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Abstract
Controvertial Issues Between Ibn Hisham and Al-Kisa'i in "Qatr Alnada
wa Bal Alsada" and its Explanation
This research deals with the controvertial issues in which Ibn
Hisham had disagreed with Al-Kisa'i; and these issues are:
The realization of the nominative case of the present verb, where AlKisa'i shows that it is realized by the present tense letters (nayt) which are
prefixed to the verb. Ibn Hisham had refused this approach and chose AlFara's approach which shows that the nominative case is realized by
being separated from accusative and conditional states.
Al-kisa'i indicates that present verb, when preceded by (causal faa),
should be in the accusative case after the imperative while Ibn Hisham
restrained this indicating that the imperative should be realized by the
verb only without the noun of the verb.
Al-kisa'i permitted for the noun of the verb to come after its agent,
while Ibn Hisham disagreed and refused this.
Al-Kisa'i accepted the action of the subject noun if it was without
(the) and it had a past meaning, whereas Ibn Hisham restricted this to
present condition or reception; i.e. it has no action if it has a past
meaning.
Al-Kisa'i permitted the action of the object noun if it has a past
meaning while Ibn Hisham restricted this to the case where it has the
meaning of present condition or reception.
Al-Kisa'i accepts the omission of referent of the relative sentence
in all positions while Ibn Hisham had rejected some of those positions.
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الممخص

الندل كبؿ
تناكؿ البحث المسائؿ التي خالؼ فييا ابف ىشاـ الكسائي في كتابو (قطر ٌ
الصدل كشرحو ) ،كىذه المسائؿ ىي  :تحقيؽ الرافع لمفعؿ المضارع ،إذ ذىب الكسائي إلى ٌأنو

الناصب كالجازـ ،كيرل
مرفكع بحركؼ المضارعةٌ ،
بتجرده عف ٌ
كرده ابف ىشاـ ك رأل ٌأنو مرفكع ٌ
كقيد ابف ىشاـ ذلؾ بأف
الكسائي نصب الفعؿ المضارع المسبكؽ بفاء السببية بعد مطمؽ الطمبٌ ،
يككف الطمب بالفعؿ فقط دكف اسـ الفعؿ ،كأجاز الكسائي إعماؿ اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ إذا كانا

كقيد ذلؾ العمؿ بأف يككف االسماف
مجرديف ككانا بمعنى الماضي ،كخالفو ابف ىشاـ في ذلؾٌ ،
ٌ
كجكز الكسائي تأخر اسـ الفعؿ عف معمكلو ،كمنعو ابف ىشاـ،
بمعنى الحاؿ أك االستقباؿٌ ،
كأخي انر خالؼ ابف ىشاـ الكسائي في إعراب (مف ) الكاردة في قكلو تعالى } :ك ً
الن ً
حج
هلل ىعمىى ٌ
اس ٌ
ي
ى
ى
ً
إليو ىس ٍبيالن  /آؿ عمراف .{ٕٗ-
استطاعى ٍ
ى
الب ٍيتً ىمفً ٍ

مقدم ة
ال ّن

الحمد هلل ر ِّب
الفبييف ،كعمى آلو كصحبو الطيبيف
ب العالميف ،كالصالة كالسال ـ عمى خاتـ ٌ
الطاىريف ،أ ٌـ ا بعد ....

الفحك ىي عياؿ عمى نتاج
فال نغالي إذا قمنا  :إ ٌف اؿبحكث التي تكتب اليكـ في المغة ك ٌ
سمفنا الصالح مف عمماء ىذه األ ـ ة الذيف أنفقكا حياتيـ في خدمة الديف اإلسالمي  ،كأـ ضكا
أعمارىـ في نشر لغة قر ً
آنو الكريـ كحفظيا  ،تغمدىـ اهلل برحمتو الكاسعة كأسكنيـ فسيح جناتو ،
كنخص بالذكر في ىذا المكضع رجميف مف جيابذة ىذه ا ألـ ة  ،األكؿ :ىك أبك الحسف عمي بف

القراء السبعة،
حمزة بف عبد اهلل الكسائي (ت ُٖٗ ىػ ) إماـ المدرسة الككفية في زمانو  ،كأحد ٌ
أحمد بف عبد اهلل بف ىش اـ
كأ ٌـ ا الثاني فيك أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف
جـ  ،كسعة اطالع  ،كاحاطة
خؿؼ لنا تراثا فكرينا دا ن
األفصارم (ت ُٕٔ ىػ ) الذم ٌ
ال عمى عمـ ٌ
كبؿ
الفدل ٌ
الفحك ،كمف ذلؾ كتابو  :قطر ٌ
بخفايا ىذه المغة تشيد بعمك قدره كمنزلتو في عمـ المغة ك ٌ
كؿ عبارة مقفمة أك مكجزة أك
كؿ ،كفتح فيو باب ٌ
كؿ مش ٌ
حؿ منو ٌ
الصدل الذم رصعو بشرح ٌ

صرح سبع مرات في سبع مسائؿ
فيـ ىا عمى ىـ ف ٌ
قؿ ز ي
ادق مف عمـ ٌ
صعي ى
ى
الفحك ،كفي ىذا الؾتاب ٌ
ب ي
بيف
بمخالفاتو لمذاىب الكسائي فييا ،ككانت ىذه المسائؿ السبع أساس ىذا البحث كمادتو  ،فقد ٌ

رد ا ليذا أك لذاؾ المذىب ،
يـ ٍسند ٌ
كؿ مذىب مف المذىبيف المتناظريف كأدلتو  ،كما يمكف أف يككف ٌ
ابف ىشاـ فييا بذكر اسـ الكسائي ،كلـ
صرح ي
كقد اقتصر البحث عمى ىذه المسائؿ السبع التي ٌ
يصرح فييا باسـ ق ،كسبب إبعاد ىذه
يتناكؿ باقي المسائؿ التي خالؼ ي
ابف ىشاـ فييا الكسائي كلـ ٌ
يصرح فييا بذكر
المسائؿ ىك كثرتيا التي ال يتسع ليا البحث ،إذ خالفو في مكاضع كثيرة كلـ ٌ

اسمو ،كاٌنما ذكر عبارات مف قبيؿ قكلو ( :خالفنا لمككفييف )(*) ،ك (زعـ بعضيـ )(*) ،ك (خالفنا لقكـ
(*)
ممف كافقو في
مف ٌ
النحكييف )  ،كىك يريد في كثير مف مثؿ ىذه العبارات الكس ائي مع غيره ٌ
مذاىبو النحكية.
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المسألة األولى :رافع الفعل المضارع

الفحاة في
الف ة
اصب كالجازمة ،كقد اختمؼ ٌ
تعريو مف العك اـ ؿ ٌ
ي
مرفع الفعؿ اؿـ ضارع عند ٌ
التعرم نفسو؟ أـ حركؼ المضارعة التي تأتي في أكؿق؟ أـ مشابيتو لال سـ؟ أـ
رافعو حينئذ ،أىك ٌ
حلكلو محؿ االسـ  :أم ـ جيئق في مكقع االسـ في الجمؿ؟ كقد ذىب إلى المذىب األ كؿ أكثر

