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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمــة

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على سٌدنا محمد المبعوث رحمة 

 المٌن، وبعد.للع

خلؾ األوائلل ملن اللؽلوٌٌن العلرب ترانلاي نحوٌلاي عمالتلاي ٌسلتاهل الننلا   فقد

والتقدٌر؛ وذلك لما احتوى علٌه من مجهودات ضخمة فى تتبع ما ٌتصل بالجملة 

فى اللؽة العربٌة، وبٌلان ملا ٌنلدرح تحتهلا ملن تواعلد فلى ضلو  القلر،ن الكلرٌم، 

مختلفة وفنونه المتنوعة، واألمنال واألتلوال والحدٌث الشرٌؾ، والشعر بالوانه ال

الملللانورة. وتلللد بلللدأ الهتملللام بالتلللالٌؾ فلللى العللللوم اللؽوٌلللة كلللالنحو والصلللرؾ 

والعللروو والمعللاجم وسللواها منللذ المراحللل البللاكرة مللن الحٌللاة الفكرٌللة عنللد 

 (هلل 5ٓٔالعللرب؛ لللذلك فلل ن أول عمللل علمللى وصللل إلٌنللا فللى النحللو كللان سللنة  

ى األشهر سٌبوٌه صاحب  الكتاب( الذى طبقت شهرته اآلفلا،، تارٌخ وفاة اللؽو

 وسار لقب صاحبه مسٌر الشمس.

وٌعد كتاب سٌبوٌه خالصة وافٌة لجمٌلع المسلائل النحوٌلة وتلد رتبلت هلذ  

المسللائل بطرٌقللة علمٌللة فرٌللدة، تللدل علللى دتللة سللٌبوٌه وعناٌتلله بالبحللث وتتبللع 

 خصائص لؽة العرب.

ة للتالٌؾ فى النحو كانلت ناضلجة تماملاي، للذلك والذى ٌلفت النظر أن البداٌ

 ف ن من أتوا بعد سٌبوٌه لم ٌستطٌعوا التحرر من أسر  أو الفكاك من تٌود .

وٌجد الباحث فلى مللفلات هللل  النحلاة وفلى أمهلات كتلب النحلو أن نحلاة 

البصرة والكوفة لم ٌكونوا ٌجرون عللى سلنن واحلد. بلل كنٌلراي ملا نجلد المسلائل 

إلى ،را  أصحاب المدرسة  وتد مال بعضهمٌن نحاة المدرسة الواحدة، الخالفٌة ب

 األخرى، مما أدى إلى بروز ظاهرة اآلرا  الخالفٌة داخل المدرسة الواحدة. 

 ومن نم ف ن المسائل الخالفٌة تسٌر فى اتجاهٌن:

ما درح علٌله جمهلور نحلاة المدرسلة وٌلذهب  أن ٌخالؾ أحد النحاة األول:

 ،خر أو ٌنفذ إلى رأى خاص به.برأٌه نحو مذهب 
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أن ٌخالؾ أحد نحاة المدرسة رأٌلاي لنحلوى ،خلر فلى هلذ  المدرسلة،  الثانى:

وتد ٌكون الذى خالفله أسلتاذ  اللذى أخلذ منله، أو أحلد شلٌوس المدرسلة المتقلدمٌن 

 ممن لم ٌتتلمذ على ٌدٌه.

كونله ٌتمحلور حلول الخلالؾ النحلوى داخلل  فلىوتكمن أهمٌة هلذا البحلث 

لبصرة، وهذا ٌرتبط بالحدٌث علن أبلرز سلماتها، وأسلباب الخلالؾ بلٌن مدرسة ا

 نحاتها.

فتعد مدرسة البصرة واضعة النحو العربى بمعظم القضاٌا والظواهر التلى 

تحدث نحاتهلا علن العاملل والمعملول وتلدموا األسلاس النظلرى  تندرح تحته؛ فقد

ٌلل رائلداي فلى هلذا والتطبٌقى الخاص بهما، وتوتفلوا أملام عللل النحلو، وكلان الخل

 المجال، واهتموا بالقٌاس وأركانه وكٌفٌة اإلفادة منه فى المجال النحوى.

 الدراسات السابقة:

مدرسة البصرة النحوٌة، نشاتها وتطورها؛ رسلالة ماجسلتٌر للباحلث/ عبلد  -ٔ

 م.5٘5ٔجامعة القاهرة،  –كلٌة دار العلوم  -الرحمن محمد السٌد

مللن خللالل شللرة شللافٌة ابللن الحاجللب  المسللائل الخالفٌللة فللى علللم الصللرؾ -ٕ

للجللاربردى، رسللالة ماجسللتٌر للباحللث/ محمللد محمللود وهٌللب، كلٌللة دار 

 م.55ٔٔجامعة القاهرة،  -العلوم

الخالفللات النحوٌللة فللى بللاب المرفوعللات التللى سللكت عنهللا األنبللارى فللى  -ٖ

اإلنصللاؾ، مللن خللالل ارتشللاؾ الضللرب ألبللى حٌللان. رسللالة ماجسللتٌر 

 م.55٘ٔ -كلٌة اللؽة العربٌة -جامعة أم القرى للباحنة/ منٌبة الشرٌؾ.

الخالفات النحوٌة فى المنصوبات فلى شلرة الرضلى عللى الكافٌلة. رسلالة  -ٗ

المملكلة  -دكتورا  للباحث/ سلعد بلن حملدان الؽاملدى. جامعلة المللك سلعود

 م.ٕ٘ٓٓ – العربٌة السعودٌة

 وتد تسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهٌد وفصلٌن وخاتمة.

 مهٌد: فقد درست فٌه نشاة المدرسة النحوٌة وشروطها.فاما الت

وأمللا الفصللل األول: فقللد تناولللت فٌلله نشللاة النحللو العربللى وظهللور مدرسللة 

 هى: رئٌسة البصرة. وٌنقسم إلى نالنة مباحث
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 جهود النحوٌٌن حتى عصر الخلٌل وسٌبوٌه. -ٔ

 الخلٌل وسٌبوٌه: حٌاتهما ونشاطهما العلمى. -ٕ

 نشاة مدرسة البصرة. -ٖ

 أو القضللللاٌافقللللد درسللللت فٌلللله الخللللالؾ النحللللوى  الفصللللل النللللانى:وأمللللا 

سلللة البصلللرة رأى جمهلللور النحلللاة فٌهلللا. الخالفٌلللة التلللى خلللالؾ أحلللد نحلللاة مدر

وتتمنلللل فلللى  داخلللل المدرسلللة البصلللرٌة.علللالم و،خلللر والخلللالؾ الواتلللع بلللٌن 

 اآلتى:

 لٌل .ٌن سٌبوٌه وأستاذ  الخالخالؾ النحوى ب -ٔ

 بن عمر. الخالؾ النحوى بٌن سٌبوٌه وعٌسى -ٕ

 الخالؾ النحوى بٌن سٌبوٌه واألخفش . -ٖ

 الخالؾ النحوى بٌن المبرد وأستاذ  سٌبوٌه . -ٗ

 .و بٌن الخلٌل وٌونس( .الخالؾ النحوى بٌن سٌبوٌه وٌونس -٘

ا عللى المللنه   وحلللت هلذ  الخالفلات النحوٌللة تحللٌالي نحوٌلاي شللامالي، معتملدي

 الوصفى التحلٌلى فضالي عن المنه  التارٌخى.

ت الخاتمللة، وفٌهللا عرضللت ألهللم نتللائ  البحللث. وألحقللت بلله تائمللة نللم كانلل

 .المصادر والمراجع التى استعنت بها

 وبعد.

فاهلل أسال أن ٌجعل هذا العمل وؼٌر  خالصاي لوجهه الكرٌم وأن ٌجعله فلى 

 مٌزان حسناتى.

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ٌِّْئ لََنا َنا ،تَِنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةي َوَه ا َربَّ  ِمْن أَْمِرَنا َرَشدي

 صد، هللا العظٌم
 (.ٓٔ الكهؾ/ 

 وهللا وحد  ولى التوفٌ،.
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 تمهيد

لقد ترتب على اخلتالؾ طرائل، النحلاة تجلا  الظلواهر النحوٌلة، أن تباٌنلت 

أنظارهم وتعددت مناهجهم فى تفسٌر الظاهرة الواحدة واستنباط األحكام الفاعللة 

النحوٌللة التللى وردت علللٌهم أو وردوا علٌهللا  األمنلللة  الشللواهد(فٌهللا، فقللد كانللت 

، بٌللد أن اسللتقرا هم إٌاهللا ألجللل رصللد الظللواهر المطللردة فٌهللا واحللدة أو تكللاد 

واستخراح األحكام  القواعد( التى تجرى علٌها، كان ٌتفاوت ول سٌما فى تفسٌر 

 تلك الظواهر، والبحث عن عواملها وعللها.

لهجات متعددة، فلى بقلام مختلفلة ملن وتد كان لبنا  العربٌة الذى أتٌم على 

جزٌرة العرب خالل ترن ونصؾ تبل اإلسالم وترن ونصؾ بعد  أنر بارز فلى 

شٌوم ظاهرة تعدد أوجه التحلٌل النحوى؛ إذ كانت هذ  اللهجات تلتقى فى بعو 

نظمها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والدللٌة، نم تفتر، فى بعو من ذلك، بذل 

ى جمعهلا عللى بسلاط لؽلوى واحلد فلى كٌلان سٌاسلى موحلد، النحاة الوسع كلله فل

 فكان أن انتظم المنال اللؽوىلهجات متعددة بسماتها التى انفردت كل واحدة بها.

والمدرسة النحوٌة تعنى فى الصطالة: "وجلود جماعلة ملن النحلاة ٌصلل 

بٌلنهم ربللاط ملن وحللدة الفكلر والمللنه  فلى دراسللة النحلو، ولبللد أن ٌكلون هنللاك 

الذى ٌحلدد الخطلة وٌرسلم الملنه ، والتلابعون أو المرٌلدون اللذٌن ٌقتفلون  الرائد

خطا ، وٌتبنون منهجه، وٌعملون على تطوٌر  والدفام عنه، فاسلتمرار النظرٌلة 

لتكلون المدرسلة التلى ل ٌمكلن  أسلاس ودوامها عبر السنٌن شرط  -أو المنه  –

ظرٌة أو خلقهلا، حتلى أن تستح، هذا السم، أو ٌعترؾ بوجودها بمجرد مولد الن

 .(ٔ "تعٌش وٌكتب لها البقا  لبعو الوتت بٌن المرٌدٌن

والملللذهب النحلللوى ٌعنلللى "األدللللة التلللى تعتملللد علٌهلللا المسلللائل النحوٌلللة 

 .(ٕ واألصول التى ترتكز علٌها تواعدها"

والمدرسللة النحوٌللة حقٌقللة واتعللة ل مللرا  فٌهللا، ولبللد مللن تللوافر شللروط 

تلك الشروط فال نستطٌع إطال، اصطالة المدرسلة عللى لقٌامها، وإذا لم تتوافر 

مجموعة ما. وهذ  الشلروط هلى: وجلود جماعلة تجمعهلا وحلدة الفكلر والملنه ، 

                                                 

 .5ٓد. أحمد مختار عمر، البحث اللؽوى عند العرب، ص (ٔ 

 .ٙٔٗد. عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحوٌة فى مصر والشام، ص (ٕ 
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تتبع رائداي ٌكون تد وضع الخطلة وحلدد معلالم الملنه ، وٌقلوم التالمٌلذ بتوضلٌ  

،رائه وتطوٌرها والدفام عنها، والمدرسلة النحوٌلة ل ٌمكلن تٌامهلا بمجلرد موللد 

لنظرٌة فقط، واصطالة المدرسة هو اصلطالة حلدٌث جا نلا ملن الؽلرب، وتلد ا

 كان ٌطل، علٌه فى الساب، اصطالة  مذهب(.

ومما سب،، فل ن هنلاك شلروطاي لبلد ملن توافرهلا حتلى ٌصل  إطلال، لفلظ 

  المدرسة( أو  المذهب( وهذ  الشروط هى:

 كر والمنه .ة من النحاة ٌجمع بٌنهم وحدة الفوجود جماع -ٔ

 شٌخ لهذ  المجموعة ٌنظم نشاطها، إذ ٌضع الخطة وٌحدد المنه . وجود -ٕ

وجود تالمٌذ ٌلتفون حول شٌخهم، ٌنهلون من علمه وٌسٌرون وف، خطته،  -ٖ

إل أسللللتاذاي ملللللنراي وتالمٌللللذ " بنللللون منهجلللله؛ ألن المدرسللللة ل تكللللونوٌت

 .(ٔ متانرٌن"

ٌة العمللل علللى تطللوٌر هللذا المللنه  والللدفام عنلله؛ ألن فللى ذلللك اسللتمرار -ٗ

 للمدرسة.

                                                 

 .1ٗٔر  فى الدراسات النحوٌة، صد. عبد العال سالم مكرم، القر،ن الكرٌم وأن (ٔ 
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 الفصل األول

 نشأة النحو العربى وظهور مدرسة البصرة

 )نشأة النحو العربى(: أوالً: جهود النحويين حتى عصر الخليل وسيبويه:

بالنحو العربى منذ وتت مبكر من تارٌخ الدوللة اإلسلالمٌة، فبعلد  بدأ العمل

ا بلالفت  إللى سلالم، خرجلوأن تم للمسلمٌن توحٌد الجزٌرة العربٌة تحلت راٌلة اإل

م ربٌلة فلى اإلسلالم فلاتبلوا عللى َتعل لاألمصار، فدخل أتوام من ؼٌر الناطقٌن بالع

العربٌة التى كانت لؽة الدٌن والدولة، وتعنروا فى ذلك على وجه أوجد دافعاي إلى 

 وضع النحو.

وتد صحب ذلك شعور بالخوؾ على لؽة القر،ن "أن تفار، صورتها النقٌة 

. (ٔ صللورة أخللرى ل تلبللث أن تصللب  مؽللاٌرة منقطعللة" الفصللحى األولللى إلللى

وتتنانر فى كتب طبقات النحوٌٌن وتراجمهم رواٌات عدٌدة تحكلى دوافلع وضلع 

النحللو، وتصللور حللال األعللاجم ومللا كللان ٌللدور علللى ألسللنتهم مللن مخالفللات عللن 

أوضام العربٌة. ولكن هذ  الرواٌات تبدو علٌها مالم  الوضع والفتعلال وٌكلاد 

إذ إنها تكشؾ علن ستقام منهجه، نه وضع بعد أن رسمت تواعد النحو واٌقطع با

. وملع هلذا كلله ٌتبلٌن لنلا باسلتقرا  (ٕ وعى نظلرى وظٌفلى عللى ظلاهرة النحلو"

أصحاب الطبقات والتراجم بعو هذ  المالم  والدلئل على أصول المنه  الذى 

 .تام علٌه النحو العربى من نقل وتٌاس 

ت والتلراجم بالحلدٌث علن أول ملن وضلع النحلو، اهتم مللفلو كتلب الطبقلا

والنحو ٌسمٌه القدما  علم العربٌة أو العربٌة. وخالل القرا ة فى تلك الكتب نجد 

 :وجا  تعبٌر القدما  عنهما كما ٌلى أن هناك رأٌٌن أتوى من ؼٌرهما،

أول من وضع علم العربٌة، وأسلس تواعلد ، وحلد حلدود ، أمٌلر المللمنٌن  -ٔ

وأخذ عنه أبو األسود الدللى. وتد سلئل أبلو األسلود --ب على بن أبى طال

عمن فت  له الطرٌ، إلى الوضع فى النحو وأرشلد  إلٌله، فقلال: تلقٌتله ملن 

                                                 

 .1د. نهاد الموسى، فى تارٌخ العربٌة، ص (ٔ 

 .5الساب،، ص (ٕ 



- ٕ٘ٙ - 
 

ى إللّى عللّى أصلولي على بن أبى طالب رحمه هللا وفى حدٌث ،خر تال: ألق

 .(ٔ احتذٌت علٌها

ابهللا، تللال محمللد بللن سللالم الجمحللى: كللان أول مللن أسللس العربٌللة، وفللت  ب -ٕ

دللى... وإنملا تلال ذللك حلٌن وأنه  سبٌلها، ووضلع تٌاسلها أبلو األسلود الل

ن سلراة النلاس اة، ولم تكن نحوٌة، فكلاضطرب كالم العرب؛ فؽلبت السلٌق

ٌلحنللون، ووجللو  النللاس، فوضللع بللاب الفاعللل، والمفعللول بلله، والمضللاؾ، 

 .(ٕ وحروؾ الرفع والنصب والجر والجزم

األسللود الللدللى هللو أول مللن أسللس العربٌللة،  وتللال أبللو بكللر الزبٌللدى: أبللو

ونه  سبٌلها، ووضع تٌاسها، وذلك حلٌن اضلطرب كلالم العلرب، وصلار سلراة 

النلللاس ووجلللوههم ٌلحنلللون، فوضلللع بلللاب الفاعلللل، والمفعلللول بللله، والمضلللاؾ، 

وٌقول أبو الطٌب اللؽوى: نم كلان  (ٖ وحروؾ النصب، والرفع، والجر، والجزم

 .(ٗ و األسود الدللىأول من رسم للناس النحو أب

 روايات أخرى حول وضع النحو:

هنللاك رواٌللات أخللرى تنسللب وضللع النحللو إلللى نحللوٌٌن ،خللرٌن، وٌمكللن 

 تنظٌمها على النحو اآلتى:

زعم توم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرملز األعلرح. وزعلم  -ٔ

،خللرون أن أول مللن وضللع النحللو نصللر بللن عاصللم. تللال أبللو البركللات 

ا من زعم أن أول من وضع النحلو عبلد اللرحمن ابلن هرملز األنبارى: فام

ن عبلد اللرحمن ابلن هرملز ألاألعرح، ونصر بلن عاصلم فللٌس بصلحٌ ؛ 

أخذ النحو عن أبى األسود، وكلذلك أٌضلاي نصلر بلن عاصلم أخلذ  علن أبلى 

 .(٘ األسود، وٌقال عن مٌمون األترن

                                                 

 .51د. محمود ٌاتوت، دراسات فى فقه اللؽة، ص (ٔ 

 .ٕٔطبقات فحول الشعرا ، ص (ٕ 

 .ٗ. وانظر: ابن األنبارى، نزهة األلبا ، صٕٔطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (ٖ 

 .ٕٗص مراتب النحوٌٌن، (ٗ 

 .ٓٔنزهة األلبا ، ص (٘ 
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وضلع هل ( تجعلل ٕٓٔر بلن المننلى  ت دة معملٌلبوردت رواٌة عن أبى عُ  -ٕ

أول من وضلع النحلو  النحو عمالي اشترك فٌه مجموعة من النحوٌٌن، تال:

نللم عنبسللة الفٌللل، نللم عبللدهللا بللن  أبللو األسللود الللدللى، نللم مٌمللون األتللرن،

 .(ٔ دة ذلك؛ ألن عصراي واحداي جمعهمٌعبأبو سحا،، وتالإ

ه (، تنسب وضع النحلو 1ٕٔعن عاصم بن أبى النجود  ت  وردت رواٌة -ٖ

بن أبى سفٌان صلخر بلن حلرب  ت  سود الدللى بامر من زٌادإلى أبى األ

أبلو األسلود اللدللى، جلا  إللى  النحلو ه (. تلال عاصلم: أول ملن وضلعٖ٘

زٌاد بالبصرة، فقال: إنى أرى العلرب تلد خالطلت هلذ  األعلاجم، وتؽٌلرت 

 ألسنتهم، أفتاذن لى أن أضع للعرب كالماي ٌقٌمون به كالمهم؟ تال: ل.

ٌاد، فقال: أصل  هللا األمٌر! توفى أبانا وترك بنون، فقال فجا  رجل إلى ز

زٌاد: توفى أبانا وترك بنون! ادم للى أبلا األسلود. فقلال: َضلْع للنلاس اللذى كنلت 

 .(ٕ نهٌُتك أن تضع لهم

وردت رواٌة تنسب وضع علم النحو إلى أبى األسود، وتشٌر تللك الرواٌلة  -ٗ

وبعد  عٌسلى بلن عملر النقفلى إلى أن له كتاباي، نم جا  رجل من بنى لٌث، 

ه ( فزاد فى هذا الكتاب؛ فٌقال: إن أبا األسود َمّر برجلل فارسلى 5ٗٔ ت 

اسمه َسْعد، تدم البصرة مع أهلله، وهلو ٌقلود فرسله، فقلال لله أبلو األسلود: 

، فضحك ملن حضلر . تلال (ٖ مالك ٌا سعُد؟ أل تركب؟ فقال: فرسى ضالع

فلى اإلسلالم، ودخللوا فٌله، وصلاروا أبو األسود: هلل  الموالى تد رؼبلوا 

 لنا إخوة، فلو علمناهم الكالم!

فوضع باب الفاعل والمفعول، لم ٌزد علٌه، فزاد فى هذا الكتاب رجلل ملن 

بنى لٌث أبواباي؛ نم نظر ف ذا فى كالم العرب ما ل ٌدخل فٌه، فاتصلر عنله، فلملا 

                                                 

 وما بعدها. 55د. محمود ٌاتوت، دراسات فى فقه اللؽة، ص (ٔ 

 .55الساب،، ص (ٕ 

والصواب: فرسى ظالع، ٌقال: َظلَع ظلعاي: ؼمز فلى مشلٌته وعلرح، ٌقلال ذللك للرجلل والدابلة.  (ٖ 

 .ٓٙانظر: ابن الندٌم، الفهرست، ص
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األخلرى  ىأن أضلع الكتلاب عللى األكنلر، وأسلم كان عٌسى بن عملر تلال: أرى

 .(ٕ . فهو أول من بلػ ؼاٌته فى كتاب النحو(ٔ لؽات  

 أبو األسود يضع النحو بأمر عمر:

ٌرى بعو العلما  أن أبا األسود وضع النحو بامر أمٌر الملمنٌن عمر بن 

حٌن وتع اللحن فلى تلرا ة القلر،ن الكلرٌم، وهنلاك رواٌلة مشلهورة  --الخطاب 

 اآلتى: فى هذا المجال، وهى تمضى على النحو

فقللال: مللن  --تللدم أعرابللى فللى خالفللة أمٌللر الملللمنٌن عمللر بللن الخطللاب 

أَنَّ فاتر  رجل  سورة برا ة(؛ فقال:  ؟--ٌُقرنى شٌئاي مما أنزل هللا على محمد 

َ َبِريٌ  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ  هللاَّ
بالجر لكلمة رسول. فقال األعرابى: أو تلد  (ٖ 

 ! إن ٌكن هللا برى  من رسوله فانا أبرأ منه!برى  هللا من رسوله

فقلال: ٌلا أعرابلى، أتبلرأ ملن رسلول  مقالة األعرابى، فلدعا  --فبلػ عمر 

 هللا!

فقال: ٌا أمٌر المللمنٌن، إنلى تلدمت المدٌنلة، ول عللم للى بلالقر،ن، فسلالت 

َ َبللِريٌ  ِملَن الْ ملن ٌقرئنلى، فللاترأنى هلذا  سللورة بلرا ة(، فقلال:  ُمْشللِرِكٌَن أَنَّ هللاَّ

 بالكسر(، فقلُت: أو تد برئ هللا تعالى ملن رسلوله! إن ٌكلن بلرئ ملن  َوَرُسولِهُ 

 رسوله فانا أبرأ منه.

 لٌس هكذا ٌا أعرابى. --فقال له عمر: 

 فقال: كٌؾ هى ٌا أمٌر الملمنٌن؟

َ َبِريٌ  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َوَرُسولُهُ فقال:  أَنَّ هللاَّ
  بالضم(. 

                                                 

 المقصود بلؽات: لهجات. (ٔ 

 .1ٌٔد السٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، صأبو سع (ٕ 

، والقرطبلى، الجلامع ألحكلام ٖٕٖ/ ٔ. وانظر: مكلى، مشلكل إعلراب القلر،ن، ٖسورة التوبة/  (ٖ 

. تلرأ عٌسلى بلن عملر  ورسلولَه( ٙ/ ٘. وأبلو حٌلان األندلسلى، البحلرالمحٌط، 1ٓ/ 5القلر،ن، 

 بالنصب، عطفاي على لفظ الجاللة.
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 من برئ منه هللا ورسلوله فلامر عملرأبرأ م –وهللا  –عرابى: وأنا فقال األ

-- .أل ٌقرئ القر،ن إل عالم باللؽة، وأمر أبا األسود أن ٌضع النحو 

تطلب الرحلى  -بحل، -وهكذا، ل ٌبقى أمامنا ؼٌر أبى األسود الدللى، وهو

 فى معظم الرواٌات التى تتصل بمسالة نشاة النحو.

ٌلات اندفاعله إللى هلذا العملل ملن وحلى نفسله، فلى وتد جعللت بعلو الروا

حٌن جعلته الرواٌات األخرى ملن وحلى عملر أو عللى أو زٌلاد بلن أبٌله أو ابنله 

عبٌد هللا. وعدم استقرار الرواٌات على واحد بعٌنه ملن هللل ، ٌجعلنلا فلى شلك 

ملن معرفللة الللزمن الللذى تامللت فٌلله محلاولت أبللى األسللود معرفللة دتٌقللة. وٌزٌللد 

وضاي أن الرواٌات التى تالت إنه وضع النحو من وحلى نفسله، اختلفلت األمر ؼم

. كما اختلفت الرواٌات فى األسباب المباشرة التلى (ٔ أٌضاي فى أى زمن كان ذلك

حدتلله علللى وضللع مللا وضللع وكلهللا تعللود فللى النهاٌللة إلللى سللبب عللام بٌنللا  ،نفللاي، 

 ابهلا وأنهل  سلبٌلهاوأجمله ابن سالم بقوله: "وكان أول من استن العربٌلة وفلت  ب

ووضع تٌاسها أبو األسود الدللى... وإنما تال ذلك حٌن اضطرب كلالم العلرب، 

 .(ٕ  فؽلبت السلٌقة ولم تكن نحوٌة، فكان سراة الناس ٌلحنون..."

 حقيقة ما وضعه أبو األسود:

هناك رواٌة تشٌر إلى أن أبا األسود بدأ وضع النحو ب عراب القر،ن الكرٌم 

ضلى تللك الرواٌلة مزٌاد بلن أبٌله، بعلد أن رفلو فلى البداٌلة، وتبنا  على طلب 

 على النحو اآلتى:

روى أن زٌاد بن أبٌه بعث إللى أبلى األسلود، وتلال لله: ٌلا أبلا األسلود، إن 

هذ  الحمرا   ٌعنى األعاجم( تد كنرت، وأفسدت من ألسن العرب، فللو وضلعت 

ٌُعلرب بله كتلاب هللا  ٌُصل  بله النلاُس كالمهلم، و تعلالى! فلابى أبلو األسلود، شٌئا، 

 وكر  إجابة زٌاد إلى ما سال.

                                                 

من الذى نشا فٌه النحو تصوراي تقرٌبٌاي، إذا عرفنلا أن وفلاة أبلى األسلود كانلت ٌمكننا تصور الز (ٔ 

 عام تسعة وستٌن للهجرة.

 .ٕٔطبقات فحول الشعرا ، ص (ٕ 
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فوجه زٌاد رجالي وتال له: اتعد على طرٌ، أبى األسود، ف ذا مر بك، فاترأ 

 .(ٔ شٌئاي من القر،ن، وتعمد اللحن فٌه

بدأ أبو األسود بالقر،ن فضبطه ووضلع بلذلك نقلط اإلعلراب. وأعانله عللى 

فٌملا تلال: "إذا رأٌتنلى تلد فتحلت فملى  هذ  المهمة كاتلب ملن عبلد القلٌس تلال لله

ممت فملى فلانقط نقطلة بلٌن ٌلدى ضلفوته على أعال ، ف ذا  نقطة بالحرؾ، فانقط

تبعت شٌئاي من ذللك ؼنلة رت فاجعل النقطة تحت الحرؾ، ف ن أالحرؾ، وإن كس

 .(ٕ  أى تنوٌناي( فاجعل مكان النقطة نقطتٌن"

اب هو من عمل أبى األسود، على أن نقط اإلعر وإذا كان القدما  تد اتفقوا

من أبواب النحو، فذكر ابن سالم أنه وضع  م اختلفوا بعد ذلك فٌما نسبوا إلٌهف نه

بلللاب الفاعلللل والمفعلللول بللله، والمضلللاؾ، وحلللروؾ الجلللر والرفلللع والنصلللب 

 .(ٖ والجزم

وتال السٌرافى: "إن أبا األسود لما وضلع بلاب الفاعلل والمفعلول، زاد فلى 

أبواباي، نلم نظلر فل ذا فلى كلالم العلرب ملا لٌلدخل  ثى لٌذلك الكتاب رجل من بن

 .(ٗ فٌه، فاتصر عنه"

ومماسب،، ف ن أبا األسود الدللى ترك كتاباي فى النحلو تصلر  عللى الفاعلل 

 والمفعول.

