
٢، العدد  ١٠، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢٥٨  

ردود النحاس النحویة في 
)مسائل خالفیة من خالل شرح القصائد التسع المشھورات(

أ.م.د. حسن اسعد محمد
معھد إعداد المعلمین / نینوى

١١/١١/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١/٩/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 

من فنونها كان للنحاس باع في بناء صرح اللغة العربیة، كتب في كل فن 

تاركا وراءه عددًا كبیرًا من الكتب تدل على فكره الثاقب واطالعه الواسع وحسن 

اختیاره آراء غیره واستشهاده بها في كتبه.

فهو إذا شرح بیتًا بین ما كانت آراؤه النحویة مبثوثة في شرح القصائد التسع. 

ین الخالف النحوي في فیه من النحو، یقلب مسائله مستشهدًا بأقوال أئمة النحو ثم یب

المسألة مرجحا هذا الرأي أو ذاك ثم یبین رأیه، وال یترك البیت إال بعد أن یتناول ما 

فیه من إشارات بالغیة أو قضایا صرفیة وقد أشار إلى منهجه هذا في أول شرحهـ 

قال: "الذي جرى علیه أمر أكثر أهل اللغة اإلكثار في تفسیر غریب الشعر وٕاغفال 

یه من النحو...".لطیف ما ف

أحیانًا یرّد على النحاة في مسائل وُیخطئهم ویبین العلة، والمسائل التي سنقف 

عندها إحدى عشرة مسألة. 

Al – Nahas Syntactical Replies on Disagreed upon Issues
Through Explaining Nine Famous Poems

Asst. Prof. Dr. Hassan Asa'd Mohamed
Teachers Training Institute- Nineveh

Abstract:
Al – Nahas played significant role in developing Arabic language. He

wrote in all its artistic aspect. Therefore, many of his books reveal his

wide education besides his best choices of others' views which were used

as in his books.

His syntactic views were spread in his nine explained poems.
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When he explains a verse line, he shows what syntactic elements are

there in it after its examination to sustain his concept with some scholar's

questions. He also explains the syntactic views in any side, supporting

this or that view until he veaches his opinion.

Moreover, he deals carefully with that verse line to express its logic

marks or its word structure.

Al – Nahas refers at the beginning of his interpretation to his

concept saying "the way most of the linguists follow is to increase the

explanation of the strange poetry and to neglect the good syntactic

elements in it".

:المقدمة
كـان للنحـاس بــاع فـي بنــاء صـرح اللغـة العربیــة، كتـب فــي كـل فـن مــن فنونهـا تاركــا وراءه 

عددًا كبیرًا من الكتب تدل على فكره الثاقـب واطالعـه الواسـع وحسـن اختیـاره آراء غیـره واستشـهاده 

بها في كتبه.

لـــى النحــاة فـــي مســـائل كانــت آراؤه النحویـــة مبثوثــة فـــي شــرح القصـــائد التســع. أحیانـــًا یــرد ع

:إحدى عشرة مسألة وهيویخطئهم ویبین العلة، والمسائل التي سنقف عندها 

:مسائل في علّة البناء -
بناء الفعل المضارع المرفوع على السكون :

قال النحاس عند شرحه بیت لبید:

َتَراُك أمكنٍة إذا لم أرَضها       أو یرتِبْط بعُض النفوِس ِحماُمها

"...وجزم (یرتبْط) عطفًا على قوله: إذا لم أرضها، هذا أجود األقوال، والمعنى على هـذا إذا 

لم أرضها إذا لم یرتبط بعض النفوس حمامها. وقیل: یرتبط في موضع رفع إّال أنه اسكنه ألنه رّد 

رتبط فـــي الفعـــل إلـــى أصـــله؛ الّن أصـــل األفعـــال أّال تعـــرب وٕاّنمـــا أعربـــت للمضـــارعة. وقیـــل: إن یـــ

موضع نصب ومعنى أو بمعنى على أن كما قال:

فقلُت له ال تبِك عیُنك إّنما         نحاوُل ُمْلكًا أو نموَت َفُنعذرا

والمعنى: على أن نموت، وكذا فالمعنى: إلى أن یرتبط بعض النفوس حمامها إّال انه اسكن 

ألنه رّد الفعل إلى أصله.

قال: ال یجوز للشاعر أن یسّكن )١(ألول الّن أبا العباس محمد بن یزید وٕانما اخترنا القول ا

الفعــل المســتقبل؛ ألنــه قــد وجــب لــه األعــراب لمضــارعته االســماء وصــار األعــراب فیــه یفــرق بــین 
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المعـــاني أال تـــرى أنـــك إذا قلـــت: ال تأكـــل الســـمك وتشـــرَب اللـــبن كـــان معنـــاه خـــالف معنـــى قولـــك 

سّكن الفعل المستقبل لجاز أن تسّكن االسم ولو جاز أن تسّكن االسم وتشرِب اللبن، فلو جاز أن ت

.)٢( لما بینت المعاني"

فقــد ذكــر مــا قالــه النحــاس ولــم یــزد علیــه شــیئا، وعــد ابــن عصــفور هــذا مــن )٣( أمــا التبریــزي

حـا الضرائر التي یجوز للشاعر ما ال یجوز لغیره ووصفه بالقبح وقال: وكان ینبغي أن یكون مفتو 

.)٤(ألّن أو الداخلة علیه بمنزلة إلى أن 

علة بناء ما جاء على وزن فعاِل :
قال النحاس عند شرحه بیت لبید:

فتقّصدت منها َكساِب وُضرِّجْت    ِبَدِم وُغوِدر في الَمَكرِّ ُسخاُمها

والقــول "وقولــه: فتقصــدت فیــه قــوالن، أحــدهما: أّن معنــاه فعمــدت مــن قولــك قصــدت للشــيء، 

اآلخــر، أّن معنــاه: فقتلــت، یقــال: أقصــده إذا قتلــه، وكســاب فــي موضــع نصــب فــي القــولین جمیعــا 

الّن فیـه )٥(وهو اسم كلبة إّال أّنه بني على الكسر مثل َحذاِم وقطـاِم، وٕاّنمـا بنـي عنـد أبـي العبـاس 

  لــــة ثــــالث علــــل فوجــــب أن یبنــــى ألنــــه مــــا كانــــت فیــــه علتــــان منــــع الصــــرف، فــــإذا زادت علیــــه ع

بني، والثالث العلل التي في ( كساب ) ونظیرها إنها مؤنثة وٕانها معرفة وٕانها معدولة عن كاسبة. 