الككفييف ،كذىب إلى الثاني الكسائي ،ك ذىب إلى الثالث ثعمب (ت ُِٗ ىػ ) -مف الككفييف، -

كأ ٌـ ا المذىب الرابع فيك مذىب البصرييف (ُ).
لقد ذكر ابف ىش اـ ىذه األقكاؿ األربعة في رافع الفعؿ ا لمضارع الذم لـ يسبقو ع اـ ؿ

إفق مرفكع
مذكرنا برافع المبتدأ الذم قالكا فيو ٌ :
ثـ انتصر لممذىب األ كؿ  -الذم ي
نصب أك جزـ ٌ ،
صح األقكاؿ
أمده بقكلو ( :كأ ٌ
بتجرده عف العكاـ ؿ المفظية ،فيذا كجو شبو بينيما ، -ك ٌ
باإلبتداء ،أمٌ :
(ّ)
(ِ)
رد
الـ عربيف)  ،كقد ٌ
األكؿ) معمال تأييده ليذا المذىب بقكلو ( :ىك الذم يجرم عمى ألسنة ي
األقكاؿ الثالثة األخرل مبتد ئا بقكؿ الكسائي  :إ ٌف رافع الفعؿ المضارع الحركؼ الزائدة في أكؿق،
أف جزء الشيء
كمفسد ى
كىي حركؼ المضارعة األربعة  -نأيتٌ ، -
قكؿ الكسائي ٌ
فرد ق بقكلو  ( :ي

ال يعمؿ فيو )(ْ) ،كمف المعركؼ إ ٌف البصرييف ير كف أ ٌف األصؿ في األ سماء اإلعراب  ،كاألصؿ
كؿ ما خالؼ األ صؿ مف
ني  ،ك ٌ
في األفعاؿ كالحركؼ البناء ،ك ٌ
كؿ ما خالؼ األصؿ مف األسماء ي
بى

األفعاؿ أعرب  ،في حيف يرل الككفيكف إ ٌف األصؿ في األ سماء كاألفعاؿ ىك اإل عراب  ،كاألصؿ
المتقدـ ،فالمضارع
في الحركؼ البناء (ٓ) ،مف ىذا يتضح المسكغ الذم حمؿ الكسائي عمى رأمق
ٌ
عنده معرب ال مبني ،فال يحتاج

إال إلى رافع لو يخصص لو نكع اإل عراب الذم ىك الرفع،

كالرافع ىك حركؼ المضارعة التي اتصمت في

أكؿق ،كىي مف أىـ ما يمتاز بو المضارع عف

قسيميو -الماضي كاألمر ، -كالرفع أقكل أنكاع اإل عراب ؼم األسماء كالفعؿ المضارع  ،كىك أكؿ

كمـا يقكم
أحكاؿ االسـ ،فناسب أىـ ما يميز المضارع ،كىي حركؼ المضارعة الزائدة في أكؿقٌ ،
رأم الكسائي إ ٌف سبب مشابية الفعؿ المضارع لالسـ ىك كجكد تمكـ الحركؼ نعني الحركؼ
اـ شبو المضارع باسـ الؼاعؿ مف حيث الحركات كالسكنات،
المضارعة في أكؿق ،كلكالىا لما استؽ

كؿميف إلى
كؿـ إلى جماعة المت ٌ
فغيرت معناه مف المت ٌ
تغير معفاه بتناكبيا عميوٌ ،
كىي التي أدت إلى ٌ
يغير معنى االسـ كمكقعو مف الفاعؿ إلى المفعكؿ كغيرىما،
المخاطب  ،إ ٌف التغير في اإل عراب ٌ

كتغي ر المعاني مستفادا مف حركؼ المضارعة
فمما كاف ؾال األمريف مشابية المضارع لالسـ
ٌ
إذ إ ٌف لمنصب كالجزـ عك اـ ؿ
الزائدة ترٌج ح الرفع في خصكصو فيما يتعمؽ بالفعؿ المضارع،
حجة الكسائي في ذلؾ أ ٌفق كاف مبنيا قبؿ اتصالو أبحد حركؼ المضارعة األربعة
خاصة بيما ،ك ٌ

إذ يرل الككفيكف إ ٌف أصؿ المشتقات الفعؿ ، -كبعد ىذا اال تصاؿ صار مرفكعنا  ،فيي سببرفعو ،كلذا أضيؼ إليوا الرفع ضركرة ،كا ٌف إحالة العمؿ عمييا أكؿل مف إحالتو عمى عاـ ؿ معنكم
خفي.
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أف جزء
اآلف نعكد إلى قكؿ ابف ىش اـ في ٌ
رد قرأم الكسائي ( :كيفسد قكؿ الكسائي ٌ
(ٔ
الشيء ال يعمؿ فيو  ،...ثـ يمزـ عمى المذىبيف أ ٍف يككف المضارع ـ رفكعنا دائمنا  ،كال قائؿ بو )
)
الرد أـ راف :األكؿ :إ ٌف جزء الشيء ال يعمؿ فيو ،كىذا مف الكاضح دليؿ استقرائي مف
 ،ففي ىذا ٌ
كالـ العرب ،أ ٌـ ا األمر الثاني فيك إ ٌف رأم الكسائي يمزـ منو أف يككف الفعؿ المضارع مرفكعان

مقدـ ات تنتج أ ٌف الفعؿ المضارع مرفكع أبدان  ،كىذا إلزاـ عقمي
مككف مف ٌ
أبدان ،كىذا استدالؿ عقمي ٌ
مف ابف ىشاـ لممقابؿ ،كأ ٌـ ا األمر األكؿ إؼٌفق يعني إ ٌف الحركؼ الزائدة في أكؿ المضارع تصير
ىي كباقي حركفو التي يتألؼ منيا فمك عممت فيو الرفع أل دل ىذا العمؿ إلى
مف الفعؿ نفسو  ،ؼ

أف) المصدرية تعمؿ في
الفحاة ،كال يرد عمى ىذا بأف ( ٍ
أ ٌف الشيء يعمؿ في نفسو كىذا محاؿ عفد ٌ
ألف (أ ٍف) كالفعؿ منفصال ف
الفعؿ المضارع كىما في تأكيؿ مصد ر ،فيككف قد عمؿ في نفسوٌ ،
كؿ كاحد منيما قائـ بنفسو قبؿ التأكيؿ ،كىي ال تعمؿ فيو عند تأكيميما بالمصدر،
عف بعضيما ،ؼ ٌ

ك ٌإنما تعمؿ فيو عندما تنفصؿ عفق فقط ،كىذا فرؽ بيف ىاتيف الحالتيف ،كيمزـ مف مذىب الكسائي
الفصب كالجزـ  ،لدخكؿ ع اـ ؿ الرفع عميو -حركؼ
أ ٌفق ال يدخؿ عمى الفعؿ المضارع عكاـ ؿ ٌ