ل النحلو، وأعملل فكلر  وذكر الزبٌدى فلى إحلدى رواٌاتله أن أول ملن أّصل

ذا كللمللز  جعلهللم هفٌلله، أبللو األسللود ونصللر بللن عاصللم وعبللد الللرحمن بللن هر

شركا (، وتال: "إنهم وضعوا للنحو أبواباي، وأصلوا لله أصلولي، فلذكروا عواملل 

فو والجلزم، ووضلعوا بلاب الفاعلل والمفعلول، والتعجلب الرفع، والنصب والخ

وذكر فى  .(٘ ألبى األسود فى ذلك فضل السب، وشرؾ التقدم"والمضاؾ. وكان 

                                                 

. ود. جعفللر نللاٌؾ عبابنللة، مكانللة ٓٓٔد. محمللود ٌللاتوت، دراسللات فللى فقلله اللؽللة، صانظللر:  (ٔ 

 .1ٔالخلٌل بن أحمد فى النحو العربى، ص

 .ٕٔأخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، صالسٌرافى، أبو سعٌد  (ٕ 

 .ٕٔطبقات فحول الشعرا ، ص (ٖ 

 .1ٔأخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، ص (ٗ 

 .ٕطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (٘ 
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. (ٔ اعللل والمفعللول لللم ٌللزد علٌللهرواٌللة أخللرى أن أبللا األسللود وضللع بللاب الف

وتطابقت الرواٌات على أن أول من وضع النحو أبو األسود، وأنه أخذ  أولي عن 

 . (ٕ على

هنلاك أملور تجعلنلا نظلن أن أبلا األسلود تلام بنشلاط نحلوى ملا تجلاوز نقلط 

عراب ونصب ورفع وجر وجزم، إلى مالحظة ما ٌتصل به من بنا  وإاإلعراب 

أن ٌنضل  النحلو العربلى نضلوجاي تاملاي بعلد منتصلؾ  - نالي م –فمن ؼٌر الممكن 

القرن النانى دون مقدمات طبٌعٌة مهدت لله. ولكننلا نلرج  أن ذللك النشلاط كلان 

 بسٌطاي جداي وأولٌاي ضئٌالي، ٌالئم طبٌعة العصر ونقافته.

 تالميذ أبى األسود:

نه عطا ، ترك أبو األسود محاولته األولٌة هذ  بٌن ٌدى تالمٌذ ، ومنهم اب

، وعنبسللة الفٌللل، ونصللر بللن عاصللم، وٌحٌللى بللن ٌعمللر، وعبللد ومٌمللون األتللرن

 الرحمن بن هرمز.

ول شك أن هلل  تد أضافوا إلى ما لقفو  من أبلى األسلود، كلل عللى تلدر 

طاتته ونقافته. على أنا ٌجب أل نبالػ فى تصور هذ  اإلضافات، ف نها لم تخلرح 

 عن كونها بسٌطة أولٌة.

أبللو األسللود وتالمٌللذ  ٌسلللكون فللى تللرا ة الللذكر الحكللٌم، فمللن  ولمللا كللان

 حول القرا ات. رالمرج  أن معظم نحوهم كان ٌدو

 طبقة عبد هللا بن أبى إسحق:

 ت  لقد أخذت اآلرا  النحوٌة الواضحة فى الظهور ابتدا  بابن أبى إسلح،

ٌملون األسلود، ملن منلل: مالذى أخذ العربٌلة والقلرا ة علن تالمٌلذ أبلى  ه (1ٔٔ

ه أبلو فصل. وتد أننلت علٌله المصلادر القدٌملة، فو(ٖ ونصر بن عاصم وابن ٌعمر

. (ٗ الطٌب اللؽوى بانه كان "أعللم أهلل البصلرة، وأعقلهلم، ففلرم النحلو وتاسله"

                                                 

 .٘ٔالساب،، ص (ٔ 

 .ٕٖٗالسٌوطى، التتراة فى علم أصول النحو، ص  (ٕ 

 .ٕٓاألنبارى، نزهة األلبا ، ص ، وابن5ٔانظر: السٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، ص (ٖ 

 .ٕٔمراتب النحوٌٌن، ص (ٗ 
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وتال الزبٌدى عنه "هو أول من بعل  النحلو، وملد القٌلاس، وشلرة العللل، وكلان 

 .(ٔ مائالي إلى القٌاس فى النحو

ى القٌاس توله لٌونس بلن حبٌلب، وتلد سلاله ملرة علن مسلالة وٌلكد مٌله إل

 .(ٕ لؽوٌة: "علٌك بباب من النحو ٌطرد وٌنقاس"

وتلد تعقللب الفللرزد، فللى أبٌلات مللن شللعر  أخللذ علٌله فٌهللا بعللو األخطللا  

 النحوٌة.

وكان ٌعاصر  فى الفترة نفسلها علالم ،خلر ملن علملا  العربٌلة المشلهورٌن 

قلى بعلد  بقلا ي طلوٌالي. وتلد عقلد القلدما  بٌنهملا هو أبلو عملرو بلن العلال  اللذى ب

بن أبى إسح، أشد تجرٌداي للقٌاس، وكلان أبلو عملرو بلن االمقارنات، فقالوا: كان 

وتلد ترتلب عللى هلذا فلر،  (ٖ العال  أوسع علملاي بكلالم العلرب ولؽاتهلا وؼرٌبهلا

، عللى فقالوا: كان أبو عمرو بن العال  أشد تسللٌماي للعلرب -أٌضاي  -  ،خر ذكرو

 (ٗ بللن عمللر ٌطعنللان علللٌهماحللٌن كللان ابللن أبللى إسللح، وتلمٌللذ  النجٌللب عٌسللى 

رٌل، أبلى عملرو وملن ى تلك الفترة المبكلرة تظهلر بلٌن فومعنى هذا أنه أخذت ف

تانر بطرٌقته، وفرٌ، ابن أبى إسح، وعٌسى ابن عمر ومن تلانر بهملا خالفلات 

زم، وللم ٌكتلرث تللى أن ترأ أساسها أن الفرٌ، النانى تد وضع مقاٌٌس فى النحو

ٌُستشهد بشعرهم لتصلحٌ  القواعلد النحوٌلة، فخطلا ابلن  ٌُخطئ الشعرا  ممن  أن 

أبى إسح، الفرزد، كما هو مشهور من أمر ، وخطا عٌسى بن عمر النابؽة فلى 

 توله:

 كللللللللانى سللللللللاورتنى ضللللللللئٌلة فبللللللللتّ 
 

 م نلللاتعمللن اللللرتش فلللى أنٌابهللا الّسللل 
 

. فى حٌن كان الفرٌ، األول (٘ حال ورأى أن تنصب كلمة  ناتع( على أنها

أكنر تسامحاي، بحٌث تبل ما خالؾ هذ  المقاٌٌس. وتد ُسئل أبو عملرو ملرة كٌلؾ 

                                                 

 .ٕ٘طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (ٔ 

 .٘ٔابن سالم، طبقات فحول الشعرا ، ص (ٕ 

 .ٗٔابن سالم، طبقات فحول الشعرا ، ص (ٖ 

 .5ٔالساب،، ص (ٗ 

 وما بعدها. ٘ٔنفسه، ص (٘ 
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ٌصنع فٌما خالفته فٌه العرب وهم حجة. فقلال: "أعملل عللى األكنلر وأسلمى، ملا 

 .(ٔ خالفنى لؽات"

 وتد أمسك بعو المحدنٌن بهذا. وبنوا علٌه أن الخالؾ بٌن هذٌن الفرٌقٌن

من نحاة البصرة، كان له ،نار بعٌدة، إذ ؼلب اتجا  ابن أبلى إسلح، وعٌسلى فلى 

البصللرة، وشللام اتجللا  الفرٌلل، اآلخللر الللذى ٌمنللله أبللو عمللرو فللى الكوفللة، وهللو 

 التجا  األكنر تسامحاي وتبولي عن العرب.

بلدأ الحلدٌث عّملا ُسلمى بالقٌلاس والتعلٌلل ٌتسلع،  -أٌضلاي  -وفى هذا الدور 

أن النحو تد تعدى فى ذلك الحٌن طور البساطة واإلبهام، وأخلذنا نلرى مما ٌلكد 

اتجاهللات واضللحة، وخالفللات ظللاهرة، و،را  بعٌنهللا تنسللبها كتللب النحللو إلللى 

أصحابها. وألفت هذ  الطبقة الكتب، فقٌلل: "إن عبلد هللا بلن أبلى إسلح، تلد تلرك 

الى سبعٌن مللفاي ، وتٌل أٌضاي: "إن عٌسى بن عمر تد ألؾ حو(ٕ كتاباي فى الهمز"

. (ٖ ا كتابا "الجامع" و"اإلكمال" اللذان امتدحهما الخلٌل بن أحمد"هفى النحو، أهم

وتد ضاعت كتب هذ  الطبقة، إل أن بعو ،رائهم ُحفظت وملا زاللت تتلردد فلى 

 كتب النحو.

 هولم تكن جهود هللل  مقصلورة عللى النحلو وحلد ، بلل اهتملوا إللى جانبل

 ا ة واللؽة.بؽٌر  من العلوم كالقر

 طبقة  الخليل بن أحمد:

لقد تلت الطبقلة السلابقة طبقلة أخلرى ملن تالمٌلذها خطلت بلالنحو خطلوات 

واسعة إلى األمام، وسارعت فى بلوؼه مرحلة النض  والكتمال على رأس هذ  

الطبقة كان الخلٌل بن أحمد وٌونس بن حبٌب تلمٌذ أبى عمرو بن العال . وكانت 

. وتد أكنر سٌبوٌه من الرواٌلة عنله (ٗ هب نحوٌة تفرد بهالٌونس هذ  أتٌسة ومذا

                                                 

 .ٖٗالزبٌدى، طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (ٔ 

 .ٕٔأبو الطٌب اللؽوى، مراتب النحوٌٌن، ص (ٕ 

 .ٖٕ، أبو الطٌب اللؽوى، مراتب النحوٌٌن، ص1ٖ٘/ ٕالقفطى، إنبا  الرواة،  (ٖ 

 .1ٕأبو سعٌد السٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، ص (ٗ 
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عنله  سلٌبوٌه . وتد نقلل(ٔ فى كتابه، وبلػ عدد المرات التى أشار فٌها إلٌه مائتٌن

 أبواباي برمتها. –فى بعو األحٌان  –

 ثانياً: الخليل وسيبويه: حياتهما ونشاطهما العلمى:

 هـ(175الخليل بن أحمد )ت  -1

 حياته وكتبه:

ٌُسلم أحلد  هو أبو عبد الرحمن بن أحملد البصلرى الفراهٌلدى األزدى، وللم 

د الخلٌل. وهو سٌد أهل األدب تاطبة فلى علمله تبل وال --باحمد بعد رسول هللا 

 ، والؽاٌة فى تصحٌ  القٌاس واستخراح مسائل النحلو وتعلٌلله. وكلان ملن دوزه

 .(ٕ تالمٌذ أبى عمرو بن العال 

ترة التى عاش فٌها الخلٌل، موطناي لنقافات وعلوم كانت البصرة فى تلك الف

دخٌل جا ها عن  متعددة األلوان، مختلفة األنوام، بعضها عربى أصٌل وبعضها

طرٌ، األتوام والشعوب األخرى. وبدأت الترجمة فلى ذللك الحلٌن تللتى نمارهلا 

 وتكشؾ النقاب عن كنوز الفرس والهنود والٌونان.

منهلا جمٌعلاي. فكلان عالملاي،  ىع وأحب أن ٌرتلووتؾ الخلٌل أمام هذ  الٌنابٌ

ٌسللاعد  ذكللا  عجٌللب، وانقطللام تللام إلللى العلللم، وتسللعفه نقافللة واسللعة متنوعللة، 

وتهللٌمن علٌلله تقالٌللد العلمللا  الحقللة فٌمللا ٌقوللله أو ٌفعللله: فلللم ٌكللن ٌجٌللب إل بعللد 

ٌّة، ولم ٌكن ٌلّدعى أن ملا أتلى بله هلو القلول النهلائى، أو ٌتعلرو لؽٌلر  ملن  رو

 .(ٖ لعلما  بسو ا

                                                 

 .5ٓعلى النجدى ناصؾ، سٌبوٌه إمام النحاة، ص (ٔ 

. 1ٖٙ/ ٔ. والقفطلل ى، إنبللا  الللرواة، ٘ٗبللا ، صانظللر ترجمتلله فللى: ابللن األنبللارى، نزهللة األل (ٕ 

 == . والزبٌ  دى، 5ٖوالسٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، ص

. وابلن خلكلان، 1ٕ/ ٔٔ، وٌاتوت الحموى، معجم األدبا ، ٖٗطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص ==

/ ٔعاة، . والسٌوطى، بؽٌة الو1ٕ٘/ ٔوابن العماد، شذرات الذهب،  ٕٗٗ/ ٕوفٌات األعٌان، 

٘11. 

. ٖٓ. والسٌرافى، أخبلار النحلوٌٌن البصلرٌٌن، ص5ٙانظر: ابن المعتز، طبقات الشعرا ، ص (ٖ 

 .ٗٗوالزبٌدى، طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص
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إلى العلوم الدٌنٌة كالقرا ة والحدٌث، فروى الحروؾ  -أولي  –اتجه الخلٌل 

علن عاصللم بللن أبلى النجللود، وعبللد هللا بلن كنٌللر. وروى عنلله بكلار بللن عبللد هللا 

. وتللد تفللرد الخلٌللل بنقللل تللرا ة ابللن كنٌللر "ؼٌللَر المؽضللوب علللٌهم" (ٔ العللودى

ول، وعنمللان بللن حاضللر عللن ابللن وروى الحللدٌث عللن عاصللم األحلل (ٕ بالنصللب

عباس، وعن العوام بن حوشب، وؼالب القطان، وأٌلوب السلختٌانى. تلال تلمٌلذ  

النضلر بلن شلمٌل: "ملا رأٌلت رجلالي أعللم بالسلنة بعلد ابلن علوام ملن الخلٌلل بللن 

 .(ٖ أحمد"

وتول ؼٌر : "كان أهل العربٌة كلهم أصحاب أهوا  إل أربعلة فل نهم كلانوا 

رو بللن العللال ، والخلٌللل بللن أحمللد، وٌللونس بللن حبٌللب أصللحاب سللنة: أبللو عملل

 .(ٗ البصرى، واألصمعى"

فلاتٌ  لله أن  (٘ عٌسلى بلن عملروجلس الخلٌل فى النحلو إللى أبلى العلال   

 ٌقؾ على منهجٌهما المختلفٌن مما ساعد  على اختٌار مذهب نحوى خاص به.

 وتللد أّملله التالمٌللذ وعلللى رأسللهم سللٌبوٌه، وعلللى بللن نصللر، والنضللر بللن

والنحللو. وكللان سللٌبوٌه ألمللع  ٌاخللذون عنلله اللؽللة (ٙ شللمٌل، وملللرح السدوسللى

 تالمٌذ  وأحبهم إلٌه.

علدد الملرات التلى أشلار  -على سبٌل المنال – (1 وتد أحصى أحد الباحنٌن

 ن وعشرٌن وخمسمائة مرة.ا سٌبوٌه إلى الخلٌل، فوجدها اننتٌفٌه

الصلرفٌة، مملا ٌلرج  للدٌنا وتد ذكر سٌبوٌه للخلٌل تدراي هلائالي ملن اآلرا  

أنلله أول مللن تكللللم فللى الصلللرؾ بمسللائله المتفرعللة، وأول ملللن عمللل المٌلللزان 

الصرفى المعروؾ، إذ ل نجد عند النحاة تبله ما ٌصلل  لالعتقلاد بانله ُسلب، إللى 

                                                 

 .1ٕ٘/ ٔابن الجزرى، ؼاٌة النهاٌة فى طبقات القرا ،  (ٔ 

 الساب،  الصفحة نفسها(. (ٕ 

 .5ٗابن األنبارى، نزهة األلبا ، ص (ٖ 

 .1ٕالساب،، ص (ٗ 

 .1ٕ -ٕ٘ابن األنبارى، نزهة األلبا ، ص (٘ 

ومللا بعللدها، وابللن األنبللارى، نزهللة األلبللا ،  1ٖالسللٌرافى، أخبللار النحللوٌٌن البصللرٌٌن، ص (ٙ 

 .ٙٗص

 .55على النجدى ناصؾ، سٌبوٌه إمام النحاة، ص (1 
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الهلّرا (  معلاذ  -أٌضلاي  –ولعله سب، فى هذا  شى  ذى بال  من مباحث الصرؾ.

 .(ٔ ة علم الصرؾٌأوللٌه شٌخ الكوفة الذى ُنسبت إ

عللى أبحلاث صلوتٌة وفٌلرة لله، مملا  –عدا ذللك  –واحتوى كتاب سٌبوٌه 

 .(ٕ ح، معه القول: إنه أول من وضع أصول علم األصوات فى العربٌة

وكانت للخلٌل معرفة بالموسٌقى واإلٌقلام واللنؽم وعللم المنطل، والحسلاب 

 وؼٌر  من العلوم.

لى أصول النحو وفروعه المختلفلة، وأن أما اللؽة فقد ٌسرت له أن ٌهتدى إ

ٌتمرس باألسالٌب العربٌة وأوجه استعمالتها، وأن ٌلم بابنٌة العربٌلة وأسلرارها 

وهلى التلى أمدتله  .التركٌبٌة، وأن ٌعرؾ الكنٌر علن حروفهلا وأحوالهلا المتعلددة

ها كانت عوناي له على تنفٌذ فكرة معجمله، وهلى التلى تبسٌول من ألفاظها ومفردا

 ت بٌن ٌدٌه مادة الشعر الهائلة، فاعانته على معرفة أوزانه المستعملة.وضع

 تالميذه:

كانت حلقة الخلٌل العلمٌة من أكبر حلقات العلم فى مسجد البصلرة الكبٌلر؛ 

لذا ف ن تالمٌذ  كانوا كنٌرٌن، وأعظم هللل  شلهرة سلٌبوٌه، فلال تملر ببلاب ملن 

 ٌبوٌه:تالمٌذ  ؼٌر س ، ومن أشهرأبواب كتابه إل وللخلٌل فٌه رأى

بلن اشة بلن ٌزٌلد و أبو الحسن النضر بن شمٌل بن خرالنضر بن شمٌل: ه -ٔ

كلنوم التمٌمى المازنى، البصرى، من أهل مرو. كان صدوتاي نقة، صاحب 

 ه .ٕٗٓه  أو ٖٕٓ. توفى سنة(ٖ ؼرٌب وشعر وفقه ومعرفة باٌام العرب

كلان ملن كبلار دوسلى. مللرح بلن عملرو الس ملرح السدوسى: هو أبو فٌلد -ٕ

أهلللل العربٌلللة، صلللحب الخلٌلللل وكلللان ملللن كبلللار أصلللحابه. تلللوفى سلللنة 

 .(ٔ ه 5٘ٔ

                                                 

 .1ٓٔد. محمود ٌاتوت، دراسات فى فقه اللؽة،  (ٔ 

 .ٔٔور النحوى للؽة العربٌة، صبرجشتراسر، التط (ٕ 

، وابلن ٘٘، والزبٌلدى، طبقلات النحلوٌٌن، ص5ٖٗ/ٖانظر ترجمته فى: القفطى، إنبا  الرواة،  (ٖ 

 .1ٖاألنبارى، نزهة األلبا ، ص
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علللى بللن نصللر الجهضللمى  علللى بللن نصللر الجهضللمى: هللو أبللو الحسللن -ٖ

البصرى. كان من أصحاب الخلٌل، ورفقلا  سلٌبوٌه. وروى لله جماعلات. 

 .(ٕ ه 51ٔ ةتوفى سن

صله بصرى. ونشا أ لمصادرى، المعروؾ بولد.الولٌد بن محمد التمٌمى ا -ٗ

 .(ٖ ه ٖٕٙبمصر، ورحل إلى العرا،، نم عاد إلى مصر توفى سنة 

لألمٌر أبى العباس عبلد هللا ابلن  عٌٌنة بن عبد الرحمن المهلبى: كان ملدباي  -٘

 .(ٗ طاهر بن الحسٌن. ورد معه نٌسابور وتوفى فٌها

 آثار الخليل:

 لكتب، هى:لخلٌل أنه صّنؾ عدداي من الالتى ترجمت  (٘ ذكرت المصادر

 كتاب "العٌن" المشهور. -ٔ

 كتاب "النؽم". وهو ٌلكد معرفة الخلٌل بعلم الموسٌقى معرفة تامة. -ٕ

 من نمرة نقافة الخلٌل الموسٌقٌة. –كسابقه  –كتاب "اإلٌقام". وهو  -ٖ

 كتاب "العروو". وٌبدو أنه ضمنه ما توصل إلٌه فى علم العروو. -ٗ

 كتاب "النقط والشكل". -٘

                                                                                                                     

. وأبلى الطٌللب اللؽلوى، مراتللب النحللوٌٌن، 1ٕٖ/ ٖانظلر ترجمتلله فلى: القفطللى، إنبلا  الللرواة،  (ٔ 

. ٘ٓٔ، وابلللن األنبلللارى، نزهلللة األلبلللا ، ص1ٌ٘ن، ص. والزبٌلللدى، طبقلللات النحلللو5ٌٓٔص

 .ٖ٘ٓ/ ٕوالسٌوطى، بؽٌة الوعاة، 

، والزبٌلللدى، طبقلللات 5ٓٔانظلللر ترجمتللله فلللى: أبلللى الطٌلللب اللؽلللوى، مراتلللب النحلللوٌٌن، ص (ٕ 

 .ٕٔٔ/ ٕ. والسٌوطى، بؽٌة الوعاة، 1٘النحوٌٌن، ص

، ٖٕٔطبقللات النحللوٌٌن، ص ، والزبٌللدى،ٖٗ٘/ ٖانظللر ترجمتلله فللى: القفطللى، إنبللا  الللرواة،  (ٖ 

 .5ٖٔ/ ٕوالسٌوطى، بؽٌة الوعاة، 

/ ٙٔ. وٌللاتوت الحمللوى، معجللم األدبللا ، 5ٖٗ/ ٕانظللر ترجمتلله فللى: القفطللى، إنبللا  الللرواة،  (ٗ 

 .5ٖٕ/ ٕ. والسٌوطى، بؽٌة الوعاة، ٘ٙٔ

وملا بعدهل ا.  1ٗ/ٔٔ. وٌلاتوت الحملوى، معجلم األدبلا ، ٘ٙانظر: ابلن النلدٌم، الفهرسلت، ص (٘ 

. والسللٌوطى، بؽٌللة 1ٔ/ ٕ، وابللن خلكللان، وفٌللات األعٌللان، ٖٙٗ/ٔوالقفطلل ى، إنبلل ا  الللرواة، 

 .ٕ٘ٗالوعاة، ص
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 كتاب: "الشواهد". -ٙ

 ب "فى العوامل".كتا -1

 كتاب "الُجمل". -5

 كتاب "فائت العٌن". -5

 الُمَعّمى". وٌظهر من اسمه أنه مللؾ فى األلؽاز.كتاب " -ٓٔ

هذ  هى الكتب التى ذكرتها المصادر له. ومعظمها كتلب طرٌفلة ألفلت فلى 

ٌُش فى نسلبتها  كمواضٌع مبتكرة. ولكنا لو أنعمنا النظر جٌداي، لوجدنا أن بعضها 

"العوامل" الذى صرة القفطى بانه منحول علٌه، وكتلاب "فائلت إلٌه، منل كتاب 

العٌن"، ف ن كتاب العٌن نفسه موضع أخذ ورد. وٌلح، بالكتابٌن السلابقٌن كتلاب 

ومهمللا ٌكللن  "الجمللل"، فلللم ٌعللرؾ عللن الخلٌللل أنلله ألللؾ كتابللاي خاصللاي بللالنحو.

ضاعت من ٌد الصحٌ  فى أمر كتب الخلٌل هذ ، ف نه لم ٌتسّن لنا رلٌتها، ألنها 

 عٌن. وكتاب الجمل المنسوب إلٌه.الزمن، ولم ٌب، سوى كتاب ال

 هـ(: حياته وكتابه:181سيبويه )ت  -2

سلٌبوٌه هللو أبلو بشللر عملرو بللن عنمللان بلن َتْنبللر، فارسلى األصللل، وكللان 

  .(ٔ ددمولى بنى الحارث بن كعب بن علة بن جلد بن مالك بن أ

عرؾ به منذ تدٌم الزمان، ولم ٌلقب  به "سٌبوٌه" الذىلقبعد ذلك إلى  ناتى

به أحد تبله، فنجد بعو العلما  ٌقول إنه لقب فارسى مركب من "سٌب" بمعنلى 

 التفاة و"وٌه" بمعنى الرائحة.

ونجد بعضهم اآلخر ٌقول إنه مركب من "سلى" الفارسلٌة ومعنلا  نالنلون، 

 و"وٌه" أى الرائحة، فكان فى المعنى نالنون رائحة.

ه بقرٌة من ترى شٌراز ٌقال لها البٌضا ، وهى أكبلر مدٌنلة وتد ولد سٌبوٌ

فى كورة فارس، نم تدم البصرة لٌكتب الحدٌث، فلزم حلقة حماد بن سلمة، فقلال 

: "لللٌس أحللد مللن أصللحابى إل وتللد أخللذت علٌلله لللٌس أبللا --حمللاد ٌومللاي: تللال 

اد: الللدردا " فقللال سللٌبوٌه: "لللٌس أبللو الللدردا "، وظنلله اسللم لللٌس، فقللال للله حملل

                                                 

. والسٌرافى، أخبار النحوٌٌن ٘ٙانظر: ترجمته فى: أبى الطٌب اللؽوى، مراتب النحوٌٌن، ص (ٔ 

 .5ٗالبصرٌٌن، ص



- ٖ٘5 - 
 

لحنت، "لٌس أبا الدردا "  فقلال سلٌبوٌه: "ل َجلَرم! ألطللبّن علملاي ل تلحننلى فٌله 

 .(ٔ أبداي" وطلب النحو

وأخللذ عللن الخلٌللل بللن أحمللد، وعللن ٌللونس بللن حبٌللب، وعٌسللى بللن عمللر، 

وؼٌرهم، وكان الخلٌل ٌقول له حٌن ٌاتى إلٌه "مرحبلاي بزائلر ل ٌملّل"؛ وكلان ل 

 ٌقولها إل لسٌبوٌه.

ٌترك سٌبوٌه إل مصنفاي واحداي، وهلو ملا علرؾ باسلم الكتلاب، أو كتلاب لم 

سٌبوٌه. وتد بدأ تالٌفه بعد وفاة الخلٌل، إذ كان كنٌلراي ملا ٌقلول بعلد ذكلر  الخلٌلل 

"رحملله هللا". وممللا ل شللك فٌلله أن سللٌبوٌه لللم ٌسللمه باسللم معللٌن، علللى حللٌن أن 

بن اإلكمال لعٌسى كالجامع والعلما  فى ذلك الزمن كانوا ٌضعون لكتبهم أسما ، 

عمر، وكتاب العٌن للخلٌل. وٌالحظ أٌضاي أن الكتاب خال من المقدمة والخاتمة، 

ولٌس فٌه تقسٌم أو ترتٌب كالذى نجلد  فلى كتلب النحلو التلى جلا ت بعلد ، ربملا 

 ألن ٌد المنون تد أعجلت سٌبوٌه فلم ٌتمكن من وضع هذ  األشٌا .

