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Abstract 

The syntactic argument appeared very small since the beginning of 
the Arabic grammar, whenever the grammar grows more, the matters of 
argument became more wide among the grammarians. The beginning of 
this argument appeared clearly between Abdullah bin Abi Ishaq Al-
Hadrami and his student Esa bin Amro bin Abi Al-Al’a, and not only 
among the Basrah people themselves, but also among the Basrah and 
Kufi peoples, and this is due to the inconsistency of hearing, comparison, 
justification, interpretation and assumption. We have seen that more 
clearly between Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami and his student Esa 
bin Amro bin Abi Al-Al’a, and then it became more clearly between 
Younis and Al-Khalil and their followers.  

That who contemplate the book of Al-Sameen Al-Halbi, he finds 
with his responses to Kufis and his tendency to the Basrah ideology, but 
he was not bigoted to his opinions but he was with a clear personality and 
a wise opinion, and we see that through his presentation for the Kufis 
performance in more than one case and his approval to them, and let us 

contemplate his speech during his interpretation for the word ( ُُيْدِخْمهو)(1)
 

where he says: ((while the kufis particularize and they say: if the 
adjective puts into the genitive: and the pronoun became unclear, it is 
necessary to present the pronoun as it for the Basrah ideology, for 

example: (زيهٌد عمهرٌو رهار ُو ىهو) this is if the beating was made by Zaid on 

Omer, and if it was not unclear, it is not necessary to present the pronoun, 

for example: (زيهٌد ىنههٌد رهار يا), and if this is to be decided, then Al-Zojaj 

ideology in this verse goes with the Kufis opinon and it is a fair 
ideology))

(2)
, where he does not only mentioned the Kufi ideology but he 

declared his acceptance to it.        
                                         

(
1
) Al-Nis’a / 30.  

(
2
) Al-Dr Al-Masoon: 3/614-615.   
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 ممخص البحث :
إّن الخهه ا النحههوي  ههدأ صههذيرًا منههح ناههوب النحههو العر ههيح وكّممهها نمهها النحههو وأ سهه    رعههت 

ّن  دايههه  الخههه ا  اهلل  هههن أ هههي إسهههح   ظيهههرت وارهههح  عنهههد ع هههدمسهههاال الخههه ا  هههين النحهههاةح واخ
وح لههيس  ههين ال صههريين أن سههيم ىهههٜٗٔه عيسههب  ههن عمههرو  ههن العهه ب  ىهههو و مميههحٚٔٔالحرههرمي 

فحسب  ل  ين ال صريين والكوفيينح والس ب يعود إلب   اين مواق يم مهن السهماع والايهاس وال عميهل 
ح  و مميههحه  ههم  كامههل عنههد يههونس  هههن اهلل  ههن أ ههي إسهه وال أويههل واتف ههراض ولمسههنا ىههحا عنههد ع ههد

 ىهو ومن   عيما  اكل وارح و ام. ٘ٚٔىهو والخميل  ن احمد ال راىيدي   ٛٔٔ  ح يب
إّن الم أمههل فهههي ك ههاب الهههدر المصههون يعهههد مههه  ردوده عمههب الكهههوفيين وميمههو إلهههب المهههحىب 

َحِصهيٍا ويهدلنا عمهب  ال صري ات أنو لم يكن م عص ًا في آرااو إّنما كاَن حا اخصي  وِارَحٍ  ورأيٍ 
حلك  اديمو ألراب الكوفيين في أكَ ِر من موِرٍ  وموافا و ليمح ولن أمل ك مو عند وقوفو عمهب قولهو 

ُيْدِخْمههوُ  عههالب  
ههَ ُ  عمههب  يههر َمههْن  ؤ  ههمون فياولههون إحا عههرت الصي إح ياههول    وأّمهها الكوفيههون في صي

ال صهههريين نحهههو           زيهههٌد عمهههرٌو  ىهههي لهههو  فهههوْن ألههه س وعهههب إ هههراز الرهههمير كمههها ىهههو مهههحىب
ن لههم ُيمهه س لههم يعههب ا  ههراُز نحههو   رههارُ و ىههووو إحا كههان الرههرُب واقعههًا مههن زيههد عمههب عمههروح واخ
ر ىهحا فمهحىب الزعهاج فهي اإيه  إّنمها ي ماهب عمهب رأي الكهوفيين وىهو    زيٌد ىنٌد رارُ ياووح إحا  ارَّ

 لكوفيي إّنما َصرَّح  اس حسانو لو.فيو لم يك ا  ويراد المحىب ا وٕ محىب َحَسنوو

 

 ههدأ صههذيرًا منههح ناههوب النحههو العر ههيح وكّممهها نمهها النحههو وأ سهه    رعههت إّن الخهه ا النحههوي 
ّن  دايههه  الخههه ا ظيهههرت وارهههح  عنهههد ع هههد اهلل  هههن أ هههي إسهههح   مسهههاال الخههه ا  هههين النحهههاةح واخ

س  هههين ال صهههريين لهههي حىههههوٜٗٔ ت مميهههحه عيسهههب  هههن عمهههرو  هههن العههه بو  ىههههوٚٔٔ ت الحرهههرمي
أن سههيم فحسههب  ههل  ههين ال صههريين والكههوفيين أيرههًاح والسهه ب يعههود إلههب   ههاين مههواق يم مههن السههماع 

اهلل  ههن أ ههي إسههح  و مميههحه  ههم  كامههل  والايههاس وال عميههل وال أويههل واتف ههراض ولمسههنا ىههحا عنههد ع ههد
 و اَن عند يونس والخميل ومن   عيما  اكل وارح و ام.