الفصب كالجزـ عمى عكاـ ؿ الرفع  ،لئال يجتمع عـ ال ف
الفحاة ال تدخؿ ع كاـ ؿ ٌ
المضارعة -كعند ٌ
أيضا عدـ التأثر بعك اـ ؿ الجزـ
مختمفاف لع اـ ليف مختمفيف في معمكؿ كاحد (ٕ) ،كملزـ منو
ن

الفكاصب كجزـ
الفصب  ،لكجكد الزكائد في أكؿق أبدان  ،كىذا لـ يكف في العربية ،بؿ نصب بعد ٌ
ك ٌ
بعد الجكازـ.
الفكاصب أك الجكازـ
كربما يتبادر إلى الذىف ىنا سؤاؿ كىك ًؿ ىـ ىؿٍـ تعمؿ الرفع مع دخكؿ ٌ
ٌ
يصح لمجكاب
الفصب كعكاـ ؿ الجزـ؟ ،
ٌ
 ،مع أ ٌفىا أقرب إلى الفعؿ كأكثر التصاقان بو مف عكاـ ؿ ٌ
الفصب كالجزـ لقكتيما
الصٌباف (ت َُِٔ ىػ )( :ك ٌإنما لـ تعمؿ مع ع اـ لي ٌ
عف ىذا السؤاؿ قكؿ ٌ
(ٖ)
كربما كاف كراء ذىاب
كـ ًف ى
ع مف العمؿ ٌ ،
عنيا )  ،فعزؿ الع اـ ال ف القكياف الع اـ ؿ الضعيؼ  ،ي
الفسكة
افق كجد في العربية ما يشبو ذلؾ بعض الشيء ،مثالو اتصاؿ نكف ٌ
الكسائي ىذا المذه ب ٌ

كؿمة
الفكنات جزء مف المضارع،
الفكنات ٌ
ألفق مع ىذه ٌ
ٌ
كنكني التككيد بالفعؿ المضارع كىذه ٌ
الفسكة عمى السككف كمع نكف التككيد عمى الفتح ،كىذا
مبنى مع نكف ٌ
كاحدة ،كىي تعمؿ فيو ،إذ ي
التشبيو كاف كاف فيو فرؽ بيف حاؿ المشبو بو كحاؿ المشبو إال أنو ال يخمك مف نكع شبو ،ككف

احد الطرفيف ىك المضارع كككف المتصؿ قد اثر في المضارع عمى خالؼ في األثر  ،إذ كاف أثر

الفكف البناء كقبؿ اال فتقاؿ إلى األمر الثاني
حركؼ المضارعة -عمى رأم الكسائي -الرفع ،كأثر ٌ
الفصب كالجزـ ىك ع اـ ؿ معنكم في حيف إ ٌف حركؼ
التعرم مف عكاـ ؿ ٌ
نكد اإلشارة إلى أف ٌ
الفحاة كىك أكثر
المضارعة ىي عاـ ؿ لفظي ،كالعاـ ؿ المفظي أقكل مف المعنكم ك ٌ
مقدـ عميو عند ٌ
إف معظـ العكاـ ؿ ىي لفظية كفي ىذا جرم مع األ صؿ  ،مف ىذا يتضح
شيكعان في العكاـ ؿ ،إذ ٌ

ألفق لك فسر بذلؾ لكاف ىذا التفسير إفسادان ليذا المذىب  ،إذ
التجرد العدـٌ ،
أف ٌ
ٌ
الفحاة ال يريدكف ب ٌ
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كيؼ سيؤثر اؿ عدمي في الكجكدم  -الفعؿ المضارع-

لينتج عنو األ ثر  -الرفع -؟ ،فالمراد

التجرد عدـ انم(ٗ).
التجرد ىنا اإلتياف بالمضارع عمى أكؿ أحكالو ،كعمى ىذا التفسير ال يككف
ٌ
ب ٌ
باف
أ ٌـ ا فيما يخص األمر الثاني في ٌ
رد ابف ىشاـ رأم الكسائي فحاصؿق التسميـ لمكسائي ٌ
الرافع لمفعؿ المضارع ىك حركؼ المضارعة اؿ زائدة في أكؿق ،كىذه الحركؼ ال تنفؾ عفق ،فيمزـ
الفتيجة  -الرفع -مرتبط ك
بجكد السبب  -حركؼ المضارعة -طردان
ألف كجكد ٌ
مف ىذا رفعق أبدانٌ ،
لعؿكـ ال تتخمؼ
نا
كعكس ،كىذا استدالؿ منطقي ال يتخمؼ ،إذ القكاعد المنطقية مطردة كمطمقة في ا ٌ

ففف في
نتائجيا ،كإ ٍف كاف ىذا االستدالؿ مصمح لباقي المذاىب في رافع الفعؿ المضارع ،ك أخي ار ٌ
كالـ ابف ىشاـ( :كأصح األقكاؿ األكؿ) إشعا نار باشتراؾ األقكاؿ الثالثة المرجكحة -كما يرل ابف

لعؿ سبب
ألف صيغة أفعؿ التؼضيؿ تقتضي المشاركة في أصؿ الفعؿ ،ك ٌ
ىشاـ -في الصحة ٌ ،
اختيار ابف ىش اـ لمذىب الفراء (ت َِٕ ىػ ) كأصحابو  -مع أ ٌفق بصرم المذىب – مطاعف
كؿؼ باد ؼم
أف الت ٌ
النحاة في األقكاؿ الثالثة األخرل ،كىذه المطاعف كإ ٍف كجد جكاب ؿ ٌ
ٌ
كؿ منيا إال ٌ
(َُ )
تمكـ اإلجابات ،أك ٌإنيا مدفكعة أصالن بكجو مف الكجكه نحك ـ ا ذكر أبك البركات ا ألنبا رم (ت

التجرد
الفحاة كالمعربيف عمى اختيار
ٕٕٓ ىػ ) كابف ىشاـ ،فض ن
أف ابف ىشاـ نقؿ إجماع ٌ
ال عف ٌ
ٌ
مفيـ ىذا مف قكلو ( :كىك الذم يجرم عمى ألسنة المعربيف )(ُُ) ،كقد تككف
مف ٌ
الفاصب كالجازـ ،ي

قؿة القدح كاالعتراض عمى ىذا المذىب سببنا ثالثنا لذىابو ىذا المذىب ،كيقكم مذىبو مذىب
ٌ
تجر ده عف العكاـ ؿ
أف المبتدأ مرفكع باالبتداء كىك ع اـ ؿ معنكمٌ ،
الفحاة إلى ٌ
ٌ
ألفىـ أرادكا بذلؾ ٌ
بتجرده عف العكاـ ؿ تشبيينا ؿق بالمبتدأ ،كيدؿ مذىبو ىذا
المفظية ،فميكف المضارع
ن
أيضا مرفكعنا ٌ
متجر عف التعصب كاليكل ،كأ ٌفق ال يتبع إال ما يراه حقا غير ممتفت لشيء إال إلى قكة
ٌد
أفق
عمى ٌ

