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  :ةــمقدم
ـ  األخيرة من العلماء في القرون      ركثياتجه    وضـع المختـصرات     ىإل

سعوا و ي نأ دون   ةلجوهريام الحدود والقواعد والمسائل     لتض ،والصرفية النحوية
، ماودراسـته  فالنحو والـصر  فهم  ى   بها عل  االستعانة العلم   ة طلب عفيها ليستطي 

  ).هـ646ت(هذه المختصرات الشافية في الصرف ألبن الحاجب من و
ـ وقد ضمنت هذه المختصرات خالصة مركزة من المـصادر           ، ةنحوي

 تلك المـصادر مـن خالفـات فـي          أصحاب مابين   إلى اإلشارةمع  ،  ةوصرفي
  .ونات يسمون هذه المختصرات ماوكانو، توالمصطلحاوالفروع ، األصول

ـ بل تعدى   ،  ورةثوالمن المنظومة المتون   ىولم يقتصر هذا النمط عل      ىإل
جمـل   أ ماوتفصيل  ،   من المتون  ضما غم لتوضيح  ،  المتون بنوعيها شرح هذه   
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وفيه الوجيز والبسيط   ،  لقصر والسهولة والعسر  و يتراوح بين الطول وا    هو،  منها
وشـرحه  ،  شافية ابن الحاجب  علي  ) 0688ت(رابادي   الدين االست  رضيكشرح  

 بحثنـا   الذي هو موضـوع    ةيف ومن شراح الشا   أيضاً البن الحاجب    ةلكافيا ىعل
ـ   (السميفي شرحه    )األنصاريزكريا  ( )  فـي شـرح الـشافية      ةالمناهج الكافي

، ابن الحاجـب مـوجزة    سيرة   األول: ةرئيس ينواعنثة   ثال متضمنا هذا البحث    
ردود زكريـا   : والثالـث   أيـضا   مـوجزة   األنصاري سيرة ابن زكريا  : والثاني

   .األنصاري
بن الحاجبا -الًأو :  
  سمه ومولده ا

بـن  اهو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمر جمال الـدين               
  .)1(كردي األصل، يةمالكي من كبار العلماء العرب، هفقي، الحاجب

  : مؤلفاته
   :يبن الحاجب هامن أبرز مؤلفات 

  .الكافية في النحو ) 1
  .فية في الصرفشاال ) 2
  .األمالي النحوية ) 3
  الوافية نظم الكافية  ) 4
  .)2(األمهات في الفقه المالكيجامع  )5

  : هـــوفات
   .)3() هـ646 (ةن وستمئيبن الحاجب سنة ست وأربعاتوفي 

  :ة موجزارياألنصزكريا  سيرة -ثانياً
  :اسمه ولقبه

،  الـسنبكى  األنـصاري حمد بن زكريـا الـزين       أزكريا بن محمد بن     
  .)4(األزهري، القاهري
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  : مصنفاته
  : كثيرة منها  مصنفات األنصاريترك زكريا 

  شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي  ) 1
   للبيضاوي األصول علم إلىشرح منهاج الوصول  ) 2
 .)5(الدرر السنية: سماهاحاشية علي شرح ابن الناظم  ) 3

  البيضاويحاشية  علي تفسير  ) 4

 .)6(شرح صحيح مسلم ) 5

   :هــوفات

 سنة سـت وعـشرين      األنصاري وفاة زكريا    أن ىاتفقت المصادر عل  
  )7()هـ926(سعمئة تو

  "ردود زكريا األنصاري -ثالثاً
وهو مـصدر رددتُ الـشّيء ورده       ،  صرف الشيء ورجعة  : الرد لغة 

  .)8(ومرداً وترداداً، داًيرده ر
 علية القـارئ أو الـشّارح أو        قال يواف فالرد إذن يقوم على رفض ما       

  .الدارس بالحجة والدليل
 شغلت  وألفاظأخذ زكريا األنصاري  في رده ألواناً عبر عنها بعبارات           

تـي  الحيز الكبير من الشّرح ورد وده لم تكن مقتصرةً على المسائل الصرفية ال            
رد فيها على العلماء الذين سبقوه كا المبرد والمازني والزمخشري بـل تعـدتها     

لـيس علـى   (ومن عبارات الرد   ،  وركنهاإلي تناول قصور عبارة ابن الحاجب       

وفيمـا يـأتي عـرض      ،   وغيرها )لوقال كذا لكان أولى   ( و )فية نظر ( و )ةطالقإ
  . الرد ودألهممبسوط  

   :مييالمصدر الم

  .)9()المفاعلة للداللة على مجرد الحدثدوء بميم زائدة مفتوحة لغير سم مبا(هو 
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يفتح الميم  " ل  عفْ على وزن م   الثالثي فهو يصاغ من الفعل      هغتاأما صي 
    بتَكْوالعين والسكون الفاء نحو م  ،ومكان مثاال واوياً    ا من ذلك م   ويستثنى،  لخَد

بفتح المـيم   " لِعفْم "وف الفاء في المضارع فيكون على زنة      ذ مح اآلخرصحيح  
  .)10("فِقوم"و"  دِعوم"وكسر العين نحو 

ـ  اأوضح ابن الحاجب في شافيته كيفية صي       :هغة المصدر الميمـي بقول
ـ    عفْ المصدر من الثالثي المجرد أيضا على م       يءويج( ـ قْردا كم ل قياسـاً مطّ ل تَ
ومضركْب وأما مرم ومع11()فنادران ن وال غير هماو(.  

 المصدر من الثالثـي     يءز مج وجم من هذا النص أن ابن الحاجب ي       يفه
" لعفْم" في المضارع على    فاؤه حذفت   الالم   مثاالً واوياً صحيح     نمما كا المجرد  

 ابـن   اوقد وضـعه  " معون"و" مكْرم"إال كلمتان هما    " مفْعل"أوالً ولم يأِت على     
  في موضعين أ   ه علي االعتراض مما دفع زكريا األنصاري إلي    ،  الحاجب بالندرة 
 أن يـستثني منـه المثـال        هوكان علي ( : قال إذ  ) مطرداقياسا  (ولهما في قوله    

الواوي حذف فاؤه في المضارع ولم يكن المه حرف علة ألن المصدر الميمـي    
يكسر العين كالموِعد وذلك ألن الواو بـين الفتحـة والكـسرة            " مفِعل"منه على   

  .)12(والفتحةأحذفّ منه بين الفتحة 

 )10( الرضـي  هفقـد سـبق   ،  مـسبوق بهـذا الـرد     وزكريا األنصاري   
ـ        )هـ746تـ( )11(والجاريردى ابـن  –قولـه  (ه أما رد الرضـي فمتمثـل بقول

ـ  )12()إطالقهليس على  " قياس مطرداً  "–الحاجب  ه ثم يعلل هذا االعتـراض بقول
 مصدراً كان أو زمانـاً       منه بكسر العين كالموِعد والموِجل     الواويالن المثال   (

  .)13()على ما ذكره سبيويه
 الجاريردى وجدناه يعترض على قول ابـن        إلى انتقلنا من الرضي     وإذا
كان فاؤه حـرف   ما )14(طلق المصنف الكالم لكن في الصحاح    أ(: الحاجب بقوله 