بصلرة: تلرأ نحوٌٌن، فكلان ٌقلال بالعند ال وكان كتاب سٌبوٌه لشهرته علماي 

فللالن الكتللاب، فللٌعلم أنلله كتللاب سللٌبوٌه. وكللان المبللرد إذا أرادأحللد أن ٌقللرأ علٌلله 

كتاب سٌبوٌه، ٌقلول لله: هلل ركبلت البحلر؟ تعظٌملاي واستصلعاباي لملا فٌله. وكلان 

المللازنى ٌقللول: مللن أراد أن ٌعمللل كتابللاي كبٌللراي فللى النحللو بعللد كتللاب سللٌبوٌه 

 .(ٕ  فلٌست

َمللْن تقدملله مللن العلمللا   أتللوالوتللد جمللع سللٌبوٌه فللى كتابلله مللا تفللر، مللن 

كاألخفش األكبر والخلٌل وٌونس بن حبٌب وأبى عمرو بلن العلال  وعٌسلى ابلن 

 عمر وؼٌرهم. وأكنر من نقل عنه الخلٌل بن أحمد.

وبوضللع سللٌبوٌه  للكتللاب( أعلللن فللى تللارٌخ النحللو مللٌالد عهللد جدٌللد مللن 

انحسللر خالللله مللا كللان ٌخللالط النحللو مللن مسللائل أدبٌللة وفقهٌللة، التللالٌؾ النحللوى 

 والعجٌب أن سٌبوٌه لم ٌضع له مقدمة أو خاتمة وكان المنٌة تد أعجلته عن ذلك.

                                                 

 وما بعدها. 5٘در (، صمصا -نصوصه -أعالمه -د. محمود ٌاتوت، النحو العربى  تارٌخه (ٔ 

 .5ٖالسٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، ص (ٕ 
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وتللد احتللذى صللاحب  الكتللاب( مللنه  شللٌخه وأسللتاذ  الخلٌللل فنللرا  ٌاخللذ 

بتصللحٌ  القٌللاس. وهللو القٌللاس علللى األكنللر الشللائع مللن كللالم العللرب، علللى أل 

 مل ما ٌخالؾ كالمهم، بل ٌحفظ ول ٌقاس علٌه.ٌع

لقللد اسللتطام سللٌبوٌه بمنجللز  العلمللى  الكتللاب( لململلة شللتات النحللو، فرسللم 

أصول العربٌة وصاغ توانٌنها اإلعرابٌة، وبذلك نقل التالٌؾ النحوى إلى مرحلة 

جدٌللدة تتسللم بانحسللار ظللالل فللروم اللؽللة األخللرى التللى كانللت تخللٌم علللى هللذا 

وفٌه ٌقول ابن جنى: "لما كلان النحوٌلون بلالعرب  .تالٌؾ تبل ذلكالضرب من ال

جلاز  ،هم ،ملٌندلحقٌن وعلى سمتهم ،خذٌن وبالفاظهم متحلٌن ولمعانٌهم وتصلو

شلعاعه وشلرم أوضلاعه ورسلم أشلكاله  لصاحب هذا العلم  سٌبوٌه( اللذى جملع

ٌلرى    أحضانه وزّم شلوارد ، وأفلا  فلوارد  أنعأشطانه وب ووسم أؼفاله وخل 

وأن ٌعتقلد فلى هلذا الموضلع  فٌه نحواي مما رأوا وٌحذو  على أمنلتهم التلى حلذوا

ل سٌما والقٌلاس إلٌله مصلػ، ولله تابلل وعنله ؼٌلر نحواي مما اعتقدوا فى أمناله، 

 .(ٔ متناتل"

ولعله من المفٌد "اإلشارة إلى أن سٌبوٌه بلدأ تلالٌؾ كتابله بعلد وفلاة أسلتاذ  

كلر  لسلمه بقولله: "رحمله هللا". وتلد أطلل، علٌله اسلم الخلٌل؛ ألنه ٌعقب على ذ

 الكتاب( فاختص به دون بقٌة المللفات فى عصر ، وظل هذا السم خاصلاي بله، 

وفٌه الدللة على حسن تالٌفه وإحكامه. ولم ٌضع سٌبوٌه لكتابه مقدمة؛ لذلك نجد 

ه المبكلر . ولعلل موتل(ٕ أول سطر منه ٌقول: "هذا باب علم ما الكلم من العربٌة"

 .(ٖ بٌنه وبٌن أن ٌضع لكتابه عنواناي ومقدمة" هو الذى حال

ٌعد كتاب سٌبوٌه خالصلة وافٌلة لجمٌلع المسلائل النحوٌلة. وتلد رتبلت هلذ  

المسللائل بطرٌقللة علمٌللة فرٌللدة، تللدل علللى دتللة سللٌبوٌه وعناٌتلله بالبحللث وتتبللع 

 خصائص لؽة العرب.

                                                 

وما بعدها. شعاعه: متفرتة . أؼفاله جمع ؼفل وهو مال سلمة لله. خلل :  5ٖٓ/ ٔالخصائص،  (ٔ 

 جذب. أشطانه: جمع شطن وهو الحبل الطوٌل. بع : فت،. أفا  الفوارد: رجع الشوارد.

 .ٕٔ/ ٔالكتاب،  (ٕ 

 .ٌٕٙاتوت، النحو العربى، ص د. محمود (ٖ 
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كلان  (ٔ لنحو هو اإلمام فٌله"كان "سٌبوٌه النحوى ؼاٌة الخل،، وكتابه فى ا

"سٌبوٌه إذا وضع شٌئاي من كتاب عرضه علّى  األخفش( وهو ٌرى أنى أعلم به 

 .(ٕ منه، وكان أعلم به منى، وأنا الٌوم أعلم منه"

وتللد دهللش النللاس عنللد ظهللور الكتللاب علللى صللورته الرائعللة مللن سللٌبوٌه 

 الشاب، فتسرب الظن إلى نفوسهم فى أمانته العلمٌة.

مبللردعن ٌللونس بللن حبٌللب أنلله تللال: أظللن هللذا الؽللالم ٌكللذب علللى روى ال

الخلٌلل، فقٌللل للله: وتللد روى عنلك أشللٌا  كنٌللرة، فللانظر فٌهلا، فنظللر فٌهللا وتللال: 

 .(ٖ صد، فى جمٌع ما تال، هو تولى

وٌلة، والكتاب مجهود علمى ٌدل على دتة سٌبوٌه فلى اإللملام بالقواعلد النح

لعلملا ، إل أن شخصلٌته فٌله واضلحة بقه من افهو صورة لجهود  وجهود من س

، وحسللن تعلٌللل فللى تناوللله لمسللائل الكتللابتوٌللة، وتللد ظهللرت هللذ  الشخصللٌة 

القواعللد، وجللودة التللرجٌ  عنللد الخللتالؾ واسللتخراح الفللروم مللن القٌللاس الللذى 

 .(ٗ زخر به الكتاب، وفى الحرص على الشواهد الونٌقة

 من تواعد وأحكام. الكتابولقد اهتم سٌبوٌه بالشواهد لدعم ما اشتمل علٌه 

ومن ٌنظر فى كتاب سلٌبوٌه ٌجلد فٌله ؼموضلاي وإبهاملاي فلى مواتلع كنٌلرة، 

كما أن كنٌراي من ألفاظه وعباراته ٌحتاح إلى توضٌ ، وسبب ذلك كما ٌقول ابن 

، فاختصللر علللى ظكٌسللان أنلله ألللؾ فللى زمللان كللان أهللله ٌللالفون منللل هللذ  األلفللا

 .(٘ مذاهبهم

لكتاب الؽامضة: "هذا باب الفاعلٌن والمفعلولٌن الللذٌن ومن أمنلة عناوٌن ا

، ٌعنى باب (ٙ كل واحد منهما ٌفعل بفاعله منل الذى ٌفعل به وما كان نحو ذلك"

                                                 

 .1ٗ. وابن األنبارى، نزهة األلبا ، ص5ٙٔ/ ٕٔالبؽدادى، تارٌخ بؽداد،  (ٔ 

 .ٖٓ٘/ ٕ، والقفطى، إنبا  الرواة، 5ٙأبو الطٌب، مراتب النحوٌٌن، ص (ٕ 

 .٘٘األنبارى، نزهة األلبا ، صابن  (ٖ 

 .5ٙالشٌخ محمد الطنطاوى، نشاة النحو، ص (ٗ 

 .15ٔ/ ٔخزانة األدب،  البؽدادى، (٘ 

 1ٖ/ٔالكتاب،  (ٙ 
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تلدم أو أخلر وملا  التنازم. وكذلك "هذا باب ما ٌكون فٌه السم مبنٌلاي عللى الفعلل

 ، ٌعنى باب الشتؽال.(ٔ ٌكون الفعل فٌه مبنٌاي على السم

ن الكتللاب( وانتشللر بللٌن األمصللار حتللى إد وفللاة سللٌبوٌه ذام صللٌت  وبعلل

األخفش هّم بنسبه لنفسه، ولكن المازنى وأبا عمر الجرمى تد أخذا  الكتاب( منه 

 .(ٕ وأظهرا أنه لسٌبوٌه

نحاة الكوفة فقد ذكر أن الكسائى ترأ الكتاب على   بٌن  الكتاب( كما اشتهر

سللّن منلله، فقللد لقللى مللن لقٌلله سللٌبوٌه مللن ، وهللو أحللد أصللحابه وكللان أ(ٖ األخفللش

. (٘ فقد شرحه وبٌنه ونّبه على عوار  (ٗ العلما ، وكان الطرٌ، إلى كتاب سٌبوٌه

وممللا ٌلكللد صلللة األخفللش بلله مناظرتلله معلله وتللول األخفللش للله، إنمللا أنللاظرك 

 .(ٙ ألستفٌد، فقال سٌبوٌه: أترانى أشك فى ذلك

و التعلٌ، علٌه، أو تفسٌر أبٌاته، وتد عنى كنٌر من العلما  بشرة الكتاب، أ

وأبلو بكلر  (1 هل (5ٕٗعلى أبنٌته، فممن شرحه أبو عنمان المازنى  ت مأو الكال

. وأبلو الفضلل (5 هل (5ٖٙ. وأبلو سلعٌد السلٌرافى  ت(5 ه (ٖٙٔبن السراح  ت 

. وممن شرة شواهد  أبلو العبلاس محملد (ٓٔ  ه (ٖٓٙتاسم بن على الصفار  ت 

                                                 

 .5ٓ/ٔنفسه،   (ٔ 

 .ٕٕٓ/ ٌٔٔاتوت الحموى، معجم األدبا ،  (ٕ 

. والسٌوطى، بؽٌلة 1ٖ/ٕ. والقفطى، إنبا  الرواة، 1ٔالزبٌدى، طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (ٖ 

 .5ٓ٘/ ٔالوعاة، 

 .15ابن الندٌم، الفهرست، ص (ٗ 

 .5ٙتب النحوٌٌن، صأبو الطٌب اللؽوى، مرا (٘ 

 .ٓٗ/ ٕالقفطى، إنبا  الرواة،  (ٙ 

 .5ٕٗٔ/ ٕ. وحاجى خلٌفة، كشؾ الظنون، ٘ٙٗ/ ٔالسٌوطى، بؽٌة الوعاة،  (1 

 .5ٗٔ/ ٖالقفطى، إنبا  الرواة،  (5 

 .1ٕٗٔ/ ٕ. وحاجى خلٌفة، كشؾ الظنون، 5ٓ٘/ ٔالسٌوطى، بؽٌة الوعاة،  (5 

 .5ٕٗ ٔ/ٕحاجى خلٌفة، كشؾ الظنون،  (ٓٔ 
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وابللن  (ٕ  هلل (ٖٓٔ. وأبللو إسللح، الزجللاح  ت (ٔ  هلل (5ٕ٘بللن ٌزٌللد المبللرد ت 

 .(ٖ  ه (5ٖ٘السٌرافى  ت 

 .(ٗ هل ( وؼٌلرهم5ٖٖ. وابلن النحلاس  ت (ه 1ٙٗواألعلم الشنتمرى  ت 

، وأحمد بن (٘ ه (ٕٕ٘سح، الجرمى  تممن شرة أبنٌته أبو عمر صال  بن إو

 .(ٙ  ه (5ٌٕٔحٌى نعلب  ت 

وٌه تتلمذ على ٌد مجموعة من العلملا  ولعله من المفٌد اإلشارة إلى أن سٌب

مما كان له أكبر األنر فى نبوؼه. نحو: الخلٌل وحماد بن سلمة واألخفش األكبلر 

 .(1 وعٌسى بن عمر وابن أبى إسح، وٌونس بن حبٌب وؼٌرهم

 تاريخ نشر الكتاب:

ٌّن، بللل كللان شللٌئاي جلللٌالي للله عظللٌم  لللم ٌكللن نشللر كتللاب سللٌبوٌه بللاألمر الهلل

 عات للكتاب: تدر . وظهرت عدة طبخطر  وضخامة 

نبلرغ رالطبعة األولى فلى بلارٌس عللى ٌلد المستشلر، الفرنسلى هرتوبلػ د

ملن  الشلرتٌة، وصلدر الجلز  األول تأستاذ اللؽة العربٌة بالمدرسة الخاصة للؽا

م وطبللع الطبعللة 555ٔم، وصللدر الجللز  النللانى سللنة 55ٔٔهللذ  الطبعللة سللنة 

م، وهللى الترجمللة 55ٗٔطبعللة النالنللة سللنة م، وال551ٔالنانٌللة فللى كلكتللا سللنة 

رنبلرغ. وطبلع الطبعلة الرابعلة سلنة ب اللذى حققله داأللمانٌة الكامللة للنص الكتلا

م، وهللى طبعللة بللول،، وهللذ  الطبعللة أصلل  الطبعللات كمللا ٌقللول 5ٓٓٔ -555ٔ

. وطبع الطبعة الخامسة فى بؽداد، وهى طبعة تصوٌرٌة عن نسلخة (5 بروكلمان

                                                 

 .1ٕٗٔ/ ٕالساب،،  (ٔ 

 .ٕٔٗ/ ٔالسٌوطى، بؽٌة الوعاة،  (ٕ 

 .ٖ٘٘/ ٕالساب،،  (ٖ 

/ ٕ، والسٌوطى، بؽٌة الوعلاة، ٓٙٔ/ ٕٓ، وٌاتوت، معجم األدبا  1ٗٗ/ ٕابن بسام، الذخٌرة،  (ٗ 

ٖ٘ٙ. 

 .15ٔ/ ٔالبؽدادى، خزانة األدب،  (٘ 

 .15ٔ/ ٔالساب،،  (ٙ 

. والسٌرافى، أخبار ٗٗ، وابن األنبارى، نزهة األلبا ، صٖٗٙ/ٔانظر: القفطى، إنبا  الرواة،  (1 

. والتنلللوخى، ٖٔ. والزبٌلللدى، طبقللات النحلللوٌٌن واللؽللوٌٌن، صٕ٘النحللوٌٌن البصللرٌٌن، ص

 .ٕٓٔتارٌخ العلما  النحوٌٌن، ص

 .ٖٙٔ/ ٕتارٌخ األدب العربى،  (5 
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صاحب مكتبة المننى  ببؽداد(، أما الطبعلة األخٌلرة وهلى  بول،، تام بتصوٌرها

الطبعللة السادسللة بتحقٌلل، األسللتاذ/ عبدالسللالم محمللد هللارون، فقللد صللدر الجللز  

م، نم تبعه بقٌة األجزا ، وهلذ  الطبعلة هلى أحسلن 5ٙٙٔاألول منهابمصر سنة 

ت الطبعات جمٌعاي لما امتازت به من دتة الضبط، وتخلرٌ  الشلواهد؛ وألنهلا ذٌلل

بٌلروت، تحقٌل،/ عبلد السلالم  -. وهنلاك طبعلة دار الجٌلل(ٔ بفهارس فنٌلة حدٌنلة

 محمد هارون، وهى طبعة حدٌنة.

 تالميذ سيبويه:

أبو الحسن األخفش، سعٌد بن مسعدة، مولى بنى مجاشع بن دارم أخذ علن  -ٔ

شٌوس سٌبوٌه، ولكنه لم ٌاخذ عن الخلٌل. نم أخذ عن سلٌبوٌه ملع أنله كلان 

 .(ٕ ه (1ٕٓتوفى أبو الحسن بعد سٌبوٌه  ت  أسّن منه. وتد

تطرب، أبو محمد بن المستنٌر البصرى. كان مالزماي لسٌبوٌه، وكان ٌدل   -ٕ

إلٌه ف ذا خرح ر،  على بابه، فقلال: "ملا أنلت إل تطلرب لٌلل!" والقطلرب: 

دوٌبة ل تسترٌ  نهاراي سعٌاي. وتد أخلذ تطلرب أٌضلاي علن عٌسلى بلن عملر 

 ه (.ٕٙٓزالى،  تتالنظام( مذهبه العالنحو، كما أخذ عن  

تلال أبلو الطٌلب: "وكلان مملن أخلذ  (ٖ ، وجدته فى مراتب النحلوٌٌنئالناش -ٖ

 .، ووضللع كتابللاي فللى النحللوئعللن سللٌبوٌه واألخفللش، رجللل ٌعللرؾ بالناشلل

فاخبرنا محمد بن ٌحٌى تال: سمعت محمد بن ٌزٌلد ٌقلول: "للو خلرح عللم 

س هو عبد هللا بن محمد اللذى تلرجم إلى الناس لما تقدمه أحد". ولٌ ئالناش

 .(ٗ له ابن خلكان

كما فهم بعضهم، بل هو رجل ،خر مؽمور لم ٌحظ من التارٌخ بنصٌب. إذ 

هل  فلال ٌعقلل أن ٌكلون تلد أخلذ علن 5ٖٕإن الذى ترجم له ابن خلكان توفى سنة 

 سٌبوٌه أو عن األخفش.

                                                 

 .1٘ -ٗٗ/ ٔانظر: مقدمة تحقٌ، الكتاب لعبد السالم هارون،  (ٔ 

 وحواشٌه. 5ٕٔ/ ٖالقفطى، إنبا  الرواة،  (ٕ 

 .5٘أبو الطٌب اللؽوى، مراتب النحوٌٌن، ص (ٖ 

 .ٖٕٙ/ ٔوفٌات األعٌان،  (ٗ 
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لسانه ُحبسة.  من أنه كانت فى ة هلل  التالمٌذ ناجمة عما ٌذكرونولعل تل

تال الفرا  فى شان سٌبوٌه: "فاتٌته ف ذا هو أعجم ل ٌفص ، سمعته ٌقول لجارٌة 

 .(ٔ ٌك الما  من ذاك الجرة. فخرجت من عند  فلم أعد إلٌه"ذله: هات 

 ثالثاً: مدرسة البصرة وأشهر نحاتها:

البصرة هو الحدٌث عن النحو العربى منذ نشاته حتلى  الحدٌث عن مدرسة

نشللا  –بصللورته المعروفللة  –الحاضللر، فالللذى ل شللك فٌلله أن النحللو عصللرنا 

 بصرٌاي وتطور بصرٌاي، لحفظ القر،ن الكرٌم من اللحن.

رأس المدرسلللة  هللل (1ٔٔ ت  ٌعلللد عبلللد هللا بلللن أبلللى إسلللح، الحضلللرمى

فهلللو أول النحلللاة البصلللرٌٌن بلللالمعنى اللللدتٌ، لهلللذ   البصلللرٌة وملسسلللها األول

؛ فكلان ٌقضلى بشلموله (ٖ لنحو ومد القٌلاس والعللل، فكان أول من نه  ا(ٕ الكلمة

اللذى ٌوجلب  (ٗ والحكم بالخطا على مخالفته. وهو صاحب منه  القٌاس المجلرد

األخذ بالقٌاس ولو خالؾ الشواهد اللؽوٌة، وتد تبع الحضرمى فى تجرٌد القٌلاس 

اللللذى ٌعلللد أبلللرز تالمٌلللذ  هللل (5ٗٔ ت  وملللد التعلٌلللل عٌسلللى بلللن عملللر النقفلللى

 .(٘ الحضرمى

وتعد مدرسة البصرة واضعة النحو العربى. ٌقول ابن سالم: "وكلان ألهلل 

 .(ٙ البصرة فى العربٌة بالنحو ولؽات العرب والؽرٌب عناٌة"

وٌقول ابن الندٌم علن نحلاة الكوفلة والبصلرة: "إنملا تلدمنا البصلرٌٌن أولي؛ 

 .(1 ألن علم العربٌة  أى النحو( عنهم أخذ"

ملللل والمعملللول وتلللدموا األسلللاس النظلللرى لقلللد "تحلللدث نحاتهلللا علللن العا

والتطبٌقى الخلاص بهملا، وتوتفلوا أملام عللل النحلو وكلان الخلٌلل رائلداي فلى هلذا 

 .المجللال، واهتمللوا بالقٌللاس وأركانلله وكٌفٌللة اإلفللادة منلله فللى المجللال النحللوى

                                                 

 .5ٖٔ/ ٌٔاتوت الحموى، معجم األدبا ،  (ٔ 

 .ٕٕد. شوتى ضٌؾ، المدارس النحوٌة، ص (ٕ 

 .ٕٔ، ص. وأبو الطٌب اللؽوى، مراتب النحوٌٌن٘ٓٔ/ ٕالقفطى، إنبا  الرواة،  (ٖ 

 .ٕٙاألنبارى، نزهة األلبا ، صابن  (ٗ 

 .٘ٗٗد. ولٌد حسٌن، نظرٌة النحو العربى، ص (٘ 

 .ٕٔطبقات فحول الشعرا ، ص (ٙ 

 .ٕٓٔالفهرست، ص (1 
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باإلضافة إلى جهلودهم فلى مجلال وضلع المصلطلحات النحوٌلة وتحدٌلد المفهلوم 

ا، ولم ٌستطع أحد أن ٌؽٌرها أو ٌنال منها؛ لذلك حٌن أراد الخاص بكل واحد منه

ابتكللار مصللطلحات الكسللائى والفللرا  ونعلللب أعللالم مدرسللة الكوفللة تؽٌٌرهللا و

حلللد إللللى ذللللك، واسلللتمرت مصلللطلحات البصلللرٌٌن هلللى جدٌلللدة، للللم ٌلتفلللت أ

 .(ٔ األساس"

وٌكللاد الدارسللون ٌجمعللون علللى أن النحللو العربللى نشللا لحفللظ القللر،ن مللن 

" وهم ٌقدمون فى ذلك رواٌات كنٌرة علن "أبلى األسلود اللدللى وصلنٌعه "اللحن

-وضع النحو، أو أنه أخذ  عن سٌدنا على بلن أبلى طاللب فى النحو من أنه نفسه

- تلك الرواٌات رحٌن وضع له أبواباي وتال له: ان  هذا النحو... إلى ،خ ٕ). 

هللو النحللو وعلللى ذلللك، فلل ن علللم النحللو الللذى نمللا وشللام حتللى ٌومنللا هللذا 

البصرى، فجمٌع ما ٌتعل، بالمصطلحات واألصول النحوٌة وردت عنهم، وذللك 

اسللتدراكات الكللوفٌٌن فٌلله كانللت بسللٌطة تتعللل،  وإن –أنهللم سللبقوا الكللوفٌٌن فٌلله 

وٌمكلن القلول إن  -بالفروم النحوٌة ومرد ذلك أنهم أخذوا علمهم علن البصلرٌٌن

اسلتقرا  اللؽلة ملن مصلادرها  لهم ملن خلالل أسللوبهم فلى تشهرة البصرٌٌن تات

هم فى السمام أنهم تٌدوا ذللك حٌث اعتمدوا على السمام والقٌاس، وكانت طرٌقت

محددة، منل: البٌئة والمكان والنقة والكنلرة، وتلد اشلترطوا، وحلددوا عملن  بقٌود

ٌاخذون اللؽة، وتٌدوا ذلك بالقبائل البدوٌة التى حافظت على لؽتها، وكانت بعٌدة 

ن مخالطة الحواضر والعجم وحددوها باسد وتمٌم وتٌس، وأخذوا من كل البعد ع

أعجبه علم الخلٌلل،  ىهذٌل، وبعو كنانة وبعو الطائٌٌن. كما روى أن الكسائ

حجاز ونجد وتهاملة، وهلذا ٌجسلد دتلة فساله من أٌن علمك؟ فاجابه: من بوادى ال

ٌتفلاخرون فلى ة، وهلم ن القبائلل العربٌلة الخالصلة البلداوالبصرٌٌن فلى األخلذ عل

ذلللك، وٌللدلل علٌلله تللول الرٌاشللى:"نحن ناخللذ اللؽللة عللن حرشللة الضللباب، وأكلللة 

الٌرابٌلللع، وهللللل  أخلللذوا اللؽلللة علللن أهلللل السلللواد أصلللحاب الكلللوامٌخ، وأكللللة 

 .(ٖ الشوارٌز"

                                                 

 وما بعدها. 11ٖمصادر (، ص -نصوصه -أعالمه -د. محمود ٌاتوت، النحو العربى  تارٌخه (ٔ 

 .5لنحوٌة، صد. عبد  الراجحى، دروس فى المذاهب ا (ٕ 

 .55أبو سعٌد السٌرافى، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن ومراتبهم، ص (ٖ 
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ن ٌنقلون بهلم كلل النقلة، للذلك ّملعومما ٌزٌد ذلك أنهم كلانوا ل ٌلروون إل 

العربٌللة؛ لمخللالطتهم العجللم، أو لشللٌوم خللرح مللن مصللادرهم كنٌللر مللن القبائللل 

، ومللن أمنلللة السللمام أن سللٌبوٌه فللى بللاب مللا تكللون فٌلله أّن وأْن مللع ماللحللن فللٌه

صلتهما بمنزلة ؼٌرهما من األسما ، تلال: توللك: "ملا أتلانى إل أنهلم تلالوا: كلذا 

وكذا" ومنله وكذا" فان فى موضع اسم مرفوم كانه تال: "ما أتانى إل تولهم كذا 

أْن ٌؽضلب عللّى فلالن" والحجلة عللى أّن هلذا فلى موضلع  هم: "ما منعنى إلتول

رفع أّن أبا الخطاب حدننا أنه سمع من العرب المونو، بهم من ٌنشلد هلذا البٌلت 

 رفعاي:  بسٌط(

 لم ٌمنلع الشلرَب منهلا ؼٌلَر أْن نطقلت
 

 تلللالحماملللة فلللى ؼصلللون ذات أو 
 

الشلاهد فلى البٌلت هلو وزعموا أن ناساي من العرب ٌنصبون ذلك، وملوطن 

"ؼٌُر" مبنٌة على الضم فى محل رفع فاعل، والمصدر الملول  أن نطقلت( فلى 

 .(ٔ محل جر باإلضافة، وٌروى بفت  ؼٌر، فٌكون المصدر الملول فاعل

حٌث لٌقٌسون إل  فقد اعتمدوا على أسس عقلٌة منطقٌة وأما جانب القٌاس

نهم كانوا ٌقفون ملع ذللك لشاذ حتى إوأؼفلوا جانب القلة وا على الكنرة المطردة،

وتللد عللرؾ عللنهم ولعهللم بالتاوٌللل، والتعلٌللل حتللى ٌنقللاد مللع أتٌسللتهم المطللردة، 

ن بعلو النحلوٌٌن المحلدنٌن وصلفوهم بؽلبلة القٌلاس عللٌهم، فقلد بالقٌاس حتلى إ

روى الزبٌدى أن "أول من بع  النحو ومد القٌاس، وشرة العلل هو عبد هللا بلن 

 .(ٕ أبى إسحا،"

كلللان الخلٌلللل الؽاٌلللة فللى اسلللتخراح النحلللو، وتصلللحٌ  "روى السللٌرافى: و

وتللد ذكللر سللعٌد األفؽللانى أن لموتللع البصللرة علللى سللٌؾ البادٌللة  (ٖ فٌلله" ٌللاسالق

 .(ٗ ووجود سو، المربد فٌها أنر  فى فصاحة أهل البصرة وسالمة لؽتهم

وإللى جانلب اهتملام الخلٌلل بالقٌلاس وتصلحٌحه نجلد  ٌلولى العللل النحوٌللة 

 .(ٔ هتمامه فابدم فى ذلك على نحو لم ٌسب، إلٌه أحدا

                                                 

 .ٖٙٙوما بعدها. وانظر: األعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص 5ٕٖ/ٕالكتاب،  (ٔ 

 .ٖٔأبو بكر الزبٌدى، طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ص (ٕ 

 .ٗ٘أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن ومراتبهم، ص (ٖ 

 ومابعدها. ٗٙخ النحو، صمن تارٌ (ٗ 
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ومن أمنلة القٌاس أن سٌبوٌه كان ٌقٌس اسم الفاعلل عللى الفعلل المضلارم 

فللى العمللل فٌقللول: "وتولللك: هللذا ضللارٌب زٌللداي ؼللداي، فمعنللا  وعمللله منللل: هللذا 

 .(ٕ ٌضرب زٌداي ؼداي"

ل للطرماة: أٌلن ى فٌدلل علٌه أن األصمعى تال: تاوأما تضٌة النقة بالراو

نشات؟ تال: "بالسواد، والشعر بالكوفة أكنر وأجملع منله بالبصلرة، ولكلن أكنلر  

، فل ن البصلرٌٌن ومن نلم نوم منسوب إلى من لم ٌقله، وذلك بٌن فى دواوٌنهم".

