول على نوعين اةالنحوقد جعل بعض 
اهلُل : )، كما في قوله تعالى (112)وذلك مثل حذف عائد الصلةحذف المفعول لفًظا وُيراُد معنى،  -1

 . (113)(َيبسُط الرزَق لَمْن يشآُء وَيْقِدرُ 
ما  – 2 قصد المبالغة، لحذف المفعول لفًظا ومعنى، وذلك إما لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم، وا 

ما  جعله ابن مالك ِمن حذف ( تُ ربي الذي ُيحيي وُيمي: )، فقوله تعالىبعض أسباب النيابة عن الفاعللوا 
 . (114)المفعول لقصد المبالغة لتشعر بكمال االقتدار وتحكيم االختيار

لى، ويجوز حذف المفعول به( أحسن)تعدية والراجح جواز  وذلك إذا دل المعنى عليه، وليس ، بالباء وا 
كل ما سبق ف مفعول، هناك تعدية؛ وألنه فضلة تستقل الجملة دونه، وينعقد الكالم من الفعل والفاعل بال

 .ال ُنضّيق واسًعا جائز ف
 اسم ِفعل أم اسم فاعل؟( َدهٍ )، هل إالَّ َدٍه فالَدهِ  :الكالم على قولهم - ةسابعالمسألة ال* 
 :في قول الراجزَصحَّ أو َيِصح  : اسم فعل، ومعناها( َدهٍ )ملك النحاة إلى أّن الزمخشري و ذهب  -

 (115)هِ ٍه فال دَ دَ  قول  إالَّ                   
ابن بري إلى أنها اسم فاعل ِمن َدِهَي َيْدَهى فهو َدٍه وَداٍه، والمصدر منه األزهري وابن سيده و وذهب  -

إالَّ أكن َدِهّيًا : والمعنىألن الدهاء الفطنة، وجودة الذهن،  أنه َفِطن؛( َدهٍ )يكون المراد بـ الدَّْهُي والدََّهاء، ف
بها  رُ بَّ عَ صارت يُ  هذه اللفظة مثاًل إلى أنْ  تْ جريَ فهذا أصله، ثم أُ  ال َأفطنُ : ، أيأي فطًنا فال أدهى أبًدا

يقول اإلنسان لصاحبه وقد أمكنته الفرصة في طلب  ل ذلك أنْ اعن كل فعل تغتنم الفرصة في فعله، مث
 .       (116)فال تطلبه أبدًا اآلن ثأرًا  تطلبْ  إالَّ : ، أيهِ فال دَ  هٍ دَ  إالَّ : ثأر

في هذا  (هِ دَ )إن ال تنته اليوم، فال تنته أبدًا هذا معنى : إن ال تفلح اليوم، فال تفلح أبدًا، أي: معناهو  
 .أكن دهيًا فال أدهى إالَّ : ا إعرابه فإنه في موضع نصب على خبر كان المحذوفة، تقديرهوأمَّ  ،المثل

ال         ال مبنية، وتنوينها تنوين الصرفة بَ رَ عْ وهي مُ  ،فعل اسمُ اسم فاعل ال  (هٍ دَ ) فقد ثبت بهذا أنَّ 
ترى أنه ال  أالَ  ، ويدل على أنها ليست من أسماء األفعال أنها ال تقع بعد حرف الشرط ،تنوين التنكير

الَّ هيهات ف، و هٍ ٍه فال مَ مَ  إالَّ : ٍه، والٍه فال صَ صَ  إالَّ : يحسن  . (117)ال هيهاتا 
فهو اسم فعل ال صوت، والحق أنها في لغة الفرس زجر  لذي بمعنى اضرب  (هٍ دَ )وال يخفى أنه إذا كان 

وهذا أمر ظاهر من استعمالهم إلى اآلن، ولكنهم  ،الحافر، ليسرع، أو ليذهب، وليست بمعنى اضرب
ذكر جار اهلل أن ، و وحينئذ فيرد عليهم أنها تكون اسم فعل، ال صوتاً  ،أجمعوا على أنها بمعنى الضرب

بفتح الدال وكسرها فارسية معناها الضرب، قد  (هِ دَ )وذكر في أمثاله أن  ،هادده زجر لإلبل، مثل هيد و 
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: ، أيهِ إال دٍه فال دَ : الموتور يلقي واتره فال يتعرض له، فيقال له استعملها العرب في كالمهم، وأصله أنَّ 
إن لم يوجد  :إن لم يكن ده فال يكون ده، أي: وتقديره ،لم تضربه اآلن، فإنك ال تضربه أبداً  إنك إنْ 

ثم اتسعوا فيه فضربوه مثاًل في كل شيء ال يقدم عليه الرجل وقد  ،ضرب  الساعة فال يوجد ضرب  أبداً 
األحوال التي ال يسوغ  نَ شبه ذلك مِ ، أو ما َأتْ بَ لِ ، أو حاجٍة طُ لَّ قد حَ  نٍ يْ ن قضاء دَ حان حينه، مِ 

 . (118)تأخيرها
اسم فاعل ِمن َدِهَي َيْدَهى ( َدهٍ )أنَّ وابن بري ري وابن سيده ما  ذهب إليه واألزه –فيما يبدو  –والراجح 

 : َدَهًى فهو َدٍه، وذلك لما يأتي
أنه وقع بعد شرط في بيت رؤبة، وأسماء األفعال ال تقع بعد حرف الشرط، أاَل ترى أنه ال َيحسن أْن  -1

الَّ َهْيَهاَت : تقول الَّ َمٍه فال َمٍه، وا      .(119)، وال شيء  ِمن ذلكفال َهْيهاتَ إالَّ َصٍه فال َصٍه، وا 
ِمن ( َفِعل  ( )َدهٍ )، و(َفِرح  )فهو ( َفِرحَ )كـ ( َفِعل  )الالزم ( َفِعل)أنَّ ِممَّا يأتي عليه اسم الفاعل ِمن  -2
 .  (120)(َدِهيَ )

 :(ُغُيول)، و(ل  َغيْ )كـ ( ُفُعول)و (ُفُعل)على ( َفْعل)جمع الكالم على  - ةمناثالمسألة ال* 
 :على قولين  –بضم الغين والياء  –( ُغُيل)لف في اختُ 