ـ     ـ  إفا لمصدر منه بالكسر كالموضع و     " يضع"علة سقطت في مستقبله ك  تن ثبت



 ��� ا��ـ� �
اد ��ـ�ل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    د

  

 ف2008 ا����ا���د .... ـــــــــــــــــــــــــ ا����� ا������ـــــــــــــــــــ
  
  

  

57  
  

ـ الفاء في مستقبل   وان سقط فاؤه فـي     ،  أو كان المه أيضاً حرف علة     " يوجل"ه ك
ـ  ومن ،  )15(فالمصدر منه مفتوح العين أيضا كالموجل والموقى      " يقي"المستقبل ك

ترك أثراً واضحاً فـي شـرح       ى  ثالثة نلحظ أن الرض   الالموازنة بين النصوص    
كريـا  زف،  مـسألة  فروقاً في معالجة ال    ثمة إالّ أن    األنصاريوزكريا  الجاريردى  
  .يوالجار برد الرضي لم يتقَّيد بعبارة األنصاري

 ألن المصدر يكـون علـى       ؛ الشّراح صحيح    إليه بما ذه  أن   وعندي
  .وموِعد، بفتح العين إالّ المثال الواوي فإنّه يكون بالكسر فيقال موِرد" مفْعل"

   ا ردالثاني فتمثل بقول ابن الحاجب     زكريا األنصاري   أم )   م وكْرا من  وأمـوعم
ك يضم العـين    لُْأر وم سُيك وم لُُهواعلم أنّه قد جاء م     (:قائالً)  فنادران غيرهماالو

  .)16() نظراففي قوله وال غيرهم، للمصدر
 أل ن ابـن     ؛وأرى أن ما ذهب إليه زكريا األنصاري غيـر صـحيح          

الجـار  بدليل ما قالـه      ،أنّه ثابت في الفصيح   " اغيراهموال  "الحاجب يعني بقوله    
وإنَّما قيد نا يقولنـا     .... لى مفْعل  على األفصح مصدر غيرهما ع     يجئلم   "يردب

  .)17(رسيك وملُه ألنَّه جاء ماألفصحعلى 
  .أبنية الماضي الثالثي المزيد
نحـو  ،  وللمزيد فيه خمسة وعشرون مُلحق بد حرج      (قال ابن الحاجب    

، وملحق يتـد حـرج نحـو تَجلْبـب        ،  وقلْنس،  وجهور،  روبيط،  شَملََل وحوقَل 
    .)19()...، وتكلّم وتفافَل، وتَْمسكن، وتَجورب وتَشيطن وتَرهوك

، لقد حكم الزمخشرى وتقبل ابن الحاجب حمكه بأن الزيادة في تغافـل           
ـ  أضربوأبنية المزيد فيه على ثالثة      ( إذ قال في مفصله      لإللحاقوتكلّم   وازن  م

 وغير مـوازن    اإللحاقسبيل  غير   على وموازن له    اإللحاقللرباعي على سبيل    
وملحـق بتـد    .. فاألول على ثالثة أوجه ملحق بد حرج نحو شَملََل وحوقَل          .له

  .)20(...)حرج نحو تَجلْبب وتَجورب وتَمسكن وتغافَل وتكلّم
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 ليس  لإللحاقلّم  أن ما ذكره ابن الحاجب في عد تغافل وتك         يفزكريا رأ 
لتاء والتضعيف فـي نحـو      ا و لنحو تغاف  واإللفكذلك وإنّما زيادتها وهي التاء      
  .)21(تكلّم لتحقيق معنى المطاوعة

وعندي أن ما ذهب إليه زكريا األنصاري صواب ألن زياد تهما ليست            
 ،  عدة منها المطاوعة نحو كـسرته فتكـسر        فادة معانٍ  إل  وإنّما جاءت  ،لإللحاق

، اإلثـم والتجنب نحو تأثّم أي جانـب      ،  واالتّخاذ نحو توسد  ،  والتكلّف نحو تشجع  
والطلب نحو تعجل أي طلب العجلة أما تفاعل فأشهر معانيه المـشاركة نحـو              

تخـازرت والتـدرج نحـو تتـابع      ووالتكلّف نحو تعارجـت   ،  تضاربنا وتقاتلنا 
  .)22(الجريان

  :االبتداء بالساكن
ي العربية أنّه ال يبتدأ إال بمتحرك وال يوقَف إال علـى            القاعدة العامة ف  

أمـا  ، ساكن ومتحـرك : ساكن فالحرف من حيث الحركة والسكون على قسمين       
كْر والميم مـن     نحو الكاف من ب    .)23(الساكن فهو  الذي يتحمل الحركات الثالث      

عمِرو  ،  إذ يمكن أن نحملهما الفتحة    ،  ومرعكَر ووالضمة ف ،  فنقول ب  كُـر  نقـول ب
رووعكان قبل ذلـك سـاكناً           ،  م لناهما الحركات الثالث علمنا أنـا  ،  فلما حمأم

إذ يمكـن أن    ،  المتحرك فهو الذي يتحمل  حركتين ال ثالث لهما كالميم من عمر           
أما الفتحة فال يتحملهـا ألنّـه كـان         ،  نحمله الضمة فنقول عمر والكسرة عِمر     

والحـرف الواحـد ال يتحمـل       (خال الحركات عليـة     محركاً بها حين جربنا إد    
 كُن مدات فـإنَّهن ال      إذا أما أحرف العلّة      )24()حركتين ال متفقتين وال مختلفتين    
  .يكُن إال سواكن والعكس صحيح

فإذا علمنا أن الحرف يكون ساكناً ومتحركا فأين موضع الحركة مـن            
كتابيـة سـر الـصناعة      الحرف هذا هو منشأ الجدل الذي أورده ابن جني في           

وعلى ،  ؟، أم بعده أم معه     بشأن موضع الحركة أهي قبل الحرف      )25(والخصائص
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الرغم من أن ابن جني قد انتهى إلي أن الحرة بعد الحـرف علينـا أن نـذكر                  
  :مذاهب العلماء بشأن موضع الحركة من الحرف على الوجه اآلتي

  :وهذا محال ألمرين، قيل الحركة قبل الحرف -1
 لو كانت الحركة قبل الحرف لما وجد اإلعالل بالقلب نحو ِميـزان وِميعـاد               -أ

و كانـت    إذ ل  ،)25()فقلب الواو ياْ  يدل على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم           (
لوجود حاجز بينها   ،  الحركة قبل الحرف لكان يجب أن يقال ِموزان وِموعاد        

  .للكسرة التي تجاورهالكن تقلب الواو ياء ، وبين حرف العلة وهو الميم
ألن الحركـة حينئـذ     الحركة قبل الحرف لبطل اإلدغام في اللغة؛     ت لو كان  -ب

 في اللغة دليل على بطالن مـن        مدغافوجود اإل ،  ن الحرفين تكون حاجزا بي  
  .ادعى أن الحركة قبل الحرف

  . الحركة بعد الحرف-2
لحرف هـو   أن القول بأنها بعد ا     )26(الخصائصه  ذكر ابن جني في كتاب    