 .(ٖ كانوا ٌتحرون الدتة فى الرواٌة والسمام

 أشهر نحاة البصرة:

هلل (. ونصللر بللن 5ٙ ت أبللو األسللود الللدللى ظللالم بللن عمللرو بللن سلللٌمان

هلل ( 1ٔٔهلل (. وعبللد هللا بللن أبللى إسللحا، الحضللرمى  ت55عاصللم اللٌنللى ت 

ه ( والخلٌل ٗ٘ٔته (. وأبو عمرو بن العال  5ٗٔوعٌسى بن عمر النقفى  ت 

هل (. وعملرو بلن 5ٕٔبلن حبٌلب  تهل (. وٌلونس 1٘ٔبن أحملد الفراهٌلدى ت 

ن مسلعدة األخفلش  ت ه (. وأبو الحسن سعٌد ب5ٓٔعنمان بن تنبر سٌبوٌه  ت 

ه (. وأبو العباس محملد ٕٙٓه (، وأبو على محمد بن المستنٌر تطرب  تٕٔٔ

هل (. وأبلو إسلحا، إبلراهٌم بلن 5ٕ٘بلن عبلد األكبلر النملالى المبلرد  ت بن ٌزٌلد

ن السراح  ت بو بكر محمد بن السرى بأه (. ؤٖٔالسرى بن سهل الزجاح  ت

 ه (.5ٖٙالمرزبان، السٌرافى  ت  ه (. وأبوسعٌد الحسن بن عبد هللا بنٖٙٔ

ول ٌنبؽى "أن ٌؽٌب عن بالنا أن أبا األسود كان من أئمة القرا ، وأن ابلن 

أبى إسلح، الحضلرمى، وعٌسلى بلن عملر كانلا ملن القلرا ، وأن أبلا عملرو ابلن 

 .(ٗ العال  هو إمام البصرة فى القرا ة وأحد القرا  السبعة كذلك"

بانهللا المدرسللة التللى وضللعت أصللول ُعرفللت "البصللرة فللى تللارٌخ النحللو 

راداي واسلعاي، القٌاس النحوى، وأنها كانت تسعى إلى أن تكون القواعد مطلردة اطل

لللى طلرة الرواٌللات الشلاذة دون أن تتخللذها إطلاراي لوضللع وملن نلم كانللت تمٌلل إ
                                                                                                                     

. وانظلر: الزجلاجى، اإلٌضلاة فلى عللل النحلو، 1ٗالزبٌدى، طبقلات النحلوٌٌن واللؽلوٌٌن، ص (ٔ 

 وما بعدها. ٘ٙص

 .ٕٔ/ ٔانظر: سٌبوٌه، الكتاب،  (ٕ 

 وما بعدها.5٘ٔانظر: د. شوتى ضٌؾ، المدارس النحوٌة، ص (ٖ 

 .ٓٔد. عبد  الراجحى، دروس فى المذاهب النحوٌة، ص (ٗ 
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تللانون نحللوى، ولللذلك كانللت تتحللرى صللحة السللتقرا  اللؽللوى، كمللا رفضللت 

شللرٌؾ لمللا ادعللى مللن جللواز رواٌتلله بللالمعنى، ال ىالستشللهاد بالحللدٌث النبللو

ولدخول كنٌر من األعاجم فى هذ  الرواٌة ؼٌر أننا ٌنبؽى أن نعلم أن عدداي ؼٌلر 

تلٌل من القضاٌا التى استقرت علٌها المدرسة البصرٌة ؼٌر صحٌ  ملن الناحٌلة 

اللؽوٌة، ألنها فسرته فلى ضلو  نظلر عقللى معلٌن، وصلحٌ  أنله ؼٌلر مجللوب، 

 .(ٔ وتت نفسه ل ٌطاب، الواتع اللؽوى"لكنه فى ال

 .(ٕ لتعصب شدٌداي للبصرة منذ القدٌمومع ذلك فقد ظل ا

ولعله من المفٌداإلشلارة إللى أن أوائلل البصلرٌٌن تلد اطملانوا إللى فصلاحة 

عربٌللة، وونقللوا فللى سللالمة  ؼٌللر جماعللة مللن العلمللا  الللذى ٌنتمللون إلللى أصللول

الحسن البصلرى: "ملا رأٌلت أفصل  ملن لؽتهم، فقد تال أبو عمرو بن العال  فى 

ل للله: فاٌهمللا أفصلل ، تللال: ٌللالحسللن البصللرى، والحجللاح بللن ٌوسللؾ النقفللى، فق

وأوضل  الجلاحظ أٌضلاي أن مللن أولئلك الفصلحا  ذوى األصلول ؼٌللر  (ٖ الحسلن"

على األسوارى، وهو عمرو بلن فائلد "اللذى جللس  ٌعلظ فلى مسلجد   االعربٌة أب

ونس بن حبٌب ٌسمع منه كالم العلرب وٌحلت  نحو ست ونالنٌن سنة، وتد كان ٌ

 .(ٗ به"

                                                 

 .ٔٔالساب،، ص (ٔ 

 .ٕٖالشٌخ محمد الطنطاوى، نشاة النحو، صانظر:  (ٕ 

 .1ٓ/ ٔابن خلكان، وفٌات األعٌان،  (ٖ 

 .1ٖٗ/ٔالبٌان والتبٌٌن،  (ٗ 
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 الفصل الثانى

 الخالفية بين نحاة البصرة القضايا

الخالفٌلة التلى خلالؾ أحلد علملا  المدرسلة  وفٌما ٌلى ذكلر للبعو القضلاٌا  -ٔ

 بالمفهوم الضٌ، للنحلو وللٌس  رأى جمهور النحاة فٌها: الخالفات النحوٌة

عللوم( داخلل المدرسلة البصلرٌة، وتتمنلل مفهومه الواسع الذى ٌشمل علدة 

 فى القضاٌا الخالفٌة اآلتٌة:

 أوالً: خالفات األخفش آلراء جمهور البصريين:

منللع  عللامالن مختلفللان فللى معمللول واحللد أو تضللٌة هللل ٌجللوز أن ٌعمللل  -ٔ

 ملللررت بزٌلللد وهلللذا أبلللوك العلللاتالن أو  البصلللرٌٌن عبلللارات ملللن نحلللو:

أن ٌختللؾ اإلعرابلان والعلامالن معلاي.  العاتلٌن( على الصلفة؛ ألنهلم منعلوا

ٌُقطلع وٌنصلب ب ضلمار  أعنلى(، أو  والذى أجازو  فى منل هذا المنال أن 

 .نالرفع ب ضمار مبتدأ تقدٌر : هما العاتال

ومن جهة أخرى اختلفوا فى جواز اتفا، اإلعرابٌن واختالؾ العاملٌن: من 

نهم ملن ٌجٌلز جعللل ونزللت عللى عملرو العللاتلٌن(، فمل نحلو  ملررت بؽلالم زٌللد  

ن من ٌمنع ذلك. ومذهب من منع أتلٌس؛ أل  العاتلٌن( صفة لزٌد وعمرو، ومنهم

ب ضافة الؽالم إلٌه و عمراي( جر ب  على(، ف ن جعلنا  العاتلٌن( صفة  ر زٌداي( جُ 

 لهما نكون تد أعملنا عاملٌن مختلفٌن فى اسم واحد، وهذا ل ٌجوز.

، ألن العامل فى الموصلوؾ لٌعملل ز ذلك وٌقٌس علٌهولكن األخفش ٌجوّ 

ٌُقر (ٔ فى صفته وإنما تنخفو الصفة عند  أو تنتصب أو ترتفع باإلتبام . فهو ل 

بان العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوؾ؛ ألنه ٌرى أن عامل الصفة هلو 

أو مجلرور. واللذى أرجحله هلو رأى الجمهلور كونها تابعة لمرفوم أو منصوب 

 فى هذ  المسالة.

 إضافة الضمير المتصل إلى )لوال(: -2

فقد خالؾ األخفش سٌبوٌه والجمهور فى إضلافة الضلمٌر إللى  للول(، فقلد 

ُرفللع، "ولللو جللا ت  أظهللرذهللب سللٌبوٌه إلللى أنلله إذا أضللمر السللم فٌلله ُجللّر وإذا 
                                                 

البطلٌوسى، اإلنصاؾ فى التنبٌه على األسباب التى أوجبت الخلتالؾ بلٌن المسللمٌن و،رائهلم،  (ٔ 

 وما بعدها. ٕٙص
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لا لقلت: للول أنلت كملا تلال سلبحانه:  عالمة اإلضمار على القٌاس لَلْول أَْنلُتْم لَُكنَّ

ٌنَ ُمْلِمنِ 
 .(ٕ ، ولكنهم جعلو  مضمراي مجروراي (ٔ 

ودلٌله على ذلك أن الٌا  والكاؾ ل تكونان عالمة مضلمر مرفلوم محتجلاي 

 :  طوٌل((ٖ على تول الشاعر ٌزٌد الحكم التقى

 للولى ِطحلت كملا َهلوى وكم ملوطن  
 

 ، ُمْنَهلللويٌلللالن للللةباجراِملللِه ملللن تُ  
 

ٌن ذهللب األخفللش مللذهب . فللى حلل(ٗ تللول الخلٌللل وٌللونس أٌضللاي  وتللال هللذا

الكوفٌٌن بان الٌا  والكاؾ فى موضع رفع؛ ألن الظاهر اللذى تلام الٌلا  والكلاؾ 

مقامله رفللع بهلا علللى ملذهبهم وبالبتللدا  علللى ملذهب البصللرٌٌن، فكلذلك مللا تللام 

 .(٘ مقامه

والشاهد فى البٌت الساب، "فى إتٌانه بضمٌر الخفو بعد  لول( وهلى ملن 

ٌُلذكر خبلر  فاشلبه الك أن السلم المبحروؾ البتدا ، ووجله ذلل سلم تلدأ بعلدها ل

المجللرور فللى انفللراد ، والمضللمر، ل ٌتبللٌن فٌلله اإلعللراب فوتللع مجللرور  موتللع 

ٌلرد منلل هلذا  (ٙ مرفوعه، واألكنر للول أنلت تٌاسلاي عللى الظلاهر. وكلان المبلرد

نشلد وٌطعن على تائل هذا البٌت ول ٌرا  حجة. وهذا من تحامله وتعسلِفه، وتلد أ

 ؼٌر سٌبوٌه لرلبة:

 لول كما تد خرجْت نفساهما

 .(1 ورلبة عند المبرد من أفص  العرب"

                                                 

 .ٖٔسورة سبا/  (ٔ 

 .1ٖٖ/ ٕسٌبوٌه، الكتاب،  (ٕ 

 معنى: طحت: هلكت. واألجراُم جمع ِجرم وهو الجسد والنٌ،: أعلى الجبل وكذلك القُّنُة والقُلُّة. (ٖ 

. 55ٕ/ٕٔومللا بعللدها. وانظللر: أبللا الفللرح األصللفهانى، األؼللانى،  1ٖٖ/ ٕسللٌبوٌه، الكتللاب،  (ٗ 

 .ٗ٘/ٔوالبؽدادى، خزانة األدب، 

 .51ٙ/ ٕ، 51صاؾ، المسالة األنبارى، اإلنابن  (٘ 

 .15ٕٔ/ٖالمبرد، الكامل فى اللؽة واألدب،  (ٙ 

 .15ٖاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (1 



- ٕ٘٘ - 
 

 العوامل المعنوية: -3

تللات إل فللى موضللعٌن عنللد سللٌبوٌه، أحللدهما  أمللا العوامللل المعنوٌللة فلللم

البتدا ، والنلانى: وتلوم الفعلل المضلارم موتلع السلم فلى نحلو: ملررت برجلل 

توعه موتع  كاتب(. وأضاؾ أبو الحسن األخفش إلٌهما ٌكتب، فارتفع  ٌكتب( لو

لمرفلوم  ةموضعاي نالناي وهو عامل الصفة، فذهب إلى أن السم ٌرتفع لكونه صلف

جلر لكونله صلفة لمجلرور. وكونله صلفة فلى نوٌنتصب لكونه صفة لمنصوب وٌ

وأكنللر  هللذ  األحللوال معنللى ٌعللرؾ بالقلللب لللٌس للفللظ فٌلله حللظ. وعنللد سللٌبوٌه

عامل فى الصفة هو العاملل فلى الموصلوؾ، ألنهملا كشلى  واحلد، "ال البصرٌٌن

 ".(ٔ فٌعمل عامل واحد

ففى هذ  المسالة نجد أن األخفلش خلالؾ سلٌبوٌه والجمهلور فلى أصلل ملن 

أصول النحو وهو العامل، إذ أضاؾ لما أجمعوا علٌه فى أمر العواملل المعنوٌلة 

 عامالي ،خر هو عامل الصفة.

 ام:هى نفى أو استفعلالمعتمد  عمل الوصف -4

صؾ إذا اعتمد على نفلى أو إلى أن الو –إل األخفش  –ذهب "البصرٌون 

م زٌلٌد وملا تلائم زٌلٌد. ئكان مبتدأوما بعد  فاعل ُمْؽن  عن الخبلر نحلو: أتلا استفهام

وذهلب األخفلش والكوفٌلون إلللى أنله ل ٌشلترط هلذا العتمللاد، وذللك مبنلى علللى 

 .(ٕ رأٌهم أنه ٌعمل ؼٌر معتمد"

ومن األمنلة األخرى على ذلك إعراب المنلل: "ُمْكلَر ٌ أخلاك ل بطلل"، فقلد 

أعربت كلمة  أخاك( "نائب فاعل سد مسد الخبر، على تلول الكلوفٌٌن واألخفلش 

 .(ٖ من أنه ل ٌشترط فى الوصؾ اعتماد  على نفى أو شبهة"

 عللى  إذا تقلدم علٌله ذهب الكوفٌون واألخفش إلى أن الظرؾ ٌرفلع السلم -٘

وٌسللمون  –المقصللود بللالظرؾ هنللا: الجللار والمجللرور والظللرؾ  -سللم(ال

الظرؾ المحلل، وملنهم ملن ٌسلمٌه الصلفة، وذللك نحلو: أماملك زٌلد، وفلى 

وَحللّل فللى الللدار عمللرو، ، َحللّل فللى الللدار زٌللد  :لالللدار عمللرو؛ ألن األصلل

                                                 

 وما بعدها. ٙٙاألنبارى، أسرار العربٌة، صابن  (ٔ 

 .ٖ٘٘/ٔ. وشرة األشمونى، 5ٗٔ/ ٕالسٌوطى، األشبا  والنظائر،  (ٕ 

 .1٘/ ٔالصبان، حاشٌة الصبان،  (ٖ 
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فحذؾ الفعل واكتفى بلالظرؾ منله، وهلو ؼٌلر مطللوب، فلارتفع السلم بله 

وذهللب الجمهللور  جمهللور نحللاة البصللرة( إلللى أن  (ٔ علللكمللا ٌرتفللع بالف

. ومن نلم فل ن (ٕ الظرؾ ل ٌرفع السم إذا تقدم علٌه، وإنما ٌرتفع بالبتدا 

هذ  المسالة. واللذى أرجحله فلى هلذ  األخفش خالؾ ،را  نحاة البصرة فى 

 المسالة رأى الجمهور.

لٌعمللالن فقللد ذهللب األخفللش إلللى أنهمللا " إعمللال  ل( و لت( عمللل لللٌس: -ٙ

شٌئاي؛ ألنهم حرفان ولٌسا فعلٌن، ف ذا وتع بعدهما مرفوم فبالبتدا  والخبر 

َولَت ِحللٌَن محللذوؾ، وإذا وتللع بعللدهما منصللوب فب ضللمار فعللل تللال: 

َمَنللاص  
: (ٗ فكللان التقللدٌر: ول أرى حللٌن منللاص. ونحللو تللول جرٌللر (ٖ 

  وافر(

 تلللللللٌم  باي فخلللللللرت بللللللله لَسلللللللفلللللللال حَ 
 

 ُدودُ الُجلللللللل ول جلللللللداي إذا ازدحللللللللم 
 

 .(٘ على تقدٌر فال ذكرت حسباي، وكذلك فى لت"

والمعللروؾ أن إعمالهمللا عمللل لللٌس مللن رفللع السللم ونصللب الخبللر نابللت 

هلا إل اسلمها أو ومقرر لدى الجمهور، وأن من خصلائص  لت( أن ل ٌلذكر مع

 السم تدر الخبر، وإن ذكر الخبر تدر السم. ذكر ان معاي ف نخبرها، فال ٌذكر

الشاهد فى البٌلت السلاب، "فلى نصلب  الحسلب( ب ضلمار فعلل... والفعلل و

المقدر هنا فعٌل واصٌل إلى المفعول بذاته فلى معنلى الفعلل الظلاهر، والتقلدٌر فلال 

 .(ٙ ذكرَت حسباي فخرت به ونحو "

التى خالؾ األخفش فٌهلا الجمهلور  جمهلور البصلرٌٌن(: ملا القضاٌا ومن  -1

َعللٌة َوَتللْوٌل َمْعللُروؾٌ َطا المحللذوؾ فللى توللله تعللالى:
 ؟المبتللدأ أم الخبللر (ٔ 

                                                 

 .ٔ٘/ ٔابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة السادسة،  (ٔ 

 .ٔ٘/ ٔ، ابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة السادسة (ٕ 

 .ٖسورة ص/  (ٖ 

 .ٕٙٔدٌوانه، ص (ٗ 

 .ٕٖٖ. وانظر: دٌوان جرٌر، ص5ٓٔ/ ٔابن ٌعٌش، شرة المفصل،  (٘ 

 .1ٕٔاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (ٙ 
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فملن رأى "أن المبتلدأ محلذوؾ تللدر : أمرنلا طاعلة، وإلللى هلذا ذهلب أكنللر 

الخبللر والتقللدٌر: طاعللة  ؾنحللاة البصللرة، وذهللب األخفللش إلللى أن المحللذو

روؾ أمنل ملن ؼٌرهملا، ومملا ٌقلوى القلول األول تلول الشلاعر  وتول مع

 :(ٕ عمر بن أبى ربٌعة

 عللللى اسلللم هللا أملللرك طاعلللةٌ  فقاللللت
 

 وإن كنلللُت تلللدُكلفُت ملللا للللم أعلللّودِ  
 

 .(ٖ فاظهر المبتدأ وهو: أمرك"

 ( و إذا(:نْ إعراب المرفوم بعد  إ -5

ذهب الجمهور إلى أن المرفوم بعدهما "فاعل بفعل محذوؾ على شلرٌطة 

 . أى ٌفسر  الفعل المذكور فى العبارة.(ٗ التفسٌر"

. و حاصل رأٌله (٘ ى "أنه ٌرتفع بالبتدا "وذهب األخفش من البصرٌٌن إل

ن( و إذا( الشلرطٌتٌن مبتلدأ، وأن الفعلل الملذكور بعلد  م المرفوم بعد  إ"أن الس

مسند إلى ضمٌر عائد على ذلك السم، والجملة من ذللك الفعلل وفاعلله المضلمر 

 .(ٙ فٌه فى محل رفع خبر المبتدأ، فال حذؾ ول تقدٌم ول تاخٌر"

ر  فمرد  إللى أن حلرؾ الشلرط ٌخلتص باللدخول عللى الفعلل وأما فساد أم

دون ؼٌر ، ولهلذا كلان علامالي فٌله، وعللى هلذا ٌبطلل تقلدٌر البتلدا ؛ ألن حقٌقلة 

البتدا  هى التعرى من العواملل اللفظٌلة الظلاهرة أو المقلدرة، وإذا وجلب تقلدٌر 

ن فلى هلذ  . وتلد ذهلب الكوفٌلو(1 السلم عالفعل استحال وجود البتلدا  اللذى ٌرفل

                                                                                                                     

 .ٕٔسورة محمد/  (ٔ 

 .ٕٔٔدٌوانه، ص (ٕ 

 .ٔٓٙأبو حٌان، تذكرة النحاة، ص (ٖ 

، وابلن 5ٙ/ ٕوملا بعلدها. وابلن عقٌلل، شلرة اب ل ن عقٌلل،  ٕٓٔابن هشام، مؽنى اللبٌلب، ص (ٗ 

 .ٕٖٙ/ٕ(، 55األنبارى، اإلنصاؾ فى مسائل الخالؾ، المسالة  

 .ٕٓٔ(. وابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص55ابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة   (٘ 

 .5ٙ/ ٕشرة ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك،  انظر: (ٙ 

 .ٕٖٙ/ ٕ(، 55ابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة   (1 
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المسللالة إلللى أن السللم المرفللوم فاعللل للفعللل الللذى بعللد ، مللن ؼٌللر تقللدٌر فعللل 

 .(ٔ األنبارى تولهم هذا وأبطلهابن محذوؾ. وتد َرّد 

 هل ٌجوز أن ٌقع ضمٌر الفصل بٌن الحال وصاحبه؟  -5

أجاز األخفش وتوم الضمٌر المسمى فصالي أو عماداي بٌن الحال وصلاحبها  

حكاي، فضللاحكاي، حللال، وصللاحبه زٌللد، وتللد فُصللل بٌنهمللا نحللو: جللا  زٌللد هللو ضللا

بالضمٌر  هو( الذى نقول عنه إنه ل محل له ملن اإلعلراب، وتلد جعلل األخفلش 

َهللُللِ  َبَنللاِتً ُهللنَّ أَْطَهللُر لَُكللمْ مللن ذلللك توللله تعللالى: 
فللٌمن نصللب  أطهللر(،  (ٕ 

 ولحن أبو عمرو بن العال  من ترأ بذلك. 

بلر، وٌجلوز أن ٌكلون هلن مبتلدأ نانٌلاي، وأطهلر و"هن فصل، و أطهلر( الخ

خبر ، وٌجوز أن ٌكون بناتى خبراي، وهلن أطهلر مبتلدأ وخبلر، وتلرئ فلى الشلاذ 

 أطهللر( بالنصللب، وفٌلله وجهللان: أحللدهما: أن ٌكللون بنللاتى خبللراي، وهللن فصللالي، 

 .(ٖ وأطهر حالي. والنانى: أن ٌكون هن مبتدأ، ولكم خبر، وأطهر حال"

 الماضى حالي: جواز وتوم الفعل -ٓٔ

ذهللب الكوفٌللون إلللى أن الفعللل الماضللى ٌجللوز أن ٌقللع حللالي، وإلٌلله ذهللب 

َجلاُ وُكْم َحِصلَرْت األخفش من البصرٌٌن، وذلك دون تقلدٌر "تلد"  تلال تعلالى: 

ُصُدوُرُهمْ 
وهلى تلرا ة الحسلن البصلرى وٌعقلوب الحضلرمى والمفضلل بلن  (ٗ 

 عاصم، وتال أبو صخر الهذلى:

 ذكراك نفضللللللةوإنلللللى لتعرونللللللى للللللل
 

 (٘ كما انتفو العصفور بلله القْطرُ  
 

 .(ٔ فبلله: فعل ماو، وهو فى موضع الحال، فدل على جواز "

                                                 

 (.55الساب،. المسالة   (ٔ 

 ( 15 سورة هود/ ٔٗٙابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص  (ٕ 

. وانظلر: محٌلى اللدٌن دروٌلش، إعلراب ٕٗ/ ٕالعكبرى، التبٌان فلى إعلراب القلر،ن،  (ٖ 

 .٘ٙٗ/ ٖقر،ن الكرٌم وبٌانه، ال

 .5ٓسورة النسا /  (ٗ 

تعرونى: تنزل بى، والذكرى: التذكر، والقطر: المطر. والشاهد فٌه وتوم جمللة  بللله(  (٘ 

 حالي دون تقدٌر  تد( مع الماضى.
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وذهللب البصللرٌون إلللى أنلله ل ٌجللوز أن ٌقللع حللالي، وأجمعللوا علللى أنلله إذا 

 .(ٕ كانت معه  تد( أو كان وصفاي لمحذوؾ ف نه ٌجوز أن ٌقع حالي 

 البصريين: ثانياً: خالفات المبرد لجمهور

ْ سالالاًُ -1 ْر أب" ي" )عسالالى بالالين الفعليالالة  (3)الخالالالف فالالى المثالالل العربالالى ُعسالالى الْبالالوا

 والحرفية وما يترتب على كل اعتبار(:

ٌللرى المبللرد أن  عسللى( فعللل ول تنفللك عللن الفعلٌللة، وأن اسللمها فاعلهللا 

وخبرهللا مفعولهللا، وٌللرفو مللا ذهللب إلٌلله سللٌبوٌه مللن أنهللا تللدتقع فللى بعللو 

. فتقلول: عسلاك وعسلانى. َوَعلّد هلذا ؼلطلاي (ٗ لعل مع المضلمر المواضع بمنزلة

منلله؛ ألن األفعللال ل تعمللل فللى المضللمر إل كمللا تعمللل فللى المظهللر. وأن تللول 

 الراجز رلبة:

 تقلللللللول بنتلللللللى: تلللللللد أنلللللللى أناكلللللللا
 

 ٌللللللللا أبتللللللللى علللللللللك أو َعسللللللللاَكا 
 

استشهد به سٌبوٌه على أن عسى هنا محمولة على  لعلل( فالضلمٌر بعلدها 

 منصوب.

 وتال عمران بن حطان الخارجى:  وافر(

 وللللللللى نفلللللللٌس أتلللللللول لهلللللللا إذا ملللللللا
 

 تخلللللللللالفنى لعللللللللللى أو عسلللللللللانى 
 

والشاهد "فى اتصال ضمٌر النصلب بل  عسى(، ودخلول النلون عللى الٌلا  

فللى  عسللانى(  دلٌللل علللى أن الكللاؾ فللى  عسللاك( ضللمٌر نصللب، ل جللر؛ ألن 

 .(٘النون والٌا  عالمة المنصوب"

                                                                                                                     

 .ٕٕ٘/ ٔ(، ٕٖابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة   (ٔ 

 .ٕٕ٘/ ٔالساب،،  (ٕ 

. الُؽللوٌر: تصللؽٌر ؼللار. واألبلللس: جمللع بلللس وهللو 1ٔ/ ٕال، المٌللدانى، مجمللع األمنلل (ٖ 

 الشدة.

 .ٓ٘/5ٔ. وانظر: األصفهانى، األؼانى، 5٘ٔ/ ٖ، 5٘ٔ، ٔ٘/ٔالكت  اب، انظر:  (ٗ 

 .5ٖٓاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (٘ 
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ه استشلهد بله عللى أن الضلمٌر منصلوب بعلد  عسلى( ومن نم، ف ن سلٌبوٌ

 بدلٌل دخول نون الوتاٌة.

فٌقدر: أن المفعول مقدم والفاعل مضمر، كانه تال: عساك الخٌر أو الشر، 

وكذلك عسانى الحدٌث، ولكنه حذؾ لعلم المخاطب به، وجعل الخبلر اسلماي عللى 

البصرٌٌن فى توجٌله . فقد خالؾ المبرد سٌبوٌه و(ٔ تولهم: "عسى الؽوٌر أبلساي"

هذا المنل، فقال: وأما تولهم "عسى الؽوٌر أبلسا"، ف نملا التقلدٌر: عسلى الؽلوٌر 

. (ٕ أن ٌكون أبلسلاي، وأملا البصلرٌون، فعنلدهم أن هلذا المنلل شلاذ ل ٌقلاس علٌله

. (ٖ ألنهللم تللالوا: إن خبرهللا ٌجللب أن ٌكللون جملللة ومللن الشللذوذ أن ٌللاتى مفللرداي 

 :(ٗ ةونظٌر هذا المنل تول رلب

 أكنلللللرت فلللللى العلللللذل ُملحلللللاي دائملللللاي 
 

 ل تكنللللرن إنللللى عسللللٌُت صللللائماي  
 

 وللنحوٌٌن فى توجٌه هذا المنل مذاهب عدة:

ذهب الكوفٌون إلى أن  أبلساي( خبلر  ٌكلون( محلذوؾ، أى: عسلى الؽلوٌُر  -ٔ

 ٌكون أبلساي. وهو مذهب ابن هشام أٌضاي.