يؤيد الككفييف في بعض مذاىبيـ.
الدليؿ ،كلذلؾ تجده ٌ

السببية في جواص اسم فعل األمر
المسألة الثانية :نصص الفعل المضارع بعد فاا
ّن
مف اإل عراب الذم يط أر عمى الفعؿ المضارع

الفصب  ،كسببو سبؽ الفعؿ اؿ ـ ضارع
ٌ

ألفق في
بناصب ممفكظ أك ٌ
الفصب لمفعؿ المضارع عف ع اـ ؿ الرفعٌ ،
مقدر ،كبذلؾ يختمؼ ع اـ ؿ ٌ
مقاؿ :
األكؿ منيما معنكم عمى ـ ا ذىب إليو جميكر ٌ
الفحاة في حيف إ ٌف الثاني منيما لفظي  ،كال ي
مقدر في قكة الممفكظ ،كلذلؾ يعمؿ
إف المضارع ينتصب ػ(
ألف اؿ ٌ
أف) اؿ ٌ
مقدرة كىي غير ممفكظةٌ ،
بٍ
ٌ
في معمكلو.

جكز نصب الفعؿ المضارع بأف مضمرة كجكبان -عمى رأم البصرييف -بعد فاء السببية إذا
مٌ
الفىي كالتحضيض كالتمني كالدعاء كاالستفو اـ
كانت مسبكقة بطمب ،كيشمؿ ىذا الطمب  :األمر ك ٌ

فيٍس ًحتكـ بعذاب /
كالعرض- ،كـ ٌـ ا يستشيد بو ٌ
الفحاة لذلؾ قكلو تعالى} :كال تفتركا عمى اهلل كذبنا ي
السببية
السببي معنى ط أر عمى الفاء في ىذا التركيب بعد أف كانت عاطفة  ،كىذه
ٌة
طو ،-{ُٔ -ك
ٌ

أف ما قبؿ الفاء ينتج كيسبب ما بعدىا ،كقد أجاز الكسائي أف يككف الطمب بالؼعؿ ،كأف
تدؿ عمى ٌ
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يككف باسـ الفعؿ القياسي كاؿ سماعي  ،فيك يجيزه مطمقان  ،كخاؿفو ابف ىشاـ في ىذا المذىب ،إذ

اشترط أف يككف الطمب بالفعؿ ،كلذلؾ قاؿ ( :اشترطت في الطمب أف يككف بالفعؿ احترناز ا مف
نحك قكلؾ  :ىفز ً
كصق ِّب
خالؼ لمكسائي في إجازة ذلؾ مطمقنا  ،كالبف جني (ت
ا
فنحدثؾ،
اؿ ي
كرـ ؾ ،ى
فف ي
ً
ً
مـ ا فيو لفظ
ِّٗ ىػ ) كابف عصفكر (ت ٗٔٔ ىػ ) في إجازتو بعد ( ىفزاؿ) ك ( ىدراؾ) ،كنحكىما ٌ
مـ ا فيو معنى الفعؿ دكف حركفو )(ُِ) ،فابف جني كابف عصفكر
الفعؿ ،دكف ى
كـق كنحكىما ٌ
صق ى

إف كاف بالفعؿ  ،كإ ٍف كاف باسـ الفعؿ القياسي  ،كلـ يجي از ق مع اسـ الفعؿ
أجا از
نصبق في الطمب ٍ
ى
السماعي ،كبىذا يختمؼ مذىبيما عف مذىب الكسائي ،فمذىب ابف ىشاـ أقرب إلى مذىبيما مف
نصب المضارع يضاؼ إلى ىذه
مذىب الكسائي ،كىناؾ مكضع آخر أجاز فيو الكسائي
ى
بؾ فيف ىاـ
المكاضع الثالثة ،كىك المضارع الكاقع بعد ما يدؿ عمى معنى األمر مف خبر نحك  :ىح ٍس ي

الفدل كبؿ الصدل كشرحو ) كذكره في
اس ،كلـ يذكر ابف ىشاـ ىذا المكضع في كتابو ( :قطر ٌ
ٌ
الف ي
(ُّ)
الفحاة في ناصب المضارع في ىذه المكاضع ،فذىب البصريكف إلى أ ٌفق
غيره  ،كقد اختمؼ ٌ

ألف الفاء حرؼ عطؼ ،كىك حرؼ غير مختص ،إذ يدخؿ عمى األ فعاؿ
منصكب إبضمار (أ ٍف)ٌ ،
الفاصبة ،كذىب الفراء إلى
كاألسماء  ،فحقو أال يعمؿ ،كيرل الجرـ م (ت ِِٓ ىػ ) أف الفاء ىي ٌ

ألف الفاء تعطؼ ما بعدىا مف األ فعاؿ عمى أفعاؿ قبميا ال تشا ؾؿىا
أفق منتصب عمى الخالؼٌ ،
ٌ
في المعنى ،فيككف معنى الفعؿ الثاني مخالفا لمعنى الفعؿ األ كؿ ،كىذه عمة اختالؼ اإل عراب -

الفصب لممضارع بعد الفاء،
عمى أرم الفراء كأصحابو -كىذا ما يجمع معنى الفعميف عند اختيار ٌ
كليس ىذا مكضع لمناقشة ىذه المذاىب(ُْ).
اسـ

أف
ٌ
لعؿ إجازة الكسائي لنصب المضارع المسبكؽ باسـ فعؿ سماعي آتية مف ٌ
تأدم معناه ؼأعطم حكـ
الفعؿ السماعي يشارؾ فعؿ األمر في المعنى  ،فيك يقكـ مؽاـ ق في ة

ظر
الفعؿ ،كيشعر بيذا قكؿ ابف ىش اـ المتقدـ بعد ذكره مذىب ابف جني كابف عصفكر،
ىن ى
ألف الطمب إذا حصؿ بفعؿ األمر
الكسائي في قياسق ىذا إلى الشبو في معنى التراكيب الثالثةٌ ،
الصريح أك ابسـ الفعؿ أك بمفظ الخبر ففف المؤدل كاحد ،كالمعنى كاحد ،فالس اـ ع يفيـ مف تمكـ

التراكيب فيما كاحدنا  ،كاف اختمفت الصيغة في األحكاؿ الثالث فال إشكاؿ في األمر  ،ككثير مف
أحكاـ المغة ك ً
مسكغ القياس ،فما المانع مف ذلؾ في ىذا المكضع  -عمى ما
عٍ
ضى
ت قياسان لكجكد ٌ
ي
يرل الكسائي-؟ ،لقد تبع ابف جني كابف عصفكر الكسائي في بعض ما ذىب إؿيو كما تقدـ في
تحديد ان ،كسبب