  (121)وككتاب وُكُتب،وُحُمر بزنة ِحَمار( ِغَيال)وهو جمع  لواحدٍ ( ُغُيل)ذهب ملك النحاة إلى أنَّ  -األول
، وقد جاء في القرآن (َغْيل)ع  لواحٍد منطوٍق به وهومْ جَ  (ُغُيول)، و(ُغُيل)ذهب ابن بري إلى أنَّ : الثاني
( 284: البقرة()َفُرُهن  مَّْقُبوضة  : )وقرأ أبو َعمرو ،(َسْقف)جمع  (44:الزخرف()ُسُقًفا: )قوله تعالى الكريم
 .(122) (َرْهن)جمع 

ورد عليه ابن بري وغيره بأنَّ تفسيرك للُغُيل بأنهم الذين امتلؤوا ِمن شرب اللبن قياًسا على الَغْيل وهو 
نما ذهبوا إلى أنَّ الَغْيل هو أْن ُترضع المرأة  الساعد الممتلئ شيء لم يذهب إليه أحد ِمن أهل اللغة، وا 

إنَّ الَغْيل هو االمتالء ِمن شرب : ولدها وهي حامل، واسم ذلك اللبن أيًضا الَغْيل، ولم يقل واحد منهم
 .  (123)اللبن

 :ُيْجَمُع عليه شيئان( ُفُعالً )ذكر أهل العلم أنَّ "
ألًفا، ويأتي ره مدة، بشرط عدم كونه معتاًل ، أو مضعًَّفا إْن كانت مدته ما كان اسًما رباعًيا قبل آخ :أولها

 :هذا على خمسة أوزان، هي
 .َفعال بفتح الفاء كَأتَاٍن وُأُتٍن  - 1
 .ِفعال بكسر الفاء كِحَمار وُحُمر  - 2
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 .  (124)ال بضم الفاء كُقَراٍد وُقُردٍ ُفعَ  - 4
 .َفِعيل َكَقِضيب وُقُضب  – 9 
 .َكَعُمود وُعُمد  َفُعول – 3

  .جمع هالل وسنان؛ للتضعيف فيهما وامتنع أيًضاعتالل المهما،؛ ال(ُفُعل)وامتنع جمع ِكَساء وُقَباء على 
كَصُبور وُصُبر، وَشُكور وُشُكر، ولهذا امتنع ( فاِعل)عنى بم( َفُعول)ما كان وصًفا على زنة : اآلخر

  . (125)"كناقة َرُكوب( َمْفُعول)جمُع ما كان بمعنى 
 : قول أبي نواس في ( غير)إعراب  -ة تاسعالالمسألة  * 

   (126)غيُر مأسوٍف على زمٍن       َينقضي بالَهم  والَحَزنِ          
 :توجه إعراب علمائنا لهذا البيت على ثالثة أوجه

ُسئل ملك جري، وهو مذهب ملك النحاة وابن الشمبتدأ، وتمام الكالم َسدَّ َمَسدَّ الخبر، (: غير): األول -
 :النحاة في بغداد عن قول أبي نواس

 غيُر مأسوٍف على زمٍن       َينقضي بالَهم  والَحَزِن            
أقائم : مرفوع باالبتداء، وقد تم الكالم وحصول الفائدة مسدَّ الخبر، وال خبر في اللفظ، كما قالوا: فقال

 أخواك ؟ 
 .  (127)َسدَّ تمام الكالم َمَسدَّ الخبر وال خبر في اللفظأيقوم أخواك، فقائم مبتدأ، و : والمعنى

زمن ينقضي بالهم : م، واألصلخبر مقدَّ ( غير)أنَّ ": مذهب ابن جني وابن الحاجب، وهو: الثاني -
المجرور  والحزن غير مأسوف عليه، ثم ُقد مْت عليه وما بعدها، ثم ُحذف زمن دون صفته فعاد الضمير

فأتى باالسم الظاهر مكانه وحذف الموصوف، بدون شرطه المعروف بعلى على غير مذكور، 
 . (128)"ضرورة

ور ُأريد به اسم الفاعل، سُ يْ ور والمَ سُ عْ مصدر كالمَ : محذوف، ومأسوف( أنا)خبر لـ ( غير)أنَّ : الثالث -
 . (129)وهو مذهب ابن الخشابأنا غيُر آسٍف على زمٍن هذه صفُته، : والتقدير
 :وَعدَُّدوا ِمن ذلك قولهمخبار لها، أتدآت التي ال هذه من المب: الرابع

  .به وال ُمَقدَّر  مبتدأ  ليس له خبر، ال ملفوظ  : (ما ذاهب  أخواكَ )، و(أقائم  الزيدانِ ) -
َقلَّ رجل  يقول ): مبتدأ ال خبر له، ألنه بمعنى الفعل في قولهم: ، فأقل  (َأقل  رجٍل يقول ذلك): قولهم -

 . في تثنيته وجمعه (رجل)صفة لرجل، وليس بخبر، بدليل جريه على (: اكيقول ذ)، و(ذاك
 .كل رجل وضيعته، فإنه ال خبر له على أحد الوجهين : وكذلك قوُلهم -
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 .اْكَتِف : مبتدأ ال خبر له على أحد الوجهين، لكونه في معنى(: َحْسُبكَ : )هموكذلك قولُ  -
 :وكذلك قول الشاعر -
 وٍف على زمٍن           َينقضي بالَهم  والَحَزنِ غيُر مأس             
 :ه قول اآلَخرلُ ثْ ومِ  -

   ( 130)والَتْغَتِرْر بعارِض ِسلمِ   ـــــوَ      غيُر الٍه ِعداَك فاطَِّرِح اللَّهـــ         
ف ما يؤس: ، كأنه قيل(ما)مبتدأ ال خبر له على أحد الوجهين، ألنه محمول على : في البيتين( غيرُ )فـ 

 . (131)(ما قائم  أخواكَ : )على زمن كما في قولهم
ذا تقدم الظرف والمجرور الهمزة أو حرف النفي نحو: " وقال ابن هشام الدار زيد، وما في الدار أفي : وا 

زيد، فاألخفش يجيز أن يرفع الظرف والمجرور كما يجيز أن يرفع دون اعتماد، وسيبويه ال يجيز رفعه 
 . (132)"ويجيز رفعه إذا اعتمد بكونه وقع خبًرا، أو صفة، أو حاالً ( ما)و إذا اعتمد على الهمزة، أ

إذا اعتمد الظرف والمجرور، فاألكثرون على أن ما بعدهما مرتفع بهما ارتفاع الفاعل ال : وقال ابن هشام
كم فيها غالماك ترفع : غير، ومنهم من أجاز الوجهين، كما يرى أبو الحسن إذا لم يعتمد ، وتقول