 ساي.ذهب األصمعى إلى أنه خبر  ٌصٌر( محذوؾ، أى: ٌصٌر أبل -ٕ

ٌُحضُر أبلساي. -ٖ  ٌجوز أن ٌكون مفعولي به لفعل محذوؾ، أى: 

فجا  خبرها مفرداي وهو تول  (٘ ٌجوز أن تكون  عسى( ُمنّزلَة منزلة كان( -ٗ

 سٌبوٌه والفارسى.

                                                 

 .1ٕ -1ٓ/ ٖالمبرد، المقتضب،  (ٔ 

 .55/ٔجنى، الخصائص، . وابن ٕٙٙابن عصفور اإلشبٌلى، ضرائر الشعر، ص (ٕ 

 .5ٕٕ/ ٔابن هشام، أوض  المسالك إلى ألفٌة ابن مالك،  (ٖ 

، وابللن عصللفور، ضللرائر الشللعر، ٕٖٗ/ ٔشللرة ابللن عقٌللل علللى ألفٌللة ابللن مالللك،  (ٗ 

 .ٕ٘ٙص

 .ٔ٘/ ٔالكتاب،  (٘ 
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ا: -ٕ ا منكري  الخالؾ فى مجئ الحال مصدري

لقللد خللالؾ المبللرد جمهللور البصللرٌٌن فللى هللذ  المسللالة وخاصللة سللٌبوٌه. 

لا، وتتلتله صلبراي وؼٌرهلا أحلوالي فرفو أن تكلون  األمنللة منلل: جلا  زٌلد ركضي

ملولة بالمشت،، أى: راكضاي ومصبوراي كما ذهب سلٌبوٌه والجمهلور، ورأى أن 

ذلك منصوب على المصدرٌة والعامل محذوؾ، والتقدٌر: جا  ٌلركو ركضلاي، 

 .(ٔ وتتلته ٌصبر صبرا، فالحال عند  الجملة ل المصدر

تد كنر مجئ الحال مصدراي نكلرة، ولكنله للٌس بمقلٌس؛ وتال ابن عقٌل: "و

لمجٌئه على خالؾ األصل، ومنه: "زٌد طلع بؽتة" ف "بؽتة" مصدر نكلرة، وهلو 

 منصوب على الحال، والتقدٌر: زٌد طلع باؼتاي؛ هذا مذهب سٌبوٌه والجمهور.

وذهب األخفلش والمبلرد إللى أنله منصلوب عللى المصلدرٌة، والعاملل فٌله 

ٌر: طللللع زٌلللد ٌبؽلللت بؽتلللة، فللل "ٌبؽت" عنلللدهما هلللو الحلللال، ل محلللذوؾ والتقلللد

 . والذى أرجحه فى هذ  المسالة رأى جمهور البصرٌٌن.(ٕ "بؽتة""

تضٌة تقدٌم خبلر  للٌس( علٌهلا: فقلد ذهلب البصلرٌون إللى جلواز تقلدٌم خبلر  -ٖ

فى حٌن ذهب الكوفٌون  (ٖ  لٌس( علٌها، كما ٌجوز تقدٌم خبر  كان( علٌها

 .(ٗ البصرٌٌن إلى أنه لٌجوز تقدٌم خبرها علٌهاوالمبرد من 

وتد اعتمد البصرٌون فى إجازة ذلك على تاعلدة تقلول: إن المعملول لٌقلع 

َس َمْصُروفيا َعْنُهمْ إل حٌث ٌقع العامل، مستدلٌن بقوله:  ٌْ اِْتٌِهْم لَ ٌَ ْوَم  ٌَ أَل 
إذا  (٘ 

و للم ٌجلز تقلدٌم خبلر تقدم معمول الخبر  مصروفاي( وهو  ٌوم( على  لٌس(، ولل

 لٌس علٌها لما جاز تقدٌم معمول خبرها علٌها.

ذهب "الكوفٌون" إلى أنه ل ٌجوز تقدٌم خبر  لٌس( علٌها، وإلٌه ذهب أبو 

العباس المبلرد ملن البصلرٌٌن،... وذهلب البصلرٌون إللى أنله ٌجلوز تقلدٌم خبلر 

                                                 

. وابلن عقٌلل، شلرة ابلن ٕٕد. فتحى اللدجنى، ظلاهرة الشلذوذ فلى النحلو العربلى، ص (ٔ 

 .ٕٗ٘ -ٖٕ٘/ ٕعقٌل، 

 وما بعدها. ٖٕ٘/ ٕشرة ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك،  (ٕ 

 .ٕٔٗ/ ٔابن هشام، أوض  المسالك،  (ٖ 

 ، وما بعدها.11ٕ/ ٔابن عقٌل، شرة ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك،  (ٗ 

 .5سورة هود/  (٘ 
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ب إلٌلله . والصللحٌ  مللا ذهلل(ٔ  لللٌس( علٌهللا كمللا ٌجللوز تقللدٌم خبللر كللان علٌهللا"

 الكوفٌون والمبرد.

 :(ٕ خالفه فى صحة تول  لولى ولولك( -ٗ

فقد ذهب المبرد إلى أن هذا التعبٌر وأمناله ؼٌر جائز من الوجهة اللؽوٌلة، 

بل الواجب أن ٌقال:  لول أنا وللول أنلت( باإلتٌلان بالضلمٌر المنفصلل، ألنله للم 

ؾ النحللوى بللٌن األخفللش . سللب، أن ذكرنللا الخللال(ٖ ٌللات فللى القللر،ن إل منفصللالي 

 والجمهور فى هذ  المسالة.

ٌرى البصرٌون أن هذا الضمٌر فى محل جر بلول، وخالفهم األخفلش فلى 

ذلك، وتال: بانه فى موضع رفع لوتوعه موتع المرفوم. فقد ُرّد على المبرد بان 

هذا التعبٌر تد جا  كنٌراي فى كالم العرب وأشعارهم، وأن ملا ذهلب إلٌله ملن أنله 

ٌرد فى القر،ن إل منفصالي ؼٌر مقبول؛ ألنله ل خلالؾ فلى أن مجلئ الضلمٌر لم 

بعد  لول( منفصالي أكنر فى كلالم العلرب وأفصل ، وأن علدم مجٌئله فلى القلر،ن 

 متصالي ل ٌدل على عدم جواز .

ذهب "الكوفٌلون إللى أن الٌلا  والكلاؾ فلى "للولى، وللولك" فلى موضلع 

ش ملن البصلرٌٌن. وذهلب البصلرٌون إللى أن رفع، وإلٌه ذهب أبو الحسن األخف

الٌا  والكاؾ فى موضع جر بلول. وذهب أبلو العبلاس المبلرد إللى أنله ل ٌجلوز 

أن ٌقال "لولى، ولولك" وٌجب أن ٌقال: "لول أنا، ولول أنت" فٌلتى بالضمٌر 

 . والصحٌ  ما ذهب إلٌه الكوفٌون.(ٗ المنفصل"

                                                 

 ٌن.وأٌد فٌها ابن األنبارى الكوفٌ ٓٙٔ/ٔ(،5ٔابن األنبارى، اإلنصاؾ، المسالة   (ٔ 

 .51ٙ/ٕ(، 51الساب،، المسالة   (ٕ 

 .51ٙ/ ٕنفسه،  (ٖ 

 .51ٙ/ ٕ(، 51ابن األنبارى، اإلنصاؾ فى مسائل الخالؾ، المسالة   (ٗ 
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آخر فى المدرسة الواحدة: الخالف بين سيبويه ثانياً: الخالف الواقع بين عالم و

 وغيره من نحاة البصرة:

 ومن أمنلة ذلك:

 الخالؾ بٌن سٌبوٌه وأستاذ  الخلٌل فى المسائل أو القضاٌا اآلتٌة: -ٔ

  أى( الموصولة: -ٔ

ٌّي تال تعالى:  ْحَمِن ِعِت ُهْم أََشد  َعلَى الرَّ  ٌ . فقلد (ٔ اُنمَّ لََنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشٌَعة  أَ

اختلفا فى إعراب  أى(: فقد ذهب الخلٌل إلى أنها محكٌلة، كلان المعنلى: لنقلولّن: 

 .(ٕ أٌهم أشّد؟

وذهللب سللٌبوٌه إلللى أنهللا اسللم مبنللى فللى موضللع المفعللول وُبنللى لمخالفتلله 

ُهللْم هللو أشللدّ  ٌّ نظللائر ، حٌللث لللم ٌوصللل بجملللة والتقللدٌر عنللد : أ
وتللد وصللؾ  (ٖ 

بعٌلد، وإنملا ٌجلوز فلى شلعر أو فلى اضلطرار. وللو سٌبوٌه تفسٌر الخلٌلل بانله "

ساغ هذا فى األسما  لجاز أن تقول: اضلرب الفاسلُ، الخبٌلُث؛ ترٌلد: اللذى ٌقلال 

. ولٌس هذا فحسلب بلل عللى كلال اللرأٌٌن ٌختللؾ نوعهلا، (ٗ له: الفاس، الخبٌُث"

فهى على رأى الخلٌل استفهامٌة، ولذلك تدر القول لٌص  الستفهام  بعد . وهلى 

 .(٘ لى رأى سٌبوٌه لننزعن الذٌن هم أشد، وضمتها ضمة بنا ع

وعلى ذلك، ف ن مذهب سٌبوٌه والجمهور أن "أى" الموصلولة مبنٌلة عللى 

الضم. والصحٌ  كما ٌقول ابن الحاجب مذهب سٌبوٌه؛ ألن مذهب الخلٌلل ٌللزم 

منه أمور: أحدها: حذؾ كنٌر وهلو عللى خلالؾ القٌلاس. والنلانى: أن المعنلى ل 

تقٌم إل أن ٌقدر: الذى ٌقال فٌه هو أشّد. والنالث: أن السلتفهام ل ٌقلع إل بعلد ٌس

 أفعال العلم أو القول على الحكاٌة، ول ٌقع بعد ؼٌر  من األفعال.

                                                 

 .5ٙسورة مرٌم/  (ٔ 

 .55ٖ/ ٕسٌبوٌه، الكتاب،  (ٕ 

 .55ٔالسهٌلى، نتائ  الفكر فى النحو، ص (ٖ 

 .ٔٓٗ/ ٕالكتاب،  (ٗ 

 وما بعدها. 1ٗٔ/ ٔوٌة، ابن الحاجب، األمالى النح (٘ 
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 تاصٌل حرؾ النصب  لن(:  من حروؾ نصب الفعل المضارم(: -ٕ

ها ل اختلؾ العلما  فى أصل  لَْن(. فلذهب الخلٌلل إللى أنهلا مركبلة، وأصلل

أْن، حذفت همزة أْن تخفٌفاي، نم حذفت األلؾ للتقا  الساكنٌن "فاما الخلٌل فلزعم 

لّملِه، ٌرٌلدون: َوْى  ٌْ أنها "ل أْن" ولكنهم حذفوا لكنرته فلى كالمهلم، كملا تلالوا: َو

، وجعللت بمنزللة حلرؾ واحلد كملا جعللوا َهلال بمنزللة  ألمه، وكملا تلالوا: ٌومئلذ 

ول، وأمللا ؼٌللر  فللزعم أنلله لللٌس فللى "لللن" زٌللادة  حللرؾ واحللد، ف نمللا هللى َهلللْ 

ولٌست من كلمتٌن، ولكنها بمنزلة شى  على حرفٌن لٌست فٌه زٌادة، وأنها فلى 

حروؾ النصب بمنزلة "لم" فى حروؾ الجزم، فى أنه للٌس واحلد ملن الحلرفٌن 

زائداي. ولو كانت على ما ٌقول الخلٌل لملا تللت: أملا زٌلداي فللن أضلرب، ألن هلذا 

. وذهلب سلٌبوٌه إللى (ٔ الفعل صلة، فكانه تلال: أملا زٌلداي فلال الضلرب لله"اسم و

أنها بسٌطة ؼٌر مركبة ملن شلى . وذهلب الفلرا  إللى أن أصللها "ل" نلم أبلدلت 

 .(ٕ ألفها نوناي 

فهلللى علللن الخلٌلللل مركبلللة ملللن "ل" النافٌلللة نظلللراي لمعناهلللا، وملللن  أْن( 

وأن معناهمللا مللن النفللى  المصللدرٌة نظللراي لعملهللا. وحجتلله تللرب لفظهللا منهمللا،

 .(ٖ والتخلص لالستقبال فٌها

وسٌبوٌه عندما حكم علٌها بانها بسٌطة ؼٌر مركبة عمل بالظاهر، إن كان 

لها نظٌر فى الحروؾ نحو: لم وأْن وأْم. ونحن إذا رأٌنا ظاهراي ٌكون منله أصالي 

طنه على أمضٌنا الحكم على ما رأٌنا  من حاله، وإْن أمكن أن ٌكون األمر فى با

 . فنبت أن مذهب سٌبوٌه أوجه من مذهب الخلٌل.(ٗ خالفه

أما الفرا  فحجته أنهما حرفان نافٌان ننائٌان، وأن األلؾ والنون فلى البلدل 

لََنْسَفَعنْ أخوان، فكما تبدل النون ألفاي فى الوتؾ فى نحو توله تعالى: 
، كذلك (٘ 

ال النقٌلل ملن الخفٌلؾ؛ ألن تبدل األللؾ هنلا نونلاي. ومذهبله ملردود ملن حٌلث إبلد

                                                 

 .٘/ ٖسٌبوٌه، الكتاب،  (ٔ 

ومللا بعللدها. وابللن ٌعللٌش، شللرة المفصللل،  1ٖٖانظللر: ابللن هشللام، مؽنللى اللبٌللب، ص (ٕ 

5/ٕٔٔ. 

 .ٖٕٓ/ ٕاألزهرى، شرة التصرٌ  على التوضٌ ، الشٌخ/ خالد  (ٖ 

 .ٕٔٔ/ 5ابن ٌعٌش، شرة المفصل،  (ٗ 

 .٘ٔسورة العل،/  (٘ 
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النون مقطع واأللؾ صوت، والصوت أخؾ من المقطلع، فل ذا أبلدلت النلون ملن 

األلؾ خرح من خفة إلى نقل، وإذا أبدلت األلؾ ملن النلون خلرح ملن النقلل إللى 

الخفة، فال ٌنبؽى أن ٌقاس أحد الموضعٌن على اآلخر، مع أن هذا البدل مختص 

، كذلك المعهلود إبلدال النلون ألفلاي (ٔ وصل والوتؾبالوتؾ، و لن( مستعملة فى ال

 ل العكس، فمذهبه إذْن دعوى لدلٌل علٌها.

 نصب المضارم بعد  إذن(: -ٖ

اختلؾ النحاة فى الفعل المضارم المنصلوب بعلد "إذن" بلم هلو منصلوب؟ 

. إذن: (ٕ فقال الخلٌل فى أحد تولٌه على ما حكى عنه أبو عبٌدة معمر بن المننلى

. (ٖ وجللواب واسللتقبال، والؽالللب عنللد الوتللؾ تلللب نونهللا ألفللاي "إذا"حللرؾ نصللب 

 .(ٗ فهى حرؾ نصب ألنها تنصب الفعل المضارم بشروط

و تال سٌبوٌه(: وتد ذكر لى بعضهم أن الخلٌل تال: أْن مضلمرة بعلد إذن. 

ولو كانت مما ٌضمر بعد  أْن فكانت بمنزلة الالم وحتى ألضمرتها إذاتلت: عبلد 

تٌك، فكان ٌنبؽى أن تنصب إذن باتٌك ألن المعنى واحد. ولم ٌؽٌر فٌله هللا إذن ٌا

المعنى الذى كان فلى تولله إذن ٌاتٌلك عبلد هللا، كملا ٌتؽٌلر المعنلى فلى حتلى فلى 

وعللى ملا ذكلر  (٘ الرفع والنصب. فهلذا ملا رووا. وأملا ملا سلمعت منله فلاألول"

ذهللب الزجللاح  بعضللهم لسللٌبوٌه. أنلله ٌنتصللب ب ضللمار "أْن" بعللدها، وإلللى هللذا

الناصبة بنفسها، وحكلى ذللك   ا. وذهب سٌبوٌه وأكنر النحاة إلى أنه(ٙ والفارسى

 عن الخلٌل سماعاي منه.

وكللان َمللْن نصللب ب ضللمار أن تاسللها علللى  حتللى( و كللى( ولمهللا ولم 

الجحود. ول ٌص  القٌاس علٌها، ألنها تنصب ب ضمار  أن( لجواز دخولها على 

أن( مع بعضها فى بعو المواضع. ولما كانت  إذن( المصادر، وربما ظهرت  

                                                 

 .ٖٙ٘المبانى، ص المالقى، رصؾ (ٔ 

 .ٙ٘ٔالساب،، ص (ٕ 

 .ٙ/ٗابن عقٌل، شرة ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك،  (ٖ 

د. علللى توفٌلل، الحمللد ود. ٌوسللؾ جمٌللل الزعبللى، المعجللم الللوافى فللى أدوات النحللو  (ٗ 

 .5ٖالعربى، ص

 .ٙٔ/ ٖالكتاب،  (٘ 

 .ٖٖٙالمرادى، الجنى الدانى، ص (ٙ 
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لٌصلل  دخولهللا علللى المصللادر ول ٌصلل  إظهللار  أن( بعللدها فللى موضللع مللن 

. وأٌضاي ٌرد تول من (ٔ المواضع لم ٌجز القٌاس فى نصب ما بعدها على ماذكر

تللال إن النصللب بللان مضللمرة بعللدها أّن  أن( ل تضللمر إل بعللد حللرؾ جللر أو 

 لٌست من ذلك.، و إذن( (ٕ عاطؾ

وزعم بعو الكوفٌٌن أن  إذن( مركبة من  إْذ( الظرفٌة و أن(. فعلى هلذا 

ٌكون نصب ما بعدها بان المنطو، بها، إل أنه سهلت همزتها بنقلها إلى ما تبلها 

من الذال وركبتا تركٌباي واحداي. وهذا مردود ملن وجهلٌن، األول: أن األصلل فلى 

 كٌب إل بدلٌل، ول دلٌل هنا.الحروؾ البساطة، ول ٌّدعى التر

والنانى: أنها لو كانت مركبة ملن  إْذ( و أن( لكانلت ناصلبة دائملاي، تقلدمت 

 .(ٖ أو تاخرت

والصللحٌ  كمللا تللال سلللٌبوٌه أنهللا الناصللبة بنفسلللها، وأنهللا حللرؾ جلللزا  

وجواب. "اعلم أن إذن إذا كانت جواباي وكانلت مبتلدأة عمللت فلى الفعلل عملل أن 

 كانت مبتدأة. كما فى السم إذا

. وتلللال: وأملللا ملللا سلللمعت منللله (ٗ وذللللك توللللك: إذن أجٌئلللك، وإذْن ،تٌلللك"

 . وتوله: فاألول، أى: أنها الناصبة بنفسها.(٘ فاألول"

 الجر على الجوار: -ٗ

مذهب الخلٌل أن السم المجرور على الجوار ٌجب أن ٌوافل، السلم اللذى 

ا  ٌجاور  فى عدته وفى تذكٌر  وتانٌنه، ف ن اختلفلت العلدة أو كلان أحلدهما ملذكري

واآلخر ملنناي، استعمل الكالم على أصله، ول ٌجوز الجر على الجوار. ٌقولون: 

؛ ألن النعللب ملذكر، وواسلع أٌضلاي ملذكر، والعلدة واحلدة.  هذا وجاُر نعلب  واسع 

؛ ألن واسع مذكر والضبع ملننة.  ول ٌقولون: هذا وجار ضبع  واسع 

                                                 

 .ٙ٘رصؾ المبانى، صالمالقى،  (ٔ 

 .1ٗ/ ٖالمساعد، ابن عقٌل،  (ٕ 

 .1٘ٔرصؾ المبانى، صالمالقى،  (ٖ 

 .ٗٔ/ ٖانظر: الكتاب،  (ٗ 

 .ٙٔ/ ٖالساب،،  (٘ 
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ا: هللذا مكللان نعالللب واسللع؛ لخللتالؾ العللدة، وكللذلك ل ٌجللوز أن ٌقولللو

. إذن فالخلٌلل ل ٌجٌلز الجلر عللى الجلوار إل إذا (ٔ فالنعالب جمع، وواسع مفلرد

 استوى المتجاوران فى التذكٌر والتانٌث، واإلفراد والتننٌة والجمع.

أما سٌبوٌه ف نه ٌجٌز الجر على الجوار ولو اختلؾ المتجلاوران، وتلداحت  

 .(ٕ بقول العجاح

 َكلللللللاَنَّ َنْسلللللللَ  العنكبلللللللوِت الُمْرَمللللللللِ 
 

فقد جر المرمل، وهو مذكر لمجاورته للعنكبوت وهى ملننلة تلال سلٌبوٌه: 

"وتال الخلٌل رحمله هللا: ل ٌقوللون إل هلذان جحلرا ضلب خربلان، ملن تبلل أن 

الضب واحد، والجحر جحران، وإنما ٌؽلطون إذا كلان اآلخلر بعلد  األول وكلان 

ملننا وتالوا: هذ  جحرةُ ضباب خربة ؛ ألن الضلباب ملننلة وألن مذكراي منله أو 

الجحرة ملننة، والعدة واحدة، فؽلطوا. وهذا تول الخلٌل رحمه هللا، ول نرى هذا 

، ففٌله ملن البٌلان أنله للٌس  واألول إل سوا ؛ ألنه إذا تال: هذا جحٌر ضب  متهدم 

. وتال العجلاح: كلان نسل  بالضب، منل ما فى التننٌة من البٌان أنه لٌس بالضب

 .(ٖ العنكبوت المرمل. فالنس  مذكر والعنكبوت أننى"

وٌرد علٌه أنه ٌص  تذكٌر العنكبوت. تال الفلرا : "والعنكبلوت أننلى، وتلد 

وجا  فى اللسان: "العنكبوت دوٌبة تنسل ، فلى الهلوا ،  (ٗ ٌذكرها بعو العرب"

. وتلال (٘ بما ذكرت فى الشلعروعلى رأس البئر، نسجاي رتٌقاي مهلهالي، ملننة، ور

 .(ٙ المفضل بن سلمة: "والعنكبوت تلنث وتذكر، والتانٌث أكنر"

 وٌقوى مذهب الخلٌل تول امرئ القٌس:  طوٌل(

 كللللللان أبانللللللا فللللللى عللللللرانٌن وبلللللللهِ 
 

 كبٌللللُر أنلللللاس  فللللى بجلللللاد ُمَزّمللللللِ  
 

                                                 

 . 5٘ٗ/ٔابن السٌرافى، شرة أبٌات سٌبوٌه،  (ٔ 

، 1ٖٗ/ ٔه  ذا البٌت من أرجوزة تالها ٌمدة ٌزٌد بن معاوٌة. انظر: سٌبوٌه، الكتلاب،  (ٕ 

 .5٘ٗ/ٔت سٌبوٌه، وابن السٌرافى، شرة أبٌا

 .1ٖٗ/ ٔالكتاب،  (ٖ 

 .1ٖٔ/ٕمعانى القر،ن،  (ٗ 

 لسان العرب، مادة  عنكب(. (٘ 

 .1٘مختصر المذكر والملنث، ص (ٙ 
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. (ٔ فجر  مزمل( وهو مفرد مذكر لمجاورته "بجاد"وهو أٌضاي مفرد ملذكر

 .(ٖ . وٌسمى الجر بالمجاورة. وهو سماعى(ٕ ه الرفعوكان حق

 :  أبو الؽرٌب األعرابى(:  بسٌط((ٗ وتد ٌحت  لسٌبوٌه بقول الشاعر

 ٌللا صللاة بلللػ ذوى الزوجللات كلهللم
 

 أن لللٌس وصللل إذا انحلللت عللرى الللذنب 
 

فجر  كلهم( وهو جملع ملذكر، لمجاورتله  الزوجلات(، وهلو جملع ملنلث، 

بل أن هذا وتع فى التوكٌد، وما ذكر  سٌبوٌه هو ما وٌضعؾ هذا الحتجاح من ت

جرى نعتاي، ولم ٌتعرو للتوكٌد، تال "ومما جرى نعتلاي عللى ؼٌلر وجله الكلالم: 

هذا جحُر ضلٌب خلرب  فالوجله الرفلع، وهلو كلالم أكنلر العلرب وأفصلحهم وهلو 

 .(٘ القٌاس"

و على ولعله من المفٌد اإلشارة إلى أن السٌرافى وابن جنى تد أنكرا الخف

الجوار، وتاول تولهم"خرب" عللى أنله صلفة لضلب. نلم تلال السلٌرافى: األصلل 

خرب  الجحُر منه، نم حذؾ الضمٌر للعلم به، وُحّول اإلسناد إلى ضمٌر الضب، 

. تللال ابلن جنللى: (ٙ وخفلو الجحلر، نللم أتلى بضللمٌر  مكانله لتقلدم ذكللر  فاسلتتر

اؾ فلارتفع واسلتتر. "األصل: خلرب  جحلر ، نلم أنٌلب المضلاؾ إلٌله علن المضل

وٌلزمهمللا اسللتتار الضللمٌر مللع جرٌللان الصللفة علللى ؼٌللر مللن هللى للله، وذلللك ل 

 .(1 ٌجوز عند البصرٌٌن وإن أمن اللبس"

                                                 

 .ٕ٘دٌوانه، ص (ٔ 

 .5ٙٙابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص (ٕ 

 .ٕٕٓ/ٖالشٌخ/ مصطفى ؼالٌٌنى، جامع الدروس العربٌة،  (ٖ 

، وشلللرة شلللذور 55٘. وابلللن هشلللام، المؽنلللى، صٕٖ٘/ ٕالبؽلللدادى، خزانلللة األدب،  (ٗ 

 .ٖٖٔالذهب، ص

 .ٖٙٗ/ ٔالكتاب،  (٘ 

 .55ٙابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص (ٙ 

 .55ٙالساب،، ص (1 
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 أداة التعرٌؾ  أل(:  من خواص السم(: -٘

وهللى مللن العالمللات التللى ٌتمٌللز بهللا السللم، تللدخل علللى النكللرة فتفٌللدها 

لهمللزة أم الللالم؟ أم الهمللزة والللالم؟ التعرٌللؾ. واختلللؾ فللى الللدال علٌلله، أهللى ا

 وفٌما ٌلى توضٌ  ذلك: (ٔ والراج  أنهما معاي 

 اختلف النحاة فى التعريف بهذه األداة على أربعة اتجاهات:

األول: أن المعّرؾ هو  أل( برمتها، والهمزة أصلٌة ل زائدة، وهذا مذهب 

رؾ واحد كقد، وأن الخلٌل "وزعم الخلٌل أن األلؾ والالم اللتٌن ٌعرفون بهما ح

. النللانى: أن المعللرؾ هللو  أل( (ٕ لٌسللت واحللدة منهمللا منفصلللة مللن األخللرى"

برمتها، والهمزة زائدة، وهذا مذهب سٌبوٌه "وتكون موصولة فى الحلرؾ اللذى 

تعرؾ به األسما . والحرؾ الذى تعرؾ به األسما  هو الحرؾ الذى فى تولك: 

. والناللث: (ٖ زللة توللك: تلد وسلوؾ"القوم والرجل والناس، وإنما هما حرؾ بمن

أن المعرؾ هو الالم وحدها، وهو مذهب كنٌر من النحاة، وذكر بعضهم أن هذا 

. والرابع: أن المعرؾ هو الهمزة وحدها، والالم زائدة فرتلاي (ٗ هو مذهب سٌبوٌه

 .(٘ بٌن همزة الستفهام والهمزة المعرفة، وهذامذهب المبرد

ى أن حرؾ التعرٌلؾ  أل( برمتهلا، وإنملا وتلع فالخلٌل وسٌبوٌه متفقان عل

الخالؾ بٌنهملا فلى الهملزة، أزائلدة أم هلى أصللٌة؟ فالخلٌلل ٌلرى أنهلا أصللٌة ل 

زائللدة، وهللى همللزة تطللع كهمللزة أْم، وإنمللا حللذفت فللى الوصللل تخفٌفللاي لكنللرة 

وسٌبوٌه ٌرى أنها زائدة، وهى همزة وصل، ٌعتلد بهلا فلى الوضلع  (ٙ الستعمال

ملزة: "اسلمع" ونحلو ، بحٌلث ل ٌعلد  رباعٌلاي فٌعطلى مضلارعه ملن كاعتداد  به

                                                 

د. علللى توفٌلل، الحمللد ود. ٌوسللؾ جمٌللل الزعبللى، المعجللم الللوافى فللى أدوات النحللو  (ٔ 

 .ٖٕٙوما بعدها. و د. محمود ٌاتوت، النحو التعلٌمى، ص ٙٗالعربى، ص

. والشٌخ/ مصطفى ؼالٌٌنى، جامع اللدروس العربٌلة، ٕٖٗ/ ٖسٌبوٌه، الكتاب، انظر:  (ٕ 

ٔ /ٔٗ1. 

