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١١٤٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  
  

  
 ِّرب ِأوزعني َ ْ ِ ْ ْأن َ َأشــكر َ ُ ْ َنعمتـ�ـك َ َ َ ْ ِالت�ي ِ َأنعمـ�ـت َّ ْ َ ْ َّعل�ي َ َ َوعل�ى َ َ َ 

َّوالــدي َ ِ ْوأن َ َ َأعمــل َ ْ ًصالحا َ ِ ُترضـ�ـاه َ َ ْ ْوأصـ�ـلح َ ِْ َ ِذریت�ي ِف�ي ِل�ي َ َّ ِّ ُ 

ِّإني ُتبت ِ ْ َإل ُ َیــكِ ِّوإني ْ ِ ْمن َ َالمسلمــین ِ ِ ِ ْ ُ ْ  )١(  
  

  )صدق اهللا العظيم(

  

                                                 

  . من سورة األحقاف١٥ جزء من اآلية (١)

  

  

  

  

 



      
 
 

    
 
 

١١٤٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  مــــــــــــــــــــاهللا الرمحن الرحيبسم 

  
ِِة والسالم على النيب األمني، وعلى آله وصحبه ِّاحلمد هللا رب العاملني، والصال ِ ِّ ُ ُ
ِوالتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ّ

ِ ٍ
ُ                 وبعد.َ

ِشهد النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري كوكبة من أئمة النَّحو األعالم، فقد  ِ ِ ً ِّ ِ ُ
ِ، وابن خالويه )ه٣٦٨ت( ِّمن أمثال السريايف ِّ الفارسي ٍّ، وأيب علي)ه٣٧٠ت(ِ

ِّ والرماين ،)ه٣٧٧(  )ه٣٩٥ت(ٍه، وابن فارس ٣٩٢ت(ِ، وابن جين )ه٣٨٤ت(َّ

ُ ذاع صيتهم، وسعدت مؤلفا�م �م، َّممن، وغريهم ِ ُ ِ
ُفأقبل الناس وكتب اهللا هلا القبول، َ

َد شهدت هذه احلقبة أيضا الشيخَعليها يف خمتلف القرون من بعدهم، وق ُ ِ
  أبا طالبْ

ّبن بقية العبدي محد أمحد بن بكر بن أ
ِ
ِ، غري أنه مل ينل من الشهرة ما )ه٤٠٦ت(َْ

ِ ما رأيت امسه يرتدد يف ثنايا املصنفات النحوية والصًاكثريهلؤالء السابقني، و
ُ ِرفية، إال ُ

ٍّأنين مل أظفر ببحث مستقل ِليستجلي منها و�ا منهج الشيخ،  جيمع تلك اآلراء؛ ٍ

ِ، على الرغم مما سطرته كتب الرتاجم )١(ِ شخصيته النحوية ِومسات
 عليه، ًثناءُ

ّ العضديالذي شرح فيه اإليضاحِ مصنَّفه ًوخاصة   لذا شيخه الفارسي؛َ، كتابُ

َعزمت أمري َا تيسر يل من مصنفات الالحقني له؛بغية  ممَ آراءه النحويةَ أن أمجعُ
ِّالتعرف على فكر الشيخ، واجتاهه النحوي، ِ ِ ِ ِ ِ ً وقد بلغت سبعة عشر موضعا، بداية من ُّ

  .عشر اهلجرينيمصنفات القرن السادس، وانتهاء بالقرن الثاين 

                                                 

ِت قد عقدت العزم على دراسة اآلراء النحوية والتصريفية للشيخ، وبعد استقراء ما وقع تحت  كن)١ ( ِ ِ

يدي من مصنفات جمعت منها ما نسبه إليه الالحقون، وكنت قد انتهيت مما يقرب من إحدى 

ِعبد الرحمن الحميدي األستاذ بجامعة اإلمام محمد بن/ ُعشرة مسألة، إذ أخبرني الثقة أن الدكتور
ُ 

ٍسعود، له بحث في آراء الشيخ، وبعد جهد جهيد تبين لي أن البحث بعنوان ٍ َ ُآراء أبي طالب : ِ
ِالعبدي التصريفية ًجمع ودراسة، فنحيت الصرف جانب. ِّ َ ُ ِ، وجعلت بحثي مقصورا على اآلراء اً

ً ُ

 .َِّالنحوية فقط



      
 
 

    
 
 

١١٤٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  .وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مقدمة وثالثة فصول وخامتة

  .أما املقدمة فقد بينت فيها سبب اختياري للموضوع، مث منهج البحث وخطته

  :َوشمل مبحثين: الفصل األول

امسه ونسبه، حياته : ُذكرت فيه). ُالسرية واملسرية( ابن بقية العبدي :أحدهما

  . تالميذه، مصنفاته، ووفاتهشيوخه،ومنزلته، 

ُِحتدثت فيه عن آرائه النحوية اليت سبق إليها، اآلراء .  شخصيته النحوية:الثاني
  .اليت انفرد �ا، مصادره يف آرائه، أدلته، اجتهاهه النحوي، مث أثره يف اخلالفني

  .)ِالبنية وما إليها(آراؤه في : الفصل الثاني

  .َومشل احلديث عن سبع مسائل

  ).التراكيب(آراؤه في :  الثالثالفصل

  .َومشل احلديث عن عشر مسائل

  :وكان منهج الدراسة يف املسائل كاآليت

  .أقدِّم للمسألة بتوطئة يسرية- 

ًأفصل اآلراء يف املسائل مع أدلتها، مبتدئا -  ِّ ِمبا نسب إىل - يف الغالب–ُ ُ
  .ِّالعبدي

  .َّالعبدي يف رأيه أو الأقوم بالرتجيح �اية املسألة، ومن مث أذكر هل أوافق - 

ُو�ا ما خلص إليه البحث من نتائج: اخلامتة ِ
َ ُ َ.  

  .مث ذيلت البحث مبسرد املصادر واملراجع، مث املسرد العام جلزئيات البحث



      
 
 

    
 
 

١١٤٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ُأن أكون قد وفقت يف تلك اإلملاعة عن هذا - َّعز وجل–ُوختاما أسأل اهللا   ِّ ُ
ِالنحوي اجلليل، وأن يكون إضافة إىل املكتبة  العربية، وأن يغفر لصاحبه ما وقع فيه ِّ

  .من خطأ أو زلل، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي

  

  هشام السعيد البلتاجي/د

  



      
 
 

    
 
 

١١٤٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  املبحث األول

) ّةَ العبديبقي ١( )السريةُ واملَسِرية.. ابن(  

  :اسمه ولقبه وكنيته

ُي، وكنيتهِدْبَ بن بقية الع)٢() أو ابن حممد(هو أمحد بن بكر بن أمحد   أبو ّ
ّبدي َالع، و)٣(طالب 

ِ
بفتح العني املهملة، وسكون الباء املوحدة، وبعدها دال  –ْ

، وهي قبيلة كبرية ّيِمْعُى بن دَصَْفهذه النسبة إىل عبد القيس بن أ- مهملة
  .)٥(" نسبته أشهر من امسه: " ـ يقول القفطي)٤(مشهورة

  :حياته ومنزلته

ِأخبار العبدي اليت نقلت إلينا عن حياته قليلة جدا، وقد نص أصحاب الرتاجم  ِ
ُ ً ٌ ُ ِّ

ٍومل أطلع على شيء من أحواله حىت أذكره: "يقول القفطيى ذلك، عل ، وقال )٦(" َّ
                                                 

، وفيات ٢٤٦نزهة األلباء ، ١/٢٠٤، معجم األدباء ٢/٣٨٦إنباه الرواة : انظر ترجمته في )١ (

الدر الثمين ، ٢٨/١٣٧، تاريخ اإلسالم ٧١البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، ١/١٠١عيان األ

، الوافي بالوفيات ١/٢٩٨، بغية الوعاة ٩/٩٠الكامل في التاريخ ، ٢٥٢في أسماء المصنفين 

، إيضاح ١٧٩٧، ٢١٢، كشف الظنون ١/١٣١، سلم الوصول إلى طبقات الفحول ٦/١٦٦

 .١/١٠٤، األعالم ١/١٧٤المؤلفين ، معجم ٢/٤٥١المكنون 

 .٧١ كذا في البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )٢ (

 .١/٢٩٨، البغية ٦/١٦٦، الوافي بالوفيات ٢٨/١٣٧تاريخ اإلسالم :  انظر)٣ (

بطن من اسد من ربيعة من -بنو عبد القيس ":  يقول القلقشندي.١/١٠١وفيات األعيان : انظر )٤ (

مذاهب، ليهم  وفي النسبة إ بن جديلة بن اسد،ّميْعُقيس بن اقصى بن دالعدنانية، وهم بنو عبد ال

 عبقسى على : على النسبة الثانية، والثالث،ّ قيسي:ولى، والثانيّعبدي، على النسبة األ: أحدها

 وكانت ديارهم بتهامة، ثم خرجوا الى البحرين، وفدوا على النبي صلى اهللا .نسبة اليهما جميعاال

معجم قبائل العرب : ، وانظر١/٣٣٨نهاية األرب في معرفة أنساب العرب  ."واسلمم وأعليه وسل

 .٢/٧٢٦القديمة والحديثة 

 .٢/٣٨٦إنباه الرواة  )٥ (

 .١/١٠١وفيات األعيان : انظر )٦ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، مث ساق )١(...." ًمل أجد له خربا فأحكيه إال ما حكى هو عن نفسه : "ياقوت
  .ايفأحداث جملس له مع أيب حممد بن يوسف بن أيب سعيد السري

لكننا نستطيع القول بأنه سكن بغداد وأقرأ �ا النحو، دليل ذلك ما قاله 

ّلزم أبا علي الفارسي حىت أحكم الفن، وتصدر ببغداد : "الذهيب ّ وكان من . )٢(" ّ

ًأن عاصر إئمة أعالماقدر اهللا له  ُ ذاع صيتهم، وطبقت شهر�م اآلفاق، مما أدىَ ُ َّ ُ ِ
 إىل َ

ِكساد سوقه، ومل حيصل له من السمعة ما حصل هلم، من أمثال ابن جين وغريه؛ 
َ

ِ ِ
ُ

ِ

ِوكان العبدي كاسد السوق ال :" ، يقول الذهيب)٣(ه من ذلك احىت كثرت شكو َ ُّ
  .)٤(" ُحيضر عنده إال القليل، وإمنا يزدمحون على ابن جين والربعي

ِّر عن مرتمجيه ما قد ينبئ عن مكانته ومنزلته ومتكنه يف فنه، ُِثومع ذلك فقد أ ِ ُّ

ِّكان حنويا لغويا، قيما :" ، وقال ياقوت)٥(" ًكان فاضال ماهرا:" ُيقول ابن خلكان
ٌفاضل يف هذا الشأن :" ، وقال القفطي)٦(" ِان يف العلوم العربيةبالقياس واالفتن

ِ، وكان وطئ العبارة، حسن الغوص، مجيل التصنيف]يعين علم النحو[ ِ َ ")٧(.  

  :شيوخه

ِ الشيخ أبو طالب العبدي على فضالء من أئمة اللغة والنحو يف عصره، تلمذ ِ

  :ومن أمههم

                                                 

 .١/٢٠٥معجم األدباء : انظر )١ (

 .٢٨/١٣٨تاريخ اإلسالم  )٢ (

 .٢/٣٨٧إنباه الرواة : انظر )٣ (

 .٢٨/١٣٧سالم تاريخ اإل )٤ (

 .١/١٣١سلم الوصول إلى طبقات الفحول : ، وانظر١/١٠١وفيات األعيان ت )٥ (

 .١/٢٩٨، بغية الوعاة ٢٥٢ الدر الثمين في أسماء المصنفين: ، وانظر١/٢٠٥ معجم األدباء )٦ (

 .٢/٣٨٧،٣٨٦ إنباه الرواة )٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٥١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 .)١() ه٣٤٥ت (واملعروف بغالم ثعلب أبو عمر الزاهد،  -١

 .)٢() ه٣٦٨ت (أبو سعيد السيرافي  -٢

كان :" ، يقول القفطي)٣() ه٣٧٧ت(أبو علي الفارسي  -٣

اختصاصه بأيب علي وانتسابه إليه أكثر، وتعصبه له أوفر، أخذ عن أيب 

 .)٤(" علي جل ما عنده

 .)٥() ه٣٨٤ت( الحسن الرماني أبو -٤

  :تالميذه

  :وممن أخذوا عنه

) ٦(ه ٤٤٤ت (أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن العباس الهاشمي  -١

  ).)٧( ه٤٤٥أو 

 ).٨( )ه٤٥٠ت(الطيب طاهر بن عبد اهللا الطبراني أبو  -٢

 .)٩( )ه٤٥٤ت(أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الوراق  -٣

  

                                                 

 .١٢/٨٥، سير أعالم النبالء ٣/٦٠تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في )١ (

 .٢/٨٧٦، معجم األدباء ٨/٣١٦د تاريخ بغدا: انظرترجمته في )٢ (

 .٢٣٢، نزهة األلباء ٨/٢١٧تاريخ بغداد : انظر ترجمته في )٣ (

 .٢/٣٨٦إنباه الرواة  )٤ (

 .٢/١٨٠، بغية الوعاة ٢٣٤نزهة األلباء : انظر ترجمته في )٥ (

 .٣/٦١٦انظر ترجمته في تاريخ بغداد  )٦ (

 .٨/١٥٧ واألمم المنتظم في تاريخ الملوك: انظر )٧ (

 .١/٣٠٣، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ١/١٢٧طبقات الفقهاء : انظر ترجمته في )٨ (

 .٧/٤٩زان ، لسان المي٤/٣٨٨تاريخ بغداد :  ترجمته فيانظر )٩ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :مصنَّفاته

ِلم تذكر كتب التراجم للشيخ سوى مصنـَّ ِ
  :ِينَفُ

ًنال هذا الشرح قسطا وافرا  .ح اإليضاح لشيخه أبي علي الفارسيشر: أحدهما
، وهو الكتاب ّاعتىن بكتاب شيخه أىب على: "  عليه، يقول األنباريمن ثناء العلماء

 وشرحه شرحا كافيا شافيا، أتى فيه اإليضاح، والتكملة،: ، وهوّاملسمى بالعضدى
ّبغرائب من أصول هذه الصناعة، وحقق أماكن؛ حىت يقال ّإنه شرح كتاب أىب على : ّ

ّبكالم أىب على؛ لكثرة اطالعه على كتبه وفوائده وإذا أنصف املنصف، وأمجل . ّ
ّالنظر، واطرح اهلوى رأى أن كل من تعرض لشرح هذا الكتاب إمنا اقتدى بالعبدى  ّ ّ ّ

 وقال .)١("  قصده األلفاظ فيما خرج عن القصد الذيّأخذ منه، وإن غريو
ًشرح كتاب اإليضاح أليب علي شرحا شافيا: "األنباري ً ٍّ َ وهو :" ، وقال الذهيب)٢(" َ

َشرح كتاب اإليضاح يف النحو أليب :" ِّ، وقال ابن خلكان)٣(" من أحسن الشروح َ َ
  . )٤(" ِعلي الفارسي وأحسن فيه

  . )٥( شرح مختصر الجرمي في النحو: واآلخر

  :ُوفاته

 يوم اخلميس، لعشر بقني من شهر رمضان، يف- تعاىلرمحه اهللا –كانت وفاته 
إنه عاش إىل قريب :" ، وقال القفطي)٦(سنة ست وأربعمائة، يف خالفة القادر باهللا 

 .)٧(سنة عشرين وأربعمائة 
                                                 

 .٢/٣٨٧إنباه الرواة  )١ (

 .١/١٠٤األعالم :  وانظر.٢٤٧نزهة األلباء  )٢ (

 .٢٨/١٣٧ تاريخ اإلسالم )٣ (

 .١/١٣١سلم الوصول إلى طبقات الفحول : ، وانظر١/١٠١وفيات األعيان  )٤ (

، إيضاح المكنون ١/١٣١ ، سلم الوصول إلى طبقات الفحول١/٢٩٨بغية الوعاة : انظر )٥ (

٢/٤٥١. 

، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ٧/٦٠٨، الكامل في التاريخ ١/٢٠٤معجم األدباء : انظر )٦ (

 .٦/١٦٦، الوافي بالوفيات ١/١٠١ن ، وفيات األعيا٧١

 ٢/٣٨٨إنباه الرواة : انظر )٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  شخصِيته النّحويّة: املبحث الثاين

  :آراؤه النحوية: أوال

  :انفراداته-١

ًمما نسبته املصادر إىل العبدي وجدت آراء ُّ َ مل يسبق ً ثالثةِّ   :إليهاُ

ِفقد نسب إليه املرادي ) بله(رأيه يف حقيقة : األول
 القول )٢( وأبو حيان )١(َ

  .باشتقاقها، خمالفا بذلك قول اجلمهور

َوكذلك نجي المؤمنين":-تعاىل - أيه يف تأويل قول اهللا ر: الثاين ِِ ِ ْ ُ ِّ ُ َ ّ حيث ، )٣(" ََ

ً أن النون قد حذفت حذفا، مث عوض عنها بتشدي اجليم، )٤(ُنسب إليه ابن إياز  ُ
 سوى أحد احملدثني، ٠-  أعلمفيما–وهو رأي مل أجده ألحد قبله، وال ألحد بعده 

  .ًوسيأيت التفصيل الحقا

ُّأنت أعلم وربك، حيث نسب إليه الرضي : رأيه يف تأويل قوهلم: الثالث ُ)٥( 

ّحذف متعلق اخلرب، َالكالم على تقدير مجلتنيأن  ُأنت أعلم :  من األوىل، والتقديرُ َ
ُمن غريك، وحذف اخلرب َ ُوربك أعلم منكما: ّ ومتعلقه من الثانية، والتقديرِ ُّ.  

  :اآلراء اليت سبِق إليها-٢

  : �اهو مسبوقمن اآلراء اليت نسبت إليه و

                                                 

 .٤٢٦الجنى الداني :  انظر)١ (

 .٥/٢٢٩٦االرتشاف :  انظر)٢ (

ِ، والشاهد في قراءة تشديد الجيم، زوهي قراءة ابن عامر وأبو بكر٨٨ألنبياء  ا)٣ ( إتحاف : انظر. ُ

 .٢/٦٦فضالء البشر 

 .١/٣٥١المحصول :  انظر)٤ (

 .١/٥٢١شرح الكافية للرضي :  انظر)٥ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، وابن )١(ُ، حيث نسب إليه ابن إياز )كال( رأيه يف حقية األلف من :أوال
             ، أن األلف أصلها الياء، وهو مسبوق يف ذلك )٣(طي ، والسيو)٢(عقيل 

  .)٥ (والفارسي )٤(بالسريايف 

 اخلرب، حيث كالم حذف املبتدأ وحذفُ رأيه يف مسألة ما إذا احتمل ال:ثانيا
ٍ، وابن هشام )٦(ُنسب إليه ابن إياز 

ُ اخلرب أحسنَ أن حذف)٨(، والسيوطيّ )٧(ُ
ِ ،

  .)٩(ّ جينِوهو مسبوق يف ذلك بابن

 )١٠(ُيف النفي واإلثبات، حيث نسب إليه ابن إياز ) كاد(رأيه يف داللة  :ثالثا
ٌإن إجيا�ا نفي، ونفيها إجياب، وإن ذلك مما حياجى به،  وهو مسبوق يف ذلك ٌ

  .)١٢(  جينِ، وابن)١١(بثعلب

ٍكم رجل جاءين، حيث : يف حنو قولنا) كم( بعد ُه يف إعراب اجلملةُرأي: ًرابعا

ٍ، وابن عقيل )١٣(نسب إليه أبو حيان  ، جواز أن )١٥(ّ، وعبد القادر املكي )١٤(ُ

                                                 

 .١/١٤١المحصول :  انظر)١ (

 .٤/٣٥٥المساعد :  انظر)٢ (

 .٣/٥٢٦الهمع :  انظر)٣ (

 .١/٩٢شرح الكافية للرضي :  منسوب إليه في)٤ (

 .١/٦٦، التصريح ١/١٤١المحصول في شرح األصول :  منسوب إليه في)٥ (

 .١/٥٧٦المحصول في شرح األصول :  انظر)٦ (

 .٦/٣٨٥مغني اللبيب :  انظر)٧ (

 .٢/١٢٠، األشباه والنظائر ١/٣٩٠الهمع :  انظر)٨ (

 .١/٢٩١ الخصائص )٩ (

 .١/٤٠١المحصول في شرح الفصول :  انظر)١٠ (

 .١/١٤٢مجالس ثعلب :  انظر)١١ (

 .١/٣٩٥، اللباب البن عادل الحنبلي ١/١٧٦الدر المصون :  منسوب إليه في)١٢ (

 .٢/٧٨٥،٧٨٤، االرتشاف ١٠/٣٨التذييل :  انظر)١٣ (

 .٢/١١٤ المساعد:  انظر)١٤ (

 .٣/٨٤٢هداية السبيل :  انظر)١٥ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، وحيذف اخلرب، ويقدر مبا يليق باملعىن، وجيوز أال حتتاج )رجل(صفة لــ) أتاين(يكون 
ًإىل اخلرب؛ ألن الصفة أغنت عنه، وقاسه شبها على قوهلم ُأقل رجل يقول ذلكـ : ُ ٍ ُّ

، وأغنت عن اخلرب، وهو مسبوق يف ذلك )رجل(صفة لـــ) يقول(مبتدأ، و) أقل(فـــ
  .)١(بالفارسي 

ُاملنصوب، حيث نسب إليه ابن مسألة الوقف بنقل حركة ُُ رأيه يف :ًخامسا
، )٣(ق يف ذلك بالكوفيني  اجلواز، كاملرفوع وا�رور، وهو مسبو)٢(إياز

  .)٥(، واألخفش )٤(واجلرمي

احلجازية مع تقدمي خربها على امسها، حيث نسب ) ما(رأيه يف عمل  :ًسادسا

 منع العمل مع التقدمي، وهو رأي اجلمهور صرح بذلك مجع كبري )٦(ُإليه ابن إياز 

  .)٨(، واملربد )٧(سيبويه : ثالمن العلماء، منهم على سبيل امل

 وجوب )٩(، حيث نسب إليه السيوطي )َّرب(ِوصف جمرور  يف  رأيه:ًسابعا

  .)١١(، والفارسي )١٠(اتصافه، وهو مسبوق يف ذلك بابن السراج 

                                                 

 ٢/٩٤شرح الكافية للرضي :  منسوب إليه في)١ (

 .٢/١٠٩٤المحصول في شرح الفصول :  انظر)٢ (

، تمهيد القواعد ٥/٢١٧، شرح المفصل البن يعيش ٢/٦٠٥ منسوب إليهم في اإلنصاف )٣ (

 .٢/٨١٠حيان للكسائي والفراء في االرتشاف  ونسبه أبو.١٠/٥٢٩٥

 .٤/٢٩٨، شرح األشموني ٣/١٤٧٩ منسوب إليه في توضيح المقاصد )٤ (

 .٤/٣٤٧، أوضح المسالك ٢/٨١٠ه في االرتشاف  منسوب إلي)٥ (

 .٢/٦٤٧المحصول في شرح الفصول :  انظر)٦ (

 .١/١٥٩الكتاب :  انظر)٧ (

 .٤/١٨٩المقتضب :  انظر)٨ (

 .٢/٤٣٤الهمع :  انظر)٩ (

 .١/٤١٨األصول :  انظر)١٠ (

 .٢٦٤اإليضاح : ر انظ)١١ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

حيث نسب نكرة مضافة إىل نكرة، ) نعم وبئس( وقوع فاعل  رأيه يف:ًثامنا
، )٣(، واألخفش )٢(ً إليه اجلواز مطلقا، وهو مسبوق يف ذلك بالفراء )١(الشاطيب 

  .)٤(ابن السراج و

ِ رأيه يف إعراب العجز من قول الشاعر:ًتاسعا ُ:  

ُفليت كفافا كان خيـرك كله  ُّْ ُ َ ُ َ َِوشرك عين ما ارتـوى املاء مرتوي... ً َْ ُ َْ َ ُّ َ  

مل يعرف يف البيت إال نصب املاء، ومل يتجه له إال حيث نسب إليه ابن الشجري أنه 
ما شرب ): ما ارتوى املاء مرتو: (معىن: ، وذلك أنه قال)مرتو( إىل) ارتوى(إسناد 

  . )٥(" ٌاملاء شارب

فليتك كان خريك : ، كأنه قال)كفافا(فيما ذهب إليه العبدي متعلقة بــ ) ْعن (َّوأن
  وشرك 

ما : اجلار، أي فعلى تقدير حذف )املاء(ب ُ، وأما نصٍ مرتوَكافا عين ما ارتوى املاء
 أبا علي الفارسي قد أشار إىل ما قاله َّ مث ذكر أن.)٦(ارتوى من املاء، أو باملاء 

  .)٧( العبدي يف كتابه التذكرة

  :أدلته: ثانيا

َّدي فيما توفر  االقتضاب الشديد يف احلديث عن نسبة آراء العبعلى الرغم من ِّ
ٍلدي من مصنفات، واكتفاء أصحا�ا بنسبة الرأي إليه دون تفصيل، إال أننا مل نعدم 

  يف بعض 
                                                 

 .٤/٥٣٣المقاصد الشافية :  انظر)١ (

 .١/٥٧معاني القرآن :  انظر)٢ (

 .١/٢٦١معاني القرآن :  انظر)٣ (

 .١/١١٩األصول :  انظر)٤ (

 .٢/٢٤ أمالي ابن الشجري )٥ (

 .١/٢٨٥أمالي ابن الشجري :  انظر)٦ (

 .٢/٢٤ أمالي ابن الشجري )٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :من أدلة ساقها املصنفون منسوبة إليه ومنها  املسائل

ٌ حيث رد ما نسب إىل املربد من أن الفعل املبين للمجهول قسم .السماع -١
ِ َّ َ ّ

ِ ُ َّ

ًَّبرأسه، وليس مغيـرا عن َ
ِ َُ املبين للمعلوم، حمتجا يف ذلك بأنه قد مسع عن ِ َّ � ِ

ِّ
ِالعرب أفعال الزمت البناء للمجهول، حنو ٌ َّزكم، وغنب، وحم وغريها، رد : ِ َّ ُ َ ُِ َ

ُِ
ٌهذا بأن السماع أيضا شاهد بورود مجوع مل يستعمل هلا واحد، حنو ٌُ ٍ :

اجلمع ليس إن : مشاطيط، وعبابيد، وأبابيد واشباهها، وليس لقائل أن يقول

 .)١(ًفرعا على الواحد 

ًحيث استدل على إعراب املضارع قياسا على االسم يف اإل�ام  :القياس  -٢
والشياع، بصالحيته لزماين احلال واالستقبال، مث ختصيصه ألحد الزمانني 

 .)٢(خبصص، كاآلن وغدا 

ٍنكرة مضافة إىل نكرة، بأن ) نعم وبئس(ه على جواز وقوع فاعل واستدالل ً ً
ًالنكرة قد تدل على اجلنس قياسا على ما فيه االلف والالم، وأ�ا قد تؤدي يف  َ

  .)٣(بعض املواضع من املعىن ما تؤديه املعرفة اجلنسية 

ار األمر بني حذف املبتدأ وحذف لرجحان حذف اخلرب، إذا ما دواستدالله 

اخلرب، بأن احلذف اتساع وتصرف، وذلك يف اخلرب دون املبتدأ؛ إذ اخلرب قد 

ًيكون مفردا جامدا أو مشتقت، ومجلة على تشعب أقسامها، كما يكون شبه  ً
ًمجلة، أما قياس يف املبتدأ فأن يكون اسم مفرد جامد  ً ً)٤(.  