و يعده م  ردوده عمب الكوفيين وميمو ىهٙ٘ٚ ت ك اب السَّمّين الحم يإّن الم أمل في   
لم يكن م عص ًا في آرااو إّنما كاَن حا اخصي  وِارَحٍ  ورأٍي َحِصيٍا ويدلنا ال صري  لممحىب

عمب حلك  اديمو ألداب الكوفيين في أكَ ِر من موِرٍ  وموافا و ليمح ولن أمل ك مو عند وقوفو 
ُيْدِخْموُ عمب قولو  عالب  

َ ُ  عمب صي ن في يو إح ياول    وأّما الكوف وٖ  مون فياولون إحا عرت الصي
                                         

 ٖٔمن اإي . و النسابحٔ 
 .٘ٔٙ-ٗٔٙ/ٖو الدر المصون  ٕ 
 .ٖٔمن اإيو و النسابحٖ 
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 ير َمْن ىي لو  فوْن أل س وعب إ راز الرمير كما ىو محىب ال صريين نحو          زيٌد 
ن لم ُيم س لم يعب ا  راُز  عمرٌو رارُ و ىوو إحا كان الررُب واقعًا من زيد عمب عمروح واخ

ر ىحا فمحىب الزعاج في اإي  إّنما ي ماب عمب رأي الكوفيين نحو   ز  يٌد ىنٌد رارُ ياوح إحا  ارَّ
وس عرض  فيو لم يك ا  ويراد المحىب الكوفيي إّنما َصرَّح  اس حسانو لو. ؤ وىو محىب َحَسنوو

 .ّسمين الحم يلم الدر المصون  اإن معموع  الردود ال ي اس اصيناىا من ك اب
  

 األمر معربًا:كون فعل  .ٔ

ههههمّين الحم ههههي ىههههحا المههههحىب الكههههوفي اىهههههدنا فهههههي أ نههههاب إعرا ههههو لاولههههو  عههههالب   وٕ أورد السَّ
الّصهراط

ومرهمونو أّن فعهل األمهر معهرب معهزوم  ه م األمهر الماهدرة لكونهو ما طعهًا مهن ال عههل  وٖ 
ة المرههارعح فأصههل   ارههرّبوو  ل رهههرب حههحفت تم األمههر و  عيهها حهههرا المرههارع ح وأ ههب  يمهههز 

 الوصل ألعل ات  داب  الساكن.  م حىب إلب أْن قال  وىحا ما ت حاع  إليو.
ُقهْل ِ َ ْرهِل الّمهِو إلب ىحا المحىب وحلك في   سيره قولهو  عهالب   وىهٕٚٓ  وقد أاار ال ّراب
َوِ َرْحَمِ ههِو َفِ ههَحِلَك َفْمَيْ َرُحههواْ 

إّت عمههب ال عههل إح قههال    وأنههت  عمههم أّن العههازم والناصههب ت ياعههان  وٗ 
ح فّممها حهحفت ال هاب حى هت  هال مح وأحهد ت األلها فهي قولهك  الحي أّولو الياب وال هاب والّنهون واأللها

 ارههربوح و افههرحوح ألّن الّرههاد سههاِكن ح فمههم يسهه ام أْن يسهه أنا  حههرا سههاكن فههأدخموا أل ههًا َخ يَ ههً  
الّ ههراب فههي ىههحا  وىهههٕٖٛ  ياألن ههار وأ ههو  كههر  ههن  وىههه ٜٕٔ  وقههد  هها    عمههب و٘ ياهه   يهها ات  ههدابوو

اره  اولههو    ألّن األمههر معنههب حَاههو أْن يههىاههام مورههحًا اخ  يههم عمههب حلههك ا ههنكمهها وافا وٙ المههحىب
. وقهد وٚ يؤدى  الحراح وألّنهو أخهو النيهي ولهم يهدل عميهو إّت  هالحراح وألنيهم نطاهوا  هحلك األصهلوو

 .وٛ ًا رأي ال صريين في حلكعحمب الكوفيين مر األن اري حعج ال صريين والكوفيين وردَّ ع ا نحكر 
 .وٛ حلك
 كون )أل( التعريف عوضًا عن الضمير: .ٕ

                                         

 .٘ٔٙ-ٗٔٙ/ٖو الدر المصون  ٔ 
 .ٕٙ/ٔو = الدر المصون  ٕ 
 .٘ اإي من  و سورة ال ا ح  ٖ 
 .ٛ٘و سورة يونس  ٗ 
   يعني  يحا المصطمح ال عل المرارع. ينظر  المصطمح النحوي عند ال ّراب في ك ا و معاني الارآن ٜٚ. 
 .ٓٚٗ-ٜٙٗ/ٔو معاني الارآن  ٘ 
 .ٛٔح ارح الاصااد الس   الطوال  ٕٗ٘/ٕو = معالس  عمب  ٙ 
 .ٕٚٚ/ٔو مذني الم يب  ٚ 
 .ٕٙٙ  ح اا  ا النصرةٕٗٔح مساال خ فّي   ٕٗ٘/ٕو = األنصاا  ٛ 
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ههِر الَّهههِحين آَمُنههوْا َوَعِممُهههوْا أورد الّسههمين ىهههحا المههحىب الكهههوفي عنههد إعرا هههو قولههو  عهههالب   َوَ اي
ههاِلَحاِت َأنَّ َليُههْم َعنَّههاٍت َ ْعههِري ِمههن َ ْحِ يَهها األَْنيَههارُ  الصَّ

 عههض الكههوفيين وَردَُّه فاههال   إلههب . ونسهه وؤ 
  واأللهها والهه م فههي  األنيههارو لمعههنسح وقيههل  لمعيههد لههحكرىا فههي سههورة الا ههال. وقههال الزمخاههري  
يعههههوز أن  كههههون عورههههًا مههههن الرههههمير كاولههههو   وااهههه عل الههههرأس اههههي ًاو أي  انياُرىههههاح  معنههههب أّن 

حىب ال صههريينح  ههل قههال  ههو  ألو عههن يههاب المهه كممح وىههحا لههيس مهه األصههل  وااهه عل راسههيح َفَعههوَّض
 ألو عورههًا مههن الرهمير لمهها عمهه   ينيمهاح وقههد عمهه    عهض الكههوفيينح وىههو مهردود  أّنههو لههو كانهت

  وٕ  ينيماح قال النا ذ 
 ِب منيههههههههههههههها رفياههههههههههههههه ٌ ِقطهههههههههههههههاُب الَعْيههههههههههههههه يهههههههههههههههبٌ َرحِ 

