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 دمةــمق
 

 قواعد النشر في مجلة )الزيتونة(

 اللغة العربية وآدابها
 
ً

 تعريف باملجلة:  -أوال

عن املجلس  مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدر  (الزيتونةمجلة ) -
 وتنمية اإلبداع. العلمي في مؤسسة إحياء التراث

، باللغتين وآدابهاتهتم املجلة بنشر البحوث األصلية في اللغة العربية  -
 نشر من قبل.ي  ي لم ذالعربية واإلنجليزية من نتاج الباحثين، ال

 تعبر املواد املنشورة في املجلة عن آراء مؤلفيها. -

 
ً
 تعليمات للباحثين:  -ثانيا

 ة واملعرفية وبسالمة اللغة ودقتها.  أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمي .1
أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا  .2

 للنشر بمجلة أخرى.  
ً
 خطًيا بأال يكون البحث منشوًرا أو مرسال

 من رسالة علمية، يتم إرفاق نسخة إلكترونية  .3
ً
في حال كان البحث مستال

، مع اإلشارة لذلك في الصفحة األولى CDمن الرسالة العلمية على إسطوانة
 من البحث. 

( صفحة بما في ذلك األشكال 40أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4
 والرسوم والجداول والصور واملراجع.

ذكر اسم الباحث أو أّي إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية  .5 أال ي 
 عملية التحكيم.  

وجود على الصفحة االلكترونية أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر امل .6
 وأن يلتزم بالدقة التامة في تعبئته.   للمؤسسة،
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أن يتضمن البحث ملخصين؛أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة  .7
( كلمة، مع ضرورة كتابة 200اإلنجليزية، على أال يتجاوز امللخص مائتي )

لملخص عنوان البحث باللغة االنجليزية، وأال تكون الترجمة حرفية ل
 والعنوان.

 تنسيق البحث: -اثالث

 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 سم للجانبين األيمن واأليسر.   4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 املسافة بين األسطر: مفردة.  -

( كما Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -
 يلي:

  :اللغة العربيةSimplified Arabic غامق للعنوان ، 14، حجم الخط
عادي لباقي النصوص والجداول  12غامق للعناوين الفرعية، 13الرئيس، 

 وترقيم الصفحات.  

 
ً
 طريقة التوثيق: -رابعا

 املصادر واملراجع: - أ
عند ورود آية قرآنية يذكر ما يليها في املتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال  -

 ية مشكولة كما في نص القرآن الكريم.  ( وتكتب اآل 2)األعراف:
الحديث النبوي الشريف: يشار إليه في املتن فقط باسم الكتاب يتبعه فراغ، فرقم  -

الجزء تتبعه شرطة مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث إن 
 .234:53/1))صحيح البخاري  :وجد

 ،تن معاملة الحديث الشريفيعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في امل -
 ( 1/35مثال: )ديوان املتنبي

 ويذكر املرجع في الهوامش في نهاية الصفحة بحسب  -
ً
ما عدا ما سبق يعطى رقما

، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: اسم الكتابالتالي: اسم الشهرة للمؤلف، و 
 .(2017األدب العربي بين عصرين  اململوكي والعثماني، ) ،أبو علي

 في نهاية البحث على النحو اآلتي: -
ً
 يتم ترتيب قائمة املصادر واملراجع هجائيا
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اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاريخ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم 
الكتاب، عدد األجزاء، ذكر اسم املحقق أو املترجم، الطبعة أو رقمها، دار 

 النشر، مكان النشر، الجزء.  
،  األدب العربي بين عصرين: اململوكي والعثماني(: 2017) خالد نبيل، أبو عليمثال: 

 .  غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
اسم املقال، اسم  ،املقاالت: اسم الشهرة لكاتب املقال؛ االسم األول، السنة - ب

اسم  غميقالدورية، العدد، دار النشر، مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة ت
 الدورية. 

علم األصوات الكوستيكي، مجلة النجاح  ،(1989) ،النوري؛ محمد جواد مثال:
 . 190-157جامعة النجاح الوطنية، نابلس، العدد الرابع، ص  لألبحاث،

عرف به كما يأتي، مع ضرورة  -ج  كالشبكة العاملية ي 
ً
 الكترونيا

ً
إذا كان املرجع مصدرا

 :وضع تاريخ زيارة املوقع

 ثم الرابط بين  ،ثم اسم املوقع ،ثم اسم املقال ،ألول االسم ا ؛يذكر اسم الشهرة
 وتاريخ الزيارة. ،قوسين

 إجراءات النشر:

يقدم املؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في مجلة  -
 بثالث نسخ ورقية للبحث ونسخة الكترونية على الزيتونة)

ً
باإلضافة  CD( مصحوبا

 كيم على العنوان التالي: إلى اإليصال املالي الخاص برسوم التح
الطابق  -(86 /4) – (kبلوك ) – النصيرات – مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع

 األول.
 kghonem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715: جوال       2557747009728هاتف:   

 .  املؤسسة$ رسوم تحكيم في 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

بحوث املرسلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير لتقرير أهلية تخضع جميع ال -
 البحث للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث مع بيان األسباب.

بعد الفحص األولي وقبل فض البحث يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال ر   -
 .التحكيم
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 حالة طلب إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو فيال تتم إعادة الرسوم في حالة   -
 .  الباحث سحب البحث

تخضع األعمال املقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات  -
 التحكيم، وال ترد األعمال غير املقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

هدى الباحث نسخة من مجلة ال - عند  ة التي تشتمل على بحثه املنشور زيتوني 
 . صدورها

(، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداعمحفوظة للناشر ) جميع حقوق الطبع -
 وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من املؤلف إلى املجلة.  

يخضع ترتيب املواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو  -
 قيمة العمل. 

ق املصلحة للباحث، علًما إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقي -
 بأن اإلخالل بها يعني تأخير البحث لحين اكتمال املطلوب.  

 وهللا ولي التوفيق،،، 
 هيئة التحرير
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 ملخص البحث
تناول البحث التراكيب النَّْحوية في سورة البقرة وفق القراءات القرآنية. واحتوى على تمهيد وأربعة فصول 

 وخاتمة. ويشتمل التمهيد على تعريف بسورة البقرة، والتراكيب النحوية، والقراءات القرآنية.
 جملة االسمية، من المبتدأ والخبر، والتقديم والتأخير، والحذف.ويتناول الفصل األول: تراكيب ال

ويحتوي الفصل الثاني: تراكيب نواسخ الجملة االسمية، كتراكيب النواسخ الفعلية وهي: كان وأخواتها، 
 وكاد وأخواتها. وتراكيب النواسخ الحرفية وهي: إن وأخواتها، وال النافية للجنس.

اكيب الجملة الفعلية، في حاالت اإلثبات والنفي، الفعل المبني للمعلوم، ويشتمل الفصل الثالث: على تر 
 والفعل المبني للمجهول.

، وغير الجازمة من أدوات الشرط الجازمة ويتناول الفصل الرابع: على تراكيب الجملة الشرطية، حيث
 حروف وأسماء.

 التراكيب، النحوية، سورة، البقرة، قراءات. كلمات مفتاحية:
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Abstract 

This search the grammatical structures in the chapter of the narration According to 

Quranic readings.. It consisted of an introduction, four chapters and a conclusion. 

The introduction contained defining the concepts of Quranic narratives and 

grammatical structures. 

 The first chapter deals with the structures of the nominal sentence.  

The second chapter discusses the invalidators of the nominal sentence. 

The third chapter included the structures of the proof and negation, the verb 

of the known, and the act of the unknown.  

The fourth chapter contains the conditional sentence structures. 

Keywords: Structures ،grammatical، the chapter ،the narration ،Readings. 

 

 مقدمة
، وعلدددى آلددد  ندددا محمددددالحمدددد  ب ربل العدددالمين، والصدددالة  والسدددالم  علدددى نبيّ 

 :وصحابت  أجمعين، وبعد
جددّل القددراءات القرآنيددة مددن أجددّل علددوم الدددين نفعبددا لتعّلقهددا بكددالم اب  ت عدددّ 

تّتصددل اللغددة  العربيددة بددالقراءات القرآنيددة بصددلة وثيقددة، فقددد اشددت ر ط لصددحة و . وعددال
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 النَّْحويدة   راكيدب  التّ  القراءة موافقتها ولو لوجٍ  واحٍد من وجدوه العربيدة. تنداول البحدث  
 .العْشر الصغرى من طريق الشاطبية والّدرة وفق القراءات القرآنية سورة البقرةفي 
 أهمية الموضوع: أوال:

ّدة، وهي:   تكمن أهمية موضوع هذه الدراسة في أمور ع 
 كيب النحوية.اتناول القراءات القرآنية من منظور تحليل التر   –1
 ْحويًّا.دراسة تراكيب القراءات القرآنية ن   –3

 أسباب اختيار الموضوع: ا:ثاني
ة فدي القدراءات وّيدحْ راكيدب النَّ علدى دراسدة تناولدت التّ  انلم يقدف الباحثد –1

 القرآنية.
نيددل شددرف البحددث فددي القددراءات القرآنيددة فددي القددرآن الكددريم، كددالم اب  –2

 .جّل وعال
 ي ثري هذا البحث المكتبة اللغوية، والدينية معبا. –3

 :واجهت الباحثينعوبات التي الص ا:ثالث
 طريقة التصنيف لآليات القرآنية وفق القراءات القرآنية. .1
 وية.حْ التحليل واستخراج التركيب المناسب وفق القاعدة النَّ  .2

 الدراسات السابقة: رابعا:
علدى دراسدات سدابقة تضدم بدين دّفتيهدا التراكيدب النحويدة  انلم يقف الباحث

يجمعهدددا، لكدددن يوجدددد عدددّدة دراسدددات سدددابقة تناولدددت فدددي القدددراءات القرآنيدددة كعندددوان 
 موضوع القراءات من جوانب متعّددة، ومن هذه الدراسات ما يأتي:

التراكيددب النحويددة فددي سددورة  (  2001حميدددل لفيددد ابددد ا. )اسدد     .1
عدال  البحدث التراكيدب النحويدة   جامعة أفريقيا العالميةل السدودان  يوسد

 بأنواعها المختلفة...
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حمد   د ت(  التراكيدب النحدوف فدي سدورة مدري    بحدث من دور(  البعل م .2
ويددددة: تراكيدددددب الجملددددة الفعليددددة المثبتدددددة حْ اشددددتمل البحددددث علدددددى التراكيددددب النّ 
 والمنفية، وتراكيب الجملة االسمية...

التراكيدب النحويدة فدي  (  2012حاج كوالل فعيران حاج سيد البحرين    .3
يعدر  للتراكيدب النحويدة للن در     القداهرة: الددار الثقافيدة1  فسورة يس

 بأنواعها في سورة يس.
التراكيدب النحويدة فدي  (  2015-ه1436العيلةل نضدا  فدداد حسدين    .4

    رسدالة ماجسدتير من دورة(  الجامعدة ايسد ميةل  د ة القصص القرآني
اشددتمل البحددث علددى تراكيددب الجملددة االسددمية، ونواسددخها الفعليددة والحرفيددة، 

فعليددة المثبتددة والمنفيددة، وتراكيددب جملددة الشددرط فددي آيددات وتراكيددب الجملددة ال
 القصص القرآني.

(  التراكيب النحوية في 2017/2018بولنوارل سكينةل سالميل كريمة    .5
يتكدّون مدن  سورة مري   جامعة الدكتور مدوالف الفداهر عسدعيدةعل الج ا در 
ملة الفعليدة تراكيب الجملة االسمية، ونواسخها الفعلية والحرفية، وتراكيب الج

 المثبتة والمنفية في سورة مريم. 
، وفي القصص ةوية في سور محددحْ راكيب النَّ سات التّ ااعتمدت هذا الدر 

واقتصرت على قراءة حفص عن عاصم فقط. ولم تتناول القراءات  ،القرآني
 ضمن التراكيب، ومعالجة أوج  القراءات لدى القّراء. القرآنية األخرى

 سة:أهداد الدرا :اخامس
 تهدف هذه الدراسة للوصول إلى األهداف اآلتية:

 .تراكيب القراءات القرآنية في سياقها القرآني تمييز بين –1
 .للقراءات القرآنية بكّل أنماطها وصورهاوية حْ التراكيب النّ  تحليل –2



 

 -13- 

 بع  القراءات القرآنية في سياقها التركيبي. توجي _ 6
 منهج الدراسة: :اسادس

فدددي دراسدددت  المددددنه   انالباحثددد يسددددتخدمالدراسدددة أن هدددذه طبيعدددة  تقتضدددي
 .لدراسة، الذي يتناسب مع موضوع هذه االوصفي التحليلي

 
 تمهيد

فهددي ثدداني سددورة فددي القددرآن الكددريم،  ،عظدديمال هافضددلبسددورة البقددرة تتمّيددز 
علددددى عددددّدة اشددددتملت قددددد وهددددي سددددورة مدنيددددة، و  ،وأطددددول سددددورة فددددي القددددرآن الكددددريم

قددرآن هددو مصدددر الهدددى، وذكددرت الددذين أنعددم اب علدديهم أن ال» موضددوعات منهددا
فتحدّدثت عدن صددق القدرآن،  ،بالرضا، والذين غضب عليهم من الكفار والمندافقين

 (1)«وأن دعوت  حق ال ريب فيها.
 (2)«المؤمنين، والكافرين، والمنافقين»ثالثة:  صّنفت الناس إلى أنواعثم  

. وعدن إندذار الكدافرين وتبشدير عن الدعوة إلدى عبدادة اب وحدده»وتحّدثت 
المددؤمنين، ثددم خصددت بنددي إسددراةيل بالدددعوة والمراجعددة، وجدداء فيهددا تددذكيرهم بأيددام 

سددددماعيل  ،اب وبحددددوادثهم مددددع موسددددى عليدددد  السددددالم، وتددددذكيرهم كددددذل  بدددد براهيم وا 
وبناةهمدددا الكعبدددة، واسدددتغرق ذلددد  نحدددو نصدددف السدددورة، وتخللددد  حدددديث موجددد  إلدددى 

 (3)«حدث لليهود والنصارى. المؤمنين لالعتبار بما

                                                           
 .2المنتخب، صلجنة القرآن والسنة،  (1)
 المرجع السابق نفس المكان. (2)
 .المرجع السابق نفس المكان (3)
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وفددي فضددل سددورة البقددرةا فدد ّن قارةهددا أميددر علددى غيددره، وهددي سددنام القددرآن 
دددددّلى اب عليددددد  وسدددددلم_ادى النبدددددي ندددددوطددددداردة للشددددديطان، و  يدددددا  :أصدددددحاب  بهدددددا _ص 

  (4)تعظيم الصحابة لها.و تنزيل المالةكة لقراءتها، و أصحاب سورة البقرة... 
هدي »االصطالح، وكمدا عّرفهدا الزركشدي: القراءات القرآنية في وتعريف  

الحددروف أو كيفيتهددا مددن تخفيددف  ]كتابددة[ة ب دت  اخدتالف ألفدداظ الددوحي المددذكور فددي ك  
وقددددد ذكدددددره البددددوطي أكثددددر تفصددددديالب معتمدددددبا علددددى تعريدددددف  (5)«.وتثقيددددل وغيرهمددددا

كالمددد  :مددا قددد يعتددور اللفددظ المددذكور مددن أوجدد  النطددق واألداء»الزركشددي، فيقددول: 
دّلى اب عليدد  وسددلم_ ممدا قددرأ بد  الرسددول  ،لتخفيددف والتثقيدل وغيرهدداوالقصدر وا _ص 

  (6)«ونقل عن  بالسند الصحيح المتواتر.
قدددراءة صدددّح سدددندها إلدددى رسدددول اب  أن كدددلّ »ضدددابط اعتمددداد القدددراءة هدددو و 

ّلى اب عليد  وسدلم_  ، ووافقدت  ووافقدت خدطّ  _ص  المصدحف العثمداني ولدو احتمداالب
جدددوه المعتبدددرة، فتلددد  هدددي القدددراءة الصدددحيحة التدددي ال يجدددوز العربيدددة بوجددد  مدددن الو 

 (7)«ردُّها.
فدددرق بدددين القدددرآن والقدددراءات، فدددالقراءات العشدددر المتدددواترة هدددي  »وال يوجدددد 

 (1)«قراءة من قراءات األةمة يطلق عليها القرآن. ن الكريم، وكلّ آالقر 

                                                           
ق األحاديث الصحيحة الواردة في فضاةل سورة البقرة والتعليالبصراتي، مصطفى، انظر:  (4)

 )مداد(. عليها
الزركشي، ابو عبد اب بدر الدين محمد بن عبد اب بن بهادرا تحقيق: إبراهيم، محمد أبو  (5)

 .1/318الفضل، البرهان في علوم القرآن، 
 .100البوطي، محمد سعيد رمضان، من رواةع القرآن، ص (6)
 .104، صالمرجع السابق (7)
 .9، محمد فؤاد، اإلشارات البهية، صالمعصراوي، أحمد عيسى، وعبد المجيد (1)
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ها تعريف التراكيب في اللغة: هو ما يهّمنا دون غيرها من تعاريف ذكر 
 .التراكيب جمع تركيب، وهي من الفعل ركَّب شيةا على آخر تركيبباف اللغوّيون.

وهو من الفعل فّرق تفريقباا أي: أفرد األشياء بعد أن كانت  ،وعكس  التفريق
.»و  مجتمعة.  ت ر اك ب  ل ى ب ْعٍ  ف ت ر كَّب  و  ع  ب ْعض    ع  "ور كَّب   (2)«ر كَّب    ت ْرك يباب: و ض 
ق ْد ت ر كَّب  وت راك ب  الشيء :  ل ى بعٍ ، و  ع  ب عض   ع   (3)".و ض 

ّم األشياء بعضها إلى بع ،  وأما تعريف  في االصطالح: فهو ض 
ت ْين  أ ْو أ ْكث ر  ل ف اة د ٍة، س و اٌء أ ك ان ْت اْلف اة د ة  »فيعرف الم رّكب أّن   ْن ك ل م  لٌَّف م  ق ْوٌل م ؤ 
اة   ْثل  "النَّج  :  ت امَّةب، م  ْثل  ةب، م  ْدق "، أ ْم ن اق ص  ْنس ان يَّة  )ف ي الصل ن ور  الشَّْمس  اإْل 

ل ة . إ ْن ت ْتق ْن ع م ل   وم )و  (4).«(اْلف اض  ه و  اللَّْفظ  اْلم ر كَّب  »ه(: 723ع رَّف    اْبن  آْجر 
ْضع    (5).ويعني بالمركب تركيبا إسناديا تحصل ب  الفاةدة، «اْلم ف يد  ب اْلو 

لى المستويات الّنْحوية نجد من عالدكتور رمضان عبد التواب  كالمف ي و  
للل  »: (6)ضمنها مستوى التركيب، فيقول ي ن ح  ، الَّذ  ه و  ذ ل    اْلم ْست و ى م ن  النَّْحو 

ٍت. م ك ملال  م ْسن ٍد إ ل ْي   و  ْن م ْسن ٍد و  ا ف يه ا م  ، إ ل ى م  ْند ه  التَّر اك يب  د بها هي فالمقصو « ع 
التراكيب اإلسنادية في الجمل االسمية والفعلية، والشرطية، وهو مدار هذا 

 البحث.

                                                           
 . 91، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، ( 2)
 .1/432، لسان العربابن منظور،  (3)
(4)

 .1/19، جامع الدروس العربيةالغالييني، مصطفى،  
(5)

 .9، صشرح اآلجرومية ابن عثيمين، 
(6)

 .1/195 المدخل إلى علم اللغة ومناه  البحث اللغوي،عبد التواب، رمضان،  
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 الفص  األو  
 تراكيب القراءات القرآنّية في الجم  االسمية ومكّم تها

 المبحث األو : تراكيب القراءات في المبتدأ والخبر:
 المفلب األو : المبتدأ معرفة + الخبر نكرة:

ان يُّه م﴿عالى: في قول  ت ان يُّه م ،]111البقرة:[ ﴾ت ْل   أ م  أبو جعفر بسكون » (قرأ )أ م 
، 2016)شرف، «الياء مع كسر الهاء، والباقون بضم الياء مشددة وضم الهاء.

 (1)(17ص
ان يُّه م تركيب القراءة األولى:  ()أ م 

 ]المبتدأ اسم إشارة + الخبر نكرة مضاف إلى معرفة[
ان يه م( لثانية:تركيب القراءة ا  )أ م 

 ]المبتدأ اسم إشارة + الخبر نكرة مضاف إلى معرفة[

                                                           
الباحثان على كتاب القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والّدرة، من إعداد  اعتمد (1)

الخامسة، من منشورات دار الصحابة للتراث  بطبعت الشيخ جمال الدين محمد شرف، 
، مع ذكر رقم الصفحة بين قوسين فقط في متن البحثالقرآنية القراءات توثيق في  ،بطنطا
 ي من اقتباسات. فيما يل
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لليه ا ﴿وقول  تعالى:  ل ك لٍّ و ْجه ٌة ه و  م و  لليه ا( ]148البقرة:[ ﴾و  ابن عامر »ا قرأ )م و 
 ( 23)ص«بفتح الالم وألف بعدها، والباقون بكسرها وياء بعدها.

 المفلب الثاني: التقدي  والتأخير:
ْسك ينٍ ﴿ول  تعالى: ق يق ون    ف ْدي ٌة ط ع ام  م  ين  ي ط  ل ى الَّذ  قرأ )ف ْدي ٌة  ،]148البقرة:[ ﴾و ع 

نافع وابن ذكوان وأبو جعفر باإلضافة، والباقون بتنوين )فدية( ورفع »ط ع ام ( 
نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح السين »وقرأ )م ْسكين( ( 28)ص«)طعام(.

لسين، والباقون بسكون السين دون ألف وكسر وتنوين والنون وألف بعد ا
 (28)ص«النون.

يق ون    ف ْدي ٌة ط ع ام   تركيب القراءة األولى: ين  ي ط  ل ى الَّذ   ()و ع 
 ]الخبر مقّدم )جار ومجرور متعلقان بمحذوف( + المبتدأ نكرة موصوف[

يق ون    ف ْدي   تركيب القراءة الثانية: ين  ي ط  ل ى الَّذ  ()و ع   ة  ط ع ام 
 ]الخبر مقّدم )جار ومجرور متعلقان بمحذوف( + المبتدأ نكرة مضاف[
 

 المبحث الثاني: تراكيب القراءات في النواسخ الحرفية والفعلية:
 المفلب األو : إّن وأخواتها:

 التخفيد والتثقي  في إّن وأخواتها:
ل ك نَّ الب رَّ م ْن آم ن  ب اب  و الي وم  ﴿قول  تعالى:  ... و  ر  ، قرأ ]177البقرة:[ ﴾اآلخ 
 ) ل ك نَّ الب رَّ نافع وابن عامر بسكون النون، فتكسر وصالب مع رفع الراء، »)و 

( وكذل  في قول  تعالى: 27)ص«والباقون بفتح وتشديد النون ونصب الراء.
﴿... ر  ل ك نَّ الب رَّ م ْن آم ن  ب اب  و الي وم  اآلخ  نافع »الب ّر( ، قرأ )لكن  ]189البقرة:[ ﴾و 
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وابن عامر بكسر النون دون تشديد ورفع الراء، والباقون بفتح وتشديد النون 
وا﴿( وفي قول  تعالى: 29)ص«ونصب الراء. ين  ك ف ر  ل ك نَّ الشَّي اط   ﴾و 

ين( ]102البقرة:[ ابن عامر وحمزة والكساةي وخلف ب سكان »، قرأ )ول ك ّن الشَّي اط 
ورفع الشياطين، والباقون بفتح النون مشددة  نون "ولكن" مع كسرها وصالب 

 (16)ص«ونصب الشياطين.
ين  كفروا( تركيب القراءة األولى: ل ك نَّ الشَّي اط  ل ك نَّ الب رَّ م ن آمن(، )و   )و 

 ]لكّن + اسمها + خبرها جملة اسمية أو جملة فعلية[
ل ك ن  الب رُّ م ن آمن(، )ولكن  الشَّ  تركيب القراءة الثانية: ين  كفروا()و   ي اط 

  ]لكن + مبتدأ + خبر )جملة اسمية أو جملة فعلية([
 المفلب الثاني: كان وأخواتها:

 أوال: كان:
ا ي ق ول  ل    ك ن ف ي ك ون  ﴿قول  تعالى:  ى أ ْمربا ف   نَّم  ، قرأ ]117البقرة:[ ﴾و ا  ذ ا ق ض 

 ) إ الَّ أ ن ﴿تعالى: وقول  (، 18)ص«ابن عامر بالنصب، والباقون بالرفع»)ف ي ك ون 
ن اٌح أ الَّ ت ْكت ب وه ا ل ْيك ْم ج  ون ه ا ب ْين ك م ف ل ْيس  ع  ير  ر ةب ت د  اض  ار ةب ح   ﴾ت ك ون  ت ج 

ر ةب( ]282البقرة:[ اض  ار ة ح   (48)ص«عاصم بنصبها، والباقون بالرفع.»، قرأ )ت ج 
وه ك م ق ب ل  ﴿وقول  تعالى:  لُّوا و ج  ، قرأ ]177البقرة:[ ﴾الم ْشر ق ... ل ْيس  الب رَّ أ ن ت و 

 )  (27)ص«حفص وحمزة بالنصب، والباقون بالرفع.»)الب رَّ
 كان تامة:

: جملة مقول القول( تركيب القراءة األولى:  )ك ن ف ي ك ون 
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كن تامة )فعل أمر( + الفاء + مبتدأ محذوف + يكون تامة )فعل مضارع [
 ]مرفوع( + فاعل

()ك  تركيب القراءة الثانية:   ن ف ي ك ون 
كن تامة )فعل أمر( + الفاء + أن مضمرة جوازا + يكون )فعل مضارع [

 ]منصوب(
جاز نصب  ...دخلت الفاء على مضارع مسبوق ب نما للحصر»وذل  إذا 

زيل الحصر منزلة الطلب، وعدم نصب  نوت ،المضارع، على اعتبار الفاء السببية
 ية في األول، وسببية في الثاني.والفاء استةناف (1)«.على اعتبارها غير سببية

 كان نا)صة:
ون ه ا: المصدر المؤول  تركيب القراءة األولى: ير  ر ةب ت د  اض  ار ةب ح  )إ الَّ أ ن ت ك ون  ت ج 

بالنصب على أن يكون اسم »ئ ر  ق  في محل نصب على االستثناء.( حيث 
 (2)«.الفاعل مضمرا في  تقديره: إال أن تكون المبايعة تجارة

+ أن + تكون + اسمها )ضمير مستتر( + خبرها + صفة + صفة ثانية إال [
 ])جملة فعلية(

ون ه ا(، وتقرأتركيب القراءة الثانية:  ير  ر ٌة ت د  اض  ار ٌة ح  ار ةٌ ) )أ ن ت ك ون  ت ج  بالرفع ( »ت ج 
وتجوز أن تكون الناقصة، واسمها  ،على أن تكون التامة، و)حاضرة( صفتها

 (3)«ظرف لتديرونها. (بينكم)الخبر، و (تديرونها)، وتجارة، وحاضرة صفتها
                                                           

 .4/35النجار، محمد عبد العزيز، ضياء السال  إلى أوضح المسال ،  (1)
 .1/227العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (2)
 .1/227، المرجع السابق (3)
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 ] إال + أن + تكون + فاعل + صفة + صفة ثانية)جملة فعلية([التامة: 
 ]إال + أن + تكون + اسمها + صفة + خبرها جملة فعلية[الناقصة: 

 ثانيا: ليس:
(تركيب القراءة األولى:   )ل ْيس  الب رَّ

  ]مؤول مؤّخرليس + خبرها مقّدم + اسمها مصدر [
(تركيب القراءة الثانية:   )ل ْيس  الب رُّ

  ]ليس + اسمها + خبرها مصدر مؤول[
ثالثا: اخت د معنى  ال( في كونها مهملةل أو ااملة ام  ليسل أو ااملة 

 ام  إن:
ازدواج التركيب في اختالف معنى ال في إفادتها النفي المح ، أو نفي الجنس، 

لمبتدأ والخبر )ال خوٌف عليهم(ا فتصبح )ال خوف  ونسخ الجملة االسمية من ا
 عليهم(.

ن ون  ﴿قول  تعالى:  ل ْيه ْم و ال  ه ْم ي ْحز  ْوٌف ع  و ال  ﴿ا وقول  تعالى: ]38البقرة:[ ﴾ف ال  خ 
ن ون   ل ْيه ْم و ال  ه ْم ي ْحز  ْوٌف ع  ،قرأ )ف ال  ]277، 274، 262، 112، 62البقرة:[ ﴾خ 

ْوٌف(  ، 10، 7ص) «اء دون تنوين، والباقون برفع وتنوينيعقوب بفتح الف»خ 
(، ومنهم حفص عن عاصم، وقراءة يعقوب بفتح الفاء في 47، 46، 44، 17

(، وباقي القّراء بضمة منّونة في  ْوف  ْوٌف( دون تنوينا فتصبح )خ  كلمة )خ 
من غير -قراءة الرفع » المواضع الّستة من اآليات السابقة الذكر في سورة البقرة.
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وقراءة الفتح: على أن "ال"  .على أن "ال" مهملة، أو عاملة عمل ليس -وينتن
 (1 «عاملة عمل "إن".

ل ْيه ْم( تركيب القراءة األولى: ْوٌف ع  خ   )ف ال 
الفاء أو الواو + ال  )مهملة( + المبتدأ نكرة + جار ومجرور متعلقان بمحذوف [

 ]خبر المبتدأ
س( + اسم ال + جار ومجرور متعلقان الفاء أو الواو + ال  )عاملة عمل لي[

 ]بمحذوف خبر ال
ْوف   تركيب القراءة الثانية: ل ْيه ْم( )ف ال  خ   ع 

الفاء أو الواو + ال  )عاملة عمل إّن( + اسم ال + جار ومجرور متعلقان [
 ]بمحذوف خبر ال

 وكذلك الحا  في اآليات اآلتية:
 ا قرأ )ف ال  ]197البقرة:[ ﴾د ال  ف ي الح  ل ف ال  ر ف ث  و ال  ف س وق  و ال  ج  ﴿قال تعالى: 

)... أبو جعفر برفع وتنوين الثالثة وافق  ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في » ر ف ث 
 (31)ص«األول والثاني، والباقون بفتح دون تنوين.

مكررة للتوكيد في المعنى،  (ال)و ،بالفتح فيهن على أن الجميع اسم ال األولى»
فيكون في الح  خبر  اويجوز أن تكون ال المكررة مستأنفة .(في الح )والخبر 
فال رفث في الح ، وال فسوق  :أي ااألولى والثانية محذوف (ال)وخبر  ،ال جدال

                                                           
أوضح المسال  إلى ألفية ابن مال ، ابن هشاما تحقيق: البقاعي، يوسف الشيخ محمد،  (1)
3/149. 
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وتقرأ بالرفع فيهن على أن » (2)«.في الح ، واستغنى عن ذل  بخبر األخيرة
ال عاملة  غير عاملة، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرا. ويجوز أن تكون (ال)تكون 

وقرئ برفع األولين وتنوينهما  في موضع نصب. (في الح )فيكون  اعمل ليس
نما فرق بينهماا ألن معنى فال رفث وال فسوق ال ترفثوا وال  وفتح األخير، وا 

 :وقيل: ال جدالا أي ال ش  في فر  الح . :تفسقوا، ومعنى )وال جدال(ا أي
  (1)«جميع أقوى لما في  من نفي العموم.ون، والفتح في الم  ر  حْ ال تجادلوا وأنتم م  

د ال  ف ي الح  ل  تركيب القراءة األولى بالنصب:  ()ف ال  ر ف ث  و ال  ف س وق  و ال  ج 
الفاء رابطة + ال  النافية للجنس + اسم ال + )واو عطف + ال للتوكيد + اسم [

ثان( + )واو عطف + ال للتوكيد + اسم ثالث( + جار ومجرور متعلقان 
 ]بمحذوف خبر ال

كررت )ال( للتوكيد في الموضعين الثاني والثالث، وفسوق، وجدال اسم ثاٍن 
وثالث لد)ال( األولى، و)في الح ( في محل نصب خبر اسم ال النافية للجنس 

.)  )ر ف ث 
 والجا   حسب )و  العكبرف آنًفال وهو:

+ ال مستأنفة+ )الفاء + ال  النافية للجنس + اسم ال + خبرها محذوف( + )واو [
واسمها + خبرها محذوف( + )واو + ال مستأنفة + واسمها + جار ومجرور 

 ]متعلقان بمحذوف خبر ال(

                                                           
 .1/160يان في إعراب القرآن، العكبري، التب (2)
 .1/160العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
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دال  في الحّ . وهذا بّيٌن على  أي: فال رفث  في الحّ ، وال فسوق  في الحّ ، وال ج 
تقدير الخبر الملموح من خالل الخبر الثالث، ومن خالل المعنى، حيث ال يكون 

 إال في الحّ .ذل  
د اٌل ف ي الح  ل  تركيب القراءة الثانية بالرفع: ف ٌث و ال  ف س وٌق و ال  ج  و)ال( (ل )ف ال  ر 

 غير عاملة.
)الفاء + ال  غير عاملة + مبتدأ نكرة + خبر محذوف( + )واو + ال غير عاملة [

+ مبتدأ نكرة + خبر محذوف( + )واو + ال غير عاملة + مبتدأ نكرة + جار 
 ]ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ال(

 ل وهو:أن تكون ال ااملة ام  ليس جوا 
)الفاء + ال  عاملة عمل ليس + اسمها نكرة + خبرها محذوف( + )واو + ال [

عاملة عمل ليس + اسمها نكرة + خبرها محذوف( + )واو + ال عاملة عمل 
 ]ليس + اسمها نكرة + جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ال(

رفع )رفٌث، وفسوٌق، وجداٌل(، وهي أسماء )ال( العاملة عمل ليس، وأخبارها  على
 جميعبا )في الحّ ( في محل نصب. على تقدير األول والثاني كالثالث.

 
 

 : وتنوينهما وفتح األخير األّوَلينرفع  )راءة
)الفاء + ال  عاملة عمل ليس + اسمها نكرة + خبرها محذوف( + )واو + ال [

ليس + اسمها نكرة + خبرها محذوف( + )واو + ال + اسمها نكرة  عاملة عمل
 ]+ جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ال(
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ف ٌث + خبر محذوف تقديره: في الح ( + )الواو + ال + ف س وٌق  )الفاء + ال + ر 
) د ال  + ف ي الح  ل  + خبر محذوف تقديره: في الح ( + )الواو + ال + ج 

ْقن اك م ملن ق ْبل  أ ن ي ْأت ي  ي ْوٌم ي  ﴿وفي قول  تعالى:  ز  ن وا أ نف ق وا م مَّا ر  ين  ء ام  ا أ يُّه ا الَّذ 
لٌَّة و ال  ش ف اع ةٌ  ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب »، قرأ ]254البقرة[ ﴾الَّ ب ْيٌع ف ي   و ال  خ 

دون ( وبالفتح 42)ص «بالفتح دون تنوين في الثالثة، والباقون بالرفع والتنوين.
لَّة  و ال  ش ف اع ة (، فجملة ال بيع في  وال خلة وال  تنوين تصبح )ال  ب ْيع  ف ي   و ال  خ 

ع النَّْعت المكرر لي ْوم»شفاعة  ْنز ل ة ف ال  رفث  ،ف ي م وض  و اْلف ْتح و الرَّْفع ف ي ه ذ ا ب م 
ْمل   ب ر و اْلج  ْبت د اء و اْلخ  ع النَّْعت لي ْومو ال  فسوق إ ْذ ه و  ك ل  أ صل  اال   (1)«.ة ف ي م وض 

من رفع جعل » ل ْيس  خلة ،ل ْيس  بيع ف ي    :ف ي معنى (ال  )و  ل ْيس  ش ف اع ة ،و   (2)«.و 
النصب فبالعطف على محل اسم "ال"، وتكون "ال" الثانية زاةدة بين العاطف  وأما»

 (3)«.والمعطوف
لٌَّة و ال  ش ف اع ةٌ )الَّ ب ْيٌع ف ي   تركيب القراءة األولى بالرفع:   (و ال  خ 

فعل + فاعل + )ال + مبتدأ نكرة + جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر( + [
)الواو + ال + مبتدأ نكرة + خبر محذوف( + )الواو + ال + مبتدأ نكرة + خبر 

 ] محذوف(
لَّة  و ال  ش ف اع ة  تركيب القراءة األولى بالنصب:   ()الَّ ب ْيع  ف ي   و ال  خ 

                                                           
 .1/136مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن،  (1)
 .321ص، الجمل في النحو، الخليل بن أحمد ،الفراهيدي (2)
 .1/337، األشموني، علي بن محمد بن عيسى، شرح األشموني على ألفية ابن مال  (3)
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عل + فاعل + )ال + اسم ال + جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ال( + ف[
)الواو + ال + اسم معطوف + خبر ال محذوف( + )الواو + ال + اسم معطوف 

 ] + خبر ال محذوف(
 المفلب الثالث: كاد وأخواتها:

ل ْيك م  الق ت ال  أ الَّ ت ق ات ل  ﴿قول  تعالى:  ، ]246البقرة:[ ﴾واق ال  ه ْل ع س ْيت ْم إ ن ك ت ب  ع 
(، وتغيير البنية 40)ص«نافع بكسر السين، والباقون بفتح السين»قرأ )ع س ْيت ْم( 

 هنا ال يؤثر على التركيب.
 الفص  الثاني

 تراكيب القراءات القرآنية في الجم  الفعلية ومكّم تها
 المبحث األو : تراكيب القراءات في جملة القو :

 ات واي الة:أوال: واو العفد بين ايثب
ل دبا﴿قول  تعالى:  ذ  اب  و  ق ال وا اتَّخ  ذ ( ]116البقرة:[ ﴾و  ابن عامر بحذف »ا قرأ )اتَّخ 

 (18)ص«واو العطف، والباقون ب ثبات واو العطف.
 )وقالوا اّتخذ...( تركيب القراءة األولى:

 ]الواو + جملة القول + مفعول ب  لجملة القول[
 قالوا اّتخذ...()تركيب القراءة الثانية: 

 ]جملة القول + مفعول ب  لجملة القول[
ر  في االس  المجرور من الجار والمجرور  ثانيا: الخفض والض  فيما ج 

 المتعلقين بفع  القو :
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د وا﴾قول  تعالى:  د م  ف س ج  د وا آل  ة ك ة  اْسج  ة ك ة ( ، قرأ )]34البقرة:[ ﴿و ا  ْذ ق ْلن ا ل ْلم ال  ل ْلم ال 
( وفي إعراب )للمالةكة( يقول 6)ص«ر بضم التاء، والباقون بكسرها.أبو جعف»

الجمهور على كسر التاء. وقرئ بضمها، وهي قراءة ضعيفة جدا، »: (1)العكبري
وأحسن ما تحمل علي  أن يكون الراوي لم يضبط على القارئ، وذل  أن يكون 

ي االبتداء، القارئ أشار إلى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة مضمومة ف
، أي: همزة الوصل في الفعل )اسجدوا( حين البْدء «ولم يدر  الراوي هذه اإلشارة

علف قراءة أبي جعفر، التي هي بضم التاء.  بها. وي فهم من قول العكبري أّن  ي ض 
 تركيب القراءة األولى:

فعل القول + فاعل القول + )جار ومجرور متعلقان بمحذوف "الالم + اسم [
 ](مجرور"

 تركيب القراءة الثانية:
فعل القول + فاعل القول( + )جار ومجرور متعلقان بمحذوف "الالم + اسم [(

 ]مرفوع"(
 
 

 المبحث الثاني: تراكيب القراءات في التقدي  والتأخير:
 التباد  ايسنادف بين الفاا  والمفعو   التقدي  والتأخير(:

                                                           
 .51، 1/50بري، التبيان في إعراب القرآن، العك (1)
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ابن كثير )آدم ( »قرأ  ،]37البقرة:[ ﴾م اتٍ ف ت ل قَّى آد م  من ربل   ك ل  ﴿قال تعالى: 
( 6)ص«بالنصب مع رفع )كلماٌت(، والباقون )آدم ( بالرفع وكسر تاء )كلماٍت(.

برفع آدم »قرأ ي  ، و (1)«ك ل ماٍت نصب بالفعل ،ف ت ل قَّى آد م  رفع بفعل »يقول النحاس: 
 (2)«ما تلقا  فقد تلقيت . ونصب كلمات، وبالعكسا ألن كلّ 

 (ف ت ل قَّى آد م  من ربل   ك ل م اتٍ القراءة األولى:   تركيب
  ]الفاء+ فعل ما  + فاعل + جار ومجرور متعلق + المفعول ب [

 (ف ت ل قَّى آد م  من ربل   ك ل م اتٌ تركيب القراءة الثانية:  
الفاء+ فعل ما  + مفعول ب  مقّدم + جار ومجرور متعلقان بالفعل + فاعل [

 ]مؤّخر
تبادل اإلسنادي بين الفاعل والمفعول ب ، حيث تقّدم المفعول ب  على حدث ال

، و)كلمات( أصبحت  الفاعل، وتبع  تأثير في داللة اإلسنادا فد)آدم( أصبح مفعوالب
. مع ثبات التركيب اللغوي والبناء الصرفي مع تبادل حركات أواخر  فاعالب

تبادل لم يؤّثر في معنى السياق الكلماتا أي: تبادالب إسناديًّا نحويًّا. لكن هذا ال
 العام لآلية.

 المبحث الثالث: تراكيب القراءات في الم تقات العاملة ام  الفع :
﴾قول  تعالى:  ال    ي ْوم  الدلين  ال    ، قرأ )]4البقرة:[ ﴿م  عاصم والكساةي » (م 

باأللف »( وقراءت  1)ص«ويعقوب وخلف عن نفس  باأللف، والباقون دون ألف.
، وهو على هذا نكرةا ألن اسم الفاعل إذا أريد ب  الحال أو االستقبال ال والجر

                                                           
 .1/47النحاس، إعراب القرآن،  (1)
 .1/54العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (2)
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فعلى هذا يكون جره على البدل ال على الصفةا ألن المعرفة  .يتعرف باإلضافة
ال توصف بالنكرة. وفي الكالم حذف مفعول تقديره: مال  أمر يوم الدين، أو 

الظرفيةا ألن  ال يصح خرج عن « يوم»مال  يوم الدين األمر وباإلضافة إلى 
 (3)«في  تقدير فيا ألنها تفصل بين المضاف والمضاف إلي .

ال    ي ْوم  الدلين  ) تركيب القراءة األولى:  (م 
 على تقدير: مال   أمر  يوم  الدين.