. واالختیـار عنـدي مـا )٦(قال أبو جعفر: قال أبو إسحاق: إنما بني هذا ألنه في موضع فعـل أمـر 

بهــذا : وهــو أن یجــرى هــذا مجــرى مــا ال ینصــرف فســیبویه یختــار هــذا، فمــن قــال )٧(قــال ســیبویه 

.)٨( القول روى: فتقصدت منها كساَب بالنصب"

قال الخلیل: "إّن حذاِم وفجاِر وفساِق لم یلقوا علیها صرف الكالم ألنه نعت لمؤنث ومعدول 

عن جهته ولّمـا صـرف إلـى فعـال كسـرت أواخرهـا ألنهـم وجـدوا أكثـر حـاالت المؤنـث الكسـر مثـل: 

جهته ُحمل على إعراب األصـوات والحكایـات والزجـر أنت، علیِك، وفیه قول آخر لّما صرف عن 

.)٩( كما نقول في زجر البعیر یاٍه یاٍه"

أّمـــا أبـــو بكـــر األنبـــاري فقـــاِل: إّنمـــا الزمـــت الكســـر الّن معناهـــا األمـــر اكســـْب فكـــان حكمهـــا 

التســكین فكســرت ألّن المجــزوم إذا ُحــّرك ُحــّرك إلــى الخفــض. ویقــال إّن ســبب الكســر هــو العـــدل 

التأنیث واألسماء المؤنثـة ال تنصـرف فلّمـا اجتمـع فیهـا مـع التأنیـث العـدل حّطوهـا منزلـة فألزموهـا و 

أي تعرب هذه األسماء )١٠(الكسر. وأهل الحجاز یلزمونها الكسر وبنو تمیم یجعلوها بمنزلة زینب 

إعراب الممنوع من الصرف. 

ًا ثالثًا للربعـي وهـو إّنمـا بنیـت لتضـمنها وقد أورد ابن عصفور رأي سیبویه والمبرد، وذكر رأی

معنــى الحــرف وهــو تــاء التأنیــث، ورّد رأي المبــرد والربعــي واختــار مــذهب ســیبویه فقــال: لــو كــان 

األمــر علــى مـــا زعــم الربعـــي لــم یجــز فـــي اســم العلـــم المؤنــث إّال البنــاء خاصـــة كمــا لـــم یجــز فـــي 
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ّن االسـم المتضـمن معنـى الحـرف ال یجـوز المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبـة إّال البنـاء أل

فیــه إّال البنــاء خاصــة. وباطــل أن یكــون موجــب البنــاء كثــرة العلــل الّن هــذه العلــل إذا وجــدت فــي 

االسـم كــان االسـم بهــا مشــبهًا بالفعـل وشــبه الفعــل ال یوجـب البنــاء بـل الــذي اســتقر فـي شــبه الفعــل 

.)١١( بوجود هذه العلل فیه منع الصرف

و حیــان: مــذهب الحجــازیین بنــاء هــذه األنــواع علــى الكســر ووافقــتهم أكثــر بنــي تمــیم قــال أبــ

علــى البنــاء فیمــا آخــره راء نحــو: وبــاِر، ظفــاِر، ونقــل عــن األخفــش اّن بعــض بنــي تمــیم یعربونــه 

.)١٢(إعراب ما ال ینصرف إّال فیما آخره راء

أّمـا ابـن عقیـل فـذكر مـذهب ، و )١٣(ونقل عن ابن مالك إجازة صرف ما جـاء علـى وزن فعـال

ــــوع مــــن  ــــه إعــــراب الممن ــــي تمــــیم وهــــو إعراب ــــى الكســــر ومــــذهب بن ــــاء عل أهــــل الحجــــاز وهــــو البن

.)١٤(الصرف

علّة بناء  ( فداء ) على الكسر في قول النابغة :
َمْهًال ِفداٌء لك األقَواُم كلُّهم       وما ُأثمَِّر من ماٍل ومن َوَلدِ 

بیــت النابغــة : "... ویــروى فــداًء علــى المصــدر، والمعنــى األقــوام قــال النحــاس عنــد شــرحه 

كّلهم یفدونك فداًء، ویروى فداِء لـك حكـاه ابـن السـكیت وغیـره، وفیـه قـوالن للنحـویین، أحـدهما: انـه 

اجتمعت فیه ثالث علل فبني وحّرك اللتقاء الساكنین ونوّن فرقا بین المعرفة والنكرة وزعم صاحب 

زلة قول الشاعر:هذا القول أنه بمن

تراِكها من ابل تراِكها

ـــــك  ـــــداء ل ـــــه ف ـــــث وهـــــو معرفـــــة، وقول ـــــه اتركهـــــا وهـــــو مؤن ـــــه: تراكهـــــا، معـــــدول عـــــن قول فقول

األقوام: معدول عن مفد وابتدأ بنكرة وجعل خبرها معرفة قال صاحب هذا القول في قوله: 

َلهمهال فداًء لك یا فضالة            أجرِّه الرُّْمَح وال ُتها

اّن العلــل التــي فیــه، أنــه جعــل فــداًء بمعنــى َمفــدّي وابتــدأ بنكــرة وحــذف الخبــر، والقــول اآلخــر 

وهو الصحیح: اّن قوله: فداِء بمعنى لیفدك فبناه كمـا ُبنـي اُألمـر وكـذلك دراِك وتـراِك ألنـه بمعنـى: 

واتساع في كـالم العـرب أدرك واترك، والقول األول ال یصح الّن العلل التي ذكرها إّنما هي مجاز 

ولیست من العلل التي یبنى لها شيء وال یمنع من الصرف وأیضا فاّن الشيء قد یعتل مـن ثـالث 

.)١٥( جهات وال یبنى"

قــال األعلــم الشــنتمري فــي: تراكهــا مــن ابــل تراكهــا ومناعهــا مــن ابــل مناعهــا "الشــاهد فیهمــا 

اســمان لفعــل األمــر وجــب لهمــا البنــاء علــى وضــع تراكهــا ومناعهــا موضــع اتركهــا وامنعهــا وهمــا 