 

 
دِ َعهههههههههههههههههههههِِ َ   هههههههههههههههههههههُ  الُمَ َعهههههههههههههههههههههرَّ  سَّ الّنهههههههههههههههههههههدامب َ رَّ

 

 .وٖ فاال  العيب منياوو
 
 من غير )ما(: جواز الجزم بـ)كيَف( .ٖ

َكْيهَا َ ْك ُهُروَن ِ المَّهوِ أاار الّسمين إلب ىحا المحىب الكوفي عنهد إعرا هو قولهو  عهالب  
. وٗ 

 .و٘ إح قال  إّن كونيا ارطًا قميل وأّنيا   ت ُيعزم  يا خ فًا لمكوفيينوو
َيههْأِت ِ ُكهههُم  َأْيههَن َمهها َ ُكوُنههواْ وقههد أفصههح ال ههّراب عههن ىههحا المههحىب فههي   سهههيره لاولههو  عههالب  

الّموُ 
إح قال    إحا رأيَت حروا اتس  يام قهد وصهمت  هه ماو م هل  أينمهاح وم هب مهاح        وأي   وٙ 

هها  ههدعووح كانههت عههزاًب ولههم  كههن اسهه  يامًاح فههوحا لههم  وصههل  ههه  مههاو  وأي  مههاح وحي مههاح وكي مههاح و أّيامَّ
 .وٚ كان األ مب عمييا اتس  يام وعاز فييا العزابوو

ىههحا  ههأّن  كيههاو لههو عممههت لعماههت حههال ال اعههل والم عههول  ههو  حههال أخههرى  وال عههل  وقههد ردّ 
ّن لهههيس معناىههها  معنهههب  اّيههه  اممكهههن الوقهههوا عميهههو  ظيهههوره والحهههال ت يمكهههن حلهههك فييههها لخ ا يههها واخ

 .وٛ كممات المعازاة
 جواز حذف )أْن( قياسيًا : .ٗ

                                         

 .ٕ٘و سورة ال ارة   ٔ 
 .ٖٓو ديوانو   ٕ 
 .ٕ٘ٔ/ٔو الدر المصون  ٖ 
 .ٕٛو سورة ال ارة   ٗ 
 .ٖٕٚ/ٔو الدر المصون   ٘ 
 .ٛٗٔو سورة ال ارة   ٙ 
 .ٙٛ-٘ٛ/ٔ  آنو معاني الار ٚ 
 .ٔٛٗ/ٖم اب في عمل ال ناب وا عراب   أطروح  دك وراه   الح ٖٗٙ/ٕو = ا نصاا   ٛ 
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ت َ عُ ههدواأاههار الّسههمين عنههد إعرا ههو قولههو  عههالب  
أّن أحههد وعههوه إعرا يهها حههحا إلههب  ؤ 

. هم أاهار إلهب أّن ىهحا الوعهو فيهو نظهر وٕ  أْنو م  ححا حرا الّعر ق مو فححفهو مطهرد مه  أْن وأنّ 
ألّن ححا  أْنو ت ينااس إنما يعوز في موار  عّدىا النحويون وَعَعموا مها ِسهواىا اهاحًا وقهد نسهَب 

 لكوفيين.ا إلبالاول  الاياس 
  وٖ عندما َعّم  عمب  يت طرف  وحكر ال ّراب حلك المحىب

 

َىههههههههههههههَد الههههههههههههههَوَ ب مههههههههههههههأت أّييههههههههههههههحا ال ا َِ َِ َِ  ي أْش
 

 
 وأْن أْحُرهههههههههههَر المَّهههههههههههحاِت َىهههههههههههْل أْنهههههههههههَت ُمْخمهههههههههههدي 

 

 

فاال    أت  رى أّن ظيور  أْنو في آخر الك م يدل عمب أّنيها معطوفه  عمهب أخهرى م ميها 
 .وٗ في أّول الك مح وقد ححفياوو

م أ هي  كهر  هن األن هاري إح ياهول    ويهروى  أت أّييها ال امهي وكما ي رح لنا حلهك مهن كه 
 أْنوح ومهههن رفههه  قهههال  لمههها فاهههد المسههه ا ل  أْنو رفههه   أاهههيَد الهههو بو  النصهههبح َفَمهههْن نصهههب ارهههمر

عمههب النصههب فههي ىههحا ال ههاب مههن الَاههحوح إح قههال    ويههروى  . وقههد َعههّد و٘  ههالحرا الههحي فههي أولههووو
 خههح الّمههصَّ ق ههَل يأُخههَحَك .. ىههحا اههاحل .. و خههح المَّههص ق ههل  قههالالههو بوح والرفهه  قيههاسح و  ر احرهه

 .وٙ يأخحكو قياسوو
  ... زعهم أىهل الكوفه  أّن  أْنو  رهمر فهي  يهر مها حكرىها   وهى ٜٙٙ  عص ور ا نوقال 

يحَ رىا ... يريد  ُمرُه أْن يح رىا وىحا  ير عااز وما حكهوه مهن الَاهحوح  حيهث ت ياهاس  هُ   مر اوحكو 
ّنما ىو عمب إرمار  أْنو من  ير عوضووعميو   .وٚ واخ

 
 عدم ضرورة إضمار )قد( قبل الفعل الماضي ليقترب إلى الحال : .٘

َوُأْاِرُ واْ حىب الّسمين الحم ي عند إعرا و قولو  عالب  
إلب أّنو تُ هدَّ مهن إرهمار  قهدو  وٛ 

الكهوفيين  عهدم إرهمار   قدو لَيارَب الماري إلب الحال خ فًا لمكوفيين وىهو  يهحا ياهير إلهب مهحىب
 .وٜ  قدو ارطًا تق راب الماري إلب الحال