                                                 

 .١/٣٤٤المحصول في شرح الفصول :  انظر)١ (

 .١/٢١٤ السابق )٢ (

 .٤/٥٣٣المقاصد الشافية :  انظر)٣ (

 .١/٦٣٩، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ١/٥٧٦المحصول في شرح الفصول :  انظر)٤ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ًبأن ذلك قد جاء تعويضا ) َّرب(َّحيث علل لوجوب وصف ا�رور بــ .العلة -٣ َّ

  .)١(عن عاملها احملذوف 

  :اجتاهه النحوي: ثالثًا

  احلديث عن آراء الشيخ وأدلته، يتبني أن الرجل كان ميتلك شخصيةمن خالل

حنوية فرضت نفسها على مصنفات النحويني من بعده، وعلى الرغم من أن 

ًغالبية ما نسب إليه كان مسبوقا به،   تفرد �ا، إال أنه ومع ذلك له آراؤه اليتَ

ُهذا باإلضافة إىل أن آراءه اليت سبق إليها تكشف أنه مل يكن حيجر فكره على  ُ ُ ََ ُ ُِ
ًرة يوافق الكوفيني، وتارة يوافق أعالما ٍمذهب بعينه، فتارة يوافق اجلمهور، وتا
  .بأعينهم، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك

  :مصادره: رابعا

ِّبعض املصنفات اليت نقلت إلينا آراء أيب طالب العبدي إىل بعض مصادره أشارت  ٍ

ُِاليت استقى منها آراءه، وصرح هو �ا يف بعض كتبه، ومتثلت تلك املصادر يف اإلمياء  ُ ِ َّ
  :األعالم الذين نقل عنهم عن طريق املشافهة أو غريها، ومنهمإىل بعض 

ان "  لدخول الفاء مع َزِّوّأن ا�. ...ونقل العبدي، :" ُّيقول الرضي. سيبويه -١

  .)٢(" خالفا لألخفش، سيبويه" 

َّإن العبدى نقل عن املربد أ�ا :" ُّالشاطيبيقول . املربد -٢ ّ
ِ
َْ ٌ حرف، ]َد كانيقص[ّ

 .)٣(" ًاعتبارا بعدم داللتها على احلدث

حكى أبو طالب العبدي يف شرحه :" يقول أبو الربكات األنباري. السريايف -٣

وكان -اإليضاح أنه كلم أبا حممد يوسف بن احلسن بن عبيد اهللا السريايف 
                                                 

 .١١/٢٨٨التذييل :  انظر)١ (

 .١/٢٧١ شرح الكافية )٢ (

 .١/٤٧٤الهمع : ، وانتظر٢/١٥٠ المقاصد الشافية )٣ (



      
 
 

    
 
 

١١٥٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

: ، فقال"تفعلني"يف ياء - على شهرته بني الناس باللغة ًمكينا يف هذا األمر

 .)١(" هي عالمة التأنيث، والفاعل مضمر

أن الظرف أقوى .. ٍّحكى العبدي عن أيب علي :" ُيقول ابن إياز. الفارسي -٤

 . يعين يف العمل)٢(" من اسم الفاعل

ُنقل أبو طالب العبدي أن الشيخ أبا علي أجاز أن يكون انتصاب :" وقال أيضا ٍّ ِّ ٍ

َمررت برجل حسن الوجه : الوجه من قولك ٍ على التمييز، واأللف والالم –ُ

  .)٣(" زائدة

ٍيقول ابن إياز. ّالرماين -٥
أل�ا اختصت :  فقال العبدي)٤(وأما تقدمي كان :" ُ

ِّحبكم ال يوجد يف غريها، حىت كان أبو احلسن الرماين يقول َ ِ ُ مذهب : ٍ

ٍ مع كل فعل إذا أردت ُسيبويه أ�ا أصل األفعال؛ أال تراها تذكر

َّمضيه ُ")٥(. 

ٍيقول ابن إياز. بعض الكوفيني -٦
َلعبدي يف شرح اإليضاح أن بعض نقل ا:" ُ ِ ُّ

لعطف، وأنه حرف ا] يقصد يف التنازع[الكوفيني يشرتط يف ذلك 

 .)٦("ٌالزم

  :أثره يف اخلالفني: خامسا

َّكما تأثر العبدي بآراء سابقيه ترجيحا وتضعيفا، كذلك أثرت آراؤه يف ال  ًَّ ُّ
ُ، وأيدها بعضهم،حقيه، نقلوها وناقشوها   :َّ وردها آخرون، وومن نقلوا عنهُ

                                                 

 .٦/١٦٦الوافي بالوفيات : ، وانظر٤٧ نزهة األلباء )١ (

 .١/٤٧٤ المحصول في شرح الفصول )٢ (

 ١/٥٠٩ السابق )٣ (

ِا أم الباب يعني جعله)٤ ( َّ. 

 .١/٣٨٧ المحصول في شرح الفصول )٥ (

 .٢/٨٣٠ السابق )٦ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 .)١( نقل عنه يف موضعني يف مسألة واحدة ).ه٥٤٢ت(ابن الشجري  -١

 عنه يف أكثر من أربعة عشر  أكثر من نقل.)ه٦٨١ت (ابن إياز  -٢

 .)٢(موضعا

 . )٣( نقل عنه يف ثالثة مواضع .)ه٦٨٤(الرضي  -٣

 .)٤( نقل عنه يف أربعة مواضع .)ه٧٤٥(أبو حيان  -٤

 .)٥( نقل عنه يف موضع واحد .)ه٧٤٩ت (املرادي -٥

 .)٦(نقل عنه يف موضع واحد  .)ه٧٦١ت(ابن هشام  -٦

 .)٧( نقل عنه يف موضعني .)ه٧٦٩ت(ابن عقيل  -٧

 .)٨(  نقل عنه يف موضعني.)ه٧٩٠ت (الشاطيب  -٨

 .)٩( نقل عنه يف موضع واحد.)ه٨٨٠ت(عبد القادر املكي  -٩

 .)١٠( نقل عنه يف أربعة مواضع .)ه٩١١ت(السيوطي  - ١٠

                                                 

 .٢/٢٤، ١/٢٨٥ انظر أمالي ابن الشجري )١ (

، ٤٠١، ٣٨٧، ٣٥١ ،٣٤٤، ٣٣٩، ٢١٤ ، ١/١٤١المحصول :  انظر على سبيل المثال)٢ (

١٠٩٤، ٨٩٧، ٨٠٣، ٧٦٨، ٢/٦٤٧. 

 ..٢/١٨٧، ٥٢١ ، ١/٢٧١شرح الكافية :  انظر)٣ (

 .٥/٢٢٩٦، ٢/٧٨٤، االرتشاف ١١/٢٨٨، ١٠/٧٦،٣٨التذييل :  انظر)٤ (

 .٤٢٦الجنى الداني :  انظر)٥ (

 .٦/٣٨٥مغني اللبيب :  انظر)٦ (

 .٤/٣٥٥، ٢/١١٤المساعد :  انظر)٧ (

 .٤/٥٣٣، ٢/١٥٠المقاصد الشافية :  انظر)٨ (

 .٣/٨٤٣هداية السبيل :  انظر)٩ (

 .٢/١٢٠، األشباه والنظائر ٣/٥٢٦، ١/٣٩٠،٥٠،٤٧الهمع :  انظر)١٠ (



      
 
 

    
 
 

١١٦١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 .)١( نقل عنه يف موضع واحد .)ه١١٥٨ت (البغدادي - ١١

 .)٢( نقل عنه يف موضع واحد .)ه١١٥٨ت بعد (التهانوي  - ١٢

ِومن نافلة القول أن أذكر هنا ما نقله األنباري عنه يف تأويل بيتني من معلقة امرئ 

ٍإزالة ما قد يبدو من تناقض بينهما يف املعىن، حيث قالالقيس، و َقال امرؤ  : "ِ

  :َْالقيس

ُفتوضح فالمقراة لم يـعف رسمها  َْ ُ ْ َ
ِ ْ ِ َ

ِ ِلما نسجنها من جنوب وشمأل... ُ َ ْ ََ ٍ ُ ْ
ِ

ْ َ َ ِ  

ِمل يدرس رمسها لنسج هاتني الرحيني فقط، بل درس لتتابع الرياح وكثرة : فمعناه
ََ

ّاألمطار، والدليل على   :ِ هذا قوله يف البيت اآلخرَ

ٍ                   فـهل عند رسم دارس من معول  ...................... ََّ ُ ْ
ِ ٍِ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َ  

ّمل يعف رمسها أي مل يزد رمسها ملا نسجتها من هاتني الرحيني، فالرسم على : ويقال ِْ َ ُ ُ
؟ فهل عند فهل عند رسم دارس: ومعىن قوله يف البيت اآلخر. هذا القول غري دارس

َرسم سيدرس فيما يستقبل، وهو الساعة موجود باق ّ َ ََ ْ ُ َُ دارس قد : معىن قوله: ويقال! ْ

ُدرس بعضه وبقي بعضه ّوقال أبو بكر العبدي. ُ
ِ
َْ َ ُمعناه مل يـعف رمسها: َ ْ من قليب،  َ

  .)٣(" وهو دارس من املوضع

                                                 

 .١٠/٤٧٢خزانة األدب :  انظر)١ (

 .١/٦٣٩كشاف اصطالحات العلوم والفنون :  انظر)٢ (

 .٨٨،٨٧ األضداد )٣ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  

  

  

  الفصل الثاين

  )البنية وما إليها(
  : المسائل اآلتيةوفيه

 ).ِكال(أصل األلف في  -١

 . البابَّأم) كان(العلة في جعل  -٢

 .المبني للمجهول بين األصالة والفرعية -٣

 .بين الجمود واالشتقاق) هْبل( -٤

 .وجه المشابههة بين الفعل المضارع واالسمأ -٥

 .الوقف بنقل حركة المنصوب -٦

ِّوكذلك نج:"- تعالى–تأويل قوله  -٧ ُ َ ِ َ َي المؤمنينََ
ِ ِ ْ ُ"  

  

 



      
 
 

    
 
 

١١٦٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  )اكِلَ( يف  األلفِأصلُ

ُ األلفاظ اليت أحلقت باملثىن يف إعرابه مما ال ينطبق عليها قيودمن
ِ لفظ – ِهدَِّ حُ

  :فظية فلهم فيها رأيانل، وقد اتفق العلماء على تثنيته املعنوية، أما ال)َالِك(

َالم التثنية، كلمة، وليست أن كال لفظ مفرد، واأللف فيها الم ال: أحدهما
  .)٢(، واختيار مجع كبري من العلماء )١(ول البصريني وهو ق

ّكل: (مثىن لفظا ومعىن، وأصله) كال(أن : والثاني فخففت الالم، واأللف ) ُ

 ووافقهم )٣(، ونسب للكوفيني فيها للتثنية، وحذفت النون منها لزوما إلضافة

  .)٤(السهيلي 

وقد عرض الفريقان حججهما النقلية والصناعية ترجيحا آلرائهما، وليس هذا 

 يف ُفى، وهو اخلالَرُْخ أٌ، غري أنه قد تفرع على القول األول مسألةهامكان تفصيل

، هل أصلها الواو أو الياء؟، ثالثة أقوال تفصيلها )الِك( املقصورة آخر ِ األلفِأصل

  :كما يلي

 َ بقيةِ، وهو قول ابن)ىَلِك(، وتكتب بالياء هكذا ُها الياءَ أصلّأن: ولالقول األ

  .)٧( الفارسي علي، وأيب )٦( ونسب للسريايف )٥( ّالعبدي

                                                 

، ائتالف النصرة ١٠٩، شرح اللمع للواسطي ٢/٤٣٩، اإلنصاف ٣/٢٤١المقتضب : انظر )١ (

٥٦، ٥٥.    

، ١/٢٧٥، وابن عصفور في شرح الجمل ٢/٥٥٩كجامع العلوم األصفهاني في شرح اللمع  )٢ (

 .، وغيرهم كثير١/١٥١ والسيوطي في الهمع

 .٢/٥٥٨، االرتشاف ٨٦أسرار العربية : انظر )٣ (

 .١/١٧٨وائد ، بدائع الف٢٨٢نتائج الفكر : انظر )٤ (

 .٣/٥٢٦، الهمع ٤/٣٥٥، المساعد ١/١٤١المحصول في شرح الفصول : انظر )٥ (

 .١/٩٢شرح الكافية للرضي : انظر )٦ (

 .١/٦٦، التصريح ١/١٤١ المحصول في شرح األصول: انظر )٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َإما يـبـلغن عندك "- تعاىل–واستدل أصحاب هذا القول بإمالتها يف قول اهللا  َُ ْ ِ َّ َ ْ َ َِّ

َاْلكبـر أحدهما أو كالهما َُ َُ ِ ِ
ْ ََ َُ َ َ أمال فتحة الالم واأللف بعدها محزة فقد. )١(" َ َ َ

  .)٢( والكسائي، وأخلص الباقون فتحها

ِوليس لك يف امالتها دليل  : "وقد رد العلماء هذا االستدالل، يقول ابن سيده
َ ِ َ ََ ْ َ

َنـها من الياء؛ أل�م قد ميَعلى أ َْ َ َيلون بـنات الواو أيضا وإن كان أوله مفتوحا؛ كاملكا َّ
َ ً َ َُ ْ ََ ََ ِ

َ ْ َْ َ
َوالعشا، فإذا كان ذلك مع الفتحة َ

َِ َ ََ ِ َ َ كما ترى فإمالتها مع الكسرة يف كال أوىلَ ِ ِ َ َ َ َ ")٣(.  

، ونسب لسيبويه )٤(وهو قول البصريني .  أصلها الواوأن: والقول الثاني

، وابن )٨(واملرادي ، )٧(، واختاره ابن جين )٦(القايل  علي، ونسب أليب )٥(

 وذكر العكربي أنه مذهب ،)١٠(" وهو األقيس: " قال ابن اخلشاب. )٩(قيلع

  .)١١(األكثرين

                                                 

 .٢٣اإلسراء  )١ (

 .٢/٧٤٣لبيان في القراءات السبع جامع ا: انظر )٢ (

 .٣٩/٤١٥) كلو(، التاج ١٥/٢٢٧) كال(اللسان : ، وانظر٧/١٤٢) كلو(المحكم  )٣ (

) الك(، اللسان ٧/١٤٢) كلو(، المحكم ١/١٦٢المقصور والممدود البن والد : انظر: انظر )٤ (

 .٣٩/٤١٥) كلو(، التاج ١٥/٢٢٧

 .١/١٩٢، شرح الكافية للرضي ٤/١٩٤المخصص : انظر )٥ (

 .٤/١٩٤المخصص : انظر )٦ (

 .١/١٦٢سر الصناعة : انظر )٧ (

 .١/٣٢٨توضيح المقاصد : انظر )٨ (

 .٤/٣٥٥المساعد : انظر )٩ (

 .٦٧المرتجل  )١٠ (

 .٢/٤٨٣اللباب في علل البناء واإلعراب : انظر )١١ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

لت من دقد أب) كلتا(أن التاء يف ه أصحاب هذا الرأي وأقوى ما استدل ب

من الواو أكثر من إبداهلا من دلت يف بنت وأخت، وإبداهلا ، كما أب)كال(األلف يف 

  .)١( )اثنتني(الياء؛ حيث مل تبدل من الياء إال يف 

 وحال الرفع تكتب باأللف حال اإلضافة إىل الظاهر مطلقا،) كال(وعليه فإن 

) رحى(عند اإلضافة إىل املضمر؛ وذلك للفرق بني ما أصله الواو وما أصله الياء كــــ

، وأجاز الكوفيون كتابتها بالياء، يقول )٢(رحيان : فإ�ا تكتب بالياء؛ ألنك تقول

 على مذهبهم؛ ألن األلف عندهم وإجازة الكوفيني كتبها بالياء خطأ: "ابن عقيل

  .)٣(" ًعالمة تثنية، واملثىن يف الرفع ال يكتب بالياء؛ دفعا للبس

. إجازة الوجهني، أو التوقف عن الرتجيح؛ الستواء األدلة: القول الثالثو

لى الوجهني، فإ�ا تكتب ع" كال"وأما  : "قالحيث وعليه ركن الدين االسرتاباذي، 

 الياء؛ ألن عدم قلب ألفها ياء يف كلتا يدل على أن ألفها على األلف وعلى: يأ

 إمالتها لكسرة أ�ا بدل من الياء؛ ألنه ال ميكن وإمالتها تدل على ،بدل من الواو

 واضح من .)٤(" وهي بدل عن واولكسرة ال متال هلا ألف ثالثة الكاف؛ ألن ا

  .ة؛ ولذلك ساقهما دون ترجيحَّويَّهني عنده على السكالمه أن الوج

ًوالذي يبدو راجحا هو مذهب البصريني؛ ألنه األقرب إىل القياس كما سلف 
، كما أن الدليل الذي استند إليه أصحاب الرأي الثاين ليس )٥(عن ابن اخلشاب 

 الواو كما سلف، أضف إىل ذلك أن قاطعا يف أن أصلها الياء؛ أل�م قد أمالوا بنات

                                                 

، شرح الكافية للرضي ٧/١٤٢) كلو(، المحكم ٤/١٩٤، المخصص ٣/٣٦٤الكتاب : انظر )١ (

 ٣٩/٤١٥، التاج ١/٩٢

 .١/١٦٢المقصور والممدود البن والد : انظر )٢ (

 .٤/٣٥٥المساعد  )٣ (

 .٢/١٠٣٨شرح الشافية  )٤ (

 .٦٧المرتجل : انظر )٥ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

النقوش العربية اجلنوبية القدمية املكتشفة، واليت يعود تارخيها إىل عصر ملوك سبأ، 

ٍوهي عبارة عن نقش حفر على لوح حجري موجود اآلن يف املتحف الربيطاين  ٍ ٍ ِ

على صور�ا ) كال(ِّبلندن، وقد كتب باخلط املسندي القدمي، قد جاءت فيها 

، مما يقرتب بنا من يقني أن األصل يف األلف هو الواو، )١( وهي الواو األصلية،

أللف أن أصل ايوافق ابن بقية العبدي يف مذهبه  وعليه فإن البحث ال .وليست الياء

  .هو الياء، وأ�ا تكتب بالياء

 وهي العلة د بقيت نقطة ال يسع البحث غض الطرف عنها ها هنا،ًوأخريا فق

َّياء حال إضافتها إىل املضمر نصبا وجرا، وعن ذلك ) كال(يف انقالب األلف من  ً
َفإن قال قائل فلم صار كال بالياء يف النَّصب و : "ُّيقول اجلوهري َ

ِ ْ ِ ِ
َْ

ِ ِ ِ
َ َ ٌ

َِ َ ََ ِاجلر مع المضمر ِ َ ُْ ْ َ َ َِّ ْ

َُولزمت األلف مع المظهر كما لزمت يف الرفع مع المضمر؟ قيل له َ ََ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َّْ ِ ْ َ َ ْ َ َمن حقها أن : ِ َِّ َ ْ

ِ

َتكون باأللف على كل حال مثل عصا ومعى، إال أ�ا لما كانت ال تـنـفك من 
ِ ِ ُِّ ََ َْ ََ َْ َ َ َّ َُ َ ِ ً ًَ َ ََ ْ ٍ

َ ِّ َ ُ

َاإلضافة شبـه ُِّ َت بعلى ولدى، فجعلت بالياء مع المضمر يف النَّصب واجلر، ألن ِ َِّ َ َْ َ َ ُ َ
ِ ْ ِ ِ ْ ْ ِْ

َ ُ
ِ ِْ َْ َِ َ َ َ َ

َعلى ال تـقع إال منصوبة أو جمرورة وال تستـعمل مرفوعة، فـبقيت كال يف الرفع على  َ َ ََ َ َِ َّْ ِ ِ
ْ َ َ

ِ َ ًُ ُ ً ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ُُ ْ َ ْْ ً ُ َ َ ُ ِ

ِأصلها مع المضمر، أل�ا مل تشبه ب ََّ ُ َْ َ ِ َ ُْ ْ َ َ ِعلى يف هذه احلالَ
َْ

ِ ِ
َ ِ ََ ")٢(. 

                                                 

َ، ومعلوم أن العربية الجنوبية هي األصل الذي تفرعت ١٦٧مختارات من النقوش العربية القديمة  )١ ( َ َّ ٌ
 .ُعنه العربية الشمالية

 . وما بعدها٦/٢٤٧٥) كلى(الصحاح  )٢ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  أُمّ البابِ) كانَ(العلة يف جعلِ 

ِأمجع العلماء على تقدمي 
، وذكروا لذلك �على أخوا�ا، وجعلها أما للباب) َكان(ُ

  :)١(ًأوجها عدة منها 

ِ سعة أقسامها، وكثرة تصرفها دون أخوا�ا، فتأيت ناقصة، وتامة، وشأنية، :أوال ُ
كون أل�ا اختصت حبكم ال ي: " ُّوهذا ما عرب عنه العبدي بقوله. وزائدة، واستثنائية

: يف سائر األفعال، وتصرف ال يوجد يف غريها، حىت كان أبو احلسن الرماين يقول

ّمذهب سيبويه أ�ا أصل األفعال، أال تراها تذكر مع كل فعل إذا أردت مضيه، 
ِ

ُ
  . )٢(" ٌكان قام زيد، وكان ضرب، وكان أخذ، وما أشبه ذلك: تقول

ِ أن الكون الذي دلت عليه :ًثانيا َ ْ َ   .ُّأصل يعم مجيع مدلوالت أخوا�ا) َكان(َّ

على مطلق الزمان ) يكون(ٌدالة على مطلق الزمان املاضي، و ) كان(َّ أن :ًثالثا

املستقبل، خبالف غريها من أفعال هذا الباب، فإ�ا تدل على زمن خمصوص 

للخاص، واملطلق أصل للمقيد، واإلفراد أصل ِكالصباح واملساء، والعام أصل 

  .للرتكيب

ِ أ�ا أكثر استعماال ودورا يف كالم العرب:رابعا ِ
ً َ ً.  

ّ توسعهم فيها مبا ال يستعمل يف غريها، وعدم ختلفها عن شيء جاز يف :ًخامسا ُ ُ ُّ
  .أخوا�ا

                                                 

ن في كتابه الرائع األمهات النحوية حسن العثما/ َ حصر هذه األوجه بما ال زيادة عليه الدكتور)١ (

، أم ٢/٥٦٨، اللمحة في شرح الملحة ١/١٦٦،١٦٥اللباب للعكبري :  وما بعدها، وانظر١٠١

زهير / خصائص أمات األبواب النحوية، د: ومن تمام الفائدة ينظر.  وما بعدها٤الباب في النحو 

وال يخفى أن في . معة واسطمحمد األشولي، بحث مستل من مجلة كلية التربية، جا/سلطان، د

 .بعض تلك األوجه واألحكام خالفات وتفصيالت تذكر في مظانها، وليس هنا مكن تفصيلها

 .١/٣٨٧المحصول في شرح الفصول : ُ نقله عنه ابن إياز في)٢ (



      
 
 

    
 
 

١١٦٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ً أن بقية أخوا�ا تصلح أخبارا هلا، فتقول:ًسادسا ُ َكان زيد أصبح منط: َّ ٌ ًلقا، وال َ
ًأصبح زيد كان منطلقا: ُحيسن ٌ.  

ٍاختصاصها بأمور ليست لغريها من أخوا�ا، كزياد�ا، وحذفها مع امسها، : ًسابعا

  .وحذفها مع امسها وخربها، وحذف النون من مضارعها

�أما ) َكان(ٌوال خيفى أنه ال ميكن أن تنفرد علة من تلك العلل يف توجيه جعل 
ُّللباب، بل كلها جم   .ُّتمعة، ما ذكره العبدي وما ذكره غريهِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 
 

    
 
 

١١٦٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  املبين للمجهولِ بني األصالةِ والفرعيةِ

َِّ        إذا عرض يف الكالم ما يوجب حذف الفاعل من األغراض املعنوية أو  ِ ِ َ ُ
ِ َ

ِاللفظية، وأقيم غريه مقام مما جيوز فيه ذلك كاملفعول به والظرف واملصدر واجلار  ِ
َ ُُ ُ

ِرور بشروطها، فالبد من إجراء التغيريات املعهودة يف األفعال على اختالف وا�

ِأنواعها عند بنائها للمجهول؛ حىت ال يلتبس املبين للمعلوم بغريه، وهذه األفعال حمل 

ٍخالف بني العلماء، هل هي أفعال قائمة برأسها، أصلية غري متفرعة عن غريها مما  ٌ
ٌ مغرية عن املبنية للمعلوم فرع عنها؟ �كان مبنيا للمعلوم؟ أو أ�ا

ِ ِ ٌ َّ  رأيان للعلماء )١(ُ

  .تفصيلهما يف اآليت

ِّأن املبين للمجهول فرع عن املبين للم: القول األول ٌ ٌَّجهول، مغيـر عنه، ونسب َّ ُ
، وابن )٥(، قال ابن إياز )٤( واجلمهور )٣(، وهو قول سيبويه )٢(للخليل

َلظاهر من قول العبدي الذي رد ما نسب إىل هو قول األكثرين، وهو ا: )٦(يعيش
ِ ُ َّ ِّ

ُاملبـرد من استدالله على القول باألصالة، كما سيأيت بعد ِّ َُ.  
                                                 

 جدير بالذكر أن اللغات السامية التي تنحدر منها العربية ليست على حالة واحدة إزاء الفعل )١ (

  :المبني للمجهول، بل يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام

  .ٌّقسم ثري بهذه الصيغ كالعربية والعبرية: أحدها

  .ة من تلك الصيغ كالبابلية واألوغاريتيةقسم فيه آثار قليل: الثاني

قسم خال من صيغ المبني للمجهول كالعربية الجنوبية القديمة في اليمن، واللغات السامية : والثالث

أهميته، مصطلحاته، . الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية: انظر. ِالحبشية ماألكادية والجعزية

 . م٢٠٠٦، ١،٢، العدد ٢٢ة دمشق، المجلد ، بحث مستل من مجلة جامع٢٣ص. أغراضه

 .١/٣٤٢المحصول في شرح الفصول : ُ نقله عنه ابن إياز في)٢ (

 ٤/٢٧٩ الكتاب:  انظر)٣ (

ونسب لجمهور . ٣/٣١٢، الهمع ١/٣٣٥، شرح الكافية له ٥١٦المغني البن فالح :  انظر)٤ (

 ٢/٦٦٣، التصريح ٣/١٣٤٠البصريين في االرتشاف 

 ١/٣٤٢ المحصول في شرح األصول )٥ (

 .٤/٣٠٩ شرح المفصل )٦ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :واحتج اجلمهور لقوهلم بوجوه

ُأنه ال يبىن إال من املتعدي على األصح، ولو كان أصال لبين من الالزم : أحدها ِّ َّ

  .)١(واملتعدي 

أ�م وضعوا صيغة واحدة لزمنني؛ طلبا لالختصار، ويقصدون بذلك صيغة : الثاين

ُاملضارع، فكيف جيعل صيغتان لزمن واحد  ُ)٢(.  

َسوير بالبناء للمجهول، وذلك أن الواو والياء قد اجتمعتا، والسابق : ُقوهلم: الثالث
ِ ُ

ٌساكن، فكان من الواجب قلب الواو ياء، مث إدغام الياء يف الياء، لكن منع منهما 
من ذلك مراعاة األصل الذي هو ساير، فالواو املوجودة ليست متأصلة يف ذا�ا؛ 

  .)٣(. َّألنا مغرية من األلف

مىت اجتمع أول الكلمة واوان : ُووري، بالبناء للمجهول، فمن أصوهلم: ُقوهلم: الرابع

ًالزمتان، وجب قلب األوىل مهزة، فلو كان املبين للمجهول أصال، لوجب مهز واوه، 

َّأوري قوال واحدا، فلما مل يلتزم ذلك، دل على أن وري مغيـ: وأن يقال ُ َُ َُ َّ َّ َّ ً َرمن وارى، ُ ٌ
ٌوأن اجتماع الواوين عارض  َِ)٤(.  