 ]بدل )مضاف( + مفعول ب  )محذوف( + مضاف إلي  + مضاف إلي  ثان[
( + يوم  + الدين    مال   + )أمر 

 ر رتبة المفعول ب :أو بتأخي
 ]بدل )مضاف( + مضاف إلي  + مضاف إلي  ثان + مفعول ب  )محذوف([

) + )أمر   مال   + يوم  + الدين 
، أو (1)«ب ضمار أعنيا أو حاال»)مال ( بالنصب هو  ، أي: مفعوالب ب ، أو حاالب

 (2)نداءب على الجواز عند قوم
  + مضاف إلي  مفعول ب  )مضاف( + مفعول ب  )محذوف( + مضاف إلي[

 ]ثان
( + يوم  + الدين    مال   + )أمر 

 ]حال )مضاف( + مفعول ب  )محذوف( + مضاف إلي  + مضاف إلي  ثان[

                                                           
 .1/6، المرجع السابق (3)
 .1/6، العكبري، التبيان في إعراب القرآن (1)
 .السابق نفس المكانانظر:  (2)
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( + يوم  + الدين    مال   + )أمر 
حرف نداء محذوف + منادى )مضاف( + مضاف إلي  )محذوف( + مضاف [

 ]إلي  ثان+ مضاف إلي  ثالث
( + يوم  + ال  دين  يا + مال   + )أمر 

، وتقديره: )هو(، أو (3)وقراءة )مال ( بالرفع على إضمار ضمير مستتر في 
 (4)«يكون خبربا للرحمن الرحيم على قراءة م ن رفع لفظ الرحمن.»
خبر الرحمن )مضاف( + مفعول ب  )محذوف( + مضاف إلي  + مضاف إلي  [

 ]ثان
( + يوم  + الدين    مال   + )أمر 

 
 

 لقراءات في جملة الفع  المضارع:المبحث الرابع: تراكيب ا
 المفلب األو : المضارع بين النصب والرفع:

ن وا م ع    م ت ى ن ْصر  اللَّ  ﴾ ين  آم  تَّى ي ق ول  الرَّس ول  و الَّذ  تَّى ، قرأ )]214البقرة:[ ﴿ح  ح 
حيث قرأ جميع القراء التسعة ( 33)ص«نافع بالرفع، والباقون بالنصب.»( ي ق ول  

 دا نافعبا. بالنصب ماع
والفعل هنا مستقبل  .فهو غاية ،يقرأ بالنصب، والتقدير: إلى أن يقول الرسول»و

   (1)«والتقدير: إلى أن قال الرسول. ،حكيت ب  حالهم، والمعنى على المضي
                                                           

 .السابق نفس المكانانظر:  (3)
 .المكانالسابق نفس  (4)
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(تركيب القراءة األولى:  تَّى ي ق ول  الرَّس ول   )ح 
 ]حتى + أن مضمرة + فعل مضارع )منصوب( + الفاعل[

 اة الرفعل وهي )راءة نافع:أما )ر 
فالزلزلة سبب القول،  .فقال الرسول اويقرأ بالرفع على أن يكون التقدير: وزلزلوا»

، أي: فيقول  الرسول...، والمضارع (2)«فلم تعمل في  حتى ،وكال الفعلين ما 
 في الزمن الماضي. 
(تركيب القراءة الثانية تَّى ي ق ول  الرَّس ول   : )ح 

 ]ارع )مرفوع( + الفاعلحتى + فعل مض[
 المفلب الثاني: الفع  المضارع بين النصب والج   والرفع:

ه ا﴿قال تعالى:  ل د  ارَّ و ال د ٌة ب و  (   قرأ ،]233البقرة: [﴾ال  ت ض  ارَّ أبو جعفر »ال  ت ض 
بسكون الراء وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفعها مشددة، والباقون بنصب الراء 

.(، فتك37)ص«مشددة ارَّ ، ال  ت ض  ارُّ اْر، ال  ت ض   ون لها ثالث قراءات هي: ال  ت ض 
بفتح الراء وتشديدها على أن  نهي، وحر  اللتقاء الساكنين، وكان الفتح »ويقرأ 

أولى لتجانس األلف والفتحة قبلها، وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون أصل  
 (3)«.تضارر وتضارر على تسمية الفاعل

ه ا( ألولى:تركيب القراءة ا ل د  ارَّ و ال د ٌة ب و   )ال  ت ض 

                                                                                                                                           
 .1/171، العكبري، التبيان في إعراب القرآن (1)
 المرجع السابق نفس المكان. (2)
 .1/184، المرجع السابق (3)
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ال ناهية + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + جار ومجرور [
 ]متعلقان بالفعل

ه ا( تركيب القراءة الثانية: ل د  ارُّ و ال د ٌة ب و   )ال  ت ض 
من اإلعراب أحدهما على تسمية الفاعل، واألخرى على ما لم  (1)ولها وجهان

 اعل ، وهي:يسّم ف
ال ناهية + فعل مضارع )مبني للمعلوم( + فاعل + مفعول ب  محذوف + جار [

 ومجرور 
 (2)«ال تضار والدة والدا بسبب ولدها.»، وهذا على تقدير: ]متعلقان بالفعل

ال ناهية + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + جار ومجرور [
 ]متعلقان بالفعل

ه ا( تركيب القراءة الثالثة: ل د  اْر و ال د ٌة ب و   )ال  ت ض 
ال ناهية + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + جار ومجرور [

 ]متعلقان بالفعل
نالحظ تطابق تركيبي ما لم يسّم فاعل  )المبني للمجهول( في قراءة النصب، 

 والرفع، والسكونا أما تسمية الفاعل )المبني للمعلوم( فيختلف تركيب .
 الثالث: الفع  المضارع بين الرفع والج  : المفلب

ي ْأم ر ك م ب الف ْحش اء  ﴿قال تعالى:  د ك م  الف ْقر  و  ، قرأ ]267البقرة:[ ﴾الشَّْيط ان  ي ع 
ي ْأم ر ك م(  ا اختالس الضم، والباقون بضم »)و  ب سكان الراء أبو عمرو وللدوري أيضب

                                                           
 .1/184، العكبري، التبيان في إعراب القرآنانظر:  (1)
 .انظر: المرجع السابق نفس المكان (2)
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ع معطوفة على جملة (، بقراءة الرفع، والجملة في محل رف45)ص «كامل
)يعدكم(ا أما قراءة الجزم، وتقدير اإلعراب والمعنى: وما يأمْركم إال عمل 
ن يأمْركم يأم ْركم  الفحشاء. أو على تقدير شرط وفعل شرط محذوف: وا 

 بالفحشاء.
( تركيب القراءة األولى: ي ْأم ر ك م ب الف ْحش اء   )و 

  + جار ومجرور متعلقان الواو + فعل مضارع )مرفوع( + فاعل + مفعول ب[
 ]بالفعل

( تركيب القراءة الثانية: ي ْأم ْرك م ب الف ْحش اء   )و 
الواو + فعل مضارع )مجزوم( + فاعل + مفعول ب  + جار ومجرور متعلقان [

 ]بالفعل
 وكذلك في تراكيب اآليات اآلتية:

ا ي ْأم ر ك م ب السًّوء  و الف ْحش اء  ﴿قول  تعالى:  ، قرأ )ي ْأم ر ك م( ]169:البقرة[ ﴾إ نَّم 
المرفوع في جميع القرآن السوسي بسكون الراء، والدوري ب سكان واختالس، »

قول  ( و 25)ص «والباقون بضم الراء ضمًّا كامالب واإلبدال والصلة واضحان.
ي ك فلر  ع نك م ملن س يلة ات ك م﴿تعالى:  ، ن ك فلْر( ابن كثير و ]271البقرة:[ ﴾و  أبو ا )ن ك فلر 

عمرو وشعبة ويعقوب بالنون والرفع، والباقون بالنون والجزم، حفص وابن عامر 
ارَّ ك ات ٌب و ال  ﴿( وقول  تعالى: 46بالياء والرفع( )ص و أ ْشه د وا إ ذ ا ت ب اي ْعت ْم و ال  ي ض 

 «أبو جعفر بسكون الراء، الباقون بتشديد الراء مع الفتح.»ا ]282البقرة:[ ﴾ش ه يدٌ 
ي ع ذلب  م ن ي ش اء  ﴿وقول  تعالى: ( 48)ص ، قرأ ]284البقرة:[﴾ف ي ْغف ر  ل م ن ي ش اء  و 

 ) ي ع ذلب  ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالرفع، والباقون »)ف ي ْغف ْر، و 
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هو يغفر، وبالجزم  :أي ،يقرآن بالرفع على االستةناف»و (49)ص «بالجزم.
تقديره: فأن  ،على المعنى ب ضمار أنعطفا على جواب الشرط، والنصب عطفا 

 (1)«يغفر وهذا يسمى الصرف، والتقدير: يكن من  حساب فغفران.
 المفلب الرابع: المضارع بين النصب والرفع:

ف    ل    أ ْضع افبا ك ث ير ةب ﴿قال تعالى:  اع  س نبا ف ي ض  ا ح  ي ي ْقر    اب  ق ْرضب  ﴾م ن ذ ا الَّذ 
ف   ( ، قرأ )ف ي ض  ]245البقرة:[ عاصم بفتح الفاء والتخفيف وابن كثير وأبو »اع 

جعفر بحذف األلف وتشديد العين وضم الفاء، وابن عامر ويعقوب مثل ، لكن 
  (39)ص «مع فتح الفاء، والباقون بألف وتخفيف العين وضم الفاء.

ف    ل    أ ْضع افبا ك ث ير ةب(، )ف ي ض   تركيب القراءة األولى بالفتح: اع  علف    ل    أ ْضع افبا )ف ي ض 
 ك ث ير ةب(

الفاء سببية + أن مضمرة + فعل مضارع منصوب + مفعول ب  أول + جار [
 ]ومجرور متعلقان بالفعل + حال أو مفعول ب  ثان أو مفعول مطلق + صفة

 )أضعافا( يرجح إعراب هاوجودفصفة ألضعاف، ومع إعراب )كثيرة( على أنها 
 (2).حاال

علف    ل    أ ْضع افبا  ثانية بالض :تركيب القراءة ال ف    ل    أ ْضع افبا ك ث ير ةب(، )ف ي ض  اع  )ف ي ض 
 ك ث ير ةب(
 (3)«فاب يضاعف . :أي ،بالرفع عطفا على يقر ، أو على االستةناف»ويقرأ 

 فيكون تركيب :
                                                           

 .1/233العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 .1/316، إعراب القرآن وبيان ، الدينيي درويش، محال (2)
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الفاء استةنافية أو عاطفة + فعل مضارع مرفوع )استةناف أو عطف( + مفعول [
+ جار ومجرور متعلقان بالفعل + حال أو مفعول ب  ثان أو مفعول  ب  أول

 ]مطلق + صفة
وال يوجد فرق بين بنية الفعل في المفاعلة أو التضعيف، سواء بالفتح أم بالضم. 

 وكذل  في التركيب في كال الحالتين.
 

 المبحث الخامس: المضارع واخت د حرود المضاراة:
 فاب والغيبة:المفلب األو : المضارع بين الخ

م ا اب  ب غ اف ٍل ع مَّا ت ْعم ل ون  ﴿قول  تعالى:  ( ]74البقرة:[ ﴾و  ابن كثير »، قرأ )ت ْعم ل ون 
 (11)ص«بالياء، والباقون بالتاء.
(تركيب ك  القراءتين:  (، )ي ْعم ل ون    )ت ْعم ل ون 

سم الفاعل الواو + المبتدأ لفظ الجاللة + الخبر نكرة + جار ومجرور متعلقان با[
 ]+ فعل مضارع من األفعال الخمسة

تطابق كال تركيبي القراءتين، وال تأثير ألحرف )أنيت( في التركيب إال في 
 الخطاب والغيبة. 

 وهذا ينطبق على بقية تراكيب القراءات القرآنية في اآليتين اآلتيتين:
م ا اب  ب غ اف ٍل ع مَّا ت ْعم ل ون  ﴿قول  تعالى:  ( ]85البقرة:[ ﴾و  نافع وابن »، قرأ )ت ْعم ل ون 

( وقول  13)ص«كثير وشعبة ويعقوب وخلف في اختياره بالياء، والباقون بالتاء.

                                                                                                                                           
 .1/233العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (3)
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... ك ان وا ه ودبا أ ْو ﴿تعالى:  يل  يم  و ا  ْسم اع  أ ْم ت ق ول ون  إ نَّ إ ْبر اه 
ار ى ( ]140البقرة:[﴾ن ص  ابن عامر وحفص وحمزة والكساةي »، قرأ )ت ق ول ون 

 (21)ص«ورويس وخلف بتاء خطاب، والباقون بياء الغيب.
 المفلب الثاني: المضارع بين الغيبة والخفاب:

ا ي ْعم ل ون  ﴿قول  تعالى:  يٌر ب م  يعقوب بتاء » (ي ْعم ل ون   ، قرأ ]96البقرة:[ ﴾و اب  ب ص 
 ( 15)ص«الخطاب، والباقون بالياء
 (ي ْعم ل ون  تركيب القراءة األولى:  

+ المبتدأ لفظ الجاللة + الخبر نكرة + الباء + ما + فعل مضارع من  الواو[
 ]األفعال الخمسة

 (ت ْعم ل ون  تركيب القراءة الثانية:  
الواو + المبتدأ لفظ الجاللة + الخبر نكرة + الباء + ما + فعل مضارع من [

 ]األفعال الخمسة
ارع بتاء الخطاب ال يوجد اختالف بين تركيب القراءتينا التصال الفعل المض

 بدالب من ياء الغيبة أو العكس. وكذل  الحال في اآليتين اآلتيتين:
م ا اب  ب غ اف ٍل ع مَّا ي ْعم ل ون  ﴿قول  تعالى:  ا ففي )اآلية ]149، 144البقرة:[ ﴾و 

ابن عامر وحمزة والكساةي وأبو جعفر وروح بتاء خطاب، »( قرأ 144األولى:
أبو عمرو بياء »( قرأ 149(، وفي )اآلية الثانية:22)ص«والباقون بياء الغيب.

 (23)ص«غيب، والباقون بتاء خطاب.
 وكذلك الفع  المضارع في سياق جملة ال رف:
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ْون  ﴿قال تعالى:  ين  ظ ل م وا إ ْذ ي ر  ل ْو ي ر ى الَّذ  ل ْو ي ر ى( ]165البقرة:[ ﴾و  ، قرأ )و 
 ( 25)ص«نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء، والباقون بالياء.»

ل ْو ي ر ى(تركيب القراءة األولى:   )و 
 ]الواو + لو + فعل مضارع )ياء الخطاب([

 )ولو ت ر ى(تركيب القراءة الثانية: 
 وهي قراءة حفص عن عاصم وبقية القّراء، ماعدا نافع وابن عامر ويعقوب.

 ]الواو + لو + فعل مضارع )تاء الخطاب([
 والغيبة:المفلب الثالث: المضارع بين التكل  

ٍد ملن رُّس ل    ﴿قول  تعالى:  يعقوب »، قرأ )ال  ن ف رلق ( ]285البقرة:[ ﴾ال  ن ف رلق  ب ْين  أ ح 
 (49)ص«بالياء، والباقون بالنون
 )ال  ن ف رلق (تركيب القراءة األولى: 

ال + فعل مضارع )بنون الجمع للمتكلم( + الفاعل + ظرف مكان + مضاف [
 ]إلي  + جار ومجرور
 )ال  ي ف رلق ( تركيب القراءة الثانية:

+ الفاعل + ظرف مكان + مضاف )بياء المفرد للغاةب( ال + فعل مضارع [
 ]إلي  + جار ومجرور

المفلب الرابع: المضارع بين الخفاب  ت َفاا  ( والخفاب  َتْفع  (ل وبين الغا ب 
 ب  َفَع (؛ وذلك في سياق  ي َفاا  ( والغا ب  َيْفع  (ل وبين الغا ب  َفاَا ( والغا

 النهيل وال رف:
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ر ام  حّتى ي ق ات ل وك ْم ف ي   ف   ن ق ات ل وك م ﴿قال تعالى:  د  الح  ند  الم ْسج  و ال  ت ق ات ل وه ْم ع 
حمزة والكساةي وخلف بفتح حرف »، قرأ )و ال  ت ق ات ل وه ْم( ]191البقرة:[ ﴾ف اْقت ل وه م

أللف وضم التاء، والباقون بضم حرف المضارعة وسكون القاف وحذف ا
 (30)ص«المضارعة وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء.

 
 

 )و ال  ت ق ات ل وه ْم( تركيب القراءة األولى:
الواو + ال + فعل مضارع )بألف المفاعلة( + فاعل + مفعول ب  + ظرف [

 ]مكان + مضاف إلي  + مضاف إلي 
 ت ل وه ْم()و ال  ت قْ  تركيب القراءة األولى:

الواو + ال + فعل مضارع )دون ألف( + فاعل + مفعول ب  + ظرف مكان + [
 ]مضاف إلي  + مضاف إلي 

حمزة والكساةي وخلف بفتح حرف المضارعة وسكون »وقرأ )حّتى ي ق ات ل وك ْم( 
القاف وحذف األلف وضم التاء، والباقون بضم حرف المضارعة وفتح القاف 

 (30)ص«.وألف بعدها وكسر التاء
تَّى ي ق ات ل وك ْم( تركيب القراءة األولى:  )ح 

 ]حتى + فعل مضارع + فاعل + مفعول ب [
تَّى ي ْقت ل وك ْم( تركيب القراءة الثانية:  )ح 

 ]حتى + فعل مضارع + فاعل + مفعول ب [
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 وكذلك الفع  في الفع  الماضي:
، والباقون ب ثبات حمزة والكساةي وخلف بحذف األلف»وقرأ )ف   ن ق ات ل وك م( 

 (30)ص«األلف.
 )ف   ن ق ات ل وك م( تركيب القراءة األولى:

 ]الفاء + إن + فعل ما  )مفاعلة( + فاعل + مفعول ب [
 )ف   ن ق ت ل وك ْم( تركيب القراءة الثانية:

 ]الفاء + إن + فعل ما  + فاعل + مفعول ب [
 وجواب الشرط هو )ف اْقت ل وه م(

ل ْيك ْم إ ن ط لَّْقت م  ﴿بين القراءتين في قول  تعالى: وعلى العكس من ذل   ن اح  ع  ال  ج 
ا ل ْم ت م سُّوه نَّ  (  ﴾النلس اء  م  حمزة والكساةي وخلف بضم التاء وألف »قرأ )ت م سُّوه نَّ

(ا والقراءة 38)ص ]236البقرة:[ «بعد الميم، والباقون بفتح التاء دون ألف.
.)  األولى )ت م اسُّوه نَّ

 
 لمبحث السادس: المضارع المبني للمعلو  والمضارع المبني للمجهو : ا

المفلب األو : المضارع المبني للمعلو  والمضارع المبني للمجهو  بضمير 
 الغا ب:

ع  األ م ور  ﴿قول  تعالى:  ع ( ]210البقرة:[ ﴾و ا  ل ى اب  ت ْرج  نافع وابن »، قرأ )ت ْرج 
بضم التاء وفتح الجيم، والباقون بفتح التاء كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر 

 (32)ص«وكسر الجيم.
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ع ( تركيب القراءة األولى:  )ت ْرج 
 ]جار ومجرور متعلقان بالفعل + فعل مضارع )مبني للمعلوم( + فاعل[

ع ( تركيب القراءة الثانية:   )ت ْرج 
 ]جار ومجرور متعلقان بالفعل + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل[

المفب الثاني: المضارع المبني للمعلو  والمضارع المبني للمجهو  في سياق 
 االستثناء:

افا أ الَّ ي ق يم ا ﴿قال تعالى:  ذ وا م مَّا آت ْيت م وه نَّ ش ْيةبا إ الَّ أ ن ي خ  لُّ ل ك ْم أ ن ت ْأخ  و ال  ي ح 
د ود  اب   افا( ]229البقرة:[ ﴾ح  ر ويعقوب بضم الياء، حمزة وأبو جعف»، قرأ )أ ن ي خ 

 ،أن والفعل في موضع نصب على الحال»و (36)ص«والباقون بفتح الياء.
وفي  حذف مضاف تقديره: وال يحل لكم أن تأخذوا على  .والتقدير: إال خاةفين

 ،بضم الياء»وقرئ )يخافا(  (1)«كل حال، أو في كل حال إال في حال الخوف.
 (2)«يعلم منهما ذل  أو يخشى. :أي
افاب القراءة األولى: تركي  ))ي خ 

إال + أن + فعل مضارع )مبني للمعلوم( + فاعل + أال + فعل مضارع + [
 ]فاعل + مفعول ب  + مضاف إلي  )لفظ الجاللة(

افاتركيب القراءة الثانية:    ))ي خ 
إال + أن + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + أال + فعل مضارع [

 ]مضاف إلي  )لفظ الجاللة(+ فاعل + مفعول ب  + 
                                                           

 .1/182العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 المرجع السابق نفس المكان.  (2)
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تقديره: إال أن يخافا  ،في موضع نصب بيخافا»يقيما(:  )أالوأال والفعل والفاعل 
 (3)«تر  حدود اب.

المفلب الثالث: المضارع المبني للمعلو ل والمضارع المبني للمجهو  بضمير 
 المتكل :

ه ا ن ْأت  ب خ  ﴿قال تعالى:  ْن آي ٍة أ ْو ن نس  ا ن نس ْخ م  ْثل ه ام  ْنه ا أ ْو م   ﴾يٍر م 
ابن عامر بضم نون المضارعة وكسر السين، »، قرأ )ن نس ْخ( ]106البقرة:[

ه ا( 17)ص«والباقون بفتح نون المضارعة وفتح السين. أبو عمرو »( وقرأ )ن نس 
وابن كثير بفتح نون المضارعة والسين وهمزة ساكنة محققة بعدها، والباقون بضم 

 (17)ص«دون همز. النون وكسر السين
 )ن نس ْخ(تركيب القراءة األولى: 

 ]ما + فعل مضارع فعل الشرط + جار ومجرور متعلقان بالفعل[
ْخ(تركيب القراءة الثانية:   )ن نس 

 ]ما + فعل مضارع + جار ومجرور متعلقان بالفعل[
ه اتركيب القراءة األولى:    (ن نس 

 ]أو + فعل مضارع + فاعل + مفعول ب [
 )ن نس ْأه ا(لقراءة الثانية: تركيب ا

 ]أو + فعل مضارع + فاعل + مفعول ب [

                                                           
 المرجع السابق نفس المكان. (3)
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المفلب الرابع: المضارع المبني للمعلو ل والمضارع المبني للمجهو  بضمير 
 الغا ب:

ْون  الع ذ اب  ﴿قال تعالى:  ين  ظ ل م وا إ ْذ ي ر  ل ْو ي ر ى الَّذ  ، قرأ )إ ْذ ]165البقرة:[ ﴾و 
 ) ْون  بصرية  ن  وْ ر  وي   (25)ص«م الياء، والباقون بفتح الياء.ابن عامر بض»ي ر 

وليست قلبية، فال تتعّدى إلى مفعولين، فهي بمعنى معرفتهم لشدة العذاب في 
يجوز أن يقدر قبل: إن القوة ب جميعا، وأن يقدر »، وجواب لو (1)اآلخرة
 (2)«بعده.

( تركيب القراءة األولى: ْون  الع ذ اب   )إ ْذ ي ر 
 ]ل مضارع من األفعال الخمسة )مبني للمعلوم( + فاعل + مفعول ب إذ + فع[

( تركيب القراءة األولى: ْون  الع ذ اب   )إ ْذ ي ر 
إذ + فعل مضارع من األفعال الخمسة )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + [

 ]مفعول ب 
 

المفلب الخامس: المضارع المبني للمجهو  بين ضمير الغا ب وضمير 
 الغا بة:
ْنه ا ش ف اع ةٌ ﴿عالى: قال ت ( ]48البقرة:[ ﴾و ال  ي ْقب ل  م  ابن كثير وأبو »، قرأ )و ال  ي ْقب ل 

يرى العكبري في قراءة الفعل و  (7)ص«عمرو ويعقوب بالتاء، والباقون بالياء.

                                                           
 .1/135العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 المكان. المرجع السابق نفس  (2)
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 ) وحسن ذل   ،وبالياء ألن  غير حقيقي ،بالتاء لتأنيث الشفاعة»)ي ْقب ل 
 (1)«.للفصل

(ولى: تركيب القراءة األ    )و ال  ي ْقب ل 
الواو + ال + فعل مضارع )ياء المضارعة( + جار ومجرور متعلقان بالفعل + [

 ]ناةب فاعل
، فلما (شفاعة وعدلد)صفة لالجار والمجرور متعلقان بأن يكون  العكبري زويجوّ 

 (2).قد انتصب على الحال
(تركيب القراءة الثانية:   )و ال  ت ْقب ل 

مضارع )تاء المضارعة( + جار ومجرور متعلقان بالفعل + الواو + ال + فعل [
 ]ناةب فاعل

ط اي اك م﴿وفي قول  تعالى:  نافع وأبو »، قرأ )ن ْغف ر ل ك ْم( ]58البقرة:[ ﴾ن ْغف ر ل ك ْم خ 
جعفر بياء مضمومة وفتح الفاء وابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء، والباقون 

ة قراءات: ن ْغف ْر، وي ْغف ْر، وت ْغف ر. واألخيرة ثالث (9)ص«بنون مفتوحة وكسر الفاء.
وكذل  التي  (3))المبني للمجهول(. فاعل  بالتاء على ما لم يسمّ  بهاقرأ ي  منها 
 والفعل المضارع في القراءات الثالث مجزوم كون  جواب الطلب.بالياء. 

 )ن ْغف ْر(تركيب القراءة األولى: 

                                                           
 .1/60، العكبري، التبيان في إعراب القرآن  (1)
 انظر: المرجع السابق نفس المكان.  (2)
 .1/107، المرجع السابق (3)
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علقان بالفعل + مفعول ب  + مضاف فعل مضارع + فاعل + جار ومجرور مت[
 ]إلي 

 )ي غف ْر(تركيب القراءة الثانية: 
فعل مضارع )مبني للمجهول( + جار ومجرور متعلقان بالفعل + ناةب فاعل + [

 ]مضاف إلي 
  )ت ْغف ْر(تركيب القراءة الثالثة: 

فعل مضارع )مبني للمجهول( + جار ومجرور متعلقان بالفعل + ناةب فاعل + [
 ]إلي  مضاف

 
المفلب السادس: المضارع المبني للمجهو ل والمضارع المبني للمعلو  

 بضمير الخفاب:
﴾قال تعالى:  يم  ح  اب  اْلج  ْن أ ْصح  ( ]119البقرة:[ ﴿و ال  ت ْسأ ل  ع  نافع »، قرأ )ت ْسأ ل 

 (18)ص«ويعقوب بفتح التاء وسكون الالم، والباقون بضم التاء وضم الالم.
ل   ْبت د أ على حذف   فهذا ي ؤ وَّ ، ويقرأ (1)عن أصحاب الجحيم و أ نت ال  تْسأ ل :أ ي، اْلم 

بالرفع وضم التاء فموضع  »، والقراءة (2)«بفتح التاء والجزم على النهي.»
 (3)«حال.

(تركيب القراءة األولى:   )ت ْسأ ل 
                                                           

 .2/323 ،السيوطي، همع الهوامعانظر:  (1)
 .1/110العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (2)
 المرجع السابق نفس المكان.  (3)
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الواو + مبتدأ محذوف + ال + فعل مضارع )مبني للمجهول( + ناةب فاعل + [
 ]جرور متعلقان بالفعل + مضاف إلي جار وم

 )ت ْسأ ْل(تركيب القراءة الثانية: 
الواو + مبتدأ محذوف + ال + فعل مضارع )مبني للمعلوم( + فاعل + جار [

 ]ومجرور متعلقان بالفعل + مضاف إلي 
﴾وفي قول  تعالى:  ع ون  ( ]28البقرة:[ ﴿ث مَّ إ ل ْي   ت ْرج  ع ون  يعقوب بفتح »، قرأ )ت ْرج 

 (5)ص«التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
ع ون  ) تركيب القراءة األولى:  (ت ْرج 

ثم حرف عطف + جار ومجرور متعلقان بالفعل + فعل مضارع من األفعال [
 ]الخمسة )مبني للمجهول( + ناةب فاعل

(تركيب القراءة الثانية:  ع ون   )ت رج 
بالفعل + فعل مضارع من األفعال  ثم حرف عطف + جار ومجرور متعلقان[

 ]الخمسة + فاعل
 وكذل  الحال في اآليتين اآلتيتين: 

ع ون  ﴿في قول  تعالى:  ي ْبس ط  و ا  ل ْي   ت ْرج  ، قرأ ]245البقرة:[ ﴾و اب  ي ْقب    و 
 ) ع ون  يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون بضم التاء وفتح »)ت ْرج 

ع ون  ف ي   إ ل ى اب  ﴿الى: (، وقول  تع39)ص«الجيم. ا ت ْرج   ﴾و اتَّق وا ي ْومب
( ]281البقرة:[ ع ون  أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم، »، قرأ )ت ْرج 

 ( 47)ص«والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
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 المبحث السابع: الفع  المضارع في سياق أسلوب المدح والذ :
ا ي ْأم ر  قال تعالى:  ﴾﴿ق ْل ب ْةس م  ن ين  ان ك ْم إ ْن ك ْنت ْم م ْؤم  ، قرأ ]93البقرة:[ ك ْم ب    إ يم 
السوسي ب سكان الراء والدوري ب سكان الراء واختالس ضّمها، »)ي ْأم ْرك م( 

ان ك مْ )»وجملة:  (14)ص«والباقون بضم الراء كامال. في محّل  (ي ْأم ر ك ْم ب    إ يم 
 (1)«.)ما( دنصب نعت ل

 )ي ْأم ر ك ْم(ألولى بض  الراء: تركيب القراءة ا
فعل القول + فاعل( + )فعل ما  جامد للذم + فاعل "اسم موصول"( + )[

)فعل مضارع + مفعول ب  + جار ومجرور متعلقان بالفعل + فاعل( + 
  )]المخصوص بالّذم )محذوف

 )ي ْأم ْرك ْم(تركيب القراءة الثانية بإسكان الراء: 
+  (2)ل ما  جامد للذم + فاعل "اسم موصول"(فعل القول + فاعل( + )فع[(

)فعل مضارع + مفعول ب  + جار ومجرور متعلقان بالفعل + فاعل( + 
  ]المخصوص بالّذم )محذوف(

                                                           
 .1/200لرحيم، الجدول في إعراب القرآن، صافي، محمود بن عبد ا (1)
اختلف في )ما( فقيل هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل بةس ضمير مستتر، وقيل  (2)

هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب ابن خروف ونسب  إلى سيبوي . انظر: ابن 
ذا أعربت )ما( نكرة تا3/76 ،على ألفية ابن مال  عقيلعقيل، شرح ابن  مة بمعنى . وا 

شيء فتكون تمييزا، وهي التي تفّسر فاعل بةسا بمعنى بةس شيةبا. انظر: الدرويش، 
. فتكون )ما( إما معرفة تامة فتكون فاعال أو نكرة 1/144إعراب القرآن الكريم وبيان ، 

تامة فتكون تمييزا، والفاعل ضمير مستتر يعود عليها، والمخصوص بالّذم بةس الشيء، أو 
 .3/98نظر: النجار، محمد عبد العزيز، ضياء السال  إلى أوضح المسال ، بةس شيةا. ا
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ان ك مْ جملة ) والمخصوص بالّذم محذوف تقديره: عبادة  ( صفة لد)ما(،ي ْأم ر ك ْم ب    إ يم 
يأم ْركم(. على تقدير شرط والفعل المضارع جواب الشرط )بةس ما  (3)العجل.

 محذوف: إن كنتم مؤمنين.
 
 
 
 

 المبحث الثامن: نصب الفع  المضارع في سياق الفلب:
تضعيف الفعل، أو إسكان حرف، أو زيادة ألفا كلُّ ذل  ال يؤثر في التركيب، 

 نحو:
دَّة  ﴿قول  تعالى:  ل وا الع  ل ت ْكم  ل ت ك ملل وا( ]185البقرة:[ ﴾و  ويعقوب شعبة »، قرأ )و 

( 28)ص«بتشديد الميم وفتح الكاف، والباقون بتخفيف الميم مع سكون الكاف.
ا اْخت ل ف وا ف ي   ﴿قول  تعالى: و  قل ل ي ْحك م  ب ين  النَّاس  ف يم   ﴾و أ ْنز ل  م ع ه م  الك ت اب  ب الح 
أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف في مواضعها، »، قرأ )ل ي ْحك م ( ]213البقرة:[
تَّى ﴿(، وقول  تعالى: 33)ص«الباقون بفتح الياء وضم الكاف.و  ب وه نَّ ح  و ال  ت ْقر 

( ]222البقرة:[ ﴾ي ْطه ْرن   شعبة وحمزة والكساةي وخلف بفتح »، قرأ )ي ْطه ْرن 
(، 34)ص«وتشديد الطاء والهاء، والباقون بسكون الطاء وضم وتخفيف الهاء.

، قرأ ]237البقرة:[ ﴾م ن ق ْبل  أ ن ت م سُّوه نَّ  و ا  ن ط لَّْقت م وه نَّ ﴿وقول  تعالى: 

                                                           
 .1/200صافي، محمود بن عبد الرحيم، الجدول في إعراب القرآن الكريم،  (3)
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حمزة والكساةي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم، والباقون بفتح »)ت م ّسوهّن( 
 (38)ص«التاء دون ألف.

 المبحث التاسع: تراكيب القراءات في الفع  الماضي:
 المفلب األو : بنية الفع  الماضي:

ا الشَّ قال تعالى:  لَّه م  ْنه ا﴾﴿ف أ ز  لَّه م ا، قرأ )]36البقرة:[ ْيط ان  ع  حمزة بألف مع »( ف أ ز 
تخفيف الالم ويقف بتحقيق وتسهيل الهمزة، والباقون بتشديد الالم دون 

 (6)ص«ألف.
لَّه م ا)تركيب القراءة األولى:    (ف أ ز 

 ]الفاء + فعل ما  )بالتشديد دون ألف( + فاعل + جار ومجرور[
 )ف أ ز ال ه ما(نية: تركيب القراءة الثا

 ]الفاء + فعل ما  )بألف مع التخفيف( + فاعل + جار ومجرور[
، الجار والمجرور (1)تفيد الفاء العطف الّذكري، وهو عطف مفّصل على م جمل

، أو بمحذوف حال من الشيطان. وفي هاتين  متعلقان بالفعل أزّل أو أزال 
 القراءتين يتطابق التركيبان. 

ية نالحظ قراءة م ن قرأ بالتشديد دون اختالف في التراكيبا وفي اآلية التال
يم  ب ن ي   ﴿فيتطابق بذل  تركيبا القراءتين. وفي قول  تعالى:  و و صَّى ب ه ا إ ْبر اه 

ي ْعق وب   نافع وابن عامر وأبو جعفر »، حيث قرأ )و و صَّى( ]132البقرة:[ ﴾و 

                                                           
 .1/180جغني اللبيب، ابن هشام، م (1)
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بين الواوين، والباقون بتشديد بتخفيف الصاد وسكون الواو قبلها وهمزة مفتوحة 
ى، و و صَّى( على الترتيب. 20)ص«الصاد وفتح الواو دون همز.  (، نحو: )وْأو ص 

 المفلب الثاني: الماضي والمضارع في سياق ال رف:
ل يمٌ ﴿قول  تعالى:  ْيربا ف   نَّ اب  ش اك ٌر ع  م ن ت ط وَّع  خ  ، حيث قرأ ]158البقرة:[ ﴾و 

ساةي وخلف ويعقوب بالياء وتشديد الطاء وسكون العين، حمزة والك»)تطّوع( 
ف م ن ﴿(، وفي قول  تعالى: 24)ص«والباقون بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين

ْيٌر ل    ْيربا ف ه و  خ  حمزة والكساةي وخلف بياء » ، قرأ )تطّوع(]184البقرة:[ ﴾ت ط وَّع  خ 
 «الطاء وفتح العين. وتشديد الطاء وسكون العين، والباقون بالتاء وتخفيف

على هذا يجوز أن  (نم  د)على لفظ الماضي، فيقرأ » ( فالفعل )ت ط وَّع (28)ص
ويجوز أن . ل  :والعاةد محذوف تقديره (،ف ن اب) والخبر ،تكون بمعنى الذي

على »يقرأ  والفعل )ي طَّوَّْع( (1)«شرطا، الماضي بمعنى المستقبل. (من)يكون 
 (2)«.على هذا شرط ال غيرا ألن  جزم بها (نم  د)لفظ المستقبل، ف

 )ت ط وَّع (تركيب القراءة األولى: 
الواو + م ن )بمعنى الذي( + فعل ما  + فاعل + مفعول ب [

(3)[ 
 )ي طَّوَّْع(تركيب القراءة الثانية: 

الواو + م ن الشرطية + فعل مضارع + فاعل + مفعول ب [
(4)[ 

                                                           
 .131، 1/130العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 .1/131، المرجع السابق (2)
 إعرابات سبق بيانها. ل  عدة (3)
أي: تطوعبا خيرا. انظر: العكبري، التبيان في  ،وتقديره: بخير، أو صفة لمصدر محذوف (4)

وانظر أيضا: البعيمي، إبراهيم بن سليمان، المنصوب على نزع  .1/130إعراب القرآن، 
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 النفي وايثبات:المبحث العا ر: تراكيب القراءات في 
 المفلب األو : الفع  المضارع في سياق النفي وايثبات:

﴾قال تعالى:  ون  ا ي ْشع ر  م  ا ي ْخد ع ون  إ الَّ أ ْنف س ه ْم و  م  م ا ، قرأ )]9البقرة: [﴿و  و 
نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال »( قرأ ي ْخد ع ون  

( والفعل 3)ص«بفتح الياء والدال وسكون الخاء دون ألف. وألف بينهما، والباقون
 يخادعون يدل على المفاعلة. ويتطابق تركيب القراءتين كما يأتي:

ا ي ْخد ع ون  إ الَّ أ ْنف س ه مْ )تركيب القراءة األولى:  م   (و 
الواو + ما نافية + فعل مضارع من األفعال الخمسة + فاعل + إال + مفعول [
 ]ب 
ا[  ]+ ي ْخد ع ون + إال + أنفس هم و  + م 

م ا )تركيب القراءة الثانية:  ع ون  و  اد   (إ الَّ أ ْنف س ه مْ ي خ 
الواو + ما نافية + فعل مضارع من األفعال الخمسة + فاعل + إال + مفعول [
 ]ب 
ع ون  + إال + أنفس هم[ اد   ]و  + م ا + ي خ 

والغيبة في سياق النفي  المفلب الثاني: الفع  المضارع المنفي بين الخفاب
 وايثبات:

ب الو ال د ْين  إ ْحس انبا﴿قول  تعالى:  ( ]83البقرة:[ ﴾ال  ت ْعب د ون  إ الَّ اب  و  ، قرأ )ال  ت ْعب د ون 
 (12)ص«ابن كثير وحمزة والكساةي بالغيب، والباقون بالخطاب.»

                                                                                                                                           

أو حال  ،أو منصوب على نزع الخاف . وزاد ما سبق... 302الخاف  في القرآن، ص
 .ل قّدر المصدر المحذوف معرفةفي حا
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( تركيب القراءة األولى:  )ال  ت ْعب د ون 
 ]األفعال الخمسة + فاعل + إال + مفعول ب  لفظ الجاللةال + فعل مضارع من [

( تركيب القراءة الثانية:  )ال  ي ْعب د ون 
 ]ال + فعل مضارع من األفعال الخمسة + فاعل + إال + مفعول ب  لفظ الجاللة[

 يتطابق التركيبان في كال القراءتين، وال تأثير لحروف المضارعة على التركيب.
ة ك ة  ه  ﴿وفي قول  تعالى:  ام  و اْلم ال  ون  إ الَّ أ ْن ي ْأت ي ه م  اللَّ   ف ي ظ ل ٍل م ن  اْلغ م  ْل ي ْنظ ر 

﴾ ع  اأْل م ور  ي  اأْل ْمر  و ا  ل ى اللَّ   ت ْرج  ق ض  ة ك ة  ، وقرأ )]210البقرة:[ و  أبو » (و اْلم ال 
اب، بالرفع عطفا على اسم »(، وي قرأ 32)ص«جعفر بالخف ، والباقون بالرفع.

  (1)«وبالجر عطفا على ظلل، ويجوز أن يعطف على الغمام.
ام  ) تركيب القراءة األولى: ون  إ الَّ أ ْن ي ْأت ي ه م  اللَّ   ف ي ظ ل ٍل م ن  اْلغ م  ه ْل ي ْنظ ر 

ة ك ة    (و اْلم ال 
هل + ي ْنظرون + إال + أن + يأتي هم + اب + في ظ لٍل + من الغمام + [

 ]والمالةكة  
هل + فعل مضارع من األفعال الخمسة + إال + أن + فعل مضارع + مفعول [

ب  مقّدم + فاعل مؤّخر + جار ومجرور + جار ومجرور + الواو + اسم 
 ]معطوف

 عطف )المالةكة( على لفظ الجاللة )اب(، وهو فاعل. 

                                                           
 .1/169العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
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ون  إ الَّ أ ْن ي ْأت ي ه م  اللَّ   ) تركيب القراءة الثانية: ام   ه ْل ي ْنظ ر  ف ي ظ ل ٍل م ن  اْلغ م 
ة ك ة (  و الم ال 

هل + فعل مضارع من األفعال الخمسة + إال + أن + فعل مضارع + مفعول [
ب  مقّدم + فاعل مؤّخر + جار ومجرور + جار ومجرور + الواو + اسم 

 ]معطوف على اسم مجرور قبل 
 عطف )المالةكة( على اسم مجرور، وهو )ظلل(. 

  ر: األمر والماضي:المبحث الحادف ا
 يقصد ب  تحويل زمن الفعل من الحاضر )الطلب( إلى الزمن الماضي.

لًّى﴿قول  تعالى:  يم  م ص  ْن مَّق ام  إ ْبر اه  ذ وا م  ، قرأ )و اتَّخذ وا( ]125البقرة:[ ﴾و اتَّخ 
 (19)ص«نافع وابن عامر بفتح الخاء، والباقون بكسر الخاء.»