                                         
 .ٖٛل ارة   و سورة أ 
 .ٜ٘ٗ/ٔو = الدر المصون   ٕ 
 .ٖٔو ديوانو   ٖ 
 .ٕٙ٘/ٖو معاني الارآن   ٗ 
 .ٜٖٔو ارح الاصااد الس   الطوال ٘ 
 .ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٔو معالس نعمب   ٙ 
 .ٖٗٔ/ٕو ارح عمل الزعاعي   ٚ 
  .ٖٜمن اإيوو سورة ال ارة  ٛ 
 .٘/ٕو = الدر المصون  ٜ 
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واخ مهههها النحههههاة فههههي الناههههل فههههي ىههههحه المسههههأل  فههههحكروا أن الكههههوفيين يعيههههزون وقههههوع ال عههههل 
ح والواق  أّن الخ َا ليَس في وقهوع المارهي المعهرد مهن  قهدو حهاًت ؤ دون  قدومن الماري حاًت 

ّنما الخ ا في إرمار  قدو  .وٕ حاًت واخ
وقههد ناههل ىههحا المههحىب عههن الكههوفيين أ ههو ال اههاب العك ههري إح أاههار إلههب أّنيههم يعيههزون وقههوع 

ح عمههب حههين نههرى ال ههّراب وٖ العممهه  المصههدرة  ال عههل المارههي حههاًت دون  قههدو ت ظههاىرة وت مرههمرة
َكْيهَا  يا رط وعود  قدو ق ل الماري ظهاىرة أو ماهدرة إح ياهول فهي معهرض   سهيره لاولهو  عهالب  

َ ْك ُهُروَن ِ المَّهِو َوُكنهُ ْم َأْمَوا هاً 
وقهد كنه مح ولهوت إرهمار  قهدو لهم يعهز فههي  -واهلل أعمهم -    والمعنهبوٗ 

 ريههد  قههد ك ههر مالُههكو تّنيمهها  الكهه م ..... وقولههك لمرعههل  أصهه حت َك ُههر َمالُههَكوح ت يعههوز إّت وأنههت
 .و٘  ورمار  قدو أو  وظيارىاوو عميعًا قد كاناح فال اني حال لألولح والحال ت  كون إتّ 

وقد واف  أ و  كر  ن األن اري ال ّراب عمب ىحا المحىب إح أفصح عن ىحا في اهرحو لاهول 
 .وٙ الايس امريب

 

  اهههههههههههههههول وقهههههههههههههههد مهههههههههههههههاَل الَذِ هههههههههههههههْيُط  نههههههههههههههها َمعهههههههههههههههاً 
 

 
 َعَاهههههههههههرَت  عيهههههههههههري يهههههههههههها امهههههههههههرأ الاهههههههههههيس فههههههههههههانِزلِ  

 

َِ قد ّنمهها عههاز وحلههك  اولههو    و الههواووح أو الحههالح كأّنههو قهه َص ٍي ال    اههول وىههحه حالنههاو.. واخ
لههه مالو أْن  كهههون حهههاًتح ألن  قهههدو صهههح  وح فصهههار  معنههب  مااهههلوح كمههها  اهههول   قهههد قهههاَم ع هههُد اهلل 

  إحا ع هُد اهلل وقاعهدوح وقهال ال هّراب  قاعدو عمهب  قهد قهاموح ألّنهو  منزلهو قولهك  قهاامٌ  *وقاعدوح ف نس 
َِ قههد أو  َحَ هها  ُامَّ قمههت  ُامَّ  مرههطرٌب فهه نو وأناههد   رههطرَب فهه نوح فيههو م ههل قولههك  قههد اَصهه ٍي
َِ قد َحَ ا ألّن المارهي  أو عاؤوكم َحِصهرُت ُصهُدُرُىم  -عز وعل  -قال اهلل  دارج.أو  َحَ ا َص ٍي

 ..وٚ إت  ه قدووو ت يكون حاتً 
ومههن المحههد ين الههحين رعحههوا رأي الكههوفيين ومههن  هه عيم  د. ع يهها دماههاي و وورهه  ىههحه 

ّن مها حى هوا إليهو أقهرب إلهب روح المذه  عنونهو بسال  رمن ال صهل الهحي الم    عديهد يخهدم المذه  واخ
 .وٛ مّما نادى  و النحاة وما  أولوه من المّح ت

                                         
ح اا  ا النصرة  ٛٛٔ/ٔ ح مذني الم يب ٖٜٗ/ٚح ال حر المحيط  ٖٓٚ/ٔالررب  ح ار ااا ٕٕ٘/ٔو = ا نصاا  ٔ 

 .ٕٗٔالنصرة  
 .ٕٚٔو = ا ن األن اري في ك ا و ا نصاا  ٕ 
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕو = الم اب في عمل ال ناب وا عراب  أطروح  دك وراه  ٖ 
 ٕٛو سورة ال ارة  ٗ 
 .ٖٗ/ٔو معاني الارآن  ٘ 
 .ٔٔو ديوانو ٙ 
 .ٛٛ طاح ينظر المصطمح النحوي عند ال ّراب في معاني الارآن النس  يعني الع *
 .ٖٛ-ٖٚ و ارح الاصااد الس   الطوال ٚ 
 .ٙٙ-٘ٙو = خطب م ع رة عمب  عديد النحو العر ي  ٛ 
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 أسميه فعل التعجب : .ٙ

َفَمههأ َأْصههَ َرُىمْ  ولهو  عههالب قأورد الّسهمين الحم ههي ىههحا المهحىب الكههوفي عنههد إعرا ههو 
. إح ؤ 

ىههو   ً فعه مهن حيهث كونيههاا واقه   ههين العممهاب عمهب فعميهه   أفعهلو أو أسههمي يا أاهار إلهب أّن الخهه 
. وىنهاك مهن أورد وٕ الصحيح. وقد نسب الاول   عمي يا إلب الكسااي من الكهوفيين موافاهًا لم صهريين

. أمهها عامهه  الكههوفيين فاههد ُنِاههَل عههنيم الاههول وٖ سههمي يااأورد عههن الكسههااي موافا ههو لمكههوفيين  ههالاول  
وحعهه يم فههي حلههك معههيب  أفعههَلو ُمصههذرًا فههي فصههيح الكهه م العر ههي وكونههو ت  .وٗ  أْفَعههلو اسههمّي  