الكســـــر ألنـــــه مبنـــــي وكـــــان حقهمـــــا الســـــكون فكســـــر اللتقـــــاء الســـــاكنین وخصـــــا بالكســـــر ألنهمـــــا 

.)١٦( مؤنثان، والكسر یختص به المؤنث"
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ـــــداٍء) إذا جـــــاور الم الجـــــر خاصـــــة  ـــــاك رأي آخـــــر هـــــو اّن مـــــن العـــــرب مـــــن یكســـــر (ف وهن

.)١٧(…به معنى الدعاء وانشد األصمعي: مهال فداء لكفیقول: فداِء لك ألنه نكرة ویرید

:مسائل في الحذف والزیادة-
حذف صدر الصلة وإن لم تطل :

قال النحاس عند شرحه بیت امرئ القیس:

أال ربَّ یوٍم صالٍح لَك منهما               وال سیَّما یوٍم بدارَة ُجْلُجلِ 

فمــن خفــض جعــل (مــا) زائــدة للتوكیــد، ومــن رفــع جعــل (مــا) "ویــروى (یــوم) بــالخفض والرفــع

بمعنـــى الـــذي، وأضـــمر المبتـــدأ، والمعنـــى وال ســـّیما هـــو یـــوم، وهـــذا قبـــیح جـــدًا؛ ألنـــه حـــذف اســـمًا 

منفصــــًال عــــن الصــــلة ولــــیس هــــذا بمنزلــــة قولــــك: الــــذي أكلــــت خبــــز؛ الن الهــــاء متصــــلة فحســــن 

.)١٨(مررت به زید لم یجز"حذفها، أال ترى أنك لو قلت: الذي مررت زید، الذي

)١٩(یــرى النحــاس أّن حــذف صــدر الصــلة وٕاْن لــم تطــل فیــه قــبح، وهــذا مــا ذهــب إلیــه التبریــزي

عنــد شــرحه البیــت. قــال ابــن عصــفور: إذا كــان فــي الصــلة طــول جــاز حذفــه، وطــول الصــلة كــأن 

عة، وٕان لـم یكـن یكون للخبر معمول واحد أو أكثر كقولك: جاءني الذي هو ضارٌب زیدًا یوم الجم

فــــي الصــــلة طــــول نحــــو قولــــك: جــــاءني الــــذي هــــو قــــائم لــــم یجــــز حذفــــه إّال حیــــث ســــمع كقــــراءة 

 ََتَمامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسن)٢٢(أحسن)٢١(برفع)٢٠(.

ــا ابــن هشــام فقــد ضــّعف حــذف صــدر الصــلة وٕاْن لــم تطــل فــي حــین عــّد ابــن عقیــل )٢٣(أّم

.)٢٤(اذالحذف مع غیر (أي) مقیسًا ولیس بش

زیادة ( عن ) في قول امرئ القیس :
لِ  وُیضحي َفتیُت الِمسِك فوق فراِشها          َنؤوَم الضُّحى لم تَْنَتِطْق عن تَفضُّ

قال النحاس عند شرحه لهـذا البیـت : "... وقـال أهـل اللغـة: عـن تفضـل، بعـد تفضـل، وهـذا 

أّن قولــك: أخــذُت العلــم عــن زیــد إّنمــا معنــاه قــول حســن ألّن عــن تقــارب بعــد فــي المعنــى، أال تــرى 

جـاز إلــّي، ورمیــت عــن القرطـاس یــؤول معنــاه إلــى معنـى بعــد، وعلــى هــذا قولـه عــّز وجــلُّ "فْلیحــَذِر 

معناه واهللا أعلم بعد ما أمروا.)٢٥( الذین ُیخالفون عن أمِرِه"

ــــدة  ــــول أبــــي عبی ــــا–إّن عــــن )٢٦(فأمــــّا ق ــــدة والمعنــــى: فلیحــــذر-هــــا هن ــــذین یخــــالفون زائ ال

، تقـول: نبئـت عـن زیـد ونبئـُت زیـدًا، فلیسـت )٢٧(أمره، فهـذا لـیس عنـد الحـذاق بشـيء، قـال سـیبویه 

، ألّن عن وعلى ال یفعل بهما ذلـك، وال بــ(من) )٢٨( َكَفى ِباللَّهِ بمنزلة الباء في -ها هنا–عن 

. ونسـب القرطبـي هـذا الـرأي )٢٩(في الواجب، ومعنى كالم سیبویه إن: عن وعلـى ال تـزادان البتـة" 

.)٣٠(إلى األخفش أیضا -زیادة عن–
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أّن عن تأتي زائـدة ، والـذین شـرحوا القصـائد -على مدى اطالعي–لم یذكر أحد من النحاة 

، وذكــر الزجــاجي أّن عــن تــأتي بمعنــى بعــد واستشــهد بالبیــت )٣١(ذكــروا أّن عــن هنــا بمعنــى بعــد 

.)٣٢(المذكور 

اف إلیھ ونیابة ( ال ) عنھ :حذف الضمیر المض
قال النحاس عند شرحه بیت امرئ القیس:

َكبْكِر الُمقاِناة البیاِض ِبُصفرٍة           َغذاها نمیُر الماِء غیَر ُمحلَّلِ 

"... ویـروى كبكـر المقانـاة البیـاض بصــفٍرة شـّبهه بالحسـن الوجـه، وفیــه ُبْعـد، ألنـه مشـّبه بمــا 

وقــــــد أجــــــازوا: مــــــررت بــــــالمعطي الــــــدرهم علــــــى هــــــذا، قــــــال أبــــــو الحســــــن بــــــن لــــــیس مــــــن بابــــــه، 

كیسان: ویروى، كبكر المقاناة البیاُض بصفٍرة وزعم أن التقدیر كیكر المقاناة بیاُضه وجعل األلـف 

تقدیره: هـي مـأواه )٣٣( َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوىوالالم مقام الهاء، وقال مثله قول اهللا عز وجل،

وأحسب هذا القول مقیسًا على قول الكوفیین؛ ألنهم یجیزون مررت بالرجل الحسِن الوجُه یقدرونه: 

مررت بالرجل الحسِن وجُهه، ثم یقیمون األلف والـالم مقـام الهـاء، وسـمعت أبـا إسـحاق ُینكـر هـذا، 