 .1ٗٔ/ ٗالكتاب،  (ٖ 

 .ٖٔٔ/ ٕ، والرضى، شرة الكافٌة، 1ٔ/ 5انظر: ابن ٌعٌش، شرة المفصل، (ٗ 

. والرضللى، شللرة 5ٗٔ/ٔخالللد األزهللرى، شللرة التصللرٌ  علللى التوضللٌ ، الشللٌخ/  (٘ 

 .ٖٔٔ/ ٕالكافٌة، 

 . 1ٔ/ 5ابن ٌعٌش، شرة المفصل،  (ٙ 
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ضم األول ماٌعطى الرباعى لالعتداد بهمزته وإن كانت همزة وصل زائلدة، للذا 

 .(ٔ ل ٌعد أداة التعرٌؾ الالم وحدها مع القول بان همزتها همزة وصل زائدة

ر وتد ورد علٌه بانه ٌلزم ملن مذهبله افتتلاة حلرؾ بهملزة وصلل، ولنظٌل

 .(ٕ لذلك

وتد استدل لمذهب الخلٌل بامور: األول: سالمة مذهبله ملن دعلوى الزٌلادة 

فٌما ل أهلٌة فٌه للزٌادة وهو الحرؾ؛ ألن الزٌادة نوم من التصرٌؾ، والحرؾ 

ل ٌقبله. ول ٌرد على ذلك "لعل" ف نها حرؾ ولمها األولى زائدة، ألنها خارجة 

، وهملللزة الوصلللل مكسلللورة، وإْن فتحلللت . النلللانى: فلللت  الهملللزة(ٖ عللللى القٌلللاس

فلعللارو، كهمللزة "اٌمللن هللا" ف نهللا فتحللت لللئال ٌنتقللل مللن كسللر إلللى ضللم دون 

. النالث: أنهم ٌقولون: لحمر، بنقل حركة همزة أحمر إلى الالم (ٗ حاجز حصٌن

تبلها فٌنبتونها مع تحرك مع بعدها، فلو كانت زائدة للتوصلل للنطل، بالسلاكن للم 

. الرابلع: الوتلؾ علٌهلا فلى التلذكر. الخلامس: (٘ لعدم الحاجلة إلٌهلا ٌنبتوها حٌنئذ

إعادتها بكمالها حٌث اضطر إللى الوتلؾ. السلادس: أنله ٌجلوز إنباتهلا فلى القسلم 

، بدلٌل أنهم ٌقولون: ٌجوزوصل ألؾ هللا فى القسم والندا  وحذؾ ألفها (ٙ والندا 

 .(1 فى القسم

مللا تسللقط سللائر ألفللات الوصللل، واحللت  لسللٌبوٌه بانهللا تسللقط فللى الللدرح ك

فتقول: بالرجل. ولو كانت ألفها ألؾ تطع لنبتت فى موضع من الدرح،ولم ٌوجد 

 .(5 ذلك. أما اسم هللا فقد اختص بقطع همزته لكنرة استعماله وتعظٌمه

                                                 

. وخالللللد األزهللللرى، شللللرة التصللللرٌ  علللللى ٕٖ٘/ ٕتعلٌلللل، الفرائللللد، الللللدمامٌنى،  (ٔ 

 .5ٗٔ/ ٔالتوضٌ ، 

 . 5٘ٔ/ ٔابن عقٌل، المساعد،  (ٕ 

 .11ٔ/ ٔحاشٌة الصبان على شرة األشمونى،  (ٖ 

 . 11ٔ/ ٔحاشٌة الصبان على شرة األشمونى،  (ٗ 

 .5ٗٔ/ ٔاألزهرى، شرة التصرٌ  على التوضٌ ، خالد  (٘ 

 ٌقولون: ٌا أهلل، وأفاهلل لتفعلن". (ٙ 

 .5ٗٔ/ ٔالشٌخ/ خالد األزهرى، شرة التصرٌ  على التوضٌ ،  (1 

 .5٘ٔالمالقى، رصؾ المبانى، ص (5 
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وتد اختار ابن مالك مذهب الخلٌل. أما مذهب سٌبوٌه فاختار  جماعة منهم 

 ب المذاهب إلى الصواب وتوفاي مع ظاهر اللفظ.، وتال عنه إنه أتر(ٔ المرادى

وأما َمْن ذهب إلى أن اللالم وحلدها هلى حلرؾ التعرٌلؾ، والهملزة وصللة 

إلى النط، بها ساكنة، فدلٌله نفوذ عمل الجار إلى ما بعد حلرؾ التعرٌلؾ، وهلذا 

ٌدل على شدة امتزاح حرؾ التعرٌؾ بما عرفه، وذلك لضعفه عن تٌامه بنفسله، 

حرفٌن لما جاز تجاوز حرؾ الجر إلى ما بعد . ودلٌلل ،خلر وهلو  ولو كان على

أن حرؾ التعرٌؾ نقٌو التنلوٌن؛ ألن التنلوٌن دلٌلل التنكٌلر كملا أن اللالم دلٌلل 

 .(ٕ التعرٌؾ، فكما أن التنوٌن حرؾ واحد فكذلك المعّرؾ حرؾ واحد

ولو تارنا بٌن هلذا الملذهب والملذهب النلانى، وهلو ملذهب سلٌبوٌه لوجلدنا 

خالؾ بٌنهما ٌنحصر فى نوعٌة الهمزة، فبٌنما الهملزة عنلد هللل  مجتلبلة فلى ال

البتدا  بعد أن لم تكن فى أصلل الوضلع لٌلتمكن بهلا ملن البتلدا  بالسلاكن، هلى 

عند أولئك زائدة، وهى همزة وصل معتد بها فى الوضع. وبنا  على ذلك اختلؾ 

أم الللالم –ٌللادة الهملزة ملع القلول بز –الملذهبان فلى حللرؾ التعرٌلؾ، أهللو "أل" 

وحدها؟. ونسبة كلال الملذهبٌن لسلٌبوٌه راجعلة إللى اخلتالؾ أصلحابهما فلى فهلم 

 عبارة سٌبوٌه.

تد تكون العبلارة التلى اختلفلوا فلى فهمهلا هلى تولله "وتكلون موصلولة فلى 

الحرؾ الذى تعرؾ به األسما . والحرؾ اللذى تعلرؾ بله األسلما  هلو الحلرؾ 

جللل والنللاس، وإنمللا همللا حللرؾ بمنزلللة تولللك: تللد الللذى فللى تولللك: القللوم والر

 .(ٖ وسوؾ"

وتد تكون توله: "ولكن األلؾ كالؾ "أٌم"فى "أٌم هللا"، وهى موصولة كما 

أن ألؾ أٌم موصولة. حدننا بذلك ٌونس عن أبى عمرو، وهو رأٌه والدلٌل عللى 

أٌلم فلى  أن ألؾ أٌم ألؾ وصل تولهم: إٌلُم هللا، نلم ٌقوللون: للٌُم هللا. وفتحلوا أللؾ

 .(ٗ البتدا  شبهوها بالؾ أحمر ألنها زائدة منلها"

 وكنٌراي ما اختلؾ النحاة فى فهم عباراته.
                                                 

 .5ٖٔانظر: الجنى الدانى، ص (ٔ 

 ذا المذهب.. وكان ابن جنى من أنصار ه5ٔ/ 5ابن ٌعٌش، شرة المفصل،  (ٕ 

 .1ٗٔ/ٗالكتاب،  (ٖ 

 وما بعدها. ٕٖٗ/ ٖالساب،،  (ٗ 
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ومن جعل حرؾ التعرٌؾ ننائٌاي وهمزته أصلٌة، وهلو ملذهب الخلٌلل،عبر 

عنه ب  أل(، ول ٌقول األلؾ والالم، كملا ل ٌقلال القلاؾ واللدال فلى  تلد( وكلذلك 

جعل حرؾ التعرٌؾ ننائٌاي وهمزته همزة وصل زائدة ذكر عن الخلٌل. وأما من 

فله أن ٌقول "أل" وله أن ٌقول األلؾ والالم، وتد وتع فى كتلاب سلٌبوٌه التعبٌلر 

 . ومن جعل حرؾ التعرٌؾ الالم وحدها عبر بالالم.(ٔ بالقولٌن

وأما المذهب الرابع فحجته أن الهمزة حرؾ جا  لمعنى، وأوللى الحلروؾ 

وحركللت لتعللذر البتللدا  بالسللاكن، فصللارت همللزة كهمللزة بللذلك حللرؾ العلللة، 

للر عللن صللورتها فللى لؽللة حمٌللر، فلل نهم  ٌّ المللتكلم والسللتفهام. أٌضللاي فلل ن الللالم ُتؽ

 ٌقلبون الالم مٌماي.

أن حرؾ التعرٌؾ  أل( برمتها، وهلو ملا اتفل، -مما سب، –والذى أرجحه 

 .(ٕ علٌه الخلٌل وسٌبوٌه، سوا  أكانت الهمزة زائدة أم أصلٌة

 تاصٌل  مهما(: -ٙ

مهما: اسم شرط على أص  األتوال، لما ل ٌعقل، تجزم فعلٌن، األول فعلل 

 .(ٖ الشرط والنانى جوابه

وأصلها عند الخلٌل "ملا" الشلرطٌة، وزٌلدت علٌهلا  ملا( التلى تلدخل عللى 

أخواتهللا الشللرطٌات نحللو: أٌنمللا، متللى مللا، إْن مللا، أى مللا، فصللارت "مامللا"، 

فظ لتكرار الحرفٌن، فابلدلوا ملن األللؾ األوللى هلا ، ألنهلا ملن فاستقبحوا هذا الل

مخرجها، فصارت "مهما". تال سٌبوٌه: "وسالت الخلٌل عن مهما فقال: هلى ملا 

أدخلت معها ما لؽوا، بمنزلتها مع متلى إذا تللت: متلى ملا تلاتنى ،تلك، وبمنزلتهلا 

للا َمللا َتللْدُعوا َفلَللُه األْسللَماُ  اْلحُ مللع أى إذا تلللت:  ٌّي ْسللَنىأَ
. ولكللنهم اسللتقبحوا أن (ٗ 

                                                 

. وهلذا دلٌلل عللى أن حلرؾ التعرٌلؾ عنلد سلٌبوٌه  أل( برمتهلا، ٕٖٗ/ ٖانظر: نفسه، (ٔ 

وأن الهمزة همزة وصل زائدة. ولو كان حلرؾ التعرٌلؾ عنلد  اللالم وحلدها كملا زعلم 

 بعضهم لعبر عنه بالالم.

 .5ٗٔ/ ٔشرة التصرٌ  على التوضٌ ، الشٌخ/ خالد األزهرى،  (ٕ 

د. علللى توفٌلل، الحمللد ود. ٌوسللؾ الزعبللى، المعجللم الللوافى فللى أدوات النحللو العربللى،  (ٖ 

 .ٕٖٗص

 .ٓٔٔسورة اإلسرا /  (ٗ 
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. (ٔ ٌكرروا لفظاي واحداي فٌقولوا: ما ما، فابدلوا الها  من األللؾ التلى فلى األوللى"

 .(ٕ وكان القلب فى األولى تنبٌهاي على أنها هى المعتمدة

وَجّوز سٌبوٌه أن تكون مركبة من  َملْه( و ملا(، فقلد تلال: "وتلد ٌجلوز أن 

ما". والمراد ب ْذ فى توله التى ٌجازى بها، ف "َمْه" على  ٌكون  َمْه( ك ْذ ضم إلٌها

هللذا تكللون حرفللاي مللن حللروؾ الجللزا ، وٌبعللد أن تكللون بمعنللى اكفللْؾْ ، خالفللاي 

 لبعضهم.

وهلى عنلد األخفلش والزجلاح والبؽلدادٌٌن مركبلة ملن "َملْه"بمعنى: اكفللْؾ، 

 .(ٖ وما الشرطٌة

ا  َفْعللى( واألللؾ وتٌل: هى اسم مفلرد ؼٌلر مركلب معنلا  العملوم، ووزنهل

 .(ٗ لإللحا،، وزال التنوٌن للبنا ، أو األلؾ للتانٌث

وتول الخلٌل أبٌن وأوضل . ومملا ٌلٌلد تولله أنله تلد اسلتفهم بل  مهما( كملا 

 ٌستفهم ب  ما( نحو تول الشاعر:عمرو بن ملقط الطائى:  سرٌع(

 مهملللللللا للللللللى اللٌللللللللَة مهملللللللا لٌللللللله
 

هْ   ٌَ  أودى بنعلللللللللللللللللى ّوسللللللللللللللللربالِ
 

 .(٘ ة  ما(، كانه تال: مالى؟فمهما بمنزل

مهما: اسم شرط على أص  األتوال، لما ل ٌعقل، تجزم فعلٌن، األول: فعل 

َمْهَملا َتاِْتَنلا ِبلِه الشرط، والنانى: جوابه. وتعرب إعراب  ملن( الشلرطٌة، نحلو: 

ة  لَِتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن لََك ِبُمْلِمِنٌنَ  ٌَ ِمْن ،َ
 ٙ). 

 ر: امرئ القٌس  طوٌل(ونحو تول الشاع

 أؼللللللللرك منللللللللى أن حبللللللللك تللللللللاتلى
 

 (1 وأنللك مهمللا تللامرى القلللب ٌفعللل 
 

                                                 

 .5٘/ ٖالكتاب،  (ٔ 

 .1ٖٔ/ ٗابن عقٌل، المساعد،  (ٕ 

 .5/ٗ. وابن ٌعٌش، شرة المفصل، 1ٖٔ/ٖانظر: الساب،،  (ٖ 

 .1ٖٔ/ ٖ. وابن عقٌل، المساعد، ٖٕ٘/ ٕالكافٌة،  الرضى، شرة (ٗ 

 .ٗٗ/ 1ابن ٌعٌش، شرة المفصل،  (٘ 

. وجللواب الشللرط الجملللة السللمٌة وعللودة الضللمٌر علٌهللا دلٌللل ٕٖٔسللورة األعللراؾ/  (ٙ 

 اسمٌتها.

 .1ٗ٘انظر: األعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (1 
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وتد تكون ظرفاي لفعل الشرط تدل على الزمان، بمعنى: فى أى وتلت، نحلو 

 تول حاتم:  طوٌل(

 وإنلللللك مهملللللا ُتعلللللط بطنلللللك سلللللللَهُ 
 

 (ٔ وفرَجَك نلال منتهلى اللذّم أجمعلا 
 

 نحو تول عمرو بن ملقط:  سرٌع( أما دللتها على الستفهام فنادرة،

 مهملللللللا للللللللى اللٌللللللللَة مهملللللللا لٌلللللللهْ 
 

هْ   ٌَ أودى بنعللللللللللللللى ّوسلللللللللللللربالِ
 ٕ) 

 

 (ٖ ف "مهما": مبتدأ، و لى( خبر

 إٌاك وأخواته: -1

مذهب الخلٌل أن إٌلا" اسلم مضلمر، ولواحقله ضلمائر، وهلو مضلاؾ إلٌهلا 

اؾ مجلرورة". "تال الخلٌل: لو أن رجالي تال: إٌاك نفسك، لم أعنفه، ألن هذ  الك

وتال: "وحدننى من ل أتهلم علن الخلٌلل أنله سلمع أعرابٌلاي ٌقلول: إذا بللػ الرجلل 

 .(ٗ الستٌن ف ٌا  وإٌا الشواب"

 .(٘ واختار  ابن مالك، ونسبه إلى المازنى واألخفش

ومللذهب سلللٌبوٌه أن  إٌلللا( هلللو الضلللمٌر، ولواحقللله حلللروؾ تبلللٌن أحلللوال 

إٌللا أن تكللون عالمللة لمضللمر الضللمٌر مللن تكلللم وخطللاب وؼٌبللة" ول ٌجللوز 

. وتال: "فجاز أنت ههنا للفاعل كما (ٙ مجرور، من تبل أن إٌا عالمة للمنصوب"

                                                 

 .ٌٓٓٔوانه، ص. والبٌت فى د1ٖٗابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص (ٔ 

 .5ٓٔابن هشام، مؽنى اللبٌب، ص (ٕ 

د. علللى توفٌلل، الحمللد ود. ٌوسللؾ جمٌللل الزؼبللى، المعجللم الللوافى فللى أدوات النحللو  (ٖ 

 .ٕٖٗالعربى، ص

/ ٕ(، 55. وانظللر: ابللن األنبللارى، اإلنص لل اؾ، المسللالة  15ٕ/ ٔسللٌبوٌه، الكتللاب،  (ٗ 

 .٘ٔٔ/ ٔ، وحاشٌة الصبان، 5٘ٙ

 .ٖٙ٘. والمرادى، الجنى الدانى، صٕٓٔ/ ٔل: المساعد، انظر: ابن عقٌ (٘ 

 وما بعدها. ٕٖٙ/ ٕالكتاب،  (ٙ 
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. وتللال: "اعلللم أن عالمللة (ٔ جللاز إٌللا للمفعللول، إلن إٌللا وأنللت عالمتللا اإلضللمار"

 .(ٕ المضمرٌن المنصوبٌن إٌا"

البلاب وتال: "اعلم أن المفعول النانى تد تكون عالمتله إذا أضلمر فلى هلذا 

العالمة التلى ل تقلع إٌلا موتعهلا، وتلد تكلون عالمتله إذا أضلمر إٌلا. فاملا عالملة 

النانى التى ل تقع إٌا موتعها فقولك: أعطانٌِه وأعطانٌَك، فهذا هكذاإذا بدأ المتكلم 

 .(ٖ بنفسه"

 .(ٗ واختار  الفارسى، وابن جنى، ونسبه إلى األخفش

مللا دل علللى مللتكلم أو  واعتللرو علللى مللذهب سللٌبوٌه بللان الضللمٌر هللو

مخاطللب أو ؼائللب، و إٌللا( بمفردهللا ل تللدل علللى شللى  مللن ذلللك، فكٌللؾ تسللمى 

ضمٌراي؟ وأجٌب بانها وضعت مشتركة بٌن المعلانى النالنلة، فعنلد الحتٌلاح إللى 

التمٌٌلز أردفلت بحلروؾ تلدل عللى المعنلى الملراد كملا أردؾ الفعلل المسلند إلللى 

عو النحاة من جهة أن  إٌا( لٌتبدل فى تننٌة . وتد أفسد ب(٘ الملنث بتا  التانٌث

ول جمللع ول تانٌللث ول تللذكٌر ول ؼٌبللة ول حضللور، ولللو كللان ضللمٌراي لتبللدل 

بحسب ذللك، وإنملا ٌتبلدل بحسلب ذللك ملا بعلد  وهلو العائلد عللى األسلما ، فهلو 

 .(ٙ المضمر ل ؼٌر، و إٌا(دعامة

إللى ؼٌلر ، ألن وضّعؾ مذهب الخلٌل من جهة أنه ل ٌعلم ضمٌر أضلٌؾ 

الضمائر ل تضلاؾ، كملا أن الؽلرو ملن اإلضلافة هلو التعرٌلؾ والتخصلٌص، 

 والمضمر على نهاٌة الختصاص، فال حاجة به إلى اإلضافة.

                                                 

 .5ٖ٘/ ٕالساب،،  (ٔ 

 .ٖ٘٘/ ٕنفسه،  (ٕ 

. والمرادى، الجنلى اللدانى، 5٘ٙ/ ٕ. وانظر: ابن األنبارى،اإلنصاؾ، ٖٖٙ/ ٕنفسه،  (ٖ 

 .ٖٙ٘ص

 .ٖ٘٘ص . والمرادى، الجنى الدانى،ٖٗٔ/ ٔسر صناعة اإلعراب،  (ٗ 

 .ٖٓٔ/ ٔالشٌخ/ خالد األزهرى، شرة التصرٌ ، (٘ 

 .1ٕٔالمالقى، رصؾ المبانى، ص (ٙ 
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وهناك مذاهب أخرى فلى هلذ  المسلالة، أحلدها: أن  إٌلا( اسلم ظلاهر ملبهم 

ابلن . وتلد حكلم (ٔ ولواحقه ضمائر مجرورة ب ضافته إلٌها، وهو ملذهب الزجلاح

 .(ٕ جنى بفساد هذا الرأى

 .(ٖ والنانى: أن  إٌاك( بكماله اسم واحد مضمر، ونسب للكوفٌٌن

والنالللث: أن اللواحلل، هللى الضللمائر، و إٌللا( عمللاد ٌعتمللد علٌهللا لواحقهللا 

لٌتمٌز الضمٌر المنفصل من المتصل، ونسلب إللى بعلو البصلرٌٌن وجملع ملن 

 .(ٗ الكوفٌٌن واختار  أبو حٌان

. ونسبه ابن األنبارى لبن كٌسان ولم ٌرتِو  ابن (٘ ى للفرا ونسبه المراد

 .(ٙ  ابن جنى( هذا المذهب. وٌرى الكوفٌون أن  إٌاك( كلها ضمٌر

واألترب من هلذ  الملذاهب إللى الصلواب ملذهب سلٌبوٌه السلاب،؛ ألنله لله 

نظائر فلى اللؽلة، فالكلاؾ فلى نحلو: ذللك، حلرؾ دال عللى الخطلاب، والتلا  فلى 

دال على التانٌلث، واألللؾ فلى تلول ملن تلال: تاملا أخلواك، نحو: جا ت، حرؾ 

وتاموا إخوتك، وتملن الهنلدات، حلروؾ تلدل عللى التننٌلة وجملع الملذكر وجملع 

 الملنث.

 موضع  أْن( و أّن( إذا حذؾ عنهما حرؾ الجر: -5

ذهب الخلٌل إلى أنهما فى موضع نصب؛ ألن حرؾ الجر تد زال. وذهلب 

توى منه أن ٌكون الموضع جراي؛ وهذا هو الصحٌ  سٌبوٌه إلى ذلك؛ لكنه جعل أ

 فى النقل عن الخلٌل وسٌبوٌه.

                                                 

/ ٔ، والشٌخ خالد األزهرى، شلرة التصلرٌ ، ٖٙ٘انظر: المرادى، الجنى الدانى، ص (ٔ 

ٖٔٓ. 

 .ٖٙٔ/ ٔانظر: سر صناعة اإلعراب،  (ٕ 

 .ٖٙ٘المرادى، الجنى الدانى، ص (ٖ 

 .ٖٓٔ/ ٔ، شرة التصرٌ ، الشٌخ/ خالداألزهرى (ٗ 

 .ٖٙ٘الجنى الدانى، ص (٘ 

د. علللى توفٌلل، الحمللد ود. ٌوسللؾ الزعبللى، المعجللم الللوافى فللى أدوات النحللو العربللى،  (ٙ 

 .ٖٓٔص
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للةي تللال سٌبوٌه:"وسللالت الخلٌللل عللن توللله جللل ذكللر :  للُتُكْم أُمَّ َوإِنَّ َهللِذِ  أُمَّ

قُون ُكْم َفاتَّ َواِحَدةي َوأََنا َرب 
، فقلال: إنملا هلو عللى حلذؾ اللالم، كانله تلال: وألن (ٔ 

 ة وأنا ربكم فاتقون. هذ  أمتكم أمة واحد

" ش  ٌْ وتال: ونظٌرها: " إلٌِالِؾ تَُر
؛ ألنه إنملا هلو: للذلك  فلٌعبلدوا( فل ذا (ٕ 

حذفت الالم من أْن فهو نصب، كما أنك لو حذفت الالم من "إلٌالؾ" كان نصلباي 

. وتال أٌضاي: "وتقلول لبٌلك إن الحملد والنعملة للك وإْن شلئت (ٖ هذا تول الخلٌل"

ل إنسان: إّن  أّن( فى موضع جرفى هذ  األشٌا ، ولكنله حلرؾ تلت: أّن. ولو تا

 كنٌر استعماله فى كالمهم، فجاز فٌه حذؾ الجار كما حذفوا ُرّب فى تولهم:

 وبلللللللللللللللد  تحسللللللللللللللبه مكسللللللللللللللوحا
 

. والشلاهد فٌله إضلمار (ٗ لكان تولي توٌاي. وله نظلائر نحلو تولله: لِ  أبلوك"

 وأْن تخفٌفاي. "رب" بعد الواو، كما أضمر حرؾ الجر فى أنَّ 

أن مللذهب الخلٌللل أنهمللا فللى موضللع  (ٙ وابللن مالللك (٘ وزعللم ابللن الحاجللب

جر، وأن مذهب سٌبوٌه أنهما فى موضع نصلب، وهلذا للٌس صلحٌحاي، فملا تالله 

سٌبوٌه واض  ل ٌحتمل التاوٌل، وتد ٌكون ابلن الحاجلب تلد وتلع منله خطلا فلى 

 النقل سهواي، وتتبعه ابن مالك فى ذلك.

ب فى هذ  المسالة هو األتوى، ألن بقا  الجر بعد حذؾ عامله ووجه النص

 تلٌل شاذ، كقول الفرزد،:  الطوٌل(

 إذا تٌلللللللل: أى  النلللللللاِس شلللللللر  تبٌللللللللة
 

 أشلللارت كلٌلللب  بلللاألكِؾ األصلللابع 
 

                                                 

 .ٕ٘سورة الملمنون/  (ٔ 

 وما بعدها. ٕٙٔ/ ٖالكتاب،  (ٕ 

 .ٔسورة ترٌش/  (ٖ 

 .5ٕٔ/ ٖالساب،،  (ٗ 

 .1ٕٔ/ ٕاألمالى،  (٘ 

 .5ٕ/ٕ، وحاشٌة الصبان، 5ٖتسهٌل الفوائد، صابن مالك،  (ٙ 
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 .(ٔ والنص كنٌر سائػ، فكان الحمل علٌه أولى

 خالؾ سٌبوٌه وعٌسى بن عمر: -ٕ

ب المسموم عن العرب: "ادخللوا خالؾ سٌبوٌه وعٌسى بن عمر فى إعرا -ٔ

األوَل فاألوَل": فقد تال سٌبوٌه: إنه منصوب على الحلال، إجلرا  لله عللى 

. وكان عٌسى بن عمر ٌقلول: (ٕ القول: واحداي فواحداي، ودخلوا رجالي رجالي 

ادخلوا األوُل فاألوُل ٌحمله على المعنى، وتد خّطا  سٌبوٌه؛ ألنه ل ٌجوز: 

. ألن األمر ل ٌكون بعد  إل المنصوب، ول ٌصل  (ٖ ادخلوا األوُل فاألولُ 

وكلان  (ٗ أن ٌكون بدلي من اللواو، لعلدم جلواز القلول: ادخلل األوُل فلاألولُ 

 عٌسى بن عمر ٌرى أن معنا : لٌدخل، فحمله على المعنى.

ٌروى أن عٌسى بن عملر كلان ٌخلالؾ سلٌبوٌه وجمهلور القلرا  حلٌن تلرأ  -ٕ

َهُللِ  َبَناِتً ُهنَّ أَْطَهُر لَُكمْ :  أطهر( بالنصب فى توله تعالى
وتكلون  (٘ 

 هللن( ضللمٌر فصللل ل محللل للله مللن اإلعللراب، و أطهللر( حللال منصللوبة 

 .(1 . وترئ بالشاذ  أطهر( بالنصب(ٙ وعالمة نصبها الفتحة

 تول النابؽة  ناتع( بالرفع: -ٖ

وتللد احتللذى سللٌبوٌه مللنه  شللٌخه وأسللتاذ  الخلٌللل فنللرا  ٌاخللذ بتصللحٌ  

وهللو القٌللاس علللى األكنللر الشللائع مللن كللالم العللرب، علللى أل ٌهمللل مللا  القٌللاس.