مصههدر لههو وت ي صههرا وَ ُصههَح عيُنههُو وأّن رههميره ت يظيههر وت يعههوز  وكيههده وت العطهها عميههو وت 
 .و٘ ال دل منو
 

 النصب عمى الصرف : .ٚ

وْا ِ َياَوُ ْدلُ  وقد حكر السمين الحم ي ىحا عند إعرا و قولو  عالب 
إح أاهاَر إلهب أّن فهي  وٙ 

هراح وقهد  اهدم معنهب حلهك وأّنهو مهحىب ىها وعو في   دلواو  وقهال    وال هاني  أّنهو منصهوٌب عمهب الصَّ
 .وٚ الكوفيينح وأّنو لم ي  ت  دليلوو

ن إح يسهههمون  الهههواوو ال هههي ينصهههب  عهههدىا يوالنصهههب عمهههب الصهههرا مهههحىب ال هههّراب والكهههوفي
فينصههب لمخال  ههو  صههرا معنههب مهها  عههدىا عههن معنههب مهها ق ميهها المرههارع  ههواو الصههرا أي أنيهها 

 .وٜ . أّما عند ال صريين فوّن النصب يكون   ادير  أْنو  عد الواووٛ األول
وقد أفصهح ال هّراب عهن ىهحا المهحىب  اولهو   والصهرا أْن يع مه  ال عه ن  هه الواوو أو   ُهمَّو 

العحهد واتسه  يام مم نعهًا أْن يكهرر  رى في حلهك  أو اس  يامح  ُمَّ  وفي أولو عحدٌ أو  ال ابو أو  أوو 
ويعههوز فيههو ا   ههاع ألّنههو نسهه  فههي الم ههظ وينصههب أْن كههأن مم نعههًا أْن فههي العطهها فههحلك الصههرا. 
 .وٓٔ وويحدث فييا ما أحدث في أولو

                                         

 .٘ٚٔو سورة ال ارة   ٔ 
 .ٖٗٔ/ٚح ارح الم صل   ٗٔٔ/ٔح األصول   ٘ٛٔ-ٖٚٔ/ٗو = الما رب   ٕ 
 ٕٙٔ/ٔو = ا نصاا   ٖ 
ح منيج السالك في الك م عمب أل ي  ا ن مالك   ٘ٚٗح الدرة المّري  في ارح األل ي    ٜٕٔ/ٕاألماني الاعري    و = ٗ 

 .ٗٙ/ٖمالك   
 .ٛٗٔ/ٚح ارح الم صل   ٕٛٔ – ٕٙٔ/ٔو = ا نصاا   ٘ 
 .ٛٛٔو سورة ال ارة   ٙ 
 .ٖٔٓ/ٕو الدر المصون   ٚ 
 .ٕٗ٘ك اب العمل   ح الحمل في إص ح الخمل من ٕٙ٘/ ٕو = ا نصاا    ٛ 
 .ٕٔ/ٚح ارح الم صل ح ٕٕٗح المم    ٚ/ٕح الما رب   ٕٚٗ/ٔح ٕٗٗ/ٔو = الك اب   ٜ 
 .ٖٕ٘/ٔو معاني الارآن   ٓٔ 
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 م( :هأصل )المّ  .ٛ

المَُّيمَّ أورد الّسمّين الحم ي عند إعرا و قولو  عالب  
فاهال    وقهال المحىب في  الميهمو  ؤ 

نهها  خيهههرون و   وقههال الكوفيهه أقصههدنا  ههوح مهههن  . أي المههيم الماهههدودة  ايهه  فعههٍل محهههحوا  اههديره   ُأمَّ
هههيَن اْلَ ْيهههَت اْلَحههههَرامَ قصههههد وح ومنهههو  أي قولهههك  أمّمهههت زيهههدًاو  َوت آمي

  قاصهههديوح وعمهههب ىههههحا أي وٕ 
ح وأاهار إلهب  طه ن ىهحا وٖ ت عورهًا عنيهاوويسهفالعم   ين  ياو والميم لهيس  رهرورة عنهدىمح إح ل

و اولهو إح لو كانت عورهًا عنيها لمها عمه   ينيمهاح  والميم أمَّنا  خيرالمحىب  َردَّ ال صريين  سماع  
المَّيُههمَّ ِإن َكههاَن َىهههَحا ُىههَو اْلَحهه َّ ِمههْن ِعنههِدَك َفههَأْمِطرْ  عههالب  

إح َصههَرح  ههحكر المههّدعو وىههو  يههر   وٗ 
  أمَّنا  خيرو.

يهها كممه  ُرهَم إلييهها ن ونهرى أ إيه   اإلههب ىهحا المهحىب إح قهال عنههد إعرا هو  وقهد أاهار ال هّراب
ال ههي فههي  اليههابو مههن ىمههزة  *فك ههرت فههي الكهه م فاخ مطههتح فالرفعهه  أموح  ريههد  يهها اهلل آمنهها  خيههروح 

 .و٘  أمو لما  ركت ان امت إلب ما ق مياوو
إح قهال    واخ م هوا فهي معنهب ل هّراب و عمهب ا إلهبفاهد نسهب ىهحا الاهول أما أ و  كر األن هاري 

نهها   الميهموح فاهال أ هو زكريها  هن زيهاد ال هّرابح وأ ههو الع هاس أحمهد  هن يحيهب  معنهب  الميهمو   يها اهلل آم 
ف ركههت العههرب اليمههزةح وا صههمت  المههيمو  ههه اليابوح وصههار كههالحرا الواحههدح وأك  ههي  ههو  مذ ر ههكو 

 .وٙ   يا الميم ا  ر لناووورّ ما أدخمت العرب  ياو  فاالوامن  ياو فأساطتح 
 

 نصب )ثالثة أيام( : .ٜ

َ َ  َهههَ  َأيَّهههامٍ أاههار الّسهههمّين الحم هههي عنههد إعرا هههو قولهههو  عههالب  
أنيههها عنهههد الكهههوفيين إلههب  وٚ 