ذ وا()و اتَّ تركيب القراءة األولى:   خ 
الواو عاطفة + فعل أمر + فاعل + جار ومجرور متعلقان بالفعل + مضاف [

 ]إلي  + مفعول ب 
ذ وا(تركيب القراءة الثانية:   )و اتَّخ 

الواو عاطفة + فعل ما  + فاعل + جار ومجرور متعلقان بالفعل + مضاف [
 ]إلي  + مفعول ب 

 المبحث الثاني ا ر: المفااي :
ا إ ل ى و  ﴿قول  تعالى:  ه م مَّت اعب يَّةب أل  ْزو اج  ا و ص  ون  أ ْزو اجب ي ذ ر  نك ْم و  فَّْون  م  ين  ي ت و  الَّذ 

ْير  إ ْخر اجٍ  ْول  غ  يَّةب( ]240البقرة:[ ﴾الح  أبو عمرو وابن عامر وحفص »، قرأ )و ص 
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على قراءة م ن نصب )الذين( مبتدأ  (39)ص«وحمزة بالنصب، والباقون بالرفع.
وف تقديره: )يوصون( وصّيةب. وم ن رفع تقديره: )وعليهم( وصيٌة، وخبره محذ

وعليهم خبر وصية، وألزواجهم نعت لوصية أو خبر وصية، وعليهم خبر ثان أو 
تبيين. وقد يعرب )الذين( فاعل فعل محذوف تقديره: ليوص الذين يتوفون 
 وصية، ومتاعا مصدر، أو بدل من الوصية، أو صفة لها، أو حال بتقدير:

 (1)متمتعين. و)إلى الحول( متعلق بمتاع أو صفت .
يَّةب(تركيب القراءة األولى بالنصب:   )و ص 

 ]فعل مضارع من األفعال الخمسة + فاعل + مفعول ب [
 يوصون وصية، وجملة )يوصون(: في محل رفع خبر المبتدأ )الذين(.

 ])الالم + فعل مضارع( محذوفان + فاعل + ... + مفعول ب [
 ذي يتوفون... وصية.ليوص ال

يٌَّة(تركيب القراءة الثانية بالرفع:   )و ص 
 ]جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقّدم + مبتدأ مؤّخر + صفة[

 والتقدير: وعليكم وصيٌة.
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان مقّدم + مبتدأ مؤّخر + جار ومجرور [

 ]متعلقان بمحذوف خبر أول
 ألزواجهم. والتقدير: وعليكم وصيةٌ 

 المبحث الثالث ا ر: الحذد في الجملة الفعلية:

                                                           
 .1/191العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
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 المفلب األو : حذد المفعو  في جملة األمر:
و ا  يَّاي  ف اتَّق ون  ي ا ﴿، وفي قول  تعالى: ]40البقرة:[ ﴾و ا  يَّاي  ف اْره ب ون  ﴿قال تعالى: 
( ]41البقرة:[ ﴾أ ْول ي األ ْلب اب ، ف اتَّق ون  يعقوب ب ثبات الياء مطلقبا، »، قرأ )ف اْره ب ون 

، حيث ]197البقرة:[ ﴾و اتَّق ون  ﴿( وفي قول  تعالى: 7،)ص«والباقون بحذف الياء
أبو عمرو وأبو جعفر ب ثبات الياء وصالب ويعقوب في الحالين، والباقون »قرأ 

 (31)ص«بحذف الياء.
(تركيب القراءة األولى:  (، )ف اتَّق ون   )ف اْره ب ون 

 ]أمر + فاعل + مفعول ب  محذوفالفاء + فعل [
 )ف اْره ب ون ي(، )ف اتَّق ون ي(تركيب القراءة الثانية: 

 ]الفاء + فعل أمر + فاعل + مفعول ب [
. ّياي  مفعول ب  لفعل محذوف يفّسره المذكور بعده، أي: ارهبوا إياي   وا 

 المفلب الثاني: حذد المفعو  في جملة المضارع المنفي:
ون  و اّشك  ﴿قال تعالى:  وا ل ي و ال  ت ْكف ر  ( ]152البقرة:[ ﴾ر  أثبت »، في قراءة )ت ْكف رون 

(، وكذل  في اآلية: 23)ص«يعقوب الياء في الحالين، الباقون بحذف الياء.
ش ر اب    ل ْم ي ت س نَّ   ﴿ ( ]259البقرة:[ ﴾ف انظ ْر إ ل ى ط ع ام    و  حمزة »، قرأ )ي ت سَّنَّ

، والباقون ب ثبات الهاء وصالب  والكساةي ويعقوب وخلف بحذف الهاء وصالب
 (46)ص«ووقفبا.

(تركيب القراءة األولى:  (، )ل ْم ي ت سَّنَّ ون   )و ال  ت ْكف ر 
 ]الواو + حرف نفي + فعل مضارع + الفاعل + مفعول ب  محذوف[
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ون ي(، )ل ْم ي ت س نَّ  (تركيب القراءة الثانية:   )و ال  ت ْكف ر 
 ]فعل مضارع + الفاعل + مفعول ب الواو + حرف نفي + [
 

 الفص  الثالث
 تراكيب القراءات القرآنّية في جملة ال رف ومكّم تها

 المبحث األو : أدوات ال رف  ير الجا مة:
 المفلب األو : حرود ال رف  ير الجا مة:

 أوال: لو:
 و)د مّرت تراكيب:

وْ ﴿قول  تعالى:  ين  ظ ل م وا إ ْذ ي ر  ل ْو ي ر ى الَّذ  يعبا و أ نَّ اب  و  م  ن  الع ذ اب  أ نَّ الق وَّة  ل ل   ج 
يد  الع ذ اب   ل ْو ي ر ى(  ، قرأ]165البقرة:[ ﴾ش د  نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء، »)و 

( «والباقون بفتح الياء ْون  ابن عامر بضم الياء، والباقون »، قرأ )ي ر 
وسألت »ها، فقال: (، سأل سيبوي  الخليل  بن أحمد عن جواب25)ص«بفتحها

الخليل عن قول  جلَّ ذكره: "حتَّى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها" أين جوابها؟ وعن 
وعال: " ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب"، "ولو يرى إذ وقفوا على  قول  جلّ 

النَّار" فقال: إن العرب قد تتر  في مثل هذا الخبر الجواب في كالمهم، لعلم 
وقد سبق تحليل هذه القراءة في تراكيب  (1 «وضع هذا الكالم. المخبر أليل شيءٍ 

 الفعل المضارع، وهي هنا ضمن سياق الشرط. 

                                                           
 .3/103سيبوي ، الكتاب،  (1)
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 تركيب القراءة األولى: 
الواو + لو + فعل مضارع فعل الشرط + ... + )جواب الشرط محذوف( تقديره: 

 (2)لرأيت عجبا ولكان منهم ماال يدخل تحت الوصف من الندامة والحسرة.
 
 انيا: لوال:ث

ه م ب ب ْعٍ  ل ف س د ت  األ ْر   ﴿قال تعالى:  ل ْوال  د ْفع  اب  النَّاس  ب ْعض   ﴾و 
نافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الدال وفتح الفاء وألف »، قرأ )د ْفع ( ]251البقرة:[

حذف الخبر  (41)ص«بعدها، والباقون بفتح الدال وسكون الفاء دون ألف.
(، وتقديره )لوال ولوال دفع اب الناسمال  في ألفيت ، نحو: )محّتم، كما قال ابن 

 لوال سد جوابلمللعلم ب ،  حذفا واجبا (موجود)حذف ف، (موجود دفع اب الناس
 وقد سبق تحليل تراكيب . (1)الخبر المحذوف. مسد

 )ل ْوال  د ْفع (تركيب القراءة األولى بالنصب: 
ف إلي  لفظ الجاللة )فاعل معنى( حرف شرط + مبتدأ )مصدر عامل( + مضا[

+ مفعول ب  + بدل بع  + جار ومجرور متعلقان بالمصدر + الالم + فعل 
 ]ما  + فاعل

                                                           
 .1/229الدرويش، إعراب القرآن وبيان ،  (2)
موني أللفية الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح األش (1)

 .1/315ابن مال ، 
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امتنع فساد »الخبر محذوف تقديره: موجود، لوال دفع اب الناس موجود. والمعنى: 
 (2)«األر  لوجود دفع اب الناس بعضهم ببع .

ف اع ()تركيب القراءة الثانية بالرفع:   ل ْوال  د 
 ال يختلف تركيب القراءة الثانية عن األولى، فهو يتطابق معها.

 المبحث الثاني: أدوات ال رف الجا مة:
 المفلب األو : أسماء ال رف الجا مة:

 أوال: َمن:
ْيربا ك ث يربا﴿قول  تعالى:  ْكم ة  ف ق ْد أ وت ي  خ  م ن ي ْؤت  الح  م ن ]268البقرة:[ ﴾و  ، قرأ )و 

 (45)ص«يعقوب بكسر التاء ويقف ب ثبات الياء، والباقون بفتح التاء.» )ت  ي ؤْ 
 )  ،وما بعدها الخبر ،على هذا مبتدأ (نم  )و ،بضم الياء وفتح التاء»وتقرأ )ي ْؤت 

، ويؤت مجزوم بها، (ؤتي  د)ن على هذا في موضع نصب بويقرأ بكسر التاء، فم  
 (3)«.فقد عمل فيما عمل في ، والفاعل ضمير اسم اب

 
(تركيب القراءة األولى بفتح التاء:  م ن ي ْؤت   )و 

اسم شرط )مبتدأ( + فعل مضارع مبني للمجهول )فعل الشرط( + ناةب فاعل [
ضمير مستتر + مفعول ب  ثان + )الفاء رابطة + قد + فعل ما  مبني 

 ]للمجهول + ناةب فاعل ضمير مستتر + مفعول ب  ثان + صفة(
 ّد مسد خبر المبتدأ.فعل الشرط وجواب  س

                                                           
 .1/370إعراب القرآن بيان ، الدرويش،  (2)
 .1/220العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (3)
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(تركيب القراءة األولى بكسر التاء:  م ن ي ْؤت   )و 
اسم شرط )مبتدأ( + فعل مضارع )فعل الشرط( + فاعل ضمير مستتر + [

مفعول ب  + )الفاء رابطة + قد + فعل ما  مبني للمجهول + ناةب فاعل 
 ]ضمير مستتر + مفعول ب  ثان + صفة

اآليات اآلتيةل وهي نفسها في سياق ال رفل  و)د مّرت تراكيب متعددة لقراءات
 نحو:

ل يمٌ ﴿قول  تعالى:  ْيربا ف   نَّ اب  ش اك ٌر ع  م ن ت ط وَّع  خ  ، قرأ )ت ط وَّع ( ]158البقرة:[ ﴾و 
حمزة والكساةي وخلف ويعقوب بالياء وتشديد الطاء وسكون العين، والباقون »

ي طَّوَّْع، ت ط وَّع ( على التوالي، (، أي: )24)ص«بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين
ْيٌر ل   ﴿وقول  تعالى:  ْيربا ف ه و  خ  حمزة »، قرأ )ي طَّوَّْع( ]184البقرة:[ ﴾ف م ن ت ط وَّع  خ 

والكساةي وخلف بياء وتشديد الطاء وسكون العين، والباقون بالتاء وتخفيف الطاء 
 (28)ص«وفتح العين.

 المفب الثاني: حرود ال رف الجا مة:
 أوال: إن:

حمزة »، قرأ )ق ات ل وك م( ]191البقرة:[ ﴾ف   ن ق ات ل وك م ف اْقت ل وه م﴿وقول  تعالى: 
( وقد سبق ذكر 30)ص«والكساةي وخلف بحذف األلف، والباقون ب ثباتها.

 تراكيب .
 و)د مّرت تراكيب:
ْنه ا﴿قول  تعالى:  يٍر م  ه ا ن ْأت  ب خ  ْن آي ٍة أ ْو ن نس  ا ن نس ْخ م  ْثل ه ا م   ﴾أ ْو م 

ابن عامر بضم نون المضارعة وكسر السين، »، قرأ )ن نس ْخ( ]106البقرة:[



 

 -58- 

ه ا(  «والباقون بفتح نون المضارعة وفتح السين. أبو عمرو وابن كثير »وقرأ )ن نس 
بفتح نون المضارعة والسين وهمزة ساكنة محققة بعدها، والباقون بضم النون 

 ( 17)ص«وكسر السين دون همز.
 ثانيا: الحذد في إن

ط اي اك م﴿قول  تعالى:  نافع وأبو جعفر »، قرأ )ن ْغف ر ل ك ْم( ]58البقرة:[ ﴾ن ْغف ر ل ك ْم خ 
بياء مضمومة وفتح الفاء وابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء، والباقون بنون 

جواب األمر، وهو »( جملة )نغفر لكم خطاياكم( 9)ص«مفتوحة وكسر الفاء.
 (1)«.لحقيقة بشرط محذوف، تقديره: إن تقولوا ذل  نغفر لكممجزوم في ا

 الفص  الرابع
 تراكيب القراءات م دوجة ايسناد

 المبحث األو : تركيب تحوي  من الجملة الفعلية إلى الجملة االسمة:
اذ ا ي نف ق ون  ق ل  الع ْفو  ﴿قول  تعالى:  ي ْسأ ل ون    م   (ا قرأ )ق ل  الع ْفو  ]219البقرة:[ ﴾و 

عراب )الع ْفو( نصبا أو رفعبا 34)ص«أبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب.» ( وا 
ب م ْعنى  (ذ ا)جعلت إذا »يتوقف على إعراب )ماذا(، يقول مكي بن أبي طالب: 

ْبت د اء   (م ا)أل  ن  (ااْلع فو)الَّذ ي رفعت  ع رفع ب اال  فجوابها م ْرف وع مثله ا  ،ف ي م وض 
ول (ي ْنفق ون  ) وأضمرت اْله اء م ع   ْسم ،تعود على اْلم ْوص  و ا  ذا  .وحذفها لطول اال 

ذ ا)جعلت  ع نصب ب (م ا و  دبا ف ي م وض  أل  نَّ    (ااْلع فو)نصبت  (ينفقوند)اْسما و اح 

                                                           
 .1/65العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (1)
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و اب  لم تضمر ه اء ،ف و ج ب  أ ن يكون إعراب  مثل إعرابها (،م ا)ج  لذا يقرأ  (2)«.و 
وهذا إذا جعلت ماذا  ،تدأ محذوف تقديره: قل المنفق  خبر، والمببالرفع على أنّ »

وهذا إذا جعلت  ،ويقرأ بالنصب بفعل محذوف تقديره: ينفقون العفو .مبتدأ وخبرا
عراب الجواب ك عراب السؤال. (العفو) اسما واحداا ألنّ  (ما وذا)  (3)«جواب وا 

(  تركيب القراءة األولى:  )ق ل  الع ْفو 
  ]( + )فعل محذوف مقّدر + فاعل + المفعول ب ()فعل القول + فاعل القول[

.  مع تقدير فعل )ينفقون( العفو 
 

(الثانية:  تركيب القراءة  )ق ل  الع ْفو 
فعل القول + فاعل القول( + )مبتدأ محذوف مقّدر + خبر المبتدأ المحذوف )[

 ]المقّدر(
 نتا ج البحث:

 خلص الباحثان إلى النتاة  اآلتية:
 لقرآنية للجملة اإلسمية أقّل من تراكيب الجملة الفعلية.تراكيب القراءات ا .1
 تراكيب القراءات القرآنية للجملة الشرطية أقّل ورودبا. .2
تكثر تراكيب القراءات القرآنية للفعل المضارع، وتتنّوع بين الخطاب  .3

 والغيبة والتكلم.
                                                           

وانظر: العكبري، اللباب في علل  .129مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ص (2)
 .123، 2/122البناء واإلعراب، 

 ،1/176العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  (3)
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 يقل الحذف في تراكيب القراءات القرآنية بشكل عام. .4
 القراءات القرآنية بشكل ضيق جدبا. ازدواجية اإلسناد بين .5

 
 المصادر والمراجع

   ه(  دم ق: دار المعرفة 1416القرآن الكري   فبعة 
م(. األحاديث الصحيحة الواردة في فضاةل 2007البصراتي، مصطفى. ) .1

، الموقع: 2019مايو 31سورة البقرة والتعليق عليها، تاريخ االطالع: 
 .(http://midad.comمداد )

م(. المنصوب على نزع 2002-ه1422البعيمي، إبراهيم بن سليمان. ) .2
 .الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةالخاف  في القرآن. )بحث منشور(. 

إعراب القرآن الكريم م(. 1999-ه1420الدرويش، محيي الدين. ) .3
 التوزيع.. دمشق: دار ابن كثير للطباعة والنشر و 7. طوبيان 

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدينا تحقيق: هنداوي، عبد  .4
. د.ط. مصر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالحميد. )د.ت(. 
 المكتبة التوفيقية.

شرف، جمال الدين محمدا تقديم: صالح، عبد الكريم إبراهيما مراجعة  .5
القراءات  م(.2016-ه1437وتقديم: النحاس، علي محمد توفيق. )
. طنطا: دار الصحابة 5. طالعشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة

 للتراث.

http://midad.com)/


 

 -61- 

الجدول في إعراب القرآن ه(. 1418صافي، محمود بن عبد الرحيم. ) .6
 . دمشق: دار الرشيد.4ط الكريم.

م(. 1997-ه1417الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الصبان. ) .7
. بيروت: دار 1. طلفية ابن مال حاشية الصبان على شرح األشموني أل

 الكتب العلمية.
ابن عقيل، عبد اب بن عبد الرحمن العقيلي الهمذاني المصريا تحقيق:  .8

شرح ابن عقيل على ألفية م(. 2004عبد الحميد، محمد محيي الدين. )
. القاهرة: دار الطالةع للنشر والتوزيع 2. طابن مال  ومع  منحة الجليل

 والتصدير.
، أبو البقاء عبد اب بن الحسين بن عبد اب. تحقيق: البجاوي، العكبري .9

. د.ط. د.م: عيسى البابي التبيان في إعراب القرآنعلي محمد. )د.ت(. 
 الحلبي وشركاه.

العكبري، أبو البقاء عبد اب بن الحسين بن عبد اب. تحقيق: النبهان،  .10
. دمشق: 1. طنالتبيان في إعراب القرآم(. 1995-م1416عبد اإلل . )
 دار الفكر.

-ه1416الفراهيدي، الخليل بن أحمد، تحقيق: قباوة، فخر الدين. ) .11
 . د.م: د.ن.5. طالجمل في النحوم(. 1995

المنتخب في تفسير القرآن م(. 1995-ه1416لجنة القرآن والسنة. ) .12
 . القاهرة: المجلس األعلى للشةون اإلسالمية.18. طالكريم
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اإلشارات وعبد المجيد، محمد فؤاد. )د.ت(. المعصراوي، أحمد عيسى،  .13
 . د.ط. د.م: د.ن.البهية في حل رموز الشاطبية

ّموش بن محمد بن مختار القيسي  .14 مكي بن أبي طالب، أبو محمد ح 
القيرواني األندلسي القرطبي المالكي.  تحقيق: الضامن، حاتم صالح. 

 . بيروت: مؤسسة الرسالة.2. طمشكل إعراب القرآنه(. 1405)
ضياء السال  إلى م(. 2001-ه1422النجار، محمد عبد العزيز. ) .15

 . د.م: مؤسسة الرسالة.1. طأوضح المسال 
النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي.  .16

إعراب ه(. 1421وضع حواشي وتعليق: إبراهيم، عبد المنعم خليل. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1. طالقرآن

ام، أبو محمد عبد اب جمال الدين بن يوسف بن أحمد بان ابن هش  17
عبد اب بن هشام األنصاري المصريا تحقيق: البقاعي، يوسف الشيخ 

. د.ط. د.م: دار أوضح المسال  إلى ألفية ابن مال محمد. )د.ت(. 
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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 العليمّي في حا يته الى ألفية ابن مالك
 محمد مسعود

 ملخص البحث:

َمة  الم َحققل من العلماء  الذيَن تناولوا  ألفية ابن مالك  رًحا د)يًقال وارًضا مميً ال الع  
ال  يخ ياسين بن  ين الدِّين بن أبي بكر بن محمد بن َالي  الحمصّي ال  افعّي ال  هير بالع َليمّي 

 هد(ل مولد ه بحمصل ن ي   مصر  1061 ت

القوَ  وأبدى اآلراَءل فكانت استعان العليمي في حا يته بآراء السابقين و روحه ل وأجَ َ  
ة في االتِّفاق والم عارضةل و خصيته المستقلة الممي ةل مستخدًما الوسا َ  العلمي َة  له بصمت ه الخاص 

 الَقويمَة 

وم ن خ    دراَستي ل حا ية  ال  يخ ياسين الع ليمَي الى ألفي ة  ابن مالكل وجدت ه يع و َما 
ره  األساسي ة ل بايضافة إلى رأيه  الم سَتق  الذف )و اه بأدل ة من آراَء َيت    االستناد  إليه إلى م صاد 

ل و رحهال وترجيح الراجح منهال  العلماء الذيَن سبقوهل وسأكتفي في هذا البحث بتصنيد المسا   
 وبيان أسلوب العليمّي ومنهجه الذف سار اليهما في االاتراض  

Abstract 
 

One of the scholars who examined Alfiat Ibn Malik with a precise 

explanation and a distinctive presentation, was Sheikh Yassin bin Zayd 

Al-Din Ibn Abi Bakr Bin Muhammad Bin Alim Al-Homsi Al-Shafi'i, 

also known as Al-Alimi (1061 AH), who was born in Hems, and lived 

in Egypt. 

Al-Alimi, in his Hashia book, used the views and explanations of the 

former grammarians. He was more eloquent and gave more opinions. 

he had his own mark in the agreement and the opposition with the 
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opinions of others, and his distinctive independent character through 

using the scientific means. 

Through my study of Sheikh Yassin Al-Alimi's Hashia on Alfiat Ibn 

Malik, I found that he cites his references to its original sources, then he 

makes his independent opinion, which is supported by evidence from 

the scholars who preceded him. I will suffice in this research to 

mention, classify, arrange and simplify the predominant objections of 

Sheikh Yassin Al-Alimi to Alfiat Ibn Malik, and then state his method 

which he followed in objecting. 

 

 المقدمة

ين،  الحمد  ب  ربل الع ال مين، والصالة  والسالم  على أشرف  الخلق  أْجم ع 
نا محمد الصادق  الوعد  األمين، وعلى آل   وصحب   وم ْن استنَّ بس ن ت   وت ب ع    سيد 

 :أمَّا ب عدب حساٍن إلى يوم  الدلين، 

نا محمد المنزَّل  لقد شرَّف ن ا اب  ت عال ى بالقرآن  الك ريم  ب أ نْ  ك ان  م عجزة  سيد 
ب يًّا  للعالمين أجمع، وجعل  على خير  لسان، بقول   تعالى:﴿ ْلن اه  ق ْرآنبا ع ر  إ نَّا أ ْنز 

 . (1)ل ع لَّك ْم ت ْعق ل ون  ﴾

، فمنذ  أْن ةدل غ ر  جعل   على خيباإلسالم والقرآن، وب  ت عالى أكرمنا ا
ع ف  الللسان  الع ربيُّ  نود  ض  نٌد م ن ج  ، هبَّ ج  وانتش ر  اللَّحن  في قراءة  الق رآن  الك ريم 

، وتأصيل  هذا العلم   قاد ٌة من قادة   النحو  واللُّغة ، بوضع المنهاج  واأل سس  العلم  و 
بيَّة، أال وهو  علم   العريق  الذي ال ت فهم من دون  ف هم    لغت نا العريقة، لغت نا الع ر 

                                                           
 [.2]يوسف:   (1)
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العلماء  الذين  عملوا على حفظ النحو واللغة العربية من الضياع  النَّحو، ومن
قدوة  أرباب  المعاني والبيان،  قق، الدرَّاكة  الم د ق ق، ش يخ  العربيَّة ، و  م ة  الم ح  العالَّ
ليم الحمصّي  الشَّيخ ياسين بن زين الدلين بن أبي بكر بن محمد بن الشَّيخ ع 

 هد(، مولد ه بحمص، نزيل  مصر. 1061يمّي )تالشَّافعّي الشَّهير بالع ل  

استعان العليمي في حاشيت  بآراء السابقين وشروحهم، حتى يوش   أن 
ا وليس حاشية، لكنَّها ليست بشرٍح وال بحاشية بالمعنى الدقيق، فهي  نصنفها شرحب
بين هذا وذا ، ألنَّ  لم يقم بالشرح المفصل لكل المساةل، ولم يقف على شرح 

، وأبدى اآلراء ، وعر   بعين ،  بل جمع علوم اآلخرين فأعاد بناءها وأجز ل  القول 
ة في االتلفاق  ، فكانت ل  بصمٌة خاصَّ القضايا والخالفات فوافق ، وعار  

ا الوساةل  العلميَّة  الق ويمة .  والم عارضة، وشخصيت  المستقلة المميزة، مستخدمب

ين الع ليمي  على ألفيَّة  ابن مال ، وم ن خالل  دراس تي ل حاشية  الشَّيخ ياس
ره  األساسيَّة ، باإلضافة إلى رأي    ا ي ت م  االستناد  إلي  إلى مصاد  وجدت   يعزو م 

 الم ست قل الذي قوَّاه بأدلَّة من آراء  العلماء الذين  سبقوه.

، والرأيُّ  واب  أسأل  أْن يوفقني في ب حث ي هذا إلى ما في  الخير  والصواب 
نلي أ ْشه د  اب  أنَّ هذا العمل  ا ، وا  ن  باألدلَّة، والمقيَّد  بأخالق  الم ت ع ل مين  لس ديد المحصَّ

، وم ا م بْتغ اه  إالَّ الرلضا م ن ربٍّ ع ظيٍم، واب  وليُّ ذل   ا ل و ْجه    الك ريم  خال صب
ْول ى، ون عم  النصير.  والقادر  علي ، ن ْعم  الم 

 ياسين العليمّي: تعريٌد بال يخ  

 اسمه ونسبه:
لغوٌي ونحوٌي شامٌي من حمص، ومن أبرز علماء عصره في اللغة والنحو، ي ع دُّه      

م ؤ رلخو النحو العربي من نحاة مصر وبالد الشام، هو الشيخ " ياسين بن زين الّدين بن 
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ي، نزيل مصر، أ بى بكر بن م ح مَّد بن الشَّْيخ عليم الحمصي الشافعي الشهير بالعليم
اإلمام البليغ، شيخ اْلع ر بيَّة، وقدوة أ ْرب اب المعاني و اْلب ي ان اْلمش ار إ لي  بالبنان في محفل 

ن ش أ به ا"  .(1)التلْبي ان، مولده بحمص ورحل م ع  و ال ده الى مصر و 

 حيات  وأخالق :
بعد ذل  في  ول د  ياسين بن زين الدين بن أبي بكر في مدينة حمص، وانتقل     

صغره إلى مصر بصحبة أبي ، فنشأ في القاهرة، وتلقى العلم هنا ، و ك ان  ذكيا حسن 
اْلف هم، وبرع في اْلع ل وم اْلع ْقل يَّة، وشار  في األصول و اْلف ْق ، وتصدر في األزهر إلقراء 

كان اْلع ل وم، والزم  أ ْعي ان أفاضل عصره، وحظي كثيربا وشاع ذكره وبع د صيت ، و 
نعام كثير على طلبة العلم وكلمة  لم والتواضع، ول  مال جزيل وا  مطبوعبا على الح 
مسموعة، لم يكتف  ياسين الحمصي بدراسة العلوم اللغوية، وعكف على دراسة علوم 

 . (2)مختلفة وألَّف فيها

 : يوخه
 منصور السطوحي. -1
 الشهاب الغنيمي. -2
 .(3)الشمس الشوبري -3
 
 

                                                           
 (. 4/491المحبي األموي، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ) (1)
 (.4/491انظر: المرجع السابق ) (2)
(. 4/491(. والمحبي األموي، خالصة األثر )1/146انظر: المرادي، توضيح المقاصد ) (3)

 (.237، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة )والطنطاوي
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 وفاته:
ه(  1061بن زين الدين الحمصي في الواحد والعشرين من شعبان سنة )ت وفلي ياسين  

 .(1)بمدينة القاهرة، وخلَّف وراءه عددبا من المؤلفات في النحو والبالغة والفق  والعقيدة
 :(2)مدلفاته

 حاشية على ألفية ابن مال . -
 تعليق ياسين الحمصي على حاشية األزهري للتصريح. -
 ن  قطر الندى وبل الصدى.حاشية على شرح ابن هشام لمت -
 حاشية على شرح التلخيص المختصر البن السعد التفتازاني. -
حاشية على شرح عصام الدين اإلسفراييني على السمرقندية في  -

 االستعارات.
 حاشية على متن القطر وشرح  للفاكهي. -
 حاشية على فتح الرحمن شرح لقطة العجالن. -
 لتوحيد(.حاشية على شرح السنوسي، على صغراه )في ا -
 حاشية على التصريح شرح التوضيح. -
 شرح المية ابن الوردي. -

 :  عره
ْن   ق ْول  في لحظ : ل  شعٌر كثير، أ ْكث ره جيد ف م   و 

                                                           
(. كحالة، 4/492(. والمحبي األموي، خالصة األثر )1/146انظر: المرادي، توضيح المقاصد ) (1)

 (.13/177معجم المؤلفين )
(. وكحالة، معجم 4/492(. والمحبي األموي، خالصة األثر )8/130انظر: الزركلي، األعالم ) (2)

 (.13/177المؤلفين )
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ا فددددددددددددي غمددددددددددددده دددددددددددار مب  سدددددددددددحر ف لددددددددددددم أر ص 
  

 يفددددددددددددددددددددددددددددددرى سددددددددددددددددددددددددددددددواه  ف مددددددددددددددددددددددددددددددن أرى
   

 عجبدددددددددددا لغصدددددددددددن البدددددددددددان مدددددددددددن أعطافددددددددددد 
  

 ف ددددددددددددددوق اْلك ث يددددددددددددددب لبدددددددددددددددر تددددددددددددددّم أثمددددددددددددددرا
   

دددددددددن وصدددددددددل دددددددددام  ع  ددددددددداة جمالددددددددد  قدددددددددد ص  ك   ز 
  

 قربدددددددددددددددددا ف قيدددددددددددددددددر اْلقلدددددددددددددددددب رام ففطدددددددددددددددددرا
   

ندددددددددددد   اْلقلددددددددددددب ف ه ددددددددددددو  بهجددددددددددددره  صددددددددددددبرت ع 
  

يدددددددددددت صدددددددددددبرا  ميدددددددددددت ع سدددددددددددى يرثدددددددددددى لم 
   

دددددددددددددا يث دمعددددددددددددى م ْرسددددددددددددل لمددددددددددددا غ  ددددددددددددد   و ح 
  

ْنددددددددد   الصددددددددددود مسلسدددددددددال يامدددددددددا جدددددددددرى  م 
   

 فدددددددددددددددالرأس مشدددددددددددددددتعل بشددددددددددددددديب صددددددددددددددددوده
  

قدددددددددد انبدددددددددرى  والعظدددددددددم أضدددددددددحى واهيدددددددددا و 
   

ددددددددى لحدددددددد  اظ قددددددددد غدددددددددىو اْلقلددددددددب مددددددددن م وس 
  

 مرضددددددددددددى كلمددددددددددددا و ه ددددددددددددو  لددددددددددددن يتغيددددددددددددرا
   

 ان رام مددددددددددددددددرأى مددددددددددددددددن بددددددددددددددددديع جمالدددددددددددددددد 
  

ددددددددواب ل دددددددد   وحقددددددددي لددددددددن تددددددددرى  جعددددددددل اْلج 
   

ددددددددددددّده ددددددددددددين أْبصددددددددددددر خ   واللحددددددددددددظ منددددددددددددى ح 
  

ل ْيدددددددددددد   جعفددددددددددددرا  ف يدددددددددددد   الّربيددددددددددددع جددددددددددددرى ع 
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 ي ددددددددددا ذ ا الددددددددددذى قدددددددددددر زار طيددددددددددف خيالدددددددددد 
  

دددددددددددددا تأهدددددددددددددل للقدددددددددددددرى ددددددددددددديالب م   وأتدددددددددددددى ب خ 
   

دددددددددددد  ن بدددددددددددداألذىبددددددددددددالطيف قددددددددددددد منيددددددددددددت ل ك 
  

دددددددددددن عينددددددددددي الكدددددددددددرا  أتبعتدددددددددد  فسددددددددددلبت ع 
   

ددددددددددددددددا زار اال كددددددددددددددددي يعدددددددددددددددداتبني علدددددددددددددددددى  م 
  

 نددددددددددددددددومى فينفيدددددددددددددددد  ويجددددددددددددددددنح للسددددددددددددددددرى
   

تَّدددددددددددددددى أنندددددددددددددددي  ولدددددددددددددددرب ليدددددددددددددددل ط دددددددددددددددال ح 
  

دددددددباح ال  سدددددددفرا دددددددان  الصَّ  قدددددددد قلدددددددت ل دددددددو ك 
   

دددددددددددددددددددن ذكدددددددددددددددددددرت ب ط ول ددددددددددددددددددد   وسدددددددددددددددددددواده  ل ك 
  

 (1)ن أسدددددددددددهراأشعرالحسدددددددددددان فطددددددددددداب لدددددددددددي 
   

 التعريد بالحا ية:

اسين العليمي عن حاشيت  "هذه فواةد تتعلق بألفية اإلمام ابن مال ، قال ي 
جمعتها من خط فريد زمان ، وحيد أوان ، الجمال ابن هشام بهامش نسختين من 
المتن والنصف األول من شرح ابن الناظم، ومن أبحاث خاتمة المحققين شهاب  

م واألشموني والنكت، الملة والدين أحمد بن قاسم مما كتب  بهامش شرح ابن الناظ
وشواهد أخرى ظفرت بها حال القراءة، فخشيت عليها الضياع، وأرجو من فضل 
اب تعالى أن يحصل بها مزيد االنتفاع، وأن تكون وسيلة لي من حصول 

                                                           
 (.4/492المحبي األموي، خالصة األثر ) (1)
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المقصود من الثواب في دار الجزاء من الكريم الوهاب، إنَّ  مولى ذل ، وهو 
 .(1)حسبي هنال "

الفواةد كما أسماها بمنهجية معينة في التعامل مع  قام العليمي في هذه 
 األلفية وذل  في عدة مناٍح، وهي:

أْن يكون موافقبا لما قال  ابن مال ، ويدلل على رأي  بآراء الشراح ويذكر من -أوالب 
 هو مخالٌف منهم.

أن يعتر  على ابن مال  قول  في األلفية أو في شروح : كالتسهيل  -ثانيبا
ا على اعتراض  ويؤيده بأدلة من آراء الشراح.والكافية، ويد  لل أيضب

ا سريعبا دون  -ثالثبا أن يتعامل مع المسألة أو البيت بحيادية فيشرح  شرحب
 تعقيب.

أن يستدر  بع  األمور مما فات على ابن مال  ذكرها، مع ذكر  -رابعبا
 البرهان والدليل.

نما حلل آراء الشرَّاح معها. لم يكتف  العليمي بنقد األلفية وتحليلها ف -خامسبا  قط وا 

الحاشية مكونة من جزأين، يبلغ الجزء األول خمسماةة وخمس عشرة  
( صفحة، مرتبة على 580( صفحة، والجزء الثاني خمسماةة وثمانين )515)

ترتيب األلفية وأقسامها، بحيث تبدأ بالكالم  وما يتألف من  وتنتهي بفصل 
 اإلدغام.

دون فهارس ومراجع وغيرها من أمور التحقيق مطبوعة طباعة أولية  
الحديثة، فهي مطبوعة لكنها ليست محققة تحقيقبا علميبا، طبعت بالمطبعة 

                                                           
 (.1/2العليمي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
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ه(، وفي هامشها شرح ابن مال  1327المولوية بفاس العليا المحمية سنة )
 لكافيت .

 هل هي حاشيٌة أم شرح؟

نما يدل ذل    على النض  كتب المؤلف هذه الحاشية في أخريات حيات ، وا 
والتعمق واإلحاطة بمساةل علمي النحو والصرف عند العليمّي ، وقد يتوهم 
بعضهم فيسميها شرح ألفية ابن مال ، وليس األمر كما زعموا، فالمؤلف ال يجري 
في كالم  على نمط الشروح المألوفة، ولكن  يعلق في مواطن، ويتر  بع  

ن الناظم، وقال عن  الشارح، وابن المواطن، ويأخذ من شروح السابقين، مثل: اب
هشام وقال عن  الموضح، والشاطبي الذي أكثر العليمي من األخذ عن ، 
والمرادي كذل ، وغيرهم الكثير، وكان العليمّي ينقل منهم عن وعي وبصيرة ، 
وهنا  بع  الشروح التي أخذ عنها العليمّي لم تطبع وال اطَّلع عليها إال نخبة 

ن هنا جاءت أهمية هذه الحاشية، وقد أسماها المؤلف في علماء العربية، وم
بداية  مؤلف  بالفواةد، فقال: "فهذه فواةد تتعلق بألفية اإلمام ابن مال ، جمعتها من 

ا، (1)خط فريد زمان ، وحيد أوان " . فنرى أنَّ العليمّي أسماها فواةد ولم يسمها شرحب
ا ألقرَّ بذل .  ولو كانت شرحب

 

 

 

                                                           
 (.1/2العليمي ، حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مال  ) (1)
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 الى ألفية ابن مالك في حا يته منهج العليميّ 
 

 أسلوب العليمّي في حا يته

توقفنا هذه الحاشية على عالٍم متمكن من العربية وعلومها، جليل القدر، 
موسوعة عصره، امتل  من العلم ما يسمو ب ، فكان متعمقبا في اللغة، عارفبا 

دينا ليست قليلة بأسرارها، متدبربا دقاةقها، محلالب مساةلها، فالحاشية التي بين أي
ا، ف نَّها أثر جليل في  األهمية، أو أنها زيادة ال جديد فيها، بل على العكس تمامب
العلم، واالبتكار، والمقارنة والتحليل العميق والتدبر في المساةل، والتعرف على 
آراء الشراح، وما يزيدها أهمية أنَّها جمعت آراء  لشرَّاح لم تصلنا كتبهم، فكانت 

مما يضفي على التراث اللغوي عند العرب إشراقةب جديدة تفصح عن الحاشية 
 قدر الشيخ: )ياسين العليمّي الحمصي( في عالم اللغة العربية.

وقد اعتمد الشيخ ياسين العليمّي في حاشيت  على أسلوب متميز في عر  
ا من أسلوب  على النحو التالي:  المساةل النحوية والخالف فيها، وأبين بعضب

يورد العليمّي مقطعبا من ألفية ابن مال  حيث يصدر المسألة بكلمة  -أوالب 
)وقول ( ثم يورد الجزء المراد تبيين  من األلفية متناوالب إياه بشرٍح موجز، 
واالستشهاد والتمثيل علي ، كلُّ ذل  باختصار ليدل على أنَّ حاشيت  قد خاطبت 

ألفية ابن مال  مطَّلعبا عليها أهل العلم، فال بد للناظر فيها أن يكون عارفبا ب
اطلالعبا جيدبا، كما أنَّ  ال بد ل  أن يكون عارفبا بشروحها ومساةل االتفاق 

 والخالف فيها، وما تعر  ل  العلماء من آراء حولها.

ا موجزبا غير مخلٍّ للمسألة، مستندبا في  إلى  -ثانيبا كثيربا ما يورد العليمّي شرحب
ه لأللفية، فيذكر أوج  الخالف، وتعدد اآلراء في المسألة أبرز العلماء الذين سبقو 
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نما يرجح، وينق ، ويعدل، ويقترح،  الواحدة، وال يعتمد أسلوب السرد المجرد، وا 
، ويكون ذل  بناءب على اطلالع   ويستدر ، ويرتب، متى وجد إلى ذل  سبيالب

 الواسع على مصادر العربية، وليس ضرببا من الخيال.

العليمّي في حاشيت  على قضايا نحوية وصرفية أثارت الجدل  ينب  -ثالثبا
بين العلماء ووقع فيها الخالف، فيجمع فيها أكبر قدر من آراء العلماء ويرجعها 

ا في ذهن المتلقي.  إلى مصادرها األصلية، مما ال يدع فيها شكبا أو غموضب

فأورد  -ليلةوهي ق–التزم العليمّي الحياد في بع  المساةل النحوية  -رابعبا
نما  آراء الشراح والعلماء فيها ولم يبرز رأي  بوضوح، وهذا ليس لعدم العلم بها، وا 
 لتر  المجال لتدبرها، وتمعن ما فيها، فال يمكن للعليمّي فر  آراة  على غيره.

ذكر العليمّي المصادر النحوية التي رجع إليها، فكان يسميها في  -خامسبا
ن دلَّ ف نما يدل معظم األحيان، ويعزو المس اةل واآلراء إلى أصحابها، فهذا وا 

على األمانة العلمية عند العليمّي، ومن أبرز من أخذ عنهم وذكرهم في مقدمة 
، والشهاب ، واألشموني، والشاطبي، وابن هشامحاشيت : ابن الناظم

 . القاسمي

                                                           
 - ( م م(، محمد بن محمد بن عبد اب بن مال   1287 - 000هد =  686 - 000ابن النَّاظ 

اب، بدر الدين: نحوي: هو ابن ناظم )األلفية( . من أهل دمشق مولدا ووفاة. الطاةي، أبو عبد 
 7/30ط( يعرف بشرح ابن الناظم، انظر: الزركلي، األعالم ) -سكن بعلبّ  مدة. ل  )شرح األلفية 

- 31.) 
 - ري ابن ه ش ام هو أبو محمد عبد اب جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اب بن هشام األنصا

م(. وهو من أةمة النحو العربي، انظر: 1360 -م 1309هد( ) 761 -هد  708المصري من )
 (.1/147الزركلي، األعالم )
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ا ب ا إذ إنَّ  أخذ -سادسبا ا خاصب بع  النصوص  يتَّبع العليمّي في نقل  منهجب
ا كما وردت، وربما هذا مما قد  كما هي من مؤلفيها، وكان ينقل بع  اآلراء نصب
يعاب علي ، وعدم تحديد البداية والنهاية للنص في بع  األحيان مما قد يسبب 
الخلط بين كالم  وكالم غيره من العلماء اآلخرين، لكنَّ  في مجمل النصوص 

 فكان يعزو اآلراء إلى قاةليها.اتبع إسناد األقوال إلى أصحابها، 

ا سلسبا سهالب بعيدبا عن التعقيد، فقد  -سابعبا اعتمد العليمّي في حاشيت  منهجب
قسم حاشيت  وفقبا ألبيات ألفية ابن مال  وأقسامها ووفقبا ألبواب شرح الكافية، 
فابتدأ الحاشية بمقدمة ابن مال ، وأنهاها باب اإلدغام، فقد اتبع منه  الترقيم 

التوزيع والتقسيم، فكان يقسم المادة العلمية إلى أقسام وضروب ويتناول كل قسم و 
بشرح موجز بناءب على كل جْزٍء ومقطٍع في ، محلالب إياه على حسب مبتغاه، 
مستشهدبا علي  باآليات واألحاديث، والشعر، واألثر، فيما يلزم  منها ومما ورد 
                                                                                                                                           

 - (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، 1388 -هد  790الشاطبي )م
ن أهل غرناطة، انظر: أبو إسحاق: حافظ ثقة، محدث، مفسر، أصولي، من أةمة فقهاء المالكية، م

 (.1/23نويه ، معجم المفسرين )
 - ( م 1435هد/838األشموني أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى بن يوسف- 

م(، ي ع رف باألشموني، نسبةب إلى مدينة أشمون. هو نحويٌّ وفقيٌ  وأصوليُّ مصري 1464هد/929
مؤ رلخو النحو العربي من رجال المدرسة المصريَّة من القاهرة في القرن التاسع الهجري، وي ع دُّه 

 (. 5/10الشاميَّة، انظر: الزركلي، األعالم )
 - ( هو نحويٌّ 1585 -هد 994شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي األزهري ،)م

حو العربي من وفقيٌ  مصريٌّ من القرن العاشر الهجري، وهو أشهر نحاة عصره، ي ع دُّه مؤ رلخو الن
رجال المدرسة المصريَّة الشاميَّة، من تصانيف : فتح الغفار بكشف مخبأه غاية االختصار في فروع 
الفق  الشافعي في مجلدين حاشية على شرح ألفية ابن مال  في النحو، الحواشي والنكات والفواةد 

جوامع للسبكي في المحررات على مختصر السعد في المعاني والبيان، حاشية على شرح جمع ال
اصول الفق  المسماة باآليات البينات، وحاشية على شرح المنه . انظر: الغزي، الكواكب الساةرة 

 (.2/48(. و كحالة، معجم المؤلفين )3/111بأعيان المةة العاشرة )
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الل  مبتغاه، ويعين المتلقين في  نصوص، وهذا منه  وصفي راةد يوصل من خ
 على االستيعاب والفهم والتحليل.