الفصب بعد فاء السببية إذا كانت مسبكقة بطمب باسـ الفعؿ القياسي
إجازتيما ٌ
إجازتيما ذلؾ ككف اسـ فعؿ األمر القياسي مشتقنا  ،كعمتو إ ٌف المشتؽ يسكغ تأكيمو بالمصدر

-

إ ٍف رد بدر الديف ابف مالؾ ذلؾ ،)ُٓ(-كقد استصكب ابف ىشاـ رأم ابف جني كابف عصفكر بقكلو :
(كفصؿ ابف جني كابف عصفكر ؼأجازاقإذا كاف اسـ الفعؿ مف لفظ الفعؿ نحك  :ىفزاؿً ِّب
ثؾ،
فنحد ى
ب ٍف يككف صكابان )(ُٔ)،
كمعناه إذا لـ يكف مف لفظ ق نحك  :صو فنكرمؾ ،كما أحرل ىذا القكؿ أ
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فيذا إقرار منو بصكاب ىذا المذىب ،كىك عدكؿ عف

رأم إلى آخر ،كفرؽ كبير بيف التعبيريف

السابقيف أؼيف قكلو في شرح القطر( :خالفا لمكسائي  ...كالبف جني كابف عصفكر  ،)...مف قكلو

كلكف ىناؾ فرؽنا بيف
في (شرح شذكر الذىب ) ...( :كما أحرل ىذا القكؿ أ
بف يككف صكابنا )؟ٌ ،
صح كقكعو صمة ػؿ (أف) أ ِّبكؿ معيا بمصدر،
فعؿ األمر كاسـ فعؿ األمر  ،أل ٌف فعؿ األمر لما ٌ

رد ا لمذىب
ألفق ال يصمح لذلؾ البتة ،كىذا يصمح أ ٍف يككف ٌ
كىذا بخالؼ اسـ فعؿ األمر ٌ ،
الكسائي (ُٕ) ،كيرل االشمكني (ت ََٗ ىػ ) أ ٌف الطمب باسـ الفعؿ ليس بطمب محض ،كعمؿ

ألفق ليس مكضكعنا لمطمب بناء عمى الصحيح أنو
الصٌباف بقكلو ٌ ( :إنما لـ يكف محضنا ٌ
ذلؾ ٌ
أف ق مكضكع لمعنى الفعؿ
مكضكع لمفظ الفعؿ  ،ككذا عمى أنو مكضكع لمحدث ،أ ٌـ ا عمى ٌ

(ُٖ)
بأف أصؿ
فمش ٌ
الفصب بعد اسـ الفعؿ ٌ
الصٌباف ىذا تعميؿ ؿرأم ابف ىشاـ في منعو ٌ
كؿ)  ،كقكؿ ٌ
كضع اسـ الفعؿ عمى القكؿ الصحيح ىك لمفظ الفعؿ ،كىذا يعني إ ٌف اسـ الفعؿ ىك صكرة لمفعؿ،

كمعناه مستفاد مف فعؿ األمر الذم ناب منابو ،كذكر ثانيا إ ٌف اسـ الفعؿ مكضكع لمحدث ،كىذا
يعني أ ٌف اسـ الفعؿ يدؿ عمى المعنى المصدرم لمفعؿ  ،أم :الحدث دكف داللة عمى الزماف،
كالفعؿ لو داللتاف  -الحدث كالزماف ، -كىذا القكؿ ىك في مقابؿ القكؿ الصحيح السابؽ ،كذكر

ثالثان إ ٌف اسـ الفعؿ مكضكع لمعنى الفعؿ أم  :إ ٌفق يدؿ عمى الحدث كالزـ اف ،كىذا يستشكؿ مع
قيد فيو أف يككف الطمب بالفعؿ تحديد ان ،إذ مف المعمكـ  ،إ ٌف األدلة السماعية
قكؿ ابف ىشاـ الذم ٌ
لعؿ ىذا سبب
التي ساقيا ابف ىشاـ ىي عمدتو فيما ذىب إليو إذ ليس فييا طمب باسـ الفعؿ ،ك ٌ
مستند ا إؿل قياس اسـ الفعؿ عمى الطمب بفعؿ
ذىابو ىذا المذىب ،في حيف كاف رأم الكسائي
ن

كؿ منيما عمى الحدث كالزـ اف ،أك الحدث كحده عمى خالؼ في اسـ الفعؿ،
األمر بجاـ ع داللة ٌ

لعؿة بيف المقيس كالمقيس عميو ،فظاىر مذىب ابف
كمف المعمكـ إ ٌف مف شركط القياس اتحاد ا ٌ
مقدـ ات اؿتي تفيـ
يقر بفنتاج ىذه اؿ ٌ
ىشاـ في القطر كشرحو إ ٌفق ال يرل ٌ
صح ة ىذا االستدالؿ كال ٌ
مف رأم الكسائي ،ككاف دليمو عدـ كركد نقؿ لذلؾ كاال ال ستشيد بو الكسائي إلثبات ما ذىب

أف يككف األمر بصريح
إليو  ،يدلنا عمى ذلؾ قكؿ السيكطي (ت ُُٗ ىػ ) (:كصكرة المسألة ٍ
جكزق
ففف ٌ
الفصب عمى الصحيحٌ ،
دؿ عميو بخبر أك اسـ فعؿ لـ يجز ٌ
الفعؿٍ ،
ألفق غير مسمكع ،ك ٌ
(ُٗ)
مرد التكسع في
الكسائي قياسان )  ،ؼ ٌ
لعؿ ابف ىشاـ اقتصر في ىذه المسألة عمى السماع كلـ ي
(َِ)
تقد ـ
الفحاة إ ٌف ما قيس عمى كالـ العرب فيك منو  ،كعمى ما ٌ
ذلؾ ،كاال فمف المعركؼ عند ٌ

يككف الكسائي أكثر إتباعان لمقياس ،كرٌبما كاف ىذا سبب قكلو:
(ُِ)
كً
مفتفع
بع
الفحك
بو في ٌ
مى
كؿ أـ ر يٍ
ٌإنما ٌ
تى
ه
قياس ي
ى
تفسير الختالؼ ابف ىشاـ معق في ىذه المسألة.
ا
لعؿ في ىذا
ك ٌ

المسألة الثالثة :حذف العائد من الصمة إذا كان الكون خاصاً
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البد لممكصك ؿ مف جممة تشتمؿ عمى ضمير عائد  -مذككر أك محذكؼ -يعكد عمى

ألف داللة المكصكؿ ناقصة كال يفيـ معناه
المكصكؿ يطابقو إفرادنا كتثنية كجمعنا كتذكي نار كتأنيثنا ٌ ،
تعرفو
إال بضـ جممة الصمة إليو ،كرٌبما كاف ىذا سبب تسميتو مكصكالن  ،كجممة الصمة ىي التي ٌ

معيف ،لنقصانو كعدـ فائدتو ،
كتخصصو كتتمـ معناه ،كلكال جممة الصمة الفعدمت داللتو عمى ٌ
كتككف جممة الصمة جممة اسمية أك جممة فعمية أك شبو جممة  ،تعقب المكصكؿ ،كشبو الجممة

ألف العاـ ؿ فييا
ليست قسمنا مستقال بذاتو كإ ٍف تقرف بالذكر مع الجممة االسمية كالجممة الفعمية،
ٌ
مقدر مسند إلى ضمير المكصكؿ
دت شبو جممة نعني كجكب تعميقيا ب ٌ
محذكؼ كجكبان  ،كلذلؾ عي ٍ
قد ر بفعؿ فستككف فعمية (ِِ) ،كفي الحالتيف ستككف راجعة
قد ر باسـ فستككف اسمية ك إ ٍف ٌ
ففف ٌ
ٍ
لمجممة اإلسمية أك الفعمية.

