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Abstract: All praise belongs to Allah, the lord of all
beings. Blessings and peace be upon the most noble
of Messengers, the prophet Mohammed and his
relatives and companions.
This is the abstract of this paper which is entitled the
"Grammatical dispute in Arabic verbs as it is found
in "Al- Ta'alika Ela Al-Mukarrab", by Ibin Al
Nahass Al-Haliby.
(D.698 AH). The recent paper is consisted of two
sections preceded by an introduction and prelude
and followed by a conclusion. First of all, the
introduction is allocated to show the approach that I
have adopted in this paper. Whereas, the prelude is
totally devoted to talk about the life and work of Ibin
Al-Nahass Al-Haliby. As for the two sections: the
first one is about the grammatical dispute in the
Arabic verbs that can be parsed; and it is divided
into three subsections. While, the other section is
about the verbs that cannot be parsed and it is also
divided into four subsections.
Practically, the sections are entitled in a way that
each title discloses directly its subject matter.
Besides, each subject is also tackled as it was seen
by Ibin Al-Nahass. Moreover, I have done my best
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to classify each subject into approaches. Naming the
pioneer of each approach and the proofs and facts he
utilized and how each pioneer has refuted the other
proofs. Then, I've mentioned Ibin Al- Nahass's point
of view about each subject and the approach he
preferred most.
Finally, I forward a conclusion that contains all
the results that I've came up with in my research.
Summing up, we pray to Allah to bless us with
beneficial knowledge and a work He accepted most,
only Him is capable of doing that. And all praise is
due to Him the lord of all beings.
الخالصة :الحمد هلل ِّ
رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين ،محمدد وعلدى هلد
وصبح أجمعين وبعد:

فه د ا مل ددب للبح د

ال د

الم رب البن ال حاس الحلبدا

(ع د ا

ال ددالا ال ح د

698ه)) يقكد

ويع بهددا تايم د أمددا الم دم د فقكلم د

ذد ا البحد

فيهددا عددن الم د ها ال د

فددا األفعدداب فددا يقدداب القعلي د علددى
مدن مبحثدين يق ددمها م دمد ويمهيدد،
سددر علي د فددا ذ د الد ارس د  ،وأمددا

القمهيددد ف ددد يلددمن الكددالم عددن يدداة ابددن ال حدداس ،وأمددا المبحثددا فدداألوب م همددا يددا لل ددالا

ال ح

فا األفعاب المعرب  ،ويلمن ثالث مسائل ،وأما اآلتر فجاء (ع ا ال دالا ال حد

فدا

األفعاب المب ي  ,ويلمن أربع مسائل.

أما عملا فا ذ ا البحد ف دد وتدع ع انداُ لك ِّدل مسدكل ن فدو عدن فح اذدا ،وذيدر ندب
المسكل يما ذيرذا ابن ال حاس ،ثم قسدمقها علدى مد اذا ذاًد اُر أصدحاب ي ِّدل مد ذا ومقا( يد مدن

مظدانهم مدا اسدق ع

إلددى ذلدب سدبيالُ ،والحجددا والبدراذين القدا اسددق دوا عليهدا ور و (علدهم علددى

(عض ،ثم م قو ابن ال حاس من المسائل القا رجحها.
ثم أنهي

البح

( ايم جمع

فيها أذم ال قائا القا ي صل

إليها فا (حثا ،اسكب هللا أ

يرزق ددا علمد داُ نافعد داُ وعمد دالُ مق ددبالُ إند د ول ددا ذل ددب وال ددا ر عليد د  ،وهت ددر ع ان ددا أ الحم ددد هلل ِّ
رب

العالمين.

___________________________________________________________
المقدمة:

الحمددد هلل ِّ
رب العددالمين ،والصددالة والسددالم علددى مددن أيددا ج امددع الكلددم نبي ددا محمددد الهددا

البفير ،وعلى هل ال يبين األطهار ،وعلى أصحا( الغر األتيار وبعد:
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نعد ال الا ال حد

مدن الظد اذر البدارزة فدا ال حد العربدا القدا واًبد

القعلي د علددى الم ددرب مددن الكقددا القددا اذقم د
ال ح د

ب د ير مسددائل ال ددالا ،فاريكي د

إرهددار ال ددالا

ال ددالا ال ح د

فددا األفعدداب فددا

فددا األفعدداب مددن ذ د ا الكقدداب ،فجدداء البح د

ًقدداب القعلي د علددى الم ددرب البددن ال حدداس الحلبددا
ن

نفدكي  ،ويدا يقداب

(ع د ا

698ه)) واققل د

طبيع د ذ د ا البح د

أ

فا م دم ويمهيد ومبحثين يقل ذمدا تايمد (دكبرز ال قدائا ،فد ير فدا الم دمد المد ها الد

سددر عليد فددا ذد الد ارسد  ،وأمددا القمهيددد ف ددد يكلمد
األوب فكددا (ع د ا ال ددالا ال ح د

ييد عددن يدداة ابددن ال حدداس ،وأمددا المبحد

فددا األفعدداب المعرب د  ،ويلددمن ثالث د مس دائل ،وأمددا المبح د

اآلتر فجاء (ع ا ال الا ال ح فا األفعاب المب ي  ،ويلمن أربع مسائل .
وأمددا الم د ها المعقمددد فددا ذ د ا البح د ف ددد وتددع ع ان داُ لكد ِّدل مسددكل ن ص د عمددا فيهددا مددن

م طن ال دالا ،وذيدر ندب المسدكل يمدا أور ذدا ابدن ال حداس ،ثدم فصدل
األق اب واآلراء القدا أ لدى بهدا ال ح ود  ،ومدا ار

القا اعقمدوا عليها ،ور و (علهم على (عض ,ثم بي
فا المسائل القا رجحها .

وفددا ال قددام أرج د أ أً د

قددد وف د

لهدا مدن م اقفدا

يدل مسدكل بد ير أذدم

مقلدم الحجدا والبدراذين

م قو ابن ال حاس من الم اذا ال ح و

فددا مسددعا  ،ف د

األترى فحسبا لم أقصد ذلب ،وما ي يي ا إال (اهلل علي ي يل

أصددب

يب لددل ومِّ د  ،وإ يان د

وإلي أنيا .

حياة ابن النحاس

اسمه ومولده وكنيته:

ذ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبا نصر ،بهاء الدين بدن ال حداس الحلبدا ال حد

 ,)1وال

ي ج دد فددا اسددم تددالا ريددر أ اب دن الجددير ذيددر أن د ابددن أبددا ال لددر  .)2ولددد بهدداء الدددين بددن
ال حدداس فددا لددا س د

 627ه) ,وقددد ر ددل إلددى مصددر لمددا ترب د

الق سير فيها وأصب شيخ العربي (الدنار المصرو .)3

لددا ،وقددد ي د لى يدددرو

شيوخه:

أت ابن ال حاس العلم عن عد من الفي خ م هم:

 -1ابن اللق ِّا أب الم جى عبد هللا بن عمر بن علا البغدا

المق فى س

 635ذد) .)4

 -2ابددن ن دديف م فددن الدددين أب د الب دداء ن دديف بددن محمددد بددن أبددا الس درانا محمددد بددن علددا بددن
الم لل ال ح

الحلبا المق فى س

 643ذد) .)5
3
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 -3ع ددي ال دددين أبد د ال اس ددم عب ددد هللا ب ددن الحس ددين ب ددن عب ددد هللا ب ددن الحس ددين الحمد د
المق فى س

 646ذد) .)6

 -4أب الحجاج ي سو بن تليل بن قراجا عبد هللا الدمف ا المق فى س
 -5ابن عمرو محمد بن محمد بدن أبدا علدا الحلبدا المقد فى سد
إلي ابن ال حاس فا شر

للم رب

)9

الف ددافعا

 648ذد) .)7

 649ذ د)  ,)8وقدد أشدار

.

 -6ال اسا أب عبد هللا محمد بن سين بن محمد بن ي سو المق فى س

 656ذد) .)10

 -7علددا بددن شددجاا بددن سددالم بددن علددا بددن م سددى ،يمدداب الدددين الل درور المصددر الفددافعا
المق فى س

 661ذد) .)11

تالميذه:

ذير أصحاب القراجم أ ابن ال حاس يا يثير القلم ة

)12

ومن أشهرذم:

 -1محمد بن م صد ر بدن إبدراهيم بدن م صد ر الحلبدا ثدم المصدر  ،أبد عبدد هللا بدن الجد ذر
المق فى س

 719ذد) .)13

 -2أ مد بن أبا ( ر بن عيام ،بهاء الدين األس انا األس در المق فى س
 -3إب دراهيم بددن هب د هللا بددن علددا ال اتددا ،ن د ر الدددين الحم د
ذد) .)15

 720ذد) .)14

الفددافعا المق د فى س د

721
سد د

 -4نحي ددى ب ددن أب ددا ( ددر ب ددن عب ددد هللا ب ددن محم ددد ب ددن عب ددد هللا الغم ددار الق نس ددا ال حد د
724ذد) .)16

 -5أب ال ق محمد بن محمد بن محمد بن أ مدد فدق الددين بدن سديد ال داس) المقد فى سد
 734ذد) .)17

 -6محمددد بددن ي سددو بددن علددا بددن يددا  ،اإلمددام أثيدر الدددين ،أبد
المق فى س

 745ذد) .)18

 -7إبراهيم بن الجين بن عبد هللا الرشيد ال ح

يددا األندلسددا الغرندداطا

الم رئ المق فى س

 749ذد) .)19

 -8محمد بن أ مد بن عثما بن إبراهيم بن عدال بن محمدد الك دانا المقد فى سد
ذد) .)20

749

 -9إبدراهيم بددن عبددد هللا بددن علددا بددن نحيددى بددن تلددو الم ددرئ ال حد  ،برذددا الددين الح ددر
المق فى س

 749ذد) .)21

مصادره:
4
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اطلع ابن ال حداس الحلبدا علدى يقدا األ ب وال حد والددواوون الفدعرو ف دد ذيدر (علدهم أند

اعق ددى ( قددا ال ح د واأل ب وسددمع الدددواوون الفددعرو وق د أر يقددا ال ح د  :يسدديب و  ،واإلنل داح،

والم صل ،ويقاب الحماس  ،وسمع الصحاح)) .)22
مصنفاته:

رير م ثر فا يص يف الكقا ،بل قد أشار ممن يرجم ا ل  ،أن لدم
يا ابن ال حاس الحلبا َ
نص و شيئا س ى شر على الم رب .)23
وقد وق

على (عض مص اي وذا ياآليا:

 -1القعلي على الم رب ،الكقاب ال

 -2شرح ال صيدة القا فا األفعاب .)24
 -3القعلي فا شرح ي ا امرئ القي
المؤم ين .)26

 -4ذد أمها

ذ م ت ا الدراس .
.)25

 -5شرح الم دم للمبر فا ال ح .)27
صفاته:

ايصو ابن ال حاس الحلبا ( صاب عدة من أذمها:

 -1أن لم يقيوج قط ،ف د عاش ياي عيباُ  ,)28ومما يؤيد ذلب ق ل :
ِّ
الم َما َ وأ َْرقا
إنا يَ َرًْ لِّ ال َ َرى ْن َياذم
وَق َع ْد ْأنقَظر َ
)29
الدنيا الع ِّ
َو ٌلد َنم وال ِّج َد ٌار َن ْ َرب
الئ َن َلي َ لِّا
وَق َ ْع فا ُّ ْ َ َ
 -2ورع ويدي :
ذيددر أًثددر مددن يددرجم ل د أن د يددا
األسحار ،م ث قاُ بدنانق  ،م

 -3يثرة القر م

يثيددر الددقالوة ،واألذيددار ،ويثيددر الصددالة فددا ن افددل

عاُ (كمانق )) .)30

يا ابن ال حاس يثير القر م على األش اص والعلماء ووظهر ذلب جلياُ فا يقا( القعلي
علددى الم ددرب

ً يياُ .)32

)31

اء يددا (ص درواُ أو
فكلمددا ذيددر عالم داُ مددن العلمدداء يبع د (ددالقر م علي د س د ُ

 -4جماب ال ط:
ذيددر أ ددد المقددرجمين لد أ ت د يددا جمدديالُ ،واصد اُ إنددا ( لد :

ويقددا ت داُ أزر

(ال شددا إذا بددب ،والد ذا إذا سددبب ،ولددم يدديب علددى الد إلددى أ بلددأ مددن الحيدداة أمدددذا
5
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وأذد دددى اليمد ددا إلد ددى عي د د ( د ددد رمد دددذا))  ,)33وذيد ددر ريد ددر أن د د يد ددا

مليحاُ)) .)34

 -5س ي فا

ائا ال اس:

إ السعا فا

ائا ال اس من ال صاب الحميدة ف د يا ابن ال حاس الحلبا

فا مصال ال اس))

 -6سن تل ويرم :
ذير الص د

ن قد ددا ت د داُ

)35

ل لب ف د

يا معروفاُ (حل المف ال

نسعى

والمعلال )) .)36

أ ابن ال حاس يا مفه اُر بين أصحا( ( رم  ,قدائالُ:

أتبرندا ريدر

وا د أن لم ييب ع د فا بيق من أصحا( ومن ال لب من نكًل علدى مائديد  ,ال يددتر

داس ن دالع  ,وي ُّدل وا دد فدا
داس يلعبد الفد رنا ،وذ دا أن ٌ
شيئاُ وال ن بك ع هم ،وذ ا أن ٌ
شكن ,ال ي كر على أ د شيئاُ ولم ييب أتالق مريات )) .)37

 -7شاعروق :

قداب الصد د :

يدا مدن العلمداء األذييداء الفدعراء))  ,)38ف دد أور (عدض المقدرجمين لد

(علاُ من أشعار م ها:
اا ِّمِّ ا ِّتصر الحِّب ِّ
يا َنح ال
ت َ
َ
َ
ْ
ِّ ِّ
وجل ْ
َل َ ْ ترَققا َو ق ْ َ
أًقم السر َع ْن َرِّقيا لِّ َه َ ا

َفلِّه ا أ ِّ
تحى علي أ ور
َع ْن َن ِّظِّير لما َ َك ْقها ال ص ر
)39
ِّ
الم ْهج ر
با ن ْ ا م َع َ

ومن شعر يرثا جماب الدين بن مالب:
ق ْل ِّ
البن مالب إ ْ َج َر (ب أ ْ م ِّعا
لا ين نعي َ لا
فل د َجر ْ َ ال َ

وفاته:

أجمدع المقرجمد

ِّ
يها ال ِّجيع الَ ِّانا
ْم اُر ن َحاً َ
)40
ِّ
أجَ ِّانا
بدمائ ْ
فقدف ْ َ

لد علددى سد وفايد ؛ وذلدب لفددهري بدين ال داس ،يد فا فددا يد م الثالثداء فددا
 698ذد) .)41

السا(ع من شهر جما ى اآلترة فا ال اذرة س

المبحث األول :الخالف النحوي في األفعال المعربة

أوالا :الخالف في عامل الرفع في الفعل المضارع:
قدداب ابددن ال حدداس :اتقلددو فددا عامددل الرفددع فددا ال عددل الملددارا ،قدداب البصدرو
هللا) :ذ عامل مع

ر مهددم

وذ وق ع م قع االسم  ...وقاب الكسائا ومن مع من الك فيين ر مهم

هللا) :العامددل أ ددرا الملددارع  ...وقدداب ر م د هللا) ال ارفددع لل عددل الملددارا ِّ
يعرو د عددن ناصددا
وجازم)) .)42
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مرف عاُ إذا ج ِّر من ال اصا والجازم ،وسلم من