شدراق المعنددى،  -ثامنبدا  تميدز العليمددّي بسالسدة األسدلوب، وسددهولة التعبيدر، وا 
وروعددة األداء، وكثيددربا مددا كددان العليمددّي يوجدد  كالمدد  للمتلقددي، فكددان يقددول: تنبيدد ، 

ل ذل : ما قال  فدي حكمد  ، ومثا(1)الجواب...إلخ -فاعلم ، تأمل، فاةدة، ف ن قلت
للق اُُب ددالرَّاف ع النصددب  ل دد    ددا ع  مَّ ددو ى النَّاة ددب  م  ددا س  م  علددى بيددت ابددن مالدد  بالزيددادة )و 
محّققًّددا( حيدددث قدددال: "أراد رافدددع الناةدددب ال الفاعدددل فلدددم يحدددت  إلدددى اسدددتثناء الفاعدددل، 

مصدنف قدال أنَّ ال واعلدموالمشب  ب  وهو اسم كان وأخواتها كما فعل في التسدهيل...
فددي شددرح هددذا البيددت فددي الكافيددة: كمددا ال يكددون للفاعددل إال فاعددل واحددد، كددذل  ال 
مدا مضدمر. ومدا سدواه ممدا يتعلدق  ينوب عن الفاعل إال شيء واحد، إما ظداهر، وا 

" ن يكن  فمنصوب محالب  .(2)بالرافع فمنصوب لفظا إن لم يكن جاربا ومجروربا، وا 

مثدددل:  "ُ)تنبيددد (ُمسددداةل كمدددا نبَّددد  بقولددد : وكدددان كثيدددربا مدددا يدددورد تنبيهدددات علدددى ال
اختار الناظم في  اإلضمار وهو قدول جماعدة، وزعدم قدوم  (3)علفتها تبنبا وماءب باردبا

 أنَّ الصواب كون  على التضمين.

أما قول : )تأمل(، فمثل ما ورد عند العليمي في مسألة جعل ال مع اسمها 
محوا في قولهم أنَّ ال مع اسمها مبتدأ في محل المبتدأ، قال العليمي: " فلعلَّهم تس

                                                           
 (.1/60انظر: العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
(. والعليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  2/612ية الشافية )ابن مال ، شرح الكاف (2)
(1/214 .) 
ْين اه ا(، قال العيني: أقول: هذا رجز مشهور بين  (3) هذا صدر بيت وعجزه هو: )حتى ش ت ْت ه مَّال ةب ع 

جني، القوم لم أر أحدا عزاه إلى راجزه. وبحثت فلم أعثر على قاةل ، وهو من شواهد: ابن 
 (.1/312(. وابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب )2/433الخصاةص، )
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أو أرادوا مع كون المجموع مبتدأ أنَّ الخبر إنما هو منسوب، أي: بالنفي لالسم 
 .(1)"فليتأملوحده 

اعتر  العليمّي في بع  األحيان على ترتيب النظم، وأبدى رأي   -تاسعبا
 في ، ومثال ذل : اعتر  العليمّي ترتيب بيت ابن مال : 

 ين  اللَّدددددددددددد   ف ددددددددددددي أ ْلف يَّدددددددددددد ْ و أ ْسددددددددددددت ع  

يَّدددددددد ْ    ددددددددد  النَّْحددددددددو  ب ه ددددددددا م ْحو   م ق اص 

   

فقال: "كان األولى أن يقدم اللفظة المعظمة لالعتناء أو التبر ، وال فاةدة معنى 
"  .(2)الحصر عند من قال التقديم يفيده والوزن يقبل ، فكأن يقول: واب  أستعين 

 

ابن مال  من بع  الشروط وذل  لتقيد ما ذكر العليمي ما أهمل   -عاشربا 
ا على عددها كأن يقول: "يتضح من كالم الناظم أنَّ لإللغاء  أطلق ، ونب  أيضب

أن ال يكون في -كون  متصرفبا، الثالث-كون الفعل قلبيبا، الثاني-شروطبا: األول
د : أن ال يؤكد بتكرار وال بصريح المصدر، ف نَّ التوكيوبقي شرط رابعاالبتداء، 

 (3)يقتضي االعتناء بالمؤكد، واإللغاء ينافي ، فلذل  يقبح إلغاء المؤكد، ومسةلة
 .(4)المصدر كلُّهم يذكرها، وتكرار الفعل قلَّ من يذكرها"

ٍف   ب ْعد  ع اط  ا في مسألة اإلطالق في العاطف في قول ابن مال : )و  وقال أيضب
حرف مخصوص، فأشار إلى البيت أطلق في العاطف، ولم يقيده بع :(ب ال  ف ْصلٍ 

أنَّ  ال يختص بالواو، وقال  الشاطبي: بل قالوا بقي علي  أو شبه  ليدخل: 
                                                           

 (.1/168العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
 (.1/4المرجع السابق ) (2) 
 األصح: مسألة. (3)
 (.1/177العليمّي، حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مال  ) (4)
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)ضربت القوم حتى زيدبا ضربت (، )وما رأيت زيدبا لكن عمربا رأيت ( أو )بل عمرو 
 .(1)رأيت (ا ألن الجمل ال يعطفن بهن"

ا ما جاء في مسألة عمل اسم الفاعل: "  شارحون بقي قال الومن ذل  أيضب
 .(2)على المصنف شرطان آخران لعمل اسم الفاعل أال يصغر وأال يوصف"

تتبع العليمي األصول التي أخذ منها ابن مال  في كثير  -الحادي عشر 
من األحيان، وكان أحيانبا يشرح كالم ابن مال  بكالم  في مصنفات أخرى، كأن 

الكافية، فقد كان العليمّي يذكر البيت من األلفية ويشرح  من التسهيل أو شرح 
كثير االعتماد عليهما، باإلضافة إلى النظر في شروح األلفية وأخذ ما يلزم منها، 

 وقد كان رحم  اب كثير االطلالع على شراح األلفية الذين سبقوه.

ذكر العليمّي بع  اللغات الواردة عن العرب، ونب  إليها في  -الثاني عشر
ما جاء في األسماء الستة، حيث علق الشيخ ياسين كثير من المساةل، ومنها 

ا من لغات العرب، مثل:   -رحم  اب  –العليمّي  على إيراد ابن مال  بعضب
القصر والنقص، وعدم ذكره للغات األخرى، ويقول: لو أراد ابن مال  في ألفيت  
ضبط القوانين فلما تطرق للغات العرب وبين ما هو األحسن واألشهر دون أن 

كر اللغات كافة، ويضيف أنَّ ابن مال  اقتصر في )الحم ( على لغتين سوى يذ
األولى، وأوهم أنَّ باقي العرب متفقون على إعرابها مع العلم أنَّ بها ست لغات، 
وهي: الثالث األولى المذكورة في األلفية، فاألولى: حم  بالحركات، والثانية: حمو 

أهمل ابن مال  الثالث األخرى: حمو بالحروف، والثالثة: حما بلغة القصر، و 
( خمس لغات:  ا أنَّ في )أخ  كدلو، وحمد ء كخبء، وحما كرشا، وذكر أيضب
( مشددة، والخامسة: )أْخٌو( كدلٌو،  الثالث المذكورة كما في )حم(، والرابعة: )أخٌّ

                                                           
 (.1/221ع السابق )المرج (1)
 (.1/432المرجع نفس  ) (2)
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 ) (  المشددة، وفي )هن  وفي )أب( أربع لغات: الثالث المذكورة، والرابعة )أبٌّ
( مشددة، أي: أنَّ األولى والثانية إما بالقصر أو ثالث لغ ات: ثالثهما )هنٌّ
. ويؤكد العليمي على أنَّ  "ال يقال أنَّ هذه لغات غير مشهورة، فلم (1) بالنقص

يذكرها بخالف ما ذكر ف نَّ  مشهور، ألنَّا نقول   ليس كذل . ألنَّ إعراب هن  
حم ( كما نص علي ، وكذا بالحروف قليل والنقص في )أب وأخ( نادر وفي )

القصر فيهنَّ كما في التسهيل، والجواب أنَّ  لو اقتصر على ذكر اإلعراب 
ْر علم أنَّ  بالحروف أوهم اتفاق العرب على ذل ، ولما ذكر فيها لغات أ خ 
اإلعراب بالحروف جاةز على الجملة ما عدا )فو ، وذو مال( وما ذكر من بقاء 

الناظما ألنَّ قصده أْن يبين كيف يحتذي كالمهم اإليهام فغير متج  على قصد 
فذكر اإلعراب بالحروف وغيره، ولم يشرح كل اللغاتا ألنَّ  من وظاةف اللغوي، 

 .(2)وذكره انتقال من علم إلى علم لغير ضرورة"

ذكر العليمّي حج  المخالفين، والموافقين، ورجح ما يراه  -الثالث عشر 
 ة والبرهان.الصواب معتمدبا فيها على األدل

اعتمد العليمّي رمزين اثنين وهما: )س، ح(، أما )س(  -الرابع عشر 
فالراجح عندي أنَّ  قصد ب  سيبوي ، والرمز )ح( أظن بأن  اختصار لقول : 

 .(3)حينةذ

راعى العليمّي الحقيقة، وبعد قدر اإلمكان عن المجاز،  -الخامس عشر 
ا دونما تعقيد، ولم يذكر نما كانت  فكان أسلوب  واضحب آراء تنم عن أهواة ، وا 

                                                           
 (.1/153انظر: الشاطبي، المقاصد الشافية  ) (1)
 (.26 - 1/25العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)
-101-98-78-71-62-55-52-40-34-22-16-14-1/12انظر: المرجع السابق ) (3)

 ...إلخ(.105-106-108-116-117-122-126-133-134-155-156
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ن كانت  جميعها مبنية على أسس علمية قويمة، تابعة لمن سبق  من الشّراح، وا 
من اجتهاده، لم تكن إال عن دراية واسعة ومبنية على أصول النحو العربي، من 

 سماع، أو قياس، أو إجماع.

 ايوب الحا ية:

كثير من األحيان على  كان العليمّي يقتصر في ذكر الشواهد في -أوالب  
جزء من البيت، ويكتب كما في البيت، كما أورد بع  اآليات دون التنبي  
عليها، أي لم يقل فيها قال تعالى، أو لم يحدد موطن الشاهد فيها، كأن يقول: 
ورد في سورة كذا، فكانت الشواهد في بع  األحيان تغوص مع النص في فل  

اعتر  العليمي على ابن ت ، ومن ذل : واحد، وهذا مما قد يعاب على حاشي
مال  ألن  قّدم حكم )غير( على حكم )قبل( مع أن )غير( محمولة على )قبل( 

، ثم يقول: "كذا  البيتفقال: "وكان األولى: )واضمم بناء قبالب ان عدمت ما( 
 .(1)بعد غير حسب أول"

 ومما ورد عند العليمي من عدم تحديده لموطن االستشهاد في اآليات
الكريمة: كقول  في مسألة نظمية: " ما جاء من  في النظم يكثر مع احتمال  

ف نها محتملة لالستةناف،  2كآية ط إلشباع الحركات، وما جاء في الكالم مؤول 
 .(3)، وأن يكون األلف لإلطالق"وأنت ال تخشىأي: 

                                                           
 (.1/403العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
كبا و ال  ت ْخش ى﴾، ]ط :  (2) اف  د ر   [.77قول  تعالى: ﴿ال  ت خ 
 (.1/40المرجع نفس  ) (3)
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ن وكثر عند العليمّي أن يأتي بشواهد القرآن الكريم دون التنبي  عليها، وم
ذل : من جاء من قول العليمّي في مسألة )وتصحب الواسط معمول الخبر(، 

 .(1)حيث قال: "بقي أنَّها قد تدخل على العامل نحو: إن وجدنا أكثرهم لفاسقين"

لم يقم العليمّي بضبط الكلمات وحتى المشكلة منها، وهذا ساةر في  -ثانيبا 
 جميع حاشيت .

ت، في بع  الكلمات، فكأْن يقول: أغفل العليمي بع  الهمزا -ثالثبا 
الفادة بدالب من إلفادة، ليال بدالب من لةال، او بدالب من أو، احدهما بدالب من 
أحدهما، ان، اجماع، االسناد، أرادوا، وقد كتب بع  الكلمات بصورة أظنُّ 
بصحتها، كأن يقول: مسةلة واألصل: مسألةا ألنَّ الهمزة مفتوحة وما قبلها 

ليس أنَّ هذه األخطاء الشاةعة سببها الطباعة المبدةية للكتاب و ساكن، وأظنُّ 
 )صورًا من العليمي رحمه ا. 

  واهد العليمّي وأصوله النحوية في حا يته الى ألفية ابن مالك
من أصول النحو العربي التي أجمع عليها علماء النحدو المتقددمون ، واسدتدل 

س ، واإلجمددداع ، والتعليدددل وهدددو أحدددد بهدددا العليمدددّي فدددي حاشددديت : السدددماع ، والقيدددا
أركدددان القيددداس ، فقدددد أورد فدددي شدددرح  هدددذه األصدددول علدددى نحدددو واضدددح وجلدددي ، 
دا مختصدربا ،  لالستدالل على مساةل النحو المختلفدة ، وسدأعر  لكدل دليدل عرضب

 استخلصت  من بع  اعتراضات  التي أحصيتها في هذا البحث .

 

 

                                                           
 (.1/146المرجع نفس  ) (1)
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 السماع : -أواًل 

ن كددددالم العددددرب الموثددددوق بعددددربيتهم وفصدددداحتهم ، السددددماع : هددددو مددددا ثبددددت مدددد
، وأقدددوال العدددرب  فدددالكالم المسدددموع هدددو : القدددرآن الكدددريم ، وكدددالم النبدددي الكدددريم 

ددا ونثددربا ، إلددى وقددت فسدداد األلسددن ويقدددر بمنتصددف القددرن  المددأثورة ، وأمثددالهم نظمب
 . (1) هد(150الثاني الهجري عام )

قدددل( ، وعرفددد  بقولددد  : "النقدددل هدددو كدددالم وسدددمَّاه أبدددو البركدددات األنبددداري بدددد )الن
 .(2)العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلَّة إلى حد الكثرة"

نما كانت مبنية على شواهد وأدلة، ومن هذه  فلم يأت  العليمّي بآراة  عبثبا، وا 
عن  الشواهد: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر العربي، واألمثال الواردة

العرب، وغيرها، وتفاوت مقدار ما استشهد ب  من بين هذه األربعة، فقد استشهد 
بالقرآن الكريم في كثير من المساةل، ولكنَّ استشهاده في الشعر كان أكثر من 
استشهاده بالقرآن الكريم، أما الباقية فكان استشهاده بها على قلة، وأفصل القول 

 ة:مقرونبا باألدلة على النحو التالي

 است هاد العليمّي بالقرآن الكري : ( أ 
من الواضح والملموس في حاشية العليمي أنَّ العليمي استشهد بالقرآن الكريم 
في كثير من المواقف، إما لمعارضة ابن مال  أو لموافقت ، وقد حذا في 
استشهاده باآليات حذو العلماء والشراح السابقين، وكان في بع  األحيان 

المختلفة، إما لتقرير مسألة، أو لردها، وأذكر بع  النماذج يستشهد بالقراءات 
 من اعتراضات  واستشهاده بالقرآن الكريم:

                                                           
 (.48السيوطي، االقتراح في أصول النحو ) (1)
 (.81دلة )األنباري، لمع األ (2)
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مسألة إطالق جواز القياس في قول ابن مال  )أساٍر دان(،  أورد العليمي   -1
تنبيهبا، بقول : "اقتضى إطالق جواز القياس في )أساٍر ذان( أن يقال ب  فيما 

ْن آل ه ت ي﴾ إذا كان ٌب أ ْنت  ع  ، وقد (1)بعد الصفة ضمير منفصل، نحو: ﴿أ ر اغ 
نص على جواز ذل  في شرح التسهيل، وانبنى على ذل  جواز عدم 
المطابقة، فيكون الضمير المنفصل فاعالب البتة، نحو: أقاةم أنت، وأضارٌب 

 .(2)أنتم"
دبا يأت ي اعترا  العليمّي على التسهيل في شرح  لقول ابن مال : ) -2 م فر  و 

ْمل ة(: واعتر  ياسين العليمّي بقول : "اقتضى كالم  هنا وفي  وي أتي ج 
البيت الذي بعده أنَّ ارتباط الجملة بأحد أمرين، إما باشتمال الجملة على 
شيء من معنى المبتدأ، أو بكون الجملة هي كلها معنى المبتدأ، وزاد في 

ين  التسهيل ثالثبا وهو أن يقوم بعضها مقا م مضاف إلى العاةد، نحو: ﴿و الَّذ 
﴾ بَّْصن  ا ي ت ر  ون  أ ْزو اجب ي ذ ر  ْنك ْم و  فَّْون  م  أي: يتربصن أزواجهم، ورابعبا وهو  (3)ي ت و 

العاةد، وأقول: ال حاجة لهذا لدخول  تحت الوج  األول، وال للثالث ألنَّا نمنع 
ن بعدهم، أو أزواجهم القاعدة، واآلية مؤولة على وأزواج الذين، أو يتربص

 .(4)يتربصن"
( المكسورة بالتخفيف أكثر من إعمالها، ولذا قلت:  -3 قال ابن مال : "إهمال )إنَّ

. واعتر  العليمي بقول : "قضية تعليل لزومها مع اإلهمال (5)فقلَّ العمل"
بااللتباس اللزوم مع اإلعمال إذا خيف اللبس بأن كان االسم مبنيبا أو 

                                                           
 [.46]مريم:  (1)
 (.1/70العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)
 [.234]سورة البقرة:  (3)
 (.1/77العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (4)
 (.1/503ابن مال ، شرح الكافية الشافية ) (5)
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ْن الفتى قاعٌد وبذل  صرح الرضي" مقصوربا، نحو: إنْ  ، (1)هذا قاةٌم وا 
واعتر  العليمي نص ابن مال  في عدم ذكره لموقع الالم، فقال: "حق  أن 
يبين محلها، فيقول في ثاني الجزأين إن كانت اسمية وفي المعمول الذي 

 .(3)"(2)كان خبربا في األصل إن كانت فعلية، نحو: ﴿و ا  ْن ك ان ْت ل ك ب ير ةب﴾
اعترا  العليمي على قول ابن مال  باطَّراد حذف الجر مع )أنَّ وأْن(،  -4

ن تعّين عند  حيث قال ابن مال : "اطرد حذف حرف الجر مع )أّن وأْن( وا 
حذف  نحو عجبت  أْن ي بغ   ناصٌح وطمعت أّن  ت قبل. فلو لم يتعّين الحرف 

، ف ن  ال ي درى عند حذف  مع أّن وأْن المتنع الحذف نحو رغبت أن يكون كذا
هل المراد رغبت في أن يكون أو عن أن يكون، والمرادان متضادان معنى، 

. واعتر  العليمّي بقول : "إنَّ الناظم ال يفرق (4)فيمتنع الحذف في مثل هذا"
نَّ كالم  هنا شاهد على تل  الدعوىا ألن  احترز  بين اللبس واإلجمال، وا 

تفعل( فال بد في  من التصريح  بقول : مع أمن لبس عن نحو: )رغبت أن
بالحرف، وأن يقال: )عن أن تفعل(، أو )في أن تفعل( فجعل ذل  لبسبا مع 

ب ون   أنَّ  ال يتبادر من  شيء وال يشكل علي  الحذف في قول  تعالى: ﴿ ت ْرغ  و 
﴾ وه نَّ  .(6)ا ألن ذل  مما أمن في  اللبس لوجود قرينة"(5)أ ْن ت ْنك ح 

                                                           
 (.1/151ألفية ابن مال  )العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على  (1)
 [.143]سورة البقرة:  (2)
 (.1/151العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (3)
 (.4/150ابن مال ، شرح تسهيل الفواةد ) (4)
 [.127]النساء:  (5)
 (.1/236العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (6)



 

 -84- 

نما ذكرت النماذج على سبيل التمثيل وليس والشواهد القرآنية  كثيرة وا 
 .(1)للحصر، ولالستزادة انظر الحاشية

القواعد على القراءات المختلفة للقرآن الكريم في  واعتمد العليمّي على تقرير
بع  األحيان دون أن يذكر صاحب القراءة، ومن ذل  على سبيل المثال 

ا للحرف امسألة:  لمحذوف أم ليدل على البعد، يقول التشديد في النون تعويضب
العليمّي: "لكن  تعر  هنا للتعليل قصد التنبي  على التنكيت على المخالف الذي 
زعم أنَّ التشديد يدل على المرتبة القصوى في اإلشارة وهو ينفي المرتبة الثالثة، 
ن ولهذا أخر الكالم على ذل  إلى هذا البابا ليؤيد ما ذهب إلي  بالتشديد في الذي

﴾ بالتشديد  (2)واللتين واستدل أيضاب على ما ذهب إلي  بقراءة ﴿إ ْحد ى اْبن ت يَّ ه ات ْين 
مع قرب المشار إلي  وال بد أْن يضم إلى ذل  أنَّ األصل عدم تنزيل القريب 

 .(3)منزلة البعيد"

                                                           
-146-133-132-125-111-109-97-96-76-70-20-1/18ق )انظر: المرجع الساب (1)

147-151-174-176-177-201-210-221-229-253-255-263-287-307-
38-312-318-322-324-326-331-345-346-355-356-371-374-377-
391-404-408-409-410-423-426-433-436-462-484-490-492-493-
498-510.) 

 [.27]القصص:  (2)
-25-24-15-14-13-12-11-1/9اشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  )العليمّي، ح (3)

26-36-38-39-40-51-52-53-56-57-58-61-62-63-68-69-71-72-74-
76-77-78-79-81-82-84-85-89-90-92-94-95-98-100.)... 
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، قال العليمي:  ا: ما جاء في مسألة: زيادة الالم في خبر أنَّ ومن ذل  أيضب
إ نَّه ْم ل ي ْأك ل ون  الطَّع ام ﴾ م األولى زاةدة كزيادتها في الخبر في قراءة: ﴿"وقيل الال

(1) 
"  .(2)بفتح أنَّ

 است هاد العليمي بالحديث: ( ب 
استشهد العليمّي في الحديثا لكن  كان أقل من استشهاده بالقرآن الكريم، 
وبالشعرا ألن بع  األحاديث قد رويت بالمعنى فيضعف االستشهاد بها، 

 :(3)والعلماء على ثالثة مذاهب

 االستشهاد بالحديث مطلقاب. -المذهب األول

ثبات  من النحاة من أكثروا االستشهاد بالحديث في مساةل النحو والصرف وا 
اللغة دون تحفظ في الجملة، وعلى رأسهم اإلمام جمال الدين ابن مال ا حيث 

فى أثره في االستشهاد عدد بلغ من االستشهاد بالحديث مبلغاب لم ي سبق إلي ، واقت
من النحاة كالرضي االستراباذي، وابن هشام، وابن عقيل، وغيرهم، وأيد هذا 

، وابن (6)، والبغدادي(5)، والدماميني(4)الموقف جماعة من النحاة، كناظر الجيش
 .(7)الطيب الفاسي

 المذهب الثاني: منع االستشهاد بالحديث.

                                                           
 [. 20]الفرقان:  (1)
 (.1/146العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)
 (.46السيوطي، االقتراح في أصول النحو ) (3)
 (.9/4410انظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد ) (4)
 (.4/241الدماميني، تعليق الفراةد على تسهيل الفواةد ) (5)
 (.1/14البغدادي، خزانة األدب ) (6)
 (.525/ ص1الفاسي، في  نشر االنشراح من رو  طي االقتراح ) (7)
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ثبات توسع بع  النحاة في االستشهاد بالح ديث على المساةل النحوية، وا 
القواعد واللغة، دون التحقق من إسناد الحديث وتواتره، وكان ذل  سبببا لوقوع 
ة الطوال  اللحن في كثير من األحيان، وكما نعلم أنَّ كثيربا من األحاديث وخاصب

صلى اب –منها روي بالمعنى ، فتبطل الحجة  لخروج  عن لفظ رسول اب 
، وأبو (1)إلى لفظ غيره، وهذا ما ذهب إلي : أبو الحسن بن الضاةع -علي  وسلم

، حيث  تعقبا من سبقهما ممن يستشهد بالحديث، ونسبا إلى (2)حيان األندلسي
تر  االستشهاد بالحديث على إثبات اللغةا  -كسيبوي  وغيره -متقدمي النحاة 

ي الحديث من قبل وذل  لجواز الرواية بالمعنى كما قلت سابقبا، ووقوع اللحن ف
 الرواة.

والجزم بالمنع مطلقاب في  نظرا ألن أبا حيان نفس  نقل بع  استشهادات ابن مال  
، وهذا يدل على أن  يجيز (3)دون تعقب، واستشهد هو في مواضع من كتب  بالحديث

االستشهاد بالحديث إذا انتفت شبهة الرواية بالمعنى ووقوع اللحن بوروده من عدة طرق، 
شدد في الرد على ابن  –واب أعلم  -فيده قول : )وتظافر النقل في الحديث(، ولكن  كما ي

 مال  دون اتخاذ الحجة الكافية.

 الموقف الثالث: التوسط بين المنع والجواز.

، فلم يمنعوا (5)، والسيوطي(4)ويمثل هذا الموقف من النحاة الشاطبي
نما ق الوا بجواز االستشهاد بما ثبت لفظ  االستشهاد مطلقاب، ولم يقبلوه مطلقاب، وا 

                                                           
 (.86(. والسيوطي، االقتراح في أصول النحو )1/69عقود الزبرجد )انظر: السيوطي،  (1)
 (.2/791(. وارتشاف الضرب من لسان العرب )9/342انظر: أبو حيان، التذييل والتكميل ) (2)
، 3/1273، 2/505، 1/445انظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب ) (3)
 (.2083و4/1718
 (.3/402شافية )انظر: الشاطبي، المقاصد ال (4)
 (.43انظر: السيوطي، االقتراح في أصول النحو ) (5)
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عن النبي صلى اب علي  وسلم، وذل  من خالل ضوابط تمنع أن يتصرف 
بلفظها الرواة، وهو نادر جدباا كأن يكون الحديث مما يعتني الرواة بنقل ألفاظ  

 لمعنى خاص في .

والمعتمد عندي أن قبول االستشهاد بالحديث أو ردَّه يجب أن يبنى على 
 ، ودراسة أسانيده، وتتبع ألفاظ  وروايات ، ف ذا ظهر من خالل ذل  أن تخريج

 -صلى اب علي  وسلم  –اللفظ المستشهد ب  محفوظ في الحديث عن النبي 
بلفظ ، أو من دون  ممن يحت  بكالم  في اللغة، كأن يتفق الرواة جميعهم أو 

 أكثرهم على لفظ ، ف نَّ  يصح أن يستشهد ب .

 العليمي باألحاديث:ومن استشهاد 

استدل العليمّي بقول الشاطبي في عدم  جواز أن يكون الضمير المنفصل  -1
، نحو: "ما قاةٌم إال أنت، وأعجبني الضارب  أنا، أما إذا تأتى اتصال ،  فاعالب
فانفصال  يدل على أنَّ  مبتدأ قدم خبره، واستثنى بع  المتأخرين الضمير 

، و  ال كون  غير مطابٍق للصفة، أال ترى قول : المنفصل فال يجوز كون  فاعالب
يَّ ه ْم( -علي  الصالة والسالم- ، لم يرد إال بتشديد الياء ألنَّ  (1))أ و  م ْخر ج 

 .(2)خبر، وهم مبتدأ، ولو كان فاعالب لخفف الياء"
 اعتر  العليمّي على قول ابن مال : -2

ددددددددددا د ون   ل ددددددددددْت م  إ ْعمددددددددددال  ل ددددددددددْيس  أ ْعم 
 إ نْ 

دددددددع  ب ق دددددددا  ت رت يدددددددٍب ز ك ددددددددنْ م   الّنْفدددددددي و 

   

                                                           
ا/باب الصديقة عاةشة بنت الصديق أبي  (1) ]ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند أحمد مخرجب

 [.25865: 43/53بكر، 
اصد الشافية (. وانظر: الشاطبي، المق1/70العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)

(1/595-600.) 
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فقال: "حق  أن يقول نفي الخبر، قال في النهاية: )ما زيٌد قاةمبا إال أبوه( و 
)ما زيٌد ضارببا إال عمربا( تجوزانا ألن إال لم تدخل على الخبر بل على 

الكتاب: )ما تأتنا وتحدثنا إال ازددنا في  رغبة(،  (1)معمول ، ونظيره مسةلة
ل د  ف ت مسَّ  النَّار  إ الَّ ت حلَّة  ونظير: )ال   ك م ث الث ة م ن  الو  د  ي م وت  أل  ح 

. ثم قال في عبارة أخرى: "قول الشيخ مع بقا النفي عبارة حسنةا (3)"(2)اْلق س م(
، وبهذا يكون العليمي قد اعتر  على (4)ألن  احتراز عن المساةل الثالثة"

نفي، وأيده في احترازه من المساةل ابن مال  عدم ذكره للخبر مقرونبا بال
: أال تزاد إْن بعدها، وبقاء النفي فلو بطل  الثالثة المتعلقة بعمل ما، وهنَّ

. وللنظر إلى مزيد (5)النفي ال تعمل، والترتيب، أي: تقديم االسم على الخبر
 .(6)من الشواهد، انظر الحاشية

سألة: لغة ويتضح موقف العليمي من االستشهاد بالحديث من خالل م 
)يتعاقبون فيكم(، حيث إنَّ العليمّي أورد في هذه المسألة الروايات المختلفة 

، وقد تبين أنَّ العليمّي ذهب المذهب الثالث القاةل بالتوسط، فتراه (7)للحديث
نما  في حاشيت  لم يكثر من االستشهاد بالحديث النبوي، ولم يغفل  مطلقبا وا 

                                                           
 األصح: مسألة. (1)
، إ الَّ ت ح   (2) ل د  ف ت م سَّ   النَّار  ث ٌة م ن  اْلو  ٍد م ن  اْلم ْسل م ين  ث ال  لَّة  وورد الحديث بهذه الرواية: ]ال  ي م وت  أل  ح 

[، انظر: ]مسلم: صحيح مسلم/باب فضل من يموت ل  ولد،   [.150: 4/2028اْلق س م 
 (.1/114العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (3)
 (.1/114المرجع السابق ) (4)
 (.1/61انظر: المكودي، شرح المكودي على األلفية ) (5)
 (.489-424-312-114-1/78العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (6)
 ن.انظر: الرسالة: المسألة السادسة والستو  (7)
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ون تغير ب  عن قول رسول اب صلى اب استشهد بما صحت روايت  بلفظ  د
 علي  وسلم أو أحد الرواة الثقات.

  ت(  است هاد العليمّي بال عر: 
فظت  للشعر أهمية كبيرة في ترسيخ العربية، فهو ديوان العرب، وب  ح 
األنساب، وع ر فت المآثر، ومن  ت ع للم ت اللُّغة، وهو حجٌة فيما أشكل من غريب 

وغريب حديث رسول اب صلى اب علي  وسلم،  -وجلَّ  عزَّ  –كتاب اب 
ا فاةقبا فنجده (1)وحديث صحابت  والتابعين ا لذا نجد أنَّ علماء اللغة أولوه اهتمامب

يغلب في االستشهاد على ما سواه، وهذا االهتمام بالشعر كان قديمبا، روي عن 
يو ان  الْ  ل ْين ا ابن عباس رضي اب عن  أنَّ  قال: "الشلْعر  د  ف ي  ع  ، ف   ذ ا خ  ع ر ب 

يو ان ه ا، ف اْلت م ْسن ا م ْعر ف ة   ْعن ا إ ل ى د  ل    اللَّ   ب ل غ ة  اْلع ر ب  ر ج  ي أ ْنز  ْرف  م ن  اْلق ْرآن  الَّذ   اْلح 
: إ ذ ا س أ ْلت   بَّاٍس ق ال  ْكر م ة  ع ن  اْبن  ع  ْن ط ر يق  ع  ْن  . ث مَّ أ ْخر ج  م  ْن ذ ل    م  م ون ي ع 

" يو ان  اْلع ر ب  ، ف   نَّ الشلْعر  د  غ ر يب  اْلق ْرآن  ف اْلت م س وه  ف ي الشلْعر 
، زيادة على ذل  (2)

فقد اهتم علماء األدب واللغة بالشعراء، وقسموهم على طبقات، وألفوا الكتب 
 القيمة فيهم، منها: طبقات فحول الشعراء البن سالم، والشعر والشعراء البن
قتيبة، ونحوهماا ليجمعوا لنا من الشعر الجاهلي واإلسالمي ما يدعم التفسير 

 والفق  واللغة والنحو والصرف وغيرها من علوم العربية.

وقد احت  العليمي كثيربا بالشعرا إلثبات لغة من لغات العرب، أو إلثبات 
جزء  أنها مسموعة عن العرب، والسماع أقوى من غيره، فكان ال يخلو باب، أو

من الحاشية، أو حتى صفحة من الشعر العربي، وبهذا يكون العليمّي قد سار 
 على نه  سابقي  باالحتجاج، ومن أمثلة ما احت  ب  العليمّي من الشعر:

                                                           
 (.212انظر: الصاحبي، فق  اللغة العربية ) (1)
 (.2/67السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن ) (2)
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، ولم يقل بحرف الجر في بيت : -1  موافقت  البن مال  في قول : بالجرل
رل والت ندددددددددددوين  والن ددددددددددددا و أ لْ   بدددددددددددالج 

ْسددددددددددن ٍد لالْسددددددددددم     م  ددددددددددلْ  و   تميددددددددددٌز ح ص 

   
قال العليمّي "وما جاء من نحو قول : ُواب ما ليلي بنام صاحب ُ، وقول : 

، (1)ُواب عن يشقي  أغنى وأوسعُ، وقولهم: )نعم السير على بةس العير(
ا هو خارج عن كالم الناظم،  وقولهم: )اذهب بذي تسلم فقليل في كثير(، وأيضب

جر، والجر مفقود في هذه الشواهد...ربما حيث قال بالجر، ولم يقل بحرف ال
أراد بحرف الجر، ولكنَّ  حذف المضاف، وهذا خالف الظاهر فال ي دَّعى إال 

. فقد وافق العليمي في هذه (2)بدليل، ولو سلم فذا  كلُّ  يؤول، وال يعتد ب "
 المسألة ابن مال ، واحت  بأمثال مسموعة عن العرب، وببيتين من الشعر، هما:

 مدددددددددا ل ْيل دددددددددي ب ن دددددددددام  صددددددددداحب   واب

(3)وال مخددددددددددددددالط الّليددددددددددددددان  جانبدددددددددددددد   
 

   
 حيث دخل حرف الجر )الباء( على الفعل الماضي )نام(.

 وأما الشاهد اآلخر:
ددددددددددددددددمان  اب  يددددددددددددددددا أمَّ مالدددددددددددددددد ٍ   رعددددددددددددددددا   ض 

  
ددددددددددع   ول لَّددددددددد   عدددددددددْن ي شدددددددددفي   أ ْغن دددددددددى و أ ْوس 
(4) 

   

 حيث دخل حرف الجر )عن( على الفعل المضارع. 

 لة حذف الضمير المصوب بالوصف، قال العليمّي في قول ابن مال : مسأ -2

                                                           
 (.2/405انظر: الشجري، أمالي ابن الشجري ) (1)
 (.1/7العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)
 (.1/300ي اللغة واألدب )البيت من الرجز ألبي خالد القناني، انظر: المبرد، الكامل ف (3)
 (.3/112البيت ألبي تمام وهو من الطويل، انظر: الفارسي، شرح كتاب الحماسة ) (4)
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)أو وصٍف(: "حق  أن يقول غير صلة ألْل كد )جاء الضارب  زيد( ف ن سمع 
لم ينق ْس، قال ابن هشام في الحواشي التحرير إنَّ  مع أل ضرورة، نحو: )ما 

اء الضارب زيدا ألن  ، أو ممتنع، نحو: ج(1)المْست ف زُّ اله و ى م ْحمود  عاق بٍة(
ملبس إذ ال يدري هل المراد هل الضارب  أو الضاربها أو الضاربهما أو 

ما قليل، نحو: )ما اب م ولي   فضٌل فاْحم د ْن  ب ( ، (2)الضاربهم أو الضاربهن، وا 
ما ممتنع في النثر جاةز  وتلخص أنَّ  ال كثير وال منجلا بل إما ممتنع مطلقبا، وا 

ما   .(3)جاةز في النثر بقلة"في الشعر، وا 

أن  لو كان الوصف صلة ألْل يحذف  -رحم  اب  –ويقصد العليمّي 
العاةد أحيانبا للضرورة، مثل: )ما المستفز الهوى( واألصل أن يقول: )ما 
المستفزه الهوى( ولكن  حذف الضمير للضرورة الشعرية، أو يمتنع للبس 

الوصف حتى ولو كان غير صلة بالمعنى، نحو: جاء الضارب زيد، أو يقل في 
ألل، مثل: )ما اب م ولي   فضٌل فاْحم د ْن  ب (
والمعنى ما اب موليك . وقال  (4)

ابن مال  في التسهيل بجوازه، ومثل بالشاهد السابق على جواز حذف الضمير 
 .(5)المنتصب بوصف

 فقد احت  العليمي في المسألة بشطرين من الشعر، وهما:

ت ف زُّ اله ددددددددددددددددددددددددددو ى مددددددددددددددددددددددددددا المْسدددددددددددددددددددددددددد -أوالب 
                                                           

 صدر بيت، وعجزه: )ول ْو أ تيح  ل  صْفٌو بال ك د ٍر(، ولم أعثر على قاةل هذا البيت وهو من البسيط. (1)
األبيات التي لم تنسب لقاةل، وهو من صدر بيت، وعجزه: )فما لدى غير ه نفٌع وال ضرر(، وهو من  (2)

 البسيط.
 (.1/65العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (3)
هذا صدر بيت وعجزه قول : )فما لدي غيره نفع وال ضرر(. وهو من شواهد: شرح تسهيل الفواةد  (4)

 (.1/89(، وهمع الهوامع )145/ ص1(، والتصريح )1/205)
 (.1/205شرح تسهيل الفواةد ) ابن مال ، (5)
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ْحمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود  عاق بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةٍ   م 

   
مدددددددددددددددددا اب م وليددددددددددددددددد   فضدددددددددددددددددٌل  -ثانيبدددددددددددددددددا

ْنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   فاْحم د 

   
 قال العليمي: في مسألة: جواز رفع االسم المعطوف على اسم إنَّ وخبرها:  -3

"رفع  فاعل بجاةز على رأي األخفش والكوفيين وتبعهم المصنف، أو مبتدأ 
النصب جاةز قبل االستكمال وبعده وهو وجاةز خبره، وافهم قول : )رفع ( إنَّ 

 كذل ، وقد اجتمعا في قول : 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددْون   ب ْيددددددددددددددددددددددددددددددددددع  اْلج  إ نَّ الرَّ
ر يف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  و اْلخ 

  

ددددددددددي وف ا (1)ي ددددددددددد ا أ ب ددددددددددي اْلع بَّدددددددددداس  و الصُّ
 

   

وافهم قول  بعد أْن تستكمال، أنَّ رفع المعطوف قبل االستكمال ال يجوز، وهي 
ي شرح بانت سعاد: الخالف حيث يتعين ذات خالف، قال ابن هشام ف (2)مسةلة

 .(3)كون الخبر لالسمين جميعبا"

وقد احت  العليمّي ببيت رؤبة بن العجاج المذكور سابقبا على جواز نصب 
 المعطوف قبل استكمال خبر إنَّ وبعد استكمال .