 خطههههأو والصهههحيح أّن   مهههها كهههاَن مههههن األزمنهههه  منصهههو   نصههههب الم عهههول  ههههوح وَعهههدَّ ىههههحا المهههحىب 
 .وٛ ب الظراوويس ذر  عميعو الَحَدث الواق  فيو منصوب عم

ن العمه  ال هي دفعههت الكهوفيين إلهب أْن يههحى وا ىهحا المهحىب أّن الظههرا يا هل دخهول  فههيو   واخ
لعمههوم يض والكهه م فههي م ههل ىههحه اإيهه  الكريمهه  يا رههي اسهه ذرا  العمههل عههعميههو وىههي  ا رههي ال  

                                         

 .ٕٙو سورة آل عمران   ٔ 
 .ٕو سورة الماادة   ٕ 
 .ٜٛ/ٖو الدر المصون   ٖ 
 .ٕٖو سورة األن ال  ٗ 
 .ٕٛٔال ّراب في معاني الارآن  ويعني  يا الرم  . ينظر المصطمح النحوي عند  *
 .ٕٙو معاني الارآن  ٘ 
 .ٙٗٔ/ٕ   في معاني كممات الناسو الزاىر ٙ 
 .ٔٗو سورة آل عمران  ٚ 
 .ٗٙٔ/ٖو الدر المصون   ٛ 
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يام الظرا في عهارض ال عمهيم وال  ذهيض فه  ياهال  صهمت فهي    ه  أيهامح ألن الماصهود لهيس الصه
. وقد نال عن الكوفيين أّن ىحا النهوع مهن الظهرا يعهرب ماه يًا  هالم عول ؤ في  عريا إّنما عموماً 

 .وٕ وليس م عوًت  و ألنو ين صب  عد األفعال ال زم 
 

 حكم عطف البيان : .ٓٔ

َاههاُم ِإْ ههَراِىيمَ الّسههمّين الحم ههي عنههد إعرا ههو قولههو  عههالب  أاههار  مَّ
إلههب أّن    حكههم عطهها  وٖ 

حكههُم النعههت فيع  ههرون النكههرة نكههرة والمعرفهه  معرفهه  و هه عيم فههي حلههك أ ههو عمههي يههان عنههد الكههوفيين ال 
ّممها  وفيهونوىحا  ير عااز عند ال صريين إت أْن يكونها معهرف ين وأّن كهّل مها أورده الك وٗ ال ارسيوو

حكهر النحهاة ّمما يوىم عواز كونو عط ًا ععمو ال صريون  دًت فمم ي  ت دليل لمكهوفيين فهي المسهأل  و 
 .و٘ ىحا المحىب الكوفي ونس وه إلب  عض ال صريين

 
 : عأعمال األول في باب التناز  .ٔٔ

َاْيًاا  رّد الَسمّين الحم ي عند إعرا و قولو  عالب
قوَل الكوفيين أعمال األول فهي  هاب  وٙ 

فعمهههب راي  ح حلهههك أّنههو  ادمهههو عهههام ن    َيْعَمههَمو و  ِعْمهههموعإح قههال    يعهههوز فيهههو ال نههاز  ع ههاب ال نهههاز 
يكههون منصههو ًا  ههه َيْعَمَمو يكههون منصههو ًا  ههه ِعممو وعمههب رأي الكههوفيين  –وىههو المخ ههار  –ال صههريين 

 .وٚ في ال انيح فكان ياال  لكي  يعمُم  عد ِعمٍم إياه اياًاوو وىو مردودح إح لو كان كحلك ألْرَمرَ 
اب عهواز أعمهال العهاممين ح ونسهب إلهب ال هرّ وٛ ِِ وقد حىهب الكوفيهون إلهب أعمهال األول لسه ِاوِ 

وحلهههك إحا طم ههها معمهههوًت واحهههدًا نحهههو  قهههاَم وقعهههد أخهههواكح أّمههها إحا اخ م ههها فهههي طمهههب المعمهههول نحهههو  
ّن حعه  الكهوفيين وٜ رمر المرفهوع عنداهحٍ يو  عرر ني ورر ُت زيدًاح ف  ُيعد ىحا من  اب ال ناز  ح واخ

 .وٓٔ الكوفيين في أعمال األول ىي في من  ا رمار ق ل الحكر

                                         
 .ٕٖٕ – ٖٕٔ/ٕو = إر ااا الررب   ٔ 
 .ٜٛٔ/ٔح ىم  اليوام    ٕٖٕ/ٕو = إر ااا الررب  ٕ 
 .ٜٚو سورة آل عمران   ٖ 
 .ٜٖٔ/ٖلمصون   و الدر اٗ 
 .ٖٗ٘ح المنيج السالك إلب مااصد أل ي  ا ن مالك  ٖٛٗ/ٖو = أورح المسالك إلب أل ي  ا ن مالك   ٘ 
 .ٓٚو سورة النحل   ٙ 
 .ٗٚٗ/ٚو الدر المصون   ٚ 
ح أورهح المسهالك إلهب أل يه  ا هن مالهك   ٘ٚ٘/ٕح ا نصاا في مساال الخه ا  ٜ٘و = ارح الاصااد الس   الطوال  ٛ 

ٕ/ٜٔٛ. 
 .ٕٕٓو  ٜٛٔ/ٕو = أورح المسالك إلب أل ي  ا ن مالك   ٜ 
 .ٗٔٙ/ٔو = ارح عمل الزعاعي   ٓٔ 
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 لواو :زيادة ا .ٕٔ

َوَيُصهههد ونَ حىههب السههمّين الحم هههي عنههد إعرا هههو قولههو  عههالب  
إلههب أّن زيهههادة الههواو عنهههد  ؤ 

 .وٕ الكوفيين عاازة وَعَد حلك محى ًا  اط ً 
ّن معويظيهههر أّن الاهههول  زيهههادة الهههواو مهههحىب الكهههوفيين و عهههض ال صهههريين  م ال صهههريين ظهههواخ

ّمهن ت ين مهون إلهب المهحىب الكهوفي يعيهزون زيهادة النحهاة ملحا نعهد عهددًا مهن النحهاة  حوٖ منعوا حلك
الكهههوفيين  وٙ  هو ٔٙٚ ىاهههام ا هههنو  و٘ هو ٘ٔٗ واليهههروي وٗ  هو ٕٙٚ ق ي ههه  ا هههن الهههواوو إح وافههه  
 فيما حى وا إليو.

