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 مسائؿ الخالؼ في شرح ابف أـ قاسـ المرادي عمى ألفية ابف مالؾ وترجيحاتو
 -الجممة االسمية انموذجاً  –

 
 وليد محمد نجـ العبدلي المدرس المساعد                                              

 ـو االنسانيةجامعة كركوؾ / كمية التربية لمعم                                            
 

ٕٗٔٓ / ٕٔ/  ٖٔتاريخ نشر البحث :               ٕٗٔٓ/  ٓٔ/  ٕٛتاريخ استالـ البحث :  
 

 الممخص
ىذا البحث عبارة عف بقعِة ضوٍء ُأسِقَطْت عمى عدٍد مف المسائؿ الخالفّية التي            

 ونقده .تناوليا ابف أـ قاسـ المرادي في شرحو عمى ألفية ابف مالؾ ، وترجيحاتو 
وُيَبيُِّف البحُث أفَّ الدَّافع لممتأخِّريف إلى البحث في مسائؿ خالفية أشبعيا المتقدموف       

بحثًا لـ يكف القصُد منو إكماؿ نقٍص أو تصحيُح انحراؼ أو زيادة فوائد أو بياف خطأ 
نما الدافع الرئيس كاف ألغراض تعميمية .  فحسب! وا 

شرحًا مفصاًل ، وكذلؾ فعؿ ابنو ، وخمؽ كثيروف منيـ شيخ  فقد شرح ابف مالؾ ألفيتو      
المرادي أبو حياف األندلسي ، ومع تعظيـ المرادي لمشروح التي وقؼ عمييا فإنو لـ يكتؼ 
بيا وآثر أف يزيد تمؾ الشروح شرحًا فوضع كتابو ) توضيح المقاصد والمسالؾ (( ، فيؿ 

وىؿ أضاؼ بشرحو ما يستحؽ عناء وضع جاء بجديد خمت منو الشروح السابقة لشرحو؟ ، 
 شرح جديد؟ .

الظاىر أف النزعة إلى تيسير النحو ىي التي دفعت بالمرادي إلى وضع شرحو ،       
ويظير ذلؾ مف وقفاتو التي يصدرىا بقولو: ) تنبيو ( ، ) تنبيياف ( ، )تنبييات( ؛ فيدرج 

ع تقادـ الزماف في اشتغالو تحتيا ما تراكـ عنده مف النكت والفوائد التي ظيرت لو م
 بتدريس األلفية ؛ ولـ يقصد إلى معارضة الشروح التي ظيرت قبؿ شرحو .
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 َعاِمُؿ الرَّفِع ِفي المبَتَدأ:
 بعضػيـ إلػى ذىب البصرّيوف إَلى أفَّ الُمبتدأ مرفوٌع باالبتداء ، أمَّا الكوفّيػوف فقػد ذىػب     

 .  خر إلى أنَُّو يرتفع بالعائد مف الخبر، وذىب بعضيـ اآل أنَُّو مرفوع بالخبر
ػحيُح ، واختار الُمَراِديُّ مذىَب البصػرييف ، قػاؿ: )) مػا َذَكػَر ػ أي: ابػف مالػؾ ػ ىػو       الصَّ

 . وىو قوُؿ سيبويو ((
        :ىػػػػ(ٕ٘ٛ)ت ومفيػػػوـُ ) االبتػػػداء ( عنػػػد النُّحػػػاة لػػػيس واحػػػدًا ! ، فيػػػو عنػػػد الُمبػػػرِّد     
ُؿ الكػػالـ (()) التَّ   العكبػػري ؛ ومعنػػاه عنػػد نبيػػُو ، والتَّعريػػة عػػف العوامػػؿ َغيػػَرُه ، وُىػػَو أوَّ
حيُح أفَّ االبتػداء:  االىتماـ ، قاؿ ىػ(ٖٗٙ)ت ، وابف يعيشىػ( ٙٔٙ)ت ابُف يعيَش: )) والصَّ

لية معنىً   ِبِو ُيكِسُبُو ُقوًة(( قائـٌ  اىتماُمؾ باالسـ ، وجعُمؾ إيَّاهُ أوَّاًل لثاٍف كاف خبرًا عنو،واألوَّ
التَّعػرِّي مػف العوامػؿ  االبتػداء: إلػى أنَّػُو التَّجػرُُّد ، قػاؿ: ))ىػػ( ٚٚ٘)ت؛ وذىب أبُف األنبػارّي 

دارة ِلإلسناد إليوِ  المفظيَّة(( زولي فقد فسَّرُه بالصَّ  ىػ(ٕٜٖ)ت ؛ وذىب ابف جني ؛ أمَّا الجَّ
سناد الخبر مؿ المفظية ، وتعريضو لياإلى أنو التَّعرِّي مف العوا ؛ َولػـ َيجعػْؿ أبػو  إليو ، وا 

ؽ بينيما! ،  ىػ(٘ٗٚ) حيَّاف قاؿ: ))ذىب األخفُش ، وابُف  االبتداء والتَّجرَد شيئاً واحداً ، وفرَّ
ػػيَرافيُّ و  ػػاِنيُّ إلػػى أنَُّيَمػػا مرفوعػػاف باالبتػػداء ، وذىػػب الَجرِمػػيُّ والسِّ ػػرَّاج ، والرُّمَّ كثيػػر مػػف السَّ

ييما لإلسناد مف البصريِّيف إلى أنَُّيما مرفوعاف  .  المفظيَّة(( العوامؿ ِبَتَعرِّ
ولـ ُيَبيِّف الُمَراِديُّ مفيوـَ االبتداء عنده! ، وفي كالمِو الُمختصر إَشارٌة إلى ُمَتاَبعِتِو ابػَف      

ـُ الشَّػيِء فػي المفػظ ، والنِّيَّػة ، مالؾ في ذلػؾ ؛ وقػد َعػرَّؼ ابػُف مالػؾ االبتػداء بأنَّػُو: )) تقػ دي
؛ وفػي ذلػؾ إشػارٌة إلػى  (( ُمَجرَّدًا ُمسندًا إليو خبٌر ، ومسندًا ُىَو إلى َما َيُسدُّ َمَسػدَّ الَخبػرِ 

ػدارُة ، والتَّجػرُُّد مػف العوامػؿ  أفَّ مفيوـَ االبتداء عند الُمَراِديُّ َيشَتِمُؿ عمى ثالثة عناصر: الصَّ
 واإلسناُد . المفظيَّة ،

أما التَّجرُُّد مف العوامؿ المفظيَّة فقد قػاؿ فيػو ابػُف يعػيَش: )) التَّعػرِّي ال َيِصػحُّ أْف يكػوف      
ـُ ال ُيوِجُب عمػاًل ، إذ ال ُبػدَّ  سببًا وال جزءًا مف سبٍب! ، وذلؾ أفَّ العوامَؿ ُتوِجُب عماًل ، والعد

ونسبُة العدـِ إلػى األشػياء ُكمِّيػا واحػدٌة ، فػإْف  لمُموِجِب والُموِجَب مف اختصاٍص يوجب ذلؾ ،
نَعة ليست ُمؤثرة تأثيرًا حسيًا ك حراؽ لمنَّار ، والبرد والبؿ لمماء ، إلاِقيَؿ: العوامؿ في ىذه الصَّ

ػػػيِء كمػػػا تكػػػوُف بوجػػػودِه ... ،  نَّمػػػا ىػػػي َأَمػػػاراٌت وَدالالٌت ، واألمػػػارُة قػػػد تكػػػوُف بعػػػدـ الشَّ       وا 
   سٌد ! ، ألنَُّو ليس الغرُض مف قوليـ: إفَّ التَّعػرِّي عامػٌؿ ، أنَّػُو ُمعػرٍِّؼ لمعامػؿ ،ِقيَؿ: ىذا فا
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 ؛ ووصؼ العكبري القػوؿ إذ لو زعـ أنَُّو ُمَعرٍِّؼ ! لكاف اعترافًا بأفَّ العامَؿ غيُر التَّعرِّي ((
 . بتأثير اإلسناد في رفع المبتدأ بأنو: ))باطؿ ((

وسػكت ،  ، وابػف عقيػؿ مف شراح األلفية إلى قوؿ البصرييف ابف ىشػاـوقد ماؿ      
بأنػػو  المسػػألة واالشػػموني عػػف التػػرجيح ، ووصػػؼ االشػػموني الخػػالؼ فػػي ابػػف النػػاظـ

 . السيوطي فقد قاؿ بمذىب الكوفييف األوؿ ، أما لفظي
 

 َعاِمُؿ الرَّفِع ِفي الخبر:
 ؼ في عامؿ الرَّفع في خبر المبتدأ ، وتعددت مذاىب النحاة فيو:اتَّسعت دائرُة الخال     
 عصفور ، وابفُ  ، والجزوليّ األوؿ: إنَُّو مرفوٌع باالبتداء أيضًا ، َقالُو الّزمخشريّ      

عػاماًل فػي الخبػر ،  ، وُحّجتيـ: إنَّو قد ثبػَت أفَّ االبتػداء عامػٌؿ فػي المبتػدأ َفَوَجػَب أْف يكػوفَ 
 .المفعوؿ(( ، )) فيو كالفعؿ ، لمَّا َعِمَؿ في الفاعؿ َعِمَؿ في ُو يقتضييما معاً ألنَّ 

،  األنبػاريّ  ، وابػف الثاني: إّنو مرفوٌع باالبتداء بواسطة الُمبتدأ ، وىو قوُؿ الُمَبرِّد     
. َكَما كاف عاماًل فػي الُمبتَػَدأ ، وابف َيِعيَش ، وقاؿ: )) إفَّ العامَؿ في الخبر االبتداُء َوحَدُه ..

إال أفَّ َعَمَمُو في المبتدأ بػال َواِسػَطة ، َوَعَمُمػُو فػي الَخبػر بواسػطِة المبتػدأ ، َيعَمػُؿ فػي الخبػر 
ـْ َيُكْف لممبتدأ أثٌر في العمؿِ  ْف ل  . إال أنَُّو كالشَّرِط في َعَمِمِو(( عند وجوِد المبتدأ ، وا 

ػرَّاجَ الثالث: إنَُّو       تػو أفَّ َمرُفوٌع ِباالبِتػَداء َوالُمبتَػَدأ َمَعػًا ، ذىػب إلػى ذلػؾ ابػُف السَّ  ، َوُحجَّ
 . الخبَر ال َيقػُع إال بعػدىما ، فوجػَب أْف َيُكػوَنا َعاِمَمْيف فيوِ 

ػ الرابع: إنَُّو َمرفوٌع بالمبتػدأ ، وىػو مػذىُب ُجميػور البصػرييف      ا ، قػاؿ سػيبويُو: ))فأمَّ
،  الذي ُيبَنى َعميِو َشيٌء ُىَو ُىَو فإفَّ الَمبِنيَّ عميو َيرَتِفػُع ِبػِو َكَمػا ارَتَفػَع ُىػَو باالبتػداء ((

لػػػى ذلػػؾ َذَىػػػَب الكوفيُّػػوف وَتابعػػُو ابػػػُف ِجِنػػيَّ  ػػػُيوِطيُّ  ، وأبػػػو حيَّػػاف ، وا  ،  ، والسِّ
ُتُيـ أفَّ الُمبتدأ ال ُبدَّ لو مػف أحػُدُىَما مػف  خبػر ، والخبػر ال ُبػدَّ لػو مػف مبتػدأ ، وال َينَفػؾُّ  وُحجَّ