نعتـه ویزعم أّنه خطأ، قال: ألنـك لـو قلـت: مـررت بالرجـل الحسـن الوجـُه، لـم یعـد علـى الرجـل مـن

شــيء، فأّمــا قــولهم: إن األلــف والــالم بمنزلــة الهــاء فخطــأ؛ ألنــه لــو كــان هــذا َهكــذا لجــاز زیــد األُب 

ـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل  ـــــــــــق، فأّمـــــــــــا قول ـــــــــــوه منطل ـــــــــــد: زیـــــــــــد أب ـــــــــــق، یری ـــــــــــَة ِهـــــــــــَي منطل ـــــــــــِإنَّ اْلَجنَّ َف

.)٣٤(فالمعنى واهللا اعلم هي المأوى له ثم حذف ذلك لعلم السامع به" اْلَمْأَوى

أبـو بكـر االنبـاري عنـد شـرحه البیـت" ...سـألت أبـا العبـاس احمـد بـن یحیـى عـن إعـراب قال

البیــاض، فقــال: یجــوز فیــه الخفــض والنصــب والرفــع، فمــن خفضــه أضــاف المقانــاة إلیــه، وصــلح 

الجمع بین األلـف والـالم واإلضـافة الن األلـف والـالم معناهمـا االنفصـال، والتقـدیر: كبكـر المقانـاة 

كمـا تقـول: مـررت بالحســن )٣٥(بصـفرة...ومن نصـب البیـاض نصــبه علـى التفسـیر البیـاض قـوني 

وجهًا. 

ومــن رفــع البیــاض جعــل األلــف والــالم بــدًال مــن الهــاء ورفعــه بفعــل مضــمر والتقــدیر: كبكــر 

المقاناة قونَي بیاُضها بصـفرة. انقطـع كـالم أبـي العبـاس هاهنـا. قـال أبـو بكـر: األلـف والـالم تكـون 

َوَنَهى النَّْفَس َعِن اإلضافة ألنهما جمیعًا دلیالن من دالئل األسماء، قال اهللا عز وجل: بدًال من

.)٣٧( معناها عن هواها فأقام األلف والالم مقام اإلضافة")٣٦(اْلَهَوى

، وهـــي مـــن المســـائل )٣٨( نیابـــة (ال) عـــن الضـــمیر هـــو مـــذهب الكـــوفیین وبعـــض البصـــریین

یین والكوفیین، والبصریون یقدرون ضـمیرًا منفصـًال بحـرف الجـر، أي: المـأوى الخالفیة بین البصر 

له والوجه منه ورّجح الزبیدي مذهب البصریین دون ذكر علة التـرجیح، وذكـر أّن كـالم ابـن هشـام 

. وفــي المغنــي ال یوجــد مــا یشــعر بتــرجیح مــذهب )٣٩( فــي المغنــي مشــعر بتــرجیح مــذهب الكــوفیین
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أّن الكـوفیین وبعـض البصـریین وكثیـر مـن المتـأخرین أجـازوا نیابـة (ال) عـن الكوفیین إذ اّنـه ذكـر 

.)٤٠(الضمیر المضاف إلیه 

ــــى مــــا ذهــــب إلیــــه النحــــاس والتبریــــزي  ــــذهب إل ــــه لــــو كــــان هــــذا هكــــذا لجــــاز أن )٤١(ون ألن

نقول: زید األُب منطلق، نرید: زید أبوه منطلق.

:مسائل في اإلعراب -
بمجرور :جواز إتباع المنصوب 

قال النحاس عند شرحه بیت امرئ القیس:

لِ  فَظلَّ ُطهاُة اللَّحم من بیِن ُمْنضٍج        َصفیَف شواٍء أو قدیر ُمعجَّ

"... وأّما خفض (قدیر) ففیه للنحویین أقوال، أحدها: أن یكون معطوفًا على (صـفیف) فلمـا 

، وهـذا القـول لـیس بشـيء والقـول اآلخـر: )٤٢(ه تباعد ما بینهما، وكـان قبلـه مخفـوض غلـط فخفضـ

مثلـه، انـه كـان یجـوز أن یقـول: مـن بـین منضـج )٤٣(وهو قول أكثر أهل اللغة، وقد أجاز سـیبویه 

ضعیَف شواِء، فحمل قدیرًا على ضعیف لو كان مخفوضًا، وشرح هذا أنك إذا عطفـت اسـمًا علـى 

ثم عطفت الثاني علیه جاز لك أن تعربـه اسم وكان یجوز لك في األول اعرابان فأعربته بأحدهما

بإعراب األول، وجاز لك أن تعربه بما كـان یجـوز فـي األول فتقـول: هـذا ضـارُب زیـٍد وعمـرٍو وٕان 

شئت قلت: هذا ضـارُب زیـٍد وعمـرًا ألنـه قـد كـان یجـوز لـك أن تقـول: هـذا ضـارٌب زیـدًا وعمـرًا وٕان 

ب سیبویه وانشد:شئت قلت: هذا ضارُب زیٍد وعمرا فهذا یجئ على مذه

اّال َببْیِن ُغراُبها   )٤٤(َمشائیُم لیسوا ُمصِلحیَن عشیرًة           وال ناعٍب 

والمازني وأبو العباس محمد بـن یزیـد ال یجیـزان هـذه الروایـة، والروایـة عنـدهما وال ناعبـًا، ال 

یجوز أن یضمر الخافض ألنه ال یضمر وهو من تمام االسم.