 مالك أنه قسم برأسه، غري مغري عن املبين للمعلوم، ونسبه ابن: القول الثاين

ِ بناء ما مضى فذهب ومسع ومفأما :"ه، ولعله استند إىل ظاهر قول)٥(لسيبويه َِ َ َ ُكث َ

َومحد ُِ ")٦( ،  

                                                 

 .١/٣٣٥رح الكافية له ن ش٥١٧المغني البن فالح :  انظر)١ (

 .المرجعين السابقين:  انظر)٢ (

، المحصول في ٤/٣٠٩، شرح المفصل البن يعيش ١/٥٤٠شرح الجمل البن عصفور :  انظر)٣ (

 .٢/٦٣٣، التصريح ١/٣٤٢شرح الفصول 

 .٣٤٣، ١/٣٤٢، المحصول ٥٤١، ١/٥٤٠شرح الجمل البن عصفور :  انظر)٤ (

 .٤/٢٠١٤شرح الكافية الشافية :  انظر)٥ (

 .١/١٢ الكتاب )٦ (



      
 
 

    
 
 

١١٧١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

فأقل :" ، ولعله أيضا قد استند يف ذلك إىل قول املازين)١(ونسبه أيضا للمازين 

ُضرب وعلم وض: واألفعال حنو .... األصول يف األمساء عددا الثالثة ََ َ
ِ

َرب َ ِ

َوظرف وما يف املقتضب خيالف تلك ، )٣(، كما اشرتهت نسبته للمربد )٢("ُ

  .  )٦( وابن الطراوة )٥(، ونسب للكوفيني )٤(النسبة

  :وقد احتجوا لذلك خبمسة أوجه

ُّنه قد مسع عن العرب أفعال بنيت للمفعول، ومل يسمع فيها املبين للفاعل، أ: أحدها ُ ُ ٌ ُ
َزكم، وغنب، وحم، وغم، وزكم وغريها : حنو َ

ِ ُِ َُّ َُّ ُُ َ ً، ولو كانت فرعا لوجب استعمال )٧(ِ
  .)٨(رة كون الفرع يستلزم وجوده أصله، والالزم باطل، فامللزوم، مثله ضروأصلها، 

ُال يلزم ما احتج به املربد:" ُّونقض العبدي هذا الدليل بقوله ً؛ ألن لنا مجوعا              ُ
ٌمل يستعمل هلا واحد، حنو ْ    ......،)٩(مشاطيط : ُ

                                                 

 .٤/٢٠١٤شرح الكافية الشافية :  انظر)١ (

 .١/١٧ المنصف )٢ (

، المحصول في شرح الفصول ٥١٦، المغني له ٣٣٥ /١شرح الكافية البن فالح :  انظر)٣ (

 . وغيرها١/٣٤٢

 .٢٤٤، ١٧٣ ، ١/١٧٢المقتضب :  انظر)٤ (

، ما فات ٢٩، إتحاف الفاضل ٣/٣١٢، الهمع ٢/٦٣٣، التصريح ٣/١٣٤٠االرتشاف :  انظر)٥ (

 .٤١٦اإلنصاف من مسائل الخالف 

، ما فات ٣٤٣، ١/٣٤٢، المحصول ٥٤١، ١/٥٤٠شرح الجمل البن عصفور :  انظر)٦ (

 .٤١٦اإلنصاف من مسائل الخالف 

ُ عقد ثعلب لذلك بابا سماه)٧ ( َّ َباب فعل: " ً
 . وما بعدها٢٦٩انظر الفصيح . بضم الفاء" ُِ

، شرح الكافية ٤/٣٠٩، شرح المفصل البن يعيش ١/٥٤٠شرح الجمل البن عصفور :  انظر)٨ (

 .٢٩، إتحاف الفاضل ٢/٦٦٣، التصريح ١/٦١٧البن القواس 

ً ذكر ابن دريد مفردا لشماطيط، وهو )٩ ( ٍ
ِشمطاط(ُ باب (الجمهرة : انظر. الفرقة من الناس: ، ومعناه)ِ

ِما جاء على فعالل وفنعال ِ
) شمط(الصحاح : انظر. ، ومثله قال الجوهري وأبو عبيدة٢/١٢٠٣) ْ

 .٢/١٧٧لمزهر ، ا٣/١١٣٨



      
 
 

    
 
 

١١٧٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

إن اجلمع : ، وأشباه ذلك، وليس لقائل أن يقول)٢(وأباديد  ،)١( وعباديد ...... 

ُليس فرعا على الواحد، فكذا احلكم فيما مل يسم فاعله َّ ُ ُ أي أن العرب يف . )٣(" ً

تلك األفعال قد استغنت بالفرع عن األصل، كما استغنت بتلك اجلموع عن مفرداته 

ٍَّاليت مل تنطق �ا، وكما استغنت ببعض املصغرات اليت مل تنطق مبكرب هلا كــرويد 

  .)٤(وكميت وغريمها 

ِيسكن له الم الفعل، كما يسكن للفاعل فتقول] نائب الفاعل: أي[أنه : الثاين ُ َُّ :

ُضربت ِْ ُ.  

  

ِّأنه إذا عطف عليه وهو مضمر متصل أكد قبل املعطوف كالفاعل، ويف : الثالث ُ ٌ
ِ
ُ

َفكبكبوا فيها هم والغاوون:" التنزيل العزيز َُ َ َْ ْ ُ َ
ِ

ُ
ِ
ُْ ")٥( .  

  .أنه ال يقع مجلة كالفاعل: رابعال

  .أنه ال جيوز تقدميه على فعله كالفاعل: اخلامس

                                                 

. ، ونسب إلى األصمعي٣/٣٧٩، الكتاب ٢/٥٠) عبد(العين : انظر.  وهو قول الخليل وسيبويه)١ (

:" وخالف ابن جني فقال. ٣/١٢٧١) باب ما جاء على لفظ الجمع وال واحد له(الجمهرة : انظر

وإن لم " .... ُعبدود"كأنه " علوالُف"حدها  يجوز أن يكون وا....." َعباديد"قد أجمعوا على أن 

. ً، ويبدو أنه أجاز ذلك قياسا وإن لم ينطق به٢/٣٨١سر الصناعة " تنطق العرب بواحد ذلك

) عبد(التهذيب : انظر. ذهبوا متفرقين: ذهب القوم عباديد، أي: ومعنى عباديد وعبابيد إذا قلنا

٢/١٤١. 

ُذهبوا:  يقال)٢ ( َ ِ يبادَ
ِّيد وأباديد أي فرقا متبددينَ ً َ

ِ َ َ ُاْلفراء وقال . َ َّ ٌطيـر أباديد ويـباديد أي مفتـرق: َ ََ َ ْ ُ ََ َِ ِ
َ ٌ ْ .

 .٤١األلفاظ البن السكيت : وانظر. ٣/٧٩) بدد(اللسان 

 .١/٣٤٤ُ نقله عنه ابن إياز في المحصول في شرح الفصول )٣ (

 .٢٩فاضل اتحاف ال:  انظر)٤ (

 .٩٤ الشعراء )٥ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َّوأجابوا عن األوجه األربعة األخرية بأن نائب الفاعل ملا قام مقام الفاعل أعطي     

  .)١(حكمه 

َّوالذي يبدو راجحا هو الرأي األول، وأن املبين ملا مل يسم ُ َ فاعله فرع ومغري عما بين ً ُ َُّ َّ ٌ
ِللفاعل، قياسا على املصغر واملكرب، فاملصغر فرع املكرب، ومتوقف عليه  َّ ََّ َ

ُ ُ ُ ُُ َُّ َّ ً، وقياسا )٢(ً
؛ لذلك فإن البحث يوافق ظاهر ما )٣(على املفرد واجلمع، فاجلمع فرع على الواحد 

  .ِّنسب إىل العبدي يف املسألة

)بني اجلمود واالشتقاق) بلْه  

َبله(ذكر العلماء للفظ  َعدة استعماالت لغوية، ختتلف البنية فيها مع كل ) ْ
  :استعمال

  .)٤(ذكره اخلليل ). أجل(أيت حرف إجياب مبعىن  ي:األول

ّكف(أيت اسم فعل مبعىن يو: الثاني ْدع(و ) ُ  )٥( ذكره اخلليل )اترك( و )َ

َبقي(وانفرد املرادي مبجيئه اسم فعل مبعن ، )٦(وغريه
ِ
، وينصب ما بعده به؛ )٧() َ

، وفتحته فتحة بناء، )٨(ًلوقوعه موقع الفعل، وال يستعمل يف هذه احلالة إال معرفة 
                                                 

 .٥١٧المغني البن فالح :  انظر)١ (

 .١/٩١، حاشية الصبان ٣/١٩٨شرح الشافية للرضي :  انظر)٢ (

 .٥/٥٠٨شرح المفصل البن يعيش ، ٢/٨٠٧اإلنصاف :  انظر)٣ (

، وعنده أن ٦/١٦٦) بله(�، ونقله أبو منصور األزهري معزوا إلى الليث ٤/٥٥) بله(العين : انظر )٤ (

 .٣٦/٣٤٧التاج : الليث تلميذ الخليل هو من صنف معجم العين، وانظر

 .المرجع السابق )٥ (

، شرح األلفية البن ١/٤٥٩، اللباب للعكبري ٢٠٥، ١٩٦، المفصل ٤/٢٣٢الكتاب : انظر )٦ (

 .وغيرهم كثير. ٤٣٦، ١٩٧الناظم 

 .٤٢٥الجنى الداني  )٧ (

، شرح الكافية الشافية ٣/٨، شرح المفصل البن يعيش ١/٥٣٠البديع البن األثير : نظرا )٨ (

 .٣/١٠٣، شرح األشموني ٣/١٣٨٨



      
 
 

    
 
 

١١٧٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

وذكر السيوطي أن الكسر فيه على أصل التخلص من ، )١(وقد يبىن على الكسر 

وعليه فاألصل فيه السكون، مث حركت اهلاء اللتقائها ساكنة ، )٢(التقاء الساكنني 

  .)٣(ومل يعتد بالالم حاجزا لسكو�ا، والفتح فيه إتباعا لفتحة الباء مع الالم، 

 ، ومل ينطـق هلـذا)٥( وغـريه )٤( ذكـره سـيبويه ويـأيت مـصدرا مبعـىن الـرتك: الثالث

ٍرويـد زيـد، وهـو : ، وفتحتـه فتحـة إعـراب كقـوهلم)٦(املصدر بفعل كما قال الفارسـي 

ُأحببتـــه مقـــة، وشـــنأته : ٍمنـــصوب بفعـــل واجـــب اإلضـــمار مـــن معنـــاه، علـــى حـــد قولنـــا ً
ًبغضا   وخيفض ما بعده بإضافته إليه، من بـاب إضـافة املـصدر إىل مفعولـه أو إىل،)٧(ُ

 .)٩(، ذكره السريايف ومنهم من ينصب ما بعده،)٨( فاعله على خالف بني العلماء

ٍبـهل زيد : وحكى أبو زيد فيها القلب، فيقال
ْ َ)١٠( ،  

                                                 

 .٨/٣٦٠٦تمهيد القواعد : انظر )١ (

 .٢/٢٩٠ الهمع )٢ (

 .٣/٤٢شرح المفصل البن يعيش  )٣ (

 .٤/٢٣٢الكتاب : انظر )٤ (

، ٤/٢٣٤، المخصص ٥/١٠٧، شرح الكتاب للسيرافي ١٠حروف المعاني والصفات : انظر )٥ (

 . وغيرها٤/٨٥، أوضح المسالك ١٣/٤٧٨) بله(اللسان 

 ، والسيوطي في الهمع٣/١٥٥٤، واالرتشاف ٨/٣٧٦نقله عنه أبو حيان في التذييل والتكميل  )٦ (

٢/٢٩١. 

 .١/٤٧٨، شرح األشموني ٢/٦٦٠شرح الكافية الشافية : انظر )٧ (

، شرح األشموني ٢/١١٦٧، توضيح المقاصد ٤٢٤، الجنى الداني ٥/٢٢٩٦االرتشاف : انظر )٨ (

٣/٩٩. 

أن تقدر بالها : ولم يذكره سيبويه، ويحتمل ذلك من وجهين" ، قال٥/١٠٧شرح الكتاب  )٩ (

 كما ،ِ الفعلَع موضعِضُ أن بله ال يتمكن فو:نوين الجتماع الساكنين، واآلخر وحذف الت،َّاألكف

 .ا وما أشبهً رويد زيد:قيل

 .٤٢٤، الجنى الداني ٣/٤٤شرح المفصل : انظر )١٠ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َبـهل : وحكى احلسن اهليثم فتح اهلاء ولالم فيقول َ  أن مـن ٍ، وحكى أبو زيـد)١(َ

ِالعرب من يدخل عله 
  .)٢()من(ً

ِّوما أشبهها من حروف اجلر، إذا كان ما ) على(ٍّويأيت حرف جر مبنزلة : الرابع
، ونسب )٣(ًورا، ونسبه ابن األنباري إىل إىل الفراء ومجاعة من أهل اللغة بعدها جمر

) بله(ذكر : " ونقل الرضي عن األخفش أنه، )٤(اجلارة ) ِمن(لألخفش أنه مبعىن 

    .)٥()" سوى(مبعىن ) خال(و ) عدا(يف باب االستثناء يف حروف اجلر كــ

   )٧(، وروي عن قطرب )٦(، ذكره اخلليل )كيف(ويأيت امسا مبعىن : الخامس

 على أنه مبتدأ، وهي خربه يف حمل رفع، ، ويرفع ما بعدها)٨(وأنكرها أبو علي 

  .وفتحتها فتحة بناء

، )١٠(ور، وابن منظ)٩(وتأيت لالستثناء مبعىن سوى، ذكره اجلوهري : السادس

، وينصبون ما )١١( )السيما( أ�ا لالستثناء مبعىن ونسب للكوفيني والبغداديني

                                                 

 .٤٢٤، الجنى الداني ٢/١١٦٧توضيح المقاصد : انظر )١ (

 .٥/٢٢٩٥، االرتشاف ٩٣*٣، شرح الكافية للرضي ٣/٤٤شرح المفصل البن يعيش : انظر )٢ (

 .٦/١٦٦) بله(، تهذيب اللغة ١/٩٥الزاهر : انظر )٣ (

 .٢/٦٣، شرح األشموني ٢/٧٤٠، توضيح المقاصد ٤/١٧٥٢، ٣/١٥٥٤االرتشاف : انظر )٤ (

 .٣/٩٣شرح الكافية  )٥ (

 .٤/٥٥) بله(العين : انظر )٦ (

، شرح األشموني ٢/١١٦٧ ، توضيح المقاصد٨/٣٧٦، التذييل ٣/١٥٥٤االرتشاف : انظر )٧ (

 .٢/٢٩٠، الهمع ٣/٩٩

 .المراجع السابقة: انظر )٨ (

 .٧/٢٢٢٧) بله(الصحاح : انظر )٩ (

 .١٣/٤٧٨) بله(اللسان : انظر )١٠ (

 .٢/١١٦٧، توضيح المقاصد ٤٢٥الجنى الداني : انظر )١١ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َأكرمت العبيد بله األحرار، ونسب للدينوري أ�ا مبعىن : بعدها على االستثناء حنو َ ُ
، وما بعدها خمفوض )غري(، ونسب لبعض الكوفيني أ�ا مبعىن )١() إال(

 إدخاهلا يف باب االستثناء فإن) بله(وأما : "قال ابن عصفور. )٢(باإلضافة

  . )٤(" من باب االستثناءوالصحيح أ�ا ليست : "، وقال أبو حيان)٣("فاسد

 يف ُّالعبدي، وخالفهم )٥(ليس مبشتق ) بله(وقد نص العلماء على أن لفظ 

ًذلك مصرحا َكما نقل عنه– ُِّ
ٌّأنه مشتق من لفظ - ُِ َالبـله(ُ َ ()٦.(  

ً الشيخ حيتمل وجهنيًوكالم ِ:  

�أنه يقصد االشتقاق الصريف، وقد نقـل ابـن سـيده نـصا منـسوبا للفارسـي : األول َّ
ّقـال الفارسـي: " قد يكون حجة يف هـذا األمـر، قـال َ َبـلـه كلمـة اسـتثنائية خيفـض �ـا : َ ُ َُ ّ َْ

َويـنصب  َ�ا فمن خفض �ا جعلها مصدراُْ َ ِ، ومن نصب ما بعدها جعلها فعالََ
َ َ ْ َ َ")٧( ،

وعليه فهذا قسم جديد من أدوات االستثناء، ما يرتدد بني االمسيـة والفعليـة، فـأدوات 

ـــ منهــا مــا هــو حــرفٌمــشهورٌمعــروف االســتثناء كمــا هــو  ، ومنهــا مــا هــو اســم )َّإال( كــ

، ومنهـــا مـــا يـــرتدد بـــني احلرقيـــة والفعليـــة )ال يكـــون(، ومنهـــا مـــا هـــو فعـــل كـــــ )غـــري(كــــــ

َبـلــه(يف ُ وعليــه فيكــون األصــل ).خــال(ــــك ِّ بالكــسر أو بالــضم، وســكنت حتــرك الــالم) َْ ُ
وهــو يف ً هــذا بــاب مــا يــسكن اســتخفافا: " ًختفيفــا، علــى حــد مــا ذكــر ســيبويه بقولــه

ِيف فخــذوذلــك قــوهلم ، األصــل متحــرك َذ، ويف كْخــَف: َ ــٌ َد، ويف عــْبــَك: ٍدِب ٌد، ْضَعــ: ٍدُضٌ

                                                 

 .٣/١٥٥٤االرتشاف : ظران )١ (

 .٢/٢٩٠، الهمع ٣/١٠٠شرح األشموني : انظر )٢ (

 .٢/٢٦٢شرح الجمل  )٣ (

 .٨/٣٧٤التذييل  )٤ (

 .٤٢٦، الجنى الداني ٥/٢٢٩٦االرتشاف : انظر )٥ (

 .المرجعين السابقين: انظر )٦ (

 .٤/٢٣٤المخصص  )٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، وهــي لغــة بكــر بــن وائــل، َمْلــَع: َمِلــَ، ويف عَمْرَكــ: ُم الرجــلُرَكــيف  ٌل،ْجــَر: لُجــَّويف الر

َ غــري أن أحــدا مــن اللغــويني مل حيــك ذلــك.)١(" ٍوأنــاس كثــري مــن بــين متــيم ِ ً  يف ضــبط َّ

  . يف هذا اللفظِالالم

ٍنزع لفظ من آخر، بشرط ": وهو: أنه يقصد االشتقاق اللغوي: الوجه الثاين

                                     ).٢("ً وتركيبا، ومغاير�ما يف الصيغةًا معىنمناسبتهم

ٍيعين أنه البد من وجود أصل وفرع مأخوذ منه، مع حتقق املناسبة بينهما يف 

 وذلك متحقق بني .، مع تغاير يف الرتكيب)الداللة(، واملعىن )احلروف(اللفظ 

َالبـله(اللفظني؛ فاألصل  َبله(ُوالفرع ) َ ، واملناسبة اللفظية موجودة بوجود احلروف )ْ

ِأعينها 
، والتغاير أيضا موجود متمثل يف اختالف )ب ل ه (ً معايف األصل والفرعُ

الضبط بني اللفظني يف الالم واهلاء، أما املناسبة املعنوية فالبد من التعريج أوال على 

: جاء يف املعجمات العربية. فظ قبل احلكم بوجودهااملعاين املعجمية اليت تتأتى يف الل

ُالبـله" َ ُ عن الشر وأن ال حيسنه، َْالغفلة: َ َ
ِ
ُْ َ ّ ِ ِورجل أبـله بني البـله والبالهة، وهو الذي َ َّ

َ ُ َ ََ
ِ ِ

َ ََ َُ ِّ َْ ٌ ُ
ِغلب عليه سالمة الصدر وحسن الظن بالنَّاس ِ ِّ ُ ْ َُ َ َِ ْ َّ ُ َ َ َِ

ْ َ َاألبـله الذي طبع على: قيلو، َ ََ ُ ِ َّ ُ َِْْ اخلري َْ
ِفـهو غافل عن الشر ال يـعرفه ْ َ َ ِّ َّ ِ َ ٌ َ ُ ِاألبـله الذي هو ميت الداء: ، وقيلَ َّ َِّ َ ُ

ِ َّ ٌ يريد أن شره ميت ،ََْ ِّ َّ َ َ ُ ُِ
َُال يـنبه له ََْ َوالعرب تـقول فالن يتبـله تبـلها إذا تعسف طريقا ال يـهتدي فيها وال ، َ ََ ََ َ َ

ِ ِ
َ َْ َ ً ُ ََِ َّ ِ ً ُّ ََّ َ ٌ ُ ُ َ ْ

َيستقيم على ص ََ ُ
ِ
َ ْ ِو�اَ َُالرجل األمحق الذي ال متييز له: ََْواألبـله، ْ َ ِْ َ َ ِ َّ َ فاملعاين كها . )٣(" ُ

ِترك الشر، وترك الطريق الالحب الواضح، وغريه(ِتدور حول الرتك  ِ ِ ِّ ؛ ولذلك والغفلة) ُ

ٍأصل ابن فارس ُ َ ِالباء والالم واهلاء أصل واحد، وهو شبه الغرارة : " عىن فقال هلذا املَّ
َ َ َ َ ََ ٌَ ْ ُْ ْ

ِ ِ
َ ُ ٌَ ْ َ ُ ُْ ُ َّ َ

َِوالغفلة َْ ْ ُوبعض ذلك األصل موجود يف املعاين اليت رصدها العلماء للفظ . )٤(" َ

                                                 

 .٤/١١٣الكتاب  )١ (

 .٢٧التعريفات  )٢ (

 . وما بعدها٣٦/٣٤٥) بله(، التاج ٤٧٨، ١٣/٤٧٧) بله(اللسان : انظر )٣ (

 .١/٢٩١) بله(مقاييس اللغة  )٤ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 أم حرف ،عل أم اسم ف،، فمعظم معانيه تدور حول الرتك، سواء أكان مصدرا)بله(

ُُْفأما قـوهلم: " ً أم حرف استثناء، ولذلك قال ابن فارس معقبا مبعىن االستثناء،جر ْ َ َََّ " :

َبـله  َفـقد جيوز أن يكون شاذا، وحمتمل على بـعد أن يـرد إىل قياس الباب، مبعىن " َْ ْ َِْ ِِ
َ َْ ِ ِ َِ َِ َّ َ ٌُ ُ َْ َْ ََ َُْ َ � َ َ َُ ُ َُ ْ َ

ْدع ِوهو الذي جاء يف احلد. َ ِ
َ َْ ِ

َ
َّ

َ ُ َيـقول الله تـعاىل«: ِيثَ َ َ ُُ َّ ُ َأعددت لعبادي الصاحلني ما ال : َ َ َ ُ
ِ ِِ ِ َِّ َ َ ْ َْ َ

ْعني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قـلب بشر، بـل َْ ٍَ َ ِ َ َ َ ََ َََ َ َ َ َْ َ
َِ ٌ ُُ َْ ٌ ِه ما أطلعتـهم عليهْ

ْ ََ ََ ْ ُ َْ ْ َ َ«) ١( ،

ُأي دع ما أطلعتـهم عليه، اغفل عنه ْْ َُ َ َْ ْ ِ َ َْ ُ َْ ْ َ ََ ْ ْ ")٢.(  

َظني، بيد أن الفرق ٍومع اجتهاد الشيخ يف تلمس صلة معنوية تربط بني اللف
َِالبـله(ٌواضح بينهما، فالغفلة يف  ُغفلة طبع وجبلة، أما الغفلة يف ) َ َُّ ٍَِّ َبله(ٍ فهي غفلة ) َ

ْدع: " ٌأمور �ا عرب عنها بقولهم ِّ؛ لذا فإن البحث يرى خمالفة العبدي "ُاغفل عنه .. َ َ
ٌني فيه تكلف ٍتماس صلة بني اللفظلَّالشتقاق، وأن اللفظ جامد، وأن ايف دعوى ا ُّ

ٌوبعد، و ٌ ما أثر هلا من معان ناطقُّكلُ
ٍ ٍ بذلك، فهي إن كانت حرف إجياب أو حرف ُِ

ٍجر أو حرف استثناء فهي جامدة على األصل يف احلروف، وإن كانت اسم فعل  ِ ٌ ٍ ٍّ
ِفهي جامدة ال تتصرف تصرف األفعال اليت هي مبعناها، ُّ ُ ) كيف( وإن كانت مبعىن ٌ

 وإن كانت مبعىن املصادر فاملصادر أيضا من األمساء اجلوامد على فهي جامدة مثلها،

ِالراجح من أقوال العلماء، ويبدو أن الشيخ ابن فارس قد قصد إىل ذلك بتصرحيه أن 

ْوحمتمل على بـعد أن : " بعيدة فقال- ول التقاط خيوطها بني اللفظني االصلة اليت ح َ ِ
ْ ُ ََ ٌ

ِ َُْ َ
ِيـرد إىل قياس الباب

َ َْ ِ ِ َ ِ َّ ْمبعىن دع  ،َُ َ َ َْ
ِ ")٣(.  

  

  

                                                 

ِّفال تـعلم نـفس ما أخفي لهم م: "صحيح البخاري، باب )١ ( َُ َ َ
ِ ْ ُ َّ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ٍن قـرة أعينَ ُْ َ

ِ َّ ، )٤٧٨٠(حديث رقم " ُ

 .٤/٢١٧٤، )٢٨٢٤(، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم ٦/١١٦

 .١/٢٩٢) بله(مقاييس اللغة  )٢ (

 .١/٢٩٢) بله(مقاييس اللغة  )٣ (



      
 
 

    
 
 

١١٧٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  

  أوجه املشاة بني الفعل املضارع واالسم

  

َفالن يضارع األسد، أي: يقال: ُاملشابه:  فهو يف اللغةُاملضارع ُ يشا�ه، وملا شابه : ٌ

ًاالسم مسي مضارعا، كأنه رضع معه ضرعا واحدا، ً ًَ ، )١( ِ من لفظ الضرعُةَ فاملضارعَ

  : ًوقد ذكر النحويون هلذه املشا�ة أوجها عدة، منها

ل، مث ً أنه يكون شائعا مث يتخصص، مبعىن صالحيته لزماين احلال واالستقبا:ًأوال

يأكل يصلح للحال واالستقبال، : ٍمتحضه ألحدمها بواحد من املخصصات، فقولك

سيأكل، وقد : يأكل اآلن، وللستقبال بنحو قولك: ويتخلص للحال بنحو قولك

رجل، صاحل لكل أفراد جنسه، ويتخصص بنحو : شابه االسم يف ذلك، فنحو

  .)٢(الرجل : قولك

ٍ     وضعف هذا الوجه بأن املاضي هو اآلخر فيه نوع شياع وإ�ام، فقولك ٍ ُ ِّ ضرب، : ُ

ٍحيتمل يف مضيه أن يكون زمانه قريبا وبعيدا، كما أن إ�ام املضارع غري صاحل إال عند  ِ َّ ِّ ِ ُ
يراه خمتصا باحلال، ًمن جعله مشرتكا بني احلال واالستقبال، وليس كذلك عند من 

  .)٣(واستعماله يف املستقبل جمازا، أو بالعكس، فال إ�ام فيه عندهم 

                                                 

، ويسميه ٢١/٤١٢) ضرع(، تاج العروس ١/٦٧، التذييل ٤/١٥شرح الكافية للرضي : انظر) ١ (

 .٤٥شرح المراح لديكنقوز : انظر. المستقبل: بعض العلماء

 .١/٣٠٢، توضيح المقاصد ٢/٢٠بري ، اللباب للعك٢/٥٤٩اإلنصاف : انظر) ٢ (

َ وقد ذكروا في زمن المضارع خمسة مذاهب، .١/٢١٢المحصول في شرح الفصول : انظر) ٣ (

أنه ال يكون : أنه ال يكون إال للحال، والثالث: أنه مشترك بين الحال واالستقبال، والثاني: أحدها

: انظر. عكس الرابع: أنه حقيقة في الحال مجاز في االستقبال، والخامس: لمستقبل، والرابعإال ل

 .١/٣٧،٣٦، الهمع ١/١٨٨، تمهيد القواعد ٤/١٦، ١/٣٩شرح الكافية للرضي 



      
 
 

    
 
 

١١٨٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ِدخول الم االبتداء عليه، حنو قول اهللا  :ًثانيا َوإن ربك ليحكم بـيـنـهم يـوم :"-تعاىل–ِ ُْ َ َْ َ ََ ْ ُْ ُ ََ َ َّ َّ ِ

ِقيامةْال
َ َ

، واألصل دخوهلا على األمساء، لكنها دخلت لقوة الشبه بني املضارع )١(" ِ

  .)٢(من األفعال واألمساء؛ لذا ال جيوز دخوهلا على املاضي واألمر؛ النتفاء املشا�ة 

ًوقد ذكر العبدي الوجهني األول والثاين من وجوه املشا�ة، وإ�ما كانا سببا يف  ِ ُّ
ِدخول اإلعراب هذا النوع من األفعال  َِ)٣(.  

ُزيد يضرب، وقولك:  أنه يقع موقع االسم، كقولك:ًثالثا مررت برجل يضرب، فقد : ٌ

ٌزيد ضارب، وقولك: املثالني موقع االسم يف حنو قولكوقع الفعل يف  ٍمررت برجل : ٌ ُ
ِوقد نسبت الوجوه الثالثة األوىل . )٤(ٍضارب، كما بين االسم بوقوعه موقع احلرف  ُ

  .)٥(للبصريني 

َمررت برجل قام، والتقدير: ِذا الوجه بوقوع املاضي موقع االسم يف قولكَُّوقد رد ه ٍ ُ :

ٌّبرجل قائم، وهو مع ذلك مبين  ٍ ٍ ُ)٦(.  

ِأنه يأيت على زنة اسم الفاعل، مبعىن أنه يساويه يف عدد احلروف، مع مقابلة : ًرابعا ِ ِ

  .)٧( احلركة باحلركة وإن اختلفا

                                                 

 .٢٤النحل ) ١ (

، توضيح المقاصد ٤/٢١١، شرح المفصل البن يعيش ٢/٢٠، اللباب ٤٧أسرار العربية : انظر) ٢ (

١/٣٠٢. 

 .١/٢١٤المحصول في شرح الفصول : انظر) ٣ (

 .٤/٢١١، شرح المفصل البن يعيش ٤٨، أسرار العربية ١/١٢٣،١٢٢األصول : انظر) ٤ (

 .٢٤النحل ) ٥ (

 .٢/٥٤٩اإلنصاف : انظر) ٦ (

، المحصول في شرح الفصول ١/٥٥٠، شرح الجمل البن عصفور ٤٧سرار العربية أ: انظر) ٧ (

١/٢١٣. 