 على أن الـرأي     سيبويه ينص  توبعد رجوعي إلي الكتاب وجد    ،  مذهب سبيويه 
وهـن  ،   والضمة زوائـد   ةوزعم الخليل أن الفتحة والكسر    (: وإليك قوله ،  الخليل

  .)27() فيهةيلحقن  الحرف ليوصل إلي التكلّم  به والبناء هو الساكن الذي ال زياد

  . الحركة مع الحرف-3

أن أبا علي الفارسي اسـتدل       )28(ي في كتابه سر الصناعة     ابن جن  ذكر
ثم أفـسده فـي     ،  ووصفه بأنّه استدالل قوي   ،  على أن الحركة تحدث مع الحرف     

  . بأمرين)28(الخصائص
 مـن   لو أمرنا الواحد المذكر بفعل من الطي وآخر من الوجـل          : األول

فقلبت الواو التـي    (ل  جوا ل واألصل فيه اطوِ   جويا اطِو: غير فاصل بينهما لقلنا   
 وبيان  ذلك أن الواو      )29(هي فاء الفعل من الوجل ياء لسكونها وانكسار ما قبلها         

ولو كانت الحركة مـع     ،  ل لم تقلب ياء إال النكسار ما قبلها       جوآ الثانية في اطوِ  
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    ً؛ ألنها تكون حينئذ مسبوقة بـواو وكـسرة وليـست           الحرف لما جاز قلبها ياء
فلما وجدنا أن الواو هذه تقلب يـاء        ،  ى الواو الثانية من األولى    الكسرة بأقرب إل  

دّل على أن الكسرة ليست مع الواو األولى وإنما هي أقرب منها إلـي الثانيـة                
  . )30(وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها ال محالة(

ي قـول   وقَإنّه ي :  الفارسي كان يقول   يذكر ابن جني أن أبا عل     : الثانية
إن الحركة تحدث مع الحرف أن النون الساكنة مخرجها مـن األنـف             : من قال 

والمتحركة مخرجها من الفم فلو كانت حركة الحرف بعده لوجب خروج النـون    
المتحركة من األنف أيضا؛ ألنها قبل الحركة الساكنة وهذا كما يرى ابن جنـي              

لشيء فيما قبلة من قبـل وجـوده؛   ا(استدال ل ساقط لما ورد في اللغة من تأثير    
وهو كثير فمنه أن النون الساكنة إذا جاءت قبـل   ألنه قد علم أن  سيرد فيما بعد

فهذا مما ال   ،  اءبنْر وشَ بنْباء في ع  موشَ،  ربموذلك نحو ع  ،  الياء قلبت النون ميماً   
ت النـون  ولما علم وجود الباء بعد النون قلب    ،   فيه أن النون وقعت قبل الباء      نيظ

                 ميما،  فكذلك حركت النون التي تحولها إلي الـضم وأن كانـت بعـدها إال أن
  .)31(مجيئها معلوم كما علم مجيء الباء في عنبر وشنباء

 زكريا األنصاري من هذه األقوال فقد ذهب فيه مذهب أبـي            فأما موق 
، تعـذّر  الفارسي راداً على قول ابن جني بأن  االبتداء بالساكن متعسر ال م             يعل

ألن ،  قيل يجوز االبتداء بالـساكن لكـن يعـسر        ( :إذ قال ه  وإن لم يصرح باسم   
النطق بالحركة إنّما يحصل بعد النطق بالحرف وتوقف الشيء على ما يحـصل             
بعده محال وأجيب بمنع أنها بعده بل هي معه إال ألمكن االبتداء به وانه محـال            

  .)32()فال يبتدأ إالّ بمتحرك

 وابن جني أن الحركة تحدث بعد        سيبويه فقد ذهبوا مذهب  أما المحدثون   
والدراسات الحديثة تقرر   : (إذ قال الدكتور عبد الصبور شاهين     ،  التلفظ بالحرف 
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استقالل كل من الحرف والحركة بحيث يمكن أداء أحـد همـا مـستقالً عـن                
  .)33()خرآلا

 بعد أن ذكرنا موقف القدامى والمحدثين من موضع الحركة من الحرف          
إن الذي يدّل على أن الحركة بعـد الحـرف مجـيء المثلـين              : يمكن أن يقال  

كثـرة  (  من معـاني األولـى     ،المتحركين من غير إدغام نحو الضفَف والمشَش      
الِقـدح  مشّ  " ومن معاني الثانية قول الزمخشري في أساس البالغة        ، )34()العيال

  َّْلَيتر، مسحه ِليوبناء علـى   ،  دغاماإلرف هو الذي منع     فوجودها بعد الح  "ةُ  نَوالو
إن الذي منع اإلدغام حركة الحرف الثـاني وهـي قبـل    : هذا ال يجوز أن يقال   

 من غير إدغام فإذا     دتَِِوَِومنه أيضا قولهم    ،  وهذا استدالل ساقط لما تقدم    ،  الحرف
فـدل   وإدغامها في الثانيـة     التاء داال  ب بعد قل  ود: أسكنا التاء ألجل اإلدغام قلنا    

  .)35(هذا على أن الفاصل بين التاء والدال في وتد كسرة التاء
  :تخفيف الهمزتين  المجتمعين

: قال ابن الحاجب في تخفيف الهمزتين المجتمعتين في كلمـة واحـدة           
جر آوليس  ..... يٍتآد م و  آن سكنت الثانية وجب قبلها ك     إوالهمزتان في كلمة؛    (

ومما قلت فيه،رٍجؤامنه؛ ألنه فاعل ال أفعل لثبوت ي :  
ــؤجرٍ  ي ــى أن ــاً عل ــتُ ثالث   دلَلَُْ

  

   ــر آج ــضاٍرع م ــستقيم ال ي  

  

  ــز ــال ع ــاء واألفع ــةُ ج   ِفعال

  

)36()حةُ آجر تمنع  آجـر     وصِِ  
  

  

تتمثل بوجوب قلب الهمزة    ،  وضع علماء اللغة أحكاما لتخفيف الهمزتين     
اجتماع الهمزتين في غايـة     (ا من جنس حركة ما قبلها؛ ألن        الثانية الساكنة حرف  

 ومثال   )37()الثقل فقلبت الثانية حرفاً يناسب حركة األولى ألن الثقل منها حصل          
بهمزتين األولى متحركة والثانية ساكنة فقلبـت       " مانأأِْْ"أصلها  " إيمان"ذلك كلمة   

" نآم" وهي الكسرة ومثلها كلمة      االهمزة الثانية مداً أي ياء مناسبة لحركة ما قبله        
التـي هـي    ،  قلبت الثانية ألفا؛ ألن األلف هي التي تُجانس الفتحة        " منأْْأَََْ"أصلها  
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شـارحه زكريـا    و  فيه بين المـصنف    خالفال وهذا   ،)38(حركة الهمزة األولى  
 الخالف يكمن في الكلمة أخرجها ابن الحاجب من أمثلة تستقيم            لكن،  األنصاري

عل ال أفْعل مستدالً علـى ذلـك بـأن    مع هذا الحكم هي كلمة آجر فهي عنده فا  
 ْؤجِ  ِجوآمضارعه يل ِفعالة   ،  ِر أوالً ر ال يمصدر فاع وقد جاء آجر إجـارة     ،  وأن