استقر فيها غالماك، : اك بفيها؛ ألنه حرف جر قد اعتمد على ما في كم من االستفهام، كأنك قلتغالم
ويجوز أن يرتفع غالماك باالبتداء وفيها الخبر، ويكون المقدر مثنى يطابق ما كان خبًرا عنه، كأنك قلت 

لذلك وجب رفعه به، وقد كم فيها غالماك مستقران، وال يستقيم هذا في كم ماكث أخواك؛ لعدم المطابقة، ف
ما قائم أخواك، فغير مبتدأ، : غير قائم أخواك كما تقول: أجرى النفي بغير مجرى النفي بما فتقول

ذا قام الجار والمجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله  وأخواك مرفوع بقائم، وأغنى عن خبر المبتدأ، وا 
 . (133)على زيد، غير مأسوف على زمنأمغضوب على زيد، وما مغضوب : أغنى عن الخبر فتقول

 ( :إلى)دون ( ِمن)بـ ( عندَ ) ر  جَ   - ةشر اعالمسألة ال* 
تقول : وحجته( عند)على ( إلى)ومنع دخول  (ِعند)على ( ِمن)ذهب ملك النحاة إلى جواز دخول  -

جئت من عنده؛ ألن من قضى وطًرا من شخص فقد صار المعنى عنده غير مهم في نظره؛ : العرب
ن الذي انقضى قد خرج عن حد االهتمام به، وبقس اختصاص الشخص بالموضع المختص بمن كان أل

 (.من عنده: )الغرض متعلًقا به، فأردت أن تذكر انفصالك عن مكان يخصه، فقلت
فأما إذا كان اإلنسان قد اعتزم أمًرا يريده من شخص، فإن المكان القريب من ذلك الشخص ال يهمه، 

نما المهم ذكر ؛ (إلى عنده)،ولم يجز (إليه: )اإلنسان الذي حاجتك عنده، فالحكمة تقتضي أن يقول وا 
وشبهه عن ( مثل)، كما استغنوا بـ (إلى عنده)عن ( إليه)استغنوا بـ : فأما سيبويه فقال. هذه حكمة العرب

 .(134)(كـ)

                                                           

 . 2/91، واألشباه والنظائر في النحو  2/616، ومغني اللبيب 141ابن عقيل، ص ، وشرح 466تذكرة النحاة، ص : ينظر - 130
 . 91 – 2/96األشباه والنظائر في النحو : ينظر - 131
 . 4/1484ارتشاف الضرب  - 132
رَب من لسان العرب : ينظر - 133  . 1489 – 4/1484ارتشاف الضَّ
 . 2/1481، وآراء ابن بري النحوية 141ملك النحاة، ص : ينظر - 134
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نما دخلْت  إلى أنَّ حكم الظروف أن الَّ يدخل عليها شيء من حروف الجر، أكثر النحاةذهب  - ( ِمن)وا 
قوية في بابها لكونها ابتداء لكل غاية، وكل فعل البد ( ِمن)، ألنَّ (عند، ولدن، ومع، وقبل، وبعد)على 

ولذلك كان ( ِمن)له من بداية، وال يلزم أْن يكون له نهاية، وألنَّ الظروف ُيفهم منها االبتداء دون ِذكر 
( عند)ال تدخل على ( إلى)، وألنَّ غير مخالف لما دلت عليهعليها تأكيًدا لمعناها، وكأنه ( ِمن)دخول 
وال يجوز أْن : "ظرف غير متمكن، والذي منعها من التمكن أنها التخص موضًعا، قال المبرد( عند)ألنَّ 
 . (135)"موضًعا معروًفا( عند)، وليس ذهبُت إلى عند زيد؛ ألنَّ المنتَهى غاية معروفة: تقول

ذا دخل  وكل ما كان معه : " الظرف فإنه يخرج عن الظرفية ويكون اسًما، قال المبردحرف الجر على وا 
 . (136)"حرف خفض فقد خرج من معنى الظرف وصار اسًما

 .(  137) (عند، ولدن، وقبل، وبعد)زائدة وأنه ال ُيعتد بها، ولذلك َدخلت على ( ِمن)وَعدَّ ابن مالك 
 :مسائل أخرى لملك النحاة* 

 ؟ لُ مُ ل يأْ مَ هل يجوز أَ  - المسألة الحادية عشرة
 :على قولينأهل العلم ملك النحاة و وقع خالف بين 

كان بابه  - بضم العين -ل عُ فْ الفعل المضارع إذا كان على يَ  يأُمل ال يجوز، ألنَّ  لَ مَ أَ  بأنَّ : القول األول
: قيل  ماضيًا، فإنْ لم أسمعه فعالً  (لمَ أَ )أنَّ : وذكر ملك النحاة – بفتح العين - لَ عَ ماضيه على فَ  أنَّ 

على هذا ( يدع)و( يذر)قد ُعلم أنَّ ، و فقدر أن يأمل مضارع، ولم يأت ماضيه، كما أن يذر ويدع كذلك
وما سمعنا ، القضية قد جاءا شاذين، فلو كان معهما َكِلم  أخرى شاذة، َلُنِقَلْت نقَلهما ولم َيُجْز أن ال تُنقل

خفيفة الميم، وهو مذهب  لَ ني الثقة أمَ سمعَ يُ  أنْ  ل وال مأمول، إالَّ ذلك ملحق بما ذكرنا، فال يجوز يأمُ  أنّ 
 . (138)، وهو بكالمه هذا خالف كل أهل اللغةملك النحاة
فال ريب في جوازه عند  ،، والمفعول مأموللُ ل، فهو آمُ ل يأمُ ا أمَ وأمَّ يأُمل يجوز،  لَ أمَ  بأنّ : القول الثاني

 (139):، منهاةكثير  ى هذااهد علو ، والشهُ وغيرُ  هم الخليلُ الثقات، منالجمهور العلماء وقد حكاه 
 :وقال كعب بن زهير

 ولُ ُنبئُت أنَّ رسـول اهلل أوعـدني       والعفو عند رسول اهلل مأمُ     
 ك تنويل ـنـنا مـديـال لـا إخـدنو موّدتها       ومـت أنْ  لُ مُ آو و ـأرج    
 ك مشغولـنـك إنى عـينّ ـفـال أل ه      ـلـُ آمُ  وقــال كـّل خـليل كنتُ     