ـُ الكالـ إالَّ ِبيَما ، فاقَتضى ذلؾ أْف َعِمَؿ ُكؿٌّ منيما في اآلخَر .  اآلخر ، وال يت
))إنَُّيما   ) ُمْذ وُمْنُذ (: ، قاؿ في َمعِرض َحديثِو عف واختار الُمَراِديُّ مذىَب سيبويو     

      َراِفػػػعٌّ الَخبػػػَر  ، ألنَُّيمػػػا ال يرفعػػػاف مػػػا بعػػػدُىما إال إذا ُجِعػػػَؿ خبُرُىمػػػا ، ألفَّ الُمبتػػػدأُمبتػػػدآف 
 . األَصح(( عمى
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 ))األصػُؿ فػي أمَّا عمُؿ المبتدأ في الخبػر فقػد َضػعََّفُو قػوـٌ ، مػنيـ ابػُف األنبػاري ، قػاؿ:     
ـٌ ، ولػيس أحػُدُىما؛ وذىب ابػُف يعػيَش إ األسماء أْف ال تعمؿ (( بػَأولى  لػى أّف الخبػَر اسػ

القوؿ  ؛ وفسر األزىري  مف صاحبو في العمؿ فيو ، ألفَّ ُكؿَّ واحٍد منُيما يقتضي َصاِحَبوُ 
ف كاف ]المبتدأ[  -أي: المبتدأ –بو  -أي الخبر -بعمؿ المبتدأ بأف قاؿ: )) َوَصحَّ رفعُو  ، وا 

    بػػِو لػػو حيػػُث َكونػػو َمحُكومػػاً  ب ، والمبتػػدأ طالػػٌب لمخبػػر ِمػػفجامػػدًا ، ألفَّ َأصػػَؿ الَعمػػِؿ لمطالػػ
 . طمبًا الزمًا ((

، سػػو   ووافػػؽ المػػرادي فػػي اختيػػاره قػػوؿ النػػاظـ ، والػػى ذلػػؾ ذىػػب شػػراح األلفيػػة    
 لفظػي االشموني الذي سكت عف االختيار ، ووصؼ االشموني الخالؼ في المسػألة بأنػو

 ، كما تقدـ .
 
 ِديـِ َخَبِر المْبَتدأ:َتق

ـٌ زيػٌد ( ، أو جممػة نحػو:       منع الكوفيوف تقديـ خبر المبتدأ عميو مفردًا كاف نحو: ) قائ
ـٌ زيػػٌد (  ، واحتجػػوا بػػأف تقػػديـ الخبػػر يػػؤدي إلػػى تقػػديـ ضػػمير االسػػـ عمػػى) أبػػوه قػػائ

َـّ قرينة تميز الخبر صاحبو  . المبتدأ(( مف ؛ وأجاز الجميور ذلؾ ، )) إذا كاف َث
واختار المػرادي مػذىب الجميػور ، وضػّعؼ مػذىب الكػوفييف ، قػاؿ: )) ومنػع الكوفيػوف     

 .(( تقديـ الخبر إال في نحو: ) في داره زيٌد ( ، وىـ محجوجوف بالسماع
عميػو  ، )) ألف المبتػدأ محكػـو وال خالؼ في أف األصؿ تقديـ المبتدأ وتأخير الخبػر     

 فحقػو أف ، أما الخبر فيو: )) وصؼ في المعنى لممبتدأ ، فال بد مف تقديمو ليتحقؽ ((
 الخبػر ، والخػروج عػف األصػؿ بتقػديـ يتأخر عنو وضعًا ، كما ىػو متػأخر عنػو طبعػًا ((

؛  ، وبَفْقِد ما يوجػب تقػديـ الخبػر أو تػأخيره عمى المبتدأ مشروط بالسالمة مف المبس
 اعتبار لتقديـ الخبر إذا كاف في تقدير التأخير .وال 

 المعنػى ، ويبدو أف القوؿ بمنع تقديـ الخبر سببو مراعاة صػنعة اإلعػراب عمػى حسػاب     
لعدـ المانع(( فعمى المستو  النحوي )) يترجح تأخير ]الخبر[ عمى األصؿ ، ويجوز تقديمو

سكوت عمييا ؛ أما عمى المستو  الداللي ، ألنو في الحالتيف كالـ يحقؽ فائدة يحسف ال 
،  أو التشػػاـؤ فػال تقػػديـ أو تػأخير إال بمسػػوغ ، كالتخصػػيص ، أو الفخػر ، أو التفػػاؤؿ ،

    لػػذلؾ بحػػث المػػانعوف عػػف دليػػؿ يسػػوغ القػػوؿ بػػالمنع فقػػالوا إف المنػػع يػػؤدي إلػػى اإلضػػمار 
 قبؿ الذكر .
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الخبر في نحػو: ) فػي َدارِِه َزيػٌد ( فيػو نظػر! ، وَنقؿ المرادي عف الكوفييف جواز  تقديـ      
 الفاعؿ عمػى اإلطػالؽ ، قويػت وذلؾ ألف الظروؼ عند الكوفييف تجري مجر  الفعؿ في رفعو

. وظاىر كالـ ابف االنباري ، أف الكوفييف يرفعوف ) زيػٌد (  فييا َجَنَبة الفاعمية أو لـ تقو
، قاؿ: )) أما الكوفيوف فػاحتجوا بػأف قػالوا: إنمػا بعد الظرؼ عمى الفاعمية ، وليس االبتداء 

قمنا ذلؾ ألف األصؿ في قولؾ: ) أماَمؾ زيٌد ، وفي الدار عمرو (: حّؿ أمامؾ زيد ، وحّؿ في 
فارتفع االسػـ بػو كمػا  الدار عمرو ، فحذؼ الفعؿ واكتفى بالظرؼ منو ، وىو غير مطموب ،

عمى الفاعمية ، ولـ يصرح ابف االنبػاري بارتفػاع واالسـ يرتفع بالفعؿ  ؛ (( يرتفع بالفعؿ
االسـ بعد الظرؼ عند الكوفييف عمى الفاعمية ، ألف نقطػة البحػث التػي أدار حوليػا النقػاش 

عمػى أي شػيء ارتفػع في اإلنصاؼ كانت بـ ارتفع االسـ ؟ باالبتداء أـ بالظرؼ! ، ولـ تكػف 
 أو الفاعمية؟ . ؟ عمى االبتداء

ّنمػا قػاؿ الكوفيػوف ذلػؾ العتقػادىـ أف وقد نقؿ الّرض      ي ذلػؾ عػنيـ صػراحة ، قػاؿ: )) وا 
الخبر ال يتقدـ عمى المبتدأ مفردًا كاف أو جممة ، فيوجبوف ارتفاع زيد في نحو: ) في الػدَّاِر 
ـٌ َزيٌد ( عمى الفاعمية ، ِلَئال يتقػدـ الضػمير عمػى مفسػره ؛ ولػيس بشػيء ! ، ألّف  َزيٌد ، وَقائ

 . في: )َضَرَب ُغاَلَمُو َزيٌد( (( التقدـ ، فالضمير متأخر كماحؽَّ المبتدأ 
    ويبػػدو أّف كػػالـ المػػرادي فػػي اسػػتثناء صػػورة ) فػػي داره زيػػٌد ( يحتػػاج إلػػى تفصػػيؿ ،      

  وقػػد أفػػرد ابػػف ىشػػاـ لمثػػؿ ىػػذا بابػػًا فػػي مغنػػي المبيػػب! ،  قػػاؿ: )) بػػاب: مػػا يجػػب عمػػى 
َؿ فيو ، الحتمػاؿ االسػمّيةالمسؤوؿ في المسؤوؿ عنو أف ُيفَ  والفعمّيػة الخػتالؼ التقػدير ،  صِّ

 . اختالؼ النحوييف (( أو
 

 َتَعدُُّد َخَبِر المبَتَدأ:
 :يرد تعدد خبر المبتدأ في صور ثالث    

 الصورة األولى: 
                   أف يتعػػػػػػػدََّد لفظػػػػػػػًا ومعنػػػػػػػى ، ال لتعػػػػػػػدُّد الُمخَبػػػػػػػر عنػػػػػػػو ، نحػػػػػػػو قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:    
 ( . ٘ٔ،ٗٔ) البروج ﴾  ُذو اِلَعِرِش اِلَمِجيُد اِلَوُدوُد  َوُهَو اِلَغُفوُر ﴿

 الصورة الثانية:
 : العبد أف يتعدََّد لفظًا ومعنى لتعدد الُمخَبر عنو حقيقة ، نحو قوؿ طرفة بف    

 َيَداَؾ َيٌد َخيُرَىا ُيرَتَجى    َوُأخَر  أِلَعَداِئَيا َغاِئَظو
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 الصورة الثالثة:
ػاُف ُحمػٌو َحػاِمٌض ( ، أي: ُمػزٌّ ، ونحػو: )َزْيػٌد      أف يتعدد لفظػًا دوف المعنػى ، نحػو: ) الرُّمَّ

 ]ىنػػا[ إّنمػػا يكػػوف َأْعَسػػُر َأْيَسػػُر( ، أي: أضػػبط ، وىػػو الػػذي يعمػػؿ بكمتػػا يديػػو ، )) فػػالخبر
 ، ))وضػػػابطو: أف ال بمجمػػػوع الكممتػػػيف ، وال يِصػػػحُّ االكتفػػػاء بواحػػػدة دوف األخػػػر  ((

  . يصدؽ اإلخبار ببعضو عف المبتدأ ((
 أما الصورة األولى ، فقد وقع فييا خالؼ ، ولمنحاة فييا مذىباف:    

 المذىب األوؿ:
               جػػػػػواز تعػػػػػدد خبػػػػػر المبتػػػػػدأ فييػػػػػا دوف حػػػػػرؼ عػػػػػاطؼ ، نحػػػػػو: قولػػػػػو تعػػػػػالى :     
                            ( ، ٘ٔ،ٗٔ) البػػػػػػػػػػػػػػػروج ﴾  و اِلَعوووووووووووووووِرِش اِلَمِجيوووووووووووووووُدذُ اِلوووووووووووووووَوُدوُد  َوُهوووووووووووووووَو اِلَغُفووووووووووووووووُر﴿ 

 : ونحو قوؿ الشاعر
  َوَمْف َيُؾ َذا َبتٍّ َفَيَذا َبتِّي       ُمَقيٌِّظ ُمَصيٌِّؼ ُمَشتِّي

 ، واحتجوا بكثرة ما ورد منو في القرآف والنظـ والنثر . وىذا مذىب الجميور
 اني:المذىب الث

وأبػػي  منػػع تعػػدد خبػػر المبتػػدأ فييػػا دوف حػػرؼ عػػاطؼ ، وىػػذا مػػذىب ابػػف عصػػفور ،     
 أزيػد مػف ، قاؿ ابف عصػفور: )) واعمػـ أف المبتػدأ ال يقتضػي ، وأكثر المغاربة حياف

                   ، وقػػػػػػػػػدَّروا لكػػػػػػػػػؿ خبػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػر األوؿ مبتػػػػػػػػػدأ ، خبػػػػػػػػػر واحػػػػػػػػػد إال بػػػػػػػػػالعطؼ ((
وقػػاؿ  فػػي اآليػػة: ) ىػػو الغفػػور ، ىػػو الػػودود ، ىػػو ذو العػػرش المجيػػد ( ، دىـوالتقػػدير عنػػ

 .بعضيـ: إفَّ الثاني وما يميو صفة لمخبر األوؿ
بعطػػؼ  واختػار المػرادي فػػي ىػذه الصػػورة مػذىب الجميػػور ، قػاؿ: )) والصػػحيح جوازىػا    