أجمع ال حاة على أ ال عل الملارا ن

ن نا الق ييد واإلناث ،ولك هم اتقل ا فا عامل رفع

)43

على أربع م اذا:

المد د ذا األوب :ذذ ددا س دديب و  ,)44والمب ددر  ,)45واب ددن السددراج  ,)46والس دديرافا  ,)47وأبد د عل ددا

ال ارسد ددا  ,)48وريد ددرذم
البصروين .)50

)49

إلد ددى أ ال عد ددل الملد ددارا يري د ددع ل ق ع د د م قد ددع االسد ددم ،وذ د د م د د ذا

وفسر ابن ن يف مع ى ق لهم :وق ع م قع االسم ( ل :

والمع ى ب ق ع م قع االسم أن

ن دع يد ن دع االسددم ،أال يددرى أند نجد ز أ ي د ب :نلدرب زودٌدد ،فقرفددع ال عدل إذ نجد ز أ ي د ب:
أتد زو ٌدد؛ ألند م تدع ابقدداء يددالم ،ولدي مدن شددر مدن أ ار أ ن د يالمداُ أ ن د أوب مددا
ي ن ( فعالُ أو اسماُ ،بل نج ز أ نكيا يي (كيهما شاء))  .)51وا قا البصرو

من وجهين:

األوب :أ ال عددل الملددارا (قيام د م ددام االسددم عامددل مع د

لمدا ذذبد ا إليد

ال ل ظددا ،وذ د فددا ذلددب أشددب

المبقدأ ،فكما اسقحن المبقدأ الرفع ي لب أع ا ال عل الملارا فا ذ ا الم تع الرفع .)52

الثددانا :أ وق د ا ال عددل الملددارا م قددع االسددم قددد أًسددب ق د ُة أشددب بهددا ق د ة االسددم ,وأ أوب
أ اب االسم فا اإلعراب الرفع ،ف جا أ نع ى أق ى الحريا  ،وذ الرفع .)53
واعقرض علدى البصدروين (كند لد يدا ال عدل الملدارا مرف عداُ لقيامد م دام االسدم ل جدا أ

ي صددا إذا يددا االسددم م ص د باُ نح د  :يددا زو دٌد ن د م ،ل ق ع د م قددع االسددم الم ص د ب قائم داُ)،
وي لب إذا يا االسم مجرو اُر .)54
وقد أجاب ابن ن يف عن ذلب

(ك عامل الرفع فا ال عل الملارا إنما ذ وق ع (حي

داء وا د ٌدد ال ن قلددو ،وأمددا اتددقالا إع دراب االسددم ،يبحسددا اتددقالا
نص د وق د ا االسددم ،وذلددب شد ٌ
ع امل  ،وع امل االسم ال يكثير لها فا ال عل ،فال ن قلو إعراب ال عل (اتقالفها)) .)55

دام .)56
وقيل :إ م ذا البصروين ي ق ض (ال عل الماتا ,فه ن م م ام االسم نحد  :زو ٌدد ق َ
وأجاب ابن األنبار عن ذلب ( ل  :وإنما لم يري ع؛ ألن لم يثب ل اسدقح ا جملد اإلعدراب،

فلدم ن ددن ذ د ا العامددل م جبداُ ل د الرفددع؛ ألن د ند اٌ م د ( ددالا ال عددل الملددارا ف ن د نسددقحن جمل د
اإلعراب للمفابه القا ذيرناذا قبل)) .)57
الم ذا الثانا :ذذا الكسائا ومن يبع من الكد فيين إلدى أ ال عدل الملدارا يري دع (دك را

الملارع اليائدة فا أول .)58

و جد ددقهم ف د دا ذلد ددب وتد ددحها الع بد ددر ( ل د د :

الملددارع مب ددا ،وبعددد وج د

وا د ددقا الكسد ددائا (د ددك ال عد ددل قبد ددل د ددرا

و د َدد مرف د اٌ ،والرفددع عمد ٌدل البددد ل د مددن عامددل ،ولددم نحدددث س د ى
7
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الحددرا ف جددا أ نلدداا العمددل إلي د  ،وإنمددا ( ددل عمل د (عامددل هتددر؛ ألن د أق د ى م د يمددا إ )
الفرطي يب ل عملها بد لم)))  .)59ور عليهم (اآليا:
 -1ر السيرافا ( ل :

أ ذ اليوائد من ن

ال عل ويمدام مع دا  ،وال ي صدل م د فدا

ل ظ وال مع ى ي ر (د  ،فكيدف يعمدل ييد وال ي در م د وال ي ارقد
ُ
)60
أ ) م صل الل ظ من ي ذا ،وو ذا م ر ب س ول ظ )) .

ولدي

(م يلد أ يد ذا؛ أل

 -2أ ذد اليوائددد القددا فددا ال عددل الملددارا م جد ة ع ددد نصددا ال عددل وجيمد  ,فلد ياند

ذددا العامل د للرفددع لمددا جدداز أ ي صددا ال عددل الملددارا ووجدديم؛ ألن د ال نج د ز أ يدددتل عليهددا

عامل هتر .)61
ٌ
)62
ِّ
يف فك( ل من ال اصا والجازم عمل  .ور ابدن
وأجيا عن ذلب (ك عامل الرفع ذ ا ت ٌ
ال حاس ذلب (ك قاب :وذ ا الج اب لي (فاء؛ أل العامل ال ال يب ل العامل الل يف،
بل ن

الل يف عامالُ فا الل ظ ،وذ ومعم ل معم ال للعامل ال

)) .)63

 -3ر الفاطبا (كن من أتعو الم اذا وأشدذا م ال ُ للقياس والسماا .)64
الم ذا الثال  :ذذا ال راء  ,)65وأًثدر الكد فيين  )66إلدى أ ال ارفدع لل عدل الملدارا ذد لقجدر

من ال اصا والجازم ،وذ م ذا

ا الك فيين  ,)67واتقدار ابدن تدروا  ,)68وابدن الحاجدا ,)69

وابن مالب  ,)70واب  ,)71ابن ذفام  ,)72واألزذر  .)73واسقدل ا على ذلب (ما يلا:

 -1أ ال عل الملارا ي صا ووجيم بدت ب ال اصا والجدازم عليد  ،وإذا لدم يدتلد ال اصدا
والجازم اري ع ،فدب ذلب على أن مرف ا لقجر م هما .)74

واعقرض عليهم (ك ما ذيرو ن لا (ك ن

ثم الرفع ،واألمر ( الا ذلب .)75

أوب أ اب ال عدل الملدارا ال صدا والجديم

 -2اسددقدل ا (اعق ارتددهم علددى م د ذا البص دروين إذ قددال ا:

وال د

ددب علددى أن د ال يري ددع
يد ُّ

لقيام م ام االسم أن ل يا مرف عداُ لقيامد م دام االسدم لكدا ي بغدا أ ال يري دع فدا قد لهم :يدا

زودٌدد ن د م؛ ألند ال نجد ز أ ن دداب :يددا زودٌدد قائمداُ ،فلمددا وجددا رفعد (اإلجمدداا ب علددى صددح مددا
قل ا )) .)76
اسددماُ ،وإنمدا أيدديم ال عدل م امد ليدددب علدى قددرب

ور علديهم (دك تبددر يدا األصددل ييد أ ن د

اليما .)77

 -3واسقدل ا أنلاُ لصح م ذبهم ( فسا ذم قد ب البصدروين

مدن قبدل أ الرفدع للملدارا لد

ًا وق ع م قع االسم لما اري دع (عدد لد ) و دروا القحلديض؛ ألنهدا م قصد (األفعداب ،فلدي
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المل ددارا (ع دددذا ف ددا م ت ددع االس ددم ،وق ددد رفعد د (ع دددذا نحد د  :لد د ن د د م زو د ٌدد قمد د  ،وذ ددال ي ع ددل
ذا )) .)78
عدامالُ فدا

واعقرض على م ذا ال دراء ومدن يبعد (دك القجدر أم ٌدر عددما ،والعددم ال ن د
وج د ريددر  .)79وانبددرى ابددن ال ددارم له د ا االعق دراض ف دداب :ال نسددلم أ القجروددد مددن ال اصددا
والجددازم عدددما؛ ألن د ابددارةٌ عددن اسددقعماب الملددارا علددى أوب أ ال د م لِّص داُ عددن ل ددظ ن قلددا
يغير  ،واسقعماب الفاء والمجاء ( على ص ما لي

(عدما)) .)80

أمددا م قددو ابددن ال حدداس مددن ذد المد اذا ف ددد اتقددار مد ذا البصدروين ( لد :

عامل الرفع؛ ألن عامل مع
وورى أب

على الصحي )) .)81

يا أ ال الا فا ذ المسكل ال فائدة يي  ،وأن ال ي فك ع

ثانيا :الخالف في ناصب الفعل المضارع بعد الم كي

إنمددا و ددد

م ن ا .)82

ر مد هللا) أ ال صدا (عددذا

قاب ابن ال حداس :اتقلدو فدا ذد الدالم ،فمد ذا سديب و
ذ وال عدل فدا يكوودل اسدم،
( تمار أ ْ ؛ ألنها را جر ال يدتل على األفعاب ،ف ِّدر (ك ْ لي
فص ت ب را الجر علي  ،وقاب الك في  :ال صا (الالم ن سدها ،وتدالو ثعلدا ر مد هللا)

أر ال رو ين ،ي رأى ال صا بهما ال ( تمار أ ْ .)83 ))...
دب لق د َم ،وسدمي بدالم
إ من ن اصا ال عل الملدارا الم يدا ،وذدا الم القعليدل نحد  :جئق َ
ًا؛ ألنها يك للسدبا  ,)84وقدد اتقلدو ال ح ود فدا ناصدا ال عدل الملدارا (عددذا علدى ثالثد
م اذا:

الم ذا األوب :ذذا سيب و  ,)85والمبر  ,)86وابدن السدراج  ,)87واليم فدر  ,)88وريدرذم

)89

إلى أ ال اصا لل عل الملارا (عد الم يا ذ أ ْ ملمرة ،وذ م ذا البصروين .)90
قدداب سدديب و فددا ذلددب :وأمددا الددالم فددا ق لددب :جئقددب لق عد َدل يبم يلد أ ْ فددا ق لددب :إ ْ تيد اُر
ففر ,وإ شئ أرهر ال عل ذدا ذ دا ,وإ شدئ تيلقد وأتدمري  ،ويد لب أ ْ (عدد
ف ٌير وإ ْ اُ
شر ٌ
الالم إ شئ

أرهري  ،وإ شئ

وا ددقا البص درو

أتمري )) .)91

ومددن يددبعهم لصددح م د ذبهم (ددك الم يددا ددرا جددر ،و ددرا الجددر مددن

ع امل األسماء ،وع امل األسماء ال نج ز أ يدتل على ع امل األفعاب ,يما أ ع امل األفعداب
ال يدتل على األسماء؛ ل لب وجدا أ ن د

ال عدل (عددذا م صد باُ ( تدمار أ ْ و ريرذدا؛ أل
9
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دب
أ ْ ) مع ال عل الم ص ب (م يل المصدر ال نج ز أ يددتل عليد درا الجدر ،ف لدب :جئق َ
ًرم َب ،مع ا  :جئق َب أل ْ أ ِّ
ِّ
ًرَم َب ،أ إلًرامب يما ي ب :جئ ليود .)92
أل َ
الم ذا الثانا :ذذدا الك فيد إلدى أ الم يدا ذدا القدا نصدب ال عدل ب سدها ال ( تدمار

أ ْ .)93
وا قج ا على ذلب (كن ل يان

الم يا الداتل على ال عل الملارا ذا الالم الجدارة لجداز

كرم ،وذلب ال نج ز ,فقعين أ الالم ذا ال اصب
كرم ،على ي دير :أمر (ك ْ ي َ
أ ي ب :أمر بق َ
لل عل .)94
وقددد أجدداب السدديرافا عددن ذ د الحج د (ددك قدداب:

فددالج اب عددن ذ د ا أ

ددروا الجددر ال

يقساوى فا ذلب ،والالم يدتل على المصا ر القا ذا أرراض ال اعلين فا أفعدالهم ،وذدا شدامل ٌ
َنحسن أ يسكب عن ي ِّدل فعدل ،يي داب :لِّ َدم فعلد ؛ أل لكد ِّل فاعدل ررتداُ فدا فعلد  ،وبدالالم ن بدر
األمي َدر ليع ي دا ،ويدا
ع ووسكب ع  ،و قى ويا فا ذلب المع ى ،أال يرى أنب ي ب :مد
نع ي ا ،و قى نع ي ا ،ومع اذا يُّلها وا ٌد)) .)95
ومن الك فيين من يمسب (دك قداب :إنمدا نصدب ِّ ال عدل؛ ألنهدا ي يدد مع دى الفدر  ،ي لدب:
أم الجد دياء أ ار وا أ ن رقد د ا

قمد د لق د د َم ،فكش ددبه إ ْ ) الم د د الف ددرطي إال أ إ ْ ) لم ددا ياند د
ْ
ددتل فددا وا ددد مددن ذد ين
بي همددا ،فجيمد ا ب د أ ْ ) ،ونصددب ا (ددالالم؛ لل ددر بي همددا ،ولددم ن ددن للرفددع مد ٌ
المع يين؛ ألن يب ل م ذا الفر ؛ أل ال عل الملارا إنما اري ع ل ل من درا الفدر وريدر
من الع امل الجازم وال اصب )) .)96

ور ابن األنبار ذ الحج (ك قاب:

ال نسلم أنها ي يد مع ى الفر  ،وإنما ي يد القعليدل،

ثددم ل د يددا يمددا زعمددقم لكددا ي بغددا أ يحمددل عليهددا فددا الجدديم؛ ييجدديم (ددالالم يمددا نجدديم بد د أ ْ )؛
ألجل المفابه القا بي هما .