 مسألة العطف ب ضمار الجار أم تضمين :  -4
، (1): علفتها تبنبا وماءب باردبانبَّ  العليمّي على هذا بقول : "ُ)تنبي (ُ مثل 

اختار الناظم في  اإلضمار، وهو قول جماعة، وزعم قوم أنَّ الصواب كون  على 

                                                           
 (.179العجاج، ديوان رؤبة بن العجاج ) (1)
 األصح: مسألة. (2)
 (.1/147العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (3)
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التضمينا ألن  أسهل من الحذف ور دَّ بأن  ال يجوز علفتها ماءب وتبنبا ولو كان 
 على التضمين لجاز، وأجيب بأنَّ  يجوز بدليل قول الحطيةة: 

ددددددددددددددا ددددددددددددددار    العيم  ددددددددددددددق وا ج  ف وت دددددددددددددد س  ددددددددددددددا ج   ن لمَّ
  

ددددددددددددر اب  م شددددددددددددافر ه ددددددددددددن ب ددددددددددددرد  الشَّ ق لَّددددددددددددص  ع   و 
   

ددددددددددت ددددددددددا أ ْنبت ددددددددددا اللَّْحددددددددددم ، ف اْكت س  مْحضب ددددددددددنامبا و   س 
  

دددددددان  يْشدددددددب ع  ط ددددددداة ر ه دددددددا ك  ظ دددددددام  اْمدددددددر ئ م  ع 
(2) 

   

الرواية المشهورة: قروا جار ، وعلى تقدير صحة رواية سقوا فال حجة في ا  
 .(4)"(3)في المح  ويشربون  ألنهم كانوا يذيبون السنام

 
ا في هذه المسألة بقول طرفة: قال طرفة:   واحت  العليمّي أيضب

ددددددددا ت ددددددددر ى ر أي صددددددددرمة ْنددددددددٍد م  ْمددددددددرو ب ددددددددن ه   أ ع 
  

ر   ددددددددج  دددددددداء  والشَّ ددددددددى ب دددددددد   الم  ددددددددبٌب ت رع  ل ه ددددددددا س 
(5) 

   

ل: ا بقول األْحو   واستدل أيضب
 ومسدددددددددددددددددتنبح بعدددددددددددددددددد الهددددددددددددددددددوء دعوتددددددددددددددددد 

  
 طدددددددروقوقدددددددد حدددددددان مدددددددن سددددددداري الشدددددددتاء 

   

                                                                                                                                           
ْين اه ا(، قال العيني: أقول: هذا رجز مشهور بين  (1) هذا صدر بيت وعجزه هو: )حتى ش ت ْت ه مَّال ةب ع 

أر أحدا عزاه إلى راجزه. وبحثت فلم أعثر على قاةل ، وهو من شواهد: ابن جني، القوم لم 
 (.1/312(، وانظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب )2/433الخصاةص )

 (. وردت في رواية: قروا جار . واألبيات من الطويل.1/102الحطيةة، ديوان الحطيةة ) (2)
 (.8/136كتاب التسهيل ) انظر: أبو حيان، التذييل والتكميل في شرح (3)
 (.1/285العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (4)
 (.37البيت من الطويل، انظر: طرفة، ديوان طرفة بن العبد ) (5)
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 يكابدددددددددددددد عرنينبدددددددددددددا مددددددددددددددن الليدددددددددددددل بدددددددددددددداردبا
  

 (1)تكدددددددددددددددددددف ريددددددددددددددددددداح ثوبددددددددددددددددددد  وبدددددددددددددددددددروق
   

 .(2)ولالطلالع على مزيد من شواهد العليمّي التي استشهد أو احت  بها، انظر الحاشية

 :(3))ث(  استشهاد العليمّي باألمثال
كان استشهاد العليمي في اعتراضات  باألمثال أقل مما سواه من القرآن   

، فلربما تساوى نقل  عن األمثال بنقل  عن الحديث الشريف، وذل  ال والشعر
نما عدم توافق  األمثال مع اعتراضات ، أو لتوفر الشواهد يكون لعدم اعتداده بها، وا 

  األقوى كاآليات القرآنية، والشعر العربي، ومن احتجاج  باألمثال :

  :مسألة: الجر من عالمات األسماء، أم حرف الجر 
عليمّي "وما جاء من نحو قول : ُواب ما ليلي بنام صاحب ُ، وقول : قال ال

ل ى ب ْةس  اْلع ْير( ُواب عن يشقي  أغنى وأوسعُ، وقولهم: )ن ْعم  السَّْير  ع 
(4) ،

ا هو خارج عن كالم الناظم  ي ت ْسل م ف ق ل ْيٌل ف ي ك ث ير(، وأيضب وقولهم: )اْذه ب ب ذ 
ف الجر، والجر مفقود في هذه الشواهد...ربما حيث قال بالجر، ولم يقل بحر 

أراد بحرف الجر ولكنَّ  حذف المضاف، وهذا خالف الظاهر، فال ي دَّعى إال 
                                                           

 (. واألبيات من الطويل.93األهتم، ديوان الزبرقان وعمرو بن األهتم ) (1)
-79-77-71-66-65-47-1/6لى ألفية ابن مال  )انظر: العليمّي، حاشية ياسين العليمّي ع (2)

80-89-90-101-111-114-133-147-148-163-177-201-221-223-228-
229-239-254-256-258-263-272-277-285-287-306-308-312-322-
326-346-356-362-374-377-391-404-408-410-416-423-425-433-
436-462-463-486-489-499-510-511.) 

 -1/6سبيل المثال ال الحصر: العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) انظر على (3)
209- 408.) 

 (.2/405انظر: الشجري، أمالي ابن الشجري ) (4)
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. فقد وافق العليمي في هذه المسألة (1)بدليل ولو سلم فذا  كل  يؤول وال يعتد ب "
 ابن مال ، واحت  بأمثال مسموعة عن العرب، وهما:

ل   -  ى ب ْةس  اْلع ْير(.)ن ْعم  السَّْير  ع 
ي ت ْسل م ف ق ل ْيٌل ف ي ك ث ير(. -  )اْذه ب ب ذ 
 القياس : -ثانًيا

ددا،   القيدداس لغددةب: التقدددير، وهددو مصدددر قايسددت الشدديء بالشدديء مقايسددة وقياسب
أي: قدرت ، ومن  المقياس، أي: المقدار، وقيس رمح، أي: قدر رمدح، وقدال: وهدو 

ع بحكددم األصددل، وقيددل: هددو حمددل فددرع فددي عددرف العلمدداء عبددارة عددن: تقدددير الفددر 
جراء حكم األصل على الفرع، وقيل: هو إلحداق الفدرع باألصدل  على أصل بعلة وا 

 .(2)بجامع، وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة

ورد عند األنباري في كتاب  اإلغراب في جدل اإلعراب تعريدف القيداس بأنَّد  : 
ول علدددى المنقدددول إذا كدددان  فدددي معنددداه كرفدددع الفاعدددل،  ونصدددب حمدددل غيدددر المنقددد

ن لم يكن ذل  منقوالب عنهم  .(3)المفعول في كل  مكان ، وا 

وللقياس أربعة أركان : )أصل( وهدو المقديس عليد  ، و )فدرع( وهدو المقديس ، 
. والنحدو كلدد  قيداسا ألند  علددم بالمقداييس المسددتنبطة (4)و)حكدم( ، و)علدة( جامعددة

كدالم العدرب، والمنكدر لد  منكدر للنحدو كلد  ، لثبوتد  بالددالةل القاطعددة مدن اسدتقراء 
 :(1)ويروي عن الكساةي قول  (5)والبراهين الساطعة

                                                           
 (.1/7العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
 ( .93انظر: األنباري، لمع االدلة ) (2)
 (.94(. والسيوطي، االقتراح في أصول النحو )45غراب في جدل اإلعراب )انظر: األنباري، اإل (3)
 (.96انظر: السيوطي، االقتراح في أصول النحو ) (4)
 ( .99-98انظر: األنباري، لمع االدلة ) (5)
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 وبددددددددد  فدددددددددي كددددددددددل امدددددددددر ينتفددددددددددع

   
وقد اهتم العليمّي بالقياس ، فلم يقتصر في حاشيت  على السماع ومن أمثلة 

 ذل :

 مسألة: زيادة أل لزومبا واضطراربا -1

ق دددددددددددددددددْد ت دددددددددددددددددز اد   دددددددددددددددددالَّالت   و  دددددددددددددددددا ك  ز مب  ال 

ين  ث ددددددددددددددددددددمَّ الَّددددددددددددددددددددالت      و اآْلن  و الَّددددددددددددددددددددذ 

   
ر اٍر ك ب ن ددددددددددددددددددات  األ ْوب دددددددددددددددددددر    و الْضددددددددددددددددددط 

ْبدددددددددت  الدددددددددنَّْفس  ي دددددددددا ق دددددددددْيس     ط  دددددددددذ ا و  ك 
 السَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ى

   
 -قال ابن مال : الالم أو )ال( حرف تعريف فقل في )رجل(تعريف  شةت 

كمال ما ب  نووا، وزاةدبا  )الرجل( والقصد عهد، أو عموم الجنس أو حضور أو
 .(2) يأتي كد"طبت النفسا  يا قيس عن عمرو" أراد: نفسبا

 وفي هذه المسألة اعتراضان:
 زيادة أل لزومبا:-االعترا  األول

قال العليمي في قول ابن مال : "قول  وقد تزاد ال يدل على أنَّ هذه الزيادة 
قد، لكنها ال تشعر بقياس  موقوفة على السماعا بل على قلة ذل ، كما ي شعر ب 

وال بعدم  ألنَّ القليل قد يقاس علي ، بخالف ما إذا أتى بلفظ القلة، وال ش  أنَّ 

                                                                                                                                           
 ( .2/164انظر: السيوطي، بغية الوعاة ) (1)
ل في المسألة: األزهري، تهذيب (. وانظر التفصي1/319انظر: ابن مال ، شرح الكافية الشافية ) (2)

 (.15/190اللغة )
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النحو مما ال يقاس علي  إذ لم يكثر وال ظهر في  وج  قياس، وهذا في الزيادة 
 . (1)الالزمة"

ومما يدلل على أنَّ القياس ال بد أْن يكون على ما سمع ب ، ما ورد عند  -2
 العليمي في مسألة

تشبي  النفي باالستفهام باعتماده على الوصف في رفع الفاعل في قول ابن 
 مال : )وكاستفهام النفي( .

قال العليمّي: "صريح إطالق  دخول ليس وما التميمية والحجازية، إذ عدم 
شرط من شروط إعمالها، نحو )ما(: إْن قاةٌم أخوا ، وما قاةٌم إال أخوا ، وقد 

. واستدل العليمي باعترا  الشاطبي على هذه (2)ل  في شرح التسهيل"صرح بذ
ن كان بالقياس  المسألة، بقول : "ف ن كان ذل  بسماع يقاس علي  فال عتب، وا 

 .(3)النظري فهو غير مسلم"

مسألة: استخدام لفظة )قد( للتقليل في زيادة كان، قال العليمّي: "إنَّ  -3
 االستقراء دلَّ على أنَّ 

الدال علي  قد ال يقاس علي ، بخالف صريح لفظ القلة، وزيادة كان القليل 
 .(4)بشروطها مقيسة"

اعتر  العليمي على تسمية الباب بد )المعرف بأداة التعريف(، وقال: "كان  -4
 القياس أن يقول  

                                                           
 (.1/68العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
 (.1/71العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (2)
 (.1/599الشاطبي، المقاصد الشافية ) (3)
(. وانظر: الشاطبي، أبو إسحق 1/108مال  )العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن  (4)

 (.2/200إبراهيم موسى. المقاصد الشافية، )
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وال يقول المعرف، كما لم يقل في إخوت  المعرف باإلضمار  (1)ذو األدات 
اةر، وال حاجة إلضافة األداة المعرفة إلى التعريف وهكذا، ثم بعد مخالفة النظ

 .(2)ف ن  غير محتاج إلي "

 وهذه أمثلة على اعتماد العليمّي القياس في حاشيت  وعدم اقتصاره على السماع.
 التعليل:  -ثالثبا

اهتم العليمّي بالعلَّة النحوية اهتمامبا واسعبا، إذ تعد أحد أركان القياس، فقد  
عللها في كثير من األحيان، وهي السمة الغالبة في شرح ، ومما أورد األحكام و 

تجدر اإلشارة إلي  أن تعليالت  مفهومة، غير متكلفة، وبعيدة عن تعليالت أهل 
 الفلسفة والمنطق، ومن هذه التعليالت:

1-  :) ز  ت ْبس ط  اْلب ْذل  ب و ْعٍد م ْنج   قال العليمّي في قول ابن مال : )و 
بالشطر الثانيا ألنَّ : إمَّا من باب الكناية عن إتيان  بالقوانين  أنَّ ابن مال  جاء

والضوابط موفاة، واألبواب مكملة المقاصد، مضمونة األطراف، ال تنقص عن 
المطلوبا فمتى ط لب  منها قانون أو مسألة وجد فيها فال يفتقر الناظر فيها إلى 

الناظر فيها، ووضع غيرها، أو كناية عن كونها سهلة، ال يصعب فهمها على 
العليمي احتمالية أْن تكون استعارة تخيلية، أي: أنَّ ابن مال  شبهة األلفية بكريم 
تعطي من يسألها وال تماطل ، وقال العليمي أن في الحالتين سواء من باب 
االستعارة أو الكناية "فال تجوز في األطراف" ويحتمل ذل ، وتقريره ال يخفى على 

 .(3)البيانيةالعارف بالقوانين 

                                                           
 األصح أن تكتب: األداة. (1)
 (.1/66العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال ، ) (2)
 (.5-1/4المرجع السابق ) (3)
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(، بقول   -2 ه نَّ أْشه ر  ْن ن ْقص  ق ْصر ها م  اعتر  العليمّي على قول ابن مال : )و 
 "في  مناقشة ألنَّ 

المفهوم من أفعل التفضيل أشهر أنَّ القصر في الثالثة أشهر من النقص فيها 
ا، وهو قد صرح بأنَّ النقص فيها نادر"  (1)فيكون يشتهر أيضب

ل ْفظ  يقول العليمي معلقبا ع -3 ْبُُو  ك لُّ م ْضم ٍر ل    الب ن ا ي ج  لى قول ابن مال : )و 
رَّ ك لْفظ  م ا  م ا ج 

ْب(: "فاةدة هذا مع أن  أسلف بناء الضماةر أول باب المعرب والمبني في  ن ص 
قول : )كالشب  الوضعي في اسمي جةتنا(، أنَّ  لما ذكر سبب بناةها الشب  

ربما يتوهم أنَّ ما كان موضوعبا على أزيد  الوضعي، وهو غير مطرد في جميعها
من حرفين أو عليهما، والثاني غير لين على ما في  ال يكون مبنيبا دفع  بهذه 
ر، وألنَّ بع  المبنيات لألسباب  القاعدة الكلية لإلشارة إلى أنَّ لبناةها أسباببا أ خ 

  ذكر هذه المتقدمة هنا  عو ، فربما يتوهم أنَّ بع  الضماةر عور ، ثم إنَّ 
القاعدة هنا، ولم يقدمها ويذكرها بعد تعريف الضمير، وال أخرها آلخر الباب ألن  
لما ذكر اإلشارة إلى تقسيم الضمير بحسب مواقع اإلعراب كان مظنة أن يتوهم 

 .(2)إعرابها دفع ذل  لإلشارة إلى ذل  التقسيم باعتبار محلها"

ال  )أو افصل( في قضية اتصال يقول ياسين العليمّي معلقبا على قول ابن م -4
 الضمير

وانفصال : "صورها بصورة المنفصل وحولها إلي  إذ هاء سلني  ال يمكن فصلها 
ألنَّ  لو قلت سلني إياه لم يكن للهاء وجود والقضية منفصلة حقيقة إذ ال يمكن 

                                                           
 .(1/26العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
 (.45-1/44المرجع السابق ) (2)



 

 -100- 

الجمع بين االتصال واالنفصال في هاء سلني ، وال يخلو عنهما، وهاء سلني  
 .(1)ل وحذف مفعول األول"مفعول فص

نَّا "يعني  -5 نَّا(: ه نَّا أو ه  قال العليمّي في مسألة: إلحاق الكاف بد )ه نَّا أو ه 
 للبعيد ف ن قلت: هل

يجوز أن تلحقها الكاف، قلت: ظاهر كالم  أنَّ  ال يجوز ذل ا ألنَّ  جعلها قسيم 
التسهيل وشروح  ما تلحق  الكاف وجعلها كثمَّ وهي ال تلحقها الكاف، وقال في 

" نَّا    .(2)أنَّ  يجوز ه نَّا  وه 

يم  إْذ  -6 وا اْلتَّْقد  وَّز  اعتر  العليمي على قول ابن مال  )وجوزوا( في قول : )و ج 
را(، فقال ر   ال  ض 

العليمّي: "لو كانت العبارة وجوزا كان أحسنا ألن الكوفيين والخليل منعوا التقديم 
 .(3)حيث ال يجب"

ي مسألة: دخول الالم على المعمول المتوسط بين االسم قال العليمّي ف  -7
 والخبر: "في 

إشارة إلى أنها ال تصحبهما إال متوسطين وتوسط ضمير الفصل بين االسم 
والخبر الزم، وأما المعمول فالالزم أن ي فصل عن أنا لةال يجتمع أداتا تأكيد، 

ن اتصل االسم والخبر لكن بحيث ال يتأخر عنهما كأن يفصل بين  وبين أن  وا 
معمول آخر، نحو: إنَّ في الدار لعند  زيدبا جالسبا، أما لو تأخر عنهما فال 

 .(4)تدخل علي  الالم لةال يبخس حقها كلَّ البخس"

                                                           
 (.1/47المرجع نفس  ) (1)
 (.1/58المرجع نفس  ) (2)
 (.1/87المرجع نفس  ) (3)
 (.1/145العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  )( 4)
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نما ما ذكرت  للتمثيل  وأمثلة التعليل كثيرة جدبا عند العليمّي في حاشيت  وا 
 (1)على أسلوب  في التعليل المنطقي للمساةل

 ة العليمّي الى ألفية ابن مالكمصادر حا ي

  العلماء: -أواًل 
من خالل دراسة مساةل اعتراضات العليمي على ابن مال  تبين لي موافقت  
آلراء كثير ممن سبق  من علماء الصناعة في رأي ، بعضها بعلم من  ودراية، 
وبعضها ربما كان من توارد الخواطر، وكال األمرين سواء عند البحث والدراسةا 

ن المهم ما توصل إلي  العالم من أفكار، وقد دفعني هذا إلى القول : بأن أل
العليمّي قد س بق في بعٍ  من مساةل االعترا  في هذه الرسالة، فقد كان تابعبا 
لغيره فيها، فتجده مقتفيبا ابن الناظم، وابن هشام،  وأحمد بن قاسم العبادي، 

مقدمة حاشيت ا فقال: "هذه فواةد واألشموني فأخذ عنهم الكثير، وصرح بذل  في 
تتعلق بألفية اإلمام ابن مال ، جمعتها من خط فريد زمان ، وحيد أوان ، الجمال 
ابن هشام بهامش نسختين من المتن، والنصف األول من شرح ابن الناظم، ومن 
أبحاث خاتمة المحققين شهاب  الملة والدين أحمد بن قاسم، مما كتب  بهامش 

واألشموني والنكت، وشواهد أخرى ظفرت بها حال القراءة  شرح ابن الناظم
فخشيت عليها الضياع، وأرجو من فضل اب تعالى أن يحصل بها مزيد 
االنتفاع، وأن تكون وسيلة لي من حصول المقصود من الثواب في دار الجزاء 

 .(2)من الكريم الوهاب، إنَّ  مولى ذل ، وهو حسبي هنال "

                                                           
 راجع الفصل الثاني من الرسالة. (1)
 (.1/2العليمّي، حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مال  ) (2)
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وسأذكر العلماء الذين أخذ عنهم العليمّي في واقتفى غيرهم الكثير، 
اعتراضات  التي درستها على شكل إحصاء بسيط ألسماء العلماء وفق الترتيب 

 . (1)الزمني، والصفحات التي وردت فيها

 ( أسماء العلماء التي وردت في مساةل االعترا  والصفحات التي وردت فيها1جدول )

ي ورد بها الصفحات الت وفات  نسب  اسم العالم 
في مساةل االعترا  
 التي تناولتها بالدراسة.

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم  الخليل
 الفراهيدي

 87، 66 ه170

، 77، 66، 47، 22 ه180 عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سيبوي 
78 ،109 ،167 ،

224 ،249 ،326 ،
340 ،34(4 ،)490 

ب أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد ا الكساةي
 بن بهمن بن فيروز الكساةي

 228، 71 ه189

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اب بن  الفراء
 منظور

 300، 208 ه207

، 168، 67، 66، 44 ه215 أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي األخفش
436 

                                                           
يختص هذا الجدول وترقيم الصفحات بمساةل الدراسة فقط وليس على جميع الحاشيةا لصعوبة  (1)

 الحصر في جميعها، لكَّن  يعطينا نسبة تقريبية لمن أكثر العليمّي األخذ عنهم من العلماء.
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أبو عمر صالح بن اسحق الجرمي  الجرمي
 البصري

 148 ه225

 44 ه247 بن عثمانأبو عثمان بكر بن محمد  المازني

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد  المبرد
 األكبر

 489، 340(، 2)145 ه286

مَّد ب ن أ حم د ب ن ك يس ان ابن ك ْيس ان س ن م ح   72 ه299 أ ب و الح 

(، 3)145، 77 ه311 أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الزجاج الزجاج
148(2) 

ابن 
 السراج

 340،345، 208 ه316 سهلأبو بكر محمد بن السلري بن 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  الفارسي
 الفارسي، أبو علي

 189، 437، 118 ه377

، 408، 114، 97 ه392 أبو الفتح عثمان بن جني ابن جني
437 

 164 ه456 عبد الواحد بن علي بن برهان ابن برهان

أبو الحسين، سليمان بن محمد بن عبد  ابن طراوة
 لمالقياب السباةي ا

 250، 77 ه528

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد  الزمخشري
 بن عمر الخوارزمي الزمخشري.

، 326، 222، 71، 54 ه538
484 
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ابن 
 الشجري

هبة اب بن علي بن محمد بن حمزة بن 
 علي بن عبيد اب بن حمزة

 109، 87 ه542

عبد الرحمن بن عبد اب بن الخطيب  السهيلي
 يببن أصبع بن حب

 340، 182 ه581

ابن 
 خروف

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
 خروف اإلشبيلي

 72 ه609

محب الدين أبو البقاء عبد اب بن  أبو البقاء
 الحسين العكبري الحنبلي

 433، 66 ه616

ابن 
 معطي

يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور 
 الزواوي

 407، 208، 165 ه628

عبد اب أحمد بن  شمس الدين أبو ابن الخباز
لي  الحسين بن علي اإلربلي الم وص 

 207، 163، 109 ه639

أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن  ابن يعيش
 أبي السرايا، موفق الدين األسدي

 248، 114 ه643

ابن 
 الحاجب

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
 بن يونس الدويني األسناةي

، 164، 97(،2)70 ه646
408 ،484 ،485 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد  ابن الحاج
 األزدي اإلشبيلي

 109، 87 ه647
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، 151، 145، 54، 48 ه684 محمد بن الحسن الرضي االستراباذي الرضي
165 ،168 ،220 ،
326 ،406 

محمد أبو عبد الّل  ضياء الدين بن  ابن العل 
ْل   الع 

 121 ه650

ابن 
 عصفور

ن بن محمد بن أبو الحسن علي بن مؤم
 علي بن أحمد النحوي

، 118، 109، 80، 67 ه669
164(2 ،)213 ،239 ،
338 ،361(2) 

ابن مال ، 
]وهو 
أساس 
الدراسة 
وذكرت  
كي ال 
يفوت 
 حق [

محمد بن عبد اب بن مال  الطاةي 
 الجياني

، 58، 48، 44، 21، 7 ه672
59 ،66 ،78 ،105 ،

118 ،132 ،145 ،
147 ،152 ،164 ،
167 ،177 ،212 ،
221 ،236 ،239 ،
248 ،272 ،300 ،
323 ،340 ،360 ،
377 ،403 ،407 ،
408 ،409 ،432 ،
436 ،489 ،490 ،
491 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو  القرافي
العباس، شهاب الدين الصنهاجي 

 القرافي

 7 ه684



 

 -106- 

أبو عبد اب محمد بن محمد بن عبد اب  ابن الناظم
 بن مال  الطاةي

، 108، 97، 67، 65 ه686
114 ،120 ،121 ،
177 ،205 ،208 ،
213 ،222 ،230 ،
248 ،270 ،271 ،
272 ،404 ،408 ،
490 

ابن أبي 
 الربيع

أبو الحسين عبيد اب بن أحمد بن عبيد 
 اب ابن أبي الربيع القرشي األموي

 404، 8 ه688

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  البعلي
 البعلي، أبو عبد اب

 (2)8 ه709

ابن 
 الصاةغ

أبو عبد اب محمد بن حسين بن سباع 
 بن أبي بكر الجذامي

 54 ه720

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  أبو حيان
 حيان، أثير الدين، أبو حيان

، 222، 168، 78 ه745
224 ،239 ،251 ،
404 ،435 ،491(2) 

أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد اب  المرادي
 ادي المصريبن علي المر 

 22 ه749
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أبو محمد عبد اب جمال الدين بن  ابن هشام
يوسف ابن أحمد بن عبد اب بن هشام 

 األنصاري

، 66، 65، 58، 27 ه761
67 ،79 ،105 ،114 ،

115 ،146 ،174 ،
163 ،176 ،178 ،
182 ،201 ،205 ،
208 ،212 ،214 ،
221 ،223 ،239 ،
250 ،271 ،331 ،
345 ،363 ،404 ،
407 ،408 ،435 ،
436 ،437 ،483 ،
489 ،491 

عبد اب بن عبد الرحمن بن عبد اب بن  ابن عقيل
 محمد القرشي الهاشمي

 78 ه769

سري الدين إسماعيل بن محمد بن  ابن هانئ
محمد بن علي بن هانئ اللخمي 

 الغرناطي األندلسي

 

 168، 56، 7 ه771

أبو عبد اب شمس الدين محمد بن  ابن جابر
علي بن جابر األندلسي  أحمد بن
 الهّواري 

 56 ه780
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أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد  الشاطبي
 اللخمي الشاطبي

، 21، 20، 8، 7، 4 ه790
49 ،70 ،71 ،105 ،

108 ،220 ،221 ،
248 ،271 ،407 ،
409 ،432 ،433 

أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح  المكودي
 المكودي الفاسي

 22 ه807

محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي  يالدمامين
 بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر

، 208، 156، 150 ه827
409 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اب بن  الحفيد
 هشام

 (3)145 ه841

أبو عبد اب محمد بن إسماعيل  الراعي
 الغرناطي

، 49، 27، 21، 8، 4 ه853
73 

ن علي بن محمد بن عيسى، أبو الحس األشموني
 نور الدين األ ْشم وني

 97، 78، 21 ه900

عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر  المنكت
بن محمد سابق الدين خضر الخضيري 

 األسيوطي

 208(، 2)78 ه911

أبو عبد اب محمد بن أحمد بن محمد  ابن غازي
بن محمد بن علي بن غازي العثماني 

 المكناسي

، 164، 105، 22 ه919
222 ،223 
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عبد اب بن أحمد الفاكهي النحوي  هيالفاك
 المكي

 340 ه972

 340 ه981 أحمد بن أحمد بن إبراهيم الطيبي الطيبي

شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ  الشهاب
 العبادي الشافعي

، 78، 48، 44، 8، 7 ه992
79 ،125 ،167 ،

177 ،182 ،208 ،
212 ،250 ،271 ،
231 ،409 ،432 

 ير هؤالء.وقد يقتفي في القليل غ

ويالحظ من هذا الجدول بع  النسب التقريبية التي توصلت من خاللها: 
أنَّ العليمّي كان يرجع في كثير من المساةل إلى أصولهاا فأخذ عن: الخليل، 
وسيبوي ، والكساةي، والفراء، واألخفش، والجرمي، والمازني، وابن كيسان، 

يرهم بنسب متفاوتة، كما هو والزجاج، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، وغ
موضح في الجدول، لكنَّ  قد أكثر من النقل عن سيبوي  في كثير من المواضع 

 كما هو م الحظ في الجدول.

أما نقل  عن غير هؤالء األجالء المتقدمين ممن تبعهم ب حسانا فيتضح أنَّ  
ر من أخذ بكثرة عن ابن هشام فكان العليمي ينقل عن  في كثير من المساةل أكث

غيره، ويأتي بعده في النقل عن  ابن الناظم، ومن ثمَّ الشاطبّي، ومن ثمَّ الشهاب 
القاسمي )أحمد بن قاسم العبادّي(، ومن ثمَّ ابن عصفور، والرضي، وأبو حيان، 
وابن الحاجب،  ومن ثمَّ األشموني، أما األشموني فقد أكثر النقل عن ا لكنَّ  لم 

يأخذ من  دون التصريح باسم ، فقد صرح باسم  يصرح باسم  داةمباا بل كان 
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في بادئ مقدمت ، لكَّن الغريب باألمر أنَّ  أقل النقل عن ابن عقيل مع أنَّ  
معاصر البن هشام الذي أكثر من النقل عن ، وأنَّ  لم يعتمد المرادي إال في قليل 

ين من األحيان، وشرح المرادي هو أصٌل لشرح األشموني فال يوجد بين الشرح
 فرٌق كبيٌر.

أمَّا نقل  عن ابن مال  فكان كبيرباا ألنَّ ألفيت  هي محط الدراسة فوجب ذل ، 
 وكان النقل في غالب األمر من كتابي : شرح التسهيل، وشرح الكافية الشافية.

 الكتب:-ثانًيا
اعتمد العليمّي كثيربا من الكتب كمصادر  في حاشيت ، وكان اعتماده األكبر 

لتي تناولتها في الدراسة على شرح التسهيل، وشرح الكافية الشافية في المساةل ا
البن مال ، وشروح ابن هشام، إما الحواشي، أو في مغني اللبيب، أو أوضح 
المسال ، ومن ثم يأتي شرح التصريح على التوضيح لألزهري، وحواشي وشروح 

ررت في أخرى، وسأذكر أكثر الكتب والمصادر التي رجع إليها العليمّي وتك
 مساةل اعتراضات :
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 ( أسماء الكتب التي وردت في مساةل االعترا  والصفحات التي وردت فيها2جدول )

 الصفحات التي ورد بها في الحاشية المؤلف الكتاب

، 78، 76، 71، 70، 58، 26، 25، 12، 7 ابن مال  شرح التسهيل 
96 ،97 ،121 ،168 ،175 ،213 ،248 ،

326 ،331 ،344 ،483 ،485 

، 177، 175، 125، 118، 105، 97، 12 ابن مال  شرح الكافية الشافية
272 ،410 ،492 

مغني اللبيب عن كتب 
 األعاريب

 432، 326، 323، 236، 71، 8 ابن هشام

 407، 331، 213، 209، 114، 89، 65 ابن هشام حواشي ابن هشام

شرح التصريح على 
 التوضيح

  491، 224، 223، 105، 97، 71 األزهري

التوضيح )أوضح 
 المسال (

 362، 326، 271، 212 ابن هشام

حاشية على شرح 
 األشموني

أحمد بن 
 قاسم 

48 ،78 ،212 ،331 

 (2)209، 191 الدماميني شرح التسهيل

 
                                                           

 -  رودها تتبعت الصفحات الخاصة بمساةل االعترا  فقط، ورتبت المصادر في الجدول وفقبا لكثرة و
 في الحاشية.
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وهنال  مزيد من المصادر التي ورد ذكرها بشكل أقل، ومنها: حاشية ياسين 
، والكافي في اإلفصاح عن مساةل (1)العليمّي على شرح الفاكهي لقطر الندى

، وشرح (3)، وحاشية ياسين العليمّي على ابن الناظم(2)اإليضاح البن أبي الربيع
، والنهاية (5)، وارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان(4)القطر للفاكهي
، (8)، والخصاةص للشهاب القرافي(7)، وشرح المفصل البن يعيش(6)البن األثير
، وشرح المفصل البن (10)، وحواشي الزمخشري(9)زمخشريوالكشاف لل

 ، وغيرهم.(12)، ونقاش الدرر في حواشي المختصر للحسن اليوسي(11)الحاجب

ملحوظة: هنا  مصادر لم ترد أسماؤها بكثرة لورود أسماء مؤلفيها، فكان 
: قال  -رحم  اب –العليمّي  يذكر في بع  األحيان اسم المؤلف، فيقول مثالب
ام، أو قال أبو حيان، وقال ابن الناظم، وهذا مالحظ كثيربا في حاشيت ، ابن هش

ولكن مع العودة إلى أسماء العلماء الواردة في المساةل وأسماء الكتب، فقد اتضح 
 مدى مصداقية العليمّي في النقل عن أسالف ، وحفظ الحقوق ألصحابها.

                                                           
 (.105، 1/8انظر: العليمّي، حاشية ياسين العليمّي على ألفية ابن مال  ) (1)
 (.1/8انظر: المرجع السابق ) (2)
 (.1/56انظر: المرجع نفس  ) (3)
 (.1/67انظر: المرجع نفس  ) (4)
 (.1/67انظر: المرجع نفس  ) (5)
 (.1/114انظر: المرجع نفس  ) (6)
 (.1/149جع نفس  )انظر: المر  (7)
 (.1/250انظر: المرجع نفس  ) (8)
 (.1/323انظر: المرجع نفس  ) (9)
 (.1/326انظر: المرجع نفس  ) (10)
 (.1/408انظر: المجع نفس  ) (11)
 (.1/323انظر: المرجع نفس  ) (12)
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 المصادر والمراجع
اإلنصاف في مساةل م(، 2003 -هد 1424أبو البركات. ) األنباري، أبو البركات عبد الرحمن ،

 ، المكتبة العصرية.1، طالخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين
، تقديم وتحقيق: سعيد األفغاني، لمع األدلةم(، 1957 -هد 1377األنباري، أبو البركات عبد الرحمن. )
 د.ط، مطبعة الجامعة السورية.

، تحد: سعود عبد ديوان الزبرقان وعمرو بن األهتمم(. 1984-هد 1404)األهتم، عمرو بن األهتم. 
 ، بيروت، شارع سوريا: مؤسسة الرسالة.1الجابر، ط

، تحد: خزانة األدب ولب لباب لسان العربم(. 1997 -هد 1418البغدادي، عبد القادر بن عمر. )
 ، القاهرة: مكتبة الخانجي.4عبد السالم هارون، ط

، مسند اإلمام أحمد بن حنبلم(. 2001 -هد 1421ي، أبو عبد اب أحمد بن محمد. )ابن حنبل الشيبان
، 1عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد اب بن عبد المحسن التركي، ط -تح: شعيب األرنؤوط 

 الرسالة.
ارتشاف الضرب من لسان م(. 1998 -هد 1418أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف بن علي. )

 ، القاهرة: مكتبة الخانجي. 1جب عثمان محمد، ط، تحد: ر العرب
، تحد:  حسن هنداوي، دمشق: دار كنوز إشبيليا، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلأبو حيان، 

 .1ط
، تعليق الفراةد على تسهيل الفواةدم(. 1983 -هد 1403الدماميني، محمد بدر الدين بن أبي بكر. )

 ، د.ن.1ي، طتحد: محمد بن عبد الرحمن المفد
 . بيروت: دار العلم للماليين.15م(. األعالم. ط2002-هد1422الزركلي، خير الدين. )

البهجة )النهجة( المرضية في م(. 2000هد د 1421السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن. )
 . بيروت: دار الفكر.1. تح: أحمد إبراهيم علي. طشرح األلفية

. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةم(. 1964-هد1384الرحمن. ) السيوطي، جالل الدين عبد
 . بيروت: المكتبة العصرية.2تح: محمد أبي الفضل إبراهيم. ط

، االقتراح في أصول النحوم(. 2006 -هد 1427السيوطي، عبد الحمن بن أبي بكر جالل الدين. )
، دمشق: دار 2الدين عطية، ط ضبط  وعلق علي : عبد الحكيم عطية، راجع  وقدم ل : عالء

 البيروتي. 
، تحد: محمد أبو اإلتقان في علوم القرآنم(. 1974 -هد 1394السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )

 الفضل إبراهيم، د.ط، مصر: الهيةة المصرية العامة للكتاب. 
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ب ْرج د  على م  م(. 1994-هد1414السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. ) م ام أ ْحمدع قود  الزَّ . تح: سْند اإل 
 لبنان: دار الجيل. –سلمان القضاة. بيروت 

المقاصد الشافية في شرح الخالصة م(. 2007-هد 1428الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم موسى. )
. مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية 1. تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرين. طالكافية

 جامعة أم القرى. 
، تحد: محمود أمالي ابن الشجريم(، 1991 -هد 1413ري، أبو السعادات هبة اب بن علي. )الشج

 ، القاهرة: مكتبة الخانجي.1الطناحي، ط
. تح: عبد الرحمن بن محمد نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةم(. 2005-هد1426الطنطاوي، محمد. )
 . مكتبة إحياء التراث اإلسالمي.1بن إسماعيل. ط

، اعتنى بتصحيح  ديوان رؤبة بن العجاجم(. 2008رؤبة بن العجاج التميمي البصري. ) العجاج،
 وترتيب : وليم بن الورد البروسي، الكويت: دار ابن قتيبة للطباعة والنشر.

.  حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مال العليمي، ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي. 
 ه(. 1327بفاس العليا، طبعة أولية عام )طبع بالطبعة المولوية
، تحد: (. في  نشر االنشراح من رو  طي االقتراحم2002 -هد 1423الفاسي، محمد بن الطيب. )

ال، ط حياء التراث.2محمود فجَّ  ، اإلمارات، دبي: دار البحوث والدراسات اإلسالمية وا 
مؤسسة الرسالة للطباعة  . بيروت:1. طمعجم المؤلفينم(. 1993-هد1414كحالة، عمر رضا. )

 والنشر. 
. شرح تسهيل الفواةدم(. 1990 -هد 1410ابن مال  الطاةي الجياني، أبو عبد اب محمد بن عبد اب. )

 . مصر: دار هجر للطباعة والنشر. 1تح: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون. ط
خالصة األثر في أعيان القرن . المحبي األموي، محمد أمين بن فضل اب بن محب الدين. )د.ت(

 . بيروت: دار صادر. الحادي عشر
. توضيح المقاصد والمسال  بشرح ألفية ابن مال م(. 2008-هد1428المرادي، أبو محمد بدر الدين. )

 . دار الفكر العربي.1تح: عبد الرحمن علي سليمان. ط
صر بنقل العدل عن العدل إلى المسند الصحيح المختمسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. 

 صلى اب علي  وسلم، تحد: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.رسول اب 
شرح المكودي على األلفية في علمي النحو م(. 2005هد د 1425المكودي، عبد الرحمن بن علي. )

 رية.. تح: عبد الحميد هنداوي. بيروت. صيدا: المكتبة العصوالصرف
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 الخ د النحوف وأسبابه 
 كتاب خ انة األدب ولب لباب لسان العرب

 ه أنموذجا1093لعبد القادر البغدادف 
 عاةد النحال

 ملخص:
من خ   ما احتواه كتاب خ انة  هبيان أصولو هدد البحث دراسة الخ د النحوف وأسبابه      

ه(  646ابن الحاجب النحوف   األدب ولب لباب لسان العرب الذف هو  رح  واهد  رح كافية
   كتابه في اليه ااتمد الذف النحوف الخ د ه( من مسا    اخرة  تمث   686للرضي االسترباذف 

و)د اتبع   كتابه خ   من وجمعه لسباب الخ د النحوفنماذج ألدراسة كما هدد البحث إلى      
 الخ د النحوف األو :ن أساسيينل حيث )س  الدراسة إلى مبحثيالوصفي التحليلي  المنهجالباحث 

تسبقهما تمهيد للتعريد  النحوف الثاني: أسباب الخ د ماهيتهل ن أتهل أه  ما صند فيه(ل و 
 وتقفوهما خاتمة  بالبغدادف وكتابه الخ انة

Abstract: 

The grammatical dispute and its reasons in Al-

Baghdadi's book "Khazanat Al-Adab"  
     The study aimed at discussing the grammatical dispute and its 

reasons through studying the grammatical issues at  Al-Baghdai's book 

"Khazanat Al-Abadb". Al-Khazana is a grammatical book that includes 

explanations for "Sharh Kafeat Ibn Al-Hajeb" by Al-Radi Al-

Esterbazey. The study aimed at discussing some samples of the reasons 

behind the grammatical dispute at Al-Khazanah. In order to achieve the 

goals of this study, The researcher followed the descriptive analytic 

approach. The study is divided into an introduction about the author 

and his book, two sections: the grammatical dispute (its essence, 

emergence, most popular references ) and the reasons of the 

grammatical dispute, and a conclusion. 

 

 يشتمل على:  : التمهيد
بدن الحداج أحمدد البغددادي، ولدد : هو عبد القادر بن عمدر يزيدد حياة البغدادف-أ

فدددددي بغدددددداد سدددددنة ثالثدددددين وألدددددف للهجدددددرة  إبدددددان الندددددزاع بدددددين الددددددولتين الصدددددفوية 
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والعثمانيددة، وقددد أثددرت األحددداث السياسددية التددي كانددت تعيشددها بغددداد فددي حياتدد  
فرحدددل إلدددى دمشدددق والتدددزم حلقدددة اإلمدددام محمدددد بدددن يحيدددى الفرضدددي وكدددان عالمددداب 

 عالمددددا بالعربيددددة كمددددا حفددددظ الفارسددددية والتركيددددة بالعربيددددة. كددددان البغدددددادي فاضددددالب 
وأتقنهما. ارتحدل إلدى مصدر سدنة خمسدين وألدف، تتلمدذ علدى أةمدة عصدره ومدنهم 
شدديخ  شددهاب الدددين الخفدداجي والشدديخ ياسددين الحمصددي، ومكددث فيهددا حتددى سددنة 
سبع وسبعين وألف ثم ارتحل إلى القسطنطينية. زار دمشق  أثناء رحلت  واتصدل 

باشا الدذي قربد  مدن السدلطان العثمداني محمدد بدن سدلطان إبدراهيم، بالوزير أحمد 
وظل في ترحال بين القسطنطينية والشام ومصر في السنوات األخيرة من حياتد  

 .(1)حتى وفات  سنة ثالث وتسعين والف
:يعددد مؤلفدد  خزانددة األدب أشددهر مؤلفاتدد  فهددو كتدداب موسددوعي فددي  مدلفاتدده -ب

دادي تأليفدد  سددنة ثددالث وسددبعين وألددف، وفددرغ مددن علددوم اللغددة وآدابهددا، بدددأ البغدد
تأليفددد  سدددنة ثمدددان وسدددبعين وألدددف، وجعلددد  هديدددة للسدددلطان العثمددداني محمدددد بدددن 

 .(2)السلطان إبراهيم، ويقع كتاب  في أربعة مجلدات
يقول البغدادي في المقدمة: " هذا شرح شواهد الكافية لنجم األةمة وفاضل هذه 

شهير بالرضي االسترباذي"، وعدد الشواهد في األم  المحقق محمد بن الحسن ال
 .(3)الكافية سبعة وخمسون وتسعماةة

والدارس لخزانة األدب يجد كتابا موسوعيا في  نصوص راةعة اقتطفها البغدادي 
من مختلف الكتب، وخلدها في سفره كما يحوى عددا من أمثال العرب وأخبارهم 

ات العرب ولهجاتهم مع اهتمام وأيامهم في الجاهلية واالسالم، ويورد بع  لغ

                                                           

 .1/3،البغدادي،خزانة األدب، 4/41،الزركلي،األعالم،2/451( الحموي، خالصة األثر1)
 .4/41كلي، األعالم ( الزر 2)
 .1/3( البغدادي، خزانة األدب،3)
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ملحوظ بموضوع الكتاب، وهو شرح الشواهد، وتحقيقها ودرسها معتمدا على 
 .(1)أمهات كتب النحو وشروحها

والبغدادي في الخزانة يظهر باحثا علميا، فهو يسير وفق منه  واضح ل  أذ كان 
ذا تكرر في موضوع آخر نب  علي  وال يدخل  في العدد ، وقد يشرح الشاهد، وا 

ذكر في المقدمة أن الخزانة تشتمل على أمور ثالثة: األمر األول: في الكالم 
الذي يصح االستشهاد ب  في اللغة والنحو والصرف، واألمر الثاني في ذكر 
الموارد التي اعتمد عليها وانتقى منها، وهي ضروب وأجناس، وأما األمر الثالث 

 .(2)فترجمة للرضي االسترباذي
ح مقصورة ابن دريد وشرح شدواهد التحفدة الورديدة ولد  حاشدية علدى ول  أيضا شر 

 .(3)شرح بانت سعاد البن هشام وغيرها 
  لغة واصف حًا(: الخ د النحوف

 :الخ د لغة أواًل:  
والخددالف الخلدددف وخالفددد   الخدددالف المخالفدددة"يقددول صددداحب اللسددان :

بُّد   لو وْ  عدالىقدال ت. (4)"إلى الشيء عصاه إلي  أو قصدده بعدد مدا نهداه عند  ش داء  ر 
دددد ةب و ال  ي ز ال دددون  م ْخت ل ف دددين   دددةب و اح  دددل  النَّددداس  أ مَّ ع  يقدددول القرطبدددي فدددي (. 12)هدددود:  ل ج 

 "وقيددددل مختلفددددين فددددي الددددرزق فهددددذا غنددددي وهددددذا فقيددددر، علددددى أديددددان شددددتى:"تفسددديره 
  لخالف :هو المخالفة وعدم االتفاق..فا(5)

                                                           

 .1/19( السابق1)
 .1/18( البغدادي، خزانة األدب، 2)
 .1/8( السابق 3)
 .1/808. وكذا وردت في القاموس المحيط ، للفيروزآبادي9/90( ابن منظور، لسان العرب، مادة )خلف( 4)
 .9/115( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 5)
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لمندداوي "مددا يفهددم مندد  بددااللتزام، أو أن يتبددين يقددول ا :الخدد د اصددف حاً ثانيددًا: 
.ويقدول الجرجداني فدي  (1)الحكم في المسدكون علدى خدالف مدا تبدين فدي المنطدوق"

 .(2)"هددو منازعددة تجددري بددين المتعارضددين لتحقيددق حددق أو إبطددال باطددل": تعريفاتدد 
هددو ذلدد  الخددالف الواقددع بددين النحدداة فددي مسددألة مددا مددن حيددث :الخالف النحددوي فدد

، الدذي تجلدى  بدين أو قياسداب  من أبدواب أصدولها سدماعاب  أو إعرابياب  ،لغوياب تخريجها 
 مدرستي  البصرة والكوفة. 