َوَلهِو اْف َههَدى  وقهد صهرح ال ههّراب  هالاول  زيههادة  الهواوو وحلههك عنهد إعرا ههو قولهو  عههالب
إح  وٚ 

 وٛ ا قهد يسهه ذنب عنيهاح فمهو قيهل مهلِب األرض حى ههًا لهو إف هدى  هو كهان صههوا ًاووقهال    والهواو ىها ىنه
 .وٜ ووافاو في ىحا المحىب أ و  كر  ن األن اري

ّن حع  ال صريين  عدم عواز زيادة  الهواوو أّنيها حهرا وره  لمعنهب لهحا ت يعهوز الحكهم  واخ
دة والعهواب محهحوا  وخيَّهًا لايعهاز ُردَّ  ععهل  الهواوو عاط ه  وليسهت زااه زياد ياح وكمما اح عوا  و 

 .وٓٔ واتخ صار
قههال العك ههري    أّن الحههروا ورههعت ل خ صههار عورههًا عههن حكههر العمههل كههاليمزة فأنيهها 

 .ؤٔ ىحا الذرضوو ض دل عن أسَ ْ ِيم وأسألح و ماو يدل عن الن ي فزياد يا  ُنا

 

 

                                         

 .ٕ٘من اإيوو سورة الحج  ٔ 
 .ٕٙ٘/ٛو = الدر المصون   ٕ 
عرا ههو   ٖٙٚ/ٖح إعههراب الاههرآن لمنحههاس   ٕٙٗ/ٕح الخصههااص   ٔٛ/ٕو = الما رههب   ٖ  ح ٕٕٙ/ٔح معههاني الاههرآن واخ

ح دراسههه  فهههي حهههروا المعههههاني ٕٖٛ/ٔح ال يهههان فهههي  ريهههب إعهههراب الاهههرآن   ٙ٘ٗ/ٕال الخههه ا   ا نصهههاا فهههي مسههها
 .ٕٕ٘الزاادة  

 .ٕٗ٘ – ٖٕ٘و =  أويل ماكل الارآن   ٗ 
 .ٖٕٗو = األزىّي    ٘ 
 .٘ٚٗو = مذني الم يب   ٙ 
 .ٜٔو سورة آل عمران  ٚ 
 .ٕٕٙ/ٔو معاني الارآن   ٛ 
 .٘٘  و = ارح الاصااد الس   الطوال ٜ 
 .ٕ٘ٛ/٘ٔح العام  ألحكام الارآن   ٛٗٔح اا  ا النصرة   ٙ٘ٗ/ٕو = ا نصاا   ٓٔ 
 .ٜٖٗو الم اب في عمل ال ناب وا عراب. أطروح  دك وراه  ٔٔ 
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 : والمراجع المصادر
 كهههر الاهههرعي   هههيصهههرة  ع هههد المطيههها  هههن أااههه  ا النصهههرة فهههي اخههه  ا نحهههاة الكوفههه  وال  (9

 م.ٜٚٛٔ -ىه ٚٓٗٔ يروتح  –الز يديح  حاي   د. طار  ع د عون العنا ي 

ار ااا الررب من لسان العرب  أ ير الدين محمد ين يوسها  هن حّيهان األندلسهيح  حايه   (0
 م.ٜٚٛٔ -ىه ٛٓٗٔالااىرةح  –و عمي   د. مصط ب أحمد النََّماس 

لمعهههاني  عمهههي محمهههد اليهههرويح  حايههه   ع هههد المعهههين الممهههوحيح األزىيههه  فهههي عمهههم حهههروا ا (2
 م.ٜٔٚٔ -ىه ٜٖٔٔمعم  المذ  العر ي ح دما ح 

إعههراب الاههرآن  أ ههو عع ههر أحمههد  ههن محمههد إسههماعيل الّنحههاسح  حايهه   زىيههر  ههازي زاىههدح  (2
 م.ٜٓٛٔ ذدادح 

 م.ٖٜٓٔ -ىه ٜٖٗٔي الاعري   ى   اهلل  ن عمي  ن الاعريح حيدر آ ادح لاألما (2

ألنصاا في مساال الخ ا  ين النحويين ال صهريين والكهوفيين  أ هو ال ركهات ع هد الهرحمن ا (2
 -ىهه ٖٔٛٔالاهاىرةح    – ٗمحمهد محيهي الهدين ع هد الحميهدح ط  حاي   اتن اريح ن محمد 
 م.ٜٔٙٔ

مالههك  عمههال الههدين ع ههد اهلل  ههن يوسهها  ههن ىاههامح  حايهه    ا ههنأورههح المسههالك إلههب أل يهه   (2
 م.ٜٚٙٔ -ىه ٖٙٛٔالااىرةح  – ٘ع د الحميدح ط محمد محيي الدين

ىهه ٕٔٗٔنح ل نهانح يصهدقي محمهد عميهل وآخهر ال حر المحيط  أ و حّيان اتندلسيح  عنايه    (2
 م.ٕٜٜٔ -

ال يههان فههي  ريههب إعههراب الاههرآن  أ ههو ال ركههات اتن ههاريح  حايهه   د. طههو ع ههد الحميههد طههوح  (1
 م.ٜٜٙٔ -ىه ٜٖٛٔالااىرةح 

السههيد أحمههد و محمهد ع ههد اهلل  ههن مسههمم  ههن ق ي ه  الههدينوريح  حايهه    أويهل ماههكل الاههرآن  أ هه (92
 م.ٖٜٚٔ -ىه ٖٜٖٔالااىرةح  – ٕط صعرح