وق لهم :إ إ ْ ) لمدا ياند
الرفددع يب ددل م د ذا الفددر  ،قل ددا :فكددا ي بغددا أ ال ي صددا أنل داُ؛ أل ال صددا يب ددل م د ذا

الفر )) .)97

واسددقدب الك في د

أم الجدياء أ ار وا أ ن رقد ا بي همدا ,قل دا :فهدال رفعد ا وقد لهم :إ

أنل داُ (ددك الم يددا إنمددا نصددب

ي صا ب سها ،وما يا (مع ى يا فه نعمل عمل .)98
ور الع ب ددر عل دديهم ( لد د :

ال عددل ب سددها؛ ألنهددا (مع ددى يددا ،ويددا

نس ددلم أ ي ددا ي ص ددا ب س ددها ،ولك ددن ل ددم يك ددن ال ددالم يد د لب،

واي اقهمددا فددا المع ددى ال ي جددا ايحا ذمددا فددا العمددل ،أال يددرى أ أ ْ ) ال اصددب لالسددم مثددل أ ْ
ال اصب لل عل المسق بل فدا المع دى ،إذ ي ُّدل وا ددة م همدا مصددرو نعمدل فيهدا مدا قبلهدا ،ولدم يلديم
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من ذلب ايحا ذما ،ف يلب ي قب (األسماء قدى لد وقدع ال عدل (عددذا م د ُ لدم يعمدل ( دالا
اء فدا
أ ْ ال في ؛ ول لب اسقعمل الالم مع صرو المصدر ،ولم يسقعمل يا مع  ،وإ يانا سد ُ
المع ى)) .)99

الم د ذا الثال د  :ذذددا ثعلددا إلددى أ ال عددل الملددارا (عددد الم يددا م ص د ب (ددالالم ن سددها،

ولكن لقيامها م ام أ ْ .)100
إ فا يالم ابن ال حاس عن م ذا ثعلدا مدا يد ذم أ ال صدا (عدد الدالم (فديئين قامدا م دام
وتدالو ثعلدا ر مد هللا) أر ال درو ين ،يد

أ ْ ولم ي يرذما ،إذ قداب:
( تمار أ ْ  ،ولم ي افن الك فيين ي

رأى ال صدا بهمدا ال

قاب :إنهما قائما م ام أ ْ  ،وذم ال يرو ذلب ،بل ن ل :
ال صا بهما أن سهما ( رون األصال ال (قيامهما م ام ريرذا)) .)101

ولعل ما أ ار ابن ال حاس (الل ين ن ما م ام أ ْ ) الالم و قى ال اصبقا لل عل الملدارا،
ومما يؤيد ذلب ق ب شي ابن ن يف ع د عرت للمسكل إذ قاب :وقداب ثعلدا قد الُ تدالو ييد

أصدحا( والبصدروين ،وذلدب أند قداب فدا جئد أل ِّ
ًرَمدب ,وسدر قدى أ ت َدل المدي د َ :إ المسدق بل
م ص د ب ( دالالم و قددى؛ لقيامهمددا م ددام أ ْ  ،ف ددالو أصددحا( ؛ ألنهددم ن ل د  :إ ال صددا بهمددا ال
(ملمر (عدذما)) .)102
وبه ا يرفع ال ذم ،ولكن يب دى قصد ر ابدن ال حداس فدا يالمد إذ يكلدم عدن الم يدا فدا ندب

صل سهٌ م .
المسكل  ،ولم ي ير قى معها ،ولعل ال
وقد ن ل السي طا ر اُ ألبا يا على ذ ا الم ذا إذ قاب:
ألن قد ثب

قاب :أب

يدا وذلدب (اط ٌدل؛

ي نها من روا الجر ،وع امل األسماء ال يعمل إال فا األسماء)) .)103

ويا م قو ابن ال حاس من ذ اآلراء أن انقصدر لمد ذا سديب و ؛ وذلدب بقعليلد اال قيداج

إلددى أ ْ إذ قدداب :إنمدا ا قدديا إلددى أ ْ ؛ أل ع ددو ال عددل علددى االسددم ال نصد ُّ  ،فدا قيا إلددى أ
ي ئ على االسم)) .)104
نجعل ال عل فا يكوول االسم ،ييج ز ع
وال د د

واالعقراتا

يقبد ددين للبا د د

أ م د د ذا سد دديب و ومد ددن يبع د د ذ د د األقد ددرب؛ لسد ددالمق مد ددن الد ددر و

( الا الم ذبين اآلترون .

ثالثا :الخالف في عامل الجزم في جواب الطلب:

قدداب ابددن ال حدداس :اتقلددو ال دداس فددا الجددازم للجد اب مدداذا ف دداب (علددهم :الجددازم لد إ ْ
الم درة ،وقاب (علهم :ال اج إلى ي دير ل ظ إ ْ  ،بل يلمن ما قبدل الجد اب لمع اذدا مغدن عدن
ي ددير إ ْ  ،وجيمد
هللا))) .)105

(كن سدها ،قداب ابدن مالدب ر مد هللا) :وذد ا مد ذا سديب و وال ليدل ر مهمددا
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ال دداء م د  ،وقصددد (د مع ددى الجدياء ،وأسدداليا ال لددا
ن ددع جد اب ال لددا مجيومداُ إذا سد
ِّ
ِّ
دب  ,)106وقددد اتقلددو ال حدداة فددا
ذددا األمددر وال هددا واالسددق هام والقم ددا والعددرض ،نح د  :ائق ددا هيد َ
الجازم لج اب ال لا على أربع م اذا:

ديوم (ال لددا المقلددمن مع ددى الفددر  ،وذ د م د ذا ال ليددل إذ ن ل د
الم د ذا األوب :أن د مجد ٌ
سدديب و ع د ( ل د  :وزعددم ال ليددل أ ذ د األوائددل يُّلهددا فيهددا مع ددى إ ْ  ،فل د لب انجدديم الج د اب؛
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دب أزْر َ ،
دب ،وإذا قدداب :أيد َدن بيقد َ
دب فد مع ددى يالم د إ ْ ن ددن م ْ ددب إييددا ٌ هيد َ
ألند إذا قدداب :ائق ددا هيد َ
ِّ
أعلم ا)) .)107
أين بيق َب يرود (
أعلم م ا َ بيق َب أزْر َ ؛ أل ق ل َ :
ْ
فككن قاب :إ ْ ْ
)108
داب مدن الجدياء ي جديم ييد
ون ِّسا ذ ا ال أر إلى سيب و
إذ ف ِّه َم ذلب مدن ق لد  :وذد ا ( ٌ
ال عددل إذا يددا ج ا(داُ ألمددر أو نهددا أو اسددق هام أو يمددن أو عددرض ،فكمددا مددا انجدديم (دداألمر ف لددب:
ِّ ِّ
عل ن ْن تي اُر لب ،وأمدا مدا انجديم (االسدق هام ف لدب:
ائق ا هيب ،وأما ما انجيم (ال ها ف لب :ال ي ْ
أال مدداء أشدرب  ،وليقد ع دددنا نحددد ْث ا ،وأمددا مددا انجدديم (ددالعرض ف لددب :أال ي دديب ي ِّ
صد ْدا تيد اُر ،وإنمددا
َ
يكي ا (ك ي ِّ
انجيم ذ ا الج اب يما انجيم ج اب إ ِّ
دكي ا؛ ألنهدم جعلد معل داُ (داألوب ريدر مسدقغن
ْ
ْ
ع إذا أ ار وا الجياء ،يما أ إ ِّ
يكي ا رير مسقغ ي عن ِّهي َب)) .)109
ْ
وو ددرى الس دديرافا أ س دديب و يجد د ز ف ددا اباريد د

(ع دددذا ,يمد ددا أ

الل ظ)) .)110

ف ددكوذم أ ذد د األش ددياء ذ ددا الجازمد د لم ددا

درا الفد در وفعل د د ذ د د الج ددازم للج د د اب  ...وذ د د ا م ددن س دديب و مس ددامح ف د دا
دد َ

ف ددا ددين ي ددرى الف دداطبا أ مد د ذا س دديب و ف ددا الج ددازم للجد د اب نحقم ددل أ ن د د

ال ل ددا

إ ْ الم درة ،ولك فا األوب أرهر .)111
المقلمن مع ى الفر  ،ووحقمل أ ن
واتقددار ابددن تددروا ذد ا المد ذا  ,)112وعليد ابددن مالددب إذ قدداب :والصددحي أند ال اجد

إلى ي دير ل ظ إ ْ  ،بل يلمن ل ظ ال لا لمع اذا مغن عن ي دير ل ظها يما ذ مغن فدا أسدماء
الفر نح  :من ِّ
نكي ا أ ِّ
ًرْم  ،وذ ا م ذا ال ليل وسيب و ))  ,)113وذ ا ما ذيدر ابدن ال حداس فدا
َْ
بدان المسكل .

العامل جملد ُ ،وذلدب ال ي جدد
ور ابن عص ر ما ذذب ا إلي (ك القلمين ن لا (ك ن
فا م تع من الم اتع  .)114ور ابدن ال دارم أنلداُ (دك الفدر البدد لد مدن فعدل ،وال نجد ز أ
ذ ال لدا ب سد  ،وال مل ِّدم اُ لد مع دى الحدرا؛ لمدا فدا ذلدب مدن القعسدو ،وال م دد اُر (عدد
ن
ِّ
درا الفدر ِّ ( دالا إرهدار  ,)115و أ القلدمين ال ن د إال ل ائددة وال
لقب إرهار من ريدر
ددب علي د (ددااللقيام ،فددك ُّ فائدددة فددا يلددم لمع ددا
فائدددة فددا يلددمين ال لددا مع ددى الفددر ؛ ألن د يد ُّ
)) .)116
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مجيوم (ال لا ل يابق م اب الفر وفعل  ،وذ م ذا السي ارفا إذ قاب:
الم ذا الثانا :أن
ٌ
يكي ا ِّ
ائق ا ،إ ِّ
ائق ا ِّهيب ن در (عد ق لبِّ :
ف لبِّ :
فآي َب ،وي ب فا ال هدا :ال يدد ِّم ْ د ن ْدن
ْ
َ
دب  ...وذ د األشددياء القددا ذيرناذددا مددن األمددر وال هددا واالسددق هام والعددرض يغ ددا عددن ذيددر
تيد اُر لد َ

الفر  ،وو ق ا ب ير عن ذيرذا)) .)117

ِّ
ِّ
دب؛ ألند جد اب
وذد أر أبددا علددا ال ارسددا ع دددما قداب :إذا قلد  :ائق ددا هيددب ،جيمد هيد َ
ائق ددا ،فككن د قدداب :إ يد ِّ
الج دياء ،والج دياء م قدديب ب علي د ِّ
دكي ا ،جدداز أ يجعددل ذ د ا فددا م تد ِّدع
ْ
ٌ
الفر من ي يا الفر ال نج ز ييد الصدد يمدا يدا ِّ
ائق دا ال نجد ز ييد الصدد والكد ب،
فمقى اجقمعا من ذ ا ال ج جاز أ يقيم أ دذما م ام اآلتر)) .)118
واتقار ابدن عصد ر ( لد :

ومد هم مدن ذذدا إلدى أنهدا إنمدا جيمد

ل يابقهدا م داب الفدر

دب ,فحد ا أط ِّدع هللاَ ،وأيديم إ ْ
دب ،إ ْ ي ِّدع هللاَ نغ ْدر ل َ
وفعل  ،فاألصل ع دذم فا :أط ِّدع هللاَ نغ ْدر ل َ
ي ِّع هللاَ م ام  ،وذ الصحي )) .)119
ديوم (د د ْ م دددرة؛ لداللد د ال ل ددا عليد د  ،وذد د مد د ذا
المد د ذا الثالد د  :أ جد د اب ال ل ددا مج د ٌ

اليم فددر إذ ن د ب :ووجدديم ( د ْ ملددمرة إذا وقددع ج ا( داُ ألمددر أو نهددا أو اسددق هام أو يمددن أو
دب  ...وج د از إتددمارذا لدالل د ذ د األشددياء
دب ،وال ي عد ْدل ن د ْدن تي د اُر لد َ
ًرمد َ
أًرم ددا أ ْ
عددرض ،نح د ْ :
عليها)) .)120
وذد د د مد د د ذا اب د ددن الحاج د ددا  ,)121وأًث د ددر المق د ددكترون  ,)122واتق د ددار اب د ددن ال د ددارم  ,)123وأبد د د

يا  ,)124وإلي رين الم ار ؛ أل

اإلتمار أسهل من القلمين؛ أل القلمين زودا ة بقغييدر

ال تددع ،واإلتددمار (غيددر يغييددر ،فه د أسددهل ...وأ القلددمين ال ن د
يلمين ال لا مع ى الفر ))  ,)125وواف هم فا ذلب ابن ذفام .)126

إال ل ائدددة ،وال فائدددة فددا

المد ذا ال ار(ددع :قيددل إ ج د اب ال لددا مجدديوم بددالم م دددرة ،فد ذا قيددل :أال ي دديب ي ِّ
صد ْدا تي د اُر,
ٌ
ِّ
يف؛ لعددم إطد ار
فق دير  :لقص ْا تي اُر ،ولم ي سا إلى أ د من ال حاة ،ور ذ ا الم ذا (كن تد ٌ
إال بقج ز ويكلو .)127

المبحث الثاني :الخالف النحوي في األفعال المبنية

أوالا :الخالف في بناء كان وأخواتها للمفعول
قدداب ابددن ال حدداس :واعلددم أ البص دروين قددال ا :ال نج د ز أ يب ددى يددا وأت ايهددا للم ع د ب،
وو ام ال بر م ام ال اعل  ...وذذا الكسدائا إلدى جد از  ...وقداب (عدض البصدروين ر مهدم هللا):

إن د د نج د د ز ب د دداء يد ددا وأت ايهد ددا المقص د درف للم ع د د ب (فد ددر أ ن د د

.)128 ))...
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اتقلو ال حاة فا ب اء يا وأت ايها للم ع ب على م ذبين:

الم د د د ذا األوب :ذذد د ددا سد د دديب و  ,)129والكسد د ددائا  ,)130وال د د دراء  ,)131والسد د دديرافا  ,)132وابد د ددن
عص ر

)133

إلى ج از ب اء يا وأت ايها للم ع ب ،وذ م ذا الك فيين .)134
))  ,)135ولك د لدم ي تد مدا الد

يائن وم
قاب سيب و  :فه
ٌ
اتقلددو فددا ي سددير يددالم سدديب و  ،فقكولد أبد علددا ال ارسددا ،واألعلددم الفد قمر

القامد  ،ويكولد ابددن تددروا (كند

ن د م م دام ال اعدل ،وقدد
)136

(كند أ ار يددا

قصددد إلددى أند نسددقعمل م هددا اسددم فاعددل ،ولددم ن صددد عمدالُ وال

رير ))  .)137وقد اتقلو أصحاب ذ ا الم ذا فا وج الج از على أق اب:

ن ام م ام ال اعل ذا الجمل القا فا األصدل تبدر يدا ,

األوب :ذذا الكسائا إلى أ ال
ِّ
ِّ
الجملد ال ي د م م دام ال اعدل
دين األمدر ن دام  .)138ور عليد (دك
ين ن ام ،على مع ى :ي َ
نح  :ي َ
ِّ
ين القيام)) .)139
إال مح ي ُ أو مؤول ُ للمصدر الملم  ،وال مع ى لك َ
ِّ
دين أتد فددا
الثددانا :ذذددا ال دراء إلددى الجد از م ل داُ ،قدداب السدديرافا ويددا ال دراء نجيددي يد َ
ًددا زوددد أت د  ,وودديعم أن د لددي مددن يددالم العددرب ,ولك دن علددى القيدداس))  .)140و جق د فددا ذلددب
درو  .)141ور عليد د ( ددك م ددا ذذ ددا إليد د
القي دداس عل ددى نحد د  :ت د ِّدر َب عم د ٌ
والسقليام إتبا اُر عن رير م ي ر ،وال م در)) .)142
الثال  :ذذا السيرافا إلى أ ال

وال بددر ،قدداب السدديرافا:

فاس د ٌدد؛ لع دددم ال ائ دددة،

ن ام م ام ال اعل ذ المصدر فا يا (عد د ا االسدم

ولكددن ال جد ال د

نص د م د م د

أ يحد ا االسددم وال بددر جميع داُ،

ويص غ يا لمصدرذا ،وذلب المصدر ي ب م اب االسم وال بر ،وو
ِّ
دن جمل د ذددا
فق د ب :يد َ
دن ،ف دالك اس دم مددا لددم نسددم فاعل د لد د ًين) ،وزود ٌدد م لد ٌ
دين الك د زود ٌدد م لد ٌ
ي سير الك )) .)143
ور (ك يا ال اقص وأت ايها لي