 الخ د النحوف:  ن أة2
علددى  بددرزتمرحلددة التأسدديس  أنعلددى  ونويكدداد مؤرخددو النحددو يجمعدد

وعيسدددددددى بدددددددن عمدددددددر  ه(،117)يددددددددي عبدددددددد اب بدددددددن أبدددددددي إسدددددددحاق الحضدددددددرمي
. فقدددد ظهدددرت عندددد رجدددال هدددذه ه(154)ءبدددن العدددال وعمدددر  يوأبددد ه(149)الثقفدددي

يقدول  الندواة األساسدية للخدالف النحدوي. تعدد تديالطبقة ظاهرتدا السدماع والقيداس ال
عنددما يقدارن بدين أبدي إسدحاق الحضدرمي وبدين أبدي ه(232)ابن سدالم الجمحدي 
وكان أبدو عمدرو أوسدع  ،للقياس تجريداب  "كان  أبو إسحاق أشدُّ  :عمرو بن  العالء

ه(: 208)ويقدددددول األصدددددمعي. (3)العدددددرب ولغتهدددددا وغريدددددب ألفاظهدددددا"بكدددددالم  علمددددداب 
فبددين   .(4)"جلسددت إلددى أبددي عمددرو عشددر حجدد  فمددا رأيتدد  يحددت  ببيددت إسددالمي"

حيدث تعدد المسداةل النحويدة ، محت  بالسماع وآخر بالقياس ظهر الخدالف النحدوي
 إلددى أن وصددلت مددن جهددة أخددرى. ، ومختلفدداب عليهدداعليهددا مددن جهددة  اب اللغويددة متفقدد

والتددي التقددت فيهددا زعامددة المددذهبين  البصددري والكددوفي ، فالتقددت  ،مرحلددة االلتقدداء
هددددد( 170الطبقددددة الثالثددددة مددددن البصددددرية بزعامددددة الخليددددل بددددن أحمددددد الفراهيدددددي)ت 

                                                           

 .311مناوي، التوقيف على مهمات التعريف، ( ال1)
 .113( الجرجاني، التعريفات،2)
 .1/14( الجمحي، طبقات فحول الشعراء، 3)
 .81-79( الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي، 4)
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. والتقددددداء ه(175)جعفددددر الرؤاسددددي أبددددديمدددددن الكددددوفيين بزعامددددة  األولددددىبالطبقددددة 
مدن الطبقدة الثانيدة مدن  هد(189من الطبقة الرابعة بالكساةي )ت  ه(188)سيبوي 

 الكوفيين، وهكذا.
ن أخدددذا ياللدددذ ه(207)اءوالفدددرّ  ه(189)الكسددداةي وتدددرى الحدددديثي أنَّ 

المؤسسددددان الحقيقيددددان اوهمددددا  النحددددو مددددن المدرسددددة البصددددرية التددددي يمثلهددددا الخليددددل
 مسدتقالب  في دراسدت  نهجداب  اللمدرسة الكوفية، فقد أخذا بنحو البصرة فغيرا في  ونهج

  . (1)ما  قمة النض  والتكامل في النحو الكوفيحتى اعتبرته
هددذه المرحلددة لمددا فددي  النحددوي بدددأ  بددروز الخددالف ويددرى الباحددث أنّ 

حملتددددد  معهدددددا مدددددن نضددددد  وتجديدددددد فدددددي المصدددددطلحات ومدددددنه  الدراسدددددة.  يقدددددول 
 " كددان زاةددد العصددبية علددى سدديبوي ،:  نَّدده(إ207)عددن الفددراء  ه(911)السدديوطي

 .(2)"وكتاب  تحت رأس 
هد( في كتاب  )مراتب النحدويين( والدذي 351أبو الطيب اللغوي) دويع

نحدو الخدالف ويقدول بد   أحدد الدذين اعتمددوا ،بالبصدريين رتب  حسب الدزمن مبتددةاب 
 .(3)"كان الفراء يخالف الكساةي في كثير من مذاهب قول : " 

الخدالف النحدوي قدد نشدأ فدي هدذه المرحلدة التدي بددرزت  يتضدح لندا أنّ 
وقددد كددان للمسددألة الزنبوريددة التددي ندداظر  ظرات بددين علمدداء المدرسددتين.لندا فددي المنددا

  في إظهار الخالف النحوي بصورت  الجلية. واضحفيها الكساةي سيبوي  أثر 
 ،ومع تعصب كل فريق لرأي  ب قامة الحجة والدليل في مواضع كثيدرة

الخددالف النحددوي حتددى تطددور ليأخددذ طددابع مدددارس نحويددة. وكددان أبددو بكددر  ظهددر
هددد( أول مددن اسددتخدم كلمددة "مددذهب" ، عندددما 379مددد بددن الحسددن الزبيدددي )تمح

                                                           

 .128( الحديثي، المدارس النحوية1)
 .323( السيوطي، بغية الوعاة، 2)
 .88( أبو الطيب، مراتب النحويين،3)
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فدددي اللغدددة  تدددرجم ألصدددحاب ثعلدددب فقدددال عدددن أبدددي موسدددى الحدددام : "كدددان بارعددداب 
 .(1) والنحو على مذهب الكوفيين"

 أسباب الخ د: -ج
لما نشدأ الخدالف بعدد اسدتكمال مرحلدة االلتقداء والنضد  والمنداظرات، 

ومددددنه : فأهددددل البصددددرة تقيدددددوا بضددددوابط السددددماع  وطريقددددة لكددددل مددددذهب وأصددددبح
فقدد بدذلوا  ،خديجدة الحدديثي أنهدم اعتمددوا علدى السدماع رىوالضبط المتدين، كمدا تد

 إلدىوتددوين مدا يسدمعون عندد خدروجهم ، الجهود المضنية في السدماع عدن العدرب
قيسة على الكثير المضطرد في كالم بوادي نجد وتهامة والحجاز، كما وضعوا األ

 .(2)ن الكريمآمعتمدين في ذل  على القر  العرب
وأهل الكوفة الذين تساهلوا في ذل  فأخذوا وبنوا علدى الشداهد الواحدد 

ال أدري كيدف  : "أن يتعجدب بقولد  إلدى السدامراةيبممدا حدذا ، الكثير من األقيسة 
بصددري العلددم كددوفي  -وهددو واقددع فددي هددذا التندداق ، يكددون الكسدداةي رأس الكددوفيين

يمكن أن يكون نه  من يتصدى لمذهب جديد، ألم يأخدذ بالشداهد الذي  -المذهب
 .(3)" ؟ وهو مما أخذه علي  البصريون الشاذ فيقيم علي  أصالب 

 أضدف، وبدارزاب  ومع اختالف المذهبين، كدان الخدالف النحدوي ظداهراب 
ذلد  الددور الكبيدر للسياسدة فدي الخدالف بدين المدرسدتين، حيدث داندت البصدرة  إلى

مددن  -رضددي اب عندد  -كددان فددي زمددن علددي ومددا كوفددة للعباسدديين،لألمددويين ، وال
وانقددالب  ،تحصدديل العلددوم أسددبابفتنددة لتكددون السدديادة للبصددرة ،ممددا مكددن لعلماةهددا 

 أهل الكوفة في عصدر العباسديين ، ليبزغ نجم األموية،الموازين بعد سقوط الدولة 

                                                           

 .1/152بيدي، طبقات النحويين واللغويين، ( الز 1)
 .78( الحديثي، المدارس النحوية،2)
 .37( السامراةي، المدارس النحوية أسطورة وواقع،3)
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ين فددي تنددافس مددن الفددريق وقددد جعددل كددالب  البصددرة بعددد أن كددان سدداطعاب.نجددم  وأفددل
 .(1)الرفعة والمكانة  لبلوغ ديد سعياب ش

ونيددل  ،فددي حيددازة قصددب السددبق عنددد الخلفدداء واألمددراء ةرغبددال تكانددو 
عندددد  ذلددد يتبدددين ف، سدددبباب مدددن أسدددباب ظهدددور الخدددالف ،الحظدددوة والمكاندددة الرفيعدددة

اجتمداع اليزيددي مدع الكسدداةي فدي حضدرة الرشديد حيددث جدرت بينهمدا مسداةل كثيددرة 
 زيدي: أتجيز هذين البيتين؟فقال ل  الي

  خربدددددددددددددددددددددددداب  ط  مددددددددددددددددددددددددا رأينددددددددددددددددددددددددا ق دددددددددددددددددددددددد
 

  عنددددددددددددددددددد  البدددددددددددددددددددي  صدددددددددددددددددددقر   رنقددددددددددددددددددد 
 ون  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكددددددددددددددددددال ي 

 راب دددهددددددددددددددددم ير  دددددددددددددددددعددددددددددددددددددددددددددددال
 ر  ددددددددددددددددددددددددددهددددددددددددددددددددددددددددددددددددلماون ددددددددددددددددددددددددكدددددددددددددددددددددال ي 

ر  ددددددددهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
فقدال الكسداةي: قدد أقدوى الشداعر، فقدال لدد  اليزيددي: انظدر فيد ، فقدال: أقدوى ال بددّد  (2)

أن ينصدددب المهدددر الثددداني علدددى أنددد  خبدددر كدددان، قدددال: فضدددرب اليزيددددّي بقلنسدددوت  
ابتدأ فقال المهدر مهدر، فقدال لد   : أنا أبو محمد، الشعر صواب، إنمااألر  وقال

بحضددددرة أميددددر المددددؤمنين وتكشددددف رأسدددد ؟  واب لخطددددأ  يحيددددى بددددن خالددددد: أتتكّنددددى
الكسددداةي مدددع أدبددد  أحدددّب إليندددا مدددن صدددواب  مدددع سدددوء فعلتددد  ، فقدددال اليزيددددي: إن 

 .(3)"حالوة الظفر أذهبت عني التحفظ
 ، أصددبح الخددالف يحمددل طابعدداب تامدداب  وبعددد نضددوج المدرسددتين نضددجاب 

 باألخذ والرد، والضبط واالعترا . علمياب 
 
 

 :ةالبصري درسةن أة الم -د
                                                           

 . 25-24( السامراةي، المفيد في المدارس النحوية، 1)
 . 6/186، وابن خلكان، وفيات األعيان 1/1742( البيت بال نسبة في الحموي، إرشاد األريب،2)
، واألفغاني، من تاريخ 1/407، والدميري، حياة الحيوان الكبرى 1/1742( الحموي، إرشاد األريب3)

 .1/55النحو العربي،
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إنَّ األصل في كدل علدم أن تبددأ فيد  نظدرات متنداثرة هندا وهندا  ، ثدم  
يتدداح لدد  مددن يصددوغ هددذه النظددرات صددياغة علميددة تقددوم علددى اتخدداذ القواعددد ومددا 

حيث  ضع أسس قواعد النحوياألسود الدؤلي  وأبيطوى فيها من أقيسة وعلل.   ف
 قدددوكددان  ،أبددو الطَّيددب الل غددوي بسددندهأندد  أول مددن وضددع ن ْقددط اإلعددراب كمددا يددروي 

ألنَّدد  سددمع لحندداب، فقددال  - رضددّي اب عندد  –أخددذ ذلدد  عددن أميددر المددؤمنين علددّي 
 . (1)وأشار إلى الرَّفع والنصب والجرّ ، ألبي األسود: اجعل للنَّاس حروفاب 

فنقط أبي األسود الدؤلي الباعث للنحويين على التساؤل عدن أسدباب 
، األقدرن وميمدون ه(100الفيدل) وقدد خلفد   عنبسدةهذا اإلعراب وتفسير ظدواهره. 

 ى، ثم تتابعوا مدن بعددهم حتده(89)ونصر بن عاصم ،ه(129)ويحيى بن يعمر
 ، وذهنداب مددرباب  لغويداب  اب تاه اب حسّ آالذي  ه(175)حمد الفراهيديأوصل الخليل بن 

 ،ثدم تبعد  سديبوي  .حتدى بلدغ الغايدة فدي النحدو مرهفداب  ا موسديقياب ، وذوقب بارعاب  رياضياب 
 النحواألساس الذي قام علي  كثير من النحاة  يعدهووضع كتاب  الذي  ،فأخذ عن 
 .العربي

النحداة، ويرجدع ذلد   منزلدةوقد اختلفت المصادر النحوية في تعيين  
هدؤالء  : توهم الرواة بالتطدابق بدين التلميدذ وأسدتاذه. والثداني: أنّ سببين، أولهما إلى

عدن أسداتذتهم، فلدم يختلدف الدرواة علدى مدن أكمدل مسديرة  التالميذ لم يحددثوا جديدداب 
عمدرو بددن  إلدىالكسداةي الدذي جلددس  إلددى الخليدل وسديبوي  أمددا األسدود الددؤلي يأبد

ب لّدة، فقدرأ كتداب سديبوي  أل  فسدد علمد  الختالطد  بدأعراب ا ،سدنة عشدرة سدبع العدالء
 ،(2)كدان زاةدد العصدبية عليد  وخلف  الفراء الدذي على األخفش، وهو إمام الكوفيين.

،إال أن البصرة قد تقدمت على غيرها لعددة (3)صار الناس فرقتين: بصري وكوفيف
                                                           

 .6( أبو الطيب، مراتب النحويين واللغويين، 1)
 .2/333( السيوطي، بغية الوعاة، 2)
 .32(: ما فات كتب الخالف من مساةل الخالف، ص 2008( البابلي، )3)
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 كدان، العامل السياسي الذي أذكى الخالف النحوي بدين المدرسدتينعوامل أهمها: 
إضدافة إلدى الموقدع الجغرافدي الدذي تفدردت  .(1) البصرة كما ذكرندا ل  دور في تقدم

قددرب مدددن فهدي أ ممدا يلددي العددراق، فهدي التددي تقددع علدى طددرف الباديددة ،بد  البصددرة
ن أصددحابها سدديتكلفون مغبددة وليسددت الكوفددة كددذل  أل ،عددرب األقحدداحإلددى ال لعددراقا

راء علماةهدا والدذي العامل الثقافي كان ل  دور بارز فدي إثد ثم كان السفر ومشقت .
ووفدود  ،ومناظرات  ،الذي شاب  عكاظ الجاهلية في مجالس  ،تمثل في سوق المربد

سدددداكني  مددددن ألن  كددددذل  فددددي الكوفددددة ولددددم يكددددن سددددوق الكناسددددة ،الشددددعراء ورواتهددددم
ظهددددور المددددذاهب فددددي البصددددرة كالمددددذهب ولعددددل  .وفصدددداحةب  قددددل عدددددداب أعددددراب األ

لمددددا أحددددثوه مددددن عبدددث بكيددددان  سدددالمدفددددع أهدددل البصددددرة للددددفاع عددددن اإل لددديالمعتز 
فعنددددددوا بددددددالنحو ألندددددد  األداة للتفددددددوق علددددددى أصددددددحاب النحددددددل وزعمدددددداء  اإلسددددددالم،
 .(2)المذاهب
 ن أة المدرسة الكوفية : -ه

ال تزال نشأة الدراسة النحوية في الكوفة غامضدة ال نعلدم عنهدا أكثدر 
ن مددددادة لهددددذه المدرسددددة ددددول نشددددأ المدرسددددة . فالرؤاسددددي أ(3) مددددن روايددددات متفرقددددة ال ت ك 

الكوفيدة فدي النحدو ووضدع فيهدا كتابداب لدم يصدل إليندا اوقدالوا إن الخليدل اطلدع عليد  
وانتفدددع بددد  ،وبددددأت مندددذ ذلددد  الحدددين مدرسدددة الكوفدددة تنددداظر مدرسدددة البصدددرة ولكدددن 
الخددالف ظددل هادةدداب بددين الرؤاسددي فددي الكوفددة والخليددل فددي البصددرة ا ثددم اشددتد بددين 

. (4)لبصرة ،وصار لكل مدرسدة علدم تنحداز إليد  الكساةي في الكوفة وسيبوي  في ا
"ال نعلم أن كوفياب كان نحوياب بالمعنى الدقيق لهدذه الكلمدة قبدل الكسداةي ،فدال معداذ 

                                                           

 .24اةي، المفيد في المدارس النحوية،( السامر 1)
 .25(السامراةي، المفيد في المدارس النحوية،2)
 .119( الحديثي، المدارس النحوية، 3)
 . 2/294( أمين، ضحى االسالم ، 4)
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الهددراء وال أبددو جعفددر الرؤاسددي ممددن نضددعهم فددي طبقددة المؤسسددين لهددذه المدرسددة 
ب  وتعصددد وبظهدددور ثعلدددب فدددي الكوفدددة ومجالسددد  ومناظراتددد ، .(1)النحويدددة الناشدددةة "

المجدالس والمنداظرات بيدنهم  أخدرى فيهدا مرحلة وبداية مرحلةنتهاء ال إشارة لمذهب 
بعضدهم إلدى فريدق  وبين زعامة البصرة ممثلة بالمبرد ، وتالميذهما ، الذين انحداز

 .  (2) اآلخر كما حصل النحياز الزجاج إلى المبرد...
 وهكددذا اسدددتمرت مدرسدددة الكوفدددة مددن منتصدددف القدددرن الثددداني الهجدددري

هددذا القددرن بددالعلوم  ازدهددار بسددبب إلددى أواةددل القددرن الرابددع، حيددث انحطددت مكانتهددا
الفهددددم أو  حتددددى شددددكا أهددددل الزمددددان مددددن عدددددم العقليددددة خاصددددة الفلسددددفة والمنطددددق

اضطراب ، والسبب الثاني أن مدرسة الكوفة لدم يتدوفر لهدا علمداء بقددرة وقدوة الفدراء 
ذا أ(3)ويرفع لواءهاها عن لينافح نؤرخ للمدرسة الكوفية، ينبغي أن ندؤرخ أن ردنا . وا 

 .للكساةي النحوي األول الذي رسم للكوفيين طريق مذهبهم
 المدرسة البغدادية: -و
ظدددل الخدددالف بدددين مدرسدددتي البصدددرة والكوفدددة قاةمددداب حتدددى تأسسدددت  

مديندددة بغدددداد ،وهددددأت األمدددور السياسدددية، واسدددتتب األمدددن وأخدددذ الخلفددداء واألمدددراء 
هم لتربيدددة أوالدهدددم، فتسدددابق العلمددداء إلدددى بغدددداد، وكدددان يشدددجعون العلمددداء ويددددعون

للكددوفيين الحظددوة عنددد الخلفدداء واألمددراء أكثددر ممددا كددان للبصددريين، ومددع هددذا فقددد 
كددان التقدداء الكددوفيين و البصددريين فددي بغددداد سددبباب فددي عددر  المددذهبين ونقدددهما 

ثَّل دد  ابددن قتيبددةا قددال ابددن الندد ديم :"وكددان واالنتخدداب منهمددا ووجددود مددذهب منتخددب م 

                                                           

 .68(المخزومي، مدرسة الكوفة ، 1)
 .146( السابق 2)
 .  34( البابلي، ما فات كتب الخالف من مساةل الخالف،3)
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ابدددن قتيبدددة يغلدددو فدددي البصدددريين إال أنددد  خلدددط المدددذهبين ،وحكدددى فدددي كتابددد  عدددن 
 .(1)" وكان صادقا فيما يروي الكوفيين ،

 
 أه  ما صند في الخ د النحوف: -3
 انا األواةل إلى هذه الحركدة النحويدة الخالفيدة، فسدطروا فيهدؤ لقد تنب  علما   

)اخدتالف النحدويين( ألحمدد   صدحابها:حسدب وفيدات أ مرتبدة ،وهدي مؤلفدات كثيدرة
)مددددا اختلددددف فيدددد  البصددددريون وهددددو كتدددداب مفقددددود.  (2)(ه291)بددددن يحيددددى الثعلبددددي

)المقنددع فددي اخددتالف البصددريين والكددوفيين(  .(3) ه(320)والكوفيددون( البددن كيسددان
البددن  (النحددويين الددرد علددى ثعلددب فددي اخددتالف).(4)(ه338 )ألبددي جعفددر النحدداس

 (6)(ه384))الخالف بين النحويين( ألبي الحسدن الرمداني .(5)هد( 347)درستوي  
.)كفايددددددددة المتعلمددددددددين فددددددددي اخددددددددتالف (ه 348 )األزدي اب لعبددددددددد (االخددددددددتالف.)

)اإلنصاف في مساةل الخدالف بدين البصدريين  .(7)(ه395)النحويين( البن فارس
ن عدددددن مدددددذاهب النحدددددويين ي)التبيددددد.ه577 )والكدددددوفيين( ألبدددددي البركدددددات األنبددددداري

)اإلسددددعاف فددددي مسدددداةل .(8)(ه616 )العكبددددري والكددددوفيين(ألبي البقدددداء البصددددريين
)اةتالف األنبدداري. و مسدداةل مسددتدركة علددى ابددن(9)(ه681 )الخددالف( البددن إيدداز

                                                           

 .105لنديم، الفهرست، ( ابن ا1)
 .1/133( خليفة، كشف الظنون،2)
 . 3/59( القفطي، إنباه الرواة3)
 .2/1809( خليفة، كشف الظنون،4)
 .1/91( األفغاني، من تاريخ النحو العربي، 5)
 .2/295( القفطي، إنباه الرواة6)
 .133،/1( خليفة، كشف الظنون7)
 . 2/39( السيوطي، بغية الوعاة، 8)
 .1/92اني، من تاريخ النحو العربي، ( األفغ9)
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النصددرة فددي اخددتالف نحدداة الكوفددة والبصددرة( لعبددد اللطيددف بددن أبددي بكددر الشددرجي 
دة لفتحددي بيددومي حمددو  (مددا فددات اإلنصدداف مددن مسدداةل الخددالفه. )802الزبيدددي

)ومددددا فددددات كتددددب م  1978مجددددازة مقدمددددة لجامعددددة القدددداهرة عددددام  رسددددالة دكتددددوراة،
الخددالف مددن مسدداةل الخددالف (رسددالة ماجسددتير مجددازة مقدمددة للجامعددة اإلسددالمية 

   م2008بغزة 
 أسباب الخ د النحوف في خ انة األدب

أرجع البغدادي أسباب الخدالف النحدوي إلدى اخدتالف اللهجدات والضدرورة الشدعرية 
 التأويل والتقدير واختالف الروايات في الشاهد النحوي.و 

 البغدادفل وفيه:اند  هجاتالل أوال: اخت د
ال يترتدددب اليهدددا خددد د فدددي األحكدددا   البغددددادفأوردهدددا  هجددداتل  ( أ

 النحوية: 
ال يترتددب عليهددا اخددتالف فددي األحكددام النحويددة إال  هجدداتلالبغدددادي  أورد

 بأشدهرها فمدن ذلد  مدا أورده فدي فصديل مكتفيداب يذكر عددد اللغدات دون ت   أحياناب نّ أ
وفي  عشر لغات: أتيت  من عل ومن عل ومن علي ومدن  (1)شرح  لبيت الشنفرى

  .عال ومن علو ومن علو ومن علو ومن علو ومن عال ومن معال."
 -غلددب كتددب اللغددة سددنجد هددذه الطريقددة فددي سددرد اللغدداتأفلددو نظرنددا إلددى 

 وهددو نظيددر لقددول ب عليهددا اخددتالف فددي األحكددام ولددم يترتدد -البغددداديالتددي اتبعهددا 
ك ددر يٌّ مثددل يقدول :" مدادة )زكددر( مددثالب  صداحب اللسددان فددي وفددي زكريددا أربدع لغدداٍت: ز 

ددوٌر و   ك ددر ي، بتخفيددف اليدداء، و ز ك ر يَّددا م ْقص  ، وز  ْمددد ودٌ  عرب دديٍّ وأشددباه هددذه .(2)" ز ك ر يَّدداء  م 
 .مما ال حاجة لذكره ه ،المساةل كثيرة عند

                                                           

 .2/396( البغدادي، خزانة األدب 1)
 .3/326( ابن منظور، لسان العرب، مادة )زكر( 2)
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 لقبا   معينة: البغدادفنسبها  هجاتل -ب
نسددبة اللغددات إلددى قباةلهددا إذا تفددردت قبيلددة أو  البغدددادييغلددب علددى 

قبيلددة أشددهر المسدداةل التددي تفددردت بهددا فمددن   أكثددر بهددذه اللغددة عددن سدداةر القباةددل
يْكره دون  ( عند بناة  للمجهول لددأنهم رضاطييء على ساةر القباةل ضم الراء في) 

يء اْلي ا ا قبله ا لتنقلب إ ل ى اأْللف لخفتهم ج   .(1)اء المتحركة بعد الكسرة فيفتحون م 
 عند شرح  للبيت : هذيلوج  لغة لقبيلة 

          وهم أهالٌت حول قيس بن عاصمٍ 
 (2)إ ذا أدلجوا يدعون  ب اللَّْيل  كوثرا 

يو أهلة جمع ب اْعت ب ار اسميت  " نَّث الَّذ  ه داء التَّْأن يدث ب التَّداء   ل يسدت ف يد    يجمع ون  اْلم ؤ 
ذ ل    ق ْولهم: عرسات وأرضات وعير وعيرات حركوا اْلي اء و أ ْجمع دوا ف يه دا علدى ل غ دة  و 

: بيضات وجوزات   .(3)"ه ذ ْيل أل نهم ي ق ول ون 
قدددال إن أجدددود  اْبدددن اأْل ْنب دددار يوكثيدددرا مدددا يعتدددد بدددأقوال النحددداة فقدددد نبددد  بدددأن 

إ ذا سدكنت  (وجدع يوجدع ووجدل يوجدل في إثبات الواو فدي) ييناْلحجاز  لغة اللغات 
ا قبله ا و اْنف تح م 

(4). 
  العرب: لهجاتالخ د النحوف في : -ج

وجدد  البغدددادي لغددة تمدديم فددي روايددة الرفددع فددي )األواري والنددؤى( فددي بيددت 
 النابغة :

ا أبّينها  والنؤى كالحو  بالمظلومة الجلد     إاّل األوراّي ألياب م 
ع باإلب  وذل  على ثالثة أوج  بقول :.(5)(من أحد)دال من م وض 

                                                           

 .9/4945( البغدادي، خزانة األدب، 1)
 .294( البيت للمخبل السعدي في ديوان  ص2)
 .8/97( البغدادي، خزانة األدب، 3)
 . 2/22( السابق 4)
 .4/128ة األدب،( البغدادي، خزان5)
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دددا بدددالرّبع إاّل األوارّي ف دددذكر مدددن أحدددٍد ت ْأك يددددبا وكأّنددد  ف دددي " األّول: أّنددد  أ ر اد  م 
ا بالرّبع ش ْيء أحٌد و ال  غ يره إاّل األوارّي. ير: م   التَّْقد 

از و اْلو ْج  الثَّان ي: أّن  جعل األوارّي من جنس أحد على ا  ْلمج 
 : دا ال  يعقدل ثدمَّ غلّدب مدن يعقدل ف ق دال  و اْلو ْج  الثَّال ث: أّن  خلط مدن يعقدل ب م 
ددا ال  يعقددل ثددمَّ أبدددل األوارّي مددن لفددٍظ  م  ددا بددالرّبع مددن أحددد و ه ددو  ي ر يددد مددن يعقددل و  م  و 

يدددره لدددى غ  ل ْيددد   وع  كمدددا  .وقدددد رد التوجيهدددات السدددابق لسددديبوي  والمدددازني (1)"اْشدددت م ل ع 
يم ونصب  ف ي ل غ دة اْلحجداز. وازن بين لغة تميم ولغة الحجاز فقال:" الرفع و  ل غ ة ت م 

د ْنق طع أل  نَّه ا من غير جنس اأْل ح  ْست ْثن اء اْلم   .(2)"على اال 
نشأتها وأراء  ماهيتها، الضرورة الشعرية :: وفيه: الضرورة ال عرية ثانياً 

 البغدادي.يترتب عليها خالف نحوي عند النحاة ،وما 
 :البغدادفالضرورة ال عرية اند 

 :فيما يتعلق بالضرورة الشعرية  البغدادي من مساةل الخالف التي ذكرها
دددددم ير-1  قدددددولوالقيددددداس )ضدددددمنتهم( فدددددي  لضدددددرورةل (3)لعددددددم االتصدددددال فصدددددل الضَّ

 :الشاعر
ن تْ  م  ث  اْلو ار ث  األ ْمو ات  ق ْد ض   (4) دَّه ار ير  إيَّاه م  األر   ف ي دهر ال  ب اْلب اع 

ووروده  (أند)اقتران خبرها ب (عسى)أن األكثر في  (5)ومما ذكره من الضرورات 
جمهور  عند بعد عسى ضرورة (أن)حذف ف ّن  قليل وعلى هذا (أن)بدون 

                                                           

 .4/128( السابق1)
 .11/36( السابق2)
 .5/290(البغدادي، خزانة األدب، 3) 
 .190البيت للفرزدق في ديوان  ( 4)
 .9/328( البغدادي، خزانة األدب 5)
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. أما رأي سيبوي  فهو غير مخصوص وقد نقل  عن األعلم الشنتمري البصريين
 ، واستشهد بقول الشاعر:لقلت  بالشعر

ي أ ْمس  ددددددى اْلك  دددددددع س    .(1) ب  ددددددددر يْ دددددددر ٌج ق  دددددددددْون  و ر اء ه  ف  دددددددددي ك    ْيت  ف ْي   دددددْرب  الَّذ 
 بقول رؤبة: البغدادي أيضا استشهد-2
 
 
 
من النحاة أن بووج  الخالف في المسألة  قليل . (أند)ب داقتران المضارع بعد كاف

" ، لكن المغاربة قد خصوه بالضرورة في الشعرونثراب  أجاز اقترانها بأن شعراب  من
أنها ليست مع ذل  بزاةدة لعملها  علىن دخولها في خبر كاد ضرورة والصحيح أ

 (2)"النصب والزاةدة ال تعمل

الضرورات التي ذكرها البغدادي تنكير )سبحان(وتنوين  زيادة التنوين في  ومن-3
 االسم الذي ينصرف إذا صرفت  ضرورة نحو قول الشاعر :

 (3)ودي والجمد  وق بلنا سبَّح الج  سبحان  ثم سبحاناب نعوذ ب  
 إلى ما بعده، أو يضاف أن في  والمعروف ضرورة فتنوين )سبحانا( وتنكيره

 (4)الفاخر" علقمة من سبحان: كقول  معرفة مفردا يجعل
 ومن الضرورات التي ذكرها البغدادي حذف ألف) كلتا (  في قول الشاعر :-4

 (5)حدهبوا ق رنت قد ك لتاهما     زاةده س المى ر جل يها ك لت   في
                                                           

 .59( البيت لهدبة بن الخشرم في ديوان  1)
 .9/348( البغدادي، خزانة األدب،2)
 .30وان  ص( البيت ألمية بن أبي الصلت في دي3)
 .3/388( البغدادي، خزانة األدب، 4)
 .1/55،وشرح األشموني 1/27،واإلنصاف 210( البيت بال نسبة في األنباري، أسرار العربية 5)

 ىح  دَّددددددددددامدددددددددف   والب دد دددددط ر  ددددددددددهْ الد   اه  ف  ددددددددددددع   عٌ دددددددددددددددبْ ر  

ا.دددددددددددول الب  ددددددددددن طددددداد مدددددددددددقد ك ح   (1) ل ى أن ي ْمص 
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ذهبوا إلى أن كال وكلتا  . فقدزعموا أن كلت مفرد كلتاحيث الكوفيين وبين موقف 
فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصلهما " كل " فكسرت الكاف وخففت الالم وزيدت 

واستدلوا على أنهما مثنيان لفظاب ومعنى وأن ألفهما . األلف للتثنية والتاء للتأنيث
 .للتثنية، بالسماع والقياس

ليستا بمأخوذتين من كل، ألن كال يين فد)كال وكلتا ( عندهم البصر أما رأي  
لإلحاطة، وهما لمعنى مخصوص، ليس أحد القبيلين مأخوذاب من اآلخر، بل 
مادتهما الكاف والالم والواو وهما مفردان لفظاب مثنيان معنى، واأللف في " كال " 

لوا عود الضمير إليهما تارة مفرداب كألف عصا وفي " كلتا " للتأنيث، ويدل لما قا
ولو كانا مثنيين حقيقة للزمهم  حمالب على اللفظ، وتارة مثنى حمالب على المعنى

ألول: كان يجب عود الضمير إليهما مثنى، مع أن الحمل على اللفظ ا :أمران
فيهما أكثر من الحمل على المعنىا ونظيرهما كل، ف ن  يجوز عود الضمير 

النسبة إلى لفظها، نحو كل القوم ضربت ، وعوده جمعاب بالنسبة إلى إليها مفرداب ب
معناها نحو كل القوم ضربتهم، لكن الحمل على المعنى في  أكثر من الحمل 

الثاني: كان يمتنع نحو كال أخوي ، ألن  يلزم  .على اللفظ، عكس كال وكلتا
ا: كما قرأ إضافة الشيء إلى نفس . ويدل على أن ألفهما ألف مقصورة إمالته

ند     ي ْبل غ نَّ  إ مَّا حمزة والكساةي وخلف، ب مالة قول  تعالى: ﴿ ا اْلك ب ر   ع  د ه م   أ وْ  أ ح 
ا ه م  نَّت ْين   ك ْلت ا، وقول  تعالى: ﴿   (23)اإلسراء:  ﴾ك ال  )الكهف:  ﴾أ ك ل ه ا ء ات تْ  ٱْلج 
ل األول بأن  ال حجة وأجابوا عن الدلي .، فلو كانت للتثنية لما جاز إمالتها( 33
.ف ن أصل  كلتا، حذفت األلف ضرورة واكتفى عنها بفتحة التاء البيت في

(1).  

                                                                                                                                           

 
 .1/129( البغدادي، خزانة األدب، 1)
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 وكلت الشعراء، اضطرار من البيت هذا: " تذكرت  في حيان أبو قال
 على اعتماداب  األلف أسقط أن  غير كال، بمعنى جاء هو بل كلتا، بواحد ليست
 (1)" الياء. إلى الممالة األلف من تكفي أنها على وعمالب  قبلها، التي الفتحة
 وآراء النحاةو  معنى التأويل ومصنفات  :وفي  البغدادف: التأوي  اند  ثالثاً 
 .البغداديالتأويل النحوي عند في  و 

المعندى علدى متعدددة كالتقددير والحمدل  النحداة للتأويدل ألفاظداب استخدم 
ما يخالف القاعدة النحويدة، أو والتخري  وغيرها، وقد لجأ النحاة إلي  عند توظيف 

مدددن أندددواع التأويدددل مدددن حدددذف أو زيدددادة أو تقدددديم أو  فدددي إعدددراب مدددا يحتمدددل نوعددداب 
 تأخير أو حمل على المعنى.