 . وبغير عطؼ ، خالفًا لمف منعيا بغير عطؼ ((
ذىب ابف عصفور ومف تابعو فيو تكمؼ ناتج عف مراعاة ما يقتضيو ظػاىر ويبدو أف م     

صنعة اإلعراب ، وقد جعؿ ابف ىشاـ ذلػؾ مػف أسػباب الزلػؿ قػاؿ: ))البػاب الخػامس ... فػي 
 ذكر الجيات التي يدخؿ االعتراض عمى المعرب مف جيتيا ، وىي عشرة: 

 مػػا تػػزؿ اعػػي المعنػػى ، وكثيػػراً الجيػة األولػػى: أف يراعػػي مػػا يقتضػػيو ظػػاىر الصػناعة وال ير 
 . األقداـ بسبب ذلؾ ((
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 ، ، والسػػػيوطي وقػػػد وافػػػؽ المػػػرادي فػػػي قولػػػو مػػػف شػػػراح األلفيػػػة ابػػػف النػػػاظـ    
   .  االشموني

 ، ألف وفػي الصػػورة الثالثػة ، حكػػى ابػف ىشػػاـ اإلجمػاع عمػػى عػدـ التعػػدد فييػا حقيقػػة     
، لػػذا تعػػيَّف تػػرؾ العطػػؼ فييػػا ، ألف مجمػػوع الخبػػريف  الخبػػريف فػػي معنػػى الخبػػر الواحػػد

 ؛ وال عمػى بعػض بمنزلة خبر واحد ، فمػو اسػتعمؿ فيػو العطػؼ كػاف كعطػؼ بعػض كممػة
            خػػػػالؼ فػػػػي ذلػػػػؾ عنػػػػد  جميػػػػور النحػػػػاة ، سػػػػو  أبػػػػي عمػػػػي ، حيػػػػث أجػػػػاز ورودىػػػػا

 . بحرؼ عطؼ
 لنحػاة ، قػاؿ: )) وال يجػوز فييػا العطػؼ ،وقد وافػؽ المػرادي فػي ىػذه الصػورة جميػور ا   

 ؛ والى ذلؾ ذىب شراح األلفية . خالفًا ألبي عمي ((
 

 سبب تسمية ) كاف ( بالناقصة:
لػػـ يسػػتعمؿ نحػػاة الصػػدر األوؿ مصػػطمح: ) الناقصػػة ( ، وحػػيف تطػػّرؽ لػػذكره سػػيبويو      

مفعػػوؿ ، واسػػـ الفاعػػؿ شػػرح معنػػاه ، قػػاؿ: )) الفعػػؿ الػػذي يتعػػد  اسػػـ الفاعػػؿ إلػػى اسػػـ ال
 ، وكػذلؾ ]و[نحػوىف (( والمفعوؿ فيو لشيء واحد ... ذلؾ قولؾ: كػاف يكػوف وصػار ...

 لـ يفعؿ النحاة بعده ، قاؿ المبرد: )) الفعؿ الذي يتعد  إلى مفعوؿ واسػـ الفاعػؿ والمفعػوؿ
 . فيو لشيء واحد ، وذلؾ: كاف وصار وأصبح ... وما كاف نحوىف ((

ىذا  )) ويعد ابف السراج أوؿ مف استعمؿ مصطمح ) كاف وأخواتيا ( ، ليدؿ بو عمى        
 . ، واستقر المصطمح عمى ذلؾ النوع مف األفعاؿ ((

 ولمنحاة في سبب تسمية ) كاف ( وأخواتيا بالناقصة مذىباف :     
 المذىب األوؿ: داللتيا عمى الزمف دوف الحدث :

وقاؿ:  ، ، وابف يعيش ، وابف األنباري ، وابف جني سراجوىو مذىب ابف ال     
))وتسمى أفعااًل ناقصًة وأفعاؿ عبارة  فأّمػا كونيػا أفعػااًل فمتصػرفيا بالماضػي ، والمضػارع ، 
واألمر ... أّما كونيا ناقصة فاف الفعؿ الحقيقي يدؿ عمى معنى وزماف ، نحو قولػؾ: ضػرب 

ى مػف الزمػاف ، وعمػى معنػى الضػرب ، و)كػاف( إنمػا تػدؿ عمػى مػا ، فإنو يدؿ عمى مػا مضػ
مضى مف الزماف فقط ، ويكوف تدؿ عمى ما أنػت فيػو ، أو عمػى مػا يػأتي مػف الزمػاف فيػي 
تدؿ عمى الزماف فقط ، فمما نقصت داللتيا كانت ناقصة ، وقيؿ أفعاؿ عبارة ، أي ىي أفعاؿ 

ا دؿ عمػى حػدث ، والحػدث الفعػؿ الحقيقػي ، لفظية ، ال حقيقية ، ألف الفعػؿ فػي الحقيقػة مػ
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 إال مػف فكأنو سمى باسـ مدلولو فممػا كانػت ىػذه األشػياء ال تػدؿ عمػى حػدث لػـ تكػف أفعػاالً 
 .  جية المفظ والتصرؼ فمذلؾ قيؿ أفعاؿ عبارة ((

 المذىب الثاني: عدـ اكتفائيا بمرفوعيا وحاجتيا إلى المنصوب:
إنَّيا  وقالوا: ، وأبي حياف ، والرضي ، وابف مالؾ وىو مذىب ابف عصفور     

لـ تكتؼ بمرفوعيا )) ألف حدثيا مقصود إسناده إلى النِّسبة التي بيف معمولييا ... ال ألنيا 
، وقيؿ ألف ))فائدتيا ال تتـ بذكر المرفوع فقط بؿ تفتقر الى  (تدؿ عمى زمف دوف حدث (
دوف ذكر  ذكر المبتدأ د مما أصمو المبتدأ والخبر ، وال يفيدالمنصوب ألف الكالـ منعق

 . الخبر((
واختار المرادي المػذىب الثػاني ، قػاؿ: )) ] النػاقص [ ىػو الػذي ال يكتفػي بػالمرفوع ،      

           خالفػػػػػاً  وليػػػػذا سػػػػميت ىػػػػذه األفعػػػػاؿ ناقصػػػػة ال ألنيػػػػػا سػػػػمبت الداللػػػػة عمػػػػى المصػػػػدر
 .البصرييف (( لجميور

ويبػدو أنػػو لػػيس ىنػػاؾ خػالؼ فػػي الحقيقػػة بػػيف الفػريقيف ، حيػػث تنػػاوؿ الفريػػؽ األوؿ      
 الجانب الداللي ، بينما ركز الفريؽ الثاني عمى اإلعراب .

أما الجانب الداللي فالقصور في أداء المعنى ال يخرج )كاف( وأخواتيا مف كونيا أفعػااًل      
،  فيي مسػألة اصػطالح سمى اسميا والمنصوب خبرىافي الحقيقة ، وكوف المرفوع بعدىا ي

كمػػا اصػػطمح عمػػى المرفػػوع فػػي قولنػػا: انكسػػر الزجػػاج ، فػػاعاًل ، والزجػػاج فػػي الحقيقػػة ىػػو 
المفعوؿ بو! ، وليس الفاعؿ ؛ وعمى الرغـ مػف داللػة الفعػؿ ) انكسػر ( عمػى الحػدث وعمػى 

وقصػوره عػف أداء المعنػى لػـ  الزمف ، فإنو رفع عمى الفاعمية مػا كػاف مفعػوال فػي المعنػى ،
يخرجو مف كونو فعال حقيقة ؛ ودعو  عدـ داللػة ) كػاف ( عمػى الحػدث تحتػاج إلػى دليػؿ ، 

 . ألنيا خروج عف األصؿ ، فاألصؿ في األفعاؿ الداللة عمى الحدث والزماف
 ال بػالمرفوع أمَّا مف جية اإلعراب ، فحاجة ىػذه األفعػاؿ إلػى المنصػوب وعػدـ اكتفائيػا     

، فقولنا: ) ضرب زيد( ، ال يعد كالمًا مفيدًا  تختمؼ عف حاجة أي فعؿ متعٍد إلى منصوب
يحسف السكوت عميو ، كما أف قولنا: )كاف زيد ( لػيس كالمػًا ألنػو ال يحقػؽ فائػدة إال بػذكر 

 المنصوب .
اتيػا ووجو اختالؼ الناقصة عف باقي األفعاؿ ىو مف جية االختصاص ، فػػ)كاف( وأخو      

مختصة بالدخوؿ عمى المبتدأ والخبر ، مثمما اختصت بعض الحروؼ بالدخوؿ عمى األسماء 
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مثؿ ) في ( ، وأخر  اختصت بالدخوؿ عمى الفعؿ المضارع ، مثؿ ) لـ ( وذلؾ االختصاص 
          ال يخػػػرج )كػػػاف( وأخواتيػػػا مػػػف كونيػػػا أفعػػػااًل فػػػي الحقيقػػػة ، كمػػػا لػػػـ يخػػػرج االختصػػػاص 

 مف كونيا حرفيف حقيقًة. ) في و لـ (
                    وقػػػػػػد ذىػػػػػػب ابػػػػػػف عصػػػػػػفور إلػػػػػػى أنيػػػػػػا أفعػػػػػػاؿ مشػػػػػػتقة مػػػػػػف أحػػػػػػداث! ، قػػػػػػاؿ:      

 )) والصػػحيح أنيػػا مشػػتقة مػػف أحػػداث لػػـ ينطػػؽ بيػػا ، وقػػد تقػػرر أنيػػـ يسػػتعمموف الفػػروع
 . (( وييمموف األصوؿ

وابف ،  ، وابف ىشاـ بف الناظـواختيار المرادي ىو اختيار غالب شراح األلفية كا     
 . عقيؿ
 

ـَ (:   َتَصرُُّؼ ) ما َدا
، وال خػػالؼ فػػي ذلػػؾ عنػػد  أخػػوات ) كػػاف ( كميػػا تتصػػرؼ ، إال ) لػػيس ومػػاداـ (     

المتقدميف ، أما المتأخروف فقد ورد في عباراتيـ ما يوحي بوجود خالؼ في تصرؼ ) ماداـ 
ناقصة  المتأخريف: أنيا إذا كانت ف: )) وأما )داـ( ففي بعض كتب( الناقصة ، قاؿ أبو حيا

 . ال تتصرؼ ، وىذا ىو مذىب الفراء ((
 كػاف [ٍ كميػا وفي كالـ المرادي إشارة إلى وجود خالؼ فػي تصػرفيا ، قػاؿ: )) و]أخػوات    

 . تتصرؼ ، إاّل ) ليس ( باتفاؽ ، و) داـ ( عمى الصحيح ((
عمى قوؿ أحد مف النحاة المتقدميف يجيز تصرؼ ) داـ ( الناقصة ، سو  ما  ولـ أقؼ      

 يحتممو ظاىر كالـ المبرد ، وىو بعيد ! .
 ، فيػذه ... ففي حديثو عف تعدي الفعؿ قاؿ المبرد: )) وكذلؾ ليس ، ومػازاؿ ، ومػاداـ     

ؿ: أما ) كاف ( فقد ، ثـ استدرؾ في موضع آخر وقاؿ: )) فإف قاؿ قائ أفعاؿ متصرفة ((
ـَ أنيا فعؿ بقولؾ: كاف يكوف ... و) ليس ( ! ال يوجد فييا ىذا التصرؼ ! ... ؛ قيؿ لو:  ُعِم
نما عمينا أف نوجدؾ أنيا فعؿ بالدليؿ الػذي ال يوجػد مثمػو إال فػي  ليس كؿ فعؿ متصرؼ ، وا 