وأّمـا القـول فــي البیـت فــان قـدیرا معطــوف علـى منضــج بـال ضــرورة والمعنـى: مــن بـین قــدیر 

والتقــدیر: مــن بــین منضــج قــدیر ثــم حــذف منضــجا وأقــام قــدیرا مقامــه فــي اإلعــراب، كمــا قــال عــز 

.)٤٦( "َواْسَأِل اْلَقْرَیةَ )٤٥(وجل

كن الفّراء وضع شرطا وهو أن یكون هنـاك القول األول الذي رّده النحاس هو رأي الفّراء، ول

َوَجَعـَل اللَّْیـَل َسـَكنًا فاصل بین المعطـوف والمعطـوف علیـه، قـال الفـّراء عنـد تفسـیره قولـه تعـالى:

الشمس والقمر على )٤٨( "اللیل في موضع نصب في المعنى، فردّ )٤٧("َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً 

وله: سكنا، فإذا لم تفرق بینهما شيء آثروا الخفض. وقد یجوز أن ینصـب معناه لّما فّرق بینهما بق

وٕان لم یحمل بینهما شيء، انشد بعضهم:

وبینا نحن ننتظره أتانا              ُمعلََّق شكوٍة وزناَد راعِ 
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وتقـــول: أنـــت آخـــٌذ حقَّـــك وحـــِقِ◌ّ◌ّ◌ غیـــرك فتضـــیف فـــي الثـــاني وقـــد نّونـــت فـــي األول، الّن 

المعنى في قولك أنـت ضـارٌب زیـدا وضـارُب زیـٍد سـواء وأحسـن ذلـك أن تحـول بینهمـا بشـيء، كمـا 

قال امرؤ القیس: فظل طهاة اللحم...

.)٤٩( فنصب الضعیف وخفض القدیر على ما قلت لك"

ل أبــــــو بكــــــر األنبــــــاري عــــــن شــــــرحه البیــــــت "... والقــــــدیر نســــــق علــــــى الضــــــعیف فــــــي وقــــــا      

التقدیر، والتقدیر: من بین منضج ضعیَف شواء أو قدیر معجل. وأجاز الكسـائي والفـّراء: عبـد اهللا 

) نســتنتج مــن كــالم أبــي ٥٠مكــرُم أخیــك فــي الــدار وأبــاك وعبــد اهللا مكــرُم أخــاك فــي الــدار وأبیــك" (

والفّراء أجازا الوجهین إذا حال بینهما فاصل.بكر أّن الكسائي 

وأجاز ابن مالك مجيء أو بمعنى الواو عند أمن اللبس واستشهد ببیت امـرئ القـیس وأبیـات 

.)٥١(أخرى 

قال ابن هشام "... ال یجوز هو حسـُن الوجـِه والبـدَن جـر الوجـه ونصـب البـدن خالفـا للفـّراء 

، برفع المعطوف وأجاز البغدادیون اتباع المنصوب بمجرور في البابین أجاز هو قويُّ الرجِل والیدَ 

كقوله: فظل طهاة اللحم...

القدیر: المطبوخ في القدر وهو عندهم عطف على ضعیف وخّرج على أّن األصل أو 

َواللَُّه ُیِریُد طابخ قدیر ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إلیه كقراءة بعضهم 

أو انه عطف على ضعیف ولكن خفض على الجوار أو على توهم )٥٣( بالخفض") ٥٢(اْآلِخَرةَ 

.)٥٤( أّن الضعیف مجرور باإلضافة كما قال زهیر: وال سابق شیئا إذ كان جائیا"

ورد أبو حیان فیما نقل عنه االشموني اآلراء التي قیلت في المسألة فقال "وال حجة في ذلـك 

الجوار الن قبله مجرورا وهو شواء إذ یمكن حمله على تقـدیر (منضـج) وال في كونه مجرورا على

وجعلــــــــه بمنزلــــــــة المثبــــــــت لتقــــــــدم )٣٨(٥٥مضــــــــاف إلیــــــــه كأنــــــــه قــــــــال: أو منضــــــــج قــــــــدیر فخلعــــــــه 

.)٥٦(ذكره" 

إعراب ( ومحففاً ) في قول لبید :
فتوسطا ُعْرَض السرّي وصّدعا             مسجورَة متجاوزا ُقّالمهـا

َط الیـراع ُیِظلّــــه             منها ُمصّرع غایٍة وقیامهاومحففـا وسْ 

قـال النحـاس: "... قـال بعـض أهـل اللغـة الـواو زائـدة، ویعنـي بـالمحفف: السـري، یـذهب إلـى 

أنــــّه منصــــوب علــــى الحــــال، والمعنــــى علــــى قولــــه: فتوســــطا عــــرض الســــري محففــــا، وهــــذا القــــول 

د ومسـرعا، علــى أن یریـد: جــاء زیــد مسـرعا وهــذا ال یجیــزه خطـأ؛ ألّنــه لـو جــاز هــذا لجـاز: جــاء زیــ

أحد.
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وأّمــا قولــه: محففــا فالصــحیح فیــه أنــه معطــوف علــى قولــه: مســجورة والمعنــى صــدعا عینـــًا 

مســجورة ومحففــا ویكــون تــذكیر محفــف علــى أن تكــون العــین والســري واحــدا. وروایــة ابــن كیســان: 

.)٥٧(محفوفة وسط الیراع یظلها" 

. وأّمـا التبریـزي فقـد أورد )٥٨(عند أبي بكر االنباري محفوفة، تنصـب علـى النعـت لمسـجورة و       

.)٥٩(ما قاله النحاس ولم یزد علیه شیئا 

إعراب ( بین ) في قول عنترة :
وكأّنما أِقُص األكماَم عشیًَّة           بقریِب بیَن اَلمنِسمین ُمصلَّمِ 

یت "... وروى بعض أهل اللغة: بقریب بین المنسـمین، قـال قال النحاس عند شرحه لهذا الب

وهـذا القـول )٦١(َلقَـْد َتَقطَّـَع َبْیـَنُكمْ )٦٠(المعنى: بقریب ما بین المنسمین، واحتج بقراءة مـن قـرأ 

خطأ؛ ألنه أضمر (ما) وهي بمعنى الذي حذف الموصول وجـاء بالصـلة، فأمـّا قـراءة مـن قـرأ (لقـد 

.)٦٢( ند أهل النظر من النحویین، بمعنى: لقد تقطع األمُر بیِنكم"تقطع بینِكم) فهو ع

. قـال الفـّراء )٦٣(الذي خطأه النحاس هـو رأي بعـض البغـدادیین –فتح النون–والقول األول 

عند تفسیره اآلیة "وقرأ حمزة ومجاهد (بیُنكم) یرید: وصلكم وفي قراءة عبد اهللا: لقد تقطع ما بیـنكم 

م، إذا جعل الفعل لـ(بین) ترك نصبا كما قالوا: أتاني دونك من الرجال فتـرك نصـبا وهو وجه الكال

وٕاذا قالوا: هذا دون من الرجال رفعوه فـي موضـع الرفـع، وٕاذا )٦٤( وهو في موضع رفع؛ ألنه صفة