      
 
 

    
 
 

١١٨١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

تضربني، : أنه تلحقه الياء والنون، واأللف والنون، والواو والنون، يف حنو: ًخامسا

  .)١( ِضاربني، وضاربان، وضاربون: وتضربان، وتضربون، كما تلحق االسم يف حنو

ِواألوجه السابقة كلها معتربة يف املشا�ة القائمة بني الفعل املضارع واالسم، وإن  ِ ِ ِ ُّ

حقه  تلميكن أن يضاف إليها أيضا أن املضارع، و-كما سلف–شاركها فيها غريها 

  .شاركه فيه املاضي، وهذا الوجه أيضا ي)٢( كذلك َّعالمة التأنيث، كما أن االسم

  الوقف بنقلِ احلركةِ يف املنصوبِ

ِ على جواز الوقف بنقل احلركة يف املرفوع وا�رور إىل الساكن الصحيح ُأمجع العلماء ِ

  : ، املرفوع حنو قول الشاعر)٣(قبلهما؛ وذلك فرارا من التقاء الساكنني 

َّأنا ابن ماوية إذ جد ال َ ْ َِّ ْنـَّقرُ ُ )٤(  

  :وا�رور حنو قوله

َأرتين حجال على ساقها، 
ِ

َ َ ًَ ْ
ِ

َ ْفـهش الفؤاد لذاك احلجل... ََْ
ِ ِِ َ ََّ ُ َ َ )٥(.  

                                                 

 .١/٢١٤حصول ، الم١/١٢٣،١٢٢األصول : انظر) ١ (

 .١/١٢٣،١٢٢األصول : انظر) ٢ (

 ٢/٦٠٢اإلنصاف :  انظر)٣ (

) نقر(، المحكم ٤/١٧٣الكتاب :  الرجز منسوب لعبد اهللا بن ماوية الطائي ولغيره، انظر)٤ (

، المقاصد ٢/١٩٨، اللباب للعكبري ٢٨٥، إيضاح شواهد اإليضاح ٢/٦٩٩، البديع ٦/٣٧٢

  .٤/٢٠٧٨النحوية 

 الخيل األرض بحوافرها، أو احتفار: كناية عن شجاعته، النقر: اسم امرأة، أنا ابن ماوية: ماوية: اللغة

  .أنه الشجاع إذا اشتدت الحرب: هو صوت باللسان، يريد

 .ًالوقف بنقل ضمة الراء إلى القاف؛ تخلصا من التقاء الساكنين: الشاهد

، ١/١٦١، المنصف ٩٧ليس في كالم العرب : انظر. ارب، غير منسوب البيت من المتق)٥ (

، إيضاح شواهد اإليضاح ١٣٧، أبنية األسماء واألفعال والمصادر ٧/٣٧٩) رجل(المحكم 

  .١١/٢٦٧) رجل(، لسان العرب ٣٦٣

 .الوقف بنقل كسرة الالم إلى الجيم؛ فرارا من التقتء الساكنين: الشاهد. الخلخال: الحجل: اللغة



      
 
 

    
 
 

١١٨٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َِِّوهو ضعيف؛ أما يف السماع فلقلته، وأما يف القياس فالستكراه انتقال اإلعراب الذي 

حقــه إن يكــون يف احلــرف األخــري إىل الوســط؛ ولتغــري بنــاء الكلمــة يف الظــاهر بتحــرك 

  . )١(العني الساكنة مرة بالضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر 

  

  :واختلفوا يف نقل احلركة يف املنصوب على قولني

 )٢(، وهــو قــول مجهــور البــصـريني أن النقــل مخــتص بــالمرفوع والمجــرور :أحــدهما

  واختاره      

  : ؛ واستدلوا على ذلك بأمور)٥(، والعكربي )٤(، ابن مالك )٣(ابن يعيش 

أن املنصوب إذا كان منونا امتنع النقل فيه؛ إلبدال تنوينه ألفا، واأللف يلزمها : األول

فتحة قبلها، خبالف الرفع واجلر فال تلزم الضمة والكسرة فيهما، مث محـل غـري املنـون ال

  .)٦(على املنون يف االمتناع 

العمــدة، والكــسرة أختهــا، أن ذلــك خمــصوص بالــضمة لقــوة مــدلوهلا؛ إذ هــي : الثــاين

كمـــا أ�ـــم يكرهـــون حـــذف . )٧(وليـــست الفتحـــة كـــذلك؛ أل�ـــا عالمـــة الفـــضالت 

                                                 

 .٢/١٠٩٥ح الفصول ، المحصول في شر٢/٣٢١شرح الشافية للرضي :  انظر)١ (

، شرح األلفية البن ٢/١٠٩٤، المحصول ٥/٤٥، شرحه للسيرافي ٤/١٧٣الكتاب :  انظر)٢ (

 .٢/٦٢٦ ، التصريح٨/٦٥،٦٤، المقاصد الشافية ٥٧٥الناظم 

 .٥/٢١٧شرح المفصل :  انظر)٣ (

 .٧٦،٨٥التسهيل :  انظر)٤ (

 .٢/١٩٩اللباب :  انظر)٥ (

،               ٥/٢١٧، شرح المفصل البن يعيش ٢٨٣، أسرار العربية ٤/١٧٣الكتاب :  انظر)٦ (

 .٢/١٠٩٤المحصول 

 .١/٢٢٠، شرح الشافية للنيسابوري ٢/١٠٩٤المحصول في شرح الفصول :  انظر)٧ (



      
 
 

    
 
 

١١٨٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 فإ�ــــا خفيفــــة، فيجــــوز حــــذفها القــــوي مــــع إمكــــان بقائــــه، خبــــالف الفتحــــة الفتحــــة،

  .)١(ًوقفا

أن لــزوم األلــف يف املنــون املنــصوب حــال التنكــري منــع مــن التقــاء الــساكنني، : الثالــث

ـــــسكنان فيهمـــــا عنـــــد فلـــــم حيـــــتج إىل النقـــــل، خبـــــالف املرفـــــوع وا�ـــــرور، إ ذ يلتقـــــي ال

  .)٢(الوقف

، وال )َفعــل(َّوا كــأ�م ســكنوا َّأ�ــم لــو نقلــوا يف الوقــف وســكنوا يف الوصــل كــان: الرابــع

ُفـعل(جيوز تسكينه، خبالف  ِفعل(و ) َ َ ()٣(.  

ونــــسب .  أن النقــــل جــــائز فــــي المنــــصوب أيــــضا كــــالمرفوع والمجــــرور:واآلخــــر

، )٨(، واختـاره األنبـاري )٧(، واألخفـش )٦(، واجلرمي )٥( الكوفينيو، )٤(للعبدي

ِقــل أ�ــا لغــة ُ، ون)٩(َرأيــت بكــر : ونقــل عــن األخفــش أنــه أجازهــا علــى لغــة مــن قــال

  .)١٠(ربيعة 

  

                                                 

 .١/٥٦١لركن الدين شرح الشافية :  انظر)١ (

 .٢/٦٠٢اإلنصاف :  انظر)٢ (

 .٣/٤٣٦، الهمع ٣/١٤٧٩توضيح المقاصد :  انظر)٣ (

 .٢/١٠٩٤المحصول في شرح الفصول :  انظر)٤ (

، ٥٧٥، شرح األلفية البن الناظم ٥/٢١٧، شرح المفصل البن يعيش ٢/٦٠٥نصاف اإل:  انظر)٥ (

 ٢/٨١٠، ونسبه أبوحيان في االرتشاف ٨/٦٧، المقاصد الشافية ١٠/٥٢٩٥تمهيد القواعد 

 .للكسائي والفراء من الكوفيين

 .٣/٤٣٦، الهمع ٤/٢٩٨، شرح األشموني ٣/١٤٧٩توضيح المقاصد :  انظر)٦ (

 .٤/٢٩٨، حاشية الصبان على األشموني ٤/٣٤٧، أوضح المسالك ٢/٨١٠االرتشاف :  انظر)٧ (

 .٢/٦٠٥اإلنصاف :  انظر)٨ (

 .٤/٢٩٨، شرح األشموني ٣/١٤٧٩توضيح المقاصد :  انظر)٩ (

 .٢/٣٢١شرح الشافية للرضي :  انظر)١٠ (



      
 
 

    
 
 

١١٨٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :واستدلو ملذهبهم بأمرين

أن الغرض من هذا النقل اخلروج عن عهدة اجلمع بني الساكنني، وذلك : األول

موجود يف النصب، كما هو موجود يف الرفع واجلر، فقصر النقل على بعض أنواع 

غري مرجح، وإعمال للعلة يف موضع وإمهاهلا اإلعراب دون بعض حتكم، وترجيح من 

  .  )١(يف موضع     آخر 

أن املقصود بالنقل هنا الداللة على حركة احلرف املوقوف عليه، وذلك : والثاين

  .)٢(موجود يف املنصوب كما هو موجود يف املرفوع وا�رور 

ِّوالذي يبدو راجحا هو ما نسب للعبدي وغريه القائلني جبواز النقل يف املنصوب، إذ  ِ

ُِكيف مينع ما نقل أنه لغة لبعض العرب، هذا من جهة السماع، أما من جهة القياس  ُُ
ة فقد حتكم املانعون وأعملوا النقل يف بعض أنواع اإلعراب دون بعضها مع احتاد العل

ُيف كل، قد يقبل أن يوصف النقل هنا بالقلة، أما املنع فال؛ لذا فالبحث يوافق  ٍّ
ِالعبدي فيما نسب إليه ُ.  

  

  )٣("وكَذّلك نجي املُؤمِنِيِن: "-تعاىل–اآلراء يف توجيه قوله 

َّقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وابن عباس ومحاد  ٍ ُ ٍ، بنون واحدة )ُِّجني(ٍُ ٍ

ٍمضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة، وكان أبو عبيد خيتار يف هذا احلرف مذهب  ٍ

                                                 

 .٨/٦٨، المقاصد الشافية ٢/٦٠٥اإلنصاف :  انظر)١ (

 .٢/١٠٩٤ي شرح الفصول المحصول ف:  انظر)٢ (

َنـنجي المؤمنين"قرأ الجمهور :  وهناك قراءات أخرى في اآلية كالتالي٨٨األنبياء  )٣ ( ُ نين بنو" ُْ

ّنـنجي"وكذا روى حفص عن عاصم، وقرأ الجحدري ) أنجى(مضمومة فساكنة، مضارع  بنونين " َُ

َّنجى(مضمومة فمفتوحة ثم جيم مشددة، وهو مضارع  المضعف، وقرأ محمد بن السميفع وأبو ) َ

َّنجى"العالية  معجم القراءات : انظر تفصيل ذلك في. بنون واحدة، والفعل مبني للمعلوم" َ

 .٦/٤٧للخطيب 



      
 
 

    
 
 

١١٨٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َّفأما ما : " وقد رد الزجاج هذه القراءة بقوله. )١(عاصم؛ كراهية أن خيالف الكتاب 
، وهذه جرأة معتادة من الزجاج )٢(" ٌروي عن عاصم بنون واحدة فلحن ال وجه له

حني ال يبلغه وجه لتخريج القراءة لغويا، وهذا مما يؤخذ عليه رمحه -  عنهعفا اهللا–

اهللا؛ ألن القراءة إن ثبتت وصح سنده ووافقت رسم املصحف فينبغي أن تكون 

  .أصال للقاعدة، وليس العكس

  :وللعلماء يف توجيه هذه القراءة عدة أقوال

ّأنه حذف النون حذفا، مث عوض منها تشديد اجلي: أحدها م، ونسبه ابن إياز ً

–، وهذا حذف وتعويض غري معروف، فلم يقل به أحد من القدماء )٣(ِّللعبدي 

سلمان سامل السحيمي، فقد عقد / ، وال من احملدثني سوى الدكتور- فيما أعلم

لعربية من خالل احلذف والتعويض يف اللهجات ا: فصال كامال هلذا املوضوع يف كتابه

: التعويض بالتشديد، ومثل له بأمثلة كثرية، منها: َّ مساه–معجم الصحاح للجوهري 

َّاصاحل، ادارأ، اصرب وغريها، والعلماء يف مثل هذه األلفاظ على القلب واإلدغام،  ََّّ

ُلكنه طرح جديد جدير بالوقوف عنده َ
ِ

ٌ ٌ ٌ                                              .                     

ُأن الفعل مبين للمفعول، وسكنت الالم ختفيفا، وأقيم املصدر فيها : والثاني َ ُ ٌّ َ َّ

ُجني النجاء، و�ا استدل الكوفيون : مقام الفاعل مع وجود املفعول، والتقدير ّ
  .)٤(واألخفش على قوهلم جبواز إقامة غري املفعول مقام الفاعل مع وجوده 

                                                 

، ٢/٣٢٤ر ، النش٣٤٩، اإلقناع ٤٠، تأويل مشكل القرآن ٢/١٧٠معاني القراءات : انظر )١ (

 .٣٩٤إتحاف فضالء البشر 

 وما ٢١٨القراءات التي اتهمها النحاة باللحن : وانظر. ٣/٤٠٣ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢ (

 .بعدها

 .١/٣٥١المحصول في شرح الفصول :  انظر)٣ (

 .٢٧١،٢٧٠، التبيين ٤/٣١٤فصل البن يعيش شرح الم:  انظر)٤ (



      
 
 

    
 
 

١١٨٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ٌوضعفه العلماء بتسكني آخر املاضي؛ وحقها أن تكون مفتوحة، كما أ�م  ُّ ّ
  .)١(أنابوا ضمري املصدر مع أنه مفهوم من الفعل 

ِّنجيُنـ( ّأن أصل الفعل :والثالث وىل وفتح الثانية مع تشديد بضم النون األ) َ

ََوال "-تعاىل–َاجليم، فحذف إحدى النونني، كما حذف إحدى التاءين يف حنو قوله 

ْتـفرقوا َُّ َ . ، والدليل على ذلك إسكان الياء على تلك القراءة)َّتتفرقوا(، وأصلها )٢(" َ

، )٥( وابن الشجري )٤(، وهو قول ابن جين )٣(نسبه النحاس لألخفش الصغري 

وهذا أقرب : " ب اهلمذاين، وقال املنتج)٦(" ٌوهذا حسن: " قال ابن أإياز

   .)٨(" وهو أحسنها: " ، وقال السمني)٧("الوجوه

َ وهذا : "ُّمكي بقوله ورده َ ِقول ضعيفَ
َ َ ألن املثلني يف مثل هذه األشياء ال؛َ َ ْ َ َْ ِ

َ ِ ِ 

ًحيذف الثاين استخفافا إال إ َ ْ
ِ
ْ ِ َْذا اتفقت حركة املثلني حنو تتفرقون وتتعاونونَّ ََ َ ن ، فإّ

ََاختلفت حركة املثلني مل جيز حذف  َ ّالثاين حنو تتغافر الذنوب وتتناتج الدوابْ َ َّ ُ ُّ َْ ِ َّ، 

َ قد اختلفت حركتهما ف)يِّجَنُنـ(ِوالنونان يف  ِال جيوز حذف البتة يف إْ َََّْ ً وأيضا ،حدامهاَ ََْ
ِفان النُّون الثانية أصلية واألصلي ال جيوز حذفه البتة والتاء احملذوفة يف  َّ َّ ََّ َ َ َْ َ َِّ ْ َ ُتفرقوا{ِ َ {

َِزائدة    .)٩(" ّفحذفها حسن اذا اتفقت احلركتانَ

                                                 

 .٢/٧٦٢، التصريح ٢/١٣٦إمالء ما من به الرحمن :  انظر)١ (

 .١٠٣ األنعام )٢ (

 .٣/٥٦٣٥١لنحاس إعراب القرآن ل:  انظر)٣ (

 .١٢١ ، ٢/١١١المحتسب :  انظر)٤ (

 .٢/٥١٩األمالي :  انظر)٥ (

 .١/٣٥١ المحصول في شرح الفصول )٦ (

 .٤/٥٠٧ الفريد )٧ (

 .٨/١٩١ الدر المصون )٨ (

 .٢/١٣٦إمالء ما من به الرحمن: ، وانظر٢/٤٨٣ مشكل إعراب القرآن )٩ (



      
 
 

    
 
 

١١٨٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َأما كون الثانية أصال فال أثر له يف : " وأجاب السمني عن هذا االعرتاض فقال ً ِ ُ َّ
ْمنع احلذف، أال ترى أن النَّحويني اختلفوا يف إقامة واستقامة

ِ ْ َ َِ ِفني احملذوفة؟ ُّأي األل: ْ

ِمع أن األوىل هي أصل أل�ا عني الكلمة
ُ َّ

ٌ َّوأما اختالف احلركة فال أثر له أيضا؛ ألن . َّ ً َ
ِ ُ َّ

ِاالستثقال باحتاد لفظ احلرفني ِ ٍ على أي حركة كاناَ ِّ ")١(.  

بنونني مضمومة فساكنة مث جيم مكسورة، مضارع ) ُْنـنجي(َّأن األصل  :والرابع

َأجنى(الفعل الرباعي            )٢() َّإجانة(، مث أدغمت النون يف اجليمأكما أدغمت يف )َ

  .)٤(، نسبه النحاس أليب عبيد )٣() َّإجاصة(و 

، والسبب )٥(فه ابن جماهد بالوهم والغلط وضعف العلماء هذا القول، ووص

ِالنون ال تدغم يف اجليم لبعدها منها، وإمنا خفيت؛ أل�ا ساكنة، خترج " يف ذلك أن
ُ

ُّلفارسي هذا َّوعد ا. )٦(" من اخلياشيم، فحذفت من الكتاب وهي يف اللفظ ثابتة

                                                 

 .١٣/٥٨٤اللباب في علوم الكتاب : ، وانظر٨/١٩٢ الدر المصون )١ (

ِّاإلجانة واإلنجانة واألجانة؛ األخيرة طائية عن اللحياني )٢ ( ِ ِ
َ ْ ِّ ِ َ ٌ َّ َ َ َُ ُ ْ ُّ ِّ ُالمركن: َِ َ ْ

، ٌ، وهو وعاء لغسل الثياب ونحوهِ

ّوأفصحها إجان ُ ُّة واحدة األجاجين، وهو باْلفارسية إكانه؛ قال اْلجوهريَ َِ َ ُْ َ َ َ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َِ َ ُ َ ِ ْوال تـقل إنجانة: ٌ ْ ُ ََ : انظر. َ

انة فقطرية يغسل ويعجن فيها، وتكون َّأما اإلج: " ، وقال ابن هشام اللخمي١٣/٨) أجن(اللسان 

أجن الماء : وذة منمأخ، وهي ١٥٢ شرح الفصيح .المخضب: ، ويقال لهامن عود ومن فخار

 .٣٨٢تصحيح الفصيح وشرحه . يأجن، ألن الماء ينقع فيها فيتغير، أو غير الماء

إنجاص، كما تنطق به : ، وحكيًإجاصا: ن الكمثرىوأهل الشام يسمو"  يقول ابن هشام اللخمي)٣ (

األحمر واألصفر : ف، منهاهو فاكهة معروفة، وهي أصنا: قيلو، ١٥٢شرح الفصيح . العامة

ُّقال الجوهري. ٣٨٢تصحيح الفصيح وشرحه . واألسود ِ َ ْ َ ِدخيل ألن الجيم والصاد ال يجتمعان : َ
َ
ِ َ ْ َ َ َ َّ َ

ِ َّ َ ٌ
ِ

ِفي كلمة واحدة من كالم العرب وقال األزهري في التـهذيب ِ ِ ٍ ِْ َّ ُّ ِ َ ْ َ َ ِ ِ
َ َ َ َْ

ِ ٍِ َِ َبل هما مستـعمالن، ومنه جصص : َ َّ َ ُ
ِ ِ

َ َْ َُ ْ ْ
ُالجرو ْ

ُ، إذا فـتح عيـنـيه، وجصص فالن إناءه، إذا مألهِ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ
َ َ ٌ ُ ََ َّ ْ ْ ، التهذيب ٣/١٠٢٩) أجص(الصحاح . َ

 .١٧/٤٧٤) أجص(تاج العروس : ، وانظر١٠/٢٤١) جص(

 .٤٧٠، وحجة القراءات البن زنجلة ٣/٥٦إعراب القرآن :  انظر)٤ (

 .٤٣٠٧ السبعة )٥ (

 .٣/٥٦إعراب القرآن للنحاس :  السابق الصفحة ذاتها، وانظر)٦ (



      
 
 

    
 
 

١١٨٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َّالنون ختفى مع حروف الفم، وتبيينها حلن، فلما أخفى عاصم، " ًومها من السامع، فـــ ٌ ُ

ٍظن السامع أنه مدغم، فالتبس اإلخفاء باإلدغام؛ من حيث كان كل ُّ واحد من 
ٌ ُ ُ َّ

َّاإلخفاء واإلدغام غري مبني ُ َ
ِ ًإال أن السفاقسي قد تلمس هلذا التخريج وجها، . )١(" ِ َّ َّ

وأدغمت النون يف اجليم الشرتاكهما يف اجلهر واالستفال واالنفتاح والتوسط : " فقال

  .)٢(" بني القوة والضعف

  

َوقد ذكر ابن إياز التخريج نفسه لكن باختالف يسري، حيث نص على  َ ُ
ِبسكون النون الثانية، لكن كره ) ُُنـنجي(األصل : " قالاإلبدال قبل اإلدغام ف ُ

وقد حتدثت كتب . )٣(" ًاجتماعهما، فقلبت جيما، وأدغمت اجليم يف اجليم

: " ب يف باب اجليم والنوناإلبدال عن التقارض بني اجليم والنون، يقول أبو الطي

ُقد استوثج من املاء يستوثج، واستوثن يستوثن: يقال ْ ََ َ ََ َُ َ
ِ : أبو عمرو. َإذا أكثر: ِ

ُواألجاجري واألناجري ُ
  .)٤(" َّإجار وإجنار: السطوح، والواحد: ِ

ن األوجه مجيعها فيها حذف وتقدير، وليس أحدها بأوىل م: ًوأخريا أقول

اآلخر، وإن كان من ترجيح فإن الرأي الثاين هو األقرب؛ فقد جاء السماع الفصيح 

ًبإقامة غري املفعول مقام الفاعل مع وجوده يف غري موضع شعر ونثرا، فمن النثر قوله  ً
َليجزى قـوما مبا كانوا يكسبون: " - تعاىل– َُ ُ

ِ ْ َ ًُ َ َِ ْ َ ْ ")٥( ،  

                                                 

 .٢/٤٨٢مشكل إعراب القرآن : ، وانظر٥/٢٥٩ الحجة )١ (

 .٤٠٤ غيث النفع )٢ (

، اللباب في علل البناء واإلعراب ٨/١٩٣الدر المصون : ، وانظر١/٣٥١،٣٥٠ المحصول )٣ (

١/١٦١. 

 .١/٢٥٥ كتاب اإلبدال )٤ (

، إبراز ٤٠٣المبسوط في القراءات العشر :  انظر.، وهي قراءة أبي جعفر المدني١٤ الجاثية )٥ (

 .٦٠١المعاني 



      
 
 

    
 
 

١١٨٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :ومن الشعر قوله

ًمل يـعن بالعلياء إال سيدا  ََّ َُّ ِ ِ
ََْ ْ

ِ
َ ْ َوال شفى ذا الغى إال ذو هدى       َْ ُ ُ ََّ ِ َّ َ ََ َ َ )١(  

  .وعليه فالبحث خيالف العبدي فيما ذهب إليه

  

  

  

  

                                                 

ن ، وم١٧٣ البيتان من مشطور الرجز، منسوبان لرؤبة بن العجاج، وهما في زيادات الديوان ص )١ (

، شرح ٤٩٨، تخليص الشواهد ٦/٢٤٤، التذييل ٢/١٢٨شرح التسهيل البن مالك : مظانهما

، المعجم المفصل ١/٤٣٠، التصريح ١/٤٢١، شرح األشموني ٢/١٢٢ابن عقيل على األلفية 

   .٩/٣٩١في شواهد العربية 

 ).سيدا(ِمقام الفاعل، مع وجود المفعول ) ِبالعلياء(إقامة الجار والمجرور : الشاهد



      
 
 

    
 
 

١١٩٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  

  

  الفصل الثالث

  )التراكيب(
  :وفيه المسائل اآلتية

 .األولى بالحذف من المبتدأ والخبر إذا جاز األمران -١

ُّأنت أعلم وربك: تأويل قولهم -٢ ُ َ. 

 .الحجازية) ما(تقديم خبر  -٣

 .في اإلثبات والنفي) كاد(داللة  -٤

 .ُوصف مجرورها) َّرب(ام من أحك -٥

 .بين الذكر والحذف) َّرب(متعلق  -٦

 .نكرة مضافة إلى نكرة) نعم وبئس(وقوع فاعل  -٧

 .َّالمعطوف في العطف على الضمير المرفوع المتصل المؤكد -٨

 .ٍكم رجل جاءني: في قولهم) كم(إعراب الجملة بعد  -٩

  .ٍإعراب بيت من الشعر -١٠



      
 
 

    
 
 

١١٩١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 تدأ واخلرب إذا جاز األمراناألوىل باحلذف من املب

ٌ دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه ٌباب "ف يف العربية احلذ
َبالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد  َ َ َ ّ

ْلإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب ُِ ً َّ َ ُ ")١( ،

قد : " لكنه مشروط بأن يدل على احملذوف دليل حايل أو مقايل، يقول أبو الفتح

ّحذفت العرب اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة، وليس شيء من ذلك إال عن دليل 

  .)٢(" عليه، وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفته

 من األجزاء الكالمية اليت شاع احلديث عن حذفهما يف واملبتدأ واخلرب

ًاملصنفات النحوية وجوبا وجوازا، واحلديث هنا مقصور على أيهما أوىل باحلذف إذا : ً

  دار األمر بني كون احملذوف مبتدأ، وكونه خربا؟

قد تقرر أنه البد يف احلذف من استحضار صورة احملذوف؛ ضرورة : "وقد يقال

ذف من قيام القرينة املرشدة إىل احملذوف، وإذا كان كذلك فكيف أنه البد مع احل

جاز يف كالم واحد أن يقدر املسند تارة، واملسند إليه أخرى على وجوه خمتلفة؟ 

ٍفباعتبار كل قرينة يتعني واجلواب أن فرض الكالم عند تعارض القرائن، 

  .  )٣("حمذوف

نع حذف املبتدأ لدليل، وكانت املعىن أيضا ال ميإن احتمل الكالم : وأقول

ٌفصبـر مجيل: "يف حنو قوله تعاىلحذف اخلرب لدليل آخر، 
َِ

ٌ َْ َ ")٤(   

                                                 

 .١٤٦الئل اإلعجاز د )١ (

 .٢/٣٦٢الخصائص  )٢ (

 .٢/٣٢٧حاشية الدسوقي على المغني  )٣ (

َّجدير بالذكر هنا أن ابن عقيل قد عد هذا الموضع مما حذف فيه الميتدأ . ٨٣، ١٨يوسف  )٤ (

  = ،ٌ جميلٌ صبر: نحو،ائبا مناب الفعلأن يكون الخبر مصدرا ن: الموضع الرابع: "وجوبا، قال



      
 
 

    
 
 

١١٩٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ٌطاعة وقـول معروف: "وقوله ُْ َ ٌ ْ َ ٌَ َ   : ثة مذاهبفللعلماء يف األوىل باحلذف ثال )١(" َ

وهو ، )٢(أن حذف اخلرب أحسن، ونسب ذلك للعبدي يف برهانه : األول

 واالتساع بابه آخر ،ٌاحلذف اتساع" َّن إ: يف ذلك بأيب الفتح حني قالمسبوق 

ًحشوا أو آخرا " كان"  صدره وأوله أال ترى أن من اتسع بزيادة  ال،الكالم وأوسطه ً
ًحشوا وغري أول مل يستجز زياد�ا " ما "  وأن من اتسع بزيادة زياد�ا أوال،ال جييز 

فإن : " وهو اختيار ابن إياز، صرح بذلك قائال، )٣(" ًأوال إال يف شاذ من القول

  .  لفظا، والتقدير إضافة مصدرهفهال أضيف الفعل: قيل

ّأن ذلك اتساع وجتوز، وهو قبيح يف األوائل واملبادئ، دون األواخر  فاجلواب
   .)٤(" والثواين

  

  : واحتجوا لقوهلم بأمرين

ٌأن احلذف اتساع وتصرف، وذلك يف اخلرب دون املبتدأ، إذ اخلرب يكون : أحدمها
�مفردا جامدا أو مشتق ًا، ومجلة على تشعب أقسامها، واملبتدأ ال يكون إال امسا مفرداً ُّ .