فيو عدـ تصرؼ  األفعاؿ ، ثـ نوجدؾ العمة التي منعتيا مف التصرؼ (( ، ثـ ذكر كالما عمؿ
) ليس ( ، وكوف المبرد لػـ يػذكر صػراحة عػدـ تصػرؼ )داـ( الناقصػة ، ال يعنػي أنػو يقػوؿ 

، وقػاؿ  (( أف األصؿ عنده: )) كؿ فعؿ متصرؼ يتقدـ مفعولو ويتأخر بتصرفيا ، بدليؿ
في موضع آخر: ))وىذا قوؿ مغٍف فػي جميػع العربيػة: كػؿ ماكػاف متصػرفًا عمػؿ فػي المقػدـ 
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ف لػػـ يكػػف متصػػرفًا لػػـ يفػػارؽ موضػػعو ، ألنػػو مػػدخؿوالمػػ و)داـ( ،  عميػػو (( ؤخر ، وا 
 تتأخر عف أحد معمولييا أو كمييما. الناقصة ال

 
  :أقساـ أما المتأخروف فقد قسموا كاف وأخواتيا مف حيث التصرؼ الى ثالثة     

 ما ال يتصرؼ بحاؿ . .ٔ

 ما يتصرؼ تصرفًا ناقصًا . .ٕ

 ًا تامًا .ما يتصرؼ تصرف .2

 األقػدميف أثبتػوا وجعؿ ابف ىشاـ ) داـ ( مف التي تتصرؼ تصرفًا ناقصًا ، وقػد ذكػر أف    
  . ليا مضارعاً 

أما االشموني فقد جعميا مف التي ال تتصرؼ مشيرًا إلى الخالؼ في ذلؾ ، قاؿ: ) قسـ      
 الصػباف ، وخالفػو (( ال يتصرؼ بحاؿ وىو ) ليس ( باتفاؽ ، و) داـ ( عمػى الصػحيح

 في حاشيتو ، ورجح تصرؼ ) داـ ( الناقصة تصرفًا ناقصًا .
 )ما( و )ال( و )الت( و )إف( المشبيات بػ )ليس(

 
 إعماؿ ) إْف ( عمؿ ) ليس (: 

مػنيـ  ، وطائفة مف البصػرييف أجاز إعماؿ ) إْف ( عمؿ ليس الكوفيوف سو  الفراء    
وا بكثرة ، ، وتابعيـ في ذلؾ ابُف مالؾ الفارسي ، وأبو عمي الُمبَّرد ما ورد  واحتجُّ

 منو في النَّظـ والنَّثر .
 يعيش ، وابف ، وتابعيـ ابف جني ، والفراء وعمى المنع أكثر البصرييف     

ىػو الكثيػر  ، وحجتيـ أف )إف( حرؼ ال يختص ، قاؿ المالقي: ))عدـ عمميا ، والرضي
   الجػػػر وحػػػروؼ يخػػػتص كحػػروؼ واألصػػؿ ، لعػػػدـ االختصػػاص ... ، ألنػػػو ال يعمػػػؿ إال مػػا

))  .الجـز
         واختػػػار المػػػراديُّ مػػػذىب الكػػػوفييف ومػػػف تػػػابعيـ ، قػػػاؿ بعػػػد أف نقػػػؿ الخػػػالؼ فييػػػا:    

حيُح اإلعماُؿ ، وقد ُسِمَع في النَّثر والنَّظـ(( َناِفَعَؾ  و قوليـ: )ِإْف َذِلؾَ ، وذكر من )) والصَّ
 : َواَل َضارََّؾ ( ، وِمْف النَّظـ قوؿ الشاعر
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  ِإْف الَمْرُء َميتًَا ِباْنِقَضاِء َحَياِتِو     َوَلِكْف ِبَأْف ُيْبَغى َعَميِو َفَيْخَذاَل 
      والشاىد: إعماؿ ) إْف ( عمؿ ) ليس ( .

صر في الحكػـ عمػى مػا ورد مػف السَّػماع ، فمػف وقػؼ ومحؿ الخالؼ في المسألة ينح      
عمى نصوص كثيرة ، حكـ بأنيا مف السماع الػذي يعتػد بػو فػي القيػاس ، وقػاؿ باإلعمػاؿ ، 
وألحؽ )إْف( بأخواتيا المشبيات بػ)ليس( ؛ أما مف لـ يقؼ عمى نصوص كافية ، حكـ بأنيا 

 د بو في القياس ، فمنع اإلعماؿ .مف النادر ، أو أنيا ضرورة ، أو لغة ، وذلؾ مما ال يعت
نيػػا ممػػا يعتػػػد              وقػػد وقػػؼ المػػػرادي عمػػى نصػػوص حكػػػـ عمػػى كثرتيػػا ، وتنوعيػػػا ، وا 
        قػػػاؿ:  فػػي القيػػاس ، ورّد قػػػوؿ المػػانعيف ، قػػائاًل: )) وىػػذا يبػػػيف بطػػالف قػػوؿ مػػف     بػػو

، وقػػاؿ: بالضػػرورة ((إال ) إْف ىػػو ُمسػػَتوِلَيا ( ، وتخصيصػػو ذلػػؾ  منػػو    إنػػو لػػـ يػػأت
عمى أفَّ عمؿ ) ال ( أكثر مف عمؿ ) إْف ( ، والعكػس  –يريد ابف مالؾ  –))وَنصَّ المصنُِّؼ 

 .(( إلى الصواب أقرب
 

ػػبو بػػيف ) إْف ( حػػيف تػػدخؿ عمػػى       ويبػػدو أف مػػذىب القػػائميف بػػالجواز أرجػػح ، ألف الشَّ
بالخبر،و))الشَّيُء  كالىما عمى نفي اتِّصاؼ االسـ المبتدأ والخبر و) ليس ( كبير ، إذ يعمؿ

َبَو((  .إذا أشَبَو الشَّيَء ُأعِطَي ُحكَمًا مف أحكامو عمى َحسب ُقوَِّة الشَّ
النَّاظـ:  ابف وقد ذىب عدد مف شراح األلفية إلى أف اإلعماؿ مف النادر وىو لغة ، قاؿ     

إعماليػػا  ، وقػاؿ ابػف ىشػاـ: ))إفَّ  ) لػيس ( (( ))وقػد نػدر إجػراُء ) إْف ( النَّافيػة مجػر 
 .نادر ، وىو لغة أىؿ العالية ((

 
 األصؿ في ) إفَّ ( و ) أفَّ (:

فػػي أصػػؿ ) ِإفَّ ( و ) َأفَّ ( ، فػػزعـ قػػـو إف المكسػػورة  أثػػار بعػػض المتػػأخريف الخػػالؼ     
مبػرد وابػف السػراج ، ألنيػـ أصؿ والمفتوحة فرع عنيا ، ونسب ىذا المذىب إلػى سػيبويو وال

بالفعؿ خمسة  ؛ وقيؿ: إف كؿ واحدة منيما أصؿ برأسيا ، نسبو أبو  ةعدوا األحرؼ المشبي
 .ىي األصؿ حياف إلى جماعة لـ يسميـ ؛ وقيؿ: إف المفتوحة

أصػح األقػواؿ(( واختار المرادي األوؿ ، قاؿ: )) المكسورة أصؿ والمفتوحة فرعيا عمػى     
 ونسبو في الجنى الداني إلى سيبويو والمػبرد وابف السػراج، ،  
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 ألنيـ قالوا: ) األحرؼ الخمسة (.
    وذكػر أبػو حيػػاف أف القػوؿ: إفَّ المفتوحػػة فػرع عمػى المكسػػورة ىػو مػػذىب ابػف مالػػؾ ،     

   خمسػػة ، ولػػـ يػػذكر ) َأفَّ ( اعتبػػارًا باألصػػؿ  –أي ابػػف مالػػؾ  –قػػاؿ أبػػو حيػػاف: )) وذكرىػػا 
      المقتضػػػب ، وابػػػف السػػػراج ) َأفَّ ( فػػػرع المكسػػػورة ، واقتػػػداء بسػػػيبويو ، والمبػػػرد فػػػي ألف 

 .  (( في األصوؿ
وما يرجح القوؿ: إف المفتوحة فرع عمى المكسورة ، ىػو أف حػروؼ المعػاني المختمفػة      

ًا ، ثـ قػاؿ: بعضيا قد يكوف فروعًا عف أصوؿ ، فالالمات عدىا الزجاجي إحد  وثالثيف الم
عشػر  وتبايف تصرفيا ، متشعبة مػف )) اعمـ أف ىذه الالمات كميا ، عمى اختالؼ مواقيا ،

 . المات ، وىي األصوؿ ليا كميا ((
 

أما ما يثير الشػؾ فػي كػوف المفتوحػة فػرع عمػى المكسػورة فيػو االخػتالؼ بينيمػا مػف      
 وجييف: التأويؿ والمعنى .

    سػػيبويو:  مػػع مػػا يمييػػا باسػػـ مفػػرد ، والمكسػػورة ليسػػت كػػذلؾ ، قػػاؿفالمفتوحػػة تػػؤوؿ      
( فيي اسػـ ، ومػا عممػت فيػو صػمة ليػا ((   ؛ وقػاؿ السػيرافي شػارحًا كالمػو:  )) أما )َأفَّ

( وما بعدىا مف اسميا وخبرىا منزلتيا منزلة اسـ واحد في مذىب  . المصدر (( )) )َأفَّ
  لمفتوحة ال يبقى معيا معنى التوكيد ، قاؿ أبو حياف: ))وذكروا أف أما المعنى فإف ا     

) َأفَّ ( المفتوحػػة أيضػػًا معناىػػا التوكيػػد ، وال يظيػػر لػػي ىػػذا المعنػػى ، ألنيػػا ينسػػبؾ منيػػا 
  مصدر ، ولو صرحت بالمصدر المنسبؾ منيا لـ يكف ثـ في النسبة توكيد ، لو قمت في: 

 . توكيد البتة (( قؾ ، لـ يكف فيو) بمغني أنؾ منطمؽ(: بمغني انطال
ولـ يأت الناظـ عمى ذكر الخالؼ في المسألة ، لذا لـ يرسؿ شراح األلفية فييػا كالمػا      

سو  االشموني فإنو عمؿ عدـ ذكر الناظـ لممفتوحة في التسييؿ بأنو يقوؿ: إنيػا فػرع عػف 
 . صنع المرادي ماالمكسورة ، وأف الناظـ تابع سيبويو في ذلؾ ؛ وىذا عيف 
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 أصؿ ) كأفَّ (:

 وقع الخالؼ في أصؿ ) كأفَّ ( ، ُمفردٌة ىي أـ مرّكبة ؟ ؛ ولمنُّحاة فييا قوالف:     
األوؿ: إنيا ُمركَّبة ، ذىب إلى ذلؾ جميور النحاة ، قاؿ سيبويو: )) سألُت الخميؿ عػف      

( ، فزعـ أنيا ) إفَّ ( ، لحقتيا ) الكاؼ  ( لمتَّشػبيو ، ولكنَّيػا صػارت مػع ) إفَّ ( بمنزلػة )كأفَّ
 . كممة واحدة ، وىي نحو: ) كأّي رجاًل ( ، ونحو: ) لو كذا وكذا درىمًا ( ((

 .  ، وأبو حياف الثاني: إنَّيا مفردة ، ذىب إلى ذلؾ المالقي      
( ف )كاؼ التشػبيو(وقد اختار المرادي المذىب األوؿ ، قاؿ: )) وىي مركبة م      ،  ، و)أفَّ