 (مجزوء الكامل): قال بعض المعمرين
 هر  ضُ قد يَ  عيشٍ  وطولُ  َش          ـيــعِ ــيَ  أنْ  لُ ــأمُ ــرء يــمــال      

 (المنسرح من بحر): وقال اآلخر

                                                           

 .  2/248، وشرح التسهيل  2/92، وشرح المفصل 144،  1/188، واألصول 1/48الكتاب : ، وينظر 9/492المقتضب  - 135
 . 9/492المقتضب  - 136
 . 4/194شرح التسهيل : ينظر - 137
 .  463 - 2/469األمالي الشجرية  - 138
 . 2/463األمالي الشجرية : ينظر - 139
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 أدرك عقلي ومولدي حجرا        وقد ودَ ـلـخـال لُ ـا ذا آمُ ـا أنـه     
 :العلماء بالعربية وقال المتنبي، وهو من

 والُ مَ وا الذي أَ مُ رِ حُ                                   
 (الطويلمن بحر ): جاء أمل مخففًا ماضيًا في شعر ذي الرمة، وهو قولهو 

 أملت اجتماع الحي في صيف قابل     إذا الصيف أجلى عن تشاء من النوى    
وأما قوله في أمل وآمل، أنهما ال يجوزان عنده، : فقال على قول ملك النحاةبشدة الشجري وأجاب ابن 

ألنه لم يسمع في الماضي منهما أمل خفيف الميم، فليت شعري ما الذي سمع من اللغة، ووعاه حتى 
نما ينكر مثل هذا من أنعم النظر في كتب اللغة كلها، ووقف على تركيب  أنكر أن يفوته هذا الحرف، وا 

تاب الجمهرة البن دريد، والمجمل البن فارس، وديوان األدب للفارابي، أ م ل في كتاب العين للخليل، وك
 .(140)وكتاب الصحاح للجوهري، وغير ذلك من كتاب اللغة

  :غيركل وبعض و دخول األلف والالم على  -المسألة الثانية عشرة 
 :ويمكن تقسيم الموضوع إلى شقين

 ( .غير)، والثاني عن (بعض)، و(كل)األول عن 
 (:بعض)، و(كل) عن -األول 

 :كاآلتي،  (بعض)، و(كل)وقع خالف بين نحاتنا في جواز دخول األلف والالم على    
كـاألصمعي، وأبي حاتم السجستاني،  واللغويين وجمهور النحاة ،رأى سيبويهوهو المنع،  -القول األول 

صفهاني، والسخاوي، وأبي ، والراغب األوابن واّلد، والزجاجي، وابن خالويه، واألعلم الشنتمري، والمعري
التي ( أل)أنه ال يصح دخول  حيان، والسمين الحلبي، والفيروزآبادي، وخالد األزهري، والسيوطي،

 تانِ فَ رِ عْ هم في ذلك أنَّ هذين اللفظين مَ ، وحجتُ فة بغير األلف والالمرِ عْ للتعريف على كل وبعض، ألنهما مَ 
 في أشعار العرب المتقدمين إال َمْعرفتين، ولهذا لم تدخلها ، وأنها لم تأت في القرآن الكريم والباإلضافة

  . (141)األلف والالم
وابن درستويه، الفارسي، أبي علي و واألخفش، ملك النحاة، الكثير كالجواز، وهو رأي  –القول الثاني 

منظور،  نوابوالُخضري،والجوهري،والنووي، لمعري، وابن الشجري، والباقولي، وابن الس يد البطليوسي، وا
 .(142)أكثر أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرةعليها ووافق ،  وعبد اللطيف الشويرف ،وعباس حسن

                                                           

 ( .بتصرف يسير) 2/414األمالي الشجرية : ينظر - 140
مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيق(هـ616ت)تهذيب األسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي: ينظر - 141

، والنحو الوافي، 2/64، وحاشية الخضري على ابن عقيل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي(كلل)، و(بعض)، واللسان، مادة  2/342
م، ص  1483،  2، ومعجم األخطاء الشائعة، محمد العدناني، مكتبة لبنان ببيروت، ط 4/64بمصر،  عباس حسن، دار المعارف

، والقرارات النحوية 89 – 82م، ص  1441، وتصحيحات لغوية، عبد اللطيف الشويرف، الدار العربية للكتاب، طبعة  222
م، لخالد بن  1443هـ ، 1913لى نهاية الدورة الحادية والستين عام والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمًعا ودراسة وتقويًما إ

 .61 - 63م، ص  2414هـ ، 1941، 4سعود بن فارس العصيمي، دار التدمرية، ط 
، والنحو 2/64، حاشية الخضري على ابن عقيل (كلل)، و(بعض)، واللسان، مادة  2/342تهذيب األسماء واللغات : ينظر - 142

 - 61، والقرارات النحوية والصرفية ، ص  89 – 82، وتصحيحات لغوية، ص  222م األخطاء الشائعة، ص ، ومعج4/64الوافي 
68. 
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 :ن قول المرقش األصغرهم في ذلك ما ُسمع مِ جتُ وحُ 
 (143)َشِهْدُت به عن غارٍة ُمْسَبِطرٍَّة        ُيطاِعُن بعَض القوِم والبعُض َطوَُّحوا    

  .على بعض ( أل)فأدخل  
 :قول سحيم عبد بني الحسحاسو 
  (144)رأيُت الغنيَّ والفقيَر كليهما       إلى الموِت يأتي الموُت للكل  َمْعِمَدا       
 ( .كل)على ( أل)فأدخل    

 :وقال مجنون بني عامر
 (145)سوَف َتقِضيِني ثني أنْ وال ُتحد      ال تُنكِر البعَض من َديني فَتجحَدُه           

( أل)، وكفي بها دلياًل على جواز دخول (كل)، و(بعض)على ( أل)تدل على جواز دخول  فهذه شواهد 
 . (كل)، و(بعض)على 
 ( :غير) دخول األلف والالم على -الثاني 

 :،  كاآلتي(غير)وقع خالف بين نحاتنا في جواز دخول األلف والالم على    
لمبرد، وأبي علي الفارسي، وابن هشام، كا جمهورال، وهو رأى التعريف مطلًقا منع –القول األول 

، (غير)التي للتعريف على ( أل)أنه ال يصح دخول واألشموني، وخالد األزهري، والسيوطي، وحجُتهم 
على النكرة تخِصيُصها بشيء معين، كما أنها لم تتعرَّف باإلضافة، فلم ( أل)ألنَّ المقصود من إدخال 