الحمههههل فههههي إصهههه ح الخمههههل مههههن ك ههههاب العمههههل  أ ههههو محمههههد ع ههههد اهلل  ههههن محمههههد  ههههن الَسههههيد  (99
 م.ٜٓٛٔسعيد ع د الكريم سعوديح دار الرايدح ال طميوسيح  حاي   

الاههههاىرةح  – ٗعنههههيح  حايهههه   محمههههد عمههههي الّنعههههارح طع مههههان  ههههن الخصههههااص  أ ههههو ال هههه ح  (90
 م.ٜٜٓٔ -ىه ٔٔٗٔ

الكههوفيينح د. ع يهها دماههاي ح  –خطههب م ع ههرة عمههب طريهه   عديههد النحههو العر ههيح األخ ههش  (92
 م.ٜٓٛٔ يروتح  – ٔدار العمم لمم يينح ط

 ذهدادح  – ٔمط عه  العامعه ح طدراس  في حروا المعاني الزاادة  ع اس محمد السهامراايح  (92
 م.ٜٚٛٔ

الّدرة المريا  في اهرح األل يه    هدر الهدين محمهد  هن محمهد  هن مالهكح  حايه   ع هد الحميهد  (92
 ت. –السيد محمد ع د الحميدح  يروتح د 



 مآخذ السَّّمين الحمبي النحوية عمى الكوفيين في كتابه: )الدر المصون في عموم الكتاب المكنون(.

 092 

هههمّين الحم هههيح  (92 الهههدر المصهههون فهههي عمهههوم الك هههاب المكنهههون  أحمهههد  هههن يوسههها المعهههروا  السَّ
 م.ٜٙٛٔ -ىه ٙٓٗٔدما ح  – ٔ حاي   د. أحمد محمد الخراطح ط

 مٜٛ٘ٔب الايس   حاي  ا ي ال رل إ راىيمح مصرح ىان امر ديو  (92

 م.ٜٜٓٔديوان طرف   ارح الانايطيح مصرح  (92

 م.ٜٛٙٔديوان النا ذ  ال ياني   حاي  د. اكري فيصلح  يروتح  (91

الزاىهههر فهههي معهههاني كممهههات النهههاس  أ هههو  كهههر محمهههد  هههن الااسهههم األن هههاريح  حايههه   د. حههها م  (02
 م.ٜٚٛٔؤون ال اافي  العام ح  ذدادح دار الا – ٕصالح الرامنح ط

صهاحب عع هر أ هو ارح عمل الزعاعي  عمي  ن مؤمن  هن عصه ور األاه يميح  حايه   د.  (09
 م.ٕٜٛٔ -ىه َٖٓٗٔعناحح الموصلح 

اههرح الاصههااد السهه   الطههوال العاىميههات  أ ههو  كههر محمههد  ههن الااسههم األن ههاريح  حايهه   ع ههد  (00
 م.ٖٜٙٔ -ىه ٖٖٛٔالس م محمد ىارونح الااىرةح 

 ت. –رح المَ صل  يعيش  ن عمي  ن يعيشح الااىرةح د ا (02

خميههههل  نيههههان الم ههههاب فههههي عمههههل ال نههههاب وا عههههراب  أل ههههي ال اههههاب العك ههههريح دراسهههه  و حايهههه    (02
الحسونح أطروح  دك وراهح  واهراا األسه اح الهدك ور يعاهوب  كهرح واألسه اح الهدك ور محمهود 

 م.ٜٙٚٔ -ىه ٜٖٙٔعامع  الااىرةح  –حعازيح كمي  اإداب 

ىهه ٖٓٗٔ ذهدادح  – ٔالمم  في العر ي   أ و ال  ح ع مان  ن عنيح  حاي   حامهد مهؤمنح ط (02
 م.ٕٜٛٔ -

 – ٕمعهههالس  عمهههب  أ هههو الع هههاس  عمهههب  اهههرح و حايههه   ع هههد السههه م محمهههد ىهههارونح   ط (02
 م.ٜٙ٘ٔمصرح 

محمهههد خيههر الحمهههوانيح مسههاال خ فيههه  فههي النحهههو العر ههي  أ هههو ال اههاب العك هههريح  حايهه   د.  (02
 ت. –   الاي ابح حمبح د مك 

الاهههرآن  رسهههال  ماعسههه ير لحسهههن أسهههعد محمهههدح المصهههطمح النحهههوي عنهههد ال هههّراب فهههي معهههاني  (02
 م.ٕٜٜٔ واراا الدك ور طالب ع د الرحمن ع د الع ارح كمي  اإدابح الموصلح 

ح  حايهه   أحمههد يوسهها نعهها ي ومحمههد عمههي أ ههو زكريهها يحيههب  ههن زيههاد ال ههّرابمعههاني الاههرآن   (01
 م.ٜ٘٘ٔ -ىه ٖٗٚٔمصرح النعارح 

عرا هو   (22 أ هو إسهح  إ هراىيم  ههن الّسهري الزعهاجح  حايه   د. ع هد العميهل ع ههدة معهاني الاهرآن واخ
 م.ٜٛٛٔ -ىه ٛٓٗٔا ميح  يروتح 

أ و محمد ع د اهلل عمال الدين  هن ىاهامح  حايه   محمهد مذني الم يب عن ك ب األعاريب   (29
 ت. –ميدح الااىرةح د لحمحيي الدين ع د ا

 ت. –رب  أ و الع اس الم ردح  حاي   محمد ع د الخال  عريم ح  يروتح د الما  (20

 حيهههانمالهههك  أ يهههر الهههدين محمهههد  هههن يوسههها أ هههو  ا هههنمهههنيج السهههالك فهههي الكههه م عهههن أل يههه   (22
 م.ٜٚٗٔ -ىه ٖٚٙٔايكا وح  –األندلسيح  حاي   سدني عميزر 

 –سهيوطيح  يهروتح د ىم  اليوام  في ارح عم  العوام  في عموم العر ي   ع ل الهدين ال (22
 ت.