زودٌ م ل اُ ي ناُ .)144

االسم وال بر ي سي اُر ل ،

يدب على اليما ف ط ،فال ن داب :يدا
لها مصدر ،وإنما ُّ

الرا(ع :ذذا ابدن عصد ر إلدى أ الجدار والمجدرور أو الظدرا ن د م م دام ال اعدل (عدد د ا

والصددحي أند نجد ز ب امذددا للم عد ب ،وذد مد ذا سدديب و ؛ لكددن
االسددم وال بددر قدداب فددا ذلددب:
ِّ
دين فددا الدددار،
البددد مددن أ ن د فددا الكددالم رددرا أو مجددرور ن ددام م ددام المح د وا ،فق د ب :يد َ
ا المرف ا لفبه
فا الدار مقعل اُ ( ا
فاألصل مثالُ :يا ز ٌود قائماُ فا الدار ،على أ ن
(ال اعددل ،و د ا (ح ف د ال بددر إذ ال نج د ز ( دداء ال بددر و م بددر ع د  ،ثددم أيدديم المجددرور م ددام

المح وا)) .)145
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ييد

ور علي (عدم ال ائدة ف ي ماُ من األنام أو م تعاُ من الم اتع ال ن لد أ ن د
داء ،ثددم إ ًددا ) ال اقصد ال فائدددة لهددا إال مددا يع يد مددن زمددا ِّ ال بددر ,فد ذا لددم ن ددن تبدٌدر فدال
شد ٌ
ثمرة لها)) .)146
المد د ذا الث ددانا :ذذ ددا اب ددن السد دراج  ,)147وأبد د عل ددا ال ارس ددا  ,)148والص ددمير  ,)149واب ددن
)152

تددروا  ,)150والع بددر  ,)151وابددن مالددب
ِّ
ئم فا يا ز ٌود قائماُ ،وذ م ذا البصروين  ,)153واتقار أب يا .)154
نج ز أ ن اب :ي َ
ين قا ٌ
قاب ابن السراج م تحاُ ذلب ... :وذ ا ع دد ال نجد ز مدن قبدل أ ًدا ) فع ٌدل قي دا،
وإنما يدتل على المبقدأ وال بر ،فال اعل يي رير فاعل فا الحقي  ،والم عد ب ريدر م عد ب علدى
إلددى م ددع ب دداء يددا وأت ايهددا لمددا لددم نسددم فاعلد  ،فددال

الصح فلي يي م ع ٌب ن م م ام ال اعل)) .)155
وقد ذيروا أ عل الم ع فا ذلب أ ًا ) يعمل فا المبقدأ وال بر ,فع دما يب دى للم عد ب
نجددا د ا اسددمها المرف د ا ووب ددى تبرذددا ,وذلددب ال نج د ز؛ أل ال بددر ال

ع .)156

وقدداب الع بددر :

بددد ل د مددن الم بددر

وإنمددا لددم ن دم تبددر يددا م ددام اسددمها ل د جهين :أ دددذما أن د ذ د االسددم فددا

المع ى ،والثانا أ ال بر مس ٌد إلى رير فال نس د إلي )) .)157
أما م قو ابن ال حاس من الم ذبين فالظاذر أن يرى م ع ب اء يا وأت ايها للم ع ب وذلدب
بر م ذا الكسائا ( ل :

وال ليل نعلد من سماا وال يياس)) .)158

ثانيا :الخالف في ليس بين الفعلية والحرفية

أ(ا علا ر م هللا)

قاب ابن ال حاس :لم ن قلو أ ٌد فا فعلي شاء م ها إال لي  ،ف
را ،وط ب فا االسقدالب على ذلب  ...وأًثدر ال داس علدى
ذير فا المسائل الحلبيا أ لي

فعلي لي )) .)159

اتقلو ال ح و

فا لي

على ثالث م اذا:

المد د د د د ذا األوب :ذذ د د د ددا س د د د دديب و  ,)160وال د د د د دراء  ,)161والمب د د د ددر  ,)162واب د د د ددن السد د د د دراج ,)163

والس د دديرافا  ,)164وري د ددرذم

األًثرون .)167

)165

إل د ددى أ ل د ددي

فع د ددل ،وو س د ددا إل د ددى البصد د دروين  ،)166وذد د د مد د د ذا

وا قج ا ل عليقها (عدة أم ر:

 -1ايصدداب اللددمير المرفد ا بهددا الد

لسقن ،وليس ا .)168

لسد  ،ولسددقما ،ولسددقم،
ال يقصددل إال (ال عددل ،فق د بْ :
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قائل :إن قد ايصل ( اللمير علدى نحد
واعقرض أب علا ال ارسا ذلب ( ل  :ف قاب ٌ
ما يقصل (ال عل ي د لهم :ليسد ا ،ولسدقم  .قيدل :إ ايصداب اللدمير (د ذد ا االيصداب لدي بداللد

فعل؛ أال يرى أن قد ايصل اللمير على ذ ا ال حد (مدا ذد اسدم ،وذلدب قد لهم:
قاطع على أنها ٌ
ذدداءا ،وذدداموا ،يمددا ي د ب للم اطددا :افعددال ،وافعل د ا ،وذ د ا الحددرا مددن األسددماء القددا سددمي بهددا
األفعاب)) .)169

 -2أنهدا م سدرة لل عدل قداب ابدن (ا(فداذ :وي سديرذا لل عدل فدا مثدل :أزودداُ لسد َ مثَلد  ،فيودداُ
م ص د ب ( تددمار فعددل ب علي د لددي  ،يكن د قدداب :أتال د َ زوددداُ لس د َ مثَل د  ،فل د ال أنهددا فعد ٌدل لمددا

فسر فعالُ)) .)170

 -3جد د از ي دددنم تبرذ ددا عل ددى اس ددمها وي دنمد د عليه ددا ( ددالا م ددا) الحجازود د  ،وإليد د أش ددار

فعل ج از ي دنم تبرذا على اسدمها ع دد الجميدع وي دنمد عليهدا
الع بر ( ل  :وودب على أنها ٌ
ع د يثير م هم ( الا ما))) .)171

رفداُ ،أنهدا يقحمدل

وممدا يددب أنهدا فع ٌدل وليسد
تمير من زود)) .)172
قائماُ ،ييسقكن فا لي
ٌ

 -4اسققار اللمير فيها قاب ابن ن يف:

اللمير يما أن يقحمل اللمير ،فق ب :ز ٌود لي
ددب علددى أنهددا فعد ٌدل أ هترذددا م قد ٌح يمددا فددا األفعدداب الماتددي  ،وأنهددا يلح هددا يدداء
 -5وممدا يد ُّ
القكني د السدداً يمددا يلحددن ال عددل ،أ أنهددا يثب د مددع المؤن د ويس د ط مددع الم د ير ي ل ددا :لددي َ
عمرو ،وقام ذ ٌد .)173
قام
ٌ
ٌ
عمرو قائماُ ،وليس ذ ٌد قائم ُ ،يما ن بَ :
)175
)174
درا ،ونسددا إلددى
المد ذا الثددانا :ذذددا ابددن شد ير  ,وأبد علددا ال ارسددا
إلددى أنهددا د ٌ
ال راء وجميع الك فيين  ,)176وإلى ابن السراج .)177
ل د مر ب ا هن اُ أ ال راء وابن السراج ممن قاال ( علي لي  ،وقد نسا إليهما ال ب (الحريي ,

وذد ا ن دالو مدا ذهبدا إليد  ،فكمدا ال دراء ف دد قداب :ي د ب :لدي َ ( دائم أتد ؛ أل لدي فع ٌدل ن بدل
الملمر ،ي لب :لس  ،ولس ا))  .)178وأما ابن السراج ف دد قداب :فكمدا لدي فالددليل علدى أنهدا
َ
)179
فعلٌ وإ يان ال يقصرا يص ُّدرا ال عدل ق لدب :لسد  ،يمدا ي د ب :تدرب ))  .فد لب يصدرو ٌ
(حرا يما نسا إليهما.

فعل وليس
م هما أ لي
ٌ
واسقدل ا على رفيقها (عدة أم ر:

وسد  .)180واعقرتد ابددن عصد ر ( لد
 -1أنهددا ليسد علددى وز مددن أو از ال عددل لسد
أما ي نها ليس على وز ال عل فا الل ظ فكن نحقمل أ يكد م د ُ مدن َف ِّع َدل ،فقكد فدا
صي َد البعير ،وَف ِّعل قد ت ِّو ،يي ابَ :ف ْع َل  ...وال نم ن أ يك َف َع َدل فدا
األصل َلي َ نح َ :
األصل؛ أل َف َع َل ال ن و ،وال َفع َل (لم العين؛ أل َفع َل ال يب ا مما علي ناء)) .)181
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 -2أنهددا جامدددةٌ
ور ذلددب (كن د

ال يقصددرا ،فلددم نددك ِّ م هددا اسددم ال اعددل واسددم الم ع د ب ،وال ل ددظ المسددق بل .)182
قددد و ِّجددد مددن األفعدداب مددا ذ د لددي (مقصد ِّدرا مثددل ِّن ْعد َدم ،وبِّ د ْئ  ،وعسددى ،وفعددل
لها مصا ر .)183

على أنها ليس

ددب علدى ددث ،وال زمدا  ،واألفعداب م هدا مدا
يدب على ال ا ،وال ي ُّ
( عل أنها ُّ

القعجا ،ولي

ددب علددى الحدددث واليمددا قدداب أب د علددا ال ارسددا:
ددب علددى ال ددا ،وال يد ُّ
 -3أنهددا يد ُّ

ددب
وممددا يد ُّ

يدب على زما ف ط ،ف ذا يدا ذد ا ذ د ا ،ويعدر لدي
يدب على دث وزما  ،وم ها ما ُّ
ُّ
المع يين جميعاُ عِّلم أنها ليس ( عل)) .)184

مدن

 -4أنهد د د د ددا ال يص د د د د د أ ي د د د د ددع صد د د د ددل ُ لد د د د د د ما) المصد د د د دددرو قد د د د دداب أب د د د د د علد د د د ددا ال ارسد د د د ددا:
إنها ال ي صل بها ما) القا يك مع ال عدل فدا ي ددير المصددر ،يمدا وصد لها (كت ايهدا ،أال
يددرى أنددب ال ي د ب :مددا أ َسد َدن مددا لددي زود ٌدد قائم داُ ،فقصد َدل بلددي
ال ايي  ,فه ا يبين أنها ليس (م يل أت ايها)) .)185

مددا) يمددا ال يصددلها بد د ما)
علدى ال دا

وأمدا امق داا ي نهدا صدل ُ ل د ما) المصددرو  ،فألنهدا وتدع
ور الع بر ( لد
فعل ل ظا قي ا)) .)186
م ها
ًالحرا فال ن
ٌ
مصدر ،ونحن ن ب :إنها ٌ
رفاُ ي د ما) ال اييد إذا تلد علدى الجملد
الم ذا الثال  :ذذا المال ا إلى أ لي يك

ال علي ي ب الفاعر:
)187
يهِّد َيقَ ِّائا تل اُر لي نع ِّ
لجام
إال
صمها
ابقدار إلى َم ْ ( ِّ
َ ْ
ٌ
َ َْ
َْ
فلي ذ دا درا؛ ألند لدي فيهدا تاصدي مدن تد اص األفعداب ،ويكد لدي فعدالُ إذا و ِّجدد معهدا
الساً .)188

شاء من ت اص األفعاب يايصالها (اللمير المرف ا أو بقاء القكني
ٌ
أ ما ذذا إلي سيب و وأًثدر ال حداة ذد األرهدر؛ للحجدا الدامغد القدا اسدقدل ا
ووظهر للبا
بها والسيما ايصاب اللمير المرف ا بها ،ولر ذم على من تال هم .

ثالث ا :الخالف في (أفعل) في التعجب بين االسمية والفعلية
قاب ابن ال حاس:

واتقلو ال حاة فا أفعل ذاذ ا ،ف ذا البصرو

فعل ،واسقدل ا على ذلب بليوم ن
ٌ
)189
واسقدل ا على ذلب بقصغير . ))...
اتقلو ال ح و

ال قان ...وذذا الك في

فا أفعل فا صيغ

ر مهم هللا) إلى أنهدا

ر مهم هللا) إلى أ أفعل ذ ا اس ٌدم،

ما أفعل ) القعجبي على م ذبين:

المد د د د ذا األوب :ذذ د د ددا س د د دديب و  ,)190والكس د د ددائا  ,)191والمبد د د در  ,)192واب د د ددن السد د د دراج ,)193

واليج دداجا  ,)194والسد دديرافا  ,)195وأب د د علد ددا ال ارسد ددا  ,)196وري ددرذم

فعل ماض ،وذ م ذا البصروين .)198
الصيغ ٌ
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إلد ددى أ أفعد ددل فد ددا ذ د د
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واسقدل ا على ذلب (ك ل م ها:

فعل ليوم ال دق آلتدر  ،ولد يدا اسدماُ ل جدا أ يرفدع
 -1أنهم قال ا إ  :الدليل على أن ٌ
سن زوداُ،
إذا يا المبقدأ ،أال يرى أنب ي ب :ز ٌود أ سن من عمرو ،يرفع ،وإ فقحقَها قل  :ما أ َ
فعل)) .)199
فق ق  ،ول يا ال (عدذا اسماُ الري ع ،فلما ليم ال ق ب على أن ٌ
ند

الدددليل علددى أن د فعد ٌدل أن د إذا وصددل بيدداء اللددمير ف د
 -2أنهددم قددال ا (ددك
يصددحب نحد  :مددا أ سد ا ،ومددا أشددب ذلددب ،وذد ال د إنمددا يصددحا اللددمير فددا ال عددل تاصد ُ

أًرم ددا ،وأع ددانا ،ومددا أشددب ذلددب ،ول د قل د
لققي د الكسددر ،أال يددرى أنددب ي د بَ :
وصا ب ا ،لم نجي ،فلما تل

ذ ال

فعل)) .)200
ب على أن ٌ

علي

ال قان د

نح د  :رالم ددا,

واعقرض الك في ذ ا الدليل (ك ن ال قان قد يدتل على االسم يما فدا َق ْددنا ،وَق ْ دا,
أ ْ َ :سددبا  .)201وقددد أجدداب الع بددر عددن ذلددب إذ قدداب :وأمددا قدددنا ,وق ددا ،ف ددد ن دداب :قددد ،
وق ددا ،وال نج د ز مثددل ذلددب فددا القعجددا ،وأمددا مددن قدداب :قدددنا فال ج د يي د ع ددد أ قددد (مع ددى
ٌم مدن أ امد  ،يمدا قداب :سدبب َيد َ ِّم ال داس( ,جديم الجد اب؛
اً ْو ،فلما أشب ِّفعل األمر لح
ألن مل على أً ْو ي ِّم ال اس)) .)202
 -3أ أفعل ي صا المعدارا وال كد ار  ،واالسدم ال ي صدا إال ال كد ار تاصد ُ علدى القمييدي,
فعل .)203
وذلب نح  :ز ٌود أًبر م ب س اُ ,وأًثر م ب علماُ ،فدب ذلب على أن ٌ
 -4أند ي صددا الم ع د ب قدداب ابددن عص د ر:

ًددا اسددماُ لددم نجددي ذلددب يي د  ،إذ لددي

واسددقدل ا علددى فعليق د ب صددب الم ع د ب ،ول د

ذ د مددن قبيددل ال دداعلين والم ع د لين ,وال مددن قبيددل المصددا ر

الم درة (ك ْ وال عل ،وال من األسماء الم ت ع م تع ال عل)) .)204
الم د د د ذا الثد د ددانا :ذذد د ددا الك في د د د  )205إلد د ددى أ أفعد د ددل اسد د د ٌدم ،وقيد د ددل ذ د د د م د د د ذا (عد د ددض