، تلميحدداب ا صددراحة أو دالددة علددى التأويددل إّمدد ألفاظدداب  البغددداديوقددد اسددتعمل 
و أ (إن)فددي جددواز فددتح همددزة ي مددا جدداء التأويددل الددذي أدى إلددى خددالف نحددو  فمددن

 الشاعر: قال كسرها
ا ق ْيل  س يلدا ْيدا ك م  ْبد  اْلق ف ا واللَّه از م  أإذ ا   وك ْنت أ رى ز  نَّ   ع 

 (2) 
 بعد وكسرها همزة )إن(  فتح جواز في استدل البغدادي برأي األعلم الشنتمري

. القفا عبد هو إذا: والتقدير إذا بعد والخبر المبتدأ وقوع نية على فالكسر. )إذا(

 مبني دبد)إذا( واإلخبار..بـ)إذا( عنه واإلخبار مبتدأ المصدر تأويل على والفتح
 شرح في هشام ابن قال. ب  القاةل عند واجبا بها اإلخبار وليس اسما كونها على

 يقدر ولم خبرا تقديرها صح ظرف ذا أن يرى من: يعيش ابن قال كما الشواهد

                                                           

 .1/130( السابق، 1)
هشام، أوضح ، وابن 2/351، والمبرد، المقتضب 144/ 3( البيت بال نسبة في سيبوي ، الكتاب 2)

 .378، والمرادي، الجني الداني 328/ 1المسال  
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: أي محذوف بخبر متعلقة اوصح تقديره .العبودية فبالحضرة: أي محذوفا
ن. موجودة العبودية فبالحضرة  .(1). الحذف دعوى وجب حرف إنها: قيل وا 

 المبتدأ باب في قرره كما حرف المحقق الشارح عند ويصرح البغدادي بأن )إذا(
 جعل أن  إال السيرافي عند حرف هي وكذا .الخبر قدر ولهذا الظروف وباب

ذا: قال المبتدأ المحذوف  العبودية أمره ف ذا: أي المصدر بعدها ما قدر فتحت وا 
 دخلت ألنها لها عامل ال حرف و)إذا( بالمصدر مقدرة )أن( المفتوحة أن وذا 
 .(2)العطف  حروف معنى في وهي المفاجأة لمعنى

 الشاعر:اسمها قول  على وأخواتها كان خبر معمول تقديم امتناع  -2
 (3) اد  وَّ ع   ة  يَّ ط  ع   اهمْ إيَّ  بما كان    مه  يوت  ب   ل  وْ ح   ون  اج  دَّ ه   ذ  ناف  ق  

وهو معمول الخبر. وهذا ونحوه متأول عند البصريين، وقد  (كان إياهم) جازوافأ
ما شأنية إما البصريين عند البيت في كان أن علىأشار إلى تأويل    زاةدة وا 

 ضمير وفاعل  لإلطالق وألف  ما  فعل: وعودا مبتدأ: األول في عطية فيكون
 .(4) فلما عودهم واألصل المبتدأ على المتقدم إياهم ومفعول  يةعط

وليس  (إياهم)ووج  الخالف في المسألة أن  تقدم معمول خبر كان
ه لو بظرف وال جار ومجرور على رأي الكوفيين ، وقد منع البصريون ذل  فأوّ 

 . (هو)بتقدير ضمير الشأن وتقديره 
اء النحددداة مدددا ذكدددره البغددددادي عندددد ومدددن التأويدددل المترتدددب عليددد  خدددالف فدددي آر -3

 شرح  لقول الشاعر :
 بآية ما يحبون الطعاما   أال من مبلغ عني تميما 

                                                           

 . 10/265( البغدادي، خزانة األدب، 1)
 . 10/265( السابق، 2)
 .162( البيت للفرزدق في ديوان  ص 3)
 9/26( البغدادي، خزانة األدب، 4)
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 المصدددر بحددرف مصدددرة الفعليددة إلددى األغلددب فددي تضدداف آيددة أن "علددى
 ب ضددافة مجددرور بمصدددر بعدددها الفعددل مددع تددؤول مصدددرية مددا فدد ن البيددت فددي كمددا
 وال الفعددل إلددى مضددافة وآيددة زاةدددة مددا نفدد : سدديبوي  مددذهب خددالف وهددذا. إليدد  آيددة

 مدددا: المبدددرد وقدددال. لغدددو سددديبوي  عندددد مدددا: النحددداس قدددال. صدددناعة بمصددددر تأويدددل
 .(1)سيبوي " قال  ما وأنكر. مصدر والفعل

النحددوي ميدددان للخددالف بددين النحدداة  التأويددلممددا سددبق يتبددين لنددا ان 
 علم.  أفي شرح  واب  البغداديلتطرد القاعدة النحوية كما أورده 

  :البغدادف وفيه اند اخت د الروايات في ال اهدرابعًا: 
يشدير  مدا غالبداب ف ،من أسباب الخدالف النحدوي  ن تعدد الرواية سببٌ إ

استشددهد علددى عدددم جددواز حددذف كلمددا اقتضددت الضددرورة، فقددد إلددى ذلدد  البغدددادي 
 بقول الشاعر: (2)الضمير المتصل إال في الشعر

 (3) وال أر   أبق ل  إبقال ها  ...........................
حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند الى ضمير المؤنث وقد روي 

 فينعدم الشاهد حينها . (أبقلت إبقالها:)الشاهد
"هذه الرواية من إصالح بع  :يقول السيرافي في شرح البيت 

 كيساننفى ابن  وقد (4")نشده الرواة هو الموجود في الكتب القديمة أالرواة والذي 
                                                           

 .6/518(البغدادي، خزانة األدب، 1)
 .1/46( السابق2)
 ن الطاةي، وصدره:( البيت منسوب لعامر بن جوي3)

ْدق ها                    ................................. د ق ْت و   فال م زنٌة و 
ا 1/84، والخفاجي، سر الفصاحة2/413، ابن السراج ،األصول في النحو 2/46في سيبوي ، الكتاب

، والمرادي، 1/248، والزمخشري، المفصل 2/413وبال نسبة في ابن جني،  الخصاةص
 .1/860، وابن هشام، المغني2/95، وابن هشام، أوضح المسال 2/590لتوضيحا
 . 1/393( السيرافي، شرح ابيات سيبوي ، 4)
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في  نقل عن فقد وخالف  ابن هشام  عن  الضرورة لجواز كونها لغة الشاعر
ورد بأنا  ،ق ال  وليس بضرورة لتمكن  من أن يكون أبقلت إبقالها بالنقل ": المغني

ن التأويل وم. ( 1)ال نسلم إن هذا الشاعر ممن لغت  تخفيف الهمزة بنقل أو غيره "
الحاء إذا أفردت من  مُّ ر ض  ث  وجب فتح الحاء إذ ك   (ذا) بّ ما ذكره إذا وقع بعد ح  

زيد" بنقل حركة العين إلى الفاء، والفتح جاةز، وبالوجهين  ب  ، فيقال: "ح  (ذا)
 ينشد قول :

ين  ت ْقت ل    .................... ْقت ول ةب ح  و ح بَّ ب ه ا م 
(2) 

 .(3)، فال يجوز إال الفتح." (ذا)وأما مع 
بيات التي تعددت رواياتها واختلف في نسبت  ما استشدهد بد  ومن األ
: " زعدم البغدادييقول  (كيما)ناصبة للفعل حالها حال  (كما)الكوفيون على كون 
 في قول : (كما)الفارسي أن أصل 

 (4)الهوى حيث  تنظر كما ي حسبوا أنّ   وط ْرف   إما جةتنا فاحبسن 
هددب المصددنف إلددى أنهددا كدداف التشددبي  فحددذفت اليدداء ونصددب بهددا، وذ (كيمددا)أي: 

 .(5)بت، وذل  قليل." ودخلها معنى التعليل فنص   ،كفت بما

                                                           

 .2/860(  ابن هشام، مغني اللبيب،1)
 ، وصدره:224( البيت منسوب لألخطل في ديوان  2)

ه ا   .......................... : اْقت ل وه ا ع نك م  ب م ز اج   .ف ق ْلت 
، وابن جني، سر صناعة 1/33، وابن السكيت،  اصالح المنطق،1/34وديوان امرئ القيس 

، 364، والزمخشري، المفصل1/116ا وبال نسبة في ابن السراج، األصول في النحو1/153االعراب
 .2/296، وشرح األشموني2/172وشرح ابن عقيل

 .9/430( البغدادي، خزانة األدب3)
 . 101بيعة في ديوان  البيت لعمر بن أبي ر  (4)
 .8/205( البغدادي، خزانة األدب5)
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ددا ورد علددى أ ن  ،" أنكددر ذ ل دد  البصددريون :ويقددول السدديوطي وتددأولوا م 
دا  ور ة أ و اْلك داف الجدارة كفدت ب م  در  و حدذف النُّدون مدن ،األ ْصل )ك ْيم ا( حدذفت يداؤه ض 

ور ة" ر   .(1)اْلف ْعل ض 
:  (2)أند  قدد اختلدف فيد   فيقدول قل ابن هشدام فدي شدرح هدذا البيدتون

ددي األ ْصددل  ق ددال  اْلف ار س  ددا)"   ددي   (ك ْيم  الدد  ه ددذ ا تكلّددف بددل ه  ق ددال  اْبددن م  ف حددذف اْلي دداء و 
نصدب اْلف ْعدل به دا لشدبهها بد ا الكافة و  م  ْعندى (كيد)ك اف التَّْعل يل و  و زعدم أ ب دو  ،ف دي اْلم 

مَّد اأْلسو  لّي حرَّ  أ نّ  (نزهة األديب)د ف ي ك ت اب  م ح  دو اب أ ب ا ع  ف ه ذ ا اْلب ْيت و أ ن الصَّ
 ف ي  :

ْين ْي  غ يرن ا ْةت فامنح طرف ع   أّن الهوى حيث  تنظر لك ي يحسبوا  إ ذا ج 
 الرواية الصحيحة لهذا البيت وردت بلفظ: ف

 ي ي حسبوا أن الهوى حيث  تنظر.دددددلك  بسن ددددددةتنا فاحدددددا جدددددْرف   إمدددددددوط  
فادة من بع  الروايات التي تتماشى مع دليل على أن النحاة يحاولون اإلهذا و 

رغم ما يعتريها من  اويجعلون منها أساسا لبناء قاعدة ما ،قواعدهم الموضوعة
 .(3)ضرورة أو شذوذ ما يعتمدون علي  في بع  األحيان

 الخاتمة:
يرا من دراسة "القضايا الخالفية في األحكام النحوية في تعد الدراسة نزرا يس -

 ه(.1093كتاب خزانة األدب ولب لباب لسان العرب" لعبد القادر البغدادي )
براز ماهية الخالف  - اشتملت الدراسة على تاريخ النحو وأصول النحو وا 

 النحوي، وأسباب ، وتأصيل ، والتمثيل علي  بأمثلة من خزانة األدب.
                                                           

 .2/372( السيوطي، همع الهوامع1)
 .1/235( ابن هشام، مغني اللبيب2)
 .14الرواية في الشاهد الشعري  2011،  56(  مجلة البصرة  العدد 3)
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تدداب )خزانددة األدب( مددن الشددروح الموسددوعية  التددي اشددتملت علددى قضددايا يعددد ك -
 الخالف النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة وبين العلماء .

كثيدددراب مدددا اعتندددى البغددددادي بدددالخالف النحدددوي موجهددداب وفدددق رؤيدددة مسدددتقلة ذاتيدددة  -
 تعكس فكره ووجهت  النحوية .

 المصادر والمراجع
 القرآن الكري  
مدسسدة الرسدالةل ل الفتلدي ل تحقيق: ابد الحسيناألصو  في النحو (: 1997  ابن السراج

  لبنان
 ت بيرو  لدار المعرفةل إبراهي  رمضانل تحقيق: الفهرست(: 1997ابن الندي   

 ل القاهرة الهي ة المصرية العامة للكتابل الخصا صجنيل أبو الفتح : ابن 
 بيروت ل دار صادرل لسان العرب:  هد(1414ابن منظور 

 ل الجامعة اللبنانيةل بيروت من تاريخ النحو العربي األفغانيل سعيد:
كتب الخ د من مسدا   الخد د فدي همدع الهوامدعل دراسدة  ما فات(: 2008البابليل باس  

 لني  درجة الماجستيرل الجامعة ايس ميةل   ة 
 السد   ابدد تحقيدق: العدربل لسدان لبداب ولدب األدب (: خ انة1997البغدادفل ابد القادر  

 القاهرة  الخانجيل هارونل مكتبة
 ل بيروت دار الكتب العلميةل التعريفات(: 1983الجرجاني  

  المدنيل جدة  اكرل دار محمد محمود تحقيق: ال عراءل فحو  الجمحيل ابن س  : فبقات
 ل ل دار األم ل أربد المدارس النحوية (:2001الحديثيل خديجة 
: دراسددة اسددتميولوجية للفكددر اللغددوف انددد العددربل اددال  األصددو  (: 2000حسددانل تمددا   
 الكتبل القاهرة 

ل دار المعرفدددددة الجامعيدددددةل مراحددددد  تفدددددور الددددددرس النحدددددوف(: 1993الخثدددددرانل ابدددددد ا.  
 االسكندرية 

  بغداد لمكتبة المثنى لك د الظنون ان أسامي الكتب والفنون(: 1941خليفةل حاجي  
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 دار الفضدد  إبددراهي ل أبددو محمددد تحقيددق: واللغددويينل النحددويين بقدداتال بيدددفل أبددو بكددر : ف
 المعارد 

 الفكرل امان  دار ووا)عل أسفورة النحويةل (: المدارس1987السامرا يل إبراهي   
  القاهرةل مكتبة الخانجي لابد الس   محمد هارونل تحقيق: الكتاب (: 1988  سيبوبه

الفضد   أبدو محمدد تحقيدق: والنحاةل اللغويين فبقات يف الوااة السيوفيل ج   الدينل بغية
  بيروت ل العصرية إبراهي ل المكتبة

ل ابد الحميدد هندداوفل تحقيق: همع الهوامع في  رح جمع الجوامعالسيوفيل ج   الدين: 
  مصر لالمكتبة التوفيقية 
 ل دار المعاردل القاهرة المدارس النحويةضيدل  و)ي: 

: دراسدددة فدددي الضدددرورة ال دددعرية لدار لغدددة ال دددعر(: 1996سدددة  ابددد اللفيددددل محمدددد حما
 ال روق 

العربي في نظر النحاة ورأف ابن مضاء في ضوء الد   أصو  النحو (: 1989ايدل محمد  
 اال  الكتبل القاهرة اللغة الحديثل 
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الدين ين ص ح مرتك ات التيسير النحوف في ضبف اللسان العربي ب
 دراسة موا نة تحليلية: ال اب وف وأحمد مختار امر

 

 عطية الخير عبد القادر مهادي

 :ملخص البحث

ار يعرض هذا البحث لجهود العالمين الن ْحويين الم ْحَدثين ص ح الدين ال اب وف وأحمد مخت     
امر في التيسير النحوف في مسا   ضبف اللسان العربي وذلك من خ   البحث ان األساليب التي 

و)د كان  اتبعها العالمان في التيسير والموا نة بينهمال وذلك باستخدا  المنهج الوصفي التحليلي 
في  ذلك بعرض تمهيدف لنبذة ان )ضية التصويب اللغوف واالتجاهات التي انتهجها المحدثون

بحثه  في التصويب اللغوف لضبف اللسان العربيل ث  تناو  جهود ص ح الدين ال اب وف وأحمد 
مختار امر في التيسير النحوف في ضبف اللسان العربي فكان المبحث األو  حو  جهود ص ح 
الدين ال اب وف في التيسير والمبحث الثاني حو  جهود أحمد مختار امر في التيسير النحوف 

ان في ك  مبحث ستة مفالب أبر ت أساليب العالمين في التيسير النحوف في مسا   ضبف وك
 اللسان العربي 

وكانددت أهدد  النتددا ج التددي أبر هددا البحددث أّن بدداب االجتهدداد فددي اللغددة مددا  ا  مفتوًحددال و)ددد ظهددر      
ن الد اب وف كدان ت ابه بين أساليب أحمد مختار وال اب وف في التيسير النحوفل ولكّن صد ح الددي

يتمسددك بأصددوليته فددي فددرح المسددا   أحياًنددا و)ددد دادد  العالمددان جهودهمددا فددي التيسددير مددن خدد   
أساليب متنواة و)د تعددت  واهدهما في المسألة الواحدة حرًصا منهما الدى بيدان أهميدة التيسديرل 

 وف ول  يتبعا في ذلك مدرسة محددة ب  اّتبعا ما يخد  جهودهما في التيسير النح

 Abstract 
This research presents the efforts of the modernist grammarians Salah Al-Din 

Al-Zablawi and Ahmed Mokhtar Omar in grammar facilitation in matters of 

Arabic language control through the search for methods used by the two 

grammarians in facilitating and balancing between them, using analytical 

descriptive method. 
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This was done through an introductory presentation of the case on the issue 

of linguistic correction and the trends pursued by modernists in their research 

in the linguistic correction of the control of the Arabic tongue. The first topic 

addressed the efforts of Salah Al-Din Zablawi in facilitating grammar. The 

second is about the efforts of Ahmed Mokhtar Omar in grammar facilitation. 

There were six issues in each topic in which the methods of the two 

grammarians in facilitating grammatical issues were  highlighted.  
 

The results of the research showed that the door of diligence in the language 

is still open, and showed similarities between the methods of Ahmed Mukhtar 

and Zabalawi in the facilitation grammar,but Salah Al-Din Zablawi was 

adhering to fundamentalism in raising issues. In addition, the research 

showed that the two grammarians supported their efforts in facilitating 

through various methods In order to demonstrate the importance of 

facilitation, and did not follow a specific school, but what serve their efforts 

in the facilitation of grammar. 

 

الحمددد ب رب العددالمين،  والصددالة والسددالم علددى الهددادي األمددين، الندداطق 
ومددا -بلسددان عربددي مبددين، السدداةر فددي األميددين، بهدددٍي سددوٍي مكددين، كانددت اللغددة 

شددغل الشدداغلين، مددن العلمدداء المبدددعين، وعلددى طريددق األولددين، فددي حفددظ  -الددتز 
الكتاب والدين، المحفوظين من رب العدالمين، مكتوبداب عندده فدي لدوٍح محفدوظ، مندذ 

 أزل السنين، أما بعد.

إن األمم تتدافع وتتقدم وتتأخر ويسود بعضها بعضاب، وتتنافس فيما           
 ،وعسكريةٍ  ،واقتصاديةٍ  ،تكنولوجيةٍ  االت عدة:ينها لتحرز التقدم في مجب

وأدبيٍة، وغيرها الكثير من مجاالت التنافس، وقدر اب لنا أن  ،وثقافيةٍ  ،وسياسيةٍ 
نعيش في زمٍن تهوي ب  األمة العربية في قاع األمم، في مختلف مجاالت التقدم، 

أخرى، لتبقى  إال من لغتها التي لم يبلغ جمالها وسحر نسقها وقوة تركيبها لغةٌ 
اللغة العربية فخراب لألمة ر ْغم انكسارها وخنوعها، فهي المحفوظة بالقرآن الكريم 
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ني ألحمد اب أن شرفني بدراسة  المحفوظ من رب العالمين إلى يوم الدين، وا 
اللغة العربية ألكون ممن يرتشفون من هذا الشرف العظيم، وقد يسأل ساةٌل ما 

المجال اللغوي؟ أقول: إن هذا الميدان ال يقل خطورة  أهمية الدراسة والبحث في
عن غيره، بل هو أهم الميادينا فلغة كل أمة عنوانها، فاللغة وسيلة الكتساب 
العلم ونشر الثقافة، ومما أسهم في ازدياد ضعف األمة أن أبناءها أصبحوا 

لغتها  يتعلمون العلم بلغة غير لغتهم، حتى إنَّ األمم تحاول نشر ثقافتها بنشر
بين الشعوب، لفر  سيطرتها على فكر واستقاللية الشعوب، وهذا ما ظهر جلياب 
في ما قامت ب  فرنسا من فرٍ  للغة الفرنسية على بع  شعوب المغرب 
العربي، وما زالت تل  الدول تعاني من آثار ذل  إلى اليوم وأستشهد هنا بهذا 

يومبا على جماعٍة يتعلمون  إذ مرَّ  -رضي اب عن   -الموقف لعمر بن الخطاب 
الرمي فأخطأوا في  فزجرهم، فقالوا : " إنا قوٌم متعلمين " فقال لهم :" واب إن 
خطأكم في الرمي أهون عندي من خطةكم في القول "  إذ الصواب أن يقولوا: " 
إنا قوم متعلمون "، وفي هذا ما يدل على أهمية اللغة وسالمتها، وأنها أهم من 

كرية التي تسعى كل الدول المتالكها وتطويرها لتحفظ كيانها، إذاب القوة العس
 فاألولى بالحفظ والرعاية واالهتمام هي اللغة.

ا من الباحث على تناول قضايا لغوية ترتبط ارتباطا وثيقب  ا وحرصب
مرتك ات التيسير النحوف عنوان:" لكتابة بحث ب بمشاكل حياتنا اليومية، فقد اتج 

وهذه ع لعربي بين ص ح الدين ال اب وف وأحمد مختار امرفي ضبف اللسان ا
الدراسة ال تكمن أهميتها في ارتباطها بالقضايا اللغوية المعاصرة فحسب، بل هي 
أداة لتفحص الواقع اللغوي بناء على النه  التاريخي المتوارث على اختالف 

لتطور ال مذاهب ، فهي دراسة تربط بين الماضي والحاضر على أساس البناء وا
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أساس الفصل والتمييز، واب أسأل  أن تكون هذه الدراسة إضافةب حقيقة تسهم في 
 إثراء المكتبة اللغوية، وخدمة الواقع االجتماعي اللغوي .

 تمهيد
إن قضية اللحن في اللسان العربي من القضايا القديمة التي ظهرت  

نحو لضبط اللسان باختالط العرب بغيرهم من األمم، وأدت إلى ظهور علم ال
ا، وفي عصرنا الحاضر  عصر –العربي عمومبا وضبط قراءة القرآن خصوصب

اللهجات وماعت ورّكت أصبح العالم قرية صغيرة فاختلطت األلسنة  -العولمة
األساليب واألنماط اللغوية فازدادت الحاجة إلى ضبط اللسان العربي وتقويم ، 

ت منذ القدم فال حاجة إلنضاج ما هو وبما أّن علوم اللغة العربية نضجت واستو 
ناضٌ  اقتصر  التأليف في تصويب اللسان العربي حول األساليب والتراكيب 
واألخطاء التي تقع على ألسنة الك تّاب واإلعالميين وخاصة الناس، وقد استشف 
الباحث ثالثة اتجاهات للمصنفين في هذا الباب ظهرت في مؤلفاتهم اتجاه يميل 

في طرح مساةل الخطأ والصواب في اللغة، وهذا االتجاه تميز إلى التيسير 
باستيعاب  ألساليب وتراكيب لغوية أشيع خطؤها وبعدها عن اللغة، ولكن بالبحث 
العميق استطاع المصنفون تصويب هذه األساليب وبيان انبثاقها من اللغة األم 

واب أو الخطأ على فال خطأ بها، واالتجاه الثاني اتجاه االتّباع في الحكم  بالص
األساليب والتراكيب، وهذا االتجاه يقع في الوسط، ويمكن تسميت  باالتجاه 
األصولي الذي ينظر إلى التركيب ويحكم علي  بما جاء على أنماط وأساليب 
القدماء دون محاولة لتأويل هذه األساليب، واالتجاه الثالث اتجاه التعقيد في 

الخطأ والصواب، وذل  بالحكم على خطأ الحكم على األساليب والتراكيب ب
األسلوب أو التركيب حتى مع وجود أصل صريح لصحة هذا األسلوب عند 
القدماء، وهذه االتجاهات الثالثة لم تكن تميز كاتببا بعين  فقد تظهر كلها في 
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كتاب واحد لمؤلف واحد، وقد يتميز أحد المؤلفين بميل  إلى التيسير أكثر فيكون 
 غالببا علي .
وسيتحدث الباحث في هذا البحث عن االتجاه األول وهو التيسير في  

ضبط اللسان العربي، وسيوازن الباحث بين اثنين من أبرز األعالم الذين صنفوا 
في مساةل ضبط اللسان العربي، هما صالح الدين الزعبالوي وأحمد مختار 

اللسان  عمر، وستكون الموازنة بين جهودهما في التيسير النحوي في ضبط
العربي في كتابيهما معجم أخطاء الك تَّاب لصالح الدين الزعبالوي، ومعجم 
الصواب اللغوي ألحمد مختار عمر، وقد تنوعت أساليبها وتشابهت في التيسير 
النحوي في مساةل ضبط وتصويب اللسان العربي واختلفت أحيانبا، وهذا ما 

 سيعرض  البحث.
 اند ال اب وف النحوف التيسير

تنوعت مظاهر التيسير في تصويب اللسان العربي عند صالح الدين 
الزعبالوي فكان أحيانبا يصوب المساةل اعتمادبا على آراء غير دقيقة، وأحيانبا 
يصوب بناء على قرارات مجمع اللغة العربية، وأحيانبا يصوب معتمدبا على أصل 

مستأنسبا بكالم أهل الفصاحة ممن ال  اعتمده القدماء وقاس علي  وأحيانبا يصوب
يحت  بكالمهم أو ممن ي حت ، وقد كان في كثير من المساةل يسوق أكثر من 
دليل ليثبت صحة رأي ، وفيما يلي عر  لبع  مظاهر التيسير النحوي في 
 مساةل ضبط اللسان التي تناولها الزعبالوي في كتاب  معجم أخطاء الك تّاب.   

 يسير في تصحيح ابارة بناًء الى أص  ااتمده القدماءالت
يرى الزعبالوي أن هذه الصيغة في تصويب الزعبالوي لعبارة )ال بّد أن( 

صحيحة، وأن األصل فيها أن ت سبق ) أن( بحرف جر لكن  جاء محذوفا، فيقول: 
 تقو :  ال بد  أن تأتي(ل و)ولك هذا الى حذد الجار واألص  فيهل ال بّد من" 
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أف ال فراق منهل وال: نافية للجنسل وبّد: اسمهال والجار والمجرور  ؛إتيانك
ويستشهد الزعبالوي على اطراد حذف الجار قبل )أّن( المشّددة و)أن(  (1)" خبرها

أّما حذد الجار الخفيفة بأقوال العلماء الذين وضحوا ذل ، يقول الزعبالوي: " 
ب   أّن( الم  ّددة و)د نصت الى ذلك )ب   أن( فإنه )ياس م ّفردل وكذلك هو )

كتب اللغة كد   الم َفص   ( لل مخ رفل و  المغني ( البن ه ا  وسواهمال فأنت 
تقو :   ال  ّك أنك االٌ  ( و   ال بّد أنك ذاهٌب ( و  ال محالة أنك آٍت( و  ال 

في َجَرَ  أنك اظي  ( وأص  الك   إذا )لته بذكر الجار ومصدر الفع : ال  ّك 
المكل وال بّد من ذهابكل وال محالة من إتيانكل وال جر  من اظمتكل كما 

فالعبارات السابقة  (2)"فّصله المرادف في كتابه الجنى الداني في حرود المعاني
ذا تحولت  تحتوي على مصادر مؤولة، كٌل منها مسبوق بحرف جر محذوف، وا 

ى قولهم: )إّن حذف هذه المصادر المؤولة إلى صريحة ظهر حرف الجر، ومعن
حرف الجر قبل )أن( قياس مّطرد( أن ذل  الحذف جاء في لغة العرب بكثرة، 

 :(3)أما لو كان الحذف شاذًّا ف ن  يسمى حذفبا سماعيبا كقول جرير
وا      َك م ك   الي  إًذا َحرَا    وَن الدَِّياَر ول  َتع وج   َتم رُّ

                                                           
 . 41-40صمعجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (1)
 . 41لكتاب معجم أخطاء االزعبالوي،  (2)
 في ديوان  اختالٌف في الشطر األول، وقد جاء كاآلتي: (3)

 ا   رَ لى   إذْن حَ ك   اَ  م  كَ    ا ي  حَ سوَ  وال ت  وَن الرّ مض  أتَ 
، أما في كتب النحو والمعاجم فال اختالف في البيت، مع إشارة ابن سيده 278ديوان جرير 

ا، وهي:في م حكم  إلى رواية أخرى للبيت بخالف هذه الر   واية وخالف رواية الديوان أيضب
وا   ....................    َمَرْرت   بالدِّيار  وَلْ  َتع وج 

تاج ، 2/121، مغني اللبيب 4/138، شرح الرضي 10/247المحكم والمحيط األعظم    
 . 12/102العروس 
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نزع الخاف ، أما ويترتب على الحذف السماعي هنا النصب على 
الحذف القياسي كالعبارات السابقة، تعرب )أّن( وما بعدها مجروربا بحرف الجر 
المحذوف، ثم تقدر شب  الجملة في محلها اإلعرابي، وشب  الجملة في العبارات 

 السابقة متعلقة بمحذوف خبر )ال( النافية للجنس.
عتمده القدماء وقد صوب الزعبالوي هذه الصيغة بناءب على األصل الذي ا

 وهو جواز حذف الجار قبل أن.

 تيسير بناًء الى  واهد يحتج بها

والمقصود بالشواهد التي يحت  بها هي تل  التي وردت عن العرب فيما 
يقع داخل عصر االحتجاج باللغة، وقد كان يستعين الزعبالوي بذل  في تصويب 

لتي تتوسط فيها )ال( النافية بين بع  العبارات، ومن ذل  تصويب  للصيغة ا
)قد( والفعل، ويستشهد على صحة ذل  بما جاء في كالم العرب منذ العصر 

و )د ال  ل(1  و)د ال ي قاد  ب َي الجم (الجاهلي، ويذكر على ذل  مثالين، هما:  
تعد   الحسناء ذاًما(
والّذام : هو العيب، فد )ال( دخلت بين )قد( والفعل في  (2 

                                                           

(1)
األمثال  مجمع وهو مثل ي ضر ب  للّرجل ي سنُّ ويضع ف ويتهاون ب  أهل ، وقد جاء في 
 . 180-2/179مجمع األمثال  : الميداني،انظر لميداني: ) قد كنت ال يقاد بي الجمل(ل
(2)

ّبى بنت مال  بن عمرو العدوانية، ويقال أنها كانت من إ :يقال  ّن أول من تكلم بهذا المثل ح 
 (ء ذاّماقد ال تعدم الحسنا)فقالت:  ،أجمل نساء العرب، فعابها زوجها وكان من ملو  غسان

، لكّن  في 2/213مجمع األمثال و الميداني،  52ديوان الخرنق  ، انظر:فصار مثال ي ضرب
وهذا المثل: )قد ال تعدم الحسناء ذاّما( جاء في شعر بع  مجمع األمثال جاء دون )قد(، 

رن ق بنت بدر:  الشعراء في الجاهلية واإلسالم، كقول الخ 
 نٍد         َوَ)د ال ت َعد   الَحسناء  ذامابَن ه   روَأال َمن م بل ٌغ َامْ    

ا–وقد ضّمن األعشى =   هذا المثل في شعره بقول : -أيضب
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السابقين، وهما من الكالم العربي الفصيح، وبالتالي فدخول )ال( بين قد  المثلين
 ": ومث  ذلك كثير في والفعل ليس غريببا عن العربية، وقد أردف الزعبالوي قاةالب

، فطالما أّن هذا االستخدام (1)"نثر الجاهليين والمخضرمينل ول  يعب ذلك اا ب
 موجود ولم يعب  أحد فلماذا نرفض ؟

ا تيسيره بجواز ذكر الفعل )دخل( بحرف جر أو من  ومن ذل  أيضب
الفعل )دخل( حرف جر ومجروره، فالزعبالوي يرى أن االسم بعد  تالدون ، ف ن 

حرف الجر ظرف مجازي ال يجوز حذف حرف الجر مع  كما األمر مع الظرف 
الحقيقي ن حذد الجار بعد  دخ ( إنما يكون مع الظرد إالحقيقي فيقول:" 

المجا فل كال مرة والرحمة والبيت والمسجد والجّنةل وال يكون مع الظرد  كالّدار
ويستشهد  (2)"فأنت تقو :  دخلت في  مرة األوا  ( وليس لك أن تحذد الجار

ف ن كان الظرف حقيقيا بعد الفعل ال يأتي حرف  ،على ذل  بآيات القرآن الكريم
خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ } وَألدْ :جر وينصب االسم على الظرفية كقول  تعالى

ن كان الظرف مجازيا  [65النَّعِيم{]املائدة: فكلمة )جنات( ظرف مكان منصوب، وا 

رف ظفال [75}وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا{]األنبياء: :س ب ق  بحرف جر كقول  تعالى

                                                                                                                                           

 اَوَ)د ال َتعَد   الَحسناء  ذامَوَ)د )اَلت ) َتيَلة  إ ذ َرَأتني             = 
ملن  في قصاةد لشعراء   قد جاء المثل في البيتين السابقين دون تغيير في ، وقد ض 

 . ن يحمل نفس المعنى، ولكن مع اختالف في بع  األلفاظآخري
 . 482معجم أخطاء الك ّتاب الزعبالوي،  (1)
 .  187اب تّ معجم أخطاء الك  الزعبالوي،  (2)
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المجازي )رحمتنا( يعرب هنا اسما مجرورا بحرف الجر )في( الذي ال يجوز 
 .(1)حذف 

بالوي استشهد على صحة رأي  بآيات من القرآن الكريم وهو أصح والزع
 ما يحت  ب .

 
 تيسير بناًء الى ورود الصيغة في ك   الفصحاء ممن ال يحتج بك مه : 

ومن ذل  ما ورد عن الزعبالوي في تصويب  لعبارة )ال بّد وأن( فقد 
الفصاحة في عصور متأخرة  اعتبر هذه العبارة صحيحة لورودها في كالم أهل
أما )و  الكتاب:  ال بّد وأن( " عن عصر االحتجاج باللغة، يقول الزعبالوي:" 

ب يادة الواو )ب   أن( فإنه يكثر في ك   الفصحاء )ديًما وحديثًال ومن ذلك ما 
جاء في كتاب  محاضرات األدباء( للرا ب األصفهاني:  و)ي : الب ّر إذا أك  ال 

س وي ذرى وي غرب (ل وما جاء في كتاب  الجاسوس الى القاموس( بّد وأن ي دا
لفارس ال دياق من المحدثين:  ف  بّد وأن يكون فيه معنى المتعدِّف( و)د 

يستدلُّ بلغة األصفهاني من القدماء، ولغة  -هنا -، فالزعبالوي(2)"تكّرر ذلك منه
في زمانهم، لكن  الشدياق من المحدثين، وال ش  أّن االثنين من أصحاب الوزن

ال يحت  بلغة أي منهما، فورود صيغة ) ال بّد وأن ( في كالمهما ال يكفي للقطع 
 .(3)بصحة هذه العبارة
 

                                                           
آراء صالح الدين الزعبالوي النحوية في كتاب  معجم أخطاء الك دتَّاب  عطية الخير، ،مهادي (1)

 . 67 دراسة وصفية تحليلية
 . 41صمعجم أخطاء الكتاب الوي، الزعب (2)
آراء صالح الدين الزعبالوي النحوية في كتاب  معجم أخطاء الك دتَّاب  عطية الخير، ،مهادي (3)

 . 39 دراسة وصفية تحليلية
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ا تصويب  لعبارات مثل ) قد ال أفعل كذا( أو )قد ال  ومن ذل  أيضب
تمطر( بتوسط )ال( بين )قد( والفعل، فقد لجأ الزعبالوي في تصويب  لهذا 

م إلى عدة دالةل كان منها ورود هذه الصيغة على ألسنة أهل األسلوب في الكال
العلم، وممن استأنس الزعبالوي بورود هذا األسلوب في كالمهم:  كابن المقفع 

ه( وابن جّني 204ه( والشافعي )ت170ه( والخليل بن أحمد )ت142)ت
 (2)ه(395ه( وأبي هالل العسكري )ت739)ت(1)ه( والقزويني392)ت

ه( وابن 616)ت (3)ه( والع ْكبري 538ه( والزمخشري )ت421والمرزوقي )ت
كيد ه(، ثّم يتساءل الزعبالوي:" 711ه( وابن منظور )ت761هشام )ت

وتساؤل الزعبالوي تساؤٌل منطقي، لكّن  لم  (4)"يجتمع هدالء كاّفة الى خفأ؟
يوثق ما قال  بنصوص لهؤالء العلماء تتضمن استخدام )ال( بين )قد( والمضارع، 

الباحث استطاع إيجاد نصوص في كتب عدد من هؤالء العلماء ت ظهر  لكنّ 
كما أّن القو  )د ال ع استخدامهم لهذا األسلوب فابن جّني يقول في الخصاةص: 

)ا  أبو اليٍّ و)ا  أْجَرد  ألنه )د ال ع وكذا ابن سيده: (5 ع يت  معناه إال بغيره
ل )د داَرْيت  الرج َ  :و)وله عيقول:  -اأيضب –واألنباري  (6 ع يكون  كذلك إذا َتَمو جَ 

                                                           
على األغلب هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني من أةمة اللغة واألدب ول  مقاييس  (1)

 . 1/193األعالم  : الزركلي،اللغة، انظر
ركلي،  :هجري، انظر 395جاء في األعالم أّن  توفي بعد سنة  (2)  . 2/196األعالم الزل
على األغلب هو أبو البقاء عبد اب بن الحسين بن عبد اب العكبري البغدادي ومن أشهر  (3)

ركلي،كتب  اللباب في علل اإلعراب والبناء، انظر  . 4/80األعالم  : الزل
 . 482معجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (4)
 . 1/20الخصاةص ابن جّني،  (5)
 . 8/446المحكم والمحيط األعظم ابن سيده،  (6)
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وهو  ع وابن هشام في مغني اللبيب يقول: (1 يعمعناه )د ال ينته :)ا  أبو بكر
أال ترى أن المصدر )د ع ويقول في موضٍع آخر من كتاب : (2 عأنها )د ال تضاد

وغيرهم كثير، وقد حوت جميع   (3 وبالعكسع ال يعفى حك  أن أو أن وصلتهما
ص السابقة على عبارات فصلت فيها )ال( الّنافية بين )قد( والفعل، وهذا الّنصو 

 مما يؤيد كالم الزعبالوي.

 
 تيسير بناء الى رأف  اذ ألحد النحاة: 

وقد يعمد صالح الدين الزعبالوي إلى البحث في بطون الكتب وفي 
مسألة أو العبارة، ومن مجاهل ما كتب  النحاة، ليختار رأيبا غريببا ليصوب ب  ال

ذل  في تصويب  لعبارة )ال بّد وأّن( واعتبار هذه العبارة صحيحة بناءب على ما 
ذهب إلي  أبو البقاء الكفوي باعتبار هذه الواو تأتي لتأكيد لصوق الخبر بالمبتدأ، 

وارض لهذا أبو البقاء الكفوفل فقا :  والخبر )د يكون مع يقول الزعبالوي: " 
ن  ن كان )ليً      وخبر  ال( الواو وا  كان حّقه أال يكون بها كخبر المبتدأ وا 

الوا)عة بعدها  ب ّد( نحو:  ال ب ّد وأن يكون( )الوا: إن هذه الواو لتأكيد لصوق 
، فالكفوي يذهب إلى أن الواو  قد تدخل على الخبر، ومن ذل  (4)" الخبر باالس 

و ت سمَّى واو تأكيد لصوق الخبر خبر ) ال ( التي اسمها )ب ّد( وأّن هذه الوا
 باالسم. 

                                                           
 . 2/48الزاهر في معاني كلمات الّناس األنباري،  (1)
 . 2/447مغني اللبيب ابن هشام،  (2)
 . 6/642مغني اللبيب ابن هشام،  (3)
 . 41صمعجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (4)
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ا تجويزه للفصل بين )قد( والفعل بد )ال( النافية، حيث  ومن ذل  أيضب
)ا  يستشهد الزعبالوي بنّص للمال ق ّي في كتاب  رصف المباني يقول الزعبالوي:" 

الماَلق ّي في رصد المباني: وتكون  )د( مع المضارع حرد تو)ُّعل فإذا )لت: 
ن نفيت فقلت:  )د ال يقو (  )د يق و ( أدخلت االحتما  وتوّ)عت الوجودل وا 

تو)عت العد ل وهذا نصٌّ صريٌح بجوا  توسف  ال( بين  )د( والمضارع 
ن نفيت فقلت: )قد ال يقوم( ل (1 "فتأّم  فالزعبالوي يستشهد بقول المالقي: )وا 

الفعل، لكن عندما توقعت العدم( فالمالقي من كالم  ي جيز دخول )ال( بين )قد( و 
يستمر الباحث قليالب ويتتّبع كالم المالقي، يجد أّن  يرف  أن يفصل بين )قد( 

وهي مع الفع  م ختّصٌة به والفعل شيء إال للّضرورة، يقول المالقي عن )قد(:" 
ال مٌة لهل تقو  مقا  الج ءل فألج  ذلك ال يجو  الفص  بينها وبينه إال 

يناق  نفس  والراجح أّن  في تأصيل  للمسألة يمنع  فالمالقي هنا (2 "للّضرورة
الفصل بين )قد( والفعل بد )ال( النافية، ولكّن  في استعمال  اللغوي وقع فيما 

سيبوي  ف يمنع ، وقد ذهب جّل القدماء إلى منع الفصل بين )قد( والفعل بد )ال(
ل شيء:" الذي يقول في كتاب  في باب الحروف التي ال يفصل بينها وبين الفع

واستدر  السيرافي  (3)"فمن تلك الحرود  )د(ل ال يفص  بينها وبين الفع  بغيره
على سيبوي  في شرح  لكتاب سيبوي  جواز الفصل بالقسم بين )قد( والفعل، 

، وقد فّصل ابن هشام في األشياء التي ال تدخل بين )قد( (4)وذل  للّضرورة فقط
لفعل المثبت، يقول ابن هشام في مغني والفعل، وكان مّما ذكره دخولها على ا

وأّما الحرفية فمختّصة بالفع  المتصرد الخبرف المثبت المجّرد من اللبيب:" 
                                                           

 . 483معجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (1)
 .393 رصف المبانيالمال ق ي،  (2)
 . 3/114الكتاب سيبوي ،  (3)
 .  3/325شرح كتاب سيبوي   : السيرافي،انظر (4)
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فبقول  المتصرف امتنع قولنا: )قد بةس، وقد  (1)"ناصٍب وجا   وحرد تنفيس
نعم، وقد عسى( وغيرها من األفعال الجامدة، وقول  الخبري امتنع دخول )قد( 

نشاةية، وقول : المثبت امتنع دخول )قد( على الجمل المنفية، على الجمل اإل
وقول : المجّرد من  -كقولنا: )قد ال يفوز الفريق(، وهذه الجزةية هي مدار البحث

ناصٍب وجازٍم، امتنع أن يتوسط بين )قد( والفعل حرف من حروف النصب أو 
درس( و)قد الجزم، وقول : حرف تنفيس كالسين وسوف، فيمتنع قولنا: )قد سأ

سوف أنجح(، وبعد ذل  يذكر أّنها ال يفصل بينها وبين الفعل شيٌء  فهما 
ويستثني من  ،(2)"وهي معه كالج ء ال تفص  منه ب يءكالجزء الواحد، فيقول:" 

ال تفص   منه ذل  جواز الفصل بالقسم، وذل  للّضرورة فقط، يقول ابن هشام: 
 :(3 إال بالقس ل كقوله -الله  -ب يء

َرٌد َيصيح            وا.   َبي َن لي َانا ي فقد  بوْ ك  فرا)ه ل ص 
فصل بين )قد( والفعل )بّين( وذل  للّضرورة كما ذكر  -واب–فالقسم 

ابن هشام، وقد سبق واعتر  ابن جّني على الفصل بين )قد( والفعل بالقسم 
ا، يقول ابن جّني تعقيببا على البيت السابق:" وهذا )بيٌح لقوة  معتبربا ذل  قبيحب

اتصا   )د( بما تدخ  اليه من األفعا ؛ أال تراها تعتّد مع الفع  كالج ء 

                                                           
 . 529-2/528مغني اللبيب ابن هشام،  (1)
 . 2/529غني اللبيب ابن هشام، م (2)
الخصاةص وضراةر الشعر جاء البيت وفي  ،2/530مغني اللبيب انظر: ابن هشام،  (3)

 كاآلتي: 
يح        َوال  كُّ َبي َن ل ي َاَناءٌ  َفَقدْ  َرٌد َيص  ْ  ص   ب َوْ ك  ف را) ه 

 . 201، وابن عصفور، ضراةر الشعر ص2/390انظر: ابن جّني، الخصاةص  
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، وبذل  يكون ابن جّني وافق سيبوي  في أّن )قد( مع الفعل كالجزء ال (1)"منه
فاصل بينهما، لكّن سيبوي  لم يتطرق إلى مسألة جواز الفصل بالقسم للضرورة أو 

ا إلى قبح الفصل بين )قد( والفعل قبح ذل ، وقد أشار ابن عصف ور أيضب
، وقد وافق السيوطي على عدم جواز الفصل بين )قد( والفعل، على (2)بالقسم

 التفصيل الذي ذكره ابن هشام.