ر  مضارع آجر فإن جِِؤاولما ثبت أن ي: ثانيـا .ولو كان أفْعل لم يجئ منه ِفعالة   
ممـا   ،ثالثا"أفْعل  "فاعل  ال بد أن يكون مبنياً من أجر الثالثي ال آجر الذي هو               

ألنهً ِإن أراد بقوله عز أنّـه لـم يوجـد            ؛هدفع زكريا األنصاري إلى الرد علي     
جارا وإن أراد    نفسها إي  ي المرآة البغِِ   آجرتِ فممنوع إذ في كتاب المحكم    " افعال"

س39(مطلوبةم ولكن ال يحصل لََّّبه أنّه قليل فم( .  
أن صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل؛        إليه ابن الحاجب من      بأما ما ذه  

ألن صحة ذلك ال تمنع مجيء آجر على وزن أفعل لجـواز ثبوتهـا ويكـون                
  ل يْؤجِ   ِجؤامضارع األوالنزاع ليس في مثل قـولهم       ،  رر ومضارع الثاني ي وأن

ألنّه ال نـزاع  ،  ثواباً هعطا إ ره أجراً أي  جِِآجره اهللا يؤِجره إيجاراً بمعنى أجره يأْ      
وال آجرتُ المملوك واألجير أجـره بمعنـى أجرتـه أي         ،  في أنّه أفْعل ال فاعل    

جرت الدار والدابة بمعنى أكريتهـا      آ: وإنَّما النزاع في مثل قولهم    ،  أعطيته أجره 
على أنّه بهذا المعنى مشترك بين فاعل وأفْعل لمجيء لغتـين فيـه وجـاء لـه      

  .لعفْر َأجرة مصدر فاعل واإليجار مصدؤامصدران فالم
الحق هو ما ذهب إليه الشارح من       : وبعد الذي أورد ناه يمكن  أن يقال       

            ل مضارعه ير بمعنى أكرى مشترك بينهما إذ جاء فيه أنّه فاعآج ر وأنّه  جِِِؤاأن
   وجاء له مصدرانأفْعل ومضارعه يْؤِجٍر

  . عَلفْ فاإلجارة مصدر فاعل واإليجار مصدر أ
  :الوقوف على المقصور

  .)40()ويوقف على األلف في باب عصا ورح باتفاق(قال ابن الحاجب 
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فإن كان مجرداً مـن     ،  مجرد من التنوين أوال   : المقصور قسمان : نقول
        التنوين فالوقوف عليه باأللف مطلقا وهذه األلف هـي األصـلية وال يمكـن أن

مـررت  و،  وجاء الفتـى  ،  رأيت الفتى : تكون من التنوين لخلوه من التنوين نحو      
 باتفاق كما قال ابن الحاجب      ه أما إذا كان المقصور منوناً فالوقف علي       ،)41(بالفتى

فكانت حصيلة هـذا االخـتالف مـذاهب    ، ولكن االختالف في أصل هذه األلف    
 عدد من العلماء إلي أن األلف في حالتي الرفـع           هالمذهب األول ذهب في   : ثالثة

، أللف المبدلـة مـن التنـوين      والخفض هي األلف األصلية وفي النصب هي ا       
واأللف األصلية محذوفة وهو مذهب سيبويه والجمهور وينطلق هذا المذهب من           

فقد تقرر أنهم يبدلون التنوين الفاً في الصحيح فـي          ،  حمل المعتل على الصحيح   
جـاء  : ويحذفونه في حالتي الرفع والجر نحو     ) زيداً(حالة النصب نحو ضربت     

زيد  ، فقـسم ينـسبه إلـي      ،   والمذهب الثاني اخْتُِلفَ في نسبته     ،)42(ومررت بزيد
 وثالث ينسبه   )44(وقسم أخر ينسبه إلي أبي عمرو بن العالء والكسائي         )43(سبيويه

ويـتلخص هـذا    ،   األنصاري ممن ينسبه إلي المبـرد       وزكريا،  )45(إلي المبرد 
ـ     ،  ورأيت فتى ،  المذهب بأن األلف في نحو جاء فتى       ف ومررت بفتى هـي األل

  :األصلية في األحوال الثالث مستدلِّين على ذلك بأمور ثالثة هي
  : )46( وقوعها روياً في الشعر في حالة النصب كقول الشماخ-1

  ورب  ضيٍْف طرقَ الحـي سـرى       

  

  صادف زاداً  وحِديثاً ما اشْتَهى  
فألف سرى هنا روي وال خالف بين أهل القـوافي فـي أن األلـف               ( 

لالماًبد47()ة من التنوين ال تكون روي(  

 )48()ىوا ِمن ِمقام ِإبراِهيم مـصلََّ     ذتَِّخاو: (مال في حالة النصب كقوله تعالى      ت -2
   .)49(وإمالة ألف التنوين قليلة

وألف التنـوين تكتـب   ، لف بالياء في األحوال الثالث   أل الكتاب يكتبون هذه ا    -3
– هذا المذهب بأن األلف في نحو        ويتلخص،  والمذهب الثالث للمازني  ،  ألفاً
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هي ألف التنوين األحوال الـثالث      ،     ومررت بفتى  -ورأيت فتى ،  جاء فتى 
فهو يرى أن األلـف المبدلـة مـن         ،  قياسا على الصحيح في حالة النصب     

إنّما أبِدلَت ال   " قرأتُ كثيراً "في  " قرأتُ كثيرا "التنوين في حالة النصب  نحو       
ذه العلّة موجودة في المقصور في األحوال الثالث        وه،  نفتاح ما قبل التنوين   

 وجب قلب التنوين ألفـا   اومررت بفتى فعلى هذ   ،  ورأيت فتى ،  نحو هذا فتى  
  .في األحول الثالث

أما موقف زكريا األنصاري من هذه المذاهب الثالث فقد ذهـب فيهـا             
يمكـن  و،  مذهب سيبويه وإن لم يصرح بذلك  راداً على مذهب المبرد والمازني           

إن ألف عصا ورحى في حالة النصب بـدل مـن            :تيآل على النحو ا   هبسط قول 
ه لما وقف عليها وزال     إنف،  التنوين وفي حالتي الرفع والجر هي األلف األصلية       

التنوين الموجب لحذف األلف عاد  األلف واأللف في الكلمتـين أصـلية فـي               
ى في الوقف في األحـوال      لَّعمى و مسى وم حِميل نحو ر  األحوال الثالث؛ ألنه أُُ   

وألنّه كُتَـِب نحـو مـسمى فـي         ،   األلف ألف التنوين لم تُمل     تالثالث ولو كان  
 األلف ألف التنوين لوجب كتابتها بـاأللف؛ ألن          تاألحوال الثالث بالياء ولو كان    

الكتابة وأال مالة  إنّما تكونان  على رأي من مذهبه مذهب المبرد فـال يـنهض     
بدل التنـوين  أ أن ألفه ألف تنوين ألنّه إنّما       ى على غيرهم وذهب المازني إل     دليال