( غير)، وأنَّ من شدة إبهامه( أل)ا ُموِغل  في اإلبهام وال ُتخرجه ، وألنهعليها من فائدة( أل)يكن إلدخال 
 .  (146)لَِّدين وَ إال في كالم المُ ( أل)ال تدخل على 
وابن منظور، والصبان، ، والجوهرينووي، وال، وهو رأي ملك النحاة، مطلًقاالتعريف  جواز –القول الثاني 

وأنَّ ، وحجتهم أنَّ القياس ال َيمنعه، اللطيف الشويرفوعبد والفيومي، وابن الحنبلي، والشهاب الخفاجي، 
فإنَّ الجنة : )التعريف، بل هي المعاقبة لإلضافة، نحو قوله تعالى( أل)ليست ( غير)الداخلة على ( أل)

مأواه؛ ألنها لمَّا شابهِت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أْن : ، أي(91: سورة النازعات()هي المأوى
  . (147) ُيعاقب اإلضافة وهو األلف والالم َيدخَلها ما

أنها تتعرَُّف بقرينة، وهذه القرينة هي " : جواز دخول األلف والالم إذا وقعْت بين ضدين –القول الثالث 
الَّ لم تتعرَّْف، وأكثر ما تكون المغايرة الخاصة إذا وقعْت  بين ( غير)داللتها على مغايرة خاصة، وا 

                                                           

القرارات النحوية : ينظر. الممتدة : ، ومعنى المسبطرة 249، والمفضليات، ص 992البيت في جمهرة أشعار العرب، ص  - 143
 .  68والتصريفية، ص 

، وشرح درة الغواص، للشهاب الخفاجي، مطبعة الجوائب في قسطنطينة،  931غفران، ص ، ورسالة ال91ديوانه، ص : ينظر - 144
 .   68، والقرارات النحوية والتصريفية، ص 14هـ ، ص 1244، 1ط 

 . 64، والقرارات النحوية والتصريفية، ص  14شرح درة الغواص، ص : ينظر  - 145
، ومعجم األخطاء 9/264، وهمع الهوامع 1/198لبحر المحيط، وتفسير ا214، والمغني 284، 9/288المقتضب : ينظر - 146

 . 111، والقرارات النحوية والتصريفية، ص114، وتصحيحات لغوية، ص 144الشائعة، ص 
، والقرارات النحوية والتصريفية، 11، وتصحيحات لغوية، ص (غير)، ولسان العرب، مادة 2/344ارتشاف الضرب : ينظر - 147
 . 113،  112ص 
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: حركة غير السكون، ورأيت الصعب غير الهي ن، وهو ما عّبر عنه بعضهمهذه ال: متضادين، كقولهم
آخَر كمال المغايرة، فإذا اشتهر شخص بصفة معينة، وُأريد ثبوت ضدها لشخص ( غير)بأْن ُيراَد من 

        .  (148)"فالن غير فالن: فقد تعينت، كأْن تقول
ري، وابن يعيش، بَ كْ يه، والزمخشري، وأبو البقاء  العُ ابن السراج، والسيرافي، وابن خالو : وقال بهذا القول  

 . (149)وابن مالك، وغيرهم
تتعرَّف مطلًقا،  قيل ال: أقوال ثالثةُ ( غير)في : "... لاقهذا القول وبقية األقوال فوقد أشار الصبان إلى  

عليهم غيِر صراَط الذيَن أنعمَت )وقيل تتعرَّف مطلًقا، وقيل تتعرَّف إذا وقعت بين ضدين كما في 
 . (150)"(المغضوِب عليهم وال الضال ين

تقع ( أل)إذا كانت  –أيًضا  –وهذا القول هو ما وافق عليه أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وذكروا 
فتفيدها التعريف في مثل الحالة التي ( غير)على ( أل)دخول في الكالم معاقبة لإلضافة، فإنه يجوز 

فْت فيها باإلضاف  .( 151)  ة إذا قامت قرينة على التعيينتعرَّ
 ؟  (تكون بمعنى غير هلسوى ) -المسألة الثالثة عشرة 

هل تكون  (سوى)قع الخالف في قد و في وجوب الخفض، ( غير)بلغاتها كالمستثنى بـ ( سوى)المستثى بـ 
 :على أقوال(غير)بمعنى 

عراًبا، ( غير)كـ ( سوى) -1 رب استثناء، وهي في ذلك منصوبة على استعملتها الع(  سوى)أّن و معنى وا 
وهو ، كَ مكانَ  فكأنك قلتَ  كَ سواءَ  أتاني القومُ  ؛ فإذا قلتَ تْ دَّ الظرف، بداللة أن النصب يظهر فيها إذا مُ 

ليه أشار الناظم بقوله(152)أبي القاسم الزجاجي وابن مالك، والجواليقي، وابن الشجري اختيار  :، وا 
 على األصح ما لغيٍر ُجِعاَل                 اْجَعاَل    وِلِسوى ُسوى َسَواءٍ             

وتقدير الخليل لها بالظرف في االستثناء بمعنى مكان وبدل، ال يخرجها عن أْن تكون بمعنى غير، وفيها 
ذا كسرت جاز المد والقصر أكثر: لغات ذا ضمت قصرت ال غير، وا   . (153)إذا فتحت مّدت ال غير، وا 

دخال الجاّر عليهو    (154):ا في قول األعشىا 
  ن أهلها لسوائكاوما قصدت مِ                                 

وأنَّ استعمالها اسمًا متصرفًا بوجوه اإلعراب ( وسط)أنها ال تأتي إالَّ ظرف مكان، وهو بمعنى  -2
ألنَّ ، فليست هنا بمعنى غير؛ (جاء الذي ِسَواكَ : )بدليل وصل الموصول بها كـ خطأ، (غير)بمعنى 

                                                           

 . 112القرارات النحوية والتصريفية، ص : رينظ - 148
 . 112القرارات النحوية والتصريفية، ص : ينظر - 149
 . 2/133حاشية الصبان على شرح األشموني، دار إحياء الكتب العربية،  - 150
ية، ، وتصحيحات لغو 141 - 144، ومعجم األخطاء الشائعة، ص  172 - 173القرارات النحوية والتصريفية ، ص: ينظر - 151
 .  11ص 
،  1/421، وشرح الكافية الشافية، البن مالك  2/466، وأمالي ابن الشجري  1/243اإلنصاف في مسائل الخالف : ينظر - 152