  .)٥(ُونسب ابن إياز ذلك للعبدي 

                                                                                                                         

 ثم حذف المبتدأ الذي هو ، خبرهٌ جميلٌ وصبر، مبتدأ):صبري(ــ ف،ٌ جميلٌ صبري صبر: التقدير=

 . ١/٢٥٦شرح ابن عقيل على األلفية "  وجوبا)صبري(

 .٢١محمد  )١ (

، األشباه ١/٣٩٠، الهمع ٦/٣٨٥، مغني اللبيب ١/٥٧٦المحصول في شرح الفصول : انظر )٢ (

 .٢/١٢٠والنظائر 

 .١/٢٩١الخصائص  )٣ (

 .٢/٧٦٨المحصول  )٤ (

، كشاف اصطالحات ٢/٢١، األشباه والنظائر ٣/٤١تعلبق الفرائد : ، وانظر١/٥٧٦المحصول  )٥ (

 .١/٦٣٩الفنون والعلوم 



      
 
 

    
 
 

١١٩٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  .)١(وائل أن احلذف باألعجاز واألواخر أليق منه بالصدور واأل: واآلخر

ٌفصرب مجيل : وعليه فيكون التقدير َِأمثل أو أمجل من غريه، أو فلي أوىل أو ٌ ُ ُ
ٌصرب، أو عندي صرب ٌ، أو علي صربٌ َّ ََ )٢(.  

  

ِونسب. ِ باحلذف هو املبتدأَّأن األوىل: والثاني وقد ذكر  .)٣( للواسطي ُ

ُوقد اختلف يف أي : " يح ألحد اآلراء، قالالواسطي اخلالف يف املسألة دون ترج
االبتداء؛ ألن اخلربية تقع : احلذفني أجود، حذف االبتداء أو اخلرب، فقال قوم

  .)٤(" اخلرب؛ ألن املبتدأ هو الذي خيرب عنه، فتبقيته أوىل: فائدة، وقال قومال

  

ِواحتج لذلك بأن اخلرب هو حمط الفائدة ومعتمدها، فال جيوز حذفه   ُّ َ)٥(.  

                                                 

ُ، وقد نسب ابن هشام والسيوطي وابن الطيب ١/٥٧٦، المحصول ١/٢٩١الخصائص : انظر )١ (
  ،  ٦/٣٨٥المغني " ُوقد نقل القولين ابن إياز: " ِّالفاسي ذلك إلى العبدي، ثم قاال

َوبمراجعة المحصول وجدت أن الحجة منسوبة إلى . ٣٠٩، فيض نشر االنشراح ١/٣٩٠الهمع  ُّ

َّبن إياز صدرها بقولهغيره؛ ألن ا ، وعلق عليه المحقق بنسبته إلى شيخه الرضي "قال شيخنا: " ٍ

والحذف في كل منهما تخفيف، والتخفيف بابه األواخر؛ : " اإلربلي في المنهاج الجلي حيث قال

ُإذ السآمة والكالل عندها يكون، فعلى هذا حذف الخبر وتبقية المبتدأ أسوغ من العكس ِ ."

 .١١ هامش ١/٥٧٦المحصول 

 .١/٣٩٠، الهمع ٣/٦١، الفريد ٢/٥٢٠َّإمالء ما من به الرحمن : انظر )٢ (

، األشباه ١/٣٩٠، الهمع ٦/٣٨٥، مغني اللبيب ١/٥٧٦المحصول في شرح الفصول : انظر )٣ (

 . ٢/١٢٠والنظائر 

 ٣٣شلرح اللمع للواسطي  )٤ (

، ٣/٤١تعليق الفرائد ، ٦/٣٨٥، مغني اللبيب ١/٥٧٦المحصول في شرح الفصول : انظر )٥ (

 .٢/١٢٠، األشباه والنظائر ١/٣٩٠ الهمع



      
 
 

    
 
 

١١٩٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ٌفصبـر مجيل" - تعاىل–وعليه فيكون التقدير يف مثل قول اهللا 
َِ

ٌ َْ فشأين، أو : )١(" َ

  .)٢(أمري، أو الذي أعتقده، أو فصربي صرب مجيل 

، )٤(، والفارسي )٣(سيبويه  وهو قول جواز األمرين دون ترجيح: والثالث

، وابن )٨(سكاكي وال )٧(وابن الشجري ، )٦(واملنتجب اهلمذاين ، )٥(والزخمشري 

  ).١٠(، والعكربي )٩(يعيش 

والذي يبدو راجحا من وجهة نظر البحث هو املذهب الثالث؛ ألنه يتوافق مع 

 الدالة على احملذوف، والقرائن ما أقرته الصناعة من شروط احلذف وأمهها قيام القرينة

هنا دارت بني حذف املبتدأ تارة، واخلرب تارة أخرى، كما أن جواز الوجهني يثري 

املعىن ويعطيه قوة، وإن كان من ترجيح بينهما فإنه يتوقف على قصد املتكلم وقرائن 

السياق واألحوال، اليت قد تعطي قوة ألحد الوجهني على اآلخر، وإال فالوجهان 

ُّزان بالسوية؛ لذا فالبحث خيالف ما ذهب إليه العبدي من استحسانه حذف جائ
  .اخلرب على حذف املبتدأ

                                                 

 .٨٣، ١٨يوسف  )١ (

، ١/٣٨٢، مشكل إعراب القرآن ٢/١٩٥، إعراب القرآن للنحاس ٢/٢٤٩األصول : انظر )٢ (

 .١/٦٤ البديع

 .١/١٤١الكتاب : انظر )٣ (

 .٥٢،٥١اإليضاح : انظر )٤ (

 .٤٦المفصل : انظر )٥ (

 .٦١،٦٠الفريد : انظر )٦ (

 .٢/٦٠األمالي : انظر )٧ (

 .١٣٥مفتاح العلوم : انظر )٨ (

 .١/٢٤٠شرح المفصل : انظر )٩ (

 ٢/٥٠َّإمالء ما من به الرحمن : انظر )١٠ (



      
 
 

    
 
 

١١٩٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  أنت أعلم وربك: همتأويل قولِ

ُّانت أعلم وربك، والسبب يف ذلك باألساس أننا ال : اختلف العلماء يف تأويل قوهلم ُ َ
ِنستطيع محل الكالم على ظاهره؛ وجريانه جمرى

ُد أعلم، أيَأنت وزي: َ ُأعلم من : ٌ
َّأنت وربك أعلم من غريكما، جل اهللا وتعاىل : غريكما، إذا ال نقدر على أن نقول ُ ُّ

  :وهلم يف تأويله أقوال. )١(عن أن يكون مثله شيء 

ّحذف متعلق اخلرب، َأن الكالم على تقدير مجلتني: أحدها :  من األوىل، والتقديرُ

ّلم من غريك، وحذف اخلرب ومتعلقه من الثانية، والتقديرَأنت أع ُ َ ِ
ُوربك أعلم : ُ ُّ

ِّمنكما، ونسب البن بقية العبدي  ِ ُ)٢(.  

] َأنت[أن الكالم من مجلتني كاألول، لكن اجلملة األوىل تامة، من مبتدأ : والثاني

ُ، والثانية حمذوفة اخل]ُأعلم[وخرب  ُرب، والتقديرُ
ِوربك كافيك، وحسن حذف اخلرب : ِ ُ َ ُ َ
ِلطول الكالم، وهو قول عبد القاهر    .)٤( والعكربي )٣(ِ

ُوهو قول الرضي الذي فصل يف التأويل مستندا إىل املقام الذي بيقال فيه، : والثالث ً َّ
فلعل  أنت أعلم بربك،: ه يف التهديد، والتقديرَّفذكر أنه أسلوب يغلب استعمال

: اجرتاءك عليه ملا علمت من ترك مكافاته للمجرمني، تعاىل عنه، فأنت وربك، أي

 أنتما مقرتنان، فانا ال أدخل بينكما، وال أدعوه عليك فإنه حسبك، وهذا املعىن أبلغ

ٌوالكالم على ذلك مجلة واحدة نابت . )٥(د والتخويف ما يكون يف باب التهدي ُ

                                                 

 .١/٢٥٠المقتصد :  انظر)١ (

 .١/٥٢١شرح الكافية للرضي :  انظر)٢ (

 .١/٥٢١ المقتصد )٣ (

 .١/١٤٦اللباب :  انظر)٤ (

 .١/٥٢٠ شرح الكافية )٥ (



      
 
 

    
 
 

١١٩٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ٌفيها الواو عن الباء، أو أ�ا مجلة واحدة حذف خربها، والتقدير ٌ مقرتنان وهذا : َّ

ِالتقدير أكثر اختصار من سابقيه  َ ً)١(.  

ُأنت أعلم ب: َأن الكالم من مجلتني، وتقديره: والرابع ُربك، وربك أعلم بك، فحذف َ ُّ ِّ
ِمن األول ما دل عليه الثاين، وحذف من الثاين ما دل عليه األول، ونسب البن أيب  ُِ

  .)٢(الربيع اإلشبيلي 

ما ذهب إليه الرضي راجح والتقديرات األربعة مستندة إىل التقدير والتأويل، غري أن 

  :لوجهني

من حيث اللفظ؛ حيث تقدير الكالم عنده مجلة واحدة، وهو أخصر من : أحدمها

  .تقديرات اآلخرين، فالكالم عندهم من مجلتني

من جهة املعىن، فإن ما فهمه الرضي هو الذي يناسب املقام الذي يغلب : والثاين

لتهديد؛ وهلذا استند الرضي يف على املثال أ يقال فيه، وهو مقام التخويف وا

  . )٣(ِّتضعيف قول العبدي وعبد القاهر 

  .َّلذا فإن البحث ال يوافق العبدي فيما ذهب إليه

                                                 

 .٣/١٠٩٠، االرتشاف ٣/٢٨٥التذييل والتكميل :  انظر)١ (

 .٢/٨٧٦، تمهيد القواعد ٣/١٠٩٠، االرتشاف ٣/٢٨٥التذييل والتكميل :  انظر)٢ (

 .١/٥٢١شرح الكافية للرضي :  انظر)٣ (



      
 
 

    
 
 

١١٩٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  احلجازية ) ما(تقدمي خرب 

ِ؛ ملــضارعتها هلــا يف النفــي، وبلغــتهم نــزل )لــيس(النافيــة عمــل ) َمــا(َأعمــل احلجــازيون 

ًمـا هـذا بـشرا:"-تعـاىل-قرآن الكـرمي، قـال ال
ِ
َ ََ ، أمـا التميميـون فقـد أجروهـا جمـرى )١(" َ

  .)٢(احلروف غري العاملة 

  :ًيف العمل، اشرتطوا لعملها شروطا منها) ليس(ًفرعا على ) ما(ِولكون 

ُ، فــإن تقــدم بطــل عملهــا، أال يتقــدم خبرهــا علــى اســمها  ،)٣(ل اجلمهــور وهــو قــوَ

  .)٤(ونسب للعبدي 

، فـــال يتـــصرف )لـــيس(عامـــل ضـــعيف؛ لتفرعـــه عللـــى ) مـــا(واســـتدلوا علـــى ذلـــك بـــأن 

  . )٥(تصرفه، كما أن الشيء إذا أشبه الشيء ال جيرى جمراه يف كل حال 

، وهــو )٦(، ونــسبه ابــن مالــك إىل ســيبويه وأجــاز بعــضهم العمــل مــع تقــدم الخبــر

ــــه )٧(منــــسوب إىل الفــــراء  ــــدي هــــو :" الرضــــي، وقــــال الربعــــي فيمــــا نقل اإلعمــــال عن

                                                 

 ٣١ يوسف )١ (

 .١٤٨ األنعام )٢ (

، ١/١٢١، شرح أبيات سيبويه البن السيرافي ٤/١٨٩، المقتضب ١/١٥٩الكتاب :  انظر)٣ (

 . وغيرها١/٢٧٩، أوضح المسالك ١٤٦توجيه اللمع 

، ونسب إليه الرضي جواز اإلعمال مع التقدم شريطة ٢/٦٤٧المحصول في شرح األصول :  انظر)٤ (

 .٢/١٨٧شرح الكافية . و جارا ومجرورا؛ وذلك لكثرة التوسع فيهأن يكون الخبر ظرفا أ

 .١٠٤اظم ، شرح األلفية البن الن٨٥٥، المغني البن فالح ١/٤٣٣المقتصد :  انظر)٥ (

 .١/٥٩، وهي نسبة مردودة فقد صرح سيبويه بالمنع في الكتاب ٢٠التسهيل :  انظر)٦ (

: المنع، وانظر، وذكر المرادي أن النقل قد اختلف عن الفراء بالجواز و٣٢٤الجنى الداني :  انظر)٧ (

معاني : انظر. ، لكن كالمه في المعاني صريح في اإلهمال١/٢٦٤، التصريح ٤/٢٦٦التذييل 

 .٢/٤٣الفراء 



      
 
 

    
 
 

١١٩٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

:  يف مثل قوهلم)٣(، حكاها اجلرمي )٢(ُ، وحكي أ�ا لغة لبعض العرب )١("القياس

  .ًما مسيئا من أعتب

  : واستدلوا على ذلك بالسماع، حنو قول الشاعر

ْلو انك يا حسني خلقت حرا  ِ ُ ْ َ ُ ِوما باحلر أنت وال اخلليق... ّ ُِّ )٤(  

خربها مقدم على امسها، إذ الباء ال تدخل إال ) ّباحلر(مؤخر، و ) ما(اسم ) أنت(فــــ

  .على اخلرب املنصوب

  :ومبا أنشده سيبويه من قول الفرزدق

ِفأصبحوا قد أعاد اهللا ن
ُ َ ُ ْعمتـهم ْ َُ َ ُإذ هم قـريش وإذا ما مثلهم بشر... ْ ََ َ ْ ُْ َ

ِ
ٌ ْ ْ ُ )٥(  

  ).ٌبشر(على االسم املؤخر ) مثلهم(فقد نصب اخلرب املقدم 

                                                 

 .٢/١٨٧ شرح الكافية )١ (

 .٨٥٧، المغني البن فالح ١/٤٣٣كافية الشافية ، شرح ال١٢١أسرار العربية :  انظر)٢ (

، الهمع ٢/٢٢٢، المقاصد الشافية ٣/٢٤٧، تعليق الفرائد ١/٤٣٣كتاب الشعر :  انظر)٣ (

١/٤٥٠. 

، تمهيد ١/٣٧٣شرح التسهيل البن مالك :  البيت من الوافر، ولم ينسب لقائل، ومن مظانه)٤ (

َأما : ويروى الشطر األول. ٤/١٤٠، خزانة األدب ٢/٢٢٣، المقاصد الشافية ٣/١٢٠٢القواعد 
�واهللا أن لو كنت حرا، في ، المقاصد النحوية ١/١٦٢إلنصاف ، ا٣/١٩٢، ٢/٤٤معاني الفراء : ِ

٤/٨٩٥.  

 .بمع من تقدم خبرها على اسمها) ليس(عمل ) ما(إعمال : الشاهد

، المقتضب ١/٦٠الكتاب : ، وانظر١/٣١٦ البيت من البسيط، وهو في ديوان الفرزدق )٥ (

، تخليص ٧/٢٩٧، التذييل ١/١/٤٣٣، شرح الكافية الشافية ١/٥٦٩، البديع ٤/١٩١

  .٢٨١الشواهد 

 .دم خبرها على اسمهامع تق) ليس(عمل ) ما(إعمال : الشاهد



      
 
 

    
 
 

١١٩٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َوهذا ال يكاد يعرف: "         وقد رد املانعون هذا االستدالل، فقال سيبويه ُ ")١( ،

 من الشاذ )٤( وغريه )٣(، وجعله األمشوين )٢(" خطا فاحش غلط: "وقال املربد

الذي ال يقاس عليه، وخرجوا رواية النصب على تأويالت أخرى تذهب به إىل غري 

  .)٥(هذا الوجه 

ًمما سبق يتبني أن العمل مع توسط اخلرب مروي عن العرب يف الفصيح شعرا ونثرا،  ً � َ
ُفال جيوز حبال من األحوال رده إال بطعن يف الرواية، أما وقد حكاها الثقات من  ٍ َّ ٍ

َالعلماء فقد ثبت �ا احلكم؛ أما ما يتمسكون به به من أن الفرع ال يضاهي األصل  َ َّ َّ َّ
ُلتصرف، فصحيح ما مل ينقض بسماع صحيح فصيح، فاألوىل إذن أن حيكم واِيف القوة  ٍ ٍ َ ُ

ِ

ٍجبواز العمل مع توسط اخلرب على قلة أو ندور، وقد صرح بذلك بعضهم  ؛ لذا )٦(ٍ

  .لَّفالبحث ال يوافق العبدي فيما ذهب إليه من وجوب اإلمها

  

  

                                                 

 .١/٦٠ الكتاب )١ (

 ٤/١٩١ المقتضب )٢ (

 .١/٢٧٥موني  شرح األش)٣ (

 .١/٢٦٥، التصريح ١/٢٧٢أوضح المسالك :  انظر)٤ (

، ٣/١٢٠٤، تمهيد القواعد ١/٥٩٣، شرح الجمل البن عصفور ١٢١أسرار العربية :  انظر)٥ (

 .١/٢٦٤التصريح 

 .٢/٢٢٣، المقاصد الشافية ١٠٤شرح األلفية البن الناظم :  انظر)٦ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  يف النفي واإلثبات) كاد(داللة 

من األفعـال الـيت وضـعت للراللـة علـى قـرب اخلـرب، وتعمـل كأخوا�ـا عمـل )كاد(
، واســتعمل )ْأن(ً، وجيــب يف خربهــا أن يكــون مــضارعا، ويغلــب عــدم اقرتانــه بـــــــ)َكــان(

  .)١(منها املاضي واملضارع واسم الفاعل 

  :لماء يف داللتها على عدة أقوال أمههاوقد اختلف الع  

َّ أن إجيا�ا نفـي، ونفيهـا إجيـاب، ونـسبه ابـن إيـاز للعبـدي مث قـال:القول األول ِّ ٌ ٌ :
ِوزعم أنه مما حياجى به"

ُكـدت : وقولـك: " لـب يف ا�ـالس، قـال، وهـو قـول ثع)٢(" َ
َأقــــوم، أي مل أقــــم، ومل أكــــد أن أقــــوم، أي ، )٤(، ونــــسب البــــن جــــين )٣(" ُقمــــت: ُ

، )٦(، وابـــــن األثـــــري )٥(واختـــــاره مجـــــع مـــــن النحـــــاة واملفـــــسرين مـــــنهم ابـــــن اجلـــــوزي 
  .)٨(، والثعاليب )٧(والعكربي

  :ُّوقد ألغز املعري بذلك حني قال

ِأحنوي هذا العصر ما هي لف َّ ِ ِرت يف لســَج ... ٌظة ــََْ
ْ ُاين جرهـــَ ْ ُ ََُم ومثــَْ   ِودـــــٍ

ْإذا نفيت  َ
ْأثبتت-ُ أعلم واهللا-ُِ َِْ ِوإن أثبتت قامت مقام جحود ... ُ

ُ ُ َ ََ َ ْ ْ َِْ ُ ْ ِ )٩(   

  

                                                 

، ٣٠١، ١/٢٩٠، أوضح المسالك ٣٩٥، ٣٩١-١/٣٨٩ شرح التسهيل البن مالك:  انظر)١ (

٣٠٤. 

 .١/٤٠١ المحصول في شرح الفصول )٢ (

 .١/١٤٢ مجالس ثعلب )٣ (

 ،١/٣٩٥، اللباب في علوم الكتاب ١/١٧٦الدر المصون :  انظر)٤ (

 .١/٤٥ر زاد المسي:  انظر)٥ (

 ١/٤٨٦البديع :  انظر)٦ (

 .١/١٩٥اللباب :  انظر)٧ (

 .١/١٩٤ِالجواهر الحسان :  انظر)٨ (

 .١/٣١١، تعليق الفرائد ٦/٥٨٣مغني اللبيب :  انظر)٩ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َّواستدلوا لقوهلم ببيت ذي الرمة ُّ:  

ْإذا غيـر النأي المحبـني مل يكد  َ َ َْ َ ْ ِّ
ِ
ُ ْ ُْ َ َََّ ْرسيس اهلوى من... َ

ِ ِ
ََ ْ ُ ْ َََّ حب مية َ ُيـبـرحُِّ َ َْ) ١(.  

أراه قـد : مة، فعـاب عليـه قـائالُفقد أنـشده يف الكوفـة وكـان يف احلـضور ابـن شـرب

  .)٢(" مل يكد" بدال من " مل أجد"برح يا غيالن، فغري البيت إىل 

َفذحبوها وما كادوا يـفعلون "-تعاىل–ُّ استدلوا به أيضا قول اهللا ومما ْ َُ ََ َ َُ َ َ َ ، وقد )٣( " َُ

  . )٤(ٍفعلوا الذبح بال ريب 

، )٥(" وهــذا مــذهب فاســد: " َّوقــد رد العلمــاء هــذا القــول، فقــال ابــن احلاجــب

ُ، ووصــــفه ابــــن إيــــاز بأنــــه )٦(" مــــن زعــــم هــــذا فلــــيس مبــــصيب: " وقــــال ابــــن مالــــك
هــذا : ، وقــال الرضــي)٨(" قــد أخطــأ " :َّ، وقــال أبــو حيــان عمــن قــال بــه)٧("رديء"

  .)٩(" وهو أفحش من الغلط.... غلط فاحش 

  

                                                 

، الكشاف ٨/٢٨٩تفسير الطبري : ، وانظر٤٣ البيت من الطويل، وهو في الديوان ص )١ (

، تمهيد القواعد ٢/٤٨، الكناش في النحو والصرف ٢/٩٥، اإليضاح في شرح المفصل ٣/٢٤٩

٣/١٢٨٥.  

 . ابتداؤه: رسيس الهوى

َّ، إمالء ما من به ٢/٤٨، الكناش في النحو والصرف ٤/٣٨٥شرح المفصل البن يعيش :  انظر)٢ (

َّ، عمدة الحفاظ ٢/١٥٨الرحمن   .٤١٣إعراب القرآن المنسوب لزكريا األنصاري ٣/٤٤٣ُ

 ٧١ البقرة )٣ (

 .١/٥٢ ق٢، الصفوة الصفية ج٤/٣٨٥شرح المفصل البن يعيش :  انظر)٤ (

 .٢/٩٣ اإليضاح في شرح المفصل )٥ (

 .١/٢٩٢، شرح األشموني ٣/١٢٨٤تمهيد القواعد : ، وانظر١/٤٧٦ شرح الكافية الشافية )٦ (

 .١/٤٠٢ المحصول في شرح األصول )٧ (

 .٤/٣٦٩ التذييل )٨ (

 ٢٢٤ /٢ شرح الكافية )٩ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :وأجابوا عن استداللتهم مبا يلي

ُأخطـأ ابـن : فقـد عـاب العلمـاء علىـه رجوعـه وقـالوا: أما رجوع ذي الرمة يف قوله
ُله، وقوله األول أصوب، وهـو أبلـغ وأحـسن ممـا ِّشربمة يف رده، وأخطأ ذو الرمة يف قبو

  .)١(َّغريه إليه 

َفذحبوها وما كادوا يـفعلون "- تعاىل–وأما قوله  ْ َُ ََ َ َُ َ َ َ ّمحمول على أن حاهلم ، ف)٢( " َُ
ّكانت قبل الذبح يف التعنت حال من مل يقارب الفعل، فاإلخبار عن نفي مقاربة  ّ

ّالذبح قبل الذبح عند ذلك التعنت، واإلخبار عن الذبح بعد ذلك، ّ ٌ وذلك مدلول ّّ

َّعليه بسياق اآلية من استفسارهم فيما ال حيتاج التفسري، أي أن اآلية كالم يتضمن 

فذحبوها بعد : والتقدير . مضمون كل واحد منهما يف وقت غري وقت اآلخرني،كالم

  )٣(. أن كانوا بعداء من ذحبها غري مقاربني له

، قرينة تدل على ُ خيرجٌ زيدَكادما : قولكمثل مع وجتدر اإلشارة إىل أنه قد جييء 

 وبعد انتفاء القرب منه، فتكون تلك القرينة دالة على ،ِِهثبوت اخلروج بعد انتفائ

 يف وقت، بعد وقت انتفائه وانتفاء القرب منه، ال لفظ )كاد(ثبوت مضمون خرب 

اقض بني وإمنا التن، َ آخرٍ يف وقتِِه، وثبوتٍ الشئ يف وقتِ بني انتفاءَ، وال تنايف)كاد(

 مفيدا لثبوت )كاد(وقت واحد، فال يكون، إذن، نفي فائه يف ثبوت الشئ وانت

 هكذا، قلنا بثبوت ٌ، فإن حصلت قرينةُ لثبوته تلك القرينةُ خربه، بل املفيدِمضمون

َفذحبوها " " -تعاىل–، كما سلفت اإلشارة يف قوله مضمون خرب كاد، بعد انتفائه َُ َ َ

                                                 

، تفسير ١/١٧٦، الدر المصون ٢/٢٢٤، شرح الكافية للرضي ٢/١٠٠٥باهر البرهان :  انظر)١ (

 .١/٢٥٨، التحرير والتنوير ١٨/١٨٣األلوسي 

 ٧١ البقرة )٢ (

، المغني ١/٤٦٩، شرح الكافية الشافية ٢/٩٤اإليضاح في شرح المفصل :  انظر)٣ (

 .١/٤٨٣ ، الهمع ٦/٥٨٥،٥٨٤



      
 
 

    
 
 

١٢٠٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َوما كادوا يـفعلون َُْ َ َُ َ ومثل هذه القرينة هي الشبهة ملن قال إن نفي كاد ،)١( " َ

  .)٢(إثبات

ااألفعال، لإلثبات إن كانت مثبتة، وللنفي إن كانت  كسائر أ�ا: القول الثاني

إن كانت املقاربة مثبتة، فاخلرب مقاربة وقوع الفعل، و: منفية، ومعناها يف اإلثبات

فاإلخبار بقرب الشيء منفي، وإال لكان األوىل أن خيرب حبصوله، ال مبقاربة حصوله، 

، أي أن قر�ا من الغروب ُكادت الشمس تغرب: تقوليقتضي عرفا عدم حصوله، 

نفي املقاربة اليت كانت حاصلة : قد حصل، وإن مل تغرب حقيقة، ومعناها يف النفي

َإذا :" - تعاىل–فاملعىن يف قوله . الوقوع مباشرةثبات، وهذا أبلغ من نفي حال اإل ِ

َأخرج يده مل يكد يـراها َ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ، أنه مل يرها، ومل يكد، ومكان نفي املقاربة أبلغ من )٣(" َ

وهو قول .َنفي الرؤية نفسها؛ ألن من مل ير، قد يقارب، خبالف من مل ير ومل يقارب

، )٧(، والزجاجي )٦(، وإليه ذهب والزجاج )٥(، ونسب لألخفش )٤(د املرب

  . )١٠( وغريهم )٩( وابن مالك )٨(والزخمشري 

  :ذا كان قول ذي الرمةوهل: "يقول ابن مالك

ْإذا غيـر النأي المحبـني مل يكد  َ َ َْ َ ْ ِّ
ِ
ُ ْ ُْ َ َََّ ُرسيس ... َ ْ

ِ
ُاهلوى من حب مية يـبـرحَ َ َْ َ َُ َّ ِّ ْ

ِ
ََ ْ  

                                                 

 ٧١ البقرة )١ (

 .٣/٣١٠، تعليق الفرائد ٢/٢٢٥شرح الكافية للرضي :  انظر)٢ (

 ٤٠ النور )٣ (

 .٣/٧٦،٧٥المقتضب :  انظر)٤ (

 .١/٤٦٩شرح الكافية الشافية :  انظر)٥ (

 .٤/٤٨معاني القرآن وإعرابه :  انظر)٦ (

 .١/٤٨٣الهمع : ، وانظر٢٠٢،٢٠١الجمل :  انظر)٧ (

 .٣/٢٤٤ ، الكشاف٣٥٩المفصل :  انظر)٨ (

 .١/٤٦٧شرح الكافية الشافية :  انظر)٩ (

 .وغيرهم. ٣/٣١٠،٣٠٩، والدماميني في تعليق الفرائد ٦/٥٨٣ كابن هشام في المغني )١٠ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

إذا تغري حب كل حمب مل يقارب حيب التغري، وإذا مل : صحيحا بليغا؛ ألن معناه
مل يربح؛ ألنه قد يكون غري بارح وهو : يقاربه فهو بعيد منه؛ فهذا أبلغ من أن يقول

  .)١(" قريب من الرباح، خبالف املخرب عنه بنفي مقاربة الرباح

 :ا يف مثل قولهّأل�: ، قالوا)٣( والضعف )٢(َّوقد رده بعض العلماء ووصفوه باخلطأ 
ْمل يكد" َ َ َّ، فقد نقض أول كالمه بآخره، وذلك أنإن كانت على با�ا" َْ ُ ّ مل : " قولهُ

ٌفيه دليل على حصول الرؤية، ومها " ومل يكد: "ّيتضمن نفي الرؤية، وقوله" يرها
  .)٤(، وإن مل تكن على با�ا فال حاجة إىل تقدير الفعل األول متناقضان

ٌومثل هذا الرد تقول على أصحاب ذ ُّ ٌلك الرأي، فلم يقل أحد منهم بثبوت الرؤية يف ِّ
ًمن باب الرتقي يف املعىن مبالغة؛ حيث ) َمل ير ومل يكد(، وإمنا ذكر الفعلني )مل يكد(

َمل ير ومل يقارب الرؤية، ويدعمهم سياق اآلية فيما ذهبوا إليه، قال اهللا - تعاىل– َ
ٍظلمات بـعضها فـوق بـعض : "بعدها ْ َْ ََ ْ َ ُ ٌ َ، قال )٥(" ُُ ُ أل�ا ال ترى فيما :ُبعض الفقهاءَ َّ

ّهو دون هذا من الظلمات، وكيف بظلمات قد وصفت بأشد الوصف ُ
ِ َ َ َ َُ )٦(.  