الك فيين  .)206وا قج ا على أسميق (ك ل م ها:

 -1أن نصغر ،والقصغير من تصائب األسماء نح  :ما أ َ ْي ِّس َن زوداُ ،وقاب الفاعر:
)207
ِّم ْن ذؤَلي ِّائكن الل ِّ
اب والسم ِّر
نا أ َمْيلِّ َ ِّر ْيالَناُ َش َد َل َا
فد أميل ) يصغير أمل  ،وال عل ال نصغر .)208

دا عدن
وأجاب الع بر (ك القصغير جاز فا ذ ا ال عل من ثالثد أوجد  :أ ددذا :أند نائ ٌ
يصغير المصدر يما أ اإلتاف إلى ال عل فا الل ظ ،وذا فا الق دير إلى مصدر  ،والثانا :أ
ذ ا ال عل أشب االسم فا جم  ،والثالد  :أ ل ظد أفعدل ذ دا مثدل ل ظد ذد أفعدل م دب ،وللفدب

أثر يما فا (اب ما ال ي صرا)) .)209
ال ظا ٌ
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 -2أن د جامد ٌدد ال يقصددرا وال مصدددر ل د  ،فل د يددا فع دالُ لكددا مقصددرفاُ؛ أل القصددرا مددن
تصدائب األفعدداب؛ فلد لب وجددا أ يلحددن (األسدماء  .)210ور ابددن عصد ر ( لد  :فكمددا عدددم
يصرف وأن ال مصدر ل  ،ف د و ِّجد من األفعاب ما ذ على ذ الص يعسى)) .)211

 -3أنهم قال ا إ
اسم أن نص ُّ نح  :ما أق م ! ،ومدا أبيعد ! ،يمدا نصد ُّ
الدليل على أن ٌ
االسم فا نح  :ذ ا أق م م ب ،وأبيع م ب ،ول أن فع ٌدل ل جدا أ نعقدل يال عدل نحد  :أقدام وأ(داا
فا ق لهم :أ(اا الفاء إذا عرت للبيع ،فلمدا لدم نعق ْدل وصد ياألسدماء مدع مدا تلد مدن الجمد
اسم)) .)212
والقصغير ب على أن ٌ
ور عليهم (ك القصحي

صل ل من ي

صل القصغير ،وذلب (حمل على أفعل ال

دة ،فلما أشب االسم من ذد ين الد جهين وجدا أ
للق ليل ،وألن أشب األسماء بليوم طرو ُ وا ُ
نص د يمددا نص د ُّ االسددم  .)213وأ مددل الفدداء علددى الفدداء فددا (عددض ت اص د ال ن رج د عددن

أصالق .)214

أمدا م قدو ابدن ال حداس مدن المد ذبين ف ددد انقصدر للبصدروين بدر مدا ذذدا إليد الك فيد

قاب:

وما ذيرو ال ليل يي ؛ ألند قدد ثبد

إذ

فعليقهدا (مدا ذيرندا مدن الددالئل ،ومدا ذيدرو محقمدل

الق روا ،وأما عدم القصرا فلل اعدة القا ذيرناذا ،وذ أ فعدل القعجدا يلدمن مدا لدي

لد فدا

األصل ،وذد زودا ة ال صدو ،والداللد علدى ( داء ال صدو إلدى الحداب ،فم دع القصدرا لد لب ،وأمدا
يصغير فلم ن ن لك ن اسماُ ،بل لفبه (األسماء ين لم يقصرا)) .)215
ووظهر للبا

أ ما ذذا إلي سيب و وجميع البصروين أولى (دال ب ب؛ للحجدا ال ود القدا

اسق دوا عليها القا م ها أ أفعل يليم ن

ال قان ع دد ايصدال بيداء المدقكلم ،وأند ي صدا االسدم

ال (عد على الم ع لي .
رابع ا :الخالف في ِن ْع َم وبئس بين االسمية والفعلية
قاب ابن ال حاس :اعلم أ بين ال حاة اتقالفداُ فيهمدا ،فمد ذا البصدروين أنهمدا فعدال يمدا

ذير ،وات رب ن ل األصحاب عن مد ذا الكد فيين ،ف دال ا فدا مسدائل ال دالا :ذذدا الك فيد
إلددى أ ِّن ْعد َدم وبددئ اسددما  ،وقدداب ابددن الفددجر  ...أجمددع البص درو مددن ال ح د وين علددى أ ِّن ْعد َدم
وبئ فعال  ،ويا(عهم علا بن مية الكسائا ر م هللا) ،وقاب أب زيروا نحيى بن زوا ال دراء:
ذما اسما  ...وقاب ابن عص رِّ :ن ْع َم وبئ فعال لم ن قلدو ييد أ ٌدد مدن ال حد وين البصدروين
والك فيين ,وإنما ال الا بي هم (عد إس ا ذما إلى ال اعل .)216 ))...
اتقلو ال ح و فا فعلي ِّن ْع َم وبئ على ثالث م اذا:
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المد د د د ذا األوب :ذذ د د ددا س د د دديب و  ,)217والكس د د ددائا  ,)218والمب د د ددر  ,)219واب د د ددن السد د د دراج ,)220
واليجاجا  ,)221والسيرافا  ,)222وأب علا ال ارسا  ,)223وابدن ج دا  ,)224وريدرذم  )225إلدى أ ِّن ْع َدم
وبددئ فعددال ماتدديا ال يقصددرفا  ،وذ د م د ذا البص دروين  .)226واسددقدل ا علددى فعليقهمددا (عدددة

أم ر:

أما الدليل على أنهما فعال ثبا

عالم القكني

فيهما على د ثبايهدا فدا

 -1أنهم قال ا
ِّ
قام د ْ وقعد َدد ْ  ،فل د يانددا اسددمين لكددا ال قددو عليهمددا
ال عددل ،نح د  :ن ْع َم د ْ وبِّ ْئ َس د ْ  ،يمددا ي د بَ :
(الهاء ،فلما وقو عليهما (القاء علِّ َم أنهما فعال  ،وليسا (اسمين)) .)227

واعقرض الك في ذ ا الدليل (ك ياء القكني قد يقصل (الحرا ،نح  :رب َ  ,وثمد َ  ،وال ،
يدب ايصالها بهما على أنهما فعال  .)228وأجاب ابن األنبار علدى ذد ا االعقدراض وأسد ؛
فال ُّ
ِّ
ئسد ْ  ،وقداب :والددليل علدى
التقالا القداء القدا ايصدل ب حد  :ربد َ وريرذدا عدن يداء ن ْع َمد ْ وبِّ َ
ذلب من وجهين :أ دذما :أ القاء فاِّ :ن ْع َم ِّ المرأة ،وبِّ ْئ َس ِّ الجارو  ،لح ال عدل لقكنيد االسدم
الد

أسد د إليد ال عددل ,يمددا لح د

فددا قد لهم :قامد

لقكنيد

المدرأة ،لقكنيد

الحددرا ال لقكنيد

االسددم الد

والقداء فدا ربد َ  ،وثمد َ  ،لح د
الال د لل عددل يك د سدداً  ،وذ د القدداء القددا يلحددن ذ د ين الح درفين يك د

أسد د إليد ال عددل،

شداء هتدر  ...وال جد اآلتدر :أ القدداء
مقحري د  ،يبددا ال ددر

بي هما ،وأما ال فال نسلم أ القاء ميودة فيها ،بل ذا يلم على يالها.)229 ))...
 -2اس ددققار الل ددمير فيهم ددا نحد د ِّ :ن ْع د َدم رجد دالُ زو د ٌدد ،وإت ددمار ال ن د د إال ف ددا ال ع ددل ,)230
ويد د لب ايصد دداب ت ددمائر الرفد ددع بهم ددا يمدددا يقص ددل (سد ددائر األفع دداب نح د د ِّ :ن ْع َم ددا رجلد ددين ،ونعم د د ا

رجاالُ .)231

 -3أنهما يرفعا وو صبا  ،فيرفعا المعدارا نحد ِّ :ن ْع َدم الرجدل زو ٌدد ،وو صدبا ال كدرة نحد :
ز ٌود ِّن ْع َم رجالُ .وأنهما ليسا من األسماء العامل عمل ال عل .)232
 -4أنهمدا مب يدا علدى ال دق ياألفعداب الماتدي  ،ول ياندا اسدمين لمدا ب يدا علدى ال دق مددن
رير ِّعل )) .)233
الم ذا الثانا :ذذا ال دراء  ,)234وثعلدا

)235

إلدى أنهمدا اسدما  ،وذد مد ذا الكد فيين ,)236

وقيل أًثر الك فيين  .)237وا قج ا لما ذذب ا إلي (ما نكيا:

 -1ت ب درا الجدر عليهمدا ،ف دد جداء عدن العدرب قد لهم :مدا زو ٌدد بدِّ ْع َم الرجدل ,كدا عدن
(علددهمِّ :ن ْعد َدم السددير علددى بددئ َ العيددر ،وي د ب أ ددد العددرب :وهللاِّ مددا ذددا بدِّ ْع َم الم لد ة ،و ددروا

الجر من اتقصاص األسماء ،فدب ذلب على أنهما اسما .)238
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ور البصرو

الح ان د  ،يكن د

ذلب (ك قال ا:

وأما جد از تد ب البداء عليهمدا فد

ددى مددا قدداب ل د  ،و ددروا الجددر يدددتل علددى ال عددل ال د

ال ج  ،يما قاب:

ذلدب ع ددنا علدى مع دى

ال شددبه يي د علددى ذ د ا

ِّ
ِّ
ِّ
صا ب ْ
ام َ
وهللا َما ز ٌود ب َ َ
فد ذا جدداز تد ب البدداء علدى طروددن الح اند  ،فلددي (م كدر تد ب البدداء علددى ِّن ْع َدم القددا فيهددا (عددض
اسم)) .)240
اإلش اب ،ف د ثب (ما أور نا أنها ٌ
فعل ال ٌ
 -2تد ب درا ال دداء عليهمدا ،ي د ب العدرب :ندا ِّن ْع َدم المد لى ووددا ِّن ْع َدم ال صدير ,وال دداء مددن
تصائب األسماء  .)241ور ذلب (ك الم ا ى مح وا للعلم (  ،والق دير ييد  :ندا هللا ِّن ْع َدم المد لى
)239

ِّ
ون ْع َم ال صير أن  ،وأ
 -3أن ال نحسدن اققد ار اليمدا بهمدا يسدائر األفعداب ،فدال ن دابِّ :ن ْع َدم الرجدل أمد  ،وال بدئ
الرج ددل رد ددداُ  .وأنهمد ددا ال يقصد ددرفا  ،والقص ددرا مد ددن تصد ددائب األفعد دداب ,ف دددب ذلد ددب علد ددى أنهمد ددا
را ال داء ال يدتل على الجمل .)242

اسما .)243

إنمددا امق عددا مددن اقق ارنهمددا (اليمددا الماتددا ،وسددلبا

وأجدداب ابددن األنبددار عددن ذلددب ( ل د :
القصرا؛ أل ِّن ْع َم م ت اٌ لغان المدح ،وبِّئ َ م ت اٌ لغان ال م ،فجعل اللقهما م ص رُة على
اآل ؛ ألنددب إنمددا يمدددح وي د م (مددا ذ د م ج د ٌ فددا الممدددوح أو الم د م م ،ال (مددا يددا ف دياب ،وال (مددا
ولم ن ع)) .)244
سي
 -4ت ب الم االبقداء عليهما إذا وقعا تبرون لد إ ) نح  :إ زوداُ َلِّ ْع َم ال قى ،وذ الالم ال
ي دددتل إال علد ددى األسد ددماء ،وال ع ددل الملد ددارا ،وال يددددتل عل ددى الماتدددا ،فد دددب ذل ددب علد ددى أنهمد ددا

اسما .)245

ور البصدرو

(ددك قددال ا:

وإنمددا تددل عليهمددا الددالم فدا تبددر إ ؛ ألنهمددا أشددبها األسددماء

ب لهما من مع ى الماتا إلى الحاب)) .)246

المد ذا الثالد  :ذذددا ابددن عصد ر أند ال تددالا بددين نحدداة البصدرة والك فد فددا فعليد ِّن ْعد َدم
وبددئ  ،وإنمددا ال ددالا بيد هم (عددد إسد ا ذما إلددى ال اعددل ،قدداب ابددن ال حدداس :قدداب ابددن عصد ر:
ِّن ْع َم وبئ فعال لم ن قلو يي أ ٌد مدن ال حد وين البصدروين والكد فيين ،وإنمدا ال دالا بيد هم (عدد
إس د ا ذما إلددى ال اعددل ،ف د ذا البص درو إلددى أ ِّن ْعد َدم الرجددل جمل د فعلي د  ،وي د لب بددئ َ الرجددل،
وذذددا الكسددائا ر م د هللا) إلددى أ ق د لهمِّ :ن ْعد َدم الرجددل ،وبددئ َ الرجددل ،اسددما مح يددا (م يل د
يددك(ط ش د اُر ،ن دالُ عددن أصددلهما ،وسددما بهمددا للمدددح وال د م ،وذذددا ال دراء ر م د هللا) إلددى أنهمددا
جملقددا صد قا لم صد ا محد وا ،واألصددل ع ددد فددا ق لددبِّ :ن ْعد َدم الرجددل زودٌدد ،رجد ٌدل ِّن ْعد َدم الرجددل
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زود ٌدد ،ورجد ٌدل بددئ َ الرجددل زود ٌدد ،ف دِّ ْع َم وبددئ َ ص د قا لرجددل؛ ألنهمددا جملقددا (عددد ال ك درة ،ثددم د ا
الم ص ا ،وأييم الص م ام )) .)247
وقد ر ما ذذا إلي الكسائا وال راء (عدم ت ب ال اسخ على ِّن ْع َم وبئ  ،فدال ن داب :إ ِّن ْع َدم
ِّن ْع َم الرجل قائماُ .)248
قائم ،وال ر
الرجل ٌ
أمدا م قددو ابددن ال حدداس مدن ذد المد اذا القددا ذيدر ف ند مدداب الددى مدا يددم اتقيددار مددن قبددل
البص دروين ( ل د  :والدددليل علددى أنهمددا فعددال ايصدداب يدداء القكني د السدداً بهمددا نح د ِّ :نعم د ِّ
َْ
المرأة ،وبئس ِّ المرأة ،وايصاب اللمائر البارزة المرف ع بهما)) .)249
وال

نظهر للبا

أ ما ذذا إلي سيب و والبصرو

ومن يبعهم ذد األقدرب للصد اب؛

للحجا ال و القا اسقدل ا بها ور و ذم الدامغ على جا الك فيين.
نتائج البحث

❖ إ ابن ال حاس يا م الُ فدا يدكليف الكقدا ،ويدا يثيدر القدر م علدى العلمداء ع دد ذيدر لهدم،
وذ تصل قلما نجدذا فا عصرنا ،ويا البن ال حاس يالم ة يثر ،ومن أشهرذم أب

األندلسا.