في النصب ألفا لوقوعه بعد الفتحة هو في نحو مسمى في جميع األحـوال بعـد       
وفيه نظر ألنهم يراعون المقدر ال لعارض فـي األكثـر           ،  فتحة فوجب قلبه ألفا   

  .)50(وامرإي  وتُكَسر من ِزغْاُولذلك تُضم الهمزةُ من 
  : الوقوف على تأ التأنيث االسمية

وفي أن  " تاء"ال خالفَ بين النّحاة في أن تاء التأنيث الفعلية في الوقوف            
ـ   ،  وأما االسمية  فاختلف العلماء في أصلها      ،  أيضاً" تاء"أصلها   يبويه فـذهب س

لب فـي   والفراء وابن كيسان وأكثر النحاة إلي أنّها اصل كما في الفعل لكنها تق            
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ـ          والحرفيـة  " ضربت"الوقوف هاء ليكون فرقاً بينهما وبين تاء التأنيث الفعلية ك
ـ " الت"كـ في الهاء همـساً ولينـاً      (وإنما قلبت هاء؛ ألن      )51("وقت"واألصلية ك
 الذي حصل بين التاء والهاء عنـد الوقـف          لبداإلوأن ا  ))52() مما في التّاء   أكثر

وإنَّهـا مـن    ،  وإنّما أبدلت هاء النفتاح ما قبلها     (مطّرد عبر عنه ابن جني بقوله       
ولم تبدل ألفا النفتاح مـا     ،  الحروف المهموسة والهاء مهموسة وقريبة من األلف      

األلـف   والهاء قريبة مـن      ىرشْى وب لَبَ لئال يلتبس باأللف المقصورة في ح      اقبله
 إن التاء  : ( ووضح الدكتور حسام النعيمي مراد ابن جني إذ قال         )53()فأبدلت هاء

وكان الوجـه أن     )54( الحرف يضعف بإسكانه   النلما سكنت في الوقف ضعفت      
يقلب ألف النفتاح ما قبله مجانسة للفتحة فلم يفعلوا لئال يلتبس باأللف المقصورة             

هو الهاء وهذا اإلبـدال مطّـرد إال أن         فتحولوا إلى حرف قريب من األلف و      ...
فقد ذكر عن قطرب أن طيئا      ...  آخر من بدال التاء هاء ليس مطردا         هناك نوعاً 

وبعض العرب وقف علي    ...خواه  ألوة  خوألايقولون كيف البنون والبناه وكيف      
  يمثل لغة أهل اليمن وقد رسـمت  كثيـر مـن              اإلبدالوهذا   )55()الالت بالهاء 
   .)56(مختومة بتاء لتأنيت في المصحف الشريف بالتاء المفتوحةالمفردات ال

أما المذهب الثاني فهو مذهب ثعلب وملخصه أن الهاء في تأنيت االسم            
 لـذلك لمـا   )57()وصل ألنّها أحمل للحركات لشدتها    فُأبدل تاء في ال   (هي األصل   

بـن   ا لونعود إلـى قـو    ،  )58()رجعت إلي أصلها وهو الهاء    (جيء إلي الوقف    
 أي بتاء لتأنيت االسمية فـي نحـو         (59))وتشبيه تاء هيهات به قليل    (...ب  الحاج

فيها ثالث لغات فتح التاء وضـمها       ) هيهات(فـ،  رحمة ليوقََف عليه بالهاء قليل    
فمن فتح جعلها مفردة وأصلها هيهية على وزن فَعلَلَة ثم قُلبت اليـاء             ،  وكسرها

، فالوقوف عليهـا بالهـاء    ،   ما قبلها والتاء للتأنيث    األخيرة ألفاً لتحركها وانفتاح   
حذفت ياؤه التي   " التعلََفََ"على وزن   " هيهيات"ومن كسرها جعلها جمعاً وأصله      

، أو قُلبت ألفاً ثم حذفت األلـف ال لتقـاء الـساكنين           ،  هي الالم على غير قياس    
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لتاء تحتمل فالوقف عليها بالتاء والمضمومة ا    ،  التعفصارت هيهات على وزن فَ    
اسم الفعـل فـال     " هيهات"وأما ابن الحاجب فذهب إلي أن        ،)60(اإلفراد والجمع 

إنّـه أمـر    (: يك قوله إلو،  يتحقق فيه إفراد وجمع وإنما ذلك لشبهها بتاء التأنيث        
تقديري إذ هيهات اسم  للفعل فال يتحقَّق فيه إفراد وجمع وقد يقف بالتـاء مـن                 

يصله بالكسر وإنّما ذلك تشبيها بتاء التأنيث لفظـا          بالفتح ويقف بالهاء من      هصلي
 االعتراض عليـه بأنّـه وإن       ى مما دفع زكريا األنصاري إل     ،)دون إفراد وجمع  

 كـان اسـم     نإكان اسم فعل لكن أصله مصدر والمصدر يجوز جمعه ؛ ألنّه و           
الفعل لكن في أصله مصدر  يجوز جمع المصدر باعتبار أنواعه و مراتة وذلك              

 الفعل أما منقول عن المصدر والنقل فيه صريح بأن يستعمل مـصدرا             ألن أسم 
أيضا نحو رويد زايداً والنقل فيه غير صريح لعدم استعماله مصدرا نحو هيهات             
فانه وأن لم يستعمل مصدرا لكنه على وزن قوقـات مـصدر قـوقى أو عـن                 
المصدر الذي كان في األصل صوتاً نحو صه أو منقول عـن الظـرف نحـو                

 أو عن الجار والمجرور نحو عليك زيداً فال يكون اسم فعل غير منقـول               أمامك
  ).61( هيهات من هذا القسم  إن-:حتى يقال

 ذلك  ليس من اإلبدال في شيء وإنمـا          أن ى إبراهيم أنيس إل   .وذهب د 
     الكلمة تنتهي بالهاء إذ قـال  هو حذف أخر الكلمة في الوقف إذ يتوهم السامع أن 

خر من  اآل آخر، بل هي حذف      ىظاهرة في الحقيقة قلب صوت إل     وليست هذه ال  (
وما ظنه القدماء هاء متطرفة هو في الواقع امتداد  في التـنفس حـين               ،  الكلمة

وهـي  ،  أو كما يسمى عند القدماء ألف المد      ،  الوقوف على صوت اللين الطويل    
يـسمى   نفس الظاهرة التي شاعت في األسماء المؤنثة المفردة التي تنتهي بمـا           

، بل يحذَف آخرهـا   ،  فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة      ،  بالتاء المربوطة 
فيخيل للسامع أنّها تنتهـي     ) الفتحة(ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير         

  .)62(بالهاء
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، ورد عليه الدكتور حسام النعيمي بأن ما قاله فيه نظـر مـن وجـوه              
ين الطويل بالهاء على السمع إال إذا اختُلست األلف         وملخَّصه ال يختلط صوت الل    

وتحولت إلي فتحة نحو المكرما فحينئذ نتخّيل أنَّها المكرمه بالهاء إالّ أن المتكلم             
لم يظهرها وعندي أنّهم حين قرروا سماع الهاء في البناه والمكرماه كانوا كحالنا             