 وخربها غري حاصل على أ�ا يف اإلثبات دالة على مقاربة الفعل،: القول الثالث
، )٧(احلقيقة، وهو يف النفي واقع بعد عسر أو بطء أو يأس وهو منسوب البن جين 

  ، )٨(والنحاس 

  

                                                 

، شرح األشموني ٣/١٢٨٤تمهيد القواعد : ، وانظر١/٤٦٨ية الشافية  شرح الكاف)١ (

١/٢٩٣،٢٩٢. 

 .١/١٩٥اللباب للعكبري :  انظر)٢ (

 .٤/٣٨٤شرح المفصل البن يعيش :  انظر)٣ (

 .المرجعين السابقين:  انظر)٤ (

 .٤٠ور  الن)٥ (

 .٢٨١، معاني النحو للسامرائي ٨/٤١٢، دراسات ألسلوب القرآن ٢/٧٢ معاني القرآن للفراء )٦ (

 .١/٤٨٣، الهمع ٣/١٢٨٧، تمهيد القواعد ٤/٣٦٧التذييل :  انظر)٧ (

 ٣/١٢٥٣االرتشاف :  انظر)٨ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  ابن أجازه و، )٣( والعكربي ،)٢(ابن يعيش ، و)١(األنباري وبه قال 

ُّويعد ه .)٤(ها كأحد معنييمالك  ًذا القول فرعا عن الرأي األول، غري أن أصحاب ُ
ًمطلقا، وأصحاب الرأي الثالث ) كاد(إثبات اخلرب عند نفي الرأي األول قد جعلوا 

ٍجعلوه حاصال بعد ألي وجهد وبطء ٍ ٍ ْ َ.  

َفذجبوها وما كادوا يـفعلون" - تعاىل–واستدلوا لقوهلم بنحو قوله  ْ َُ ََ َ َْ َ َ َ قع وقد و، )٥(" َُ

  :قول الشاعربنحو والذبح فعال، 

ًفأبت إىل فـهم وما كدت آيبا ُ ْ ِ َ َ ٍ ْ َ ََ ِ ُ ُوكم مثلها فارقـتـها وهي تصفر       ُْ
ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ َُْ َ ْ ِ ََ )٦(  

َّورد هذا مبا رد به الرأي األول، بأن الثبوت يف اآلية والبيت . َوالشاعر قد آب فعال َُّ ُ
  . تدل عليه، وإمنا من قرائن أخرى)كاد(غري مستفاد من لفظ 

ِواعلم أن سبب الشبهة يف ذلك أنه قد جرى يف العرف : "يقول اإلمام عبد القاهر
ُ َ َ ََّ َ ِ ُّ َ َ َّ ْ

ُمل يكد يفعل"و " َما كاد يفعل: "َأن يقال ْيف فعل قد فعل، على معىن أنه مل يـفعل " ْ َُ َُّ َ
ِ ٍ

                                                 

 ١/٦١البيان :  انظر)١ (

 .٤/٣٨٤شرح المفصل :  انظر)٢ (

 ١/١٩٥اللباب :  انظر)٣ (

، وتجدر اإلشارة إلى أن ابن مالك قد ناقض ٦٠، التسهيل ١/٤٦٩شرح الكافية الشافية :  انظر)٤ (

" ًوقوع الفعل عسيراًإعالما ب) كاد(تنفى " نفسه في التسهيل وشرحه؛ حيث نص في المتن على أنه

لم يكد زيد يفعل، ومراده أنه فعل بعسر ال بسهولة، وهو : وقد يقول القائل: " ثم قال في الشرح

، أشار إلى هذا التناقض أبوحيان ١/٣٩٩شرح التسهيل " ًخالف الظاهر الذي وضع له اللفظ أوال

 .٣/٣٠٩، والماميني في تعليق الفرائد ٤/٣٦٩في التذييل 

 .٧١ البقرة )٥ (

، شرح ١/٤٨٥، البديع ٢/٤٥٠اإلنصاف : ، وانظر٩١ البيت من الطويل لتأبط شرا، في ديوانه )٦ (

، ١/٣٢٥، شرح ابن عقيل على األلفية ٣٠٩، تخليص الشواهد ١١١ابن الناظم على األلفية 

  .٢/٦٨٠، المقاصد النحوية ١/٢٧٨التصريح 

 .المنفية بعد عسر وبطء) كاد(وقوع الفعل بعد : الشاهد



      
 
 

    
 
 

١٢٠٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ِإال بعد اجلهد، وبعد أن كان ب َ ْ َعيدا الظن أن يـفعله، وليس األمَّ ْ َ ْ ِّ َّ، فإن ]كذلك[ُر ً

ُالذي يقتضيه اللفظ إذا قيل َما كاد يفعل"و " مل يكد يفعل: "ِ َّ، أن يكون املراد أن "َ ُ َ ْ
ُالفعل مل يكن من أصله، وال قارب أن يكون، وال ظن أنه يكون ََّ َّ ُ َ َ ْ ْ ِّوكيف بالشك يف . َ َ

َّذلك؟ وقد علمنا أن  ْ
ِ
ُْموضوع ألن يدل على شدة قـرب ا" َكاد"َ

ِ َّ َّ ُ َ ْ ِلفعل من الوقوع، ٌ ِ ِ

َوعلى أنه قد شارف الوجود َ َوإذا كان كذلك، كان حماال أن يوجب نـفيه وجود . َ ُ ْ َ َُ
ِ ِ

ُالفعل، ألنه يؤدي إىل أن يوجب نفي َ
ِ ِ ِّ َ مقاربة الفعل الوجود وجودهِ َ ِ ، وأن يكون ِ

ْما قارب أن يـفعل" :قولك َ ْ َّمقتضيا على البت أنه قد فعل، "َ ً ِ ْ ")١(.  

والذي يبدو للبحث أنه ال خالف بني أصحاب اآلراء الثالثة حال اإلجياب، فهم 

على أصل معناها دالة على القرب ) كاد(َّ، وأن متفقون على على عدم حصول اخلرب

على أصل ) كاد(األوىل أن تبقى ، وي النفيفومشارفة احلصول، وأما اختالفهم ف

َّا، وقد مر بنا ما يوضح أن ما جاء بعدها مثبتا بعد نفيها ًاألفعال، فيكون نفيها نفي َّ
َّإمنا هو مستفاد من قرينة خارجة عنها؛ لذا فالبحث ال يوافق العبدي فيما ذهب 

  .إليه

                                                 

 .٢٧٦،٢٧٥عجاز  دالئل اإل)١ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  وصف جمرورها) ربّ(من أحكامِ 

ِبعض األحكام النحوية، كوجوب تصديرها يف كالم هي فيه، ودخوهلا ) َّرب(ُتتعلق بـــ ٍِ ِ ُ
ِ االسم دون الفعل، ووجوب تنكري جمرورها، ومتييزها مبا يطابق املعىن إن كان على

ُربه رجال أكرمت، إىل غري ذلك من األحكام : ًضمريا حنو ً َّ)١ .(  

ِومن أحكامها وصف ا�رور �ا، وقد اخ   :ُتلف العلماء فيه على قولنيُ

ُأنه يلزم وصفه: أحدمها ) ٣(، وهو قول ابن السراج )٢(ُوعزي للبصريني . ُ

والوصف يكون ). ٧(وغريه ) ٦(واختاره الرضي ) ٥(، ونسب للعبدي )٤(والفارسي

ٍرب رجل جواد، وباجلملة االمسية حنو: باملفرد حنو ٍ ٌرب رجل أبوه قائم، وباجلملة : َّ ٍ َّ
  ).٨(َّرب رجل لقيته : الفعلية حنو

وإمنا وجب : "ُوعللوا للزوم الوصف بأشياء، منها ما نسب إىل العبدي من قوله

وضعت للتقليل، ) َّرب(َّ، وبأن )٩" (ُالوصف على طريق العوض من العامل احملذوف

واجلنس يف نفسه ليس بالقليل، وإمنا يقل بالنظر إىل صفة ما، كما أن الوصف أبلغ 

                                                 

 وما بعدها، اللمحة في شرح الملحة ٢/٣٢٧، مغني اللبيب ٢٦٠،٢٥٩األزهية :  انظر)١ (

١/٢٥٦. 

 .٢/٤٣٤الهمع :  انظر)٢ (

 .١/٤١٨األصول :  انظر)٣ (

 .٢٦٤اإليضاح :  انظر)٤ (

 .٢/٤٣٤الهمع :  انظر)٥ (

 .٤/٢٨٧افية شرح الك:  انظر)٦ (

 .٤٥٠، الجنى الداني ٤١٣اشرح الشذور البن هشام :  انظر)٧ (

 .٤/٤٨٣، شرح المفصل البن يعيش ٢٦٠األزهية :  انظر)٨ (

 .١١/٢٨٨التذييل :  انظر)٩ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

َّ، وبأن الفائدة ال حتصل بدون الصفة، فال معىن )١(اب التقليل من عدمه يف ب

ٍلقولكرب رجل، حىت تقول   ، )٢(ٍاحل أو عندك ٍعلم أو ص: َّ

  ).٣(إىل غري ذلك مما ذكروه من أدلة 

، ونسب )٤(أن وصف جمرورها غري الزم، وهو الظاهر من مذهب سيبويه : واآلخر

  ).٨(، وبه قال ابن خروف )٧(، وغريمها )٦(، والزجاج )٥(اء إىل الفر

  : م مبجيء جمرورها غري موصوف يف الفصيح، قال الشاعرواستدلوا لقوهل

َْيا رب قائلة غدا       يا هلف أم معاويه  ُ َ َِ َ َُّ َ َْ ً ّ ٍ َِ َ َّ ُ)٩(  

ٍوخرجه املرادي على جواز حذف موصوف، تقديره ِ ِ ٍيا رب امرأة قائلة : َّ ٍ َّ ُ)١٠.(  

                                                 

) َّرب(ومسألة داللة . ١/٣٠٧ ج١، الصفوة الصفية ق١/٥٠٣شرح الجمل البن عصفور :  انظر)١ (

 .٣/١٧٦شرح التسهيل البن مالك : انظر. على التقليل محل خالف بين العلماء

 . ٢٠٣ترشيح العلل :  انظر)٢ (

 .٢/٨٦٥، البسيط البن أبي الربيع ٣/١٨١شرح التسهيل البن مالك :  انظر)٣ (

 . ١/٤٢١الكتاب :  انظر)٤ (

 .٤٥١، الجنى الداني ٤/١٤٧١االرتشاف :  انظر)٥ (

 .٢/٤٣٤، الهمع ٢/٢٨٦المساعد :  انظر)٦ (

 . ٢/٤٣٤، الهمع ٢/٢٨٦، المساعد ٤٥١، الجنى الداني ١١/٢٨٦التذييل :  انظر)٧ (

 .١/٥٤٨شرح الجمل :  انظر)٨ (

شرح التسهيل البن : انظر.  البيت من مجزوء الكامل، لهند أم معاوية بن أبي سفيان)٩ (

المغني للسيوطي ، شرح شواهد ٦/٣٠٢٢، تمهيد القواعد ٢/٣٣٦، مغني اللبيب ٣/١٧٩مالك

١/٤١٠.  

 .ٍغير موصوف) َّرب(مجيء مجرور : الشاهد

 .١/٥٤٨شرح الجمل :  انظر)١٠ (



      
 
 

    
 
 

١٢٠٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ُّوقد رد أبو حيان ما استدل به العبدي بقوله ِ َّ وأما قول العبدي ودعواه أن العامل :" َّ

فليس ذلك بصحيح، -لق به رب حمذوف يف الغالب، والوصف عوض عنهالذي تتع

بل الغالب ذكره ال حذفه، ولو كانت الصفة عوضا من احملذوف ما اجتمعا، وقد 

  ).١" (اجتمعا، فدل على أنه ليس بعوض

ِغري الزم؛ �يئه يف الفصيح كذلك؛ ) َّرب(ِوالذي يبدو راجحا هو أن وصف ا�رور بــ ِ ٍ

ِوإن متسك حمتج مبا ذكره املرادي من جواز حذف املوصوف، وأن الدليل قد سقط  ُ ٌّ ُ ََّ
ِ�ذا؛ لتطرق االحتمال إليه فأقول ِالتمسك بظاهر املسموع أوىل، وماال حيتاج إىل : ِ ِ

  .َّيل أوىل مما حيتاج إىل تأويل؛ لذا فالبحث ال يوافق العبدي يف رأيهتأو

  بني الذكرِ واحلذفِ ) ربّ(متعلَّق 

َّذكر متعلقها وحذفه، وللعلماء فيه مذاهب) َّرب(ِمن األحكام اليت تتعلق بـ
ُ:  

ّ وهو الظاهر مما نسب إىل العبدي ،أن حذفه واجب: األول ، وهو مبين على )٢(َ

ً، فإذا كان الوصف واجبا عوضا عن )َّرب(رأيه السابق من لزوم وصف ا�رور بــ ً
  .)٣(احملذوف، فاحملذوف إذن ميتنع إظهاره، ونسبه أبو حيان لبعض النحاة 

ده، وصارت عوضا عنه، وال ُّوعلل العبدي لوجوب احلذف بأن الصفة قد سدت مس

وسبق أن وصف . )٥(ّومبثل ذلك علل النيلي . )٤(جيمع بني العوض واملعوض 

  .ا�رور غري واجب، فال تصلح تلك العلة

                                                 

ِوذكر العامل وحذفه سيـفصل فيه القول في المسألة القادمة . ١١/٢٨٩ التذييل )١ ( ُ ُ َّ َ ُ ُ ً ِ  إن شاء اهللا–ُ

 . -تعالى

 .١١/٢٨٨ التذييل:  انظر)٢ (

 .٤/١٧٤٣، االرتشاف ١١/٣٠١التذييل :  انظر)٣ (

 .١١/٢٨٩التذييل :  انظر)٤ (

 .١/٣٠٧ ج١الصفوة الصفية ق:  انظر)٥ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ٍكالم مذكور أو تقع جوابا ل) َّرب(إ�م قد استغنوا عن العامل؛ للعلم به، فــ: وقيل ٍ

ِبسم اهللا الرمحن الرحيم:" - تعاىل–ٍمقدر، وشبهوه حبذف املتعلق يف قوله  ِِ ِِ ")١(.  

، وما ورد من ذلك منحول للعرب، وهو منسوب ٌأن حذفه لحن ممنوع: الثاني

  ).٢(للكذة األصبهاين 

  ).٤(، وهو قول أيب حيان )٣(، ونسب للخليل وسيبويه أن حذفه نادر: الثالث

واعلم أن : " يقول ابن السراج. جواز الحذف والذكر، والحذف أكثر: الرابع

لعامل فيها أكثر ما تستعمله العرب حمذوفا؛ ألنه جواب، وقد علم فحذف، الفعل ا

  ). ٥" (ولرمبا جيء به توكيدا وزيادة يف البيان

) ٩(وابن عصفور ) ٨(وابن األثري ) ٧(واجلزويل ) ٦(وهو قول كالفارسي 

  ). ١٠(وغريهم

، فإن وجد ما يدل على العامل، ومل تقم الصفة مقامه، فأنت التفصيل: والخامس

: قوهلمخمري بني ذكره وحذفه، فإن قامت الصفة مقامه، فال جيوز إظهاره، مثال ذلك 

ما لقيت رجال عاملا، فتقول
ً ٍرب رجل عامل لقيت، فلك ذكر : ُ ٍ ُولك وحذفه، ) لقيت(َّ

                                                 

 .٤/٢٨٧، شرح الكافية للرضي ٤/٤٨٥شؤح المفصل البن يعيش : وانظر. ١ الفاتحة )١ (

 .٢/٤٣٧، الهمع ١١/٢٩٨التذييل :  انظر)٢ (

 .٢/٢٨٦، المساعد ١١/٢٨٩التذييل :  انظر)٣ (

 .١١/٢٩٨التذييل :  انظر)٤ (

 .١/٤١٧ األصول )٥ (

 .٢٦٥اإليضاح :  انظر)٦ (

 .١٢٦المقدمة الجزولية :  انظر)٧ (

 .١/٢٤٨ البديع:  انظر)٨ (

 .١/٥٠٣شرح الجمل :  انظر)٩ (

 .٤٥٣، الجنى الداني ١/٣٦٥اللباب للعكبري :  انظر)١٠ (



      
 
 

    
 
 

١٢١١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

وإن كان ذلك ابتداء، فالبد من إظهار الفعل؛ ألنك لو حذفته مل يعلمه سامعك، 

ٍ رب رجل يفهم هذه املسألة، :قوهلم-  لقيام الصفة مقامهومثال مامل يظهر الفعل فيه َّ
ُرب رجل يفهم هذه املسألة وجدت:  والتقديرقد فهمتها،: ملن قال َ ٍ ٌوهو منسوب . َّ

   .)١(البن الربيع اإلشبيلي 

ِتتعلق، شأ�ا يف ذلك شأن بقية ) َّرب(َّواملذاهب اخلمسة السابقة مبنية على أن 
ُ

ًحروف اجلر، وذلك خالفا ملا  ِّ ِنسب إىل أيب عمرو بن العالء ِ  وابن )٣( والرماين )٢(ُ

  .ُ ال تتعلق بشيء أصال)َّرب( من أن )٤(طاهر 

ً مذكورا تارة، وحمذوفا تتعلق، وأن متعلقها قد جاء) َّرب(ًوالذي يبدو راجحا أن  ً ً
ًأخرى، وأن حذفه وذكره خاضع لقصد املتكلم، فإن كان معلوما من كالم سابق،  ُ ُ َّ

ٍجوابا له فيحذف اتكاال على تلك القرينة، وإن أراد املتكلم مزيد توكيد ) َّرب(وقعت 

ًوبيان ذكره؛ لذا فوجوب حذفه كا قال العبدي مذهب مرجوح؛ لسماعه مذكورا يف 
  .الفصيح

  

                                                 

 .٢/٤٦٠،٤٥٩، االرتشاف ١١/٣٠١، التذييل ٢/٨٦٤،٨٦٣البسيط :  انظر)١ (

 .٤/٢٩١شرح الكافية للرضي :  انظر)٢ (

 .٢/٢٨٧، المساعد ٤/١٧٤٣االرتشاف :  انظر)٣ (

 .المرجعين السابقين:  انظر)٤ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  نكرة مضافة إىل نكرة) نعم وبئس(وقوع فاعل 

ِاألصل يف فاعل  َنعم وبئس(ُ أن يكون معرفا باأللف والالم، أو مضافا إىل ما مها  )َ

فيه، أو مضافا إىل مضاف إىل ما مها فيه، أو ضمريا مسترتا مفسرا بنكرة منصوبة 

ُنعم الموىل ونعم النَّصري:" - تعاىل–فاألول كقوله ، )١( على التمييز
ِ

َ َْ ْ
ِ ِ
َ ََ ْ ، والثاين )٢(" ْ

َولنعم دار المتقني :"-تعاىل–كقوله 
َُِّ ُ َْ َ َ ْ

ِنعم ابن عم القوم، : ولك، والثالث كق)٣("َِ ِّ
ًبئس للظالمني بدال:" - تعاىل-والرابع كقوله  َ َْ َ

ِ ِ َِّ
َ

ِ ")٤( .  

أن يكون نكرة مضافة، : وللفاعل صور أخرى كانت حمل خالف بني العلماء، منها

  :وللعلماء فيه ثالثة أقوال

 الفراء ، وإليه مال)٥(ٍّالظاهر من قول العبدي وهو ، القول بالجواز مطلقا: أحدها

ُنعم غالم : فإن أضفت النكرة إىل النكرة، رفعت ونصبت كقولك : "يف معانيه، قال
، وقد صرح يف املعاين )٧(ونسب لألخفش ، )٦(" َسفر زيد، ونعم غالم سفر زيد

، لكنه مل يفصل هل           )٨(" نعم ال تقع إال على اسم فيه األلف والالم، أو نكرة"َّبأن 

ُنعم غالم : تقول:" النكرة املضافة أو غري املضافة، وإليه ذهب ابن السراج حيث قال
َالرجل زيد، نعم غال

ِم رجل زيد، فما أضفته إىل األلف والالم مبنزلة األلف والالم، ٍ ٍ ُ  

                                                 

 وما بعدها، تمهيد القواعد ٣/٢٤٠ المسالك ، أوضح٢/١١٠٤شرح الكافية الشافية :  انظر)١ (

 . وما بعدها١/٣١٩، شرح الشذور للجوجري ٥/٢٥٣٣

 .٤٠ األنعام )٢ (

 .٣٠ النحل )٣ (

 .٥٠ الكهف )٤ (

 .٤/٥٣٣المقاصد الشافية :  انظر)٥ (

 .٤/٥٣٢، المقاصد الشافية ٦٢٦شرح التسهيل للمرادي : وانظر. ١/٥٧ معاني القرآن )٦ (

 .١/٢٤٨البديع :  انظر)٧( 

 ١/٢٦١ معاني القرآن )٨ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ُواختاره ابن  )٢(، ونسب للكوفيني )١(" وما أضفته  إىل النكرة مبنزلة النكرة
  ).٣(األثري

  :ىل القياس والسماعواستندوا يف قوهلم إ

ُأما القياس فقد نسب إىل العبدي قوله  إن النكرة قد تدل على اجلنس، كما يدل : "ّ

َِّعليه ما فيه األلف والالم، وأ�ا قد تؤدي يف بعض املواضع من املعىن ما تؤديه املعرفة 
تشبيها مبا أضيف إىل ) نعم وبئس(ــ فرفعوا النكرة املضافة إىل النكرة ب. )٤(" اجلنسية

  .)٥(ما فيه األلف والالم 

 أضيف إىل ما ليس فيه ا أن العرب جتعل م"َّوأما السماع فقد حكى الفارسي أن

ُألف والم مبنزلة ما فيه األلف والالم فرتفعه كما ترفع ذلك، فتقول ٍنعم أخو قوم : "ُ
َ ْ

ِ

  .)٦( "ٌزيد

  :ومن ذلك قول الشاعر

َفنعم صاحب قوم ال سالح هلم 
ِ ٍِ َ ُ َ َّوصاحب الركب عثمان بن عفانا... ْ ُ ِ َّْ ُ )٧(  

                                                 

 .١/١١٩ األصول )١ (

 .٢/٢٧٨، شرح األشموني ٢/١٢٩المساعد :  انظر)٢ (

 .١/٤٩٢البديع :  انظر)٣ (

 .٤/٥٣٣ المقاصد الشافية )٤ (

 .١/١٢١إيضاح شواهد اإليضاح :  انظر)٥ (

شرح : انظر. ، ونسب إلى األخفش أنه حكى عن ناس من العرب مثل ذلك١/٦٤٠ البصريات )٦ (

 .٤/١٥١٨، المقاصد النحوية ٢/٣٣، الهمع ٣/١٠التسهيل البن مالك 

: انظر. لبسيط، ينسب لعبد اهللا بن مالك النهشلي، ولحسان بن ثابت، وأوس بن مغراء البيت من ا)٧ (

، الدر المصون ٤/٣٩٥، شرح المفصل البن يعيش ٣/٦٠٠، مفاتيح الغيب ١٤١المرتجل 

  .٩/٤١٥، الخزانة ١/١١٩، إيضاح شواهد اإليضاح ٢/٩٠٦، توضيح المقاصد ٢/٢٧٨

 .ى نكرةنكرة مضافة إل) نعم(مجيء فاعل : الشاهد



      
 
 

    
 
 

١٢١٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 وابن )٢( الرازي )١(، وهو قول الفارسي الجواز مع القلة أو الندور: الثاني

  . )٦( والشاطيب )٥( والسمني احلليب )٤( والرضي )٣(عصفور 

ِونسب إىل عامة  .ًأنه ممنوع اختيارا، وما ورد منه محمول على الضرورة: الثالث

  .)٨(، واختاره السيوطي )٧(النحويني 

ُو راجحا أنه ومع السماع الصحيح الوارد ال ميكن أن متنع تلك الصورة والذي يبد

، كما أن تأويله أو احلكم عليه بالضرورة قول مرجوح ملا حكاه )نعم وبئس(لفاعل 

وقد كان ميكن تأويل هذه : " الثقة أن ذلك لغة لبعض العرب، يقول أبو حيان

ُرفوع هو املخصوص، ورفع األبيات على حذف التمييز عند من جييز ذلك؛ وجعل امل
َّ لوال أن األخفش حكى أن ذلك لغة ،ما بعده على البدل حيث جاء بعده مرفوع

ًاعلم أن ناسا من العرب يرفعون النكرة إذا : »األوسط«للعرب، قال األخفش يف  َّ

َأضافوها إىل نكرة يف باب نعم وبئس، فيقولون ٍنعم أخو قوم أنت: َ
فاجلواز . )٩(" َ

ُِهو الرأي األقرب وإن كان قليال خمصوصا مبن نقل عنهم ذلك؛ لذا فالبحث يتفق 
  .مع العبدي فيما ذهب إليه

                                                 

 .٨٥اإليضاح :  انظر)١ (

 .٣/٦٠٠مفاتيح الغيب :  انظر)٢ (

 .١/٦٦المقرب :  انظر)٣ (

 .٤/٢٥٣شرح الكافية :  انظر)٤ (

 .٢/٢٧٨الدر المصون :  انظر)٥ (

 .٤/٥٣٣المقاصد الشافية :  انظر)٦ (

 .٩/٤١٥، الخزانة ٢/٦٠٦، توضيح المقاصد ١٠/١٠٢التذييل :  انظر)٧ (

 .٣/٣٢الهمع :  انظر)٨ (

 .١٠/١٠٤ التذييل )٩ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  املعطوف يف العطفِ على الضمريِ املرفوعِ املتصل املؤكَّد

 النحويون يف حكم العطف على الضمري املرفوع املتصل، فمنعه البصريون من اختلف

ٍغري مؤكد أو فاصل ٍ إال يف ضرورة الشعر، وأجازه الكوفيون بفاصل وبغري فاصل يف ِّ ِ

  .)١(الشعر ويف االختيار 

ُفإذا أكد املضمر املتصل بالضمري املنفصل ووعطف عليه يف حنو قول اهللا  ِّ - تعاىل–ُ

ُلقد ك" ْ ْنتم أنـتم وآباؤكمََ َ ْ ُُْ َ ُ َُْ ِ اختلف العلماء يف املعطوف عليه على قولني)٢(" ْ ِ:  

ِأنه املضمر املؤكد املتصل بالفعل :أحدهما ، وهو قول ابن )٣(، ونسب للعبدي َّ

  .)٥(واختيار ابن إياز  )٤(بابشاذ 

ِالعبدي على ذلك بأننا إمنا أكدناه ليصح العطف عليه، فلو عطف على  واستدل
ُ

  .)٦(غريه لكان كإدغام امللحق 

 على ٍكما استدل ابن إياز على ذلك مبجيء صور كثرية ال يستقيم معها العطف إال

ٌ أن الله بريء "- تعاىل–الضمري املتصل، كقوله  َِ ََّ َّ ُُمن المشركني ورسولهَ ُ ََ َُ
ِ ِِ ْ ْ َ ")٧( 

ُُرسولهَ)فـــ ُ ٌريءبَ)معطوف على الضمري يف ) َ َمن المشركني(، و )ِ
ِ ِِ ْ ُ ْ َّسد مسد التأكيد، ) َ َّ

ِّوغري جائز أن يكون العطف على الساد  ُ)٨(.  

                                                 

 وما بعدها، المقاصد الشافية ٤/٢٠١٣ وما بعدها، االرتشاف ١/٤٧٤اإلنصاف :  انظر)١ (

٥/١٥٣. 