 . 1/191ومغني اللبيب 
 . 1/932، وخزانة األدب  2/466أمالي ابن الشجري : ينظر - 153
 . 2/466أمالي ابن الشجري : ينظر - 154
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بغير ( سوى)فلما وصلوا ( جاء الذي هو غيرك: )ال تدخل هاهنا إال والضمير قبلها، يقولون( غيًرا)
 ،واألخفشوالفراء،  ،جاء الذي استقر مكانك، وهو اختيار سيبويه: ضمير ادعى أنها ظرف، والتقدير

ذا ، خاصة وهو شاذ شعرفي ال ال تخرج عن النصب على الظرفية إالَّ : وملك النحاة، وقالوا ،والجمهور وا 
 :بن سنان -بالشين المعجمة  – كقوله شهل، (155)كانت بمعنى غير عن الظرفية تْ جَ رَ خَ 

 ــم  كــمــا  َداُنــواْـ اهُ ـولــم َيـْبــَق ِســـَوى الــُعــْدَوا        ِن ِدنَّــ        
 :وقال األعشى

 وما قصدت من أهلها لسوائكا                
 ها لسوائكاعن أهلِ  تُ لْ دَ وما عَ        اليمامة ناقتي  و  تجانف عن جَ           

 :وقال أبو الطيب المتنبي
 لو كان مثلك في سواها يوجد         أرض لها شرف سواها مثلها        

 . (156)سوى األولى باالبتداء وخفض الثانية بفي، فأخرجهما من الظرفية عَ فَ رَ ف
وللتصرف فيها رفًعا ونصًبا وجًرا، ولخروجها عن معنى الظرفية إلى معنى  تستعمل اسًما وظرًفا، -4

  (157)لدخول حرف الخفض عليها،و الكوفيين ، وهو اختيار(أتاني سواك: )فُيجيزون في السعة االستثناء،
مَّاني، وأبي البقاء الُعْكَبري( غير)ُتستعمل ظرًفا غالًبا وكـ  -9  . (158)قلياًل، وهو اختيار الر 
 : في بيت المتنبي( ُبعراًنا)عراب إ * 
 :المتنبيأبو الطيب قال    

 (159)كلَُّهُم       إلى سعيِد بِن عبِد اهلل ُبْعراًنالو استطعُت َرِكْبُت الناَس      
 :من قول المتنبي، وذلك على النحو اآلتي( ُبعراًنا)اخُتلف في إعراب  

 . (160)(َجَعْلتُ )معنى ( َرِكْبتُ )ملك النحاة مفعواًل به ثانًيا، على تضمين  اأعربه
لم ( الركوب)، وذكر أنَّ مركوبين  ونحُوهُ : وأعربها ابن بري منصوبة على الحال، وهو مؤول بمشتق، أي

في كالم العرب، وأنَّ الحال فضلة يصح االستغناء عنها، وأمَّا المفعول الثاني ( الجعل)يأِت بمعنى 
  . (161)جعلُت الطيَن َخَزًفا : إسقاطه مثلفإنه ال يصح ( َصيَّر)لجعل التي بمعنى 

 : (وكم أهلكنا من قريٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتها:)في قوله تعالى( َمِعيَشَتها)إعراب  *
 :في إعراب هه اآلية عدة أقوال 

                                                           

، والمساعد  1/249، واإلنصاف في مسائل الخالف  42 – 1/41الكتاب : ينظر:  جازيناهم -دل ومعنى دناهم بكسر ال  - 155
 . 1/932، وخزانة األدب  1/191، ومغني اللبيب  1/349

 . 1/932خزانة األدب : ينظر  - 156
سالم مكرم، عالم  عبد العال: تحقيق)، وشرح الرضي على الكافية ابن الحاجب 1/249اإلنصاف في مسائل الخالف : ينظر - 157
 . 2/188( الكتب
 . 1/364، وشرح التصريح على التوضيح 4/1391، وارتشاف الضَرب  1/191مغني اللبيب : ينظر - 158
، وديوان 214ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة، ص : ينظر. من البحر البسيط  - 159

براهيم اإلبياري، دار المعرفة ببيروت،: بري، تحقيقالمتنبي بشرح أبي البقاء العك  . 9/229مصطفى السقا، وا 
 .  126 – 129ملك النحاة، ص : ينظر - 160
 . 1/468، وآراء ابن بري النحوية  126 – 129ملك النحاة، ص : ينظر - 161
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أْن يكون  نشترطو على التمييز، وهو مذهب أهل الكوفة خصوًصا، ألنهم ال ي( َمِعيشَتها)نصُب  -1
  . (162)نكرة  التمييز

  . (163)وهو قول جمهور النحويينالنصب على نزع الخافض، 
 .(164)أو نحوهما، وهو مذهب ملك النحاة( َخِسرَ )أو( َكِرهَ )تعد  كـ ٍل مُ عْ معنى فِ ( َبِطرَ )تضمين 
 . (165)منصوبًة على التشبيه بالمفعول به، وهو قول الكسائي( َمعيشَتها)إعراب 

،أو بتقدير  حذف الزمان  (166)زيد  ظني مقيم: ، كقولكأْن تكون منصوبة على الظرف، إما بنفسها
 .  (167)َبِطَرْت أيام معيشِتها، كُخُفوِق النَّْجِم، وَمْقَدِم الحاج  : المضاف، أصُلهُ 

على نزع الخافض، أي على منصوبة ( يشَتهاعِ مَ ) أنَّ ن إليه جمهور النحاة مِ ذهب ا مولعل أجود األقوال 
 .إسقاط حرف الجر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 123ملك النحاة، ص : ينظر - 162
عرابه للزجاج : ينظر - 163 عراب 9/134معاني القرآن وا  ، وتفسير 2/1442، والتبيان 4/119، والكشاف 4/294القرآن للنحاس ، وا 

 . 8/416البحر المحيط 
 .  8/416، وتفسير البحر المحيط  2/1424، والتبيان  4/119، والكشاف  123ملك النحاة، ص : ينظر - 164
 . 8/416، وتفسر البحرالمحيط 2/149ارتشاف الضرب : ينظر - 165
 . 4/119الكشاف : ينظر - 166
 . 8/416، وتفسير البحر المحيط  4/119الكشاف : ينظر - 167
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 :خاتمة البحث* 
جميع نعمه علينا  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، حمًدا هلل رب العالمين بجميع محامده كل ها على

وعلى جميع خلقه، حمًدا يوافي ن َعمه، ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على نبي نا محمد، وعلى آله 
 : وصحبه، وسلم، وبعد