.)٦٥(أفردته أجریته في العربیة وأعطیته اإلعراب" 

طع وجعل البین بمعنى الوصل أي استعمل بین قال القیسي من رفع (بینكم) جعله فاعال لتق

اسما غیر ظرف وأمّا من نصبه فعلى الظرف والعامـل فیـه مـا دل علیـه الكـالم والتقـدیر لقـد تقطّـع 

وصلكم بیـنكم، فوصـلكم المضـمر هـو الناصـب لبـین، وقـد قیـل اّن مـن نصـب بیـنكم جعلـه مرفوعـا 

وبا تركــه فــي حــال الرفــع علــى حالــه وهــو فــي المعنــى بتقّطــع لكنــه لّمــا جــرى فــي أكثــر الكــالم منصــ

.)٦٧(. فالقراءتان على هذا بمعنى واحد )٦٦(مذهب األخفش 

فیــه نظــر الّن الفــّراء والقیســي أجــازا الفــتح –أي فــتح نــون بــین–نقــول مــا عــّده النحــاس خطــأ 

ووجها قراءة فتح النون.

:مسألة : أصل ویك -
قال النحاس عند شرحه بیت عنترة :

د َشَفى نفسي وأبرَأ سَقَمها         قیُل الفوارِس ویَك عنتَر أقِدمِ ولق

"... وقال بعـض النحـویین معنـى (ویـك) بمعنـى ویحـك، وقـال بعضـهم: معنـاه (ویلـك) وكـال 

. كمـــا یقـــال: ویلـــك أّنـــه ویحـــك )٦٨(القـــولین خطـــأ؛ ألنـــه كـــان یجـــب علـــى هـــذا أن یقـــرأ (ویـــك أّنـــه) 
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لصــاحب هــذا القــول بــاّن المعنــى ویلــك اعلــم أّنــه ال یفلــح الكــافرون، وهــذا أّنــه، علــى أّنــه قــد احــتج

خطــأ مــن جهــات، إحــداها: حــذف الــالم مــن ویلــك وحــذف اعلــم، الّن مثــل هــذا ال یحــذف؛ ألنــه ال 

ُیعرف معناه، وأیضا فاّن المعنى ال یصّح ألنه ال ُیـدرى َمـن خـاطبوا بهـذا؟ وروي عـن بعـض أهـل 

عـن الخلیـل: )٦٩(ویك الم تروا ما نرى واألحسن في هـذا مـا روى سـیبویه التفسیر أّنه قال بمعنى:

وهو اّن وي منفصلة وهي كلمة یقولها المتنـدم إذا تنّبـه علـى مـا كـان منـه فهـي علـى هـذا مفصـولة 

كأّنهم قالوا على التندم وي كأّنه ال یفلح الكافرون، وانشد النحویون:

)٧٠(  ـَبْب ومن یفتَِقر یِعْش عیَش ُضرِّ َوْي كأّن َمْن یكْن له َنَشٌب ُیحـ    

والرأي القائل بأن أصلها: ویلك اعلم ثم حذفت الالم للتخفیف وحذف (اعلم) لعلم المخاطـب

.)٧٢(رأي لما یقع فیه من كثرة التغییروقد ُرّد هذا ال،)٧١(لكثرة االستعمال هو رأي الفّراء

روایـة أبـي صـالح هـي: كـأّن اهللا یبسـط، وقـال وي صـلة وقال الزجاجي "قال ابـن عبـاس فـي

.)٧٣(في الكالم، هذا تصدیق الخلیل" 

وهـذا  )٧٤(وقال أبو بكر االنباري إّن أصلها: ویلك فاسقط الالم ومعناه في غیر هذا، الم تر 

ا ، أي أنها بمعنـى: الـم تـر، ونسـب ابـن یعـیش رأي أبـي بكـر االنبـاري أصـله) ٧٥( هو رأي الكسائي

.)٧٦(إلى الكسائي ثم رّد هذا الرأي ووصفه بالُبْعِد وال دلیل علیه –ویلك ثم اسقط الالم 

وأّیــد أبــو حیــان الخلیــل وســیبویه قــائًال : (وي) عنــدهما اســم فعــل مثــل: صــه، ومــه ومعناهــا 

.)٧٧(أعجب، وكأّن: هي كاف التشبیه الداخلة على أّن وكتبت متصلة لكثرة االستعمال 

:ألة صوتیة مس -
( تحقیق الھمزة وتخفیفھا ) في قول األعشى : 

أأن رأْت رجًال أعشى أضرَّ به          َرْیُب الَمنوِن وَدْهٌر ُمْفِنٌد َخِبلُ 

قال النحاس عند شرحه لهذا البیت "... ولك أن تحقق الهمزتین فتقـول: أأن ولـك أن تخفـف 

هم)، وقال بعض النحویین إذا خففتها جئت بهـا سـاكنة وهـذا الثانیة وعلى هذا قرئ (أنذرتهم وأأنذرت

القول خطأ الّن النـون فـي أأنـذرتهم سـاكنة وكـذلك هـي فـي أأن فلـو كانـت سـاكنة الجتمـع سـاكنان"
)٧٨(.

قـــال الســـیرافي كأّنـــه قـــال أألن والـــالم المقـــدرة متصـــلة بفعـــل محـــذوف كأّنـــه قـــال أألن رأتنـــي 

إلــى مــا ذهــب إلیــه النحــاس أي اّن الهمــزة الثانیــة تكــون بــین بــین ، وذهــب الشــنتمري )٧٩(هجرتنــي 

وهي في حكم المتحركة ولوال ذلك ألنكر البیت الّن بعد الهمزة الثانیة نونا ساكنة فلو كانت الهمـزة 

.)٨٠(المخففة في الحكم ساكنة اللتقى ساكنان وذلك ال یكون في الشعر إّال في القوافي 
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:المصادر والمراجع
النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطیف بن أبي بكر الشرجي الزبیـدي، ائتالف-

  م. ١٩٨٧هـ،  ١٤٠٧، ١هـ، تحقیق: د. طارق الجنابي، عالم الكتب/بیروت، ط ٨٠٢ت

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر والمسـمى منتهـى األمـاني والمسـرات فـي علـوم -