 .٥٤ األنبياء )٢ (

 .٢/٨٩٧المحصول في شرح الفصول :  انظر)٣ (

 .٢/٤٠٨شرح المقدمة الحسبة :  انظر)٤ (

 .٢/٨٩٧المحصول في شرح الفصول :  انظر)٥ (

 .المرجع السابق:  انظر)٦ (

 .٣ التوبة )٧ (

 .٢/٨٩٧ول في شرح الفصول المحص:  انظر)٨ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

ِّ العطف على الضمري املنفصل املؤكد، وهو قول الصيمريَّأن: والثاني ِ ِ فإذا :" قال. َ

ِأكدته باملنفصل صار تقدير العطف على هذا املنفصل؛ ألنه هو يف املعىن، فإذا 

ُأكرمت أخاك وعمرو، جاز وحسن؛ ألنك قد فصلت بني الضمري وبني : قلت ٌ
ُلو شاء الله  :"تعاىل–أخاك، فسد مسد املنفصل، ومثله قوله :  بقولكِاملعطوف عليه َّ َ َ َْ

َما أشركنا وال آباؤنا ُْ َ َََ َ َْ َُآباؤنا( عطف)١( " َ َأشركنا(على ضمري اجلماعة يف ) َ َْ ْ ؛ ألن ال )َ

  .)٢(توسطت بينهما، فقامت مقام التوكيد بالضمري املنفصل 

والرأي األول هو الراجح؛ طردا للباب على سنن واحد، فقد عطف على الضمري 

، فوجب أن يستمر احلكم يف املرفوع زيد ضربته وعمرا: املنصوب املتصل يف حنو

 كان قليال العطف ، أضف إىل ذلك أنه قد ورد يف الفصيح وإن)٣(املتصل أيضا 

  : ٍعلى الضمري املتصل املسترت دون فاصل، حنو قول الشاعر

َهر تـهادى ُقلت إذا أقبلت وز َ َ ٌ ِكنعاج املال... ْ َ
َ تـعسفن رمالَِ َْ َ ْ َّ َ َ )٤(  

لى الضمري املتصل مع التأكيد أو الفاصل؛ ًوطردا للباب فينبغي أن يكون العطف ع

  .ِّلذا فالبحث يوافق ما نسب إىل العبدي وغريه

  

                                                 

 .١٤٨ األنعام )١ (

 .١٤٠ ، ١/١٣٩  التبصرة والتذكرة)٢ (

 .٨٩٨ ، ٨٩٧/ ٢المحصول في شرح الفصول :  انظر)٣ (

، الخصائص ٢/٣٧٩الكتاب : ، وانظر٢٣٠ البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه )٤ (

، ٣/٣٧٤، شرح التسهيل البن مالك ١/٤٣١للعكبري ، اللباب ٢/٣٨٨، اإلنصاف ٢/٣٨٨

  .٤/١٦٤٦ المقاصد النحوية ٥/١٥٢المقاصد الشافية 

  .ملن عن الطريق: الصحراء، تعسفن رمال: المال: اللغة

 .من غير فاصل وال توكيد) أقبلت(على الضمير المتصل المستكن في ) ٌزهر(عطف : الشاهد



      
 
 

    
 
 

١٢١٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  كم رجلٍ جاءين: يف قولنا) كَم(إعراب اجلملةِ بعد 

ً اسم موضوع لعدد مبهم جنسا ومقدارا، وتكون استفهامية وخربية، فتلزم )كم( ً ً ً
ٍ ٍ

ً ومضافا إليها، وظرفا، ًوال،ًالصدارة، وتفتقر إىل التمييز، وتقع مبتدأ، ومفع ً
  .)١(ًومصدرا

ٍكم رجل : ومن املواضع اليت أعربت فيها مبتدأ قولنا ْ هنا مبتدأ، ) كم(جاءين، فـــَ

ِّونسب إىل العبدي أنه . )٢(متييزها جمرور، ومجلة جاءين يف حمل رفع خرب : ورجل ِ

صفة لرجل، وحيذف اخلرب، ويقدر مبا يايق باملعىن، وجيوز أال ) أتاين(أجاز أن يكون 

أقل رجل يقول : حتتاج إىل اخلرب؛ ألن الصفة أغنت عنه، وقاسه شبها على قوهلم

  .)٣(، وأغنت الصفة عن اخلرب صفة لرجل) يقول(مبتدأ، و) أقل(ذلك، فــ

: قال أبو علي: " يقول الرضيُّوالعبدي يف هذا الرأي مسبوق بأيب علي الفارسي، 

ء بوصف املضاف إليه كما حذف اخلرب بعد مبتدأ حذف خربه وجوبا، استغنا) أقل(

  .)٤(" لوال

َوقد رد العلماء قياس العبدي قول ِّ أقل رجل يقول : كم من رجل جاءين، على قولنا: ناَّ

  :ًذلك إال زيدا بأمرين

يف موضع اخلرب، فمحلها ) أقل(أن من العلماء من صرح بأن اجلملة بعد : أحدهما

املبتدأ البد له من خرب، وليس هنا ما يصلح للخرب غري هذه اجلملة، الرفع؛ ألن 

  .)٥(ونسب ذلك لألخفش 
                                                 

 .٢/٢٨٩، اللمحة في شرح الملحة ١/٢٥،٢٤التسهيل :  انظر)١ (

 .٣/١١٩، شرح المفصل البن يعيش ٤/٢١٠ للزجاج معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٢ (

، ٢/٧٨٥،٧٨٤االرتشاف : ، وانظر١٠/٣٨ نسبه إليه أبو حيان نقال عن العكبري في التذييل )٣ (

 .٣/٨٤٢، هداية السبيل ٢/١١٤المساعد 

 .٢/٩٤ شرح الكافية )٤ (

 .٩/٤٥١٨تمهيد القواعد :  انظر)٥ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

) أقل(يف  فالفرق بينهما واضح؛ ألن املبتدأ )١(إن سلمنا أن اجلملة صفة : والثاني

                         يف 

ٌقل رجل : معناه) ٍأقل رجل(معىن الفعل، فــ ٌمبتدأ يف الظاهر، فعل يف ) لأق(، فــ)٢(َّ
، فيكتفى باملضاف إليه الذي هو فاعل يف األصل، ويستغىن به عن ه وحقيقتهمعنا

  .)٣(يف معىن الفعل، فافرتقا ) كم(فليست اخلرب، خبالف كم رجل جاءين، 

أقل رجل يقول (و ) كم رجل جاءين(والذي يبدو راجحا عدم صحة القياس بني 

؛ ألن إعراب اجلملة يف املثال الثاين خمتلف فيها، وليست الوصفية فيها )ذلك

؛ لذا فإن البحث )كم(الفعل كما سبق خبالف َّمقطوعا �ا، كما أن أقل يف معىن 

  .َّخيالف العبدي فيما ذهب إليه

                                                 

ّ وإذا كانت الجملة في موضع الوصف فمحلها الجر، ورجحوا الوصفية فيها ألن حاجة النكرة إلى )١ (
أقل امرأة : ًاجة المبتدأ إلى الخبر؛ ولجريان الفعل على مطابقا للمجرور، فتقولالصفة أشد من ح

األصول : انظر. ُتقول ذلك، وأقل امرأتين تقوالن ذلك، وأقل نساء يقلن ذلك، عزي هذا لألخفش

 .١/٤٥١، النحو الوافي ٩/٤٥١٨، تمهيد القواعد ١/٦٣، البديع ٢/١٧٠

 .١/٦٣١، البديع ٢/٣١٤الكتاب :  انظر)٢ (

 .١/٤٥١، النحو الوافي ١٠/٣٨التذييل :  انظر)٣ (



      
 
 

    
 
 

١٢١٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  إعراب بيت من الشعر

  :يقول الشاعر

ُفليت كفافا كان خيـرك كله  ُّْ ُ َ ُ َ َِوشرك عين ما ارتـوى املاء مرتوي... ً َْ ُ َْ َ ُّ َ )١(  

  :إعراب البيت

َّخوات إن مبين على الفتح، ال حمل له من اإلعراب، واسم أٍّ حرف متن من :ليت
ابن وجعل . )٢(ف، وحذفه هنا من الضرورات ليت ضمري الشأن أو احلديث حمذو

  .)٣( شاذا أو ضعيفا احلاجب حذفه

واجلملة من ، وكيد لهت: �، وكلهامسها: ُ، وخيركمقدم عليها) كان(خرب  :ًكفافا
ُليت الشأن كان خريك كله : ليته، أي: ، والتقدير)ليت(وامسه وخربها خرب ) كان(

ِّكفافا عين، أي وال . )٥( ليتك: ، وإن شئت قدرته ضمري املخاطب، أي)٤(ًكافا : ً
يلزم اجلمل إذا كانت أخبارا عن ضمري الشأن أن تتضمن عائدا إليه؛ ألن اجلملة 

فليتك كان كفافا خريك فجائز، : ، فإن حكمت بأن التقديرنفسها هي الشأن
   .)٦() خريك: (الذي هو ضمري املخاطب الكاف من قوله) ليت(والعائد على اسم 

                                                 

، ٣/١٣٧افي شرح الكتاب للسير:  البيت من الطويل، منسوب ليزيد بن الحكم الثقفي، انظر)١ (

، الحماسة البصرية ١٠٥، رسالة الغفران ١/٢٨٧، البصريات ١٢٦اإليضاح ألبي علي الفارسي 

 .٢/٦٩٦، شرح شواهد المغني ١/٢٣٨، سمط اآللي ٢/٦٧٦

، اللباب ١/٢٨٠، ٢/١٨، أمالي ابن الشجري ٦٤، العسكريات ٢٥٩الحلبيات :  انظر)٢ (

 .١٠/٤٧٢، الخزانة ١/٢١٩للعكبري 

 ٢/٦٣٤األمالي :  انظر)٣ (

، إيضاح شواهد اإليضاح ١/١٥٠، اإلنصاف ٢/١٩، ١/٢٨٠أمالي ابن الشجري :  انظر)٤ (

 .٣/٥٣٥، المغني ١/١٤٣

، الخزانة ٣/٥٣٥، المغني ٤/٤٣٨، شرح الكافية للرضي ١/٢٨٠أمالي ابن الشجري :  انظر)٥ (

١٠/٤٧٣. 

 .١٠/٤٧٤، الخزانة ١/٢٨١أمالي ابن الشجري :  انظر)٦ (



      
 
 

    
 
 

١٢٢٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

مستغنية ) كان(؛ وجعل )ليت(بــ ) ًكفافا( نصب )٢( وغريه )١(ومنع أبو علي 
وفاعلها عن ) كان(مبرفوعها، مبعىن حدث ووقع، مع اإلخبار باجلملة اليت هي 

  .)٤() كفاف(لة اخلرب من عائد على ، وخلو مج)٣(؛ لقبح االبتداء بالنكرة )ًكفافا(

) كفافا( أن يكون )٨( والرضي )٧( والعكربي )٦( واألنباري )٥(وأجاز اجلرجاين 
) خريك(يف موضع خربه، وجيب نصب –كان خريك كله وشرك : ، وقوله)ليت (اسم
ضمريه ) كان(، وإذا جعلت يف )الكفاف(ضمري ) كان(؛ ألنك جتعل يف )شرك(و 

فليت شيئا مكفوفا : ، فكأنه قال)كان(، ووجب نصبه بأنه خرب)خريك(مل يرتفع به 
َّكان هو خريك وشرك َ.  

وعند غري أيب األولى، ) كان (، معطوفة علىمضمرة) كان (برواية الرفع اسم :ُّشرك
املظهرة، ويقدر ) كان(دل عليه خرب، املضمرة حمذوفا) كان (ّعلي يقدر خرب

ًوكان شرك كفافا، : والتقدير على هذا. )٩(احملذوف لفظ املذكور، وهو القياس  ُّ
أما . )١٠(ٍ مسندا إىل مرتو، فريتفع على أنه فاعل له )ارتوى(وهذا على أن يكون 

، وكان حقه أن يكون )ٍمرتو(- كانخرب : أي–ٍّأبو علي الفارسي فريى أن اخلرب 
                                                 

 ٦٠/التذييل ٥: انظر.  نسب المنع إليه في التذكرة)١ (

 .٤/٤٧٥، الخزانة ٢/٦٣٤، أمالي ابن الحاجب ١/٢٨١أمالي ابن الشجري :  انظر)٢ (

 .٥/٦٠، التذييل ١/١٤٥إيضاح شواهد اإليضاح :  انظر)٣ (

، إيضاح شواهد اإليضاح ٢/٦٣٤، أمالي ابن الحاجب ١/٢٨١ ابن الشجري أمالي:  انظر)٤ (

١/١٤٥. 

 .١/٤٦٧المقتصد :  انظر)٥ (

 .١/١٥٠اإلنصاف :  انظر)٦ (

 .١/٢٢٠اللباب :  انظر)٧ (

 .٤/٣٨٠شرح الكافية :  انظر)٨ (

ال حاجة إلى هذا : " قال الدماميني. ١٠/٤٧٥، الخزانة ٢/٢٠،١٩أمالي ابن الشجري :  انظر)٩ (

: انظر". صح كونه خبرا عنهما، إذ هو صالح لإلخبار عن االثنين وغيرهماي) ًكفافا(التقدير؛ فإن 

 .٢/٧٢حاشية الشمني 

 .٣/٥٣٦المغني :  انظر)١٠ (



      
 
 

    
 
 

١٢٢١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، وهو من الضرورات )١( ًمرتويا، لكنه أسكن الياء؛ إلقامة الوزن والقافية
  .)٢(املستحسنة

 وجاز تعلقها محال على املعىن؛ ألن حق ،)مرتو( يف الوجهني متعلقة بـت )عن(و 
ٍّارتويت منه أو به، لكنه حممول على معىن كاف؛ ألن الشارب إذا : اللفظ أن يقول

  .)٣(َّروي كف 

ُ حمذوفة، وسهل حذفها تقدم )ليت(فجعله امسا لــ  بالنصب )َّشرك(ومن روى  َ
ٍوليت شرك مرتو عين، و : ذكرها، فكأنه قال ٍ حينئذ على ما تستحقه من )ٍمرتو(َّ

  . )٤( )ليت(إسكان الياء؛ لكونه خربا لــ 

 املذكورة، إن قدر ضمري )ليت(اسم  املنصوب على )َّشرك(ُوأجاز ابن هشام عطف 
اسم ليت ، العطف على )٧(، والسخاوي )٦(، وأجاز العكربي )٥( املخاطب

  .)٨(املذكورة وهو ضمري الشأن، ووصف البغدادي ذلك بالغفلة 

: الرفع على تقدير حذف املضاف، وتقديره) الماء(ى مذهب أيب علي جيوز يف وعل
ما ارتوى أهل املاء، أو شارب املاء، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه، 

 )ارتوى( رفعا على أنه فاعل )الماء(يكون وأجاز بعضهم أن . )٩(فاكتسى إعرابه 

                                                 

 .٢/٩٧الخصائص : انظر.  وهي لغة حكاها األخفش وأبو عبيد وقطرب وأكثر الكوفيين)١ (

 .١٠/٤٧٨الخزانة : روانظ. ٢/٢١،٢٠، ١/٢٨ نسب ذلك إليه ابن الشجري في األمالي )٢ (

 .٣/٥٣٨، المغني ١/٢٨٣أمالي ابن الشجري :  انظر)٣ (

 .٣/٥٣٧، المغني ١/٢٨٢، ٢/٢١أمالي ابن الشجري :  انظر)٤ (

 .٣/٥٣٧المغني :  انظر)٥ (

 .١/٢٢٠اللباب :  انظر)٦ (

 .٢/٧٢١سفر السعادة :  انظر)٧ (

 .١٠/٤٨٠ الخزانة )٨ (

، المغني ١/١٤٤، إيضاح شواهد اإليضاح ٢/٢٢، ١/٢٨٣أمالي ابن الشجري :  انظر)٩ (

٣/٥٣٩. 



      
 
 

    
 
 

١٢٢٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

، وجاز على هذا الوجه )١(" وهو ضعيف: " من غري تقدير مضاف قال العكربي
  .)٢(وصف املاء باالرتواء للمبالغة 

َما ارتوى الناس املاء، أي: ٍّ متبعا مذهب أيب علي أراد)٣( )الماء(من نصب و من : ُ
:"  قال البغدادي.)٤(فوصل الفعل فنصب املاء، أضمر الفاعل وحذف اخلافض، 

ْوال خيفى أن هذا القول تعسف من وجهني َ ْ َ َْ َ َ ََ َأحدمها: َ ُّحذف الفاعل من غري الصور : َ ِ َْ
  .املعدودة

َوثانيهما َ
ِ ََحذف الباء وحرف اجلر ال حيذف إال مساعا: َ َِّ َ َّْ َْ ")٥(.  

ٌمنصوب) مرتوي(أن  بابشاذ ونسب البن ُ َ على المصدر أيَْ َِ عليه بأن َُّد ور،ارتواء: ْ ِ
ََْ

َاسم الفاعل فيما زاد على الثالثة ال يكون مصدرا ََ َّ َ َ
ِ ِ َْ ْيكون ذلك يف اسم َََِّ وإمنا ،ْ ِ َِ

ُالمفعول،  ْ َ َوكأنه قاسْ ََُّ ِقم قائما: َْ على الثالثي حنوُهََ َ َائما وقد قعد النَّاسَ وأ ق،ُ
ِ.  

ًجتويز هذا إمنا يتصور يف رفع املاء وجعل المعطوف مشاركا : قال البغدادي ُ ْ َ َْ
َ

ِ ََّّ َ َ َْ ِ َ َ ِ َ
َللمعطوف عليه يف خربه ِ ِ

ََْ )٦(.  

مصدرية ظرفية، وهي وما بعدها يف تأويل مصدر، : )ما ارتوى(:  يف قوله)ما(و 
  .)٧(مدة ارتواء املاء : ا نصب على الظرف بتقدير مضاف، أيوموضعها بصلته

                                                 

 .١/٢٢٠ اللباب )١ (

، ٣/٥٣٩، المغني ٤/٣٨٠، شرح الكافية للرضي ٢/٢٣، ١/٢٨٤أمالي ابن الشجري :  انظر)٢ (

 .١٠/٤٧٩الخزانة 

ُ وصف ابن الشجري وجه نصب الماء بالتكلف والبعد)٣ ( ، الخزانة ١/٢٨٤األمالي : انظر. ُ

 .١/٢٢٠اللباب ". الصحيح في الماء النصب:" ، بينما قال العكبري١٠/٤٧٩

 .٢/٣٢، ١١/٢٨٤أمالي ابن الشجري :  انظر)٤ (

 .١٠/٤٧٩  الخزانة)٥ (

 .١٠/٤٨٠الخزانة :  انظر)٦ (

 .١/١٣٤، إيضاح شواهد اإليضاح ١/٢٨٤، أمالي ابن الشجري ١/٤٧٧المقتصد :  انظر)٧ (



      
 
 

    
 
 

١٢٢٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

وأبو طالب العبدي مل يعرف يف البيت إال نصب املاء، ومل :" يقول ابن الشجري
): ما ارتوى املاء مرتو: (عىنم: ، وذلك أنه قال)مرتو(إىل ) ارتوى (يتجه له إال إسناد

   .)١(" ٌما شرب املاء شارب

فليتك كان خريك : ، كأنه قال)كفافا(فيما ذهب إليه العبدي متعلقة بــ ) عن(و 
، وأما نصب املاء فعلى تقدير حذف اجلار، )٢(شرك كافا عين ما ارتوى املاء مرتو و

  .)٣(ما ارتوى من املاء، أو باملاء : أي

والقول عندي فيه أن االلتزام بالظاهر :" ُّمث ابن الشجري ما ذهب إليه العبدي قائال
ال : على ما ذهب إليه العبدي أشبه مبذاهب العرب فيما يريدون به التأبيد، كقوهلم

  .)٤(" افعل كذا ما طار طائر، وال أكلمك ما مسر سامر

والرتجيح هنا بني وجهي رواية النصب مييل قليال إىل ما ذهب إليه العبدي، فإنه وإن 
إال إنه سلم من حذف الفاعل ) املاء(اشرتك مع التأويل األول يف حذف اجلار قبل 

ُّي فيما ذهب يف غري الصور اليت نص عليها العلماء؛ لذا فإن البحث يوافق العبد
ُّما ذهب إليه العبدي أشبه مبذاهب :" -- رمحه اهللا–إليه؛ وهلذا قال ابن الشجري 

  .)٥(" العرب فيما يريدون به التأبيد

  

  

  
                                                 

، وذكر أن أبا علي الفارسي قد أشار إلى ما قاله العبدي في كتابه ٢/٢٤ أمالي ابن الشجري )١ (

 .٢/٦٤٣أمالي ابن الحاجب : وانظر. التذكرة

، سفر ٢/٧٢١، المغني ٤/٣٨٠، شرح الكافية للرضي ١/٢٨٥أمالي ابن الشجري :  انظر)٢ (

 .٢/٧٢١السعادة 

، شرح الكافية للرضي ٢/٦٣٤ ، أمالي ابن الحاجب١/٢٨٥أمالي ابن الشجري :  انظر)٣ (

 ٣/٥٤٠، المغني ٤/٣٨٠

 .١٠/٤٨٠، الخزانة ١/٢٨٥أمالي ابن الشجري ) ٤ (

 .١٠/٤٨٠، الخزانة ١/٢٨٥أمالي ابن الشجري ) ٥ (



      
 
 

    
 
 

١٢٢٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  :اخلامتة

  وبعد         والختام البدء في � الحمد

ِّللشيخ أيب بكر بن بقية العبدي، رصد فعقب هذه الوقفات مع اآلراء النحوية 
  :البحث ما يلي

  .ما زال من أعالم العربية الكثري ممن يستحق أن يقف مع فكره وآرائه الباحثون :أوال

َ أن السبب يف قلة ما كتب عن الشيخ وعن مصنفاته معاصرته ابن جين وغريه :ثانيا ُ ِ ُِ َّ

لى مصنفا�م وفكرهم وآرائهم من العلماء الذين أقبل الناس عليهم يف حيا�م، وع

  .بعد وفا�م

ُ كان العبدي ذا شخصية حاضرة متميزة، مل يقف بفكره عند حدود مذهب :ًثالثا
بعينه أو شخصية بعينها، وإمنا اختار ما ثبت عنده بدليله، كما انفرد ببعض اآلراء 

  .اليت مل أجدها لغريه من العلماء

 السابقني، أفاد منه وبىن عليه، وقد نال  يف آرائه إىل كالمُّرجع العبدي: ًرابعا

  .الفارسي شيحه النصيب األوفر من ذلك

آلراء العبدي أثر يف مصنفات من أتى بعده من العلماء، منذ القرن : ًخامسا

  .السادس اهلجري، وحىت القرن الثاين عشر، نقلوها وناقشوها اختيارا أو اعرتاضا

  

  

  



      
 
 

    
 
 

١٢٢٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

   املصادرمسرد
 الف حناة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي، حتقيـق دائتالف النصرة يف اخت /

 .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧عامل الكتب، / طارق اجلنايب، ط
 حــــسني حممــــد شــــرف، جممــــع اللغــــة العربيــــة / اإلبــــدال البــــن الــــسكيت، حتقيــــق د

  .م١٩٧٨ –ه ١٣٩٨بالقاهرة، 
 دار :  طإبـراهيم عطـوة عـوض،/  من حـرز األمـاين أليب شـامة، حتقيـق إبراز املعاين

 .الكتب العلمية
  ابــــن فــــالح النحــــوي، آراؤه ومذهبــــه، مــــع حتقيــــق اجلــــزء األول مــــن كتابــــه املوســــوم

عبــد الــرزاق عبــد الــرمحن أســعد الــسعدي، كليــة / بــاملغين، رســالة دكتــوراة للباحــث
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤اللغة العربية، جامعة أم القرى، 

 أمحـد حممـد عبـد / لـصقلي، حتقيـق دأبنية األمساء واألفعال واملصادر البن القطـاع ا
 .م١٩٩٩دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، / الدامي، ط

 حملمــد بــن عــالن الــصديقي الــشافعي، إحتــاف الفاضــل بالفعــل املبــين لغــري الفاعــل ،
  .م٢٠٠١دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل / إبراهيم مشس الدين، ط/ حتقيق

 أنـس :  حتقيـق–ات األربعـة عـشر، للبنـاء الـدمياطي ء البشر يف القراءإحتاف فضال
  . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ – األوىل –دار الكتب العلمية :  ط–مهرة 

 اخلاجنى مكتبة: ط حممد، عثمان رجب/ د حتقيق حيان، ألىب الضرب ارتشاف. 
 األوىل األرقـــم، أيب بـــن األرقـــم دار: ط األنبـــاري، الـــدين كمـــال ل العربيـــة أســـرار 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
 اللغـة جممـع مطبوعـات طليمـات، خمتـار غـازي/ حتقيق للسيوطي، والنظائر األشباه 

  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧ بدمشق، العربية
 الثالثـة مؤسسة الرسالة/ عبد احلسني الفتلي، ط/ األصول البن السراج، حتقيق د ،

 .م١٩٨٨
 موســى علــي موســى / زكريــا األنــصاري، حتقيــق د/ إعــراب القــرآن املنــسوب للــشيخ

  .م٢٠٠١-ه١٤٢١مسعود، األوىل 
 عــامل الكتــب ـ بــريوت : ، طزهــري غــازي زاهــد/ إعــراب القــرآن للنحــاس، حتقيــق د

 ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩(



      
 
 

    
 
 

١٢٢٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 م٢٠٠٢. دار العلم للماليني، اخلمسة عشرة: األعالم للزركلي، ط. 
 مكتبــة لبنــا ناشــرون، / فخــر الــدين قبــاوة، ط/ األلفــاظ البــن الــسكيت، حتقيــق د

 .م١٩٩٨ األوىل
 دار عمـار، األردن / فخـر صـاحل سـليمان قـدارة، ط/ أمايل ابن احلاجب، حتقيق د

  .م١٩٨٩-ه١٤٠٩
 ــ هــ١٤١٣ األوىل اخلـاجنى،: ط ى،الطنـاح حممود / د حتقيق ،الشجرى ابن أماىل 

  .م١٩٩٢
 ــــة، د ــــة، األوىل / حــــسن العثمــــان، ط/ األمهــــات يف األبــــواب النحوي املكتبــــة املكي

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥
 دار الكتب العلمية، بريوت: إمالء ما من به الرمحن للعكربي، ط. 
  أم البــاب يف النحــو، ألريــج بنــت عثمــان بــن إبــراهيم املرشــد، رســالة ماجــستري يف

 .ه١٤٢٢-١٤٢١كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
  دار :  طحممد أبو الفـضل إبـراهيم،/ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، حتقيق

  .م١٩٨٢ه، ١٤٠٦القاهرة، األوىل . الفكر العريب
 حممـد حميـي الـدين / يـق ، حتقئل اخلالف بني النحـويني لألنبـارياإلنصاف يف مسا

  .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ األوىل عبد احلميد، املكتبة العصرية،
 يوســف الــشيخ حممــد / حتقيــق ، ك إىل ألفيــة ابــن مالــك البــن هــشامأوضــح املــسال

  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا: البقاعي، ط
 دار : حممـد بـن محـود الـدعجاين، ط/  حتقيـق د،إيضاح شواهد اإليـضاح، للقيـسي

 . م١٩٨٧- هـ ١٤٠٨، األوىل،  لبنان–الغرب اإلسالمي، بريوت 
 عــامل / كــاظم حبــر املرجــان، ط/ اإليــضاح العــضدي أليب علــي الفارســي، حتقيــق د

 .م١٩٩٦-ه١٤٢٦الكتب، الثانية 
 دار / ، إلمساعيــــل البغــــدادي، طإيــــضاح املكنــــون يف الــــذيل علــــى كــــشف الظنــــون

 .إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان
 ســعاد / بــاهر الربهــان يف معــاين مــشكالت القــرآن، لبيــان احلــق النيــسابوري، حتقيــق

  .م١٩٩٨-ه١٤١٩جامعة أم القرى، / بنت صاحل بن سعيد بابقي، ط



      
 
 

    
 
 

١٢٢٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 عادل أمحـد عبـد ا�ـود، علـي حممـد عـوض، ط/ يب حيان، حتقيقالبحر احمليط أل /
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣األوىل .  بريوت–دار الكتب العلمية 

 دار الكتب العلميـة :  ط–أمحد عبد السالم /  حتقيق –م بدائع الفوائد البن القي
 . م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ – األوىل –
 جامعـــة أم / د علـــي الـــدين، طأمحـــ/ البــديع يف علـــم العربيـــة البـــن األثـــري، حتقيـــق د

  .ه١٤٢٠القرى، األوىل 
 األوىل ر العرب اإلسـالميدا: ، طعياد الثبيىت/ البسيط البن أىب الربيع، حتقيق د ،

 ).م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧(
 حممـــد الـــشاطر أمحـــد حممـــد أمحـــد، ط/ البـــصريات أليب علـــي الفارســـي، حتقيـــق د /

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥مطبعة املدين، األوىل، 
 املكتبــة العــصرية، / حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط/ لوعــاة للــسيوطي، حتقيــقبغيــة ا

 .لبنان
 للطباعــة دار ســعد الــدين / البلغــة يف تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، للفريوزابــادي، ط

  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١والنشر والتوزيع، األوىل 
 ن تاريخبدو. دار اهلداية/ جمموعة من احملققني، ط/ تاج العروس للزبيدي، حتقيق. 
 َتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم بـشار / ، لشمس الدين الذهيب، حتقيق دََ

 .م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، األوىل، / عواد معروف، ط
 دار الغـرب / بشار عـواد معـروف، ط/ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، حتقيق د