ومن القدماء من اعتر  على الفصل بين )قد( والفعل، لكّن  في كالم  
أّن القو  )د  كماع استخدم هذا األسلوب  فابن جّني مثالب يقول في الخصاةص: 

 ع وابن هشام يقول في مغني اللبيب في سياق حديث :  (3 عال يت  معناه إال بغيره
أال ترى أن ع ، ويقول في موضٍع آخر من كتاب :(4 عوهو أنها )د ال تضاد

لت بد )ال(  (5 وبالعكسع المصدر )د ال يعفى حك  أن أو أن وصلتهما وفقد ف ص 
لماء مع أّنهم يرفضون هذا األسلوب، فهل هذه في المواضع السابقة في كالم الع

 زّلة أم أنهم يناقضون أنفسهم؟

وكذل  المال ق ي يناق  نفس  ولكن بشكٍل أكبر من العلماء السابقين، فهو 
وهي مع إذ يرف  الفصل بين )قد( والفعل إال للضرورة، وذل  بقول  عن )قد(:" 

ج  ذلك ال يجو  الفص  بينها الفع  مختّصٌة به ال مة له تقو  مقا  الج ءل فأل
فهو مع رفض   -والضرورة كما ذكر المالقي هي القسم - (6)"وبينه إال للّضرورة

                                                           
 . 2/391الخصاةص ابن جني،  (1)
 . 201صضراةر الشعر ابن عصفور،  (2)
 . 1/20الخصاةص ، ابن جّني (3)
 . 2/447مغني اللبيب ابن هشام،  (4)
 . 6/642مغني اللبيب ابن هشام،  (5)
 . 393رصف المباني المال ق ي،  (6)
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ل  )ال( بينهما، مبّينبا أن  االستخدام الصحيح في  للفصل بين )قد( والفعل، ي دخ 
وتكون مع المضارع حرد توّ)ٍع تارًة وهو حالة توقع العدم، يقول المالقي:" 

كقولك: )د يقو   يٌدل في تقدير جواب من )ا : ه  يقو   يد أو ال  الكثير فيها
يقو ؟ فإذا )لت في تقدير الجواب: )د يقو ل أدخلت االحتما  وتوّ)عت الوجودل 

ن نفيت فقلت: )د ال يقو  تو)عت العد  ، فاستخدام  لد )قد ال يقوم( جاء في (1)"وا 
لصحيح، ولم يكن هذا سياق الحديث عن )قد( ووصف  المالقي باالستخدام ا

ثَّل الباحث البن جني أو ابن  االستخدام في سياق بعيد عن المسألة، كما م 
هشام، فكون  يتحدث عن )قد( ووصف هذا االستخدام باالستخدام الصحيح، فهو 

من رفضهم الفصل بين -يدر  ما يقول، والباحث يعزو ما حصل مع العلماء 
 إلى أحد أمرين: -)قد( والفعل وفصلهم بد )ال( بينهما

أن يكون العلماء ناقضوا أنفسهم بأن ذكروا قاعدة لم يطبقوها في  -
كالمهم، ويكون ذل  من قبيل الزلل والخطأ في االستخدام الذي خالف 

 القاعدة الصحيحة.
أن توسط )ال( بين )قد( والفعل ليس مما يعّد فاصالب بينهما، وهذا ما  -

 يرجح  الباحث.
ظم القدماء في هذه المسألةا لكّننا هذا ملخص ما ذهب إلي  مع

عندما نستعر  ما ذهب إلي  المحدثون والمعاصرون في تناولهم لهذه 
المسألة نجدهم على خالف القدماء، فمعظمهم يجيز الفصل بين )قد( والفعل 

الذي يعتر  على ابن  (2)بد )ال( النافية ومن هؤالء العلماء عباس حسن

                                                           
 . 392رصف المباني المالقي،  (1)
 .275-4/274النحو الوافي  : حسنانظر (2)
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وصالح الدين  (1)أيده في ذل  العدناني هشام ومن تبع  من العلماء، وقد
من المحدثين الذين  (4)وأحمد مختار عمر (3)وعّباس أبو السعود (2)الزعبالوي

 أجازوا الفصل بين )قد( والمضارع بد )ال(.
والقلة من المحدثين من تمسكت برأي القدماء الذي يمنع الفصل 

الييني، يقول وعلى رأسهم الشيخ مصطفى غبين)قد( والفعل إال بالقسم، 
وتختّص  )د( بالفع  الماضي والمضارع المتصرفين المثبتينل الشيخ:" 

وي  َتَرف  في الم ضارع أن يتجّرد من النواصب والجوا   والّسين وسودل 
، ويكون الغالييني (5)"وي خفئ من يقو :  )د ال يذهب( و )د لن يذهب(
والتي من ضمنها أن  –بذل  قد وافق رأي   رأي  ابن هشام في تل  الشروط 

 .(6)لتتمكن )قد( من الدخول على الفعل -يكون الفعل مثبتبا
 

 التيسير بتدلي   ير د)يق:

                                                           
 . 465معجم األغالط اللغوية المعاصرة  : العدناني،انظر (1)
 . 482/483معجم أخطاء الك تَّاب  عبالوي،: الز انظر (2)
 . 22-21أزاهير الفصحى في دقاةق العربية  : أبو السعود،انظر (3)
 . 601معجم الصواب اللغوي عمر،  (4)
 . 3/265جامع الدروس العربية الغالييني،  (5)
 لخير،عطية ا ،نقل الباحث المادة العلمية في هذه المسألة من رسالت  الماجستير: مهادي (6)

 آراء صالح الدين الزعبالوي النحوية في كتاب  معجم أخطاء الك دتَّاب دراسة وصفية تحليلية
45-47 . 



 

 -154- 

، وأّن )قد( تدخل (1)ذكر الزعبالوي أّن )كان( تدخل على الفعل الماضي
 بينها وبين الماضي، فيقولون: ) محّمد كان قد ربح الجاةزة( مبّينبا أّن القدماء
ا قول العدناني الذي يؤثر حذف )قد( بين )كان(  يجيزون هذا االستخدام، رافضب
وخبرها الفعل الماضي على إثبات ، مبّينبا أّن االستخدامين صحيحان على حدٍّ 
سواء، إثبات )قد( أو حذفها، ويذكر الزعبالوي أّن إضافة )قد( قبل الفعل 

قيق الماضي، وتقريب  من الماضي بينها وبين )كان( يضيف معنيين، هما: تح
 .(3)، وبالتّالي ف ّن إضافتها لم تكن عبثبا في هذه الصيغة(2)الحال

ووج  الضعف وغير الدقة في تدليل الزعبالوي في هذه المسألة قول :"  
أّن إضافة )قد( قبل الفعل الماضي بينها وبين )كان( يضيف معنيين، هما: 

الي ف ّن إضافتها لم تكن عبثبا في هذه تحقيق الماضي، وتقريب  من الحال، وبالتّ 
الصيغة" وعلة ذل  كما سيأتي بعد قليل في توضيح تأصيل المسألة عند القدماء 
أّن لدخول )قد( على الفعل أكثر من معنيين فضالب عن ذل  أّن دخول )قد( على 
الفعل والمعاني التي يضيفها دخولها ال عالقة ل  بمسألة الفصل بين كان وخبرها 

ن كان الف عل الماضي بد )قد( فال يصلح لالستدالل على صحة المسألة وا 
الزعبالوي مصيببا في تصويب  لهذه الصيغة لكّن  اعتمد طريقة تدليل هشة وغير 

 دقيقة.

                                                           
ال تدخل على الفعل الماضي كما ذكر الزعبالوي، فهو فعل  (كان)ي نوه الباحث إلى أّن  (1)

ة ناسخ  يدخل على الجملة االسمية، لكّن الصواب أن يقول: تدخل كان على جملة اسمي
 خبرها فعٌل ماٍ  .

 لها ما ذكره الزعبالوي معنيين من معاني )قد( التي تدخل على الفعل الماضي، بينما ذكر (2)
 .مع الماضي كما سيأتي في الصفحة التالية معاٍن،  ةالمرادّي ثالث

 . 532صمعجم أخطاء الك ّتاب الزعبالوي،  :انظر (3)
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وال يعتقد الباحث أّنها كانت  –فالقدماء لم يثيروا هذه المسألة أساسبا  
في كالمهم، ومن العلماء لكّنهم قد استخدموا هذه الصيغة  -محط خالٍف عندهم

ن كان )د جرى الذين استخدموا هذه الصيغة في كالمهما سيبوي  الذي يقول: "  وا 
و)ا : إنه وأبو عمرو الشيباني يقول في كتاب الجيم: " ل (1)عمجرى الفع  بعينه

، (2)علفليح سفرل وفليح ام ل وفلح سفر وفلح ام  وددوب: إذا كان )د ك   
ن كان )د  يد فيه  ما ليس منهع :وابن جّني الذي يقول وابن السّراج الذي  (3 عوا 

ن كان )د أخر أحدهما: ع يقول وغيرهم الكثير من العلماء، أما عن ل (4 عوا 
المعنى الذي تضيف  )قد( عند دخولها على الفعل الماضي، فقد ذكر المرادّي 

 .(5)أّنها ت ضيف  أحد ثالثة معاٍن، وهي التوقُّع، والتقريب، والتحقيق

يجيز وقد جاء تصويب الزعبالوي لهذه المسألة ردبا على العدناني الذي  
 :(6)الوجهين: إثبات )قد(، وحذفها، لكّن  يفّضل  حذفها لألسباب اآلتية

ورود الصيغة بحذف )قد( جاء أكثر في القرآن الكريم من إثباتها، فقد  -

ن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ } وَأَنْ عَسَى أَ أ ثب ت ت في موضع واحد، وهو قول  تعالى:

                                                           
 . 1/174الكتاب سيبوي ،  (1)
و الهزيل مع التعب والجوع، والشاهد في العبارة دخول )قد( على خبر )كان( الّطليح: ه (2)

 . 2/206كتاب الجيم الشيباني،  .(الفعل الماضي )كلَّ 
 . 1/170الخصاص ابن جني،  (3)
 . 1/436األصول في النحو ابن السّراج،  (4)
 . 259صالجنى الّداني المرادّي،  :انظر (5)
 . 592-591غالط اللغوية المعاصرة معجم األالعدناني،  :انظر (6)
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فت في أكثر المواضع كقول  تعالى:  [185أَجَلُهُمْ {]األعراف: ذ  }وَإِن  وح 

 .[35كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ {]األنعام:

لم يعثر العدناني على الصيغة ب ثبات )قد( في المؤلفات، إال في  -
عصر الترجمة المؤلفات التي ظهرت منذ ماةة وخمسين عامبا، أي منذ 

 عن الفرنسية.
 أّن حذف  )قد( أبلغ  من إثباتهاا ألّن  أقل في عدد الكلمات. -
 

ة األولى  جَّ يظنُّ الباحث أّن العدناني لم ي وفَّق في سرده لهذه الح ج ، فالح 
وهي قول : )ورود الصيغة بحذف )قد( في القرآن الكريم أكثر من إثباتها، دليٌل 

فهذا كالٌم غير دقيق، بل إّن ورود الصيغة في على أّن حذف )قد( أفضل(، 
القرآن ولو لمرة واحدة دليٌل كاٍف على فصاحتها التامة، وأّنها ليست أقّل فصاحة 
من حذف )قد(، أما مسألة عدد المرات فهو أمر متعلق بالسياق ال أكثر، وأما 

إال في الحجة الثانية وهي قول العدناني أّن  لم يعثر على الصيغة ب ثبات )قد( 
الكتب الحديثة، فقد أثبت الباحث أّن ذل  غير صحيح، فقد جاءت في كتابات 

، وأّما الحجة الثالثة وهي قول : )إن حذف (1)القدماء كسيبوي  والشيباني وغيرهما
)قد( أبلغ من إثباتهاا ألّن  أقل في عدد الكلمات( فيرّد الباحث على ذل  بأّن 

في موضع  أبلغ، فمسألة عدد الكلمات  اإليجاز في موضع  أبلغ، واإلطناب
 ونوعها يرجع إلى السياق للحكم على بالغتها.

 

                                                           
 .الصفحة السابقة  :انظر (1)
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ومع أّن الزعبالوي لم يوفق في طريقة تصويب  لهذه المسألة لكّن الباحث 
يعتقد بصحتها ويظّن أّن هنا  طرق أفضل إلثبات ذل ، ويطرح الباحث هذين 

 فعل الماضي:الدليلين على صحة دخول )قد( بين كان وخبرها ال
ن كان  -األول: أّن دخول )قد( أمٌر مرتبط بالفعل ال بد )كان( - حّتى وا 

فكان تدخل على الجملة االسمية برّمتها، وال شأن لها  -الفعل خبربا لكان
بالفعل، ولكّن الخبر في هذه الصيغة جملة فعلية فعلها ماٍ ، ودخول 

 )قد( على الفعل يضيف ل  معاني كالتقريب أو غيره.
لثاني: لقد جاء مثل هذه الصيغة في الشعر الجاهلي، وذل  على لسان ا -

ز بن م ك ْعب رالشاعر  بلي الذي يقول م ْحر   : (1)الضَّ
مات ه     وَه ل قاء   انَ وا  ْن كَ             كَأن  َدنان يرًا الى َ)س  ج   َ)ْد َ د  الو 

( في ال  بيت وقد دخلت )قد( على خبر )كان( الفعل الماضي )ش فَّ
 السابق.

ومجمل القول أّن دخول )قد( على خبر كان الفعل الماضي ليس فصالب  
بين )كان( وخبرها كما توّهم العدناني، ولكّن ذل  يأتي في سياق تعبيري مرتبط 

 . (2) بالفعل ال بد )كان(
 

 تيسير بناًء الى )رارات مجمع اللغة العربية

                                                           
لسان لعرب وابن منظور،  33/271الزبيدي، تاج العروس  جاء البيت على لسان  في (1)

12/478 . 
آراء  عطية الخير، ،نقل الباحث رأي  في هذه المسألة من رسالت  الماجستير، مهادي (2)

-22 كتاب  معجم أخطاء الك دتَّاب دراسة وصفية تحليلية صالح الدين الزعبالوي النحوية في
23 . 
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الزعبالوي آراءه النحوية في بع  مساةل من األمور التي بنى عليها  
يجيز الزعبالوي التصويب اللغوي قرارات مجمع اللغة العربية ومن هذه المساةل 

ثبات الواو على  ( على أنها مبتدأ، وا  قولهم: ) كلُّ عاٍم وأنتم بخير( برفع ) كلُّ
يجيز  أّنها حالية، مستندبا في ذل  إلى قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي

( تقديره: )مقبٌل(، وهذا الخبر المحذوف  ذل  على تقدير خبر محذوف للمبتدأ )كلُّ
هو عامل الحال في )وأنتم بخير(، والضمير المستتر في )مقبٌل( هو صاحب 
ّلت معضلة تقدير )الواو( التي عار  البع  إثباتهاا ألّنها ال  الحال، وبذل  ح 

 .(1 أنتم بخير(موضع لها، وصّح قولهم: ) كلُّ عاٍم و 
ا بقرارات مجمع اللغة العربية، ومثال ذل    لكّن الزعبالوي ال يلتزم داةمب

مع أّن مجمع اللغة  (2)فهو يمنع دخول ظرف الزمان )أبدبا( على الفعل الماضي
ألّن  ال تناق  بين الفعل الماضي و)أبدبا(، وأّنها قد العربية  يجيز ذل ا  

 .(3)لتعار  مع كونها ظرفبا الستغراق المستقبلتستعمل مع الفعل الماضي دون ا
ويالحظ أّن مخالفة الزعبالوي لمجمع اللغة العربية لم تكن بهدف  

التيسير في االستعمال اللغوي المعاصر، بل كان الزعبالوي محافظبا أصوليبا، 
فمنهج  في التيسير كان يعاني من اضطرابات بسبب تمس  الزعبالوي للتأويل 

 اةل.األصولي للمس
 
 
 

                                                           
 . 527معجم أخطاء الك ّتاب  : الزعبالوي،انظر (1)
 .1معجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (2)
، 1987لد  1934انظر: أمين وترزي، القرارات المعجمية في األلفاظ واألساليب من  (3)

 . 175ص
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 التيسير النحوف اند أحمد مختار امر

لم تختلف أساليب التيسير التي اتبعها أحمد مختار عمر عن تل  التي  
سلكها الزعبالوي في تأصيل  للمساةل التي يصوبها في بع  العبارات 

نبا يصوب واألساليب التي ي ظ نُّ الخطأ  فيها، فتنوعت مظاهر التيسير عنده فأحيا
بناء على قرارات مجمع اللغة العربية، وأحيانبا يصوب معتمدبا على أصل اعتمده 

بكالم أهل الفصاحة ممن ال يحت   القدماء وقاس علي  وأحيانبا يصوب مستأنسبا
بكالمهم أو ممن ي حت ، وقد كان في كثير من المساةل يسوق أكثر من دليل 
ليثبت صحة رأي ، وفيما يلي عر  لبع  مظاهر التيسير النحوي في مساةل 

 ضبط اللسان التي تناولها أحمد مختار عمر في كتاب  معجم الصواب اللغوي.

 

 :الى أص  ااتمده القدماء تيسير بناءً 

وذل  في تصويب  لعبارة )ال بّد أن( التي يرفضها البع  ف ّن أحمد  
مختار عمر يجيز هذه الصيغة بناءب على قاعدة اطراد حذف الجار قبل )أن( 

 -وهي أعلى درجات الصحة عنده-التي أقرها القدماء، فقط يعتبرها فصيحة 
 ال بّد أّنَك ذاهٌب( مرفوضة اند عمر: "  دون إبداء آراء تؤيد ذل ، يقول أحمد

ال بّد من أّنَك ذاهٌب  -1بعضه  لحذد الجّر )ب   أّن( الرأف والرتبة: 
أجا  الماء اللغة والنحو حذد حرد  ال بّد أّنَك ذاهٌب  فصيحة( -2 فصيحة( 
تخفيًفا  و)د ذكر أبو حّيان أّن ذلك )ياس مفردل وفي « أنْ »و « أن  »الجّر )ب  

ل وي هد لهذا )وله تعالى: }َيم نُّوَن «يكثر ويفرد مع أن»    اللبيب:  مغني
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َد 17َاَلْيَك َأْن َأْسَلم وا{ الحجرات/ ل أف: بأن    ل و)وله تعالى: }َوَأن  اْلَمَساج 
 .(1)"ل أف: ألنّ 18ل ل ه { الجن/

ومن ذل  ما ذهب إلي  أحمد مختار عمر من تجويزه لزيادة الواو بين 
يء  الفعل وا لفاعل، في عبارة مثل: )سبق  وأْن قلت ل ( ، فأحمد عمر ي جيز م ج 

 مرفوضة اند بعضه {سبق وأن )لت لك الواو بين الفعل وفاعل ، بقول :" 
سبق أن )لت لك  -1ل يادة الواو ح ًوا بين الفع  وفاالهل الرأف والرتبة: }
و بين ل األص  أال تفص  الوا}صحيحة{سبق وأن )لت لك  - 2 }فصيحة{

الفع  وفاالهل ولكن يمكن تخريج المثا  المرفوض الى  يادة الواو يفادة 
دخولها كخروجهال و)د أجا   -كما )ا  ابن ه ا  -التأكيدل وهذه الواو

، ومع أّن أحمد مختار عمر يجيز قولنا: )سبق وأن (2)"الكوفيون و)واها  ا دة
قول بالنسبة ل  استخدام قلت ل (، ولكّن  ال يجعلها بمرتبة فصيحة، فهذا ال

صحيح غير فصيح، وربما نفهم من ترتيب  هذا أال نحاول التحدث بهذه الصيغة، 
طلئ من يتحدث بها، ويّعلل  أحمد عمر قبول  لهذه  لكن في نفس الوقت ال ن خ 

بأّن هذه الواو زاةدة دخولها  -رغم وقوع الواو بين الفعل والفاعل  –الصيغة 
 بن هشام في مغني اللبيب بأن الكوفيين أجازوا ذل .كخروجها حسب ما ذكر ا

وهو بهذا الرأي يخالف صالح الدين الزعبالوي الذي ال يجيز حشو الواو في 
مثل هذا الموضع، فالزعبالوي يرف  جعل )الواو( بين الفعل )سبق( والفعل 

 )ذكرنا( لسببين:

                                                           
 . 630 -629صمعجم الصواب اللغوي ع مر،  (1)
 . 435معجم الصواب اللغوي عمر،  (2)
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ّفق الزعبالو  - ي األول: أّن الموضع ليس موضع عطف، وربما لم ي و 
بتسمية هذه الواو )واو( عطف، فهذا بالطبع ليس موضع عطف، لكّن 
الواو قد تأتي ألسباب كثيرة منها أن تأتي زاةدة، فح صر  القول بأّن 
الموضع ليس للعطف ال يوحي بأن  قد يسمح الموضع لشيء آخر غير 

.  العطف، كالزيادة مثالب
لصيغة، فما الذي الثاني: أّن الفعل )سبق( قد جاء بغير فاعل في هذه ا -

سبق في قولنا: )سبق وذكرنا أسماء القادمين( ال يجوز ألي كلمٍة في 
، كما ال يجوز أن يكون الفاعل مستتربا، لكّن  هذه الجملة أن تكون فاعالب

فلو )ا  الزعبالوي يّحل هذه المعضلة بحذف  للواو، حيث يقول: " 
األمر( الستوت الك تّاب:  سبق أن ذكرنا األسماء( و سبق أن فّصلنا 

العبارتان وصّحتال فتقدير الك  : سبق ذكرنا لألسماءل وسبق تفصيلنا 
 .(1)"لألمر و ذكر( و تفصي ( هنا فاا  سبق

فبحذف الواو لم نعد مضطرين إليجاد تأويل مناسب لموضعها في 
الجملة، ووجدنا فاعل )سبق( واستقام معنى العبارة، وأصبح االستخدام سليمبا 

ل  يجعل الزعبالوي االستخدام السليم بحذف الواو مع زيادة )أن( خفيفة لغويباا لذ
لنا( و أن بعد الفعل )سبق(، بقول :  ع لذلك ) ْ :  َسَبَق أن َذَكْرَنا( و أن َفص 

ْلَنا( أو  . (2)"  َوَساَفْرَنا( :َساَفْرَنا( وال تق :  َسَبَق وذكرنا( أو:  َسَبَق وَفص 

ّبذ الباحث قول  الك تّاب: )سبق وأن قلت ل (، وما شاب  هذه الصيغة وال ي ح 
 بزيادة الواو في هذا الموضع، وذل  لألسباب اآلتية:

                                                           
 . 262معجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (1)
 . 262معجم أخطاء الكتاب الزعبالوي،  (2)
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التأكيد على األسباب التي ذكرها الزعبالوي،  فمعضلة  البحث عن   -
فاعل للفعل )سبق ( قاةمة بوجود الواو، وليس من المعهود أن تقوم الواو 

لواو ووضعنا مكانها )أن( أو مصدر مقام )أن( المصدرية، فلو حذفنا ا
الفعل الثاني ت حل المشكلة، فهل يجوز لنا أن نعّد هذه الواو سّدت مسد 

 )أن(؟ سؤال قد يتبادر إلى األذهان.
ال يمكن الجزم بأن هذه الواو في هذه الصيغة، هي نفسها الواو التي قد  -

 تأتي زاةدة كما ذكر الكوفيون ومن تبعهم.
  الواو، ال يشب  المواضع التي استشهد بها الموضع الذي جاءت ب -

الكوفيون ومن تبعهم، فالواو في قولنا: )سبق وأن قلت ل ( فصلت بين 
ركني جملة واحدةا أي أن الزيادة كانت داخل الجملة، أما الواو التي 
جاءت في شواهد الكوفيين ومن تبعهم فقد كانت خارج حدود الجملة 

 :(2)، كقول أبي العيال الهذلي(1)الواحدة، وزيدت بين حرف وجملة
 عين  من يبغينيت   تَ فإذا وَأنْ      ها لّ في المجال س  ك   كَ ْقت  مَ ولقد رَ 

                                                           
ألنها جاءت للمفاجأة، كما يذكر  اا وحرفبا، وهي في هذا الموضع حرفإذا تأتي اسمب  (1)

لتي للمفاجأة نحو: خرجت ف ذا ظرف ومفاجأة، فا :الزركشي في كتاب  البرهان: " إذا نوعان
ذا كانت حرفا كانت من  السبع، وتجيء اسما وحرفا ف ذا كانت اسما كانت ظرف مكان، وا 
حروف المعاني الدالة على المفاجأة، كما أن الهمزة تدل على االستفهام، ف ذا قلت: خرجت 

كان الخبر  ا ف ذا زيد، فل  أن تقدر إذا ظرف مكان ول  أن تقدرها حرفا، ف ن قدرتها حرف
ن قدرتها ظرفا كان الخبر وقد تقدم كما تقول: عندي زيد، فتخبر  محذوفا والتقدير موجود، وا 

البرهان في علوم الزركشي،  .حيث خرجت فهنا  زيد" :بظرف المكان عن الجثة والمعنى
 . 4/190القرآن 

  4/390مغني البيب ابن هشام،  (2)
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فالواو بين )إذا( و)أنت تعين من يبغيني( زاةدة كما يذكر ابن هشاما وأتت 
}حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ زاةدة بين جملتين فعليتين، كقول  تعالى: 

، أما [103}فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِني{]الصافات:وقول  تعالى:  (1) [73{]الزمر:اأَبْوَابُهَ
)الواو( في قولنا: )سبق وقلت ل ( فقد جاءت داخل الجملة الواحدة وفصلت بين 

 ركنيها.
ما يؤيد زيادة  -في حدود اّطالع  -لم يجد الباحث في القرآن أو الشعر -

ضع، كما لم يجد شبيهبا لهذه الصيغة في القرآن الواو في مثل هذا المو 
 أو الشعر أو في لغة العرب.

ال يوجد في اللغة زيادة من دون معنى أو فاةدة، فحتى لو كان الحرف  -
الزاةد ليس ل  وظيفة نحوية، ف ن ل  فاةدة معنوية يضيفها، فما الفاةدة 

 التي أضافتها زيادة الواو هنا؟
ه الصيغة ممثلة في قولهم: ) سبق وقلت قد يقول قاةل يمكن إجازة هذ -

ل ( من باب تنازع الفعلين )سبق( و)قلت( لفاعل واحد، وبالتّالي تكون 
الواو حرف عطف، ولكن يعتقد الباحث أّن  ال يجوز ذل ا ألّن التنازع 
يقتضي أن يكون للفعلين الفاعل نفس ، والمعنى في هذه العبارة ال يؤيد 

لت، ففاعل )سبق( هو  تقدير المصدر ذل ، ففاعل سبق غير فاعل ق
من )قلت(، وهو )قولي( أي: سبق قولي، أّما فاعل )قلت( فهو التاء في 

                                                           
ء اختلفوا في تقدير الواو في هذه اآلية فذهب ذكر صاحب الدّر المصون أّن العلما (1)

الكوفيون واألخفش إلى القول أّنها زاةدة وذهب الزمخشري المبرد إلى القول أّنها حالية وذهب 
 انظر: الّسمين الحلبي،ل آخرون إلى القول أّنها واو الثمانية نسبّة إلى أّن أبواب الجّنة ثمانية 

 . 448-9/447الدر المصون 
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الفعل أي: قلت أنا، فبهذا المعنى ال يمكن تخري  العبارة من باب التنازع 
(1). 

 

  تيسير مبني الى  واهد يحتّج بها:

الح الدين الزعبالوي، وهي في المسألة التي تناولها الباحث عند ص
الفصل بين كان خبرها الفعل الماضي بد )قد( وذهاب الزعبالوي لجواز الوجهين 
مع ذكره ألدلة غير دقيقة، ف ّن أحمد مختار عمر سار على نه  الزعبالوي في 

ف ّن  يجيز الوجهين على حدٍّ سواء دون تفضيل أحدهما على  تجويزه للصيغتين
ل }فصيحة{كان )د انتهى من امله فصيحان، فيقول: " اآلخر، فاالستخدامان 
ولكّن  يفضل إثبات )قد( في هذه الصيغة إن  (2)"}فصيحة{كان انتهى من امله 

كان كل من )كان( وخبرها ماضيين أو مضارعين ويستشهد على صحة رأي  
إذا كان الفع  الناسخ بورود الصيغتين في القرآن الكريم، يقول أحمد مختار: "

ن ل  يبلغ  -الخبر ماضيين مًعال أو مضاراين مًعال فمن المستحسن وفع   وا 
و)د ورد الوجهان  لل ويجو  اد  مجي ه«)د»تصدير الخبر بد  -حد  الوجوب

في القرآن الكري ل فمن األو : }َاَسى َأْن َيك وَن َ)د  اْ)َتَرَب َأَجل ه ْ { 
ه ْ { األنعا /ل ومن الثاني: }َوا  ْن َكاَن َكب َر َالَ 185األاراد/   (3 ع35ْيَك إ ْارَاض 

                                                           
آراء  عطية الخير، ،لباحث المادة العلمية لهذه المسألة من رسالت  الماجستير، مهادينقل ا (1)

-58 صالح الدين الزعبالوي النحوية في كتاب  معجم أخطاء الك دتَّاب دراسة وصفية تحليلية
60 . 

 . 956صمعجم الصواب اللغوي  ع م ر، (2)
 . 956صمعجم الصواب اللغوي  ع م ر، (3)
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ومن ذل  تجويزه لتعدية الفعل )دخل( بنفس  أو بحرف الجر بعده 
 .(1) [28لِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا{]نوح:وَ} ويستشهد على ذل  بقول  تعالى: 

ومن ذل  تجويزه دخول )أبدبا( على الفعل الماضي، حيث يمنع البع  
ا ألنَّ )أبدبا( تختص بالمستقبل، وعلة أحمد عمر في (2)ذل  ومنهم الزعبالوي

اللة الفعل الماضي قد تمتد للمستقبل، ويستشهد على ذل   تصويب ذل  أّن د 
 [21}وَلَوْالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا {]النور:بقول  تعالى: 

(3). 

 لحج  في االستدالل على فصاحة العبارة.والقرآن الكريم أقوى ا

 
 :تيسير بناًء الى ورود الصيغة في ك   الفصحاء ممن ال يحتج بك مه 

ففي تصويب أحمد مختار لعبارة ) ال بد وأّن( التي يخطةها البع  
زاعمين أّن حشو الواو خطٌأ في هذه الصيغة، وقد اختار أحمد مختار عمر 

يغة معلالب ذل  بعدة دالةل، منها ورود هذه الصيغة على لسان صواب هذه الص
و)د استعم  هذا مجموعة من أهل العلم والفصاحة، يقول أحمد مختار عمر: " 

األسلوب كثير من كبار اللغويينل كالصغانّي والسيوفّي والجوهرّف وابن خلدون 
ن كانوا على قدر من العلم والفصا – وجميع هؤالء (4)" و يره  يقعون  -حةوا 

                                                           
 . 1 أخطاء الك تَّاب معجم، عبالويي نظ ر: الز  (1)
 . 5معجم الصواب اللغوي ع مر، ي نظ ر:  (2)
 . 5معجم الصواب اللغوي ع مر، ي نظ ر:  (3)
 . 630صمعجم الصواب اللغوي عمر،  (4)
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زمانبا ومكانبا خارج عصر االحتجاج باللغة، ولكن رّبما في مثل هذه الصيغة 
مسألة ال  -بواو أو من دونها-يحسن االستةناس بكالمهما ألّن مثل هذه العبارة 

تقدح في صلب اللغة أو أساس قواعدها التي بنيت عليها، وبالتالي ال ضير في 
لم والفصاحة ممن ال يحت  بلغتهم في مثل بحبوحة في االستةناس بكالم أهل الع

هذه العبارة، خاصةب أننا نجد الكثير من أهل العلم في زماننا يستأنس بكالم أهل 
العلم، وقد مّر معنا سابقبا استةناس الزعبالوي بكالمهم في هذه المسألة وغيرها، 

ا-وقد أخذ بكالم الفصحاء  ذي في تصويب هذه العبارة محمد العدناني ال -أيضب
استعم  جملة   ال بّد وأن يكون كذا ( ك ٌّ من ج   احت  بصوابها بقول : " 

 الدين السيوفي وابد الحكي  السيالكوتي وفخر الدين الرا ف وابن أبي الحديد
فيبدو للباحث أّن هذا نهٌ  متّبع لدى علماء زماننا في إطار أصبح متعارفبا  (1)"

اللغوية، وليس إلقرار قواعد أو بناء علي  لتصويب بع  العبارات واألساليب 
 قاعدة.

 تيسير بناء الى رأف  اذ ألحد النحاة: 

وقد يذهب أحمد مختار عمر في تصويب  لمسألة أو صحة عبارة لتأييد 
رأي  باألخذ بقول شاذ منسوب ألحد العلماء كما في تصويب  لعبارة )ال بّد وأّن( 

برأي منسوٍب للسيرافي أّن )الواو( تأتي بمعنى  حيث أخذ -التي مّرت سابقبا-
                                                           

، وفيما يأتي ترجمة لبع  األعالم 47صمعجم األغالط اللغوية المعاصرة العدناني،  (1)
عبد الحكيم بن شمس العدناني، عبد الحكيم السيالكوتي: هو المجهولة التي جاءت في كالم 

، ول  الدين الهندي السيالكوتي البنجابي: فاضل، من أهل سيالكوت التابعة لالهور، بالهند
، وابن أبي الحديد: هو 3/283ه(، الزركلي، األعالم، 1067مؤلفات في اللغة والدين، )ت

عالم باالدب، من أعيان  .، بن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة اب بن محمد بن الحسين
 .3/289ه(، الزركلي، األعالم 656، )تالمعتزلة، ل  شعر جيد واطالع واسع على التاريخ
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ْن( يقول أحمد مختار عمر: "  كما يمكن تخريجه بااتبار أّن الواو بمعنى )م 
والذي استدّل ب  أحمد  –وبناءب على قول السيرافي  (1)"  من( كما )ا  السيرافي

( ف ن معنى قولنا: )ال بّد وأن يكون( هو: )ال بّد من أن يكون -مختار عمر
فقامت الواو مقام )من(، ويبدو أّن أحمد مختار عمر قد أخذ هذا التعليل من 
العدناني الذي سبق إلى تصويب هذه العبارة في معجم األغالط اللغوية 

و)ا  ابن اابدين: رأيت في بعض المعاصرة بنفس التعليل، يقول العدناني: " 
وف ان أبي سعيد السيرافي أنه )ا : تجي ء  الواو( بمعنى الهوامشل أنه ر 

 من( نقً  ان سيبويهل فإذا صح  ذلك كانت صحة وجود  الواو( هنا أ)وى من 
 .(2)" القو  بأنها  ا دة

وقد ذكر هذه العبارة الك ف و ّي في كليات  نقالب عن السيرافي وذل  عند ذكره 
ه ، وهذا المعنى الذي ذكر (3)لمعاني الواو واستخداماتها ولم تكن منسوبة لسيبوي 

السيرافي قد ال يكون لسيبوي ا ألن العبارة التي نقلها السيرافي عن سيبوي  لم 
يذكر أحٌد من النحاة ورودها في كتاب ، كما أن الباحث لم يجد من ينسب هذه 
العبارة لسيبوي  سوى السيرافي، ولم يجد العبارة في كتاب سيبوي  فربما ال تكون 

ل بأن )الواو( تأتي بمعنى )من( قد ال يكون العبارة لسيبوي ، وبالتالي ف ّن القو 
دقيقبا، لكن  ال يجعل من قولنا: )ال بّد وأن يكون كذا( عبارة خطأا ألن هنا  

 دالةل أخرى احت َّ بها النحاة قد تكون صحيحة.

 

                                                           
 . 630صمعجم الصواب اللغوي عمر،  (1)
 . 48صمعجم األغالط اللغوية المعاصرة العدناني،  (2)
 . 923صالكليات  : الك ف وي،انظر (3)
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 تيسير بناًء الى دلي   ير د)يق

للعبارات من األساليب التي اتبعها أحمد مختار عمر في تصويب  
والصيغ وجود نظاةر لهذه الصيغة في المأثور المتوارث المشهور لدى العرب، 
ومن ذل  في تصويب  لعبارة )ال بّد وأّن يكون كذا( حيث خّطأها البع  بسبب 
وجود الواو فيها، فقد ساق أحمد مختار عمر عدة دالةل لصواب هذه العبارة كان 

ور في الدعاء في صالتنا " ربنا ول  منها وجود نظاةر لها، وهو القول المشه
ويمكن تخريج هذا االستعما  بااتبار  يادة الواول الحمد" يقول أحمد عمر:" 

ويديد ذلك وجود نظا ر لهذا األسلوب ت اد فيه الواول كقولنا:  ربنا ولك 
، وقد جاء في المصباح المنير أّن الواو زاةدة في قولهم: )ربنا ول  (1)"الحمد(

ب لألخفش القول بزيادة الواو في قولهم: )سبحان  اللهم الحمد(، وك ذا ن س 
 .(2)وبحمد (

لكّن الباحث يظن أّن هذا الدليل غير دقيق ألّن الصيغتين: )ال بّد وأن( 
و)ربنا ول  الحمد( غير متشابهتين، فالواو في عبارة )ال بد وأن( جاءت داخل 

مد( فالواو جاءت بين جملة حدود الجملة الواحد، أما في عبارة )ربنا ول  الح
الدعاء والجملة االسمية )ل  الحمد(، إذن فال تشاب  بين الصيغتين، لكن ذل  ال 

 يمنع صحة هذه الصيغة للدالةل األخرى التي ذكرها الباحثون. 

وبذل  يمكن القول إّن  من الجاةز أن نستخدم هذه الصيغة )ال ب ّد وأن( 
ا بالغيًّا يقتضي  المعنى قد ال يدرك  كل قاةل، بزيادة الواو، ومع أن للزيادة غرضب 

                                                           
 . 630ص واب اللغويالصمعجم عمر،  (1)
 . 206-1/205انظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (2)
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إال أّن  ال حرج في استخدام هذه الصيغة، حتى لو لم يدر  القاةل الغر  من 
زيادة الواو، وقد ذكر أحمد مختار عمر أّن زيادة الواو في مثل هذه العبارات تفيد 

 .(1)التوكيد

 لغة العربيةالتيسير بناًء الى )رارات مجمع ال

اعتمد أحمد مختار عمر في تصويب  لكثير من العبارات على قرارات مجمع 
اللغة العربية التي تجيز ذل ، ومن ذل  قول  في تصويب عبارة ) ال بد وأن 

 .(2)"و)د أجا ه مجمع اللغة المصرف في دورته السابعة والستينيكون كذا(: " 
ا–ومن المساةل التي أجازها أحمد مختار عمر  بناءب على إجازة مجمع  -أيضب

اللغة العربية لها، مسألة الفصل بين )قد( والفعل بد )ال( النافية، فهو يجيز هذه 
 .(3)الصيغة في كالمنا بناءب على إجازة مجمع اللغة العربية في القاهرة لها

ا بقرارات مجمع اللغة العربية، فقد نسب  لكّن أحمد مختار ال يلتزم داةمب
الزعبالوي إلى المجمع تخطةت  لعبارة )من كّل بد( وأّن صوابها من صالح الدين 

بقي الك   الى ما  اع من )و  الكتّاب:  سأفعله من كّ  غير بّد، فيقول: " 
بّد(ل وهو خفأ والصواب:  سأفعله من  ير بّد( أف دون فراقل و)د ارض لهذا 

مد مختار عمر هذا ، وقد خالف أح(4)"مجمع القاهرة في الج ء الثالث من مجلته
يقول أحمد مختار  الرأي ولم يمنع استخدام هذه الصيغة بما يشب  هذا المعنى

أبداد: مفّرل مهربل ويغلب استعماله مسبًقا بنفي  معب ّد ]مفرد[: جعمر: 
                                                           

 . 3/2389، معجم اللغة العربية المعاصرة انظر: عمر (1)
 . 630الصواب اللغوي ص معجمعمر،  (2)
 . 601الصواب اللغوي ص معجمعمر، ينظر:  (3)
 . 41صمعجم أخطاء الك ّتاب الزعبالوي،  (4)
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/ ال ب د    هذا  ّر البد  منه: ال  نى انهع  -عالموت الب د  منه ال ب د  أْن/ ال ب د  أن 
 -ال ب د  منه: ال مهرَب وال مفر  منهل ال محالة -ا أو م ن الضرورفّ وأن: حتمً 

والشاهد في  (1) عم ْن ك ِّ ب دٍّ: ال محالةل ال مناص وال محيدل الى أف وجه كان 
كالم  ذكر من معاني )ال بّد من (: ال محالة، وكذل  من معاني )من كل بد(: 

يذكر جواز جميع التعبيرات بقول :  ال محالة، فالتعبيران بالمعنى نفس  عنده، ثم
 .على أي وجٍ  كان 

 

 الخاتمة
ول هذا البحث المتواضع أن يبرز أساليب ومظاهر التيسير النحوي حا 

في ضبط اللسان العربي من خالل الموازنة بين أساليب صالح الدين الزعبالوي 
ة نتاة  وأحمد مختار عمر وجهودهما في التيسير النحوي وقد وصل البحث لعد

 كان أبرزها
 أه  النتا ج

كان صالح الدين الزعبالوي وأحمد ومختار عمر يلجآن لعدة دالةل  -
 لدعم رأيهما للتيسير في المسألة الواحدة.

 تشاب  الزعبالوي وأحمد مختار في أساليب وطراةق التيسير النحوي. -
 لجأ صالح الدين الزعبالوي وأحمد مختار عمر إلى آراء القدماء واآلراء -

الشاذة والغريبة والنصوص القرآنية وكالم الفصحاء ممن ال يحت  بلغتهم 
وقرارات المجامع اللغوية في سبيل تيسير وتصويب العبارات والتراكيب 
 النحوية، وأحيانبا كانا يلجآن ألدلة غير دقيقة لتصويب التركيب النحوي.

                                                           
 .1/169معجم اللغة العربية المعاصرة (1)
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أو  لم يتبع صالح الدين الزعبالوي وأحمد مختار عمر مدرسةب محددةب  -
 -اتجاهبا نحويبا في آراةهما النحوية في مساةل التصويب اللغوي، ولكّنها

كانا يتبعان الرأي الذي يمكن أن يخدم هدفهما في تصحيح  -في األغلب
 التركيب النحوي. 

كانت النزعة األصولية تغلب على الزعبالوي في بع  المساةل ما حاد  -
ر عنده هذه النزعة فيما ب  عن طريق التيسير أما أحمد مختار فلم تظه

 وصل ل  جهد الباحث.
لم تتوقف جهود أهل اللغة في الحفاظ على اللغة وتقديم آراء جديدة بما  -

 يتناسب مع طبيعة العصر.

 

 المصادر والمراجع
. 1م( الخصاةص. تحقيق: محمد علي النجار. ط1952ابن جني. عثمان. ) -

 القاهرة: دار الكتب المصرية .
م(. الم حكم والمحيط األعظم. تحقيق: عبد الحميد 2000لي. )ابن سيده. ع -

 هنداوي.)د. ط( بيروت: دار الكتب العلمية .
م(. ضراةر الشعر. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. 1980ابن عصفور. علي. ) -

 . )د. م(: دار األندلس. 1ط
ابن منظور. جمال الدين. )د. ت( لسان العرب. )د. ط( بيروت: دار صادر  -

. 
م( مغني اللبيب عن كتب األعاريب. تحقيق: 2000بن هشام. عبد اب. )ا  -

 . الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون .1عبد اللطيف الخطيب. ط



 

 -172- 

.  2أبو السعود. عباس. )د.ت(. أزاهير الفصحى في دقاةق العربية . ط -
 القاهرة: دار المعارف.

الكافية. تحقيق: يوسف م(. شرح الّرضي على 1996اإلستراباذي. الّرضي. ) -
 . بنغازي: منشورات جامعة قاريونس .2حسن عمر. ط

لد  1934أمين وترزي. )د. ت(. القرارات المعجمية في األلفاظ واألساليب من  -
 .ة العامة لشةون المطابع األميرية. )د.ط(. القاهرة: الهية1987

: حاتم م( الزاهر في معاني كلمات الّناس. تحقيق1992األنباري. محمد. ) -
 . بيروت: مؤسسة الرسالة .1الضامن. ط

التميمي. جرير. )د. ت(. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: نعمان  -
 . القاهرة: دار المعارف .3ط . ط

 . القاهرة: دار المعارف.3حسن. عباس. )د. ت( النحو الوافي. ط -
ان. م( ديوان الخرنق بنت بدر بن هفّ 1990الخرنق. الخرنق بنت بدر. ) -

 . بيروت: دار الكتب العلمية .1تحقيق: يسري عبد اب. ط
الزبيدي. محمد. )د. ت(. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة  -

 . الكويت: دار الهداية .2محققين. ط
الزركشي. بدر الدين محمد . )د. ت( البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد  -

 اهرة: مكتبة دار التراث .أبو الفضل إبراهيم. )د. ط(. الق
ر ْكلي . خير الدين . ) - . بيروت: دار العلم  15م(. األعالم . ط2002الزل

 للماليين .
م(. معجم أخطاء الكتاب. )د. ط( دمشق: 2006الزعبالوي. صالح الدين. ) -

 دار الثقافة والتراث. 
م(. األصول في النحو . تحقيق: عبد 1996السراج . محمد بن سهل . ) -

 . بيروت: مؤسسة الرسالة .3ن الفتلي. طالحسي
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