إ ٌف شبو الجممة كىي الظرؼ كالجار كالمجركر يشترط فييما أف يككفا تاـ يف ،بمعنى أ ٍف
قد رنا متعمؽ الظرؼ
الفظر عف الع اـ ؿ المحذكؼ ،أم  :إذا ٌ
يككف في الكصؿ بيما فائدة مع قطع ٌ

أك الجار كالمجركر ككنان عاـ ان

(ِّ)

مثؿ الكجكد أك الحصكؿ استؽاـ المعنى  ،كلـ يحتج الساـ ع إلى

كؿ زماف  ،فالكجكد ىك حصكؿ الشي ء في مكاف
ألف الككف الع اـ صالح لالرتباط ب ٌ
إيضا حٌ ،
يد عندؾ ،يككف تقدير
كزماف معينيف كال يتخمؼ الكجكد عف شيء مف األشياء عق ن
ال ،ففي قكلنا  :ز ه
مكجكد عندؾ ،فيذا كالـ تاـ ؾاـ ؿ ال يحتاج
يد
الككف الع اـ المحذكؼ :
ه
مكجكد أك كجد ،أم  :ز ه
ه
كؿـ لفيـ المقصكد ،كىذا ما ذىب إليو ابف ىشاـ كجعمو شرطان
ساـ عو أك قارئو إلى إيضاح مف المت ٌ
لشبو الجممة ،في حيف يرل الكسائي جكاز حذؼ العائد مع الككف الخاص في القريب ،فنقكؿ

نزؿ الذم نزلناهي البارحة  ،أك
عمى مذىبو  :ىف ٍ
الـ ى
الـ ى
نزؿ الذم البارحة أك الذم أـ س ،أم :نزلنا ى
زؿنا ى
يكـ
الذم نزلناهي أـ س ،فيذا قريب مف زمف اإل خبار ،كىك بخالؼ قكلنا  :نزلنا المنزؿ اؿ ذم ى
ً
الجمعة بعيدان عف زمف اإل خبار ،كقد كصؼ ابف ىش اـ ما حكاه الكسائي
يكـ
ي
الجمعة ،كيككف ي
بالشذكذ بعد ذكره لشرط شبو الجممة بقكلو( :كشرط الظرؼ كالجار كالمجركر أف يككنا تاـ يف ،فال

جاء الذم أـ س ،لنقصانيما ،كحكى الكسا ئي :نزلنا المنزؿ الذم
جاء الذم ى
بؾ  ،كال ى
مجكز  :ى
(ِْ)
بيف ابف ىشاـ علة منعو ؿنحك  :جاء الذم
البارحة ،أم :الذم نزلناه البارحة ،كىك ش اذ)  ،كقد ٌ
بؾ كجاء الذم أـ س بقكلو ( :لنقصانيما ) ،فالساـ ع ال يفيـ مثؿ ذلكـ التركيب  ،لعدـ تعمقو بالككف

ذىف الساـ ع
ألف ذىف الساـ ع ينصرؼ عادة إلى أـ ر معيكد إال إذا يكج د ٍ
العاـٌ ،
ت قرينة تصرؼ ى
الفاس كالمعيكد عندىـ ،لذلؾ نحتاج إلى تقدير المتعمؽ بػ (
إليو ا ،كىذا أـ ر خالؼ السائر بيف ٌ
متقد ـ ،إذ الكثكؽ ككف ناقص
كاثؽ ) مث ن
جدت قرينة مف كالـ سابؽ أك جكاب لسؤاؿ ٌ
ال  ،أك إذا يك ٍ
يخمك منو الكجكد ،كينفؾ عف الشيء المكجكد كقد يرتبط بو.

الفقؿ أم  :ما جاء في القرآف الكريـ كما جاء مف كالـ
إف دليؿ ابف ىشاـ عمى ذلؾ ىك ٌ
ٌ
لـ ًـ ف الكتاب /
العرب ،كشكاىده عمى ذلؾ كثيرة نذكر مف ذلؾ قكلو تع الى} :قاؿ الذم ًع ى
ق ًع ه
ند ي
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أيضا قكلو تع الى:
الفمؿ ،{َْ -كالتقدير  :كجد أك استقر عنده عمـ مف الكتاب ،كمف ذلؾ
ٌ
ن
بيده الـ لؾ  /تبارؾ  {ُ -فقكلو ً ( :
}تبارؾ الذم ً
بيده ً ) جار كمجركر تاـ لصحة تعمقو بالككف
ي
العاـ الذم ىك :استقر أك كجد ،فاقتصر ابف ىشاـ عمى ـ ا كرد مف القرآف ككالـ العرب.

إف في كصؼ ابف ىشاـ لما حكاه الكسائي بالشذكذ تمميح ان كإشارة إلى عدـ جكاز القياس
ٌ
عميو ،كفي ىذا جرياف مع المعركؼ كالسائر مف كالـ العرب ،كاعتماد عمى الثابت كالمستفيض
مـ ا نطقت بو العرب ،كلك فتح باب القياس عمى الش اذ المنقكؿ عف العرب التسعت دائرة الشذكذ
ٌ
(ِٓ)
في المغة ،كألدل ذلؾ إلى اضطراب القكاعد كاختالط أصكليا ،كصعكبة ضبط المغة .