 .  قيؿ: بال خالؼ ! ، وليس بصحيح بؿ قيؿ ببساطتيا ((
، يحتػاج إلػى دليػؿ يسػوغ  واألصؿ في األلفاظ أنيا مفردة ، أما التركيب فيو طارئ     

الخروج عف األصؿ ؛ وقد اجتيد القائموف بالتركيب في البحث عف أدلة تثبت صحة دعػواىـ 
مقابؿ َردَّ المالقي دعو  التَّركيب مف عدة أوجو ساقيا المرادي في ) الجنى الدَّاني ( ، وفي ال

     دعػػو  المػػالقي بػػأفَّ عػػدـ التركيػػب ىػػو قػػوؿ ، ولػػـ يعمػػؽ عمييػػا ، واكتفػػى بػػالتَّعميؽ عمػػى
فػػإفَّ  النحػػاة ، قػػاؿ المػػرادي: )) وفػػي نسػػبة القػػوؿ بالبسػػاطة إلػػى أكثػػر النُّحػػاة نظػػر ،أكثػػر 
 . أفَّ األكثر يقولوف بالتركيب (( الظاىر
وقد انتيى المتأخروف إلى القوؿ بعدـ التركيب لمتخمص مف لوازمو التي تتعػارض فػي       

ظاىرىػػا مػػع بعػػض القواعػػد النحويػػة ، قػػاؿ أبػػو حيػػاف: )) واألولػػى أف تكػػوف ) كػػأّف ( حرفػػًا 
 كػػاؼ( و)إّف( ، ألف التركيػػب)ال بسػػيطًا وضػػع لمتشػػبيو كػػػ) الكػػاؼ ( ، وأال تكػػوف مركبػػة مػػف

 ، والبف ىشاـ في المسألة قوالف: عمى خالؼ األصؿ ((
 اإلشػػكاؿ ! أف األوؿ: قولػو بعػػدـ التركيػػب ، قػػاؿ فػػي المغنػػي: ))والُمَخمِّػػص عنػػدي مػػف     

 .ُيدَّعى أنيا بسيطة ((
 المؤكػد ، ىػو لمتشػبيوالثاني: قولو بالتركيب ، قاؿ في شرحو عمى االلفية: )) )كػأف( و      

 .ألنو مركب مف الكاؼ وأف ((
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 األصؿ في ) لكفَّ (:

 : تستعمؿ ) َلِكفَّ ( في موضعيف      
 األوؿ : لالستدراؾ:

ـٌ( ،  وذلؾ عندما يخالؼ ما بعدىا حكـ ما قبميا      ، نحو: ) َما َزْيٌد ُشَجاٌع َوَلِكنَّػُو َكػِرْي
 فمما أردت رفع ىذا شجاعة عنو أوىـ ذلؾ نفي الكـر ، ألنيما كالمتضايفيففإنَّؾ لما نفيت ال

 . اإليياـ عقبت الكالـ بػ)لكّف( مع مصحوبيا
 الثاني : لمتوكيد:

ـٌ َوَلِكنَُّو ُمسَتْيِقٌظ (.       وذلؾ عندما ال يخالؼ ما بعدىا حكـ ما قبميا ، نحو: ) َما َزْيٌد َناِئ
( ، وَيصػػػػَحُب التَّوكيػػػػَد معنػػػػىومػػػػذىب ابػػػػف عصػػػػفور        أنيػػػػا لمتوكيػػػػد دائمػػػػًا مثػػػػؿ )إفَّ

 .االستدراؾ
 ))ولكػػفّ  وذىػػب المػػرادي إلػػى أنيػػا لالسػػتدراؾ ، ولػػـ يػػأت عمػػى ذكػػر التوكيػػد ، قػػاؿ:     

 ، ولـ يزد .لالستدراؾ((
ولػـ يبػػيف  ،ومعنػى االسػتدراؾ: )) تعقيػػب الكػالـ برفػع مػػا يتػوىـ ثبوتػو أو نفيػػو ((     

   المرادي معنى االستدراؾ في توضيح المسالؾ ، وقد بينو في الجنى الداني ،
قاؿ: )) ومعنى االستدراؾ: أف تنسب حكما السميا يخالؼ المحكـو عميو قبميا ، كأنػؾ لمػا  

أخبرت عف األوؿ بخبر خفت أف يتوىـ مف الثاني مثؿ ذلؾ فتداركت بخبره إف سمبًا أو إيجابًا 
 .(( ال يكوف إال بعد كالـ ممفوظ بو أو مقدر، ولذلؾ 

 :وقد وقع الخالؼ في أصميا ، والنحاة فييا عمى ثالثة أقواؿ      
 .ذىب البصريوف إلى أنيا مفردة غير مركبة .2

 )لكػػْف( مػػذىب الفػػراء أف أصػػميا: ) لكػػْف أّف ( ، فطرحػػت اليمػػزة لمتخفيػػؼ ، ونػػوف .5

 .اللتقاء الساكنيف

وحذفت اليمزة  ب بقية الكوفييف أنيا مركبة مف )ال( و)إف( و)الكاؼ الزائدة( ،مذى .2

 .؛ قاؿ ابف الخباز: )) وىذا تحكـ يعسر إقامة دليمو (( تخفيفاً 
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 .وقد اختار المرادي األوؿ ، قاؿ: )) وليست مركبة عمى األصح ((
االشموني ،  ركيب أو عدمو كالمًا ، سو وسكت شراح األلفية ولـ يرسموا في مسألة الت     

 ، متابعًا المرادي في اختياره . فقد قاؿ بعدـ التركيب
 

: ( ِإَذا َكاَنْت َجَواَبًا ِلَقَسـٍ  َكْسُر )ِإفَّ
تعددت أقواؿ النحاة ، وتنوعت عباراتيـ في أحواؿ ىمز ) إفَّ ( ، إذا كانت جوابًا لقسػـ      

 ، وكانت عمى النحو اآلتي:
، وابػف عصػفور ، وقػاؿ: ))ألفَّ جػواب  وجوب الكسػر ، وىػو مػذىب البصػرييف .2

القسػـ إنمػا ىػػو جممػة ، وتتعاقػب فيػػو الجممػة الفعميػة واالسػػمية ، فينبغػي فيػػو أف 

 ، واليػػو ذىػػب أبػػو (( تكػػوف )إّف( مكسػػورة كمػػا تكػػوف إذا وقعػػت صػػدر الكػػالـ

 . قاؿ: ))وىذا الذي صححو أصحابنا(( حياف

 جواز األمريف ، قالو ابف مالؾ . .ٕ

 . جواز األمريف مع اختيار الكسر .2

 . جواز األمريف مع اختيار الفتح ، وىو مذىب الكسائي والبغدادييف .2

 . وجوب الفتح ، وىو مذىب ابف السراج .2

مػيف ، وال واختار المرادي األوؿ ، قاؿ: )) وقاؿ ابف خػروؼ: ولػـ يسػمع فتحيػا بعػد الي     
 وجو لو ، وىو كما قاؿ (( . 

وظاىر األقواؿ المختمفة والعبارات المتنوعة يوحي بالتعارض بينيػا ، وذلػؾ ألف ) إّف (      
 في جواب القسـ ترد في صور أربع ، وىي:

 أف يذكر فعؿ القسـ وتقع الالـ في خبرىا . .ٔ

 أف يحذؼ فعؿ القسـ وتقع الالـ في خبرىا . .ٕ
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 أف يذكر فعؿ القسـ وال تقترف الالـ بخبرىا . .ٖ

 أف يحذؼ فعؿ القسـ وال تقترف الالـ بخبرىا . .ٗ

ومدار اختيار المرادي كاف في الصورة الثالثة ، وعبارتو جزٌء مف كالـ طويؿ ذكره في الجنى 
الداني وىو قولو: )) وأجاز الكوفيوف فتح )أف( إذا وقعت جواب القسػـ دوف ) الـ ( ، نحػو: 

هلل إف زيدًا قائـ ، والصحيح وجوب الكسر وىو مػذىب البصػرييف ، وقػاؿ ابػف خػروؼ: لػـ وا
 . قمت: وىو كما قاؿ (( يسمع فتحيا بعد اليميف ، وال وجو لو ؛

ولـ يحكـ غالب المتأخريف عمى قوؿ مف األقواؿ التي ذكرىا النحػاة بالصػواب أو الخطػأ      
فييا ) إفَّ ( في جواب القسـ ، يضاؼ إلى ذلؾ اختالؼ  ، وذلؾ بسبب تعدد الصور التي ترد

النحػػاة فػػي جممػػة القسػػـ وجممػػة المقسػػـ عميػػو ، )) ىػػؿ إحػػداىما معمولػػة ل خػػر  ، فيكػػوف 
المقسـ عميو مفعواًل لفعؿ القسـ أو ال ؟ ... فمف قاؿ: نعـ ، فتح ، ألف ذلؾ حكـ ) إفَّ ( إذا 

نما ىي ت وقعت مفعواًل ، ومف قاؿ:  ومػف أكيد لممقسػـ عميػو ، ال عاممػة فيػو الكسػر ،ال ، وا 
 . جوز األمريف أجاز الوجييف((

وأورد األشػموني كالمػو فػي ضػوء الضػابط الػػذي يبػيف أحػواؿ ىمػز ) إف ( ، وذلػؾ أنػػو      
تتعػػػيف المكسػػػورة حيػػػث ال يجػػػوز أف يُسػػػدَّ المصػػػدر َمَسػػػدَّىا ، ومسػػػدَّ معمولييػػػا ، وتتعػػػيف 

، حيػث قػاؿ األشػموني :  االعتبػاراف لؾ ، ويجوز األمراف إف صحالمفتوحة حيث يجب ذ
)) مف فتح ) إفَّ ( لـ يجعميا جواب القسـ ، ألف الفتح متوقؼ عمى كػوف المحػؿ مغنيػًا فيػو 

 . فإنو ال يكوف إال جممة (( المصدر عف أف وصمتيا ، وجواب القسـ ال يكوف كذلؾ ،

 بػ) ِإفَّ ( الَمكُسوَرة ِفي َجَواِز َرْفِع الَمعُطوِؼ َعَمى اسِمَيا : ِإلَحاُؽ ) َأّف ( الَمفُتوَحة
وقع الخالؼ فػي إلحػاؽ ) أفَّ ( المفتوحػة بػػ) إفَّ ( المكسػورة فػي جػواز رفػع المعطػوؼ      

 عمى اسميا ، ولمنحاة في ذلؾ ثالثة أقواؿ:
مػػا حمػؿ عمػى االبتػػداء األوؿ: الجػواز مطمقػًا : وىػػو ظػاىر كػالـ سػػيبويو قػاؿ: )) فأمػا      

فقولؾ: ) إفَّ زيدًا ظريػٌؼ وعمػرو ( و ) إفَّ زيػدًا منطمػٌؽ وسػعيٌد ( ، فعمػرو وسػعيد يرتفعػاف 
عمى وجييف ، فأحد الوجييف حسف واآلخر ضعيؼ ؛ فأما الوجو الحسف فػأف يكػوف محمػوال 

، كأنَُّو قاؿ:  عمى االبتداء ، ألف معنى إف زيدا منطمؽ : زيد منطمؽ ، و) إفَّ ( دخمت توكيداً 
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                                مثمػػػػػػػػػػػػػو ] قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى [: زيػػػػػػػػػػػػػد منطمػػػػػػػػػػػػػؽ وعمػػػػػػػػػػػػػرو ، وفػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػرآف
 .( ٖ) التوبة ﴾((َوَرُسوُلُه َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اِلُمِشِرِكنَي﴿ 