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢اإلسالمي، األوىل، 
 جامعة أم القرى: ، طفتوح أمحد مصطفى/ ة للصمريى، حتقيق دالتبصرة والتذكر ،

 ).م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢(األوىل 
 عبــــد / التبيــــني عــــن مــــذاهب النحــــويني البــــصريني والكــــوفيني، للعكــــربي، حتقيــــق د

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦دار الغرب اإلسالمي، األوىل / الرمحن العثيمني، ط
 م١٩٨٤لتونسية للنشر الدار ا/ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ط.  
 ــــق د ــــشواهد البــــن هــــشام، حتقي دار : عبــــاس مــــصطفى الــــصاحلي، ط/ ختلــــيص ال

 . م١٩٨٦ – ه ١٤٠٦الكتاب العريب، 



      
 
 

    
 
 

١٢٢٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 ه ١٤١٩دار الكتــــب العلميــــة، / تـــذكرة احلفــــاظ، لـــشمس الــــدين الـــذهيب، ط– 
  .م١٩٩٨

 ق، دار القلـم، دمـش: حـسن هنـداوى، ط/ التذييل والتكميل ألىب حيان، حتقيق د
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩األوىل 

 عــادل حمــسن / ترشــيح العلــل يف شــرح اجلمــل، لــصدر األفاضــل اخلــوارزمي، حتقيــق
 .ه١٤١٨جامعة أم القرى، األوىل / سامل العمريي، ط

 حممــــد بــــدوي املختــــون، ط/ تــــصحيح الفــــصيح وشــــرحه البــــن درســــتويه، حتقيــــق /
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية، 

 حممد باسل العيون الـسود، /  على التوضيح للشيخ خالد األزهري، حتقيقصريحالت
 . م١٩٩٢- هـ ١٤١٢، األوىل  بريوت–دار الكتب العلمية / ط
 م١٩٨٣-ه١٤٠٣دار الكتب العلمية، األوىل / التعريفات للجرجاين، ط. 
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت/ تفسري األلوسي، ط. 
 كمـال يوسـف / رواة السنن واملسانيد، البن نقطة احلنبلي، حتقيـق دالتقييد ملعرفة ل

  .م١٩٨٨ه، ١٤٠٨دار الكتب العلمية، األوىل / احلوت، ط
 دار :  طوآخــــرين،علــــى حممــــد فــــاخر / ، حتقيــــق د متهيــــد القواعــــد لنــــاظر اجلــــيش

  . م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨السالم، األوىل 
  دار إحياء الرتاث العريب : ، طحممد عوض مرعب/ �ذيب اللغة لألزهري، حتقيق

 .م٢٠٠١ بريوت، األوىل، –
 ـــرمحن علـــى ســـليمان، ط/ توضـــيح املقاصـــد للمـــرادى، حتقيـــق دار الفكـــر : عبـــد ال

 ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢(، األوىل العرىب
 جامع البيـان يف القـراءات، أليب عمـرو الـداين، جمموعـة رسـائل ماجـستري، الناشـر /

 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨ جامعة الشارقة، اإلمارات، األوىل
 دار العلـم للماليـني، األوىل / رمـزي البعلبكـي، ط/ مجهرة اللغـة البـن دريـد، حتقيـق

 .م١٩٨٧
 دار : ط ،خـر الــدين قبــاوة ـ حممــد نــدمي فاضــلف/ ، حتقيــق داجلـىن الــداىن للمــرادى

 ).م١٩٨٢هـ ـ ١٤١٣(، األوىل الكتب العلمية



      
 
 

    
 
 

١٢٢٩

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 عـادل أمحـد / د علـي معـوض، الـشيخحممـ/ اجلواهر احلسان للثعاليب، حتقيق الشيخ
 .ه١٤١٨دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، األوىل / عبد املوجود، ط

 ه١٣٠٥مطبعة حممد أفندي مصطفى / حاشية الشمين على مغين اللبيب، ط.  
 املكتبــة : ، ططــه عبـد الــرءوف سـعد/ حاشـية الـصبان علــى شـرح األمشــوىن، حتقيـق

 .التوفيقية
 دار / بــدر الــدين قهــوجي، بــشري جوجيــاين، ط/ فارســي، حتقيــقاحلجــة أليب علــي ال

 .املأمون للرتاث
 دار الرسالة/ سعيد األفغاين، ط/ حجة القراءات البن زجنلة، حتقيق.  
  مؤســسة الرســالة : علــي توفيــق احلمــد، ط/ حــروف املعــاين والــصفات، حتقيــق–

  .م١٩٨٤ ،، األوىلبريوت
 دار القلـم، دمـشق، : حـسن هنـداوي، ط/  داحللبيات أليب علي الفارسـي، حتقيـق

 . م١٩٨٧ – ه ١٤٠٧
 عــــامل / خمتــــار الــــدين أمحــــد، ط/ احلماســــة البــــصرىي أليب احلــــسن البــــصري، حتقيــــق

  .الكتب، بريوت
 اهليئــة املـــصرية العامـــة : ، طعبــد الـــسالم هـــارون/ خزانــة األدب للبغـــدادي، حتقيـــق

  ).م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧(للكتاب 
  ،املكتبة العلمية: ، طحممد على النجار/ حتقيقاخلصائص البن جىن. 
 زهـــري عبـــد ا�يــــد / ، حممـــد أمحـــد األشـــويل، دَّخـــصائص أمـــات األبـــواب النحويـــة

 .سلطان، حبث مستل من جملة كلية الرتبية، جامعة واسط، العدد السادس
 دار / دراســــات ألســــلوب القــــرآن الكــــرمي للــــشيخ حممــــد عبــــد اخلــــالق عــــضيمة، ط

 .هرةاحلديث بالقا
 شـوقي بنبـني، حممـد سـعيد / الدر الثمـني يف أمسـاء املـصنفني البـن الـساعي، حتقيـق

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠دار الغرب اإلسالمي، تونس، األوىل / حنشي، ط
 دار القلـــــم : ، طأمحـــــد حممـــــد اخلـــــراط/ الـــــدر املـــــصون للـــــسمني احللـــــيب، حتقيـــــق د

 .بدمشق
 مطبعـــة املـــدين، / شـــاكر، طحممـــود حممـــد / دالئـــل اإلعجـــاز للجرجـــاين، حتقيـــق د

  .م١٩٩٢-ه١٤١٣جدة، الثالثة -القاهرة



      
 
 

    
 
 

١٢٣٠

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 دار صـادر بـريوت، الثالثـة : ، طحممد يوسف جنـم/ ، حتقيق ديوان أوس بن حجر
 . م١٩٧٩ – ه ١٣٩٩،
 دار / علــي ذو الفقــار شــاكر، ط/ ديــوان تــأبط شــرا وأخبــاره، مجــع وحتقيــق وشــرح

 .م١٩٩٩-ه١٤١٩الغرب اإلسالمي، الثانية 
 دار الكتــب العلميــة، / أمحــد حــسن بــسج، ط/ وان ذي الرمــة، قــدم لــه وشــرحهديــ

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥بريوت، األوىل 
 دار القلم، بريوت/ ديوان عمر بن أيب ربيعة، ط. 
 دار الكتـــب / علـــي حـــسن فـــاعور، ط/ رســـالة الغفـــران أليب عـــالء املعـــري، حتقيـــق

 .م٢٠٠١-ه١٤١٢العلمية، بريوت، 
  دار / عبـــد الـــرازق املهـــدي، ط/ التفـــسري البـــن اجلـــوزي، حتقيـــقزاد املـــسري يف علـــم

  .ه١٤٢٢الكتاب العريب، األوىل 
 حــامت الــضامن، / الزاهــر يف معــاين كلمــات النــاس، أليب الربكــات األنبــاري، حتقيــق

  .م١٩٩٢-ه١٤١٢مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل 
  القلــــم، دار: حــــسن هنــــداوى، ط/ ســـر صــــناعة اإلعــــراب البــــن جـــىن، حتقيــــق د 

 . م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥األوىل 
 ه١٤٠٠دار املعارف، الثانية، / شوقي ضيف، ط/ السبعة البن جماهد، حتقيق.  
 ر بريوت، الثانيـة دار صاد: ، طشاكر الفحام/ سفر السعادة للسخاوي، حتقيق د

 . م١٩٩٥ – ه ١٤١٥
  ،رناؤوط، عبد القادر األ/ حتقيقسلم الوصول إىل طبقات الفحول، حلاجي خليفة

 .مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا/ ط
 عبــد العزيــز امليمــين، / مســط اآليل يف شــرح أمــايل القــايل أليب عبيــد البكــري، حتقيــق

 .دار الكتب العلمية، بريوت/ ط
 م٢٠٠٦-ه١٤٢٧دار احلديث، القاهرة، / سري أعالم النبالء، للذهيب، ط. 
 مكتبـة / حممـد علـي الـريح هاشـم، ط/ شرح أبيات سيبويه البن السريايف، حتقيق د

  .م١٩٨٤-ه١٣٩٤الكليات األزهرية، 
 عبد العزيز رمـاح، أمحـد يوسـف دقـاق، ط/ ، حتقيق شرح أبيات املغىن للبغدادى :

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٧دار املأمون للرتاث، الثانية 



      
 
 

    
 
 

١٢٣١

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 املكتبة التوفيقية: ، ططه عبد الرءوف سعد/ شرح األمشوىن على األلفية، حتقيق.  
 دار الكتــب : حممــد باســل العيــون الــسود، ط/  حتقيــق ،شــرح األلفيــة البــن النــاظم

  . م٢٠٠٠ – ه ١٤٢٠ريوت، األوىل ، بالعلمية
 دار الـرتاث: حممد حمي الدين عبد احلميـد، ط/ قيق ، حتشرح األلفية البن عقيل ،

 .  م١٩٨٠ – ه ١٤٠٠ دار مصر للطباعة، العشرون القاهرة،
 املختـونحممـد بـدوي/ بـد الـرمحن الـسيد، دع/ ، حتقيـقن مالكشرح التسهيل الب  ،

  ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(دار هجر األوىل : ط
  حممـد عبـد النـيب حممـد عبيـد، / قيـق ، حت)النحـوي القـسم(شرح التسهيل للمـرادي

  . هـ١٤٢٧ – م ٢٠٠٦مكتبة اإلميان باملنصورة، األوىل : ط
  بدون بياناتبو جناحصاحب أ/ شرح اجلمل البن عصفور، حتقيق د ،. 
 ١٩٨٣دار الكتاب اللبناين، األوىل / شرح ديوان الفرزدق، إليا احلاوي، ط. 
 عبـد املقـصود حممـد / ن احلاجب لـركن الـدين االسـرتاباذي، حتقيـق دشرح شافية اب

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥األويل  مكتبة الثقافة الدينية، :، طعبد
 عبد الغين الدقر، / البن هشام، حتقيق ب يف معرفة كالم العرب شرح شذور الذه

  . سوريا– الشركة املتحدة للتوزيع :ط
 عمـــادة : ، طنـــواف بـــن جـــزاء احلـــارثي/ ور الـــذهب للجـــوجري، حتقيـــق شـــرح شـــذ

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣عة اإلسالمية، املدينة املنورة، األوىل، البحث العلمي باجلام
 حميـــي حممـــد الزفـــزاف، دحممـــ احلـــسن، نـــور حممـــد / حتقيـــق للرضـــى، الـــشافية شـــرح 

 .م١٩٨٢ ـ هـ ١٤٠٢ العلمية الكتب ردا: ط احلميد، عبد الدين
 كليـــة دكتـــوراه، رســـالة عقـــاب، مـــصطفى ثريـــا/ حتقيـــق للنيـــسابوري، الـــشافية شـــرح 

 .م١٩٩٢-ه١٤١٢ القرى، أم جامعة العربية، اللغة
 ثالــــرتا جلنـــة/ ط كوجــــان، ظـــافر أمحـــد/ حتقيــــق للـــسيوطي، املغــــين شـــواهد شـــرح 

 .م١٩٦٦-ه١٣٨٦ العريب،
 األوىل جاســــم، عبيــــد مهــــدي/ د حتقيــــق اللخمــــي، هــــشام البــــن الفــــصيح شــــرح 

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٩
 حممـــد حمـــي الـــدين عبـــد / قيـــق ، حت البـــن هـــشامالـــصدى وبـــل النـــدى قطـــر شـــرح

 .١٨٨٣احلميد، الطبعة احلادية عشرة 



      
 
 

    
 
 

١٢٣٢

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 رسـالة لـدين،ا محيـد حـسني بـن حممـد بـن نـصار/ حتقيق فالح، البن الكافية شرح 
  .ه١٤٢٢-١٤٢١ القرى، أم جامعة العربية، اللغة كلية ماجستري،

 ليبيـا، قـاريونس،جامعـة : يوسف حـسن عمـر، ط/ شرح الكافية للرضي، حتقيق د 
 . م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥

 علــى حممــد عــوض، عــادل أمحــد عبــد / شــرح الكافيــة الــشافية البــن مالــك، حتقيــق
  ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠(وىل ، األيةدار الكتب العلم: ، طاملوجود

  دار : أمحــد حــسن مهــديل، علــي ســيد علــي، ط/ شــرح الكتــاب للــسريايف، حتقيــق
 . م٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩الكتب العلمية، األوىل، 

 جامعة اإلمام حممـد بـن : إبراهيم أبو عبادة، ط/ شرح اللمع لألصفهاىن، حتقيق د
 ).م١٩٩٠هــ ١٤١٠(، األوىل سعود

 ه١٤٢٠اخلــاجني، األوىل / رجــب عثمــان، ط/ قيـق دشـرح اللمــع للواســطي، حت-
 .م٢٠٠٠

 شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــاب احللــيب، الثالثــة، / شــرح املــراح لــديكنقوز، ط
  .م١٩٥٩-ه١٣٧٩

 دار الكتــــب العلميــــة: إمييــــل يعقــــوب، ط/ فــــصل البــــن يعــــيش، حتقيــــق شــــرح امل ،
 .م٢٠٠١- هــ ١٤٢٢بريوت، األوىل 

 املكتبـــــة / خالــــد عبـــــد الكـــــرمي، ط/  البــــن بابـــــشاذ، حتقيـــــقشــــرح املقدمـــــة احملـــــسبة
  .م١٩٧٧العصرية، الكويت، األوىل 

 دار العلـــم للماليـــني/ أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــا، ط/ ، حتقيـــقالـــصحاح للجـــوهري ،
 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧الرابعة 

 اليمامـة – كثـري ابـن دار :ط البغـا، ديـب مـصطفى / حتقيق البخاري، صحيح – 
  .م ١٩٨٧- هـ ١٤٠٧ ،الثالثة بريوت،

 ار إحيـاء الـرتاث العـريب د: ط ،حممـد فـؤاد عبـد البـاقي / حتقيـق ،مـسلم صحيح– 
  بريوت 

  جامعــة أم القــرى، : حمــسن ســامل العمــريى، ط/ الــصفوة الــصفية للنيلــى، حتقيــق د
 .هـ١٤٢٠األوىل 

 علي جابر املنصوري/ العسكريات أليب علي الفارسي، حتقيق د. 



      
 
 

    
 
 

١٢٣٣

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 دار الفكـر املعاصـر :  ط–مهـا مـازن املبـارك : قيـق حت–حـو للـوارق العلل يف الن– 
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ –األوىل 

 حممـــد باســـل / عمـــدة احلفـــاظ يف تفـــسري أشـــرف األلفـــاظ للـــسمني احللـــيب، حتقيـــق
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل / العيون السود، ط

  املخزومـي، د إبـراهيم الـسامرائي، طمهـدي / ، حتقيـق دالعني للخليـل ابـن أمحـد :
 .دار ومكتبة اهلالل

 أمحــد حممــود عبــد الــسميع، / غيــث النفــع يف القــراءات الــسبع للصفاقــسي، حتقيــق
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل / ط
 ّحممــد نظــام الــدين الفتــيح، ط/ الفريــد يف إعــراب القــرآن ا�يــد للهمــذاين، حتقيــق /

 .ه١٤٢٧ار الزمان للنشر والتوزيع مكتبة د
 دار املعارف، القاهرة/ عاطف مدكور، ط/ فصيح ثعلب، حتقيق د. 
 عبـــد / أمهيتـــه، مـــصطلحاته، أغراضـــه، د. الفعـــل املبـــين للمجهـــول يف اللغـــة العربيـــة

الفتاح حممد، حبث مستل من جملة جامعة دمـشق، ا�لـد الثـاين والعـشرون، العـدد 
 .م٢٠٠٦األول والثاين، 

 حممـود يوسـف فجــال، ط/ فـيض نـشر االنـشراح البـن الطيــب الفاسـي، حتقيـق د /
 دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، الثانية 

 أشـــرف إبـــراهيم / القـــراءات الـــيت ا�مهـــا النحـــاة بـــاللحن، مجعـــا ودراســـة، الباحـــث
 . فرع جامعة األزهرالشواديف، رسالة ماجستري، كلية اللغة العربية باملنصورة،

 دار / عمــــر عبــــد الــــسالم تــــدمري، ط/ الكامــــل يف التــــاريخ البــــن األثــــري، حتقيــــق
  .م١٩٩٧-ه١٤١٧الكتاب العريب، بريوت، األوىل 

  مكتبــــة اخلــــاجني، الثالثــــة: عبــــد الــــسالم هــــارون، ط/ الكتــــاب لــــسيبويه، حتقيــــق ،
 . م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨

 علــــي دحــــروج، ط/ ي، حتقيــــق دكــــشاف اصــــطالحات الفنــــون والعلــــوم للتهــــانو /
 .م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، األوىل 

 م١٩٤١مكتبة املثىن، بغداد / كشف الظنون حلاجي خليفة، ط. 
 املكتــىب العــصرية، / ريــاض اخلــوام، ط/ ّالكنــاش يف فــين النحــو والــصرف، حتقيــق د

 .م-ه٢٠٠٠بريوت 



      
 
 

    
 
 

١٢٣٤

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 عـادل أمحـد عبـد املوجـود، / قيـق  علوم الكتـاب البـن عـادل احلنبلـى، حتاللباب ىف
 .)م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩(، األوىل دار الكتب العلمية: ، طمعلى حممد عوض

 دار : عبــد اإللــه النبهــان، ط/  يف علــل البنــاء واإلعــراب للعكــربي، حتقيــق داللبــاب
  . م١٩٩٥-هـ  ١٤١٦،  دمشق، األوىل–الفكر 

 هـ١٤١٤-الثة ، الث بريوت–ر دار صاد:  ط،سان العرب البن منظورل . 
 دائــرة املعــرف النظاميــة، اهلنــد، ط/ لــسان امليــزان البــن حجــر العــسقالين، حتقيــق /

 .م١٩٧١-ه١٣٩٠مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الثانية 
 أمحـد عبـد الغفـور عطـا، مكـة املكرمـة، / ليس يف كالم العرب البن خالويه، حتقيق

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩الطبعة الثانية 
 ط ،الــــصاعدى ســــامل بــــن إبــــراهيم / حتقيــــق ،للــــصايغ امللحــــة، شــــرح ىف اللمحــــة :

 ــــ هــــ١٤٢٤ األوىل ،املنـــورة املدينـــة اإلســـالمية، باجلامعـــة العلمـــى البحـــث عمـــادة
 .م٢٠٠٤

 املـروة شـركة/ ط محـودة، بيـومي فتحي/ د اخلالف، مسائل من اإلنصاف فات ما 
 .والتغليف التعبئة مواد لصناعة

 حـاكيمي، محـزة سـبيع/ حتقيـق النيـسابوري، بكـر أليب العشر تالقراءا يف املبسوط 
 .م١٩٨١ دمشق العربية، اللغة جممع/ ط
  هــ ـ ١٤٠٠دار املعـارف، الرابعـة : ، طعبد الـسالم هـارون/ جمالس ثعلب، حتقيق

 .م١٩٨٠
 عبــد احللــيم النجــار، د/ علــي النجــدي ناصــف، د/ احملتــسب البــن جــين، حتقيــق /

وزارة األوقـــــاف، ا�لـــــس األعلـــــى للـــــشئون اإلســـــالمية، / عبـــــد الفتـــــاح شـــــليب، ط
 .م١٩٩٤-ه١٤١٥

  دار / عبــــد احلميــــد هنــــداوي، ط/ احملكــــم واحملــــيط األعظــــم البــــن ســــيده، حتقيــــق
 .ه١٤٢١الكتب العلمية، بريوت، األوىل 

 دار / شــريف النجــار، ط/ احملــصول يف شــرح الفــصول البــن إيــاز البغــدادي، تــح د
 .م٢٠١٠-ه١٤٣١عمار، األوىل 

  دار إحيـــاء الـــرتاث : خليـــل إبـــراهيم جفـــال، ط/ املخـــصص البـــن ســـيده، حتقيـــق
 . م١٩٩٦- هـ ١٤١٧ بريوت، األوىل، –العريب 



      
 
 

    
 
 

١٢٣٥

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 م١٩٧٢-ه١٣٩٢علي حيدر، دمشق / املرجتل البن اخلشاب، حتقيق. 
 جامعـــــة أم القـــــرى : ، طحممـــــد كامـــــل بركـــــات/ املـــــساعد البـــــن عقيـــــل، حتقيـــــق د

  ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢(
  دار : حـــامت الـــضامن، ط/ ملكـــي بـــن أيب طالـــب، حتقيـــق مـــشكل إعـــراب القـــرآن

 . م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤البشائر، دمشق، األوىل 
 مكتبــــة اخلـــــاجني : ، طهـــــدى حممــــود قراعــــة/ معــــاين القــــرآن لألخفــــش، حتقيــــق د

  .)م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١١(
 عبــد  / حممــد علــي النجــار/ أمحــد يوســف النجــايت / ، حتقيــق معــاين القــرآن للفــراء

 . مصر، األوىل– املصرية للتأليف والرتمجة دار: إمساعيل شليب، طالفتاح 
 عــامل الكتــب، /  عبــد شـليب، طعبــد اجلليـل/ معـاين القــرآن وإعرابـه للزجــاج، حتقيـق

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٨بريوت، األوىل 
 الغــــــرب دار: ط عبــــــاس، إحــــــسان / حتقيــــــق ،احلمــــــوي ليــــــاقوت األدبــــــاء معجــــــم 

  .م ١٩٩٣- هـ ١٤١٤ األوىل، بريوت، اإلسالمي،
 الرســالة، مؤســسة/ ط كحالــة، رضــا لعمــر واحلديثــة، القدميــة العــرب قبائــل معجــم 

 .م١٩٩٤-ه١٤١٤ السابعة بريوت،
 للطباعــة الــدين ســعد دار: ط اخلطيــب، اللطيــف عبــد / للــدكتور ءاتالقــرا معجــم 

 .عوالتوزي والنشر
 الــرتاث إحيــاء دار بــريوت، ثــىن،امل مكتبــة/ ط كحالــة، رضــا لعمــر املــؤلفني معجــم 

 .بريوت العريب،
 الكويـت/ عبـد اللطيـف حممـد اخلطيـب، ط/ حتقيـق د، مغين اللبيـب البـن هـشام ،

  . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١األوىل   
 جامعــة :  وآخـرون، طعيــاد بـن عيـد الثبيـيت/ ، حتقيـق د املقاصـد الـشافية للـشاطىب

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، األوىل أم القرى
 أمحد حممد الـسوداين، د/ علي حممد فاخر، د/ لنحوية للعيين، حتقيق داملقاصد ا /

 .م٢٠١٠-ه١٤٣١دار السالم، مصر، األوىل / عبد العزيز حممد فاخر، ط
 دار الفكــــــر، / عبــــــد الــــــسالم هــــــارون، ط/ مقـــــاييس اللغــــــة البــــــن فــــــارس، حتقيـــــق

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩



      
 
 

    
 
 

١٢٣٦

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 بريوت –. كتبعامل ال: ، طاملقتضب للمربد، حممد عبد اخلالق عضيمة. 
 أمحد عبد الستار اجلواري، عبد اهللا اجلبوري، األوىل / املقرب البن عصفور، حتقيق

 .م١٩٧٢-ه١٣٩٢
 م١٩٠٠مطبعة ليدن / بولس برونلة، ط/ املقصور واملمدود البن والد، حتقيق. 
 األوىل ،ناشــرون لبنــان مكتبــة ،قبــاوة الــدين فخــر / د حتقيــق عــصفور، البــن املمتــع 

 م١٩٩٦
 عطـــا، القـــادر عبـــد حممـــد/ حتقيـــق اجلـــوزي، البـــن وامللـــوك األمـــم تـــاريخ يف املنـــتظم 

-ه١٤١٢ األوىل بــريوت، العلميــة، الكتــب دار/ ط عطــا، القــادر عبــد مــصطفى
 .م١٩٩٢

 اهللا عبـد – مـصطفى إبـراهيم / حتقيـق ،جـين البـن التصريف كتاب شرح ملنصفا 
 .م ١٩٥٤ – ه ١٣٧٣ ـأوىلال مصر، – العمومية املعارف وزارة :ط ،أمني

 االعتصام دار: ط – البنا إبراهيم حممد / د: حتقيق – للسهيلي الفكر نتائج. 
 عشرة اخلامسة املعارف، دار/ ط حسن، لعباس الوايف النحو.  
 مكتبـة: ط الـسامرائي، إبـراهيم / حتقيـق ،لألنبـاري األدبـاء طبقـات يف األلبـاء نزهة 

 .م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥ الثالثة، األردن، – الزرقاء املنار،
 ط اإلبيـــاري، إبـــراهيم/ حتقيـــق للقلقـــشندي، العـــرب لـــسان معرفـــة يف األرب �ايــة /

 م١٩٨٠-ه١٤٠٠ بريوت، اللبنانيني، الكتاب دار
 حممـــد علـــى / تـــصحيحه علـــى أشـــرف اجلـــزري، البـــن العـــشر القـــراءات يف النـــشر 

 .الضباع
 بــــاب أول مـــن املكــــي، القـــادر عبـــدل ،التــــسهيل مـــسائل بيــــان إىل الـــسيبيل هدايـــة 

 القنــاوي العزيــز عبــد/ للباحــث وحتقيــق، دراســة اإلضــافة، بــاب آخــر إىل االشــتغال
-ه١٤١٤ القـــرى أم جامعـــة العربيـــة، اللغـــة كليـــة دكتـــوراه، رســـالة اجليـــل، صـــايف

  .م١٩٩٣
 عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، مصر/ د، حتقيق مهع اهلوامع للسيوطي.  

  



      
 
 

    
 
 

١٢٣٧

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

  رد العاماملس

 ١١٤٦ .ـ المقدمة

  الفصل األول . 

 ١١٤٩ .ُالسرية واملسرية.. ابن بقية العبدي : املبحث األول.     

 ١١٥٣ .شخصيته النحوية: املبحث الثاين.      

 ١١٦٢ ).ِالبنية وما إليها (ـ الفصل الثاني آراؤه في

 ١١٦٣ ).ِكال(ـ أصل األلف يف 

 ١١٦٧ . البابَّأم) َكان(العلة يف جعل . 

 ١١٦٩ .ـ املبين للمجهول بني األصالة والفرعية

 ١١٧٣ .بني اجلمود واالشتقاق) بله(ـ 

 ١١٧٩ .أوجه املشا�ة بني الفعل املضارع واالسم     . 

 ١١٨١ .الوقف بنقل حركة املنصوب     . 

َوكذلك جني املؤمنني: "-تعاىل–تأويل قوله      . 
ِ

ُ
ُِّ َ َ." ١١٨٤ 

 ١١٩٠ ).الرتاكيب(آراؤه في :  الثالثـ الفصل

 ١١٩١ .ـ األوىل باحلذف من املبتدأ واخلرب إذا جاز األمران

ُّأنت أعلم وربك: ـ تأويل قوهلم ُ َ. ١١٩٥ 

 ١١٩٧ .احلجازية) ما(ـ تقدمي خرب 



      
 
 

    
 
 

١٢٣٨

 للبنات والعربیة میةاإلسال الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
َبقیة ُابن باإلسكندریة  ًجمعا   ُالنحویة ُوآراؤه ّالعبدي َّ
 ًودراسـة

 ١٢٠٠ .يف اإلثبات والنفي) َكاد(ـ داللة 

َّرب(ِـ من أحكم  ِوصف جمرورها): ُ ُ. ١٢٠٧ 

َّرب (ّـ متعلق  ١٢٠٩ .ِبني الذكر واحلذف) ُ

 ١٢١٢ .نكرة مضافة إىل نكرة) نعم وبئس(ـ وقوع فاعل 

 ١٢١٥ .َّاملعطوف يف العطف على الضمري املرفوع املتصل املؤكدـ 

 ١٢١٧ .ٍكم رجل جاءين: يف قوهلم) ْكم(ـ إعراب اجلملة بعد 

 ١٢١٩ .إعراب بيت من الشعر. 

 ١٢٢٤ .ـ الخاتمة

 ١٢٢٥ .صادر والمراجعـ مسرد الم

 ١٢٣٧ .ـ المسرد العام للبحث

  