المسألة الرابعة :تقديم معمول اسم الفعل عميه
أفق مزيج مف االسـ كالفعؿ،
يتبادر إلى الذىف عند سماع (اسـ الفعؿ ) ،أك عند قراءتو ٌ
كفي الحقيقة إذا نظرنا إلى ىيئات كصيغ كعدـ تصرؼ األلفاظ التي تدخؿ تحت ىذا المصطمح ،
كقبكؿ كثير منيا لمتنكيف فسنجدىا باأل سماء أشبو كىذا أـ ر لفظي  ،أ ٌـ ا إذا نظرنا إلى عمميا
كؿ مف االسـ كالفعؿ مشتركا في بنائيا كتككينيا،
كمعناىا فسنجدىا باأل فعاؿ أشبو ،فمذلؾ كاف ٌ

فيي تقكـ مؽاـ الفعؿ في العمؿ ،كلذلؾ ىي ال تعمؿ باألصالة ،ك ٌإنما عممت بالحمؿ عمى األ فعاؿ
التي تدؿ عمى معانييا (ِٔ) ،كىذا سبب ضعفيا كعدـ تصرفيا ،كلذلؾ منع البصريكف تقديـ

معمكالتيا عمييا ،فيـ يركف أ ٌفىا فرع عمى الفعؿ في العمؿ ،كال مجكز التسكية بيف الفرع كاأل صؿ ،
كذىب الككفيكف إلى جكاز تقديـ معمكالتيا عمييا ،كحجتيـ في ذلؾ قكلو تعالى} :كتاب ً
ليكـ
اهلل ى
ٌ
ى
ع ٍ
الفساء  ،{ِْ -إذ نصب }كتاب { بػ }عميكـ { ،كالتقدير  :عميكـ كتاب اهلل  ،كالمعنى  :إلزمكا
ٌ /
أيض ببيت مف الرجز كىك:
نا
احتجكا
كتاب اهلل ،ك ٌ

دكفكا
إفم رأمي
ت ٌ
ٌ
مٍح ىـ ى
اس ى
الف ى

كفكا
أمىا
يا ُّي
المائح ىدلكم يد ى
ي

الشاىد فيو قكلو  :دلكم دكنكا ،إذ يركف إ ٌف (دلكم ) في مكضع نصب لقكلو ( :دكنؾ ) ،كقد
قيسىـ اسـ الفعؿ عمى الفعؿ،
تقدـ عميو ،كىذاف الشاىداف ىما دليؿ نقمي ،أ ٌـ ا دليميـ الثاني فو ك ا
ٌ
يد ا إلزـ  ،فكذلؾ مجكز تقديـ معمكؿ
ألفق قائـ مؽاـ ق ،فكما ج از تقديـ معمكؿ الفعؿ في قكلؾ  :ز ن
ٌ

عطي حكمو ،كىذا استدالؿ عقمي قك اـ ق القياس
ألف الفرع لما شابو األ صؿ أ ٍ
اسـ الفعؿ عميو ٌ ،
الفقمي السابؽ ،كىذا مذىب الكسائي  ،كقد خالفو ابف ىشاـ كقاؿ ( :كمف أحكاـ
أضيؼ إلى الدليؿ ٌ
مقاؿ  :زيدان
أفق ال يتأخر عف معمكلو ،فال مجكز في  :عميؾ ز ن
يد ا بمعنى إلزـ زيدان ٍ ،
اسـ الفعؿ ٌ
أف ي
ً
أف معناه :
فففق أجازه
ليكـ{ زاعمان ٌ
ٌ
عميؾ ،خالفا لمكسائي ٌ
محتجا عميو بقكلو تع الى } :ى
كتاب اهلل عى ٍ
عميكـ ؾتاب اهلل ،أم  :إلزمكه )(ِٕ) ،كال يخفى ما في ىذا اؿ كالـ مف تضعيؼ لمذىب الكسائي،
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يعني إ ٌف ىذا القكؿ أك اؿرأم فيو شيء مف الضعؼ أك االرتياب
ألف ذكر رأم أك قكؿ بالزعـ و
ٌ
(ِٖ )
.

كؿمة }ؾتاب { -في اآلية -مصدر
إف ٌ
أ ٌـ ا جكاب البصرييف عف الدليؿ األ كؿ فقد قالكا ٌ :
منصكب ،كناصبو فعؿ محذكؼ ،كتقدير اؿ كالـ  :كتب ذلؾ اهلل عميكـ كتابان  ،ثـ يح ذؼ الفعؿ ،

كأضيؼ المصدر إلى فاعمو ،كلـ يظير ذلؾ الفعؿ بسبب سبقو بما يدؿ عميو

 ،كىك قكلو :

ت عميكـ أـ ىاتكـ { ،فدليؿ الفعؿ المحذكؼ استمز اـ التحريـ لمكتابة  ،ك}عميؾ ـ{ جار
رـ ٍ
} يح ى
(ِٗ )
كؿمة  :دلكم
كمجركر متعمؽ إ ٌـ ا بالمصدر  ،كإ ٌـ ا بالفعؿ المحذكؼ  ،فيك ليس باسـ فعؿ ،كا ٌف ٌ
في البيت الشعرم -مبتدأ ،كخبره جممة (:دكنكا ) ،أم :اسـ الفعؿ مع فاعمو كالرابط محذكؼ ،كالتقدير  :دكنكو ،أك ىك خبر لمبتدأ مح ذكؼ ،كالتقدير  :ىذا دلكم دكنكا ،فيك في مك ضع رفع،

مقدر  ،كتقدير اؿكالـ عمى ىذا  :يخ ذ دلكم دكنؾ،
كا ٍف كاف في مكضع نصب فيك منصكب بفعؿ ٌ
مقدر.
ففسر قكلو :دكنؾ ذلؾ الفعؿ اؿ ٌ

الفصب
ألف الفعؿ يعمؿ ٌ
كأ ٌـ ا جكابيـ عف الدليؿ الثاني فقالكا ال م جكز ىذا القياسٌ ،
ألفق عمؿ
باألصالة كىك متصرؼ في نفسو ،فمذلؾ تصرؼ في عممو ،كىذا بخالؼ اسـ الفعؿٌ ،
عطى الفرعي حكـ األ صؿ ،
مٍ
الفصب لقياـ ق مؽاـ الفعؿ ،فال يستحؽ في األ صؿ ٍ
ٌ
أف يعمؿ ،كال ي
لشرؼ األ صؿ عمى الفرع  ،كعمك رتبتو عميو كىك غير متصرؼ في نفسو ،لذلؾ ينبغي أ ٍف ال

يتصرؼ عممو (َّ) ،كلك فرضنا جدال صحة ما ذىب

إليو الككفيكف مف األ خذ بظاىر البيت

إفق
ففف البصرييف ال يثبتكف قاعدة عمى شاىد كاحد ،فاقؿ ما سيقاؿ في مثؿ ىذا الشاىد ٌ :
الشعرم ٌ
شذ.
ا

مجرًدا ِمم ن (ال)
المسألة الخام سة :إعمال اسم الفاعل ّن

إف العمؿ أصؿ في األ فعاؿ فرع في األ سماء  ،كاسـ الفاعؿ ىك مف جنس
الفحاة ٌ :
يقكؿ ٌ
األسماء ،لذلؾ تككف قذه المقكلة دافعان إلى البحث عف مكجبات إعماؿق في معمكلو ،فما المسكغ

يقربو مف الفعؿ؟ كبعبارة أخرل البد مف كجكد كجكه شبو بينو كبيف الفعؿ
إلعماؿق؟ ،كما الذم ٌ
أفق يعمؿ في معمكلو لمشابيتو الفعؿ الذم ىك بمعناه ،إذ
الفحاة ٌ
قر ر ٌ
ليٍح ىـ ؿ عميو في عممو ،لقد ٌ
ي