يا

❖ إ يعصا ابن ال حاس لم ذا البصدروين جعلد يقحامدل علدى الكد فيين ،فلدم يد اف هم ولد فدا
مسكل وا دة ،يبصروق واتح ٌ ال غبار عليها؛ ل لب يا يثير االنقصار لسيب و .
❖ ي ع أسداليا ابدن ال حداس فدا ال دالا ,فقدارُة نفدرا فدا ذيدر أصدحاب ي ِّدل مد ذا والحجدا
القددا اسددق دوا عليهددا ،فكددا

يي داُ فددا نسددب اآلراء إلددى أصددحابها فددا أًثددر األ يددا  ،وو دداقف

األ ل وور وورج م هباُ على هتر ،إال أ أًثر ر و لم يكن من اجقها الف صا ،وإنمدا
ًا مقا(عاُ لغير من ال حاة السا( ين تاص ُ ابن األنبار  ،وابدن ن ديف ،وابدن عصد ر ،ويدارُة
ي ير مسكل ال الا ف ط من رير جا وم اقف ويرجي .

❖ أن قد ن

سبا ال الا بين ال حاة ذ فهم يدالم سديب و  ،فه دا (عدض المسدائل ن هدم مدن

ًالم سيب و الم ع والج از فا المسكل ال ا دة .

❖ أن ال نفقر أ ن

ال الا بين مدرسقين أو أًثر ف دد ن د

ًما صل بين الكسائا وال راء .

❖ ذ ا (عض اآلراء نسب

بدين علمداء المدرسد ال ا ددة

إلدى (عدض ال حداة ،وع دد العد ة إلدى يقدبهم نجددذا ي دالو مدا نسدا

إليهم ،يما نسا إلى ال راء وابن السراج ال ب (حريي لي
الهوامش
22
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 )1ي ظر :إشارة القعيين  ،286وف ا
 ،46/2وبغي ال عاة . 13/1

 )2ي ظر :ران ال هان

ال ييا

 ،10/2والبلغ  ،248وران ال هان

 ،294/3وال افا (ال ييا

. 46/2

 )3ي ظر :إشارة القعيين  ،287وف ا

ال ييا

 ،294/3وال افا (ال ييا

 ،11/2وبغي ال عاة . 13/1

 )4ي ظر :سير أعالم ال بالء . 265 ،261/24
 )5ي ظر( :غي ال عاة . 352 ،351/2

 )6ي ظر :سير أعالم ال بالء . 17 ،15/23
 )7ي ظر :ف ا

ال ييا

 ،151/23وال افا (ال ييا

. 11/2

 )8ي ظر :سير أعالم ال بالء  ،251/23وبغي ال عاة . 13/1
 )9ي ظر :القعلي على الم رب . 450

 )10ي ظر :سير أعالم ال بالء  ،361/23وال افا (ال ييا

. 11/2

 )11ي ظر :معرف ال راء الكبار  ،729/2وران ال هان . 46/2
 )12ي ظر :ف ا

ال ييا

. 294/3

 )13ي ظر :ران ال هان . 266/2

. 168/6

 )14ي ظر :أايا العصر وأع ا ال صر ,186/1وال افا (ال ييا
 )15ي ظر( :غي ال عاة . 433/1
 )16ي ظر :المصدر ن س . 331/2
الح اظ . 232

 )17ي ظر :ذيل طب ا

 )18ي ظر( :غي ال عاة . 283 ،282/1
 )19ي ظر :المصدر ن س . 434/1

 )20ي ظر :أايا ال صر وأع ا العصر  ،297/4وطب ا

الفاف ي الكبرى . 97/9

 )21ي ظر( :غي ال عاة . 415/1
 )22إشارة القعيين  ،286وو ظر البلغ  ،248وران ال هان
 )23ي ظر ال افا (ال ييا

 ،12/2وف ا

 )24إشارة القعيين  ،287 ،286والبلغ

ال ييا

. 46/2

 ،295/3والبلغ

. 248

. 248

 )25األعالم  ،297/5ومعجم المؤل ين . 219/8
 )26األعالم . 297/5

 )27ذدن العارفين . 139/2
 )28ي ظر ال افا (ال ييا

 ،11/2وف ا

 )29ي ظر إشارة القعيين  ،287وف ا
 )30ال افا (ال ييا

ال ييا
ال ييا

 294/3وبغي ال عاة . 13/1
 ،296/3وال افا (ال ييا

 ،11/2وو ظر إشارة القعيين  ،286وف ا

ال ييا

 ،14/2والبلغ . 149
 ،295/3وبغي ال عاة . 13/1

 )31ي ظر على سبيل المثاب ال الحصر القعلي على الم درب . 56 ،52
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 )32ي ظر ف ا

ال ييا

 )33ال افا (ال ييا

. 13/2

 ،194/3وال افا (ال ييا

. 11/2

 )34إشارة القعيين . 286
 )35ف ا

ال ييا

 294/3وبغي ال عاة . 13/1

( )36غي ال عاة . 13/1
 )37ال افا (ال ييا
 )38ال افا (ال ييا

. 12/2

. 11/2

 )39إشارة القعيين  ،287وال افا (ال ييا  ،13/2 ،وف ا

ال ييا  ،296/3 ،والبلغ

. 248

 )40إشارة القعيين  ،288 ،287والبلغ . 249
 )41ي ظر :إشارة القعيين  ،278وف ا

ال هان  ،46/2وبغي ال عاة .14/1

ال ييا

 ،294/3ومعرف ال راء الكبار  729/2والبلغ  ،248وران

 )42القعلي على الم درب . 420 ،419
 )43ي ظر :شرح ق ر ال دى  ،57وشرح القصرو . 356/2
 )44ي ظر :الكقاب .11 ،10/3
 )45ي ظر :الم قلا . 5/2

 )46ي ظر :األص ب .146/2
 )47ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا .191/3 ،29/1
 )48ي ظر :اإلنلاح  ،81و المسائل الم ث رة .143
 )49ي ظر :اللمع  ،124والقبصرة والق يرة  ،395/1والم قصد فا شرح اإلنلاح  ,121/1والم صل ،323

ونقائا ال كر  ،62واللباب فا علل الب اء واإلعراب  ،25/2وشرح الم صل البن ن يف  ،219/4والم رب

 ،260/1والبسيط فا شرح الجمل .229/1
 )50ي ظر :أسرار العربي  ،36وشرح الجمل البن عص ر ،130/1وش اء العليل .917/2
 )51شرح الم صل البن ن يف . 219/4

 )52ي ظر :علل ال ح  ،187والقبصرة والق يرة  ،395/1وأسرار العربي . 36
 )53ي ظر :علل ال ح  ،188اإلنصاا  ،439واللباب فا علل الب اء واإلعراب .25/2
 )54ي ظر :اإلنصاا . 438
 )55ي ظر :شرح الم صل البن ن يف . 220/4
 )56ي ظر :اإلنصاا . 437

 )57ي ظر :أسرار العربي  ،36وشرح الم صل البن ن يف . 220/4
 )58ي ظر :إعراب ال ره لل حاس  ،20/1وشرح الكقاب للسيرافا  ،192/3وي جي اللمع .351
 )59ي ظر :اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 25/2
 )60ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا . 192/3
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 )61ي ظر :علل ال ح  ،188واإلنصاا  ،440وشرح الم صل البن ن يف .220/4
 )62ي ظر :القعلي على الم رب  ،419ويمهيد ال اعد . 4119/8
 )63القعلي على الم رب . 420 ،419
 )64ي ظر :الم اصد الفايي . 2/6
 )65ي ظر :معانا ال ره لل راء  ،53/1والهمع . 592/1
 )66ي ظر :اإلنصاا  ،437والع امل المائ ال ح و فا أص ب علم العربي . 317
 )67ي ظر :شرح الكايي الفايي  ،1519/3وشرح األشم نا . 178/3
 )68ي ظر :شرح الجمل البن تروا . 273/1
 )69ي ظر :شرح الم دم الكايي . 866/3
 )70ي ظر :شرح الكايي الفايي  ،1519/3وشرح القسهيل البن مالب . 328/3
 )71ي ظر :شرح األلفي البن ال ارم . 473
 )72ي ظر :أوت المسالب

ار الجبل  ،141/4وشرح ق ر ال دى . 57

 )73ي ظر :شرح القصرو . 356/2
 )74ي ظر :اإلنصاا . 437

 )75ي ظر :أسرار العربي  ،36وشرح الم صل البن ن يف . 220/4
 )76اإلنصاا . 438
 )77ي ظر :اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 26/2
 )78شرح القسهيل البن مالب . 329/3
 )79ي ظر :شرح الم صل البن ن يف  ،220/4وي تي الم اصد . 1228/3
 )80شرح األلفي البن ال ارم . 474
 )81القعلي على الم رب . 437
 )82ي ظر :يمهيد ال اعد  ،4120/8والهمع . 592/1
 )83القعلي على الم رب . 430 ،429

 )84ي ظر :شرح الم صل البن ن يف  ،230/4واالريفاا ,1659/4والج ا الدانا.115
 )85ي ظر :الكقاب . 7/3
 )86ي ظر :الم قلا . 7/2
 )87ي ظر :األص ب . 150/2
 )88ي ظر :الم صل . 325

 )89ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،149/2ونقائا ال كر  ،106وشرح الم صل البن ن يف  ،230/4وشرح
الم دم الكايي  ،873/3وشرح الجمل البن عص ر  ،140/2والك اش فا ال ح والصرا ،13/2
والج ا الدانا  ،115ومغ ا اللبيا  ،243والمساعد  ,108/3وائقالا ال صرة . 151
 )90ي ظر :الالما

للهرو  ،125وي جي اللمع  ،367وي تي الم اصد . 1246/3
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 )91الكقاب .7/3

 )92ي ظر :الم قلا ،7/2واألص ب ،150/2والالما
 )93ي ظر :الالما

لليجاجا ،66واإلنصاا . 462

لليجاجا  ،66وائقالا ال صرة  ،151والهمع . 403/2

 )94ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا  ،195/3واللباب فا علل الب اء واإلعراب  ،39/2وشرح الم صل البن
ن يف . 231/4
 )95شرح الكقاب للسيرافا . 195/3
 )96اإلنصاا . 461

 )97المصدر ن س . 463
 )98اإلنصاا  ،463واللباب فا علل الب اء واإلعراب . 39/2
 )99اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 40 ،39/2

 )100ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا  ،195/3واالريفاا  ,1660/4والج ا الدانا . 115
 )101القعلي على الم رب . 430
 )102شرح الم صل البن ن يف . 231/4
 )103الهمع . 403/2

 )104القعلي على الم رب . 430
 )105القعلي على الم درب . 442
 )106ي ظر :شرح الم صل البن ن يف  ،274/4وشرح القصرو . 382/2
 )107الكقاب . 94/3
 )108ي ظر :شرح الكايي الفايي  ،1551/3وشرح يايي ابن الحاجا البن جماع  ،294وش اء العليل
 ،933/2والمساعد . 96/3

 )109الكقاب . 94 ،93/3
 )110شرح الكقاب للسيرافا . 300/3
 )111ي ظر :الم اصد الفايي . 72/6

 )112ي ظر :شرح الجمل البن تروا . 861/2
 )113شرح الكايي الفايي . 1551/3
 )114ي ظر :شرح الجمل البن عص ر ,192/2ويمهيد ال اعد ,4233/8والهمع . 398/2
 )115ي ظر :شرح األلفي البن ال ارم . 487 ،486
 )116يمهيد ال اعد  ،4231/8والهمع . 398/2
 )117شرح الكقاب للسيرافا . 299/3
 )118المسائل الم ث رة . 165 ،164
 )119شرح الجمل البن عص ر . 192/2
 )120الم صل . 333
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 )121ي ظر :شرح الم دم الكايي . 887/3

 )122ي ظر :شرح الكايي الفايي  ،1551/3واالريفاا  ،1684/4والهمع . 399/2
 )123ي ظر :شرح األلفي البن ال ارم . 486
 )124ي ظر :االريفاا . 1684/4
 )125ي تي الم اصد . 1257/3
 )126ي ظر :أوت المسالب  ،187/4ومغ ا اللبيا . 857
 )127ي ظر :ي تي الم اصد  ،1257/3والهمع . 399/2
 )128القعلي على الم رب . 131
 )129ي ظر :الكقاب  ،46/1وشرح الجمل البن عص ر. 384/1
 )130ي ظر :الق ييل والقكميل  ،255/6االريفاا . 1325/3

 )131ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا  ،302/1والحلل فا إصالح ال لل . 180
 )132ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا . 301/1
 )133ي ظر :شرح الجمل البن عص ر . 385/1
 )134ي ظر :الق ييل والقكميل  ،255/6وشرح القسهيل للم ار
 )135الكقاب . 46/1
 )136ي ظر :ال ك

 ،414وائقالا ال صرة .137

فا ي سير يقاب سيب و  ،269/1واالريفاا  ،1326/3وسئل أب علا ال ارسا عن يالم

سيب و فكجاب :لي

يل الداء نعالج ال بيا )  .الحلل فا إصالح ال لل  ،179والق ييل والقكميل

. 255/6
 )137شرح الجمل البن تروا . 453/1

 )138ي ظر :شرح الرتا على الكايي ال سم األوب  ،240/1ويعلين ال رائد . 263/4
 )139شرح الرتا على الكايي ال سم األوب . 241/1
 )140شرح الكقاب للسيرافا  ،302/1وشرح القسهيل البن مالب . 61/2
 )141ي ظر :الحلل فا إصالح ال لل  ،180وشرح الجمل البن عص ر . 385/1
 )142شرح الكايي الفايي  ،611/2والمساعد  ،400/1ويمهيد ال اعد . 1638/4
 )143شرح الكقاب للسيرافا . 301/1
 )144ي ظر :الحلل فا إصالح ال لل  ،180وشرح القسهيل للم ار

. 415

 )145شرح الجمل البن عص ر . 536 ،535/1
 )146الم اصد الفايي . 9/3

 )147ي ظر :األص ب . 81/1
 )148ي ظر :الحلل فا إصالح ال لل  ،179وشرح الجمل البن عص ر . 384/1
 )149ي ظر :القبصرة والق يرة . 125/1
 )150ي ظر :شرح الجمل البن تروا . 453 ،450/1
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 )151ي ظر :اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 163/1
 )152ي ظر :شرح القسهيل البن مالب . 61 ،60/2

 )153ي ظر :القبصرة والق يرة  ،125/1وائقالا ال صرة . 137
 )154ي ظر :الق ييل والقكميل  ،259/6االريفاا  ،1325/3وال ك

الحسا . 54

 )155األص ب . 81/1
 )156ي ظر :القبصرة والق يرة  ،125/1والم اصد الفايي . 7/3
 )157اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 163/1
 )158القعلي على الم رب 131
 )159القعلي على الم رب .199 ،198 ،197
 )160ي ظر :الكقاب . 37/2 ،45/1

 )161ي ظر :معانا ال ره لل راء . 62/3 ،43/2
 )162ي ظر :الم قلا . 190/4 ،87/4
 )163ي ظر :األص ب . 82/1
 )164ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا . 297/1

 )165ي ظر :علل ال ح  ،245والم صو  ،258والم قرا فا إذاع سرائر ال ح  ،115والحلل فا إصالح
ال لل  ،162والم صل  ،355وأسرار العربي  ،85وشرح الم صل البن ن يف  ،366/4وشرح الجمل
البن عص ر  ،379/1وشرح الرتا على الكايي ال سم الثانا  ،1407/1وشرح القسهيل للم ار