أبي نزار الحسن بن صافي بن عبد اهلل بن ( ملك النحو: )يبة مع عالمنا النحوياألوقات الط قد َمرَّتِ ف
 :ومنها نزار البغدادي، ُيسعدني أْن َأْعِرَض في خاتمة هذه الدراسة، أبرز النتائج التي تم التو صل إليها،

 وبأ   اهلل  نزار الحسن بن صافي بن عبد أبوهو ، (ملك النحاة)وهو َمن َلقَّب نفسه بـ ( ملك النحو) -
ْن كان الكثير ِمن آرائه قد خالف شخصية نحوية قوية لها رأيها وانفرادها واستقالليتها: نزار البغدادي ، وا 

 .به النحاة أو لغة العرب 
 قلة آرائه في كتب النحو ألنَّ كتبه مفقودة، فجميع مؤلفاته التي عّددْتها كتُب التراجم مازالْت مفقودة، -

المسائل العشر المتعبات إلى »الذي انتهى إلينا عشر مسائل في النحو سماها  ولعل األثر الوحيد
والنظائر  األشباه»، وعن السخاوي نقلها السيوطي في «سفر السعادة»نقلها عنه السخاوي في « الحشر

 ، إضافة إلى أقوال متناثرة هنا وهناك، كتلك الفتوى التي أثبتها ابن الشجري، وكبعض األقوال«في النحو
 .التي نقلها ابُن هشام وغيُرهُ 

بأنه  البغدادية والذي ظهرْت فيه وبرزِت المدرسة  - تميز الفكر النحوي في القرن السادس الهجري -
ما سبق ذلك من آراء نحوية كانت تقوم في األغلب على تبن ي  إذ إنَّ  ؛العربي مرحلة فيصلية في النحوي

وأمَّا اآلراء النحوية في هذا القرن فكانت تقوم على االنتقاء  المذهب الكوفي أو البصري، أو التعصب له،
، الذي النحوي العقالني المبني على األدلة والبراهين، فساهم ذلك في القضاء على التعصب المذهبي

 .ساد بين الكثير من متقدمي النحو، وكانت الكثير من اآلراء النحوية مبنية على ذلك التعصب
ملك النحاة  لسيبويه، األمر الذي جعل عدًدا من العلماء يدافع عن  تعرض –واضًحا  –ظهر  -

 .هم ابن بري، والسخاوي، وغيرُ  :سيبويه، وُيبّين سوء فهم ملك النحاة لرأي سيبويه، فانبرى للرد والدفاع
وأْن اه، وفي الختام نسأل اهلل أْن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأْن يوفقنا جميًعا ِلَما يحبه ويرض

يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين األحياء منهم والميتين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال 
    .أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 :قائمة المصادر والمراجع -
فرَّاج بن ناصر بن محمد الحمد، مطبوعات جامعة اإلمام . ا ودراسة، دآراء ابن بري التصريفية جمعً  -

 .م 2446هـ، 1921، 1محمد بن سعود اإلسالمية عمادة البحث العلمي، ط 
فرَّاج بن ناصر بن محمد الحمد، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود . آراء ابن بري النحوية، د -

 .م 2448هـ، 1924، 1اإلسالمية عمادة البحث العلمي، ط 
َرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي - الدكتور رجب عثمان : ، تحقيق(هـ193ت)ارتشاف الضَّ

 .م  1448هـ ، 1918،  1محمد، والدكتور رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 
مل وحي، مطبوعات مجمع عبد المعين ال: اأُلزهية في علم الحروف، لعلي بن محمد الهروي، تحقيق -

 . م  1481،  1اللغة العربية بدمشق، ط 
، وضع (هـ411ت)األشباه والنظائر في النحو، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -

، 1لبنان، ط  –غريد الشيخ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت : حواشيه
 .  م 2441هـ ، 1922

 .م  1414،  9، دار العلم للماليين، بيروت، ط (هـ1446ت )لي كْ رِ خير الدين الز  األعالم، ل –
فخر سليمان قدارة، دار الجيل، بيروت، : أمالي ابن الحاجب، لعمرو بن عثمان بن الحاجب، تحقيق -

 . م  1484، 1ودار عمار، عمان، ط 
لي بن حمزة، المعروف بابن الشجري أمالي ابن الشجري، لضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن ع  -
، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : الدكتور محمود محمد الطناحي، الناشر: ، تحقيق(هـ392: المتوفى)

 .م  1441هـ ، 1914
، (هـ629ت)إنباه الرواة على َأنباه النحاة، للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف الِقفطي  -

، 1اهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، ط محمد أبوالفضل إبر : تحقيق
 .م 1486هـ، 1946

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، لعبد الرحمن ابن محمد األنباري،  -
 .د ت  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د ط ،: ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف، تأليف

 سهيل زكار، دار. ، تحقيق د(هـ664ت)في تاريخ حلب، البن العديم  بغية الطلب في تاريخ حلب -
 .م 1418الفكر، دمشق، 

، (هـ411ت)بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي  -
 .م 1414 -هـ 1444، 2محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، ط : تحقيق

البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، ط  -
 .هـ 1941الكويت،  1،
 قيق، تح(ـه198ت) هبيالذالدين محمد بن أحمد  ستاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، شم  -
 .ت دت، بيرو  اب العربي،ت، دار الكيعمر عبد السالم تدمر .د
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علي  :قيقتح،(ـه311)اسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكرقألبي الدمشق، مدينة  ختاري -
 .ـ ه1913 ، بيروت،كرفبعة دار الط، ميشير 
علي محمد : حقيق، ت(هـ616ت)التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين الُعْكَبري  -

 .، د ت  بيروت، لبنان، د طم للتراث، البجاوي، دار الشآ
 إحياء التراث ، دار(ـه198 ت) بيذهالدين محمد بن أحمد ال شمسألبي عبد اهلل  ،اظفكرة الحذت -

 .د ت العربي، 
عفيف عبد الرحمن، مؤسسة : تذكرة النحاة، ألبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي، تحقيق -

 .  م  1486،  1الرسالة، بيروت، ط 
 .م 1441ات لغوية، لعبد اللطيف الشويرف، الدار العربية للكتاب، طبعة تصحيح -
: ، دراسة وتحقيق(هـ193ت)تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي -

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، 
الجمل، وقّرظه األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  والدكتور أحمد النجولي