ليو ذىب ابف مالؾ       .الثاني: الجواز شرط أْف يتقدَّميا ) ِعمـ ( أو ما في معناه ، وا 
 المنػع ، الثالث: المنع مطمقًا : نقؿ ابف عقيؿ عف الشموبيف قولػو: )) مػذىب األكثػريف     

 . وىو الصحيح ((
واختػار المػػرادي الثػػاني قػاؿ: )) وأمػػا إلحػػاؽ )أف( المفتوحػػة بالمكسػورة فػػي جػػواز رفػػع      

       تسػػػييؿ [:فػػي ال المعطػػوؼ عمػػى اسػػػميا فمنعػػو بعػػض وأجػػػازه بعػػض ، قػػاؿ ] ابػػػف مالػػؾ
بػأف  ، فأطمؽ كما أطمػؽ ىنػا وقيػده فػي الشػرح )) و)أف( في ذلؾ كػ)إف( عمى األصح((

 :يتقدميا )عمـ( ، كقولو
ال فاعَمُموا َأنَّا وأَنتُـ     ُبَغاةٌ َما َبِقيَنا ِفي ِشَقاؽِ    واِ 

 ﴾الّلَه َبِريٌء مِّوَن اِلُمِشوِرِكنَي َوَرُسووُلهُ    ِه ِإَلى النَّاِس َيِوَم اِلَحجِّ األِكَبِر َأنََّوَأَذاٌن مَِّن الّلِه َوَرُسوِل ﴿ أو معناه، كقولو تعالى:
 .( ، وىذا ىو الصحيح (( ٖ) التوبة 

َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن ﴿  قاؿ السيرافي في تعميقو عمى كالـ سيبويو: )) وأما استشياده بالقرآف:     

، ألنيـ  فيو في الظاىر وىـ منو ، ومف كؿ مف استشيد بو مف النحوييف﴾  َرُسوُلُهاِلُمِشِرِكنيَ َو
                     َيػػػػػػُرّدوف االسػػػػػػـ عمػػػػػػى موضػػػػػػع ) إف ( عمػػػػػػى أنيػػػػػػا مكسػػػػػػورة ، والػػػػػػذي فػػػػػػي القػػػػػػرآف

 . مفتوحة(( ) أف (
وحػة ، قػاؿ: قاؿ الرضي: )) وبعض النحاة ، لما رأ  سيبويو يستشيد لممكسػورة بالمفت     

حكميػا مطمقػػًا حكػـ المكسػػورة فػػي جػواز العطػػؼ عمػى محػػؿ اسػػميا بػالرفع ، ألنيمػػا حرفػػاف 
مؤكػداف ، أصػػميما واحػػد ، فيجػػوز العطػػؼ بػػالرفع فػػي نحػػو: بمغنػػي أف زيػػدًا قػػائـ وعمػػرو ؛ 
والسيرافي ومف تابعو لـ يمتفتوا الى استدالؿ سيبويو ، وقالوا: ال يجوز العطػؼ بػالرفع عمػى 

ـ )أفَّ المفتوحة مطمقًا ، إذ لػـ يبػؽ معيػا االبتػداء ، بػؿ ىػي مػع مػا فػي حيزىػا فػي محؿ اس
 .... فاسميا كبعض حروؼ الكممة(( تأويؿ اسـ مفرد

وفي اآلية قراءة أخر  بكسر ) إف ( ، وقاؿ أبو حياف: )) وقرأ الحسػف واألعػرج: ) إفَّ       
أف ( ، والكسر عمى: إضمار القػوؿ عمػى مػذىب اهلَل( بكسر اليمزة ، فالفتح عمى تقدير: ) ب

 .  عمى مذىب الكوفييف (( البصرييف ، أو ألف اإلذف في معنى القوؿ ، فكسرت
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          ؛ وقػػػد تػػػابع ابػػػف النػػػاظـ أبػػػاه فػػػي اإلطػػػالؽ ولػػػـ يقيػػػده بػػػأف يتقدمػػػو ) عمػػػـ (     
ميا ) عمػـ ( أو مػا فػي معنػاه ، فمـ يشر في كالمػو إلػى الشػرط بػأف يتقػد عقيؿ أما ابف
 لػذلؾ ؛ أمػا االشػػموني فقػد ذكػر الشػرط وزاد عميػػو شػرطًا آخػر وىػو: )) إذا كػػاف ؿَ ثَّػولكنػو مَ 

 .  موضعيا موضع الجممة ((
 

 دخوؿ ) الالـ ( عمى خبر ) لكف (:
 وقع الخالؼ في جواز دخوؿ ) الالـ ( عمى خبر ) لكػف ( ، نحػو: ) مػا قػاـ زيػد لكػفّ       

 :عمرًا لقائـ ( ، ولمنحاة فيو قوالف
( ، زيػدت األوؿ: الجواز ، وىو مذىب الكػوفييف        ، وحجػتيـ: أف أصػؿ )لكػًف(! )إفَّ

 :عمييا ) ال ( و ) الكاؼ ( ؛ وبقوؿ الشاعر
الشاىد: دخوؿ ) الالـ (  َيُموُموَنِني ِفي ُحبِّ َليَمى َعَواِذِلي      َوَلِكنَِّني ِمْف ُحبَِّيا َلَكِميدُ 
 عمى) كميد ( وىو خبر ) لكفَّ ( .

 . ، وتابعيـ المتأخروف في ذلؾ الثاني: المنع ، وىو مذىب البصرييف      
 .((قاؿ المرادي: )) وأجاز الكوفيوف دخوليا بعد ) لكفَّ ( ، وما احتجوا بو متأوؿ      
 ف عدة أوجو:وفي قوؿ الكوفييف ضعؼ م      
 ، وىي خروج عمى االصؿ ، وفييا تكمؼ . إف دعو  التركيب ال دليؿ عمييا .ٔ

إف ما احتجَّ بو القائموف بالجواز مػف الشػعر شػاذ ، ال يعتػد بػو فػي القيػاس ، قػاؿ  .5

الالـ  ابف ىشاـ : )) ال يعرؼ لو قائؿ وال تتمة وال نظير ثـ ىو محموؿ عمى زيادة

 . إنني ( ((أو عمى أف األصؿ ) لكف 

إف ذلؾ لو كػاف جػائزًا لكثػر فػي القػرآف الكػريـ ، وفػي المنظػـو والمنثػور مػف كػالـ  .ٖ

 العرب.

يػػزاد عمػػى ذلػػؾ أف ىػػذه ) الػػالـ ( فػػي داللتيػػا عمػػى التوكيػػد تناسػػب إف ، وىػػي ال 
 وظيفتػيف: التوكيػد ، تناسب معنى ) لكف (! ، فاألصؿ فػي ) الـ ( االبتػداء أف ليػا
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، قػاؿ الزجػاجي فػي شػدة توكيػدىا:  يا مػف تخطييػا إلػى مػا بعػدىاومنع ما قبم
))وىذه الالـ لشدة توكيدىا وتحقيقيا ما تدخؿ عميو يقدر بعض الناس قبميا قسمًا 

 قػػائـ(: واهلل لزيػػد قػػائـ ، ، فيقػػوؿ ىػػي ) الـ ( القسػػـ ، كػػأف تقػػدير قولػػو: ) لزيػػد
لالسػتدراؾ  كفَّ ( فاألصؿ فييػا أنيػا؛ أما ) ل فأضمر القسـ ودلت الالـ عميو((

 . ، ولـ يثبت أكثر النحاة دالالتيا عمى التوكيد
       ولػػػـ يػػػذكر النػػػاظـ المسػػػألة فػػػي الػػػنظـ ، وذكرىػػػا مػػػف شػػػراح األلفيػػػة فػػػي شػػػروحيـ       

في شرحو كالـ الناظـ: )) اقتضى كالمو أنيا التصحب خبر  وقاؿ األشموني،  ابف عقيؿ
 . بزيادتيا (( ( المكسورة وىو كذلؾ ، وما ورد مف ذلؾ يحكـ فيو غير ) إف

 
ـْ ُيْبَتَدأ ِبَيا:  ِإعَماُؿ ) َظَنْنُت ( ِإَذا َتَقدََّمْت َوَل

ظننػػت ( حػػيف تتقػػدـ عمػػى معمولييػػا ، فػػالكوفيوف  اختمػػؼ النحػػاة فػػي حكػػـ إعمػػاؿ )     
لغاءىػا ، أمػا البصػريوف فػإنيـ يمنعػ ؛ وكػذلؾ وقػع  وف فييػا اإللغػاءيجيزوف إعماليػا وا 

الخالؼ في حكـ إعماليا إذا تقدمت ولـ يبتدأ بيا ، نحو: ) َمَتى َظَنْنَت َزْيَداً َذاِىَبًا؟( و) َمَتى 
 َظنَُّؾ َزْيَدًا َذاِىَبًا؟ ( .

      وقد اختار المرادي ترجيح اإلعماؿ ، قاؿ في صػيغة: ) َمتَػى َظَنْنػَت َزْيػٌد َفاِضػٌؿ؟(:     
 . )) فيذه يجوز فييا األمراف ، واإلعماؿ أرجح ، خالفًا لمف منع اإللغاء ((

 : واشترط ابف يعيش في ذلؾ شرطيف     
األوؿ: أف يكوف المتقدـ ظرفاً أو نحوه قاؿ: )) فإف تقدمو ظرؼ ، أو نحوه مف الكالـ ،      

 ، جػاز اإللغػاء ألف قبمػو كالمػاً  نحو قولؾ: ) متى ظني زيد ذاىب و أيف ظني زيػد ذاىػب (!
 .  فصار الفعؿ ]ظني[ كأنو حشو ((

الثاني: أف يكوف الظرؼ المتقدـ معمواًل لمفعؿ ) ظّف ( أو مصدره ، قاؿ: ))فػإف نصػبت      
االسميف وقمت: ) َمَتى َظنَُّؾ َزْيَداً َذاِىَبًا؟ ( ، رفعت المصدر عمى االبتداء والظرؼ خبره ، ألف 

 لزماف تقع أخبارًا عف األحداث ، وقد أعممػت المصػدر إعمػاؿ فعمػو وىػو أحسػف ىنػاظروؼ ا
 . مف اإللغاء ((
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وذىب الرَّضيُّ إلى ترجيح اإللغػاء إذا كػاف المتقػدـ معمػوال لمخبػر ، قػاؿ: ))وَيِقػؿُّ القػبح      
إذ ىػو كتقػدـ الخبػر ،  في نحو: ) َمَتى َتُظفُّ َزْيٌد َذاِىٌب؟ ( ، أعني إذا تقدـ معمػوؿ الخبػر ،

 .وتوسط فعؿ القمب بيف المبتدأ والخبر ، وىو مع ذلؾ ضعيؼ((
وقاؿ السيوطي: )) فإف جعمت ) َمَتى ( خبر الظف ُرِفَع ، وَعِمػَؿ وجوبػًا ، نحػو: ) َمتَػى      

نمػا ىػوَظنَُّؾ َزْيَدًا َقاِئَمًا؟ (، ألنو حينئٍذ ليس بمصدر مؤكػد ، وال بػدؿ مػف المفػظ بالفعػؿ   ، وا 
 . مقدر بحرؼ مصدري ((

 ويتبيف مما سبؽ أف تقدـ ظننت دوف أف يبتدأ بيا يرد في صورتيف:     
األولػى: أف يكػوف المتقػػدـ معمػواًل لػػػ) ظننػت ومػػا يتصػرؼ منيػػا ( ، نحػو: )َمتَػػى َظنُّػَؾ َزْيػػَدًا 