،284

ومغ ا اللبيا  ،387ويمهيد ال اعد . 1078/3
 )166ي ظر :الالما

لليجاجا . 34

 )167ي ظر :أسرار العربي  ،85ومسائل تاليي فا ال ح . 70
 )168ي ظر :معانا ال ره لل راء  ،43/2والم قلا  ،87/4واألص ب . 83 ،82/1
 )169المسائل الحلبيا

. 211

 )170شرح الم دم المحسب . 350/2

 )171اللباب فا علل الب اء واإلعراب . 165/1
 )172شرح الم صل البن ن يف . 366/4
 )173ي ظر :شرح الم صل البن ن يف  ،366/4وشرح الجمل البن عص ر . 379/1
 )174ي ظر :الق ييل والقكميل  ،117/4والج ا الدانا  ،494ومغ ا اللبيا  ،387وذ أب ( ر ,أ مد بن
الحسن بن ال باس بن ش ير ال ح

البغدا  ،ص و الم ير والمؤن  ،والم ص ر والممدو

ي ظر :نيذ األلباء  ,187و إنبا الرواة .69/1
 )175ي ظر :المسائل الحلبيا
 )176ي ظر :الالما

 ،210ويقاب الفعر  ،10والمسائل البصروا

. 833/2

لليجاجا . 34

 )177ي ظر :االريفاا  ،1146/3وشرح القسهيل للم ار
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 ،284ومغ ا اللبيا . 387

317ذد)
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 )178معانا ال ره لل راء . 43/2
 )179األص ب . 82/1
 )180ي ظر :الالما

. 224

لليجاجا ،34والمسائل الحلبيا

 )181شرح الجمل البن عص ر  ،379 ،378/1وو ظر الق ييل والقكميل . 117/4
 )182ي ظر :الالما

لليجاجا  ،34وشرح الجمل البن عص ر . 378/1

 )183ي ظر :شرح الم صل البن ن يف  ،366/4وشرح الجمل البن عص ر . 378/1
 )184المسائل الم ث رة  ،221وو ظر المسائل الحلبيا
 )185يقاب الفعر  ،10وو ظر المسائل البصروا

. 210

. 833/2

 )186القبيين . 314
 )187البي

لل ا(غ ال بيانا فا ي ان . 84

 )188ي ظر :رصو المبانا  ،301 ،300والج ا الدانا . 494
 )189القعلي على الم رب . 125 ،124
 )190ي ظر :الكقاب . 72/1
 )191ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،381/2واإلنصاا  ،105واالريفاا . 2065/4
 )192ي ظر :الم قلا . 185/4
 )193ي ظر :األص ب . 98/1
 )194ي ظر :الجمل . 112
 )195ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا . 356/1
 )196ي ظر :اإلنلاح . 114

 )197ي ظر :علل ال ح  ،325واللمع  ،136والقبصرة والق يرة  ،625/1وأسرار العربي  ,78واللباب فا علل
الب اء واإلعراب  ,197/1وشرح الم صل البن ن يف  ,412/4وشرح الكايي الفايي  ،1078/2وشرح
األلفي البن ال ارم  ،326وي تي الم اصد  ،892/2وال ك

الحسا . 136

 )198ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،381/2والق مير  ،325/3وائقالا ال صرة .119
 )199علل ال ح  ،325وو ظر اإلنصاا . 112 ،111

 )200أسرار العربي  ،77وو ظر القبيين  ،286وشرح الم صل البن ن يف . 412/4
 )201ي ظر :اإلنصاا  ،107وائقالا ال صرة .119
 )202القبيين . 287 ،286

 )203ي ظر :أسرار العربي  ،77والقبيين  ،287وشرح الم صل البن ن يف . 413/4
 )204شرح الجمل البن عص ر . 584/1
 )205ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،381/2وأسرار العربي  ،77وي تي الم اصد. 892/2
 )206ي ظر :اللباب فا علل الب اء واإلعراب .198/1
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 )207البي

لكامل الث ا فا مي ال صر وعصرة أذل العصر  ،81/1وبال نسب فا شرح الكقاب للسيرافا

 ،356/1واإلنصاا . 105

 )208ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا  ،356 ،355/1وأمالا ابن الفجر . 38/2
 )209اللباب فا علل الب اء واإلعراب .198/1
 )210ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،381/2واإلنصاا . 105
 )211شرح الجمل البن عص ر . 584/1
 )212أسرار العربي . 78

 )213ي ظر :أسرار العربي  ،78واإلنصاا . 120
 )214ي ظر :ائقالا ال صرة . 120
 )215القعلي على الم رب . 125
 )216القعلي على الم رب . 115
 )217ي ظر :الكقاب . 266/3
 )218ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،404/1وشرح الم صل البن ن يف  ،389/4وشرح القسهيل البن مالب
 ،338/2واالريفاا .2041/4

 )219ي ظر :الم قلا . 144 ،139/2
 )220ي ظر :األص ب . 111/1
 )221ي ظر :الجمل .140
 )222ي ظر :شرح الكقاب للسيرافا . 9/3
 )223ي ظر :اإلنلاح . 110
 )224ي ظر :اللمع . 140

 )225ي ظر :القصبرة والق يرة  ,274/1وأمالا ابن الفجر  ,410/2أسرار العربي  ،70وشرح الم صل البن
ن يف ,389/4وشرح الجمل البن عص ر ,599/1وشرح القسهيل البن مالب ,338/2وشرح األلفي
البن ال ارم  ،333والمساعد  ,120/2وشرح القصرو . 76/2

 )226ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،410/2واإلنصاا  ،86وائقالا ال صرة . 116
 )227علل ال ح  ،292وو ظر القبصرة والق يرة  ،275/1وأسرار العربي . 69
 )228ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،412/2والقبيين . 275
 )229اإلنصاا . 92

 )230ي ظر :علل ال ح  ،29والقبصرة والق يرة ،275/1وشرح الم صل البن ن يف. 389/4
 )231ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،422/2وأسرار العربي  ،69والقبيين . 274
 )232ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،244/2وشرح الجمل البن عص ر . 598/1
 )233أسرار العربي . 69
 )234ي ظر :معانا ال ره لل راء  ،141/1االريفاا  ،2041/4والهمع . 23/3

30

Journal of Al-Frahedis Arts – Number (26) (2016) 1-37
 )235ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،404/2والقعلي على الم رب . 115
 )236ي ظر :أسرار العربي  ،69والقبيين  ،274والق مير . 313/3

 )237ي ظر :شرح الجمل البن عص ر  ،598/1وشرح القسهيل البن مالب . 338/2
 )238ي ظر :علل ال ح  ،292وأسرار العربي  ،70 ،69وشرح ي ا المق با . 299/1

 )239البي لل انا فا شرح أبيا سيب و  ،353/2ويكملق وال م الطِّ الليا ِّ جانب ْ ) ،وبال نسب فا الكامل
فا اللغ واأل ب  ،300/1وأمالا ابن الفجر  ،404/4وأسرار العربي  ،70والقبيين . 279
 )240علل ال ح . 293 ،292

 )241ي ظر :أمالا ابن الفجر  ،404/2واإلنصاا  ،87والقبيين . 276
 )242ي ظر :أسرار العربي  ،71والقبيين  ،277وشرح الم صل البن ن يف . 390/4
 )243ي ظر :أسرار العربي  ،70وشرح ي ا المق با  ،300/1وائقالا ال صرة . 116
 )244اإلنصاا . 102 ،101

 )245ي ظر :القبيين  ،277 ،276وائقالا ال صرة . 116
 )246ائقالا ال صرة . 118
 )247القعلي

على الم رب  ،115لم أعثر على يالم ابن عص ر فا يقب القا بين يد  ،بيد أ نارر

الجيف ذير أن فا شرح الم رب البن عص ر ،وقد ن ل يالم (ال ب يامالُ يما فعل ابن ال حاس،

ون ل أنلاُ الم ار

وابن ع يل واألزذر  .ي ظر ي تي الم اصد  ،903 ،902/2والمساعد ،120/2

و ،121ويمهيد ال اعد  ،2525/5و ،2526وشرح القصرو . 76
 )248ي ظر :المساعد  ،121/2ويمهيد ال اعد  ،2526/5وشرح القصرو . 76/2
 )249القعلي على الم رب . 116 ،115

المصادر والمراجع

 -1ائقالا ال صرة فا اتقالا نحاة الك ف والبصرة ،عبد الل يف بن أبا ( ر الفرجا اليبيد

802ذد)،

يح ين :الديق ر طار الج ابا ،ار الكقا ،بيرو  ،و ار ال هل العربي 1407 ,1 ,ذد1987 -م .
 -2اريفاا اللرب ،أب

يا األندلسا

745ذد) ،يح ين وشرح :الديق ر رجا عثما محمد ،مراجع

الديق ر رملا عبد الق اب ،م قب ال انجا ،ال اذرة1418 ,1 ،ذد 1998 -م.

 -3أسرار العربي  ،عبد الر من بن محمد بن عبد هللا بن عبد هللا األنبار

577ذد) يح ين :سين شم

الدين ,ار الكقا العلمي  ،بيرو 1418 ,1 ،ذد 1997 -م.
 -4إشارة القعيين فا يراجم ال حاة واللغ وين ،عبد الباقا بن عبد الحميد اليمانا
المجيد ذناب ,1 ،مريي الملب ييصل للبح ث والدراسا

743ذد) يح ين :الديق ر عبد

اإلسالمي 1406 ،ذد 1986 -م .

 -5األص ب فا ال ح  ،أب ( ر محمد بن السر المعروا (ابن السراج 316ذد) ،يح ين :عبد الحسين ال قلا،
مؤسس الرسال  ,لب ا – بيرو .
 -6إعراب ال ره  ،أب جع ر ال حاس

338ذد) ،وتع

اشي وعلن علي  :عبد الم عم تليل إبراهيم،

م ف ار محمد علا بيل  ،ار الكقا العلمي  ،بيرو 1412 ,1 ،ذد .
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 -7األعالم ،تير الدين بن محم

1396ذد ) ،ار العلم للماليين2002 ,15 ,م .

بن محمد اليريلا

 -8أايا العصر وأع ا ال صر ،صالح الدين تليل بن أيبب الص د
عمف  ،والديق ر محمد م عد ،والديق ر محم

764ذد) ,يح ين :الديق ر نبيل أب

سالم ،قدم ل  :ماز عبد ال ا ر مبار  ،ار ال كر ،مفن،

1418 ,1ذد 1998 -م .
 -9أمالا ابن الفجر  ،هب هللا بن علا بن محمد بن مية الحس ا العل
محم

542ذد) ,يح ين :الديق ر

محمد ال ا ا ,م قب ال انجا ،ال اذرة1413 ،1 ،ذد 1992 -م .

 -10إنبا الرواة على أنباء ال حاة ،جماب الدين علا بن ي سو ال

ا

646ذد ) ،الم قب العصرو ،

بيرو 1424 ,1 ،ذد .
بن األنبار

 -11اإلنصاا فا مسائل ال الا بين البصروين والك فيين ،أب البريا

577ذد) ،يح ين:

الديق ر ج ة مبرو محمد مبرو  ،راجع  :الديق ر رملا عبد الق اب ،م قب ال انجا ،ال اذرة.1 ،

 -12أوت المسالب إلى ألفي ابن مالب ،جماب الدين ابن ذفام األنصار

761ذد) ,ار الجبل ،بيرو ،

1979 ،5م .
377ذد) ,يح ين :الديق ر (حر

 -13اإلنلاح ،أب علا ال ارسا الحسن بن أ مد بن عبد الغ ار ال ح
المرجا  ,عالم الكقا ،بيرو  -لب ا 1996-1416 ,2 ,م .

688ذد) ,يح ين :ايا بن عبيد الثبقا ،ار الغرب

 -14البسيط فا شرح جمل اليجاجا ،ابن أبا الربيع
اإلسالما ،بيرو 1407 ,1 ،ذد 1986 -م .
( -15غي ال عاة فا طب ا

911ذد) ,يح ين :محمد أب ال لل

اللغ وين وال حاة ,جالب الدين السي طا

إبراهيم ،الم قب العصرو  ,صيدا – لب ا .
817ه) ار

 -16البلغ فا يراجم أئم ال ح واللغ  ،مجد الدين أب طاذر محمد بن نع ب ال يروزه(ا
سعد الدين لل باع وال فر1421 1 ،ه – 2000م.

 -17القبصرة والق يرة ،أب محمد عبد هللا بن علا بن إسحا

الصمير  ،من علماء ال ر الرا(ع الهجر ،

يح ين :فقحا أ مد مص ى علا ,ار ال كر ,مفن1402 ,1 ,ذد 1982 -م .
 -18القبيين عن م اذا ال ح وين البصروين والك فيين ,أب الب اء الع بر

616ذد) ،يح ين :الديق ر عبد

الر من بن سليما العثيمين ،ار الغرب اإلسالما ،بيرو – لب ا 1406 ,1 ،ذد 1986-م .

 -19الق مير شرح الم صل لليم فر ) ،صدر األفاتل ال اسم بن الحسين ال ارزما

617ذد) ،يح ين:

عبد الر من بن سليما العثيمين ،ار الغرب اإلسالما ،بيرو – لب ا 1990 ,1 ،م .
يا األندلسا

 -20الق ييل و القكميل فا شرح يقاب القسهيل ،أب

745ذد) ،يح ين :سن ذ داو  ،ي ز

أشبيليا لل فر والق زوع ،المملك العربي السع ن 1426 ,1 ،ذد 2005 -م .

 -21القعلي

على الم رب ،محمد بن إبراهيم بن ال حاس الحلبا

698ذد) ،يح ين :جميل عبد هللا ع ول ،

و ازرة األوقاا ،عما – األر 2004 ،1 ،ذد .
 -22يعلين ال رائد على يسهيل ال ائد ،محمد بدر الدين بن أبا ( ر بن عمر الدمامي ا
الديق ر محمد بن عبد الر من بن محمد الم دى .
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محا الدين محم
 -23يمهيد ال اعد (فرح يسهيل ال ائد،
ُّ

778ذد)،

بن ي سو ،المعروا ب ارر الجيف

راس ويح ين :األسقاذ علا محمد فاتر ,واألسقاذ جابر محمد البراج  ،واألسقاذ إبراهيم جمع العجما،

واألسقاذ جابر السيد مبار  ،واألسقاذ علا الس سا محمد ،واألسقاذ محمد رارا نياب ،ار السالم،
مصر1428 ,1 ,ذد 2007 -م .
639ذد) ,يح ين :األسقاذ فايي زيا محمد ناب ،ار السالم

 -24ي جي اللمع ،أ مد بن الحسين بن ال باز

لل باع وال فر ،ال اذرة – مصر1428 ,2 ,ذد 2007 -م.

 -25ي تي الم اصد والمسالب (فرح ألفي ابن مالب ،للم ار

749ذد) ،شرح

المعروا (ابن أم قاسم

ويح ين :األسقاذ عبد الر من علا سليما  ,ار ال كر العربا ,ال اذرة1422 ,1 ،ذد 2001 -م .
337ذد),اعق ى بقصحيح وشرح أبياي الفيخ :ابن

 -26الجمل ،أب ال اسم عبد الر من بن إسحا اليجاجا

أبا ش ا ( لي األ ب (الجيائر ,طبع (م بع ج ب يرب نل (الجيائر س 1926م .
روا المعانا ،الحسن بن قاسم الم ار

 -27الج ا الدانا فا

749ذد) ،يح ين :الديق ر ف ر الدين

يباوة ،واألسقاذ محمد ندنم فاتل ،ار الكقا العلمي  ,بيرو – لب ا 1417 ,1 ،ذد 1992 -م .
 -28الحلل فا إصالح ال لل من يقاب الجمل ،أب محمد عبد هللا بن محمد بن السيد الب لي سا
 ،ار ال ليع  ،بيرو .