 .م 2441هـ، 1،1922لبنان، ط
مصطفى عبد : ، تحقيق(هـ616ت)تهذيب األسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي -

 . القادر عطا 
 .هـ 1431 -هـ  1494شق،دمطبعة ، (معاصر)ادر بدرانقعبد ال ،البن عساكر شقدم يخيب تار ذته -
فخر الدين قباوة، ومحمد نبيل : الجني الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق -

 .م  1484، 2فاضل، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط 
 .حاشية الخضري على ابن عقيل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -
، يبهجة األثر  محمد :ه وشرحهقق، ح(ـه341ت)هانيفماد األصعلل ،صر وجريدة العصرقخريدة ال -

 . م1433 ـ،ه1413ي، اقالعلمي العر  عالمجم
محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، د : الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق -

 . ط ، د ت 
سف بن محمد بن إبراهيم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين أبو العباس بن يو  -

الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق وتعليق
كتور أحمد محمد دال: والدكتور جاد مخلوف جاد، والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، قّدم له وقّرظه

 .م 1449هـ، 1919، 1صيرة، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط 
مكي العاني،  سامي. د: قيق، تح(ـه961ت)يالعصر ألبي الحسن الباخرز  لصر وعصر أهقدمية ال -
 .م 1411 ،دادبغبعة المعارف، طم
 . ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي، دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة -
براهيم اإلبياري، دار المعرفة مصطفى السقا، وا  : ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، تحقيق -

 .ببيروت 
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، حققه وعلق (هـ694ت)سفر السعادة وسفير اإلفادة، علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي -
الدكتور شاكر الفحام، دار صادر، بيروت، : الدكتور محمد أحمد الدالي، وقدم له: عليه ووضع فهارسه

 .م 1443هـ، 21913ط 
عبد الرحمن السيد، والدكتور محمد بدوي المختون، دار : مالك، تحقيق الدكتورشرح التسهيل، البن  -

 .م  1444هـ، 1914، 1هجر للطباعة والنشر، ط 
 .هـ 1244، 1شرح درة الغواص، للشهاب الخفاجي، مطبعة الجوائب في قسطنطينة، ط  -
 .الكتب  عبد العال سالم مكرم، عالم: شرح الرضي على الكافية ابن الحاجب، تحقيق -
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث بالقاهرة، ط  -

 .م 1484هـ، 1944، 24
، قّدم له (هـ694ت)شرح المفصل، لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي   -

هـ 1922، 1لكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، دار ا
 .م  2441، 
. ،تحقيق          د(هـ831ت)طبقات الشافعية، ألبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، -

 .هـ 1941الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط 
ودراسة وتقويًما إلى نهاية الدورة القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة جمًعا  -

م، تأليف خالد بن سعود بن فارس العصيمي، دار التدمرية، ط 1443/هـ 1913الحادية والستين عام 
 . 2414 -هـ 1941، 4
عبد السالم محمد هارون، دار : أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح: الكتاب، لسيبويه -

 .الجيل، بيروت، د ط، د ت 
لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، ألبي القاسم جار اهلل محمود ابن عمر الزمخشري ا -

 .الخوارزمي، دار الفكر، د ط ، د ت 
كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلسماعيل بن محمد  -

 .م 1483هـ،  1943 ،9أحمد الفالش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : العجلوني، تحقيق
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني، الرومي الحنفي الشهير  -

 –، دار الكتب العلمية، بيروت (م1461 - هـ1411ت)بالمالَّ كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة
 .م 1442 -هـ 1914لبنان، 

 .  دار صادر، بيروت، د ط ، د ت لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور،  -
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ألبي محمد بن عبد اهلل بن أسعد اليافعي  -
 .م 1414هـ، 1444، 2، مؤسسة األعلمي، بيروت، ط (هـ168ت)
أحمد، محمد الشاطر أحمد محمد : المسائل البصريات، ألبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة الدكتور  -
 .م  1483هـ ،  1943، 1ط 
 بيروت حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار المنارة  : المسائل الحلبيات، ألبي علي الفارسي، تحقيق -
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عبد األمير الورد، عالم الكتب، بيروت، ط . د: معاني القرآن لألخفش سعيد بن مسعدة البلخي، تحقيق -
 .م 1488هـ ، 1948، 1
 يئة المصرية العامة للكتاب، د ت أحمد نجاتي، ومحمد علي النجار، اله: اء، تحقيقمعاني القرآن للفر  -
عرابه ، للزجاج - عبد الجليل : أبي إسحاق إبراهيم بن السري، شرح وتحقيق الدكتور: معاني القرآن وا 

 .م  1488هـ ، 1948، 1عبده شلبي، عالم الكتب، ط 
 .م  1483،  2بة لبنان ببيروت، ط معجم األخطاء الشائعة، محمد العدناني، مكت -
معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ألبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  -
 .م 1441 -هـ  1911، 1لبنان، ط  –، دار الكتب العلمية، بيروت (هـ626ت)
 –يحا، دار المعرفة، بيروت خليل مأمون ش: معجم الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، اعتنى به -

 .م 2448هـ، 1924، 4لبنان، ط 
معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت  -
 (.من المقدمة)م 1413 ،آذار 6 -هـ 1416شعبان  9لبنان،  –
األلسنة، ألبي الخير محمد بن المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على  -

، 1محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : عبدالرحمن بن محمد السخاوي، تحقيق
 .م 1483، 1943

الدكتور إميل : حسن حمد، ومراجعة: ، تحقيق(هـ283ت)المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد -
 . 1444هـ، 1924، 1ن، طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنا بديع يعقوب،

 م  1482هـ، 1942لحنا جميل حداد، ها،ملك النحاة حياته وشعره ومسائله العشر مع رد ابن بري علي -
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي  -
 .م 1464، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر،(هـ891ت)
 . و الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصرالنح -
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، المجلد  -

 .م 1442هـ ، 1914لبنان، د ط،  –الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت 
الرحمن بن الكمال السيوطي، نشر همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، لجالل الدين عبد  -

 .هـ  1421،  1مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط 
،  2 رتير، ط تهلمو  :قيق، تح(ـه169ت)فديلصا كبن أيب لالدين خلي حلصال ت،ايَ فَ الوافي بالوَ  -

 .م 1461
، (هـ 681ت)كرات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بيَ وفَ  -

 .م 1411إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د: تحقيق
 

 