هــــ)، تحقیـــق: د. شـــعبان محمـــد إســـماعیل، عـــالم  ١١١٧ا (تالقـــراءات، احمـــد بـــن محمـــد البنـــ

م. ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧، ١بیروت، ط-الكتب

هــــ)، تحقیـــق وتعلیـــق: د.  ٧٤٥ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب، أبـــو حیـــان األندلســـي (ت-

م. ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ١مصطفى احمد النماس، مطبعة المدني/القاهرة، ط

لــم مجــازات العــرب، أبــو الحجــاج یوســف تحصــیل عــین الــذهب فــي معــدن جــوهر األدب فــي ع-

، تحقیــق وتعلیــق: د. ١هـــ)، ط ٤٧٦ابــن ســلیمان بــن عیســى المعــروف بــاألعلم الشــنتمري، (ت

م. ١٩٩٢زهیر عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافیة، بغداد 

ـــداني (ت- ـــو عمـــر ال ـــوبرتزل،  ٤٤٤التیســـیر فـــي القـــراءات الســـبع، أب هــــ)، عنـــي بتصـــحیحه اوت

م. ١٩٣٠/ استانبول مطبعة الدولة

، ٣هــ)، مصـر، ط ٦٧١الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا بن احمد األنصاري القرطبـي، (ت-

م. ١٩٦٦

هـــ، تحقیــق: د.علــي  ٢٤٠حــروف المعــاني، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي، ت-

م. ١٩٨٤توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة/بیروت، 

م. ١٩٦٥، ١٤ك، مطبعة السعادة/مصر، طشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مال-

هــــ)، تحقیـــق: د.علـــي  ٣٨٥شـــرح أبیـــات ســـیبویه، یوســـف بـــن علـــي أبـــي ســـعید الســـیرافي، (ت-

م. ١٩٧٤الریح، القاهرة، 

شــرح االشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك (مــنهج الســالك) إلــى ألفیــة ابــن مالــك، أبــو الحســن نــور -

هـ)، القاهرة. ٩٢٩الدین علي بن محمد، (ت

هــ، تحقیـق: د.صـاحب أبـو جنـاح، وزارة األوقــاف  ٦٦٩مـل الزجـاجي، ابـن عصـفور تشـرح ج-

م. ١٩٨٢والشؤون الدینیة/بغداد 

هـــــ، تحقیــــق: احمــــد  ٣٣٨شــــرح القصــــائد التســــع المشــــهورات، صــــنعة ابــــي جعفــــر النحــــاس ت-

م. ١٩٧٣خطاب، دار الحریة للطباعة، مطبعة الحكومة/بغداد 

هــــ،  ٣٢٨ات، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم االنبـــاري، تشـــرح القصـــائد الســـبع الطـــوال الجاهلیـــ-

م. ١٩٦٣تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار المعارف/مصر، 

هـــ)، عنیــت بتصــحیحها  ٥٥٢شــرح القصــائد العشــر، أبــو زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي (ت-

والتعلیق علیها إدارة الطباعة المنیریة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده/مصر.
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هـ، الطباعة المنیریة/مصر. ٦٤٣رح المفصل، ابن یعیش بن علي بن یعیش، تش-

هــ، تحقیـق: طـه  ٦٧٢شواهد التوضیح والتصـحیح لمشـكالت الجـامع الصـحیح، ابـن مالـك، ت-

محسن، وزارة األوقاف والشؤون الدینیة/بغداد.

هیم هـــــ، تحقیــــق: د. مهـــــدي المخزومــــي وٕابـــــرا ١٧٥العــــین، الخلیــــل بـــــن احمــــد الفراهیـــــدي، ت-

م. ١٩٨٥السامرائي، بغداد 

هـــ، تحقیــق وشـرح عبــد الســالم  ١٨٠الكتـاب، أبــو بشـر عمــرو بــن عثمـان بــن قنبــر سـیبویه، ت-

م. ١٩٦٦محمد هارون، عالم الكتب/ بیروت، 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسـم جـار اهللا محمـود بـن -

هـ.  ٥٣٨عمر الزمخشري، ت

م. ١٩٥٦ان العرب، ابن منظور، دار صادر/بیروت، لس-

م. ١٩٦٢، ٢مجاز القران، أبو عبیدة معمر بن مثنى، تحقیق: محمد فؤاد، ط-

 ٣٩٢المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنهـا، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، ت-

هـ. ١٣٨٦هـ، تحقیق: علي النجدي الناصف وآخرین، القاهرة، 

هـــــ، دراســــة وتحقیــــق: د. حــــاتم صــــالح  ٤٣٧القــــرآن، أبــــو طالــــب القیســــي، تمشــــكل إعــــراب-

م. ١٩٧٥هـ،  ١٣٩٥الضامن، دار الحریة/بغداد، 

هـــ، تحقیــق: نجــاتي وشــلبي النجــار/ القــاهرة،  ٢٠٧معــاني القــرآن، یحیــى أبــو زكریــا الفــّراء، ت-

م. ١٩٧٢

هــ، تحقیـق: د.  ٧٦١مغني اللبیب عن كتب االعاریـب، جمـال الـدین بـن هشـام األنصـاري، ت-

م. ١٩٦٩مازن المبارك مراجعة سعید األفغاني، دار الفكر/ بیروت، 

هـــــ، تحقیــــق: محمــــد عبــــد الخــــالق  ٢٨٥المقتضــــب، أبــــو العبــــاس محمــــد بــــن یزیــــد المبــــرد، ت-

م. ١٩٦٣عضیمة، عالم الكتب/ بیروت، 

المطبوعات على اآللة الكاتبة:
، حسـن اســعد محمـد، رسـالة ماجسـتیر مقدمــة المصـطلح النحـوي عنـد الفـراء فــي معـاني القـرآن-

 ١٩٩٢هـ،  ١٤١٢إلى مجلس كلیة اآلداب، جامعة الموصل، إشراف د. طالب عبد الرحمن، 

م.