 َذاِىَبًا(.
 الثانية: أف ال يكوف المتقدـ معمواًل ليا .      
ففػػي الصػػورة األولػػى تػػأخرت ) ظننػػت ( لفظػػًا ولكنيػػا فػػي حكػػـ المبتػػدأ بيػػا ، ألف           

 المتقػػدـ معموليػػا ، أمػػا فػػي الصػػورة الثانيػػة فإنيػػا تػػأخرت لفظػػًا وحكمػػًا ألف المتقػػدـ أجنبػػي
 . ، واختيار المرادي ىو اختيار شراح األلفية عنيا

 
 
 خاتمة

ريف إلى البحث في مسائؿ خالفية أشبعيا المتقدموف بحثًا لػـ وُيَبيُِّف البحُث أفَّ الدَّاف ع لممتأخِّ
نمػا  يكف القصُد منو إكماؿ نقٍص أو تصحيُح انحراؼ أو زيادة فوائد أو بياف خطأ فحسػب! وا 
الدافع الرئيس كاف ألغراض تعميمية . فقد شرح ابف مالؾ ألفيتو شرحًا مفصاًل ، وكذلؾ فعؿ 

شيخ المرادي أبو حياف األندلسي ، ومع تعظيـ المرادي لمشػروح ابنو ، وخمؽ كثيروف منيـ 
التي وقؼ عمييا فإنو لـ يكتؼ بيا وآثر أف يزيد تمؾ الشروح شرحًا فوضع كتابو ) توضػيح 
المقاصد والمسالؾ (( ، فيؿ جاء بجديد خمت منو الشػروح السػابقة لشػرحو؟ ، وىػؿ أضػاؼ 

ر أف النزعة إلى تيسير النحػو ىػي التػي بشرحو ما يستحؽ عناء وضع شرح جديد؟ . الظاى
 دفعت بالمرادي إلى وضع شرحو ، ويظير ذلؾ مف وقفاتو التي يصدرىا بقولو: ) تنبيو ( ، 

) تنبيياف ( ، )تنبييات( ؛ فيدرج تحتيا ما تراكـ عنده مف النكت والفوائد التي ظيرت لو مع 
معارضة الشروح التي ظيرت قبؿ  تقادـ الزماف في اشتغالو بتدريس األلفية ؛ ولـ يقصد إلى

 شرحو .



 ٕ٘ٔٓلسنة   ٔالعدد:  ٓٔالمجػمد :      ت اإلنسانيةػاجػامعػة كركوؾ/ لمدراس ةممج

522 
 

 المصادر والمراجعثبت 
  ارتشػاؼ الضػرب مػػف لسػاف العػػرب ، أثيػر الػػديف أبػو حيػػاف محمػد بػػف يوسػؼ بػػف

ىػ ( ، تحقيؽ د.رجب عثماف محمد ، مكتبة الخانجي ،  ٘ٚٗحياف األندلسي ) ت 
 ، القاىرة ، مصر .  ٜٜٛٔ،  ٔط

 مف بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي سػػػعيد األنبػػػاري أسػػػرار العربيػػػة ، أبػػػو البركػػػات عبػػػدالرح
 ىػ( ، تحقيؽ: محمد بيجة البيطار ، ٚٚ٘)ت

  األشباه والنظائر في النحػو ، جػالؿ الػديف عبػدالرحمف بػف أبػي بكػر السػيوطي )ت
 ىػ ( ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف .ٜٔٔ

 ىػػ( ، تحقيػؽ: ٖٙٔاألصوؿ في النحو ، أبػو بكػر محمػد بػف سػيؿ بػف السػراج )ت
 ، بيروت ، لبناف .  ٜٜٙٔ، ٖحسيف الفتمي مؤسسة الرسالة ، طد.

  اإلغراب في جدؿ اإلعراب و لمع األدلة ، رسالتاف ، أبو البركات عبػدالرحمف كمػاؿ
ىػػ( ، تحقيػؽ: سػعيد األفغػاني ، مطبعػة الجامعػة ٚٚ٘الديف بف محمد األنباري )ت

 . ٜٚ٘ٔالسورية ، 
 يف السػػيوطي ، تحقيػػؽ: محمػػد حسػػف االقتػػراح فػػي عمػػـ أصػػوؿ النحػػو ، جػػالؿ الػػد

 ، بيروت ، لبناف  ٕٙٓٓ،  ٕمحمد حسف اسماعيؿ ، دار الكتب العممية ، ط 
  االقتضاب في شػرح الكتػاب ، أبػو محمػد عبػداهلل بػف محمػد بػف السػيد البطميوسػي

ىػػػ( ، تحقيػػؽ: مصػػطفى السػػقا والػػدكتور حامػػد عبدالحميػػد ، دار الكتػػب ٕٔ٘)ت
 ، مصر .، القاىرة  ٜٜٙٔالمصرية ، 

  ىػػ( ،  ٕٗ٘أمالي ابف الشجري ، ىبة اهلل بف عمي بػف حمػزة الحسػني العمػوي )ت
، القػػػاىرة ،  ٕٜٜٔ،  ٔتحقيػػػؽ د.محمػػػود محمػػػد الطنػػػاحي ، مكتبػػػة الخػػػانجي ط

 مصر. 
  اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكػوفييف ، كمػاؿ الػديف أبػو البركػات

ىػػػ ( ، حسػػف حمػػد  ٚٚ٘األنبػػاري ) ت  عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي الوفػػا بػػف عبيػػداهلل
 ، بيروت ، لبناف .   ٕٚٓٓ،  ٕبإشراؼ د.إميؿ يعقوب ، دار الكتب العممية ط 

  أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، أبي محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يوسؼ بف
ىػ( ، محمد محيي الديف عبػد الحميػد ، المكتبػة ٔٙٚاحمد بف ىشاـ األنصاري )ت

 ، بيروت ، لبناف . ٕٛٓٓ العصرية ،
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  اإليضاح في شرح المفصؿ ، جماؿ الديف أبو عمرو عثماف بف عمر بػف أبػي بكػر
،  ٔىػػ ( ، تحقيػؽ: محمػد عثمػاف ، دار الكتػب العمميػة ط ٙٗٙبف الحاجػب ) ت 

 ، بيروت ، لبناف . ٕٔٔٓ
  :تأويػػؿ مشػػكؿ القػػرآف ، أبومحمػػد عبػػداهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينوري ، تحقيػػؽ

 مد صقر ، دار التراث ، القاىرة ، مصر .أح
  التػػذييؿ والتكميػػؿ فػػي شػػرح التسػػييؿ ، أبػػو حيػػاف األندلسػػي ، تحقيػػؽ: دزحسػػف

 ، دمشؽ ، سوريا. ٜٜٚٔ،  ٔىنداوي ، دار القمـ ، ط
  ( التعميقة عمى كتاب سيبويو ، أبو عمي الحسف بف أحمػد بػف عبػدالغفار الفارسػي

، الريػػاض ،  ٜٜٙٔ،  ٔلقػػوزي ، ط ىػػػ ( ، تحقيػػؽ: عػػوض بػػف حمػػد ا ٖٚٚت 
 المممكة العربية السعودية .

  ( تحقيؽ:  ٘ٗٚتفسير البحر المحيط ، أبو حياف محمد بف يوسؼ األندلسي ) ت
،  ٔعػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد الموجػػػود وعمػػػي محمػػػد معػػػوض ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، ط

 ، بيروت ، لبناف. ٖٜٜٔ
 سة وتحقيؽ: د.فايز زكي محمد ، توجيو الممع ، أحمد بف الحسيف بف الخباز ، درا

 ، القاىرة ، مصر . ٕٚٓٓ،  ٕأطروحة دكتوراه ، دار السالـ ، ط
 ىػػػ( ، ٜٗٚتوضػػيح المقاصػػد والمسػػالؾ ، بدرالػػديف الحسػػف بػػف قاسػػـ المػػرادي )ت

 ، بيروت ، لبناف . ٕ٘ٓٓ،  ٔتحقيؽ: أحمد محمد عزوز ، المكتبة العصرية ، ط
 (  ٜٗٚدرالديف الحسف بف قالسػـ المػرادي )تالجنى الداني في حروؼ المعاني ، ب

 ٔ، تحقيؽ: الدكتور فخرالديف قباوة ومحمد نديـ الفاضؿ ، دار الكتػب العمميػة ، ط
 ، بيروت ، لبناف .  ٕٜٜٔ، 

  حاشية الصباف عمى شرح االشموني عمى ألفية ابف مالؾ ، أبو العرفاف محمػد بػف
نداوي ، المكتبة العصرية ، ىػ( ، تحقيؽ: د.عبد الحميد ىٕٙٓٔعمي الصباف )ت 

 ، بيروت ، لبناف . ٜٕٓٓ
 ىػػػ( ، ٖٚٚالحجػػة لمقػػراء السػػبعة ، أبػػو عمػػي الحسػػف بػػف عبػػدالغفار الفارسػػي )ت

 تحقيؽ: بدرالديف قيوجي وبشير جويجايي ، دار المأموف ، دمشؽ ، سوريا.
 ( الحجة في القراءات السبع ، أبو عبداهلل الحسيف بف أحمد بف خالويو بف حمداف 

 . ٜٜٚٔ،  ٖ( ، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار الشروؽ ، ط ٖٓٚت 
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 ٕالحديث النبوي في النحو العربي ، د. محمػود فجػاؿ ، دار أضػواء السػمؼ ، ط  ،
 الرياض ، السعودية .

 ىػػػ( ، ٖٜٓٔخزانػػة األدب ولػػب لبػػاب العػػرب ، عبػػدالقادر بػػف عمػػر البغػػدادي ، )ت
 الخانجي ، القاىرة ، مصر .تحقيؽ: عبدالسالـ ىاروف ، مكتبة 

  الخصائص ، أبو الفتح عثماف بف جني ، تحقيؽ: عبدالحميد ىنداوي ، دار الكتب
 ، بيروت ، لبناف . ٕٛٓٓ، ٖالعممية ط

  ، الخالؼ النحوي في كتب اعراب القرآف الكػريـ حتػى نيايػة القػرف الثػامف لميجػرة
 األردف.، عماف ،  ٕٔٔٓ، ٔد.عماد مجيد العبيدي ، دار غيداء ،ط

  ، دراسػػات ألسػػموب القػػرآف الكػػريـ ، محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة ، دار الحػػديث
 القاىرة ، مصر.

  )الػػدر المصػػوف فػػي عمػػـو الكتػػاب المكنػػوف ، أحمػػد بػػف يوسػػؼ )السػػميف الحمبػػي
 ىػ( ، تحقيؽ: د.أحمد محمد الخراط ، دار القمـ ، دمشؽ ، سوريا.ٙ٘ٚ)ت

 بػو جعفػر أحمػد بػف عبػدالنور المػالقي رصؼ المباني في شرح حروؼ المعػاني ، أ
، دمشػؽ  ٕٕٓٓ،  ٖىػ( ، تحقيؽ: د.أحمد محمد الخػراط ، دار القمػـ ، طٕٓٚ)ت

 ، سوريا.
  شرح ألفية ابف مالؾ ، المعروؼ بشػرح ابػف النػاظـ ، أبػي عبػداهلل بدرالػديف محمػد

،  ٔىػػ( ، دار احيػاء التػراث العربػي ، طٙٛٙبف جماؿ الديف محمد بف مالؾ ) ت 
 ، بيروت ، لبناف . ٜٕٓٓ

  شرح تسييؿ الفوائد وتكميػؿ المقاصػد ، جمػاؿ الػديف محمػد بػف عبػداهلل ابػف مالػؾ
ىػ( ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطػا وطػارؽ فتحػي السػيد ، دار ٕٚٙالجياني )ت

 ، بيروت ، لبناف . ٕٔٓٓ،  ٔالكتب العممية ، ط 
  االشػػػبيمي شػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجي ، أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػػف مػػػؤمف ابػػػف عصػػػفور

، بيروت ،  ٜٜٛٔ،  ٔىػ( ، د.اميؿ بديع يعقوب ، دار الكتب العممية ، طٜٙٙ)ت
 لبناف .