 (5 ٌخالؾ كالمهم، بل ٌحفظ ول ٌقاس علٌه. ومن الشواهد على ذلك تول النابؽلة

  طوٌل(:

                                                 

 .5ٕٗ/ ٔ، وابن عقٌل، المساعد، 1ٔٗ/ ٕابن الحاجب، األمالى،  (ٔ 

 .55ٖ/ٔالكتاب،  (ٕ 

 وما بعدها. ٖٖ٘/ ٗابن النحاس، إعراب القر،ن،  (ٖ 

 .55ٖ/ ٔالكتاب،  (ٗ 

 .15سورة هود/  (٘ 

 وما بعدها. ٕٖ٘/ ٔابن جنى، المحتسب،  (ٙ 

 .ٕٗ/ٕالعكبرى، التبٌان فى إعراب القر،ن،  انظر: (1 

 .ٙٔ/ ٔ، ابن سالم، طبقات فحول الشعرا  (5 



- ٘1ٙ - 
 

تش فى أنٌابها السم ناتعُ  َفِبُت كانى ساورتنى ضئٌل  ٌة      من الر 
 ٔ) 

ا عٌسى بن عملر تلول النابؽلة  نلاتع( بلالر فع، وذهلب إللى نصلبها، فقد خطَّ

 .(ٕ ولكن سٌبوٌه أجاز الوجهٌن

والشللاهد "فللى رفللع "نللاتع" خبللراي عللن  السللم( علللى إلؽللا  المجللرور، ولللو 

 .(ٖ نصب على الحال والعتماد فى الخبر على المجرور لجاز"

 خالؾ سٌبوٌه مع األخفش: وٌتمنل فى المسائل أو القضاٌا اآلتٌة: -ٖ

 م تبل مجئ الخبر أو وصفه أو توكٌد :العطؾ على اسم إن بالمرفو -ٔ

فقد َعّد سٌبوٌه هذ  المسالة من تبٌل الؽلط فقال: "اعلم أن ناساي ملن العلرب 

ٌؽلطللون فٌقولللون: إنهللم أجمعللون ذاهبللون، وإنللك وزٌللٌد ذاهبللان؛ وذاك أن معنللا  

 .(ٗ معنى البتدا ، فٌرى أنه تال: ُهمْ 

نلل هلذ  الصلٌػ؛ ألنهلا وتد تبع جمهور البصلرٌٌن سلٌبوٌه فلى علدم جوازم

تقتضى إتبام المرفوم لسم إن تبل تمام الخبر. وأما األخفش فقد أجاز العطلؾ، 

سوا  أكان العطؾ على اسم إّن المضلمر أم كلان عللى اسلمها المظهلر، كملا فلى 

نحو: "إن زٌداي وعمٌرو منطلقان"، وتابعه فى ذلك الكسائى مسلتدلي بقولله تعلالى: 

 ُاِبُئوَن َوالنََّصاَرىإِنَّ الَِّذٌَن ،ََمن وا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ
. وبقول  بشلر بلن أبلى (٘ 

 :  وافر((ٙ خازم

 وإل فلللللللللللللاعلموا أنللللللللللللللا وأنللللللللللللللتم
 

 ُبؽلللللللاةٌ ملللللللا بقٌنلللللللا فلللللللى ِشلللللللقا،ِ  
 

وإن شئت جعللت تولله  بؽلاة( خبلراي للنلانى، وأضلمرت للألول خبلراي، وإن 

 .(1 شئت جعلته خبراي لألول، وأضمرت للنانى خبراي 

                                                 

 .ٙٗدٌوان النابؽة الذبٌانى،ص (ٔ 

 .55/ٕالكتاب،  (ٕ 

 .1ٕٗاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (ٖ 

 .٘٘ٔ/ ٕالكتاب،  (ٗ 

 .5ٙسورة المائدة/  (٘ 

 .ٗ٘ٔابن األنبارى، أسرار العربٌة، ص (ٙ 

 .٘ٙٔدٌوانه، ص (1 
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وتد ُرّد سٌبوٌه على ما احت َّ به من القر،ن والشعر، بان اآلٌة وبٌت الشعر 

محمللولن علللى التقللدٌم والتاخٌر،كانلله ابتللدأ بقوللله بوالصللابئون  بعللدما مضللى 

 .(ٔ الخبر، وأما بٌت الشعر فكانه تال: بؽاة ما بقٌنا وأنتم

ر فاعلموا أنلا والشاهد فٌه "رفع توله "وأنتم" على التقدٌم والتاخٌر، والتقدٌ

ُبؽاة وأنتم، فانتم مبتدأ، والخبر محذوؾ لعلم السامع، والمعنى وأنتم بؽاة. وٌجوز 

أن ٌكون المحذوؾ خبر  أّن( كما تقول: إّن هنداي وزٌٌد منطلٌ،، والمعنى إن هنداي 

 .(ٕ منطلقٌة وزٌٌد منطلٌ، فحذفت خبر األول لدللة اآلخر علٌه"

 بعد أسما  الفاعلٌن: إعراب األسما  أو الضمائر -ٕ

ُه ُمِصٌُبَها َما أََصاَبُهمفقد كان سٌبوٌه ٌرى أن  ما( فى توله تعالى:  إِنَّ
 ٖ) 

مرفوم على البتدا  وخبر  مقدم علٌه وهو  مصٌبها(. فلى حلٌن ذهلب األخفلش 

إلى أنه مرفوم بالفاعلٌة  لمصٌبها(؛ ألنه بمنزللة  ٌصلٌبها(. ولكلن كلان سلٌبوٌه 

ضمٌر المتصل باسما  الفاعلٌن فلى موضلع جلر باإلضلافة، كملا ٌذهب إلى أن ال

َوَتْحِمُل أَْنَقالَُكْم إِلَى َبلَد  لَْم َتُكوُنوا َبالِِؽٌهفى توله تعالى: 
. فالها  فى  بالؽٌله( (ٗ 

فللى موضللع جللر باإلضللافة عنللد سللٌبوٌه والجمهللور وأجللاز األخفللش أن تكللون 

 .(٘ منصوبة

وَك َوأَْهلَكواستدل على ذلك بقوله تعالى:  ا ُمَنج  إِنَّ
. فذهب األخفش إلى (ٙ 

أن  أهلك( فى موضع نصب وهو معطوؾ على الكاؾ، إذ للو للم تكلن  الكلاؾ( 

                                                 

 وما بعدها. ٘٘ٔ/ ٕالكتاب،  (ٔ 

 .51ٕاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (ٕ 

 .5ٔسورة هود/  (ٖ 

 .1سورة النحل/  (ٗ 

 .15ٓ/ ٕالعكبرى، التبٌان فى إعراب القر،ن،  (٘ 

 .ٖٖسور العنكبوت/  (ٙ 
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فى موضع نصب لما جاز نصب المعطوؾ علٌها، وتد َخّرح سٌبوٌه النصب فى 

 .(ٔ  أهلك( فى اآلٌة على إضمار فعل

اى وعساك، وعسلا (: فقلد إعراب الضمٌر فى  عسى( فى منل تولنا:  عس  -ٖ

تال ابن النحاس: "أجمع النحاة على أنلك إذا تللت: عسلاى وعسلاك وعسلا ُ 

ولللولى ولللولك ولللول ، أن هنللا شللٌئايتد تجللّوز فٌلله باسللتعماله علللى ؼٌللر 

أصله، واختلؾ فٌما وتع المجاز، فقال سٌبوٌه: إن عسى خرجت عن عمل 

، فالضللمٌر (ٕ شللفا،"كللان وعملللت عمللل لعللل لشللبهها بلعللل فللى الطمللع واإل

، ولولك تد صارت حرؾ جر والضلمٌر معهلا (ٖ منصوب على أنه اسمها

 مجرور.

وتال األخفش: "إن عسى على بابها من عملها عمل كان، ولول على بابها 

من أنها عاملة واستعرنا فى عسلى ضلمٌر المنصلوب للمرفلوم، فالضلمٌر عنلد  

فى لول أٌضاي وإن كان فى عسى فى موضع رفع ل فى موضع نصب، والضمٌر

صورة من ضمٌر الجر مستعار للرفع، فهو عند  أٌضايفى لول فلى موضلع رفلع 

 .(ٗ على البتدا ل فى موضع جر"

وهو فى هذ  المسالة ٌذهب مذهب الكوفٌٌن وٌرّد رأى جماعتله البصلرٌٌن 

 وخاصة سٌبوٌه.

 الخالؾ بٌن المبرد وأستاذ  سٌبوٌه: -ٗ

 ن(:الخالؾ فى زٌادة  كا -ٔ

 (٘ فقد خالؾ المبرد سٌبوٌه والخلٌل فى زٌادة كلان فلى منلل تلول الفلرزد،

  وافر(:

                                                 

رى لكتاب التبٌلان فلى ، وهى طبعة أخ5ٖٔ/ ٕالعكبرى، إع   راب ما من به الرحمن،  (ٔ 

إعراب القر،ن. تحقٌ، إبراهٌم عطوة عوو، مكتبة مصلطفى البلابى الحلبلى، القلاهرة، 

 .ٙ٘ٔ/ ٕٓم، األلوسى، روة المعانى، 5ٙٔٔ

 .ٖٖٕ/ ٗسٌبوٌه، الكتاب،  (ٕ 

 .1ٖ٘/ٕالساب،،  (ٖ 

 .1ٕ٘/ ٔالسٌوطى، األشبا  والنظائر،  (ٗ 

 .51٘دٌوان الفرزد،، ص (٘ 
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 فكٌلللللللؾ إذا ملللللللررت بلللللللدار تلللللللوم
 

 وجٌللللللللران لنللللللللا كللللللللانوا كللللللللرامِ  
 

إذ ذهب إلى أن  كان( فى هلذا البٌلت عامللة، ملن جهلة أن خبلر كلان  لنلا( 

ذا البٌلت، ألن . وتٌل: إنه منع الزٌادة فى هل(ٔ فالتقدٌر: "وجٌران كرام كانوا لنا"

 .(ٕ  كان( تزاد مجردة دون أن ٌكون لها اسم وخبر، وهى هنا رفعت الضمٌر

والشاهد "فٌه إلؽا   كان( وزٌادتها توكٌداي وتبٌٌناي لمعنى المضى، والتقدٌر: 

وجٌران لنا كرام كانوا كذلك. وتد رد المبرد هذا التاوٌل وجعل توله:  لنا( خبراي 

 لها.

الخلٌل وسلٌبوٌه ملن زٌادتهلا؛ ألن تولله.  لنلا( ملن  والصحٌ  ما ذهب إلٌه

ٌُرٌلد معنلى المللك، ول  صلة الجٌران، ول ٌجوز أن ٌكون خبلراي لل  كان( إل أن 

ٌص  الِملك هاهنا ألنهم لم ٌكونوا لهم ِملكلاي، إنملا كلانوا لهلم جٌلرة، فلالجوار هلو 

 .(ٖ الخبر و لنا( تبٌٌن له"

  وافر( وتال أبو جعفر النحاس: "وتال ،خر:

 فكٌللللللللؾ إذا رأٌللللللللت دٌللللللللار تللللللللوم
 

 وجٌللللللللران لنللللللللا كللللللللانوا كللللللللرام 
 

 .(ٗ حجة إللؽا   كان(، كانه تال وجٌران كرام كانوا لنا"

 الخالؾ حول العبارات العفوٌة منل: أهالي وسهالي وأمنالها: -ٕ

فقد كان سٌبوٌه ٌرى أنها مفاعٌل مطلقلة حلذفت أفعالهلا لكنلرة السلتعمال، 

 .(٘ َرُحَبْت بالدك وأِهلَتوكانه صار بدلي من 

وذهب المبرد إلى أنها منصوبة عللى المصلدر، أى رحُبلت بلالُدك َمْرحبلاي، 

 .(ٙ أى: ُرحباي، وأِهلَْت أْهالي، أى: تاّهلتْ 

                                                 

 وما بعدها. ٙٔٔ/ٗلمقتضب، المبرد، ا (ٔ 

 .5ٕ٘/ ٔابن هشام، أوض  المسالك،  (ٕ 

 .5ٕ٘األعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌن الذهب، ص (ٖ 

 .ٕٙٔشرة أبٌات سٌبوٌه، ص (ٗ 

 .5ٕ٘/ ٔسٌبوٌه، الكتاب،  (٘ 

 .ٖٔٗ/ ٔالرضى، شرة الكافٌة،  (ٙ 
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 الخالؾ فى المرخم ؼٌر المنادى: -ٖ

ذهب سٌبوٌه والمبرد إلى أن ترخٌم ؼٌر المنادى ل ٌجوز إل فى ضرورة 

 لفا فى حركة هذا المرّخم. ففى منل تول الشاعر:ولكنهما اخت (ٔ الشعر

 تلللللت اسللللمعى وذرٌنللللا مللللن تفقهكللللم
 

 فلسلللللللِت أْفَقللللللله ِمنلللللللا أّم َعّملللللللارا 
 

أراد الشاعر: أم عمارة، لضرورة، وهذا على لؽة من تال: ٌلا حلاِر، وهلذا 

جائز عند سٌبوٌه ممتنع عند المبرد، إل فى لؽة من ٌقول: ٌا حلاُر بالضلم. وهلذا 

بٌنهما فى كل مرخم فى ؼٌر الندا ، فٌجوز عند سلٌبوٌه أن ٌجلرى  الخالؾ جار  

فٌه الوجهان الجارٌان فى: ٌا حاِر وٌا حاُر. وعن المبرد مخصوص بلؽة ٌا حاُر 

 .(ٕ بالضم لٌس ؼٌر

وعلى ذلك، ف ن سٌبوٌه ٌجٌز فى منل هذ  الحاللة اللؽتلٌن المشلهورتٌن فلى 

بقى الحركة على الحرؾ األخٌلر ملن باب الترخٌم وهما: لؽة من ٌنتظر، وفٌها ت

الكلمة عللى حالهلا تبلل الحلذؾ، ولؽلة ملن ل ٌنتظلر وفٌهلا ٌسلارم الملتكلم بضلم 

الحرؾ األخٌر دون انتظار لتقدٌر الحركة على الحرؾ المحلذوؾ، وأملا المبلرد 

ف نه ل ٌجٌز فٌها إل لؽة من ل ٌنتظر، فٌبنى الحرؾ األخٌر من الكلمةالمرخملة 

  ٌبقٌه على حركته تبل الحذؾ.على الضم، ول

 (ٖ تال ابن السٌرافى: "تال سٌبوٌه فى الترخٌم، تال جرٌر:  وافر(

 "أل أْضللللللللللَحْت ِحَبللللللللللاُلُُكم ِرمامللللللللللا
 

 وأضللللحْت ِمْنللللَك شاسللللعةي أُمامللللا" 
 

الشاهد فٌه أنه رخم  أمامة( فى ؼٌر الندا  على مذهب من تال: ٌا حاِرِ . 

ذا اضطر إلى أن ٌرخم فى ؼٌر الندا ، رخم وكان أبو العباس ٌزعم أن الشاعر إ

ٌُْجلرى  على مذهب ٌا َحاُر، بضم الرا ؛ ألنه ٌجعل الكلمة كانها ؼٌلر مرخملة، و

ٌُْجرى على األسما  التى لٌست بمرخمة"  .(ٗ على ما 

                                                 

 .1ٕٗ،5ٖٕ/ ٕالكتاب،  (ٔ 

 ها.وما بعد 5ٖٔ/ ٔابن الحاجب، األمالى،  (ٕ 

 .ٕٕٔدٌوانه، ص (ٖ 

 وما بعدها. ٖٔ/ ٕشرة أبٌات سٌبوٌه،  (ٗ 
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وتال األعلم: "والشاهد فٌه ترخٌم  أُمامَة( فى ؼٌر الندا  ضرورة، وترُكها 

ٌلرد هلذا وٌلزعم أن  (ٔ ضلحت... وكلان المبلردمفتوحةي وهى فى موضلع رفلع با

 .(ٕ الرواٌة فٌه: وما َعْهٌد كعهدِك ٌا أماما"

 عالمة إعراب المننى: -ٗ

تال المبرد: "اعلم أنك إذا ننٌت الواحد لحقته زائدتان: األولى منهما حلرؾ 

اللٌن والمد، وهى األلؾ فلى الرفلع، والٌلا  فلى الجلر والنصلب. والزائلدة النانٌلة 

وحركتهللا الكسللر، وكسللرت علللى حقٌقللة مللا ٌقللع فللى السللاكنٌن إذا التقٌللا،  النللون،

 وذلك تولك: هما المسلمان، ورأٌت المسلمٌِن.

فاما سلٌبوٌه فٌلزعم أن األللؾ حلرؾ اإلعلراب، وكلذلك الٌلا  فلى الخفلو 

والنصللب. وكللان الجرمللى ٌللزعم أن األلللؾ حللرؾ اإلعللراب، كمللا تللال سللٌبوٌه، 

عراب، وكان ؼٌرهما ٌزعم أن األللؾ والٌلا  هملا وكان ٌزعم أن انقالبها هو اإل

اإلعللراب فلل ذا تٌللل للله: فللاٌن حللرؾ اإلعللراب، تللال: إنمللا ٌكللون اإلعللراب فللى 

 الحرؾ إذا كان حركة، فاما إذا كان حرفاي تام بنفسه.

والقول الذى نختار ، ونزعم أنه ل ٌجوز ؼٌر ، تول أبى الحسن األخفش؛ 

حلرؾ إعلراب فٌنبؽلى أن ٌكلون فٌله إعلراب وذلك أنه ٌزعم أن األلؾ إن كانت 

هو ؼٌرها، كما كان فى الدال من زٌد ونحوها، ولكنها دلٌل على اإلعراب، ألنه 

 .(ٖ ل ٌكون حرؾ إعراب ول إعراب فٌه، ول ٌكون إعراب إل فى حرؾ"

وعلى ذلك، ف ن المبرد تد خالؾ رأى سلٌبوٌه. وانحلاز للرأى األخفلش فلى 

 هذ  المسالة.

 ه (:5ٕٔبٌن سٌبوٌه وٌونس بن حبٌب  ت  الخالؾ -٘

                                                 

. 5ٖٔ، وضللرائر الشللعر، ص1ٔ٘/ ٕانظللر: ابللن عصللفور، شللرة جمللل الزجللاجى،  (ٔ 

 .5ٖٓ/ ٔوالبؽدادى خزانة األدب، 

 .ٖٔٗتحصٌل عٌن الذهب، ص (ٕ 

 وما بعدها. ٔ٘ٔ/ ٕالمقتضب،  (ٖ 
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اَم بلالجر لل "تدام" بالفتحلة،  من المذاهب التى تفرد بهلا ٌلونس تولله: ملن تُلدَّ

وتد جعلها معرفة، ومنعها من الصرؾ؛ ألنها ملننة، ولكن سٌبوٌه ٌقول: "وهذا 

 .(ٔ مذهب، إل أنه لٌس ٌقوله أحد من العرب"

كما ذكرنا ،نفيا: ونحن  –ة تفرد بها ومن نم، فقد كانت لٌونس مذاهب وأتٌس

نسو، طائفة من ،رائه التلى تخلالؾ ،را  سلٌبوٌه وأسلتاذ  الخلٌلل، وملن ذللك أن 

ع هلو الحلرؾ األول، وكلان ٌلونس ٌلرى أنله  الخلٌل كان ٌرى الزائد فى منل تطَّ

 الحرؾ النانى.

َعنَّ ُنمَّ لََنْنلزِ  كان الخلٌل ٌرى أن مفعول ننزم محذوؾ فى اآلٌة الكرٌمة: 

ا ٌّي ْحَمِن ِعِت ُهْم أََشد  َعلَى الرَّ  ٌ ِمْن ُكلِّ ِشٌَعة  أَ
والتقدٌر لننزعن الفرٌ، الذٌن ٌقال  (ٕ 

 . (ٖ فٌهم أٌهم أشد، وتال ٌونس جملة  أٌهم أشد( هى المفعول

ئل، وكان ٌلونس ٌلرى  - ٌْ وكان الخلٌل وسٌبوٌه ٌرٌان أن تصؽٌر تبائل: تَُب

ٌِّل ، وكان سٌبوٌه ل ٌرد المحذوؾ فلى التصلؽٌر فمنلل ٌضلع (ٗ أن تصؽٌرها: تَُب

ٌُوٌضع ع، بٌنما كان ٌرد  ٌونس فٌقول فى تصؽٌر ٌضع:  ٌْ ٌَُض  .(٘ تصؽٌر على 

وكللان ٌللذهب إلللى أن تللا  أخللت وبنللت لٌسللت للتانٌللث ألن مللا تبللله سللاكن  -

، كملا كلان ٌلذهب إللى أن الشلاعر فلى (ٙ صحٌ  وألنهلا ل تبلدل فلى الوتلؾ هلا 

 بحر البسٌط(: -األعشىتوله:  

 (1 أو تنزلون ف ن معشٌر ُنُزلُ      إن تركبوا فركوب الخٌل عادتنا

والشللاهد "فللى رفللع  تنزلللون( حمللالي علللى معنللى  إن تركبللوا(؛ ألن معنللا  

ومعنى أتركبون متقارب، فكانه تال: أتركبون فذاك عادتنا أو تنزلون فلى معظلم 

 الحرب فنحن معروفون بذلك.

                                                 

 .5ٙٔت، أصول النحو العربى، ص. وانظر: د. محمود ٌاتو5ٕٔ/ ٖالكتاب،  (ٔ 

 .5ٙسورة مرٌم/  (ٕ 

 .5ٕمؽنى اللبٌب، ص (ٖ 

 .5ٓ/ ٕابن جنى، المنصؾ،  (ٗ 

 .1ٔ/ ٖالخصائص،  (٘ 

 .1ٗ/ ٔالشٌخ/ خالد األزهرى، شرة التصرٌ  على التوضٌ ،  (ٙ 

 .ٖٔٔ. ودٌوان األعشى، صٔ٘/ٖانظر: سٌبوٌه، الكتاب،  (1 
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ٌل وسلٌبوٌه، وحملله ٌلونس عللى القطلع، والتقلدٌر عنلد  أو هذا مذهب الخل

أنتم تنزلون. وهذا أسلهُل فلى اللفلظ، واألول أصل  فلى المعنلى واللنظم، والخلٌلل 

ٌُبالى اختالل األلفاظ"  .(ٔ ممن ٌاخذ بتصحٌ  المعانى ول 

أراد: أو أنتم تنزلون، فعطؾ الجملة السمٌة على الجملة الشلرطٌة، وكلان 

ٌه ٌلذهبان إللى أن ذللك ملن بلاب العطلؾ عللى التلوهم. وعللى هلذا الخلٌل وسٌبو

ا عن تطلور نظرٌلة النحلو عللى شلاكلة ملا انتهلت إلٌله فلى  النحو وتع ٌونس بعٌدي

الكتاب عند سٌبوٌه، والنحاة الذٌن ٌوضعون بح، فى تطورها هم ابن أبى إسح، 

 وعٌسى بن عمر، نم الخلٌل بن أحمد وسٌبوٌه.

 

                                                 

 .ٖٓٗن الذهب، صاألعلم الشنتمرى، تحصٌل عٌ (ٔ 
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 الخاتمــــة

ن لنلا أن النحلو العربلى تلد أرسلٌت دعائمله ووضلعت تواعلد  عللى لقلد تبلٌ

أٌدى علما  البصرة والكوفلة فعللى ٌلد سلٌبوٌه وأسلتاذٌه ٌلونس والخلٌلل تكامللت 

للبصرٌٌن أصولهم فى استنباط النحو، ومناهجهم فى تقعٌد  وفروعهم فى وضلع 

هلى أول  مسائله، فكان لهم مذهبهم النحوى، وكانت لهم مدرستهم النحوٌلة، التلى

 مدرسة نحوٌة فى تارٌخ النحو والنحاة.

وامتد علم النحو من البصرة منتشراي فى الحواضر العلمٌة األخلرى. وكلان 

من أهم تلك الحواضر الكوفلة التلى بنلى علمالهلا ملذهبهم النحلوى عللى التحلرر 

ممللا حللافظ علٌلله البصللرٌون، فوسللعوا دائللرة النقللل عللن العللرب إلللى األخللذ عللن 

لم ٌسلموا من مخالطة العجم، ومن التانر بتهاون الحضرٌة، كملا  األعراب الذٌن

 تساهلوا فى التاكٌد على وناتة الرواٌة ضبطاي وصدتاي.

وٌجللد الباحللث فللى المللفللات النحوٌللة أن نحللاة البصللرة والكوفللة لللم ٌكونللوا 

. بل كنٌراي ما نجد المسائل الخالفٌة بلٌن علملا  المدرسلة  ٌجرون على سنن واحد 

سللوا  أكانللت مدرسللة البصللرة أم الكوفللة. ومللن هنللا لٌسللت هنللاك تاعللدة الواحللدة 

أجمللع علٌهللا نحللاة البصللرة، وتللوارد علللى معارضللتها نحللاة الكوفللة، أو تللال بهللا 

 اآلخرون جمٌعاي، وعارضها األولون جمٌعاي.

 هذا، وتد خرح البحث بمجموعة من النتائ  أهمها:

، وفضلله عللى النحلو كبٌلر. أن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدى امتاز بعقلٌة فذة -ٔ

فهو الذى بسطه، واستنبط أصوله، واستخرح مسائله وعلله، للذا ٌعلد بحل، 

واضع علم النحو. وللم ٌلللؾ فلى ذللك كتابلاي، وإنملا اكتفلى بملا أوحلى إللى 

 سٌبوٌه، فحمل سٌبوٌه ذلك عنه، وألؾ فٌه كتابه العظٌم.

بٌلة ودتائقهلا فلى كان الخلٌل ٌمتاز بحس لؽوى دتٌ، جعله ٌفقه أسرار العر -ٕ

 العبارات واأللفاظ فقهاي لعل أحداي من معاصرٌه لم ٌبلؽه.

أن كتاب سٌبوٌه ٌعد خالصة وافٌة لجمٌع المسائل النحوٌة وتد رتبلت هلذ   -ٖ

المسائل بطرٌقة علمٌة فرٌدة، تدل على دتة سٌبوٌه وعناٌته بالبحث وتتبلع 

 خصائص لؽة العرب.
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دتلة سلٌبوٌه فلى اإللملام بالقواعلد أن كتاب سٌبوٌه مجهود علمى ٌدل عللى  -ٗ

النحوٌة، فهو صورة لجهود  وجهود من سبقه من النحاة، إل أن شخصلٌته 

فٌه واضحة توٌة، وتد ظهرت هذ  الشخصٌة فلى ترتٌلب الكتلاب وتبوٌبله، 

وحسن تعلٌل القواعد، وجودة الترجٌ  عند الختالؾ، واسلتخراح الفلروم 

 لحرص على الشواهد الونٌقة.من القٌاس الذى زخر به الكتاب، وفى ا

أن علم النحو الذى نما وشام حتى ٌومنا هذا هو النحو البصرى، فجمٌع ما  -٘

 ٌتعل، بالمصطلحات واألصول النحوٌة وردت عنهم.

لقد امتاز أئمة النحو القدامى بعقول فذة تادرة على اإلبلدام والبتكلار، وللم  -ٙ

هللم شخصللٌتهم ٌكونللوا فقللط ٌللرددون مللا ٌنقلونلله عللن شللٌوخهم. فكانللت ل

المستقلة فى معالجة المسائل النحوٌة وإبدا  الرأى فٌها، ولو أدى ذللك إللى 

 مخالفة شٌوخهم، فلم ٌكونوا ٌاخذون إل عن تناعة.

أن نحللاة البصللرة تحللدنوا عللن العامللل والمعمللول وتللدموا األسللاس النظللرى  -1

ى والتطبٌقى الخاص بهما، وتوتفوا أمام علل النحلو، وكلان الخلٌلل رائلداي فل

هللذا المجللال، واهتمللوا بالقٌللاس وأركانلله وكٌفٌللة اإلفللادة منلله فللى المجللال 

 النحوى.

لقد ترتب على اخلتالؾ طرائل، النحلاة تجلا  الظلواهر النحوٌلة، أن تباٌنلت  -5

أنظارهم وتعددت مناهجهم فى تفسلٌر الظلاهرة الواحلدة واسلتنباط األحكلام 

ٌهم أو وردوا علٌهلا الفاعلة فٌها، فقد كانت الشواهد النحوٌة التى وردت عل

واحدة أو تكاد، بٌد أن استقرا هم إٌاها ألجل رصد الظواهر المطلردة فٌهلا 

واستخراح األحكام  القواعد( التى تجرى علٌها، كان ٌتفاوت ول سٌما فى 

 تفسٌر تلك الظواهر، والبحث عن عواملها وعللها.