…ردود النحاس النحویة في 

٢٧٠

:الھوامش
.٢/١ینظر: المقتضب:  )١(

.٤١٨-١/٤١٧شرح القصائد التسع المشهورات:  )٢(

.١٦٢- ١٦١ینظر: شرح القصائد العشر:  )٣(

.٢/٥٨٤ینظر: شرح جمل الزجاجي:  )٤(

.٣/٣٧٣ینظر: المقتضب:  )٥(

.١١/٢٤١ینظر: الجامع ألحكام القرآن:  )٦(

.٣/٢٧٨ینظر: الكتاب:  )٧(

.٤١٤-١/٤١٣شرح القصائد التسع المشهورات:  )٨(

.٣/٢٠٤العین:  )٩(

.٥٧١ینظر: شرح القصائد السبع الطوال:  )١٠(

.٢٤٥-٢/٢٤٤ینظر: شرح جمل الزجاجي:  )١١(

  .١/٤٣٦ینظر: االرتشاف:  )١٢(

ینظر: نفسه. )١٣(

.٢/٣٣٧ینظر: شرح ابن عقیل:  )١٤(

.٧٦٢-٢/٧٦١شرح القصائد التسع المشهورات:  )١٥(

. ١٧٥- ١٧٤تحصیل عین الذهب:  )١٦(

.١٥/١٥٠ینظر: لسان العرب (فدي):  )١٧(

  .١١٠-١/١٠٩شرح القصائد التسع المشهورات :  )١٨(

  .١٤شرح القصائد العشر :  )١٩(

  .١٥٤األنعام :  )٢٠(

.٢٢٠وٕاتحاف فضالء البشر: ،١/٢٣٤سن واألعمش ویحیى بن یعمر، ینظر:المحتسب:الرفع قراءة الح )٢١(

.١/١٨٣ینظر: شرح جمل الزجاجي:  )٢٢(

.١/١٨٧ینظر: المغني:  )٢٣(

.١/١٦٦ینظر: شرح ابن عقیل:  )٢٤(

.٦٣النور:  )٢٥(

.٢/٦٩ینظر: مجاز القرآن:  )٢٦(

.١/٣٨ینظر: الكتاب:  )٢٧(

.٩٦اإلسراء:  )٢٨(

.١٥٠-١/١٤٩شرح القصائد التسع المشهورات:  )٢٩(

١٢/٣٢٣ینظر: الجامع ألحكام القرآن:  )٣٠(

.٣٣ینظر: شرح القصائد السبع الطوال:  )٣١(

.٨٠ینظر: حروف المعاني:  )٣٢(

٠ ٤١النازعات:  )٣٣(



حسن أسعد محمد

٢٧١

  ج

.١٥٦-١/١٥٥شرح القصائد التسع المشهورات:  )٣٤(

.١٦١یعني بالتفسیر: التمییز. ینظر المصطلح النحوي عند الفراء:  )٣٥(

  .٤٠النازعات: (٣٦(

.٧١-٧٠شرح القصائد السبع الطوال:  )٣٧(

.٧٨- ٧٧، والمغني: ١/٥١٧نظر: ارتشاف الضرب: ی )٣٨(

.١٥٧ینظر: ائتالف النصرة:  )٣٩(

.٧٨- ١/٧٧ینظر: المغني:  )٤٠(

.٣٥، وشرح القصائد العشر: ١/١٥٦ینظر: شرح القصائد التسع المشهورات:  )٤١(

یقصد الخفض على الجوار . )٤٢(

.١/٨٣ینظر: الكتاب:  )٤٣(

. ١/٨٣ه: عند سیبویه وال ناعبا، ینظر: نفس )٤٤(

  .٨٢یوسف:  )٤٥(

.١٨٤-١/١٨٣شرح القصائد التسع المشهورات:  )٤٦(

.٩٦األنعام:  )٤٧(

. ٨٩یعني بالرد: العطف، ینظر: المصطلح النحوي عند الفراء:  )٤٨(

.١/٣٤٦معاني القرآن:  )٤٩(

.٩٧شرح القصائد السبع الطوال:  )٥٠(

. ١٧٤ینظر: شواهد التوضیح والتصحیح:  )٥١(

  .٦٧: األنفال )٥٢(

.٢/١٣٤، والكاشف: ١/٢٨١الخفض في قراءة سلیمان بن حماد ینظر: المحتسب:  )٥٣(

.٢/٦٠٠المغني:  )٥٤(

.٢٥یعني بالخلع: الحذف، ینظر المصطلح النحوي عند الفراء:  )٥٥(

.٣٣٨شرح االشموني على ألفیة ابن مالك:  )٥٦(

.١/٣٩٦شرح القصائد التسع المشهورات:  )٥٧(

.٥٥٣صائد السبع الطوال: ینظر: شرح الق )٥٨(

. ١٥٠ینظر: شرح القصائد العشر:  )٥٩(

.١٠٥نافع وحفص والكسائي ینصب النون والباقون یرفعها، ینظر: التیسیر في القراءات السبع:   )٦٠(

  .٩٤األنعام:  )٦١(

.٢/٤٨٢شرح القصائد التسع المشهورات:  )٦٢(

.٢١٥ینظر: المغني:  )٦٣(

.٩٣: المصطلح النحوي عند الفراء: یعني بالصفة الظرف، ینظر )٦٤(

.٣٤٦- ١/٣٤٥معاني القرآن:  )٦٥(

.٧/٤٣ینظر: الجامع ألحكام القرآن:  )٦٦(

.١/٢٦٢ینظر: مشكل إعراب القرآن:  )٦٧(

"ویكأنه ال یفلح". ٨٢القصص:  )٦٨(



…ردود النحاس النحویة في 

٢٧٢

  ج

.٢/١٥٤ینظر: الكتاب:  )٦٩(

.٥٣٤-٢/٥٣٣شرح القصائد التسع المشهورات:  )٧٠(

.٢/٣١٢رآن: ینظر: معاني الق )٧١(

.٢٩١ینظر: تحصیل عین الذهب:  )٧٢(

.٦٨حروف المعاني:  )٧٣(

. ٣٦٠ینظر: شرح القصائد السبع الطوال:  )٧٤(

.٦٨ینظر: حروف المعاني:  )٧٥(

. ٤/٧٨ینظر: شرح المفصل:  )٧٦(

.٧/١٣٥ینظر: البحر المحیط:  )٧٧(

. ٧٠٠/ ٢شرح القصائد التسع المشهورات:  )٧٨(

.٨٦/ ٢ت سیبویه: ینظر: شرح أبیا )٧٩(

.٥٢٢ینظر: تحصیل عین الذهب:   )٨٠(