  شرح شواىد األلفية ، بدر الديف العيني ، مطبوع بذيؿ حاشية الصػباف عمػى شػرح
 ، بيروت ، لبناف. ٜٕٓٓاألشموني ، المكتبة العصرية ، 
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  أبو بكر أحمػد بػف محمػد بػف شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، شياب الديف
 ٕٓٓٓ،  ٕىػ ( ، تحقيؽ: أنس ميرة ، دار الكتب العمميػة ط  ٖ٘ٛالجزري ) ت 

 ، بيروت ، لبناف .
 ىػػ( ، ٜٛٙشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ )ت

 ، القاىرة ، مصر . ٜٜٛٔمحمد محيي الديف عبد الحميد ، دار التراث ، 
  الند  وبؿ الصد  ، جماؿ الديف أبو محمد عبداهلل بف وسػؼ بػف أحمػد شرح قطر

( ، تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف  ٔٙٚبػػػف عبػػػداهلل بػػػف ىشػػػاـ األنصػػػاري ) ت 
 ، القاىرة ، مصر . ٖٜٙٔ،  ٔٔعبدالحميد ، المكتبة التجارية الكبر  ، ط

 ىػػ( ٖٛٙشرح كتاب سيبويو ، أبي سعيد الحسف بف عبداهلل المرزباف السيرافي )ت
،  ٔ، تحقيػػؽ: أحمػػػد حسػػف ميػػػدلي وعمػػي سػػػيد عمػػي ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، ط

 ، بيروت ، لبناف .  ٕٛٓٓ
 ىػػ( ، محمػد منيػر ٖٗٙشرح المفصؿ ، موفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعػيش )ت

 عبده آغا ، المطبعة المنيرية ،  القاىرة ، مصر .
  كػوي ، تحقيػؽ إليػاس شروح العوامؿ لمشريؼ الجرجػاني ومحمػد بػف بيػر عمػي البر

 قبالف ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف .
  ، شرح التصريح عمى التوضيح عمى ألفيػة ابػف مالػؾ ، خالػد بػف عبػداهلل االزىػري

 تحقيؽ أحمد السيد أحمد .
 ىػػ( ، ٕٙٚالشعر والشعراء ، أبو محمػد عبػداهلل بػف مسػمـ بػف قتيبػة الػدينوري )ت

 المعارؼ ، القاىرة ، مصر.تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ، دار 
  الضرائر وما يسوغ لمشاعر دوف الناثر ، محمود شكري اآللوسي ، المكتبة العربية

 ، بغداد ، العراؽ .
  كتاب التبييف عف مذاىب النحػوييف البصػرييف والكػوفييف ، أبػو البقػاء عبػداهلل بػف

مػيف ، ىػ( ، تحقيػؽ ودراسػة: عبػدالرحمف السػميماف العثيٙٔٙالحسيف العكبري )ت
 . ٜٙٚٔرسالة ماجستير ، جامعة الممؾ عبدالعزيز ، 

 ىػػ (، عبػػد  ٓٛٔكتػاب سػيبويو ، أبػو محمػد بشػر عمػػرو بػف عثمػاف بػف قنبػر )ت
 ، القاىرة بيروت . ٕٗٓٓ،  ٗالسالـ ىاروف ، مكتبة الخانجي ، ط
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  ىػػػ( ، ٖٖٛكتػػاب الالمػػات ، أبػػو القاسػػـ عبػػدالرحمف بػػف إسػػحاؽ الزجػػاجي ) ت
 ، بيروت ، لبناف . ٕٜٜٔ،  ٕمبارؾ ، دار صادر ، ط تحقيؽ: د.مازف

  الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويػؿ ، جػار اهلل
ىػػػ ( ، تحقيػػؽ: عػػادؿ أحمػػد  ٖٛ٘أبػػو القاسػػـ محمػػود بػػف عمػػر الزمخشػػري ) ت 

  ٜٜٛٔ،  ٔعبدالموجود وعمي محمد معوض ، مكتبة العبيكاف ، ط
 سامي الكتب والفنوف ، مصطفى بػف عبػداهلل المعػروؼ بحػاجي كشؼ الظنوف في أ

 خميفة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبناف .
  لساف العرب ، محمد بف المكـر بف أبي الحسف بف أحمد األنصري ، الشػيير بػابف

 منظور ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر . 
  حمودة ، مطبعة شركة المروة ما فات اإلنصاؼ مف مسائؿ الخالؼ ، فتحي بيومي

 ، الرياض ، المممكة العربية السعودية .
  المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضػاح عنيػا ، أبػو الفػتح عثمػاف بػف

 ىػ( ، تحقيؽ: عمي النجدي ناصؼ ود.عبدالفتاح اسماعيؿ شمبي ٖٜٕجني )ت
 يحيى مراد ،  ىػ(ٖٚٚالمسائؿ المشكمة ، أبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي )ت ،

 ، بيروت ، لبناف . ٖٕٓٓ،  ٔدار الكتب العممية ، ط
  المساعد عمى تسييؿ الفوائد ، بياء الديف عبداهلل بػف عبػدالرحمف بػف عبػداهلل بػف

ىػػ( ، تحقيػؽ:  ٜٙٚأبي الفتح محمػد بػف محمػد بػف عقيػؿ القرشػي الياشػمي )ت 
، المممكػػػة  ٕٔٓٓ،  ٕد.محمػػػد كامػػػؿ بركػػػات ، مطبوعػػػات جامعػػػة أـ القػػػر  ، ط

 العربية السعودية .
  المصػػطمح النحػػوي مػػف النشػػأة الػػى االسػػتقرار ، أطروحػػة دكتػػوراه ، د.يوخنػػا مػػرزا

 . ٕٓٔٓخامس يوخنا ، جامعة تكريت كمية التربية ، 
 ىػػ( ، تحقيػؽ: ٕٚٓمعاني القرآف ، أبو زكريا يحيى بف زياد بػف عبػداهلل الفػراء )ت

 ، بيروت ، لبناف . ٕٕٓٓ،  ٔممية ، طابراىيـ شمس الديف ، دار الكتب الع
 عرابو ، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف سري الزجاج )ت ىػ( ، تحقيؽ: ٖٔٔمعاني القرآف وا 

 . ٜٛٛٔ،  ٔد.عبدالجميؿ عبده شمبي ، عالـ الكتب ، ط
 ٔمعػػاني النحػػو ، د.فاضػػؿ صػػالح السػػامرائي ، دار احيػػاء التػػراث ، ط  ،ٕٓٓٚ  ،

 بيروت ، لبناف .
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 كتاب االعاريب ، ابػف ىشػاـ األنصػاري ، تحقيػؽ: د.عبػدالمطيؼ  مغني المبيب عف
 ، الكويت . ٕٓٓٓ،  ٔمحمد الخطيب ، ط

 ىػػػ( ، تحقيػػؽ: محمػػد ٕ٘ٛالمقتضػػب ، أبػػي العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد )ت
 . ٜٜٗٔعبدالخالؽ عضيمة ، مطابع األىراـ التجارية ، مصر ، 

  ٚٓٙعبػدالعزيز الجزولػي )المقدمة الجزولية في النحػو ، أبػو موسػى عيسػى بػف 
 . ٜٛٛٔ،  ٔىػ( ، تحقيؽ: د.شعباف عبدالوىاب محمد ، دار أـ القر  ، ط

  ، ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ ، أبو إسحاؽ الزجاج ، تحقيػؽ: ىػد  محمػود قراعػة
 مطابع األىراـ التجارية ، القاىرة ، مصر .

 ( ، ىػػػٜٔٔىمػػع اليوامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجوامػػع ، جػػالؿ الػػديف السػػيوطي )ت
 ، بيروت ، لبناف  ٜٜٛٔ،  ٔتحقيؽ: أحمد شمس الديف ، دار الكتب العممية ، ط
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 1/426ومهع اذلوامع  3/543ينظر: مغين اللبيب (152)

 1/426ومهع اذلوامع  3/543ينظر: مغين اللبيب (153)

 149توجيو اللمع (154)

 1/288توضيح ادلقاصد وادلسالك (155)

 1/482ينظر: شرح االمشوين (156)

 5/78ل والتذييل والتكمي 4/187وادلقتضب  3/146ينظر: الكتاب (157)

 1/466شرح مجل الزجاجي (158)

 3/1256ينظر: ارتشاف الضرب (159)

 5/78التذييل والتكميل (168)

 1/439ومهع اذلوامع  5/78والتذييل والتكميل  1/466ينظر: شرح اجلمل البن عصفور (161)

 1/439ومهع اذلوامع  5/78ينظر: التذييل والتكميل (162)

 1/279ينظر: األصول (163)

 413ىن الداين  اجل(164)

 5/78نقلو السيوطي عن صاحب البسيط وينظر: التذييل والتكميل  1/439مهع اذلوامع (165)

 1/274ومعاين النحو  8/78ينظر: شرح ادلفصل (166)

 1/412شرح االمشوين (167)

 4/352وينظر: شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  2/144الكتاب (168)

 1/432ينظر: شرح التسهيل (169)

 1/337ادلساعد (178)

 1/288توضيح ادلقاصد وادلسالك (171)

 18/293البيت لبشر بن خازم ، ينظر: خزانة األدب (172)
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 8/69وشرح ادلفصل البن يعيش  63ينظر: شرح ابن الناظم (173)

 1/288توضيح ادلقاصد وادلسالك (174)

 2/473شرح السًنايف (175)

 2/473وينظر: شرح السًنايف  4/352شرح الرضي على كافية ابن احلاجب (176)

 5/8البحر احمليط (177)

 69ينظر: شرح ابن الناظم (178)

 1/376ينظر: شرح ابن عقيل (179)

 1/428شرح االمشوين (188)

 287( والتبيٌن  25) رقم ادلسألة  1/193ينظر: اإلنصاف (181)

 ينظر: م . ن .(182)

 1/16خزانة األدب مل يعرف قائلو ، ويروى ) لعميد ( ، ينظر: (183)

 68ينظر: شرح ابن الناظم (184)

 287( والتبيٌن  25) رقم ادلسألة  1/193ينظر: اإلنصاف  (185)

 4/364وشرح الرضي على الكافية  1/427ينظر: شرح اجلمل البن عصفور (186)

 1/285توضيح ادلقاصد وادلسالك (187)

 ( 25) رقة ادلسألة  1/196اإلنصاف (188)

 4/364وشرح الرضي على الكافية  1/427وينظر: شرح اجلمل البن عصفور  3/547بيب مغين الل(189)

 69ينظر: كتاب الالمات (198)

 78كتاب الالمات (191)

 3/547ينظر: مغين اللبيب (192)

 1/369ينظر: شرح ابن عقيل (193)

 1/416شرح االمشوين (194)

 1/183األصول  1/456وشرح السًنايف  1/121ينظر: الكتاب (195)

 1/226توضيح ادلقاصد وادلسالك (196)

 7/86ينظر: شرح ادلفصل البن يعيش (197)

 7/86م . ن . (198)

 7/86م . ن . (199)

 4/157شرح الرضي على الكافية (288)

 1/494مهع اذلوامع (281)

 2/43ينظر: حاشية الصبان (282)

 ينظر: شرح (283)