ف فهل يجوز أن نـدعي      حين نقرر سماع هاء الضمير في قولنا عصاه في الوق         
أنّها ليست هاء وإنّما هو صوت مد األلف وفي لهجتنا العامية نحذف التاء فـي               

وإنّما نشم شيئاً مـن   ،  الوقف ونحولها فتحةً إال أنّه ال يمكن أن نقول إنَّها خالصةُ          
وأرى ،  الـخ ...)63()والنعج في النعجـة   ،  الهاء فنقول مثال المدرس في المدرسة     

  .هب إلية الدكتور حسام النعيمي بصحة ما استدل بهصواب ما ذ
  :أبنية االسم الثالثي

والقسمة تقتضي  ،  ولالسم الثالثي المجرد عشرة أبنية    (قال ابن الحاجب    
إن ثبت   )65( منقوالً والِحبك  )64(سقط فُِعل وِفعل استثقاال وجِعل الدئل     ،  اثني عشر 

  .)66()فعلى تداخل اللغتين

 عـشر بنـاء؛ ألن      اية أن يكون للثالثي المجرد اثن     تقتضي القسمة العقل  
، وال يمكن سكونها لتعذّر االبتداء بالساكن     ،  ضم وفتح وكسر  ،  للفاء ثالث أحوال  

، والثالثة في األربعة اثنا عشر    ،  وللعين أربعة أحوال ثالث حركات مع السكون      
  :وتلك األبنية هي
، وفُِعـلَُ ،  وفُعلَُ،  وِفعلَُ،  وِفِعلَُ،  وِفعلَُوِفعلَُ،  ،  وفَعلَُ،  وفَِعلَُ،  وفَعلَُ،  فَعلُّ

، كَِتفٌ،  فَرس،  فَلْس :إالّ أنّه لم يتَفق فيه إالّ على عشرة أبنية وهي         ،  وفُعُل،  وفُعلَُ
  . )68(قُفُْل، عنُقٌ ،)67(صرد، عنب، ِإِبل، ِحبر، عضد

لـصعوبة  ، "اسـتثقاالً " ِفعـل "واتّفق العلماء على إهمال بناء ين أولهما       
فإن قيل يجوز االنتقال من الخفيف إلي التقيـل         ،  االنتقال من الخفيف إلي الثقيل    
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إن ضمة الباء ليست بالزمة ألنّها تتغير عند نصب الفعل          :، نقول   "يضِرب"نحو  
  ).69(فإنَّه بناء ال زم ولذلك أهمل" ِفعل"أما بناء  ، وجزمه

ه من أبنية الثالثي المجرد خـالف       ففي عد " فُِعل"أما البناء اآلخر وهو     
و للعلماء فـي نحـوه ثالثـة    ، "دِئل"على الرغم من ثبوته في كالم العرب نحو       

واعلم أنّه  (إذ قال   ،  في األسماء كسبيويه  " فُِعالً"فمنهم من منع أن يكون      ،  مذاهب
  .)70() إال في الفعلنوال يكو"  فُِعٌل"ليس في األسماء والصفات 

  ة إشارة إلي نحو      والمازني لم يِئل"شر بأيد الذي كان يقول     (71)"دوالمبر 
  .)72(...)وال يكون في األسماء على فُِعل(...

  .)73( الفارسي فقد أغفلهيأما أبو عل

لـيس ببنـاء    " دِئل"ودعواه أن   ،   الحاجب فقد ذهب مذهباً آخر      ابن وأما
، الِحبك فمن التداخل  أما  ،  بل هو منقول من الفعل إلي االسم      ،  أصلي في األسماء  

فـأراد  ،  والِحِبـك بكـسرهما   ،  وذلك أن فيه لغتين هما الحبك بضم الحاء والباء        
المتكلم أن يقول الِحِبك بكسرتين ثُم بعد كسر الحاء ذهل عنه وذهب إلي اللغـة               

، بل خالّهما مكسورة  ،  فلم يرجع إلي ضم الحاء    ،  وهي الحبك بضمتين  ،  األخرى
 هذا  )74( لغة كسرهما ولغة ضمهما في حرفي الكلمة الحاء والباء         فتداخلت اللغتان 

مما دفع زكريـا األنـصاري إلـى        ،  (75)مراد ابن الحاجب متابعا فيه ابن جني      
ألنّه بالضمتين جمع الِحبـاك وبالكـسرتين إن ثبـت مفـرد             ؛هاالعتراض علي 

  .ذا اتّحد معناهماإوالتداخل إنّما يتحقق 
ِحبك من تداخل الجمع الذي هو الحبك ومـن         ذا ثبت تركيب ال   إوعندي  

  . مفرده الذي هوالِحبِك يمكن أن نَعده من قبيل الشذوذ
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  :إبدال الواو
فمـن األولـى    ،  تُبدل الواو من ثالثة أحرف هي األلف والياء والهمزة        

وإنَّما ُأبـدلَت األلـف   ، نحو ضوارِب جمع ضارب فعند تصغيره نقول ضويِرب   
  .وكذلك عصا في النسب نقول عصِوي، الضمة التي قبلهاواوا المجانسة 

فأبد لت  ،  أما إبدالها من الياء فنحو موقِن و طُوبي أصلهما ميقن وطيبى          
، وقد يكون اإلبدال ضعيفا   ،  (76)فيها الياء واوا وجوبا لسكونها وانضمام ما قبلها       

إذا أصل  ،  )77()باوةوج...هضعيف في هذا أمر ممضو علي     (...قال ابن الحاجب    
 أصـلها   جبـارة وكذلك  ،  ممضو  ممضوي قلبت الياء واوا وأدغمت مع أختها        

األعـراض  ى  جباية قلبت ياؤها واوا وهذا ضعيف مما دفع زكريا األنصاري إل          
مستندا إلي ما في الصحاح ألنّه يقال مضيت على األمر مضياً ومضوتَُْ            ،  هعلي

   وضم اوضوكذلك كون الواو في جباوة وجبابة لغتـان فـي           ،)78(اًعلى األمر م 
الصحاح إذ يقال جببت الماء في الحوض وجبوتُه أي جمعتُه ورد بأنّه ال يلـزم               

 ،)79(من استعمالهما كونهما أصلين لجواز معرفة اإلبدال فيهما بقلة االسـتعمال          
  .)80(فيه نحو جْؤتٍَة وجونةإلخالف بدالها من الهمزة فهذا إأما 

   :باب قيل وبيع

  .)81()واإلشمام والواو، ع ثالث لغات الياءيل وِبيوفي ِق(... قال ابن الحاجب 
يريد ابن الحاجب بهذا الباب كل فعل ماض ثالثي  مجهول معتل العين             

، وقياس ذلك أن يأتي مضموم الفاء مكسور العين نحـو بِيـع           ،  فيه ثالث لغات  
فحصلت يـاء سـاكنة قبلهـا       ،  عليها بعد الضمة  فأسكنوا الياء ال ستكراه الكسر      

ثـم حِمـل    ،  وهذه أفصح اللغات  ،  فقيل ِبيع ،  فكسرت الفاء لمجانسة الياء   ،  ضمة
 هسـتكرا فأسـكنوا الـواو ال    ،  "لِوقُ "هأي أصل ،  ألنهما من باب واحد   " يلِق "هعلي