يح ين :سعيد عبد الكروم سع

 -29مي ال صر وعصرة أذل العصر ،علا بن الحسين بن علا بن أبا ال يا الباترز

521ذد),

467ذد) ،ار

الجبل ،بيرو 1414 ،1 ،ذد .
 -30ي ا ال ا(غ ال بيانا ،يح ين :محمد أب ال لل إبراهيم ،ار المعارا ،ال اذرة. 2 ,
 -31ذيل طب ا

الح اظ ،جالب الدين السي طا

العلمي .

 -32رصو المبانا فا
ال ار  ،م ب عا

911ذد) ،يح ين :الفيخ زيروا عمي ار  ،ار الكقا

روا المعانا ،أ مد بن عبد ال ر المال ا

702ذد) ،يح ين :أ مد محمد

مجمع اللغ العربي بدمفن .

 -33سير أعالم ال بالء ،شم

الدين ال ذبا

748ذد) ،يح ين :مجم ع من المح ين (كشراا الفيخ:

شعيا األرنامو  ,مؤسس الرسال 1405 ,3 ،ذد 1985 -م .

 -34شرح ابن ال ارم على ألفي ابن مالب ،بدر الدين محمد بن اإلمام جماب الدين محمد بن مالب
يح ين :محمد (اسل عي

686ذد)،

الس  ،ار الكقا العلمي  ،بيرو – لب ا 1420 ,1 ،ذد 2000 -م .

 -35شرح األشم نا على شرح ألفي ابن مالب ،علا بن محمد بن ايسى األشم نا

900ذد) ،ار الكقا

العلمي  ،بيرو – لب ا  1416 ،1 ،ذد 1998 -م .

 -36شرح القسهيل ال بن مالب األندلسا

672ذد) ،يح ين :محمد عبد ال ا ر ع ا ,وطار فقحا السيد،

ار الكقا العلمي  ،بيرو – لب ا 1422 ،1 ،ذد 2001 -م .
 -37شرح القسهيل للم ار

749ذد) ،يح ين و راس  :محمد عبد ال با محمد أ مد ,م قب األنما ،

الم ص رة – ال اذرة1427 ،1 ،ذد 2006 -م .

33

Journal of Al-Frahedis Arts – Number (26) (2016) 1-37
 -38شرح القصرو

على الق تي

أو الق تي

905ذد) ،يح ين :محمد (اسل عي

الق تي

(ملم

فا ال ح  ،تالد بن عبد هللا األزذر

الس  ،ار الكقا العلمي  ,بيرو

– لب ا ,

1421 ,1ذد -

2000م .
 -39شرح جمل اليجاجا ،أب الحسن بن علا بن محمد بن تروا األشبيلا

609ذد) ،يح ين :الديق رة

سل ى محمد عرب ،جامع أم ال رى ،معهد البح ث العلمي وإ ياء القراث اإلسالما ،م
1419ذد .

 -40شرح جمل اليجاجا ،البن عص ر األشبيلا

الم رم ،1 ،

669ذد) ،يح ين :الديق ر صا ا ج اح .

 -41شرح ي ا المق با ،أب الب اء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا الع بر

616ذد) ،يح ين :مص ى

الس ا ،وإبراهيم األبيار  ،وعبد الحفيظ شلبا ،ار المعرف  ،بيرو
 -42شرح الرتا على يايي ابن الحاجا ،رتا الدين األسقرا(اذ  ،يح ين :الديق ر نحيى (فير مصر ،
جامع اإلمام محمد بن سع

اإلسالمي  ،المملك العربي السع ن 1417 ,1 ،ذد 1996 -م.

761ذد) ،يح ين :محمد محيى الدين

 -43شرح ق ر ال دى ووبل الصدى ،جماب الدين بن ذفام األنصار
عبد الحميد ،ال اشر :ال اذرة1383 ،11 ،ذد .
 -44شرح يقاب سيب و  ،أب سعيد السيرافا

368ذد) ،يح ين :أ مد سن مهدلا ,وعلا سيد علا ،ار

الكقا العلمي  ،بيرو 1429 ،1 ،ذد 2008 -م .

733ذد) ،يح ين ويعلين :الديق ر محمد محم

 -45شرح يايي ابن الحاجا ،بدر الدين بن جماع

او ،

ار الم ار لل فر والق زوع ،ال اذرة .
 -46شرح الكايي الفايي  ،يكليف العالم جماب الدين أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالب ال ائا الجيانا،
وقدم ل  :الديق ر عبد الم عم أ مد ذرور  ،جامع أم ال رى ,م

1402ذد 1982 -م.

الم رم  ،ار المكم

 -47شرح الم صل ،م فن الدين أب الب اء ن يف بن علا بن ن يف الم صلا
ذ امف وفهارس  :الديق ر إميل بدنع نع ب ،ار الكقا العلمي  ،بيرو

للقراث,1 ،

643ذد) ،قدم ل ووتع
– لب ا ،

1422 ,1ذد -

2001م .

 -48شرح الم دم الكايي فا علم اإلعراب ،جماب الدين أب عمرو عثما بن الحاجا ,يح ين :جماب عبد
العاطا محميد ،ال اشر :م قب نيار مص ى الباز ،م
 -49شرح الم دم المحسب  ،طاذر بن أ مد بن (ا(فاذ

الم رم 1418 ,1 ,ذد 1997 -م.

469ذد) ،الم بع العصرو  ,الك و .1977 ،1 ،

 -50ش اء العليل فا إنلاح القسهيل ،أب عبد هللا محمد بن ايسى السلسيلا
شروف عبد هللا علا الحسي ا البريانا ،الم قب الفيصلي  ,م

 -51طب ا

الفاف ي الكبرى ،ياج الدين السب ا

770ذد) ،يح ين :الديق ر

الم رم 1406 ,1 ،ذد 1986 -م .

771ذد) ،يح ين :الديق ر محم

محمد ال ا ا ،والديق ر

عبد ال قاح محمد الحل  ،ذجر لل باع و ال فر والق زوع1413 ,2 ،ذد .
 -52علل ال ح  ،محمد بن عبد هللا بن ال باس ،ابن ال ار

381ذد) ,يح ين :محم

الدرووف ,م قب الرشد ،الرواض – السع ن 1420 ،1 ،ذد 1999 -م.
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 -53الع امل المائ ال ح و فا أص ب علم العربي للفيخ عبد ال اذر الجرجانا ،شرح الفيخ :تالد األزذر

905ذد) ،يح ين :الديق ر البدراو زذ ار  ،ار المعارا ،ال اذرة 2 ،معدل ميودة وم ح .

الجرجاو

 -54ران ال هان فا طب ا

ال راء ،شم

833ذد) ،م قب ابن ييمي  ،ع ا

الدين أب ال ير بن الجير

ب فر ألوب مرة عام 1351ذد،ج .براجسقراسر.
 -55ف ا

ال ييا  ،محمد بن شاًر بن أ مد المل ا (صالح الدين

صا ر ،بيرو 1974 ,1 ،م .

 -56الكامل فا اللغ واأل ب ،محمد بن ييود المبر

764ذد) ,يح ين:إ سا اباس ،ار

285ذد) ،يح ين :محمد أب ال لل إبراهيم ،ار ال كر

العربا ،ال اذرة1417 ,3 ،ذد 1997 -م .
 -57الكقاب ،أب (فر عمرو بن عثما بن ق بر المعروا (سيب و  ،يح ين وشرح :عبد السالم محمد ذارو ،
م قب ال انجا ،ال اذرة1408 ,3 ،ذد 1988 -م .

ً -58قاب الفعر أو شرح األبيا
الغ ار

اإلعراب ،أب

المف ل

377ذد) ،يح ين وشرح :الديق ر محم

علا ال ارسا الحسن بن أ مد بن عبد

محمد ال ا ا ،م قب ال انجا ،ال اذرة1408 ,1 ،ذد

 1988م. -59الك اش فا ال ح والقصروف ،أب ال داء
ال اذرة,

732ذد) ،يح ين :الديق ر ج ة مبرو محمد ،م قب اآل اب،

1426 ،2ذد 2005 -م.

 -60الالما  ،أب ال اسم عبد الر من بن إسحا البغدا

اليجاجا

337ذد) ،يح ين :ماز مبار  ،ار

ال كر ،مفن1405 ,2 ،ذد 1985 -م.
 -61الالما  ،أب

الحسن علا بن محمد الهرو  ،يح ين :نحيى عل ا

المسق صرو على نفر  ،م قب ال الح1400 ،1 ،ذد 1980-م.

 -62اللباب فا علل الب اء واإلعراب ،أب الب اء عبد هللا بن الحسين الع بر

البلداو ،

ساذم

الجامع

616ذد) ،يح ين :الديق ر

عبد اإلل ال بها  ،ار ال كر ،مفن1416 ,1 ،ذد 1995 -م.
 -63اللمع فا العربي  ،أب ال ق
الث ايي  ،الك و

عثما

بن ج ا الم صلا

.

392ذد) ،يح ين :فائي فارس ،ار الكقا

 -64الم قرا فا إذاع سرائر ال ح  ،أب العجاج ي سو بن سليما األعلم الف قمر
األسقاذ سن بن محم

476ذد) ،يح ين:

ذ داو  ،ي ز أشبيليا لل فر والق زوع ,المملك العربي السع ن 1427 ,1 ،ذد

 2006م. -65المسائل البصروا  ،أب علا ال ارسا

377ذد) ،يح ين :الديق ر محمد الفاطر محمد أ مد ،م بع

المدنا ،المؤسس السع ن (مصر1405 ,1 ،ذد .

 -66المسائل الحلبيا  ،ص ع أبا علا ال ارسا

377ذد) ،ي دنم ويح ين :الديق ر سن ذ داو  ،ار ال لم،

مفن ،و ار الم ار ،بيرو 1407 ,1 ،ذد 1987 -م.
 -67مسائل تاليي  ،أب الب اء الع بر  ،يح ين :محمد تير الحل انا ,ار الفر العربا ,بيرو
1412 ،1ذد 1992 -م .
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 -68المسائل الم ث رة ،أب علا الحسن بن أ مد بن عبد الغ ار ال ارسا ،يح ين ويعلين :الديق ر شروف عبد
الكروم ال جار ,ار عمار ،عما – األر 1424 ,1 ،ذد 2004 -م .

 -69المساعد على يسهيل ال ائد ،ابن ع يل الهم انا
بريا  ،جامع أم ال رى ،م

769ذد) ،يح ين ويعلين :الديق ر محمد يامل

الم رم 1402 ,1 ،ذد .
207ذد) ,أ مد ي سو ال جايا ،ومحمد علا

 -70معانا ال ره  ،أب زيروا نحيى بن زوا بن عبد هللا ال راء

ال جار ،وعبد ال قاح إسماعيل الفلبا ،ار المصرو للقكليف والقرجم  ،مصر. 1 ،

 -71معجم المؤل ين ،عمر بن رتا بن محمد رارا بن عبد الغ ا يحال الدمف ا

1408ذد) ،م قب

المث ى ،بيرو  ،و ار إ ياء القراث العربا ،بيرو .
 -72معرف ال راء الكبار على ال ب ا

واألعصار ،شم

الدين ال ذبا

748ذد) ،يح ين( :فار ع ا

معروا ،وشعيا األنامو  ،وصال مهد اباس ،مؤسس الرسال  ،بيرو 1404 ،1 ،ذد .

 -73مغ ا اللبيا عن يقا األعاروا ،ابن ذفام األنصار

761ذد) ،يح ين :الديق ر ماز مبار  ،ومحمد

علا مد هللا ،ار ال كر ،مفن1985 ،6 ،م .
 -74الم صل فا ص ع اإلعراب ،أب ال اسم محم

بن عمرو بن أ مد اليم فر

الديق ر علا ب ملحم ،م قب الهالب ،بيرو 1993 ,1 ،م.

 -75الم اصد الفايي فا شرح ال الص الكايي  ،أب إسحا إبراهيم بن م سى الفاطبا

538ذد) ،يح ين:
790ذد) ،يح ين:

الديق ر عبد الر من العثيمين ،والديق ر عبد المجيد ق امف ،وهترو  ،معهد البح ث العلمي وإ ياء
القراث ،جامع أم ال رى ،م

الم رم 1428 ،1 ،ذد 2007 -م.

 -76الم قصد فا شرح اإلنلاح ،عبد ال اذر الجرجانا ،يح ين :الديق ر يارم (حر المرجا  ،م ف ار

و ازرة

األوقاا واإلعالم ،الجمه رو العرايي  ،ار الرشيد1982 ،م .

 -77الم قلا ،محمد بن ييود المبر

285ذد) ،يح ين :محمد عبد ال الن عليم  ،و ازرة األوقاا،

جمه رو مصر العربي 1415 ،2 ،ذد 1994 -م.
 -78الم رب ،علا بن مؤمن المعروا (ابن عص ر

669ذد) ،يح ين :أ مد عبد السقار الج ار  ،وعبد هللا

الجب ر 1392 ،1 ،ذد 1972 -م.

 -79الم صو البن ج ا شرح يقاب القصروف ألبا عثما المازنا ،أب ال ق عثما بن ج ا الم صلا
392ذد) ,ار إ ياء القراث ال دنم1373 ,1 ،ذد  1954 -م.
 -80نقائا ال كر فا ال ح  ،أب ال اسم عبد الر من بن عبد هللا السهيلا

581ذد)،

عا ب أ مد عبد الم ج  ،والفيخ علا محمد مع ض ،ار الكقا العلمي  ،بيرو

1412ذد 1992 -م.
 -81نيذ األلباء فا طب ا

األ (اء ،أب البريا

يماب الدين األنبار

وعلن علي  :الفيخ
– لب ا ،

،1

577ه) يح ين :إبراهيم السامرائا،

م قب الم ار ,اليرقاء – األر 1985-1405 ,3 ،م.
 -82ال ك

الحسا فا شرح ران اإل سا  ،أب

يا األندلسا

ال قلا ،مؤسس الرسال  ،بيرو 1405 ،1 ،ذد 1985 -م.
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 -83ال ك

فا ي سير يقاب سيب و ويبيين ال ا من ل ظ وشرح أبياي ورربي  ،أب الحجاج ي سو بن

سليما بن ايسى األعلم الف قمر

476ذد) ،يح ين :األسقاذ رشيد بلحبيا ,و ازرة األوقاا والفؤو

اإلسالمي ,المملك المغربي 142 ,ذد 1999 -م .
 -84ذدن العارفين أسماء المؤل ين وهثار المص ين ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البا(انا البغدا
1399ذد) ،طبع (ع ان ويال المعارا الجليل فا م بعقها البهي اسق اب ب  ,1951أعا
(األوفس

ار إ ياء القراث العربا ،بيرو – لب ا .

 -85ذمع اله امع شرح جمع الج امع ،جالب الدين السي طا

طبع

911ذد) ،يح ين :عبد الحميد ذ داو ،

الم قب الق ييقي .
 -86ال افا (ال ييا  ,صالح الدين تليل أيبب الص د
مص ى ،إ ياء القراث ،بيرو 1420 ،ذد 2000 -م .
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764ذد) ،يح ين :أ مد األرنامو  ،ويريا