الؾ بلٌن أن اختالؾ الخلٌل وسٌبوٌه تد وتع فى مسائل فرعٌة، وكذلك الخ -5

سٌبوٌه وٌلونس. وملن نلم فل ن الخلالؾ النحلوى للم ٌبلدأ حقٌقلة إل عللى ٌلد 

األخفش تلمٌذ سٌبوٌه حٌث خالفه وخالؾ البصرٌٌن فى مسائل كنٌرة جداي، 

 وتد عد  بعضهم واضع أسس المدرسة الكوفٌة.

أن األخفش هو أكبر أئمة النحو البصرى بعد سلٌبوٌه، وأنله هلو اللذى فلت   -ٓٔ

مدرسلة الكوفلة  –فٌملا بعلد  –علٌه، بل هو الذى أعد لتنشا أبواب الخالؾ 

نم المدارس المتاخرة المختلفة؛ ف نه كان عالماي بلؽات العلرب، وكلان ناتلب 
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الذهن حاد الذكا ، فخالؾ أستاذ  سٌبوٌه فى كنٌر من المسائل، وحمل ذلك 

 عنه الكوفٌون، ومضوا ٌتسعون فٌه، فتكونت مدرستهم.

ن كبلار علملا  العربٌلة اللذٌن احتللوا مكانلة رفٌعلة بملا ٌعد المبرد واحلداي مل -ٔٔ

تللدموا مللن أعمللال علمٌللة ممتللازة. فهللو خللالؾ أسللتاذ  سللٌبوٌه فللى بعللو 

 المسائل الفرعٌة.

وظلؾ النحللاة بعللو تواعللد الفلسللفة والفقلله والمنطلل، فللى الللدرس النحللوى،  -ٕٔ

وٌتمنللل هللذا التوظٌللؾ فللى العوامللل والعلللل النحوٌللة، فاصللب  النحللو مٌللداناي 

اي لالفتراضات والشواهد المفتعلة والمدسوسة التى بنٌت علٌهلا بعلو خصب

القواعلللد، كملللا أصلللب  مٌلللداناي لهلللذا الحشلللد الهائلللل ملللن اآلرا  المتعارضلللة 

 والمتناتضة فى المسالة الواحدة من مسائل.

هلل (، وتصللل إلللى 5ٖٙتنتهللى مدرسللة البصللرة بللابى سللعٌد السللٌرافى  ت -ٖٔ

م المتشللابكة. وكانللت تقابلهللا منللذ ؼاٌتهللا مللن تاصللٌل القواعللد ومللد الفللرو

هلل ( ومللا ألهملله بلله األخفللش مللن الخللالؾ علللى سللٌبوٌه 55ٔالكسللائى  ت 

 مدرسة الكوفة.

 الحمد هلل رب العالمٌن
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 المصادر والمراجع

 د. أحمد مختار عمر:

 م.515ٔالبحث اللؽوى عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة النالنة،  -ٔ

 بن محمد األشمونى(:األشمونى  أبو الحسٌن على 

شرة الشمونى على ألفٌة ابن مالك، تحقٌ،/ محمد محٌى الدٌن عبدالحمٌد،  -ٕ

 م.5٘٘ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

 األعشى الكبٌر:

دٌوان األعشلى الكبٌلر، شلرة وتعلٌل، د. محملد حسلن حسلٌن، دار النهضلة  -ٖ

 م.51ٗٔالعربٌة، بٌروت، 

 ى(:األعلم الشنتمرى  ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌس

تحصللٌل عللٌن الللذهب مللن معللدن جللوهر األدب فللى علللم مجللازات العللرب،  -ٗ

 -هل ٘ٔٗٔتحقٌ، د. زهٌر عبد المحسن سلطان، ملسسة الرسالة، بٌروت، 

 م.55ٗٔ

 األلوسى  أبو الننا  السٌد محمود بن عبد هللا األلوسى(:

فى تفسٌر القلر،ن العظلٌم والسلبع المنلانى، دار إحٌلا  التلراث  روة المعانى -٘

 ى، بٌروت، د. ت.العرب

 امرل القٌس:

دٌللوان امللرئ القللٌس، تحقٌلل،/ محمللد أبللو الفضللل إبللراهٌم، دار المعللارؾ،  -ٙ

 القاهرة، الطبعة الرابعة، د. ت.

 ابن األنبارى  أبو البركات كمال الدٌن عبد الرحمن بن محمد(:

أسللرار العربٌللة، تحقٌلل،/ محمللد بهجللة البٌطللار، مطبعللة الترتللى، دمشلل،،  -1

 م.5٘1ٔ -ه 11ٖٔ

إلنصللاؾ فللى مسللائل الخللالؾ، تحقٌلل،/ محمللد محٌللى الللدٌن عبللد الحمٌللد، ا -5

 م.55ٖٔالمكتبة العصرٌة، صٌدا، 
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نزهة األلبا  فى طبقات األدبا ، تحقٌ،/ محمد أبو الفضلل إبلراهٌم، مطبعلة  -5

 م.5ٙ1ٔالمدنى، القاهرة، 

 برجشتراسر:

التطلور النحلوى للؽلة العربٌلة، أخرجلله وصلححه وعلل، علٌله/ د. رمضللان  -ٓٔ

 م.ٖٕٓٓ -ه ٖٕٗٔالتواب، الخانجى، القاهرة، الطبعة الرابعة، عبد 

 بروكلمان:

تللارٌخ األدب العربللى، ترجمللة/ د. رمضللان عبللد التللواب، راجللع الترجمللة  -ٔٔ

 د.السٌد ٌعقوب بكر، دار المعارؾ، القاهرة، الطبعة النانٌة، د. ت.

 ابن بسام  على بن بسام الشنترٌنى(:

حقٌل،/ د. إحسلان عبلاس، دار النقافلة، الذخٌرة فى محاسن أهل الجزٌلرة، ت -ٕٔ

 م.515ٔبٌروت، 

 بشر بن أبى خازم:

دٌوان بشر بن أبى خازم، تحقٌل، د. علزة حسلن، مطبعلة الترتلى، دمشل،،  -ٖٔ

 م.5ٙٓٔ

 البؽدادى  أبو بكر أحمدبن على الخطٌب البؽدادى(:

تللارٌخ بؽللداد، تحقٌلل،/ مصللطفى عبللد القللادر عطللا، دار الكتللب العلمٌللة،  -ٗٔ

 م.551ٔبٌروت، لبنان، 

 البؽدادى  عبد القادر بن عمر(:

خزانللة األدب وللللب لبلللاب العللرب، تحقٌللل،/ عبلللد السللالم محملللد هلللارون،  -٘ٔ

 م.55ٗٔالخانجى، القاهرة، الطبعة النانٌة، 

 البطلٌوسى  أبو محمد عبد هللا بن محمد بن السٌد البطلٌوسى(:

 اإلنصاؾ فى التنبٌه عللى األسلباب التلى أوجبلت الخلتالؾ بلٌن المسللمٌن -ٙٔ

 م.51ٗٔفى ،رائهم، تحقٌ،/ محمد رضوان الداٌة، دار الفكر، دمش،، 

 التنوخى  أبو المحاسن المفضل التنوخى(:
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تلللللارٌخ العلملللللا  النحلللللوٌٌن، تحقٌللللل،/ د. عبلللللد الفتلللللاة محملللللد الحللللللو،  -1ٔ

 م.55ٔٔ -ه ٔٓٗٔالرٌاو،

 الجاحظ  أبو عنمان عمرو بن بحر الجاحظ(:

م محملد هلارون، دار المعلارؾ، البٌان والتبٌٌن، تحقٌ، وشرة/ عبلد السلال -5ٔ

 م.51٘ٔ -ه 5ٖ٘ٔالقاهرة، الطبعة الرابعة، 

 جرٌر:

دٌللوان جرٌللر، تحقٌلل،/ نعمللان أمللٌن طلله، دار صللادر للطباعللة والنشللر،  -5ٔ

 م.5ٙٓٔبٌروت، 

 ابن الجزرى  شمس الدٌن أبو الخٌر محمد بن محمد(:

ؼاٌللة النهاٌللة فللى طبقللات القللرا ، عنللى بنشللر / برجشتراسللر، الخللانجى،  -ٕٓ

 قاهرة، د. ت.ال

 د. جعفر ناٌؾ عبابنة:

مكانللة الخلٌللل بللن أحمللد فللى النحللو العربللى، دار الفكللر للنشللر والتوزٌللع،  -ٕٔ

 م.55ٗٔ -ه ٗٓٗٔعمان، 

 ابن جنى  أبو الفت  عنمان بن جنى(:

الخصائص، تحقٌ،/ محملد عللى النجلار، الهٌئلة المصلرٌة العاملة للكتلاب،  -ٕٕ

 م.555ٔالقاهرة، الطبعة الرابعة، 

اإلعلللراب، تحقٌللل،/ د. حسلللن هنلللداوى، دار القللللم، دمشللل،،  سلللر صلللناعة -ٖٕ

 م.55٘ٔ -ه ٘ٓٗٔ

المحتسب فى تبٌٌن وجلو  شلواذ القلرا ات واإلٌضلاة عنهلا، تحقٌل،/ عللى  -ٕٗ

النجللدى ناصللؾ ود. عبللد الحلللٌم النجللار ود. عبللد الفتللاة شلللبى، المجلللس 

 م.555ٔ -ه ٕٓٗٔاألعلى للشئون اإلسالمٌة، القاهرة،

لتصللرٌؾ للمللازنى، حققلله األسللتاذان/ إبللراهٌم المنصللؾ فللى شللرة كتللاب ا -ٕ٘

 م.5٘ٗٔ -ه 1ٖٖٔمصطفى وعبد هللا أمٌن، القاهرة، 

 ابن الحاجب   أبو عمرو عنمان بن عمر(:
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األمللالى النحوٌللة، تحقٌلل،/ عللدنان صللال  مصللطفى، دار النقافللة، الدوحللة،  -ٕٙ

 م.55ٙٔتطر، 

 حاتم الطائى:

ة اللبنانٌلة للكتلاب، دٌوان حاتم الطلائى، تحقٌل،/ د. فلوزى عطلوى، الشلرك -1ٕ

 م.5ٙ5ٔ

 حاجى خلٌفة:

 كشؾ الظنون عن أسامى الكتب والفنون، مكتبة المننى، بٌروت، د.ت. -5ٕ

 أبو حٌان األندلسى:

البحر المحٌط، تحقٌ،/ د. رجب عنمان محملد، مراجعلة/ د. رمضلان عبلد  -5ٕ

 التواب، الخانجى، القاهرة، د. ت.

الرسللالة، بٌللروت، تللذكرة النحللاة، تحقٌلل،/ عفٌللؾ عبللد الللرحمن، ملسسللة  -ٖٓ

 م.55ٙٔ

 خالد األزهرى  زٌن الدٌن خالد ابن عبد هللا ابن أبى بكر الجرجاوى(:

شرة التصرٌ  على التوضٌ  على ألفٌة ابن مالك، مطبعلة عٌسلى الحلبلى  -ٖٔ

 وشركا ، القاهرة، د. ت.

 ابن خلكان  أحمد بن محمد بن أبى بكر(:

محٌى الدٌن عبدالحمٌلد،  وفٌات األعٌان وأنبا  أبنا  الزمان، تحقٌ،/ محمد -ٕٖ

 مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة، د.ت.

 الدمامٌنى:

تعلٌلل، الفرائللد علللى تسللهٌل الفوائللد، تحقٌلل،/ د. محمللد المفللدى، الرٌللاو،  -ٖٖ

 م.55ٖٔ -ه ٖٓٗٔ

 الرضى  رضى الدٌن محمد بن الحسن الستراباذى النحوى(:

 م.55٘ٔ -ه ٘ٓٗٔشرة الكافٌة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  -ٖٗ

بٌدى  أبو بكر محمد بن الحسن(:ا  لز 
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طبقلللات النحلللوٌٌن واللؽلللوٌٌن، تحقٌللل،/ محملللد أبلللو الفضلللل إبلللراهٌم، دار  -ٖ٘

 م.51ٖٔ -ه 5ٕٖٔالمعارؾ، القاهرة، 

 الزجاجى  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسح،(:

اإلٌضاة فى علل النحو، تحقٌ،/ د. مازن المبارك، دار النفائس، بٌلروت،  -ٖٙ

 .م55ٙٔالطبعة السادسة، 

 سعٌد األفؽانى :

 من تارٌخ النحو، دار الفكر، دمش،، د. ت. -1ٖ

 ابن سالم الجمحى  محمد(:

طبقلللات فحلللول الشلللعرا ، تحقٌللل،/ محملللود محملللد شلللاكر، دار المعلللارؾ،  -5ٖ

 القاهرة، د. ت.

 السهٌلى  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهٌلى(:

البنا، دار العتصام، القاهرة، نتائ  الفكر فى النحو، تحقٌ،/ محمد إبراهٌم  -5ٖ

 م.55ٗٔالطبعة النانٌة، 

 سٌبوٌه  أبو بشر عمرو بن عنمان بن تنبر(:

 الكتاب، تحقٌ،/ عبد السالم محمد هارون، دار الجٌل، بٌروت، د.ت. -ٓٗ

 السٌرافى  أبو سعٌد الحسن بن عبد هللا(:

أخبللار النحللوٌٌن البصللرٌٌن ومللراتبهم وأخللذ بعضللهم مللن بعللو، تحقٌلل،/  -ٔٗ

 إبراهٌم البنا، دار العتصام، القاهرة، د. ت. محمد

 ابن السٌرافى  أبو محمد ٌوسؾ بن أبى سعٌد الحسن بن عبد هللا(:

شرة أبٌات سٌبوٌه، تحقٌ،/ د. محمد على سلطانى، دار المامون للتلراث،  -ٕٗ

 م.51٘ٔدمش،، 

 السٌوطى  جالل الدٌن عبدالرحمن بن أبى بكر(:

المعللارؾ العنمانٌللة، حٌللدر أبللاد، الطبعللة  األشللبا  والنظللائر فللى النحللو، دار -ٖٗ

 ه .5ٖ٘ٔالنانٌة، 
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التتراة فى علم أصول النحلو، تلرأ  وعلل، علٌله/ د. محملود ٌلاتوت، دار  -ٗٗ

 م.ٕٙٓٓ -ه ٕٙٗٔالمعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 

 بؽٌة الوعاة فى طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، دار المعرفة، بٌروت، د. ت. -٘ٗ

 د. شوتى ضٌؾ:

 ة، دار المعارؾ، القاهرة، الطبعة السادسة، د.ت.المدارس النحوٌ -ٙٗ

 الصبان  محمد بن على(:

حاشٌة الصبان على شرة األشمونى، دار إحٌلا  الكتلب العربٌلة، القلاهرة،  -1ٗ

 د. ت.

 أبو الطٌب اللؽوى:

مراتب النحوٌٌن، تحقٌ،/ محمد أبو الفضل إبراهٌم، مطبعة نهضة مصلر،  -5ٗ

 القاهرة، د. ت.

 م:د. عبد العال سالم مكر

 القر،ن الكرٌم وأنر  فى الدراسات النحوٌة، دار المعارؾ، القاهرة، د.ت. -5ٗ

المدرسة النحوٌة فى مصر والشام فى القرنٌن السابع والنامن من الهجلرة،  -ٓ٘

 م.55ٓٔدار الشرو،، بٌروت، 

 د. عبد  على الراجحى:

 م.55ٕٔدروس فى المذاهب النحوٌة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  -ٔ٘

 صفور اإلشبٌلى:ابن ع

شللرة جمللل الزجللاجى، تحقٌلل،/ د. صللاحب أبللو جنللاة، وزارة األوتللاؾ،  -ٕ٘

 م.55ٓٔالعرا،، 

ضرائر الشعر، تحقٌ،/ السٌد إبراهٌم محمد، دار األندلس، بٌروت، الطبعة  -ٖ٘

العكبلرى  أبلو البقلا  عبلد هللا بلن الحسلٌن بلن  م.55ٕٔ -ه ٕٓٗٔالنانٌة، 

 عبد هللا(:
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 م.55ٓٔالمكتبة التوفٌقٌة، القاهرة،  التبٌان فً إعراب القر،ن، -ٗ٘

 د. على توفٌ، الحمد و د. ٌوسؾ جمٌل الزعبى:

المعجلللم اللللوافى فلللى أدوات النحلللو العربلللى، دار األملللل، إربلللد، األردن،  -٘٘

 م.ٕٓٔٓ

 د. على النجدى ناصؾ:

 م.5ٖ٘ٔسٌبوٌه إمام النحاة، مطبعة لجنة البٌان العربى، القاهرة،  -ٙ٘

  ابن عقٌل(:ابن عقٌل  بها  الدٌن عبدهللا

شلللرة ابلللن عقٌلللل عللللى ألفٌلللة ابلللن ماللللك، تحقٌللل،/ محملللد محٌلللى اللللدٌن  -1٘

 م.55ٓٔ -ه ٓٓٗٔعبدالحمٌد، مكتبة التراث، القاهرة، الطبعة العشرون،

المساعد على تسلهٌل الفوائلد، تحقٌل،/ د. محملد كاملل بركلات، دار الفكلر،  -5٘

 م.55ٓٔ -ه ٓٓٗٔدمش،، 

 ن العكبرى(:العكبرى  أبو البقا  عبد هللا بن الحسٌ

التبٌان فى إعراب ؼرٌب القر،ن، تحقٌ،/ على محمد البجلاوى، دار إحٌلا   -5٘

 م.51ٙٔالكتب العربٌة، القاهرة، 

 ابن العماد  عبد الحى بن أحمد(:

 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، مكتبة القدسى، القاهرة، د. ت. -ٓٙ

 عمر بن أبى ربٌعة:

ى مهنللا، دار الكتللب دٌللوان عمللر بللن أبللى ربٌعللة، شللرة وتقدٌم/عبللد عللل -ٔٙ

 م.55ٕٔالعلمٌة، بٌروت، الطبعة النانٌة،

 د. فتحى عبد الفتاة الدجنى:

 م.51ٗٔظاهرة الشذوذ فى النحو العربى، وكالة المطبوعات، الكوٌت،  -ٕٙ

 الفرا   أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد(:
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معللانى القللر،ن، تحقٌلل، أحمللد ٌوسللؾ نجللاتى ومحمللد علللى النجللار، الجللز   -ٖٙ

تحقٌ، د. عبد الفتاة شللبى  -على النجار الجز  النانى تحقٌ، محمد -األول

الهٌئللة المصللرٌة العامللة للكتللاب،  -وعلللى النجللدى ناصللؾ الجللز  النالللث

 م.ٕٔٓٓ -55ٓٔالقاهرة، الطبعة النانٌة، 

 أبو الفرح األصفهانى:

 م.5ٙ٘ٔاألؼانى، طبع دار الكتب المصرٌة، القاهرة،  -ٗٙ

 الفرزد،  همام بن ؼالب(:

، شلللرحه وضلللبطه/ عللللى فلللاعور، دار الكتلللب العلمٌلللة، دٌلللوان الفلللرزد، -٘ٙ

 م.551ٔبٌروت، 

 القرطبى  أبو عبدهللا محمد بن أحمد األنصارى(:

 م.5ٕ٘ٔ -ه 1ٕٖٔالجامع ألحكام القر،ن، دار الكتب، القاهرة،  -ٙٙ

 القفطى  جمال الدٌن أبو الحسن على بن ٌوسؾ(:

إبراهٌم، مطبعة دار إنبا  الرواة على أنبا  النحاة، تحقٌ،/ محمد أبو الفضل  -1ٙ

 الكتب المصرٌة، القاهرة، د. ت.

 المالقى  أبو جعفر أحمد بن عبد النور المالقى(:

رصؾ المبانى فلى شلرة حلروؾ المعلانى، تحقٌل، د. أحملد الخلراط، دار  -5ٙ

 القلم، دمش،، د. ت.

 ابن مالك:

تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد، تحقٌل،/ محملد كاملل بركلات، دار الكتلاب  -5ٙ

 ه .51ٖٔالقاهرة، العربى، 

 المبرد  أبو العباس محمد بن برٌد(:

الكامل فى اللؽة واألدب، تحقٌ،/ محمد أبو الفضل إبراهٌم والسٌد شلحاته،  -1ٓ

 مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، د. ت.
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المقتضللب، تحقٌلل،/ محمللد عبللد الخللال، عضللٌمة، المجلللس األعلللى للشللئون  -1ٔ

 م.55ٗٔ-ه ٓٔٗٔاإلسالمٌة، القاهرة،

 د الطنطاوى:محم

نشاة النحو وتارٌخ أشهر النحاة، دار المعارؾ، القاهرة، الطبعلة الخامسلة،  -1ٕ

 م.51ٖٔ

 د. محمود سلٌمان ٌاتوت:

 م.ٕٓٓٓأصول النحو العربى، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  -1ٖ

 م.ٕ٘ٓٓدراسات فى فقه اللؽة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، -1ٗ

 م.ٖٕٓٓرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، النحو التعلٌمى، دار المع -1٘

مصلللادر (، دار المعرفلللة  -نصوصللله -أعالمللله -النحلللو العربلللى  تارٌخللله -1ٙ

 م.55ٗٔالجامعٌة، اإلسكندرٌة، 

 محٌى الدٌن دروٌش:

بٌللروت،  -دار ابللن كنٌللر، دمشلل، –إعللراب القللر،ن وبٌانلله، دار الٌمامللة  -11

 م.ٕ٘ٓٓ -ه ٕٙٗٔالطبعة التاسعة، 

 م المرادى(:المرادى  بدر الدٌن بن تاس

الجنى الدانى فى حروؾ المعانى، تحقٌ،/ د. فخر الدٌن تباوة ومحمد نلدٌم  -15

 فاضل، دار الكتب العلمٌة، بٌروت.

 الشٌخ/ مصطفى ؼالٌٌنى:

جامع الدروس العربٌة، راجعله ونقحله/ د. عبلد الملنعم خفاجلة، منشلورات  -15

 - هل5ٓٗٔالمكتبة العصلرٌة، صلٌدا، بٌلروت، الطبعلة النانٌلة والعشلرون، 

 م.555ٔ

 ابن المعتز:

 

طبقات الشعرا ، تحقٌل،/ عبلد السلتار أحملد فلراح، مطبعلة دار المعلارؾ،  -5ٓ

 القاهرة، د. ت.
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 المفضل بن سلمة:

مختصر المذكر والملنلث، تحقٌل،/ د. رمضلان عبلد التلواب، جامعلة علٌن  -5ٔ

 م.5ٙ5ٔشمس، القاهرة،، 

 مكى بن أبى طالب القٌسى:

م صلال  الضلامن، ملسسلة الرسلالة، ُمشكل إعراب القر،ن، تحقٌ،/ د. حلات -5ٕ

 م.551ٔ -ه 1ٓٗٔبٌروت، الطبعة النالنة،

 ابن منظور  أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم(:

لسان العرب، تحقٌ،/ عبد هللا على الكبٌر، ومحمد أحمد حسب هللا، وهاشم  -5ٖ

 محمد الشاذلى، دار المعارؾ، القاهرة، د. ت.

 بن إبراهٌم النٌسابورى المٌدانى(:المٌدانى  أبو الفضل أحمد بن محمد 

مجمللع األمنللال، تحقٌلل،/ محمللد محٌللى الللدٌن عبللد الحمٌللد، مطبعللة السللنة  -5ٗ

 م.55٘ٔالمحمدٌة، القاهرة، 

 النابؽة الذبٌانى:

دٌللوان النابؽللة الللذبٌانى  صللنعه ابللن السللكٌت(، تحقٌلل، د. شللكرى فٌصللل،  -5٘

 م.5ٙ5ٔبٌروت، 

 .ابن  النحاس  أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس(

إعللراب القللر،ن، تحقٌلل،/ د. زهٌللر ؼللازى زاهللد، عللالم الكتللب، بٌللروت،  -5ٙ

 م.55٘ٔالطبعة النانٌة، 

شرة أبٌلات سلٌبوٌه، تحقٌل،/ د. زهٌلر ؼلازى زاهلد، علالم الكتلب، مكتبلة  -51

 م.55ٙٔ -ه ٙٓٗٔالنهضة العربٌة، بٌروت، 

 ابن الندٌم  محمد بن إسح،(:

 

 الفهرست، المكتبة التجارٌة، القاهرة، د. ت. -55

 نهاد الموسى: د.
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 م.51ٙٔفى تارٌخ العربٌة، الجامعة األردنٌة، عمان،  -55

 ابن هشام األنصارى  جمال الدٌن عبد هللا بن هشام(:

أوضلل  المسللالك إلللى ألفٌللة ابللن مالللك، تحقٌلل،/ الشللٌخ محمللد البقللاعى، دار  -5ٓ

 م.ٕٓٓٓ -ه ٕٓٗٔالفكر، بٌروت، 

 شرة شذور الذهب فى معرفة كالم العرب، القاهرة، د. ت. -5ٔ

مؽنى اللبٌب عن كتب األعارٌب، تحقٌ،/ د. مازن المبلارك، ومحملد عللى  -5ٕ

 م.55٘ٔحمد هللا، راجعه/ سعٌد األفؽانى، دار الفكر، بٌروت، 

 د. ولٌد حسٌن:

نظرٌة النحو العربى فى ضو  تعدد أوجه التحلٌلل النحلوى، دار فضلا ات  -5ٖ

 م.5ٕٓٓللنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، األردن، 

  شهاب الدٌن أبو عبد هللا بن عبد هللا(:ٌاتوت الحموى 

معجم األدبا ، تحقٌ،/ د. إحسلان عبلاس، دار الؽلرب اإلسلالمى، بٌلروت،  -5ٗ

 م.55ٖٔلبنان، 

 ابن ٌعٌش موف، الدٌن، أبو البقا ، ٌعٌش بن على بن ٌعٌش النحوى(:

 شرة المفصل، مكتبة المتنبى، القاهرة، د. ت. -5٘
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 ملخص البحث

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

لحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على أشلرؾ الخلل، سلٌدنا محملد ا
 وعلى ،له وصحبه، أجمعٌن. 

 وبعد.

فتعد مدرسة البصرة واضعة النحو العربى بمعظم القضاٌا والظواهر التلى 
تندرح تحته؛ فقد تحدث نحاتهلا علن العاملل والمعملول وتلدموا األسلاس النظلرى 

ا أملام عللل النحلو، وكلان الخلٌلل رائلداي فلى هلذا والتطبٌقى الخاص بهما، وتوتفلو
 المجال، واهتموا بالقٌاس وأركانه وكٌفٌة اإلفادة منه فى المجال النحوى.

ولكن ظهرت بعو المسائل الخالفٌة بلٌن نحلاة البصلرة وكانلت تسلٌر فلى 
 اتجاهٌن:

أن ٌخللالؾ أحللد نحللاة البصللرة مللا درح علٌلله جمهللور نحللاة المدرسللة  األول:  
 أٌه نحو مذهب الكوفة أو ٌنفذ إلى رأى خاص به.وٌذهب بر

أن ٌخالؾ أحد نحاة البصرة رأٌاي لنحوى ،خر فى هذ  المدرسة. وعللى  النانى: 
 ذلك، فقد تسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهٌد وفصلٌن وخاتمة.

 فاما التمهٌد: فقد درست فٌه نشاة المدرسة النحوٌة وشروطها. 

 لت فٌه نشاة النحو العربى وظهور مدرسة البصرة.وأما الفصل األول: فقد تناو

 وأما الفصل النانى: فقد درست فٌه القضاٌا الخالفٌة بٌن نحاة البصرة.

لا شلامالي  ٌي وحللت القضاٌا أو المسائل الخالفٌة بٌن نحاة البصرة تحللٌالي نحو
ا على المنه  الوصفى التحلٌلى فضالي عن المنه  التارٌخى.  معتمدي

تملة، وفٌهلا تناوللت أهلم نتلائ  البحلث. وألحقلت بله تائملة المصلادر نم كانلت الخا
 والمراجع التى استعنت بها .

 وبع  د.

فهللذ  محاولللة تمللت بهللا جللاداي مخلصللاي فلل ن كانللت نافعللة فبهللا ونعمللت، وإن 
 كانت األخرى فال ٌكلؾ هللا نفساي إل وسعها.

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  ُ ٌََرى هللاَّ   َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْلِمُنوَن َوتُِل اْعَملُوا َفَس

 (٘ٓٔصد، هللا العظٌم     سورة التوبة/         

 