ثم قلبت  ،  فكسرت الفاء ،  الكسرة عليها بعد ضمة فحصلت واو ساكنة فبلها ضمة        
وبهذا يقوى  (: قال  زكريا األنصاري   ،   )82(و ياء لسكونها وانكسار ما قبلها       الوا
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 مما دفـع   )83() على قول االخفش حيث غيرت الحركة دون الحرفسيبويهقول  
زكريا األنصاري  إلي االعتراض على من أدعى أسكان الياء وكسر ما قبلهـا              

الكسرة المنقولـة   ي   على قول االخفش الحتمال أن الكسرة ه       سيبويهيقوى قول   
ويمكن ترتيب النظـر علـى      ،  دعوه نظر ا ما   وعندي أن    )84()من الواو والياء  

  :تيآلالنحو ا
  .ألنه األول من باب والثاني من باب أخر" ِبيع"على " ِقيل"ال يجوز حمل  ) 1
مبني للمجهـول مـن     الألن تغيير الحركة دون الحرف يتم  إذا كان الفعل            ) 2

فيـتم بتغييـر الحـرف      " قال"مبني للمجهول من    العل  وأما إذا كان الف   " باع"
  .والحركة وإليك توضيح ذلك

فأما أن نسلب حركة الياء     ،  باع أصله بيع وعند بناء المجهول نقول بيع       
  بعـد   الباء ىوأما أن ننقل كسرة الياء إل     ،  ونبدل ضمة أياء كسرة المجانسة الياء     

  .عي هذا ما يخص باب ِب،سلب حركة الباء فنقول ِبيع
ـ  :وعند بنائه للمجهول نقـول    ،  أما باب قيل فنقول قال أصلة قَول       ل ِو قُ

ننقل كسرة الواو إلي القاف بعد سلب حركة القاف ويصبح الفعـل            ،  سعلى القيا 
  .)85(الواو ساكنة، ما قبلها مكسور تقلب ياء" ِقول"

بأن يشم الفاء الـضم تنبيهـا علـى أن          (اإلشمام وحده   :  واللغة الثانية 
وال يظهر اإلشمام   ،   أي ننطق الفاء بين الضمة والكسر ة       ،)86()ألصل فيها الضم  ا

  ".يِْلقُُ"إال في اللفظ نحو 
ـ   ألن أصل قُ   ،ل و بُوع  وإخالص الضم نحو قُ   :  واللغة الثالثة  ،  لِوول قُ

أي أصلة   تم حِمل بوع عليه   ،  فأسكنوا الواو ال ستكراه الكسرة عليها بعد الضمة       
 قول  هومن،  تم قلبت الياء واوا النضمام ما قبلها      " لوقُ"أسكنت الياء كما في     " بِيع"

  :  )87(بةرؤ
ــت  ــيئاً لي ــع ش ــْل ينفُ ــتَ وه لَي  

  

  لَبتَ شـبابا بـوع فاشـتريتُ        
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 مـن   ى  عل )89(نقره كار ثم اعترض    )88()وهذا يقوي قول االخفش   (قيل
:  قـال  إذسيبويه  خفش على   األن الواو  وحمل يوع علية يقوي قول         يادعى تسك 

  . )90() نظر الحتمال أن الكسرة هي الكسرة المنقولة من الواوهوفي(

 فيه نظر ؛ألن تغييـر      ،"قول"على  " عيوْ" ادعوه من حمل     فيما  وعندي  
كـان   ذا أما إ  ،"قال"المبنى للمجهول  من     الحركة دون الحرف يتم إذا كان الفعل        

 ، والحركـة ف هذه اللغة فيتم  بتغيير الحـر على"باع"الفعل المبني للمجهول من   
  .ليك توضيح ذلكوإ

ثم نـسلب كـسرة      ،لِوقُ :وعند بنائه للمجهول نقول    ول،أصله قَََ " قال"
وعنـد بنائـه    ،   أصـله بيـع    : أما يوع فنقول   ،قول :الواو على هذه اللغة فنقول    

ا وضـم مـا     للمجهول نقول بيِع، ثم نسلب كسرة الياء فنقلب الياء واواً لسكونه          
   . )91(قبلها

  :خاتمة البحث
 من نتائج يمكـن ترتيبهـا       إليه اما توصلن تتضمن هذه الخاتمة عرض     

  : تيآلاعلي النحو 
فهو يتراوح بين الطول    ،   من الشروح المتوسطة   األنصارييعد شرح زكريا     ) 1

،  يترك بعض القواعد المهمة    حتى اإليجاز إلىفان صاحبه لم يعمد     ،  والقصر
ويبين جميـع مـذاهب     ،  ومن هناك فيجمع من هنا    ،  اإلطناب إلىولم يقصد   

، وبغير حـق  ،  ولم يتعسف في نقد المصنف بحق     ،  ووجوه استداللهم ،  العلماء
  . لم يوافقهأم، وافق الصواب، كما لم ينحز له بحيث يتقبل كل ما يجيء به

،  من الردود عبر عنهـا بعبـارات       ألوانا في شرحه    األنصارياتخذ زكريا    ) 2
وردوده لـم تكـن مقتـصرة علـي         ،   الحيز الكبير من الشرح     شغلت وألفاظ

، المسائل الصرفية التي رد فيها علـى العلمـاء  الـذين سـبقوه  كـالمبرد              
 تناول قصور عبارة ابـن الحاجـب        إلىبل تعدتها   ،  والزمخشري،  والمازني
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وسـد ثغراتهـا     ،   اسـتكمال نقـص الـشافية      إلىلجأ الشارح   لذلك  ،  وركتها
 . غفل عنهأو،  ابن الحاجبتما فا ىمستدركا عل

لغويا نافعا من تراثنا اللغـوي الجـدير بالكـشف           و تعد المتون نشاطا عقليا    ) 3
على الـرغم مـن وجازتهـا       –المقدمات النحوية والصرفية     وان،  والدراسة

  .يمكن أن تعد حافزا على الشرح والتعليق  وإغالق بعض عباراتها 
  

  : هوامش البحث
، دار الكتـب العلميـة    ،  أبن العماد الحنبلي  : من ذهب شذرات الذهب في أخبار     : ينظر )1

  40517، بيروت
مطبعة دار الكتـب  ، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة    : بنظر )2

  6/360،  م1939، القاهرة، المصرية
   مصدر سابق 7/405شذرات  الذهب : ينظر )3
، ت دار مكتبـة الحيـاة     منـشورا ،   القرن التاسع ؛ السخاوى    ألهل المعالالضوء  : ينظر )4

  2/130لبنان، 
، مكتبـة المثنـى   ،  ربيدار إحياء التراث الع   ،  عمر رضا كحالة  : معجم المؤلفين ،  ينظر )5

   182/ 4/  م 1957، بيروت
   مصدر سابق 3/131، الضوء الالمع: ينظر )6
   3/46، 1969، بيروت، دار العلم للماليين، 4ط، ي الزر كلنالدي خير: األعالم: ينظر )7
  .)ددر(مادة ، م1956، بيروت، دار صادر، ابن منظور:  العربينظر لسان )8
 العربيـة   النهـضة ، دار   )2(ط،  عبد العزيز عتيـق   :  علم النحو والصرف   إليالمدخل   )9

  .80 ص،م1974 ،بيروت
، مـصر ، بـوالق ،  )1( ط ،عبد السالم محمـد هـارون     تحقيق  ،  سيبويه: ينظر، الكتاب  )10

  .2/248، هـ1317
، بيروت،  عالم الكتب ،  ي من مجموعة الشافية   القسم الثان ،  نقره كار : ةلشافياشرح  : ينظر )11

  45- 44ص 
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، ةلشافياالقسم الثاني من مجموعة     ،  األنصاريزكريا  : ،هج الكافية في شرح الشافية    االمن )12
  .45-44ص، بيروت، عالم الكتب

  .)هـ688تـ( تراباديهو محمد بن الحسين االس )13
 الـضوء   1ينظر  ) هـ  746ت  (ف  حمد بن الحسن بن يوس    أ مأبوا لمكار هو فخر الدين     )14

  .قبسامصدر ، الالمع
  .1/170مصدر سابق ، شرح الرضي )15
  .المصدر السابق والصفحة نفسها )16
، حمد عبد الغفور عطار   أتحقيق  ،  الجوهري :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    : ينظر )17

  .)وضع (ادة م1979، بيروت، ، دار العلم للمالين)2( ط 
،  من مجموعة الـشافية عـالم الكتـب        األولالقسم  ،  يالجار برد : الشافيةينضر شرح    )18

  .67–66ص، بيروت
   .، مصدر سابق45صة لكافيينظر المناهج  )19
  .مصدر سابق، يالجار بردشرح : ينظر )20
  .20/21ص، مصدر سابق، نقرة كار، شرح الشافية )21
،  مطبعـة  النعـساني تحقيق محمد بـدر الـدين       ،  الزمخشري: المفصل في علم العربية    )22

  .2/171 ،القاهرة، حجازي
  . مصدر سابق21ص ، الكافيةالناهجينظر  )23
  . مصدر سابق2/239ص ،ينظر الكتاب )24
دار ، )1( حسن هنـداوي،  ط  روتوتحقيق الدك  دراسة،  ابن جني : اإلعراب ةاعصنسر   )25

  .1/31م، 1985، دمشق، القلم
،  )4(، ط   محمد علي النجـار   : تحقيق،  خصائصوال،  33–1/31ينظر المصدر السابق     )26

  .26/323/327 ،1990، بغداد، ةثقافية العام الندار الشؤو
  .2/323:ينظر  )27
  .، مصدر سابق2/315الكتاب  )28
  .، مصدر سابق33-1/32: ينظر )29
  . مصدر سابق326-2/324: ينظر )30
  . مصر سابق2/329:الخصائص  )31
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  .2/325المصدر السابق  )32
  .ينظر المصدر والصفحة نفسها )33
  .مصر سابق، 117، صالكافيةالمناهج : ينظر )34
م 1980،  مؤسسة الرسالة ،   شاهين الصبورالدكتور عبد   ،   العربية ة للبني المنهج الصوتي  )35

  ).35(ص
م مادة 1985،  العامة للكتاب يةألمصرأة مطابع الهي، )3(ط،  الزمخشري: البالغةأساس   )36

  )صفف(
  .ر سابقدمص، 2/324: ينظر الخصائص )37
  . مصدر سابق181–180صشرح نقره كار  )38
  .نفسها والصفحة، الصدر السابق )39
، طبـع   المرجانالدكتور كاظم بحر    نحيقيق ودارسة   ،   علي الفارسي  أبو: لتكملةا،  ينظر )40

  .219 ص،م1981، جامعة الموصل، بمطابع دار الكتب
  . مصدر سابق181المناهج الكافية ص:  ينظر )41
  .123ص، المصدر السابق: ينظر )42
  .مصدر سابق ،199التكملة ص: ينظر )43
  . مصدر سابق2/290، الكتاب: ينظر )44
  .مصدر سابق ،67/ 9ل ينظر شرح المفص )45
  .، مصدر سابق2/282 الرضيينظر شرح  )46
مطبعـة  ،  ألعليليموسى بناي   تحقيق  ،  ابن الحاجب :  في شرح المفصل   اإليضاح :ينظر )47

  .311-2/309 1983، بغداد، العاني
م 1968،  مـصر ،  دار المعـارف  ،  الهـادي تحقيق وشرح صالح الدين     ،  نهينظر ديوا  )48

  .466ص
  . مصدر سابق76/ 9، شرح المفصل )49
، اتحاف فضالء البشر  : ينظر،  واألعرج،  واألعمش،  وهي قراءة الكيسائي  ،  125/البقرة   )50

  .193ص، بيروت، منشورات دار الكتب العلمية، شهاب الدين الدمياطي
  . مصدر سابق284-283/ 2ينظر شرح الرضي  )51
  . مصدر سابق2-23ينظر شرح نقرة كار ص )52
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  .مصدر سابق295/ 2ينظر الكتاب  )53
   .مصدر سابق 2/288 الرضيشرح  )54
، أمـين وعبد اهللا   ،  ى مصطف إبراهيمتحقيق  ،  ابن جني : المازنيالمنصف شرح تصريف     )55

   1/161م  1954،  الحلبي القاهرةلبابيامطبعة مصطفي ، )1(ط
  .1/221المصر السابق  )56
منـشورات  ،  لنعيمـي ا حسام سعيد    ورتكدال: عند ابن جني   والصوتية ةللهجياالدراسات   )57

  .156م ص1980،  دار الرشيد واألعالموزارة الثقافة 
حمـد  أالداني تحقيـق محمـد      : األمصار أهلالمقنع في معرفة رسوم مصاحف      : ينظر )58

  .م1940، دمشق، مطبعة الترقي، دهان
  . مصدر سابق174 ىالجار بردشرح  )59
  . مصدر سابق2/288شرح الرضي  )60
  . مصدر سابق125شرح نقره كار ص )61
  .، مصدر سابق9/81ينظر شرح المفصل  )62
  . مصدر سابق125صار شرح نقرة ك )63
، ، القـاهرة  ةلمصريامكتبة االنجلو   ) 4(ط،  الدكتور إبراهيم أنيس  : في اللهجات العربية   )64

  .136ص، 1972
  . مصدر سابق158 – 157ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ص )65
  .)دأل(لسان العرب مادة ينظر ، بابن آوىوقيل شبيه ، دوبية كالثعلب : الدنل )66
   )بكح(لسان العرب : ينظر،  الريحيهما مرت  إذا والماءكالرمل،  كل شي تكسركالحب )67
  . مصدر سابق14/15شرح نقرة كار ص )68
ينظـر لـسان   ،  والمنقار يصيد الحشراتالرأس اكبر من العصفور كبير     طائر: الصرد )69

  .صدر سابقم) صرد (مادة : العرب
  .مصدر سابق، 15صة المناهج الكافي )70
  .ابقمصدر س 20/ 1 المنصف :ينظر )71
  .، مصدر سابق2/315الكتاب  )72
  . مصدر سابق1/17ينظر المنصف  )73
  .1/55 ،بيروت، عالم الكتب، ة عضيمقعبدا لخال، تحقيق محمد دالمبر: المقتضب )74
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