إ ٌف اسـ الفاعؿ يدؿ عمى الحدث ،كعمى الذات التي كقع منيا الحدث ،في حيف يدؿ الفعؿ عمى
أيضا في التكافؽ
الزماف كالحدث الكاقع فيو ،فيما يشتركاف في الداللة عمى الحدث  ،كيجتمعاف ن

أف اسـ الفاعؿ ينفرد في الداللة عمى الذات ،
في الحركات كالسكنات كعدد الحركؼ ،كيفترقاف في ٌ
أف اسـ الفاعؿ يدؿ عمى األزمنة
أيضا في ٌ
كاآلخر منيما ينفرد بالداللة عمى الز ما ف ،كيفترقاف ن

الثالثة  -الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ -كبصيغة كاحدة  ،في حيف تختمؼ صيغة الفعؿ

الزماف(ُّ).
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إف دخمت عميو (أؿ) عمؿ عمؿ فعمو مطمقان  ،فال يحتاج إلى شركط أك
إ ٌف اسـ الفاعؿ ٍ
مجر ندا مف (أؿ) ففي المسألة خالؼ ،كفي ذلؾ
ؽيكدٌ ،
ألفق في الحقيقة حينئذ فعؿ  ،كلكف إ ٍف كاف ٌ

قاؿ ابف ىشاـ( :كاسـ الفاعؿ كضارب كمكرـ ،ؼإ ٍف كاف بأؿ عمؿ مطمقنا  ،أك مجردا فبشرطيف :
بً
اسطه
ككنو حاالن أك استقباالن  ،كاعتماده عمى نفي أك استفو اـ ،أك مخبر عنو أك مكصكؼ ،ك } ى
ًذر ً
اعيو{ عمى حكاية الحاؿ ،خالفا لمكسائي)(ِّ).
ى

إ ٌف سبب إعماؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو ىك مشابيتو لمفعؿ المضارع فيما سبؽ ذكره مف
الداللة عمى الحدث كالزماف كالحركات كالسكنات كعدد الحركؼ ،فيك في ىذه الحالة أقرب ما

إف كاف بمعنى
يككف مف الفعؿ ،فقد شابيو معنى كلفظنا  ،فعمؿ حمال لو عمى المضارع ،أ ٌـ ا ٍ
الماضي إؼٌفق يشبو الفعؿ الذم ىك بمعناه ،كىك الفعؿ الماضي شبيا معنكيا فقط ،كال يشبقق لفظان

أم :في عدد الحركؼ كالحركات كالسكنات ،كليذا السبب يرل ابف ىش اـ -كالبصريكف مف قبمو-

أفق ال يعمؿ إال إذا كاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ ،كىذا يعني أف الشبو المعنكم ال يكفي كحده
ٌ
مرد -عمى رأم ابف ىشاـ
عندىـ إل عماؿق عمؿ فعمو ،كىذا استدالؿ عقمي ،يضاؼ إليو أ ٌفق ٍلـ ى

إف كاف بمعنى
مستدؿ بو لذلؾ  ،كما يكفي منو إلثبات ىذا العمؿ لو ٍ
كالبصرييف -عف العرب ما ي
الفصب في
الماضي ،أ ٌـ ا الكسائي إ
ؼ ٌفق يرل خالؼ ذلؾ ،إذ اكتفى بالشبو المعنكم إلعماؿق ٌ
عمى
كربما أجرل الكسائي عمؿ اسـ الفاعؿ في الماضي قياسان
المفعكؿ ،كىذا دليمو العقمي ٌ ،
اسط ذر ً
اعيو بالك ً
بً
صيد/الكيؼ
الحاؿ كاالستقباؿ ،أ ٌـ ا دليمو ٌ
قـ ى
الفقمي فقد استدؿ بقكلو تعإلى} :كؾؿ ي
بي
ى
 ُٖ{ ،أل ٌف قكلو } :باسط { اسـ فاعؿ  ،كىك بمعنى الماضي كقد عمؿ في قكلو } :ذراعيو {،مار ) اسـ فاعؿ  ،كىك بمعنى
مار بزيد أـ س ،فقكلو ٌ ( :
كبما حكاه عف العرب  ،كىك قكليـ  :ىذا ٌ
الماضي ،كقد عمؿ في الجار كالمجركر  -بزيد ، -كجكاب ابف ىشاـ -كالبصرييف مف قبمو -عف

ذلؾ ىك إ ٌف اآلية القرآفية ٌإنما ىي حكاية ح اؿ ماضية  ،كمعنى ىذا أفؾ تقدر نفسؾ مكجكدان في
كؿـ،
ككأف ق يقع حاؿ الت ٌ
أف ٌ
تقد ر ذلؾ الزمف مكجكدا ا آلف ،فترل الفعؿ الماضي ٌ
ذلؾ الزمف  ،أك ٍ

بـ ريف :أ ٌـ ا األكؿ
كؿبيـ يبسط ذراعيو بالكصيد  ،مستدليف عمى ىذا أ
فيككف معنى اآلية عندىـ  :ك ٌ
فيك كجكد الك اك في قكلو  } :ىكؾؿبيـ{ ،إؼٌفىا كاك الحاؿ التي يحسف بعدىا مجيء الفعؿ المضارع

كنقمبىـ{
الداؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ  ،كال محسف بعدىا الفعؿ الماضي  ،كلذلؾ جاء قكلو  } :ي
بصيغة المضارع الداؿ عمى الحاؿ  ،كلـ م ً
أت بصيغة الماضي  -كقمبناىـ ، -كىذا ىك األمر
ى
الثاني (ّّ) ،كأ ٌـ ا ماحكاه الكسائي عف ا لعرب فقد عمؿ اسـ الفاعؿ في الجار كالمجركر ،فال
ألف ىناؾ فرؽنا بينيما  ،إذ إ ٌف الجار كالمجركر
مستدؿ بو إل عماؿ اسـ الفاعؿ في مفعكؿ صريحٌ ،
ي
فيكتفى بالشبو المعنكم
يعمؿ فيو ماكاف فيو رائحة الفعؿ ،كبعبارة أخرل ما كاف فيو معنى الفعؿ ،ي
بيف اسـ الفاعؿ كالفعؿ الماضي ،كلذلؾ عمؿ فيما حكاه الكسائي عف العرب(ّْ).
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ـ ٌـ ا تقدـ يتضح إ ٌف البصرييف ال يجيزكف إعماؿ اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الماضي
اعتمادنا عمى القياس ،أل ٌف اسـ الفاعؿ ٌإنما عمؿ قياسنا عمى المضارع إذ يقع اسـ الفاعؿ مكقع

ؼف حمؿ اسـ الفاعؿ إحدل ىاتيف
الفعؿ المضارع ،كىذا األخير داللتو إ ٌـ ا حالية أك مستقبمية ،إ
الفصب إلى جانب عممو الرفع،
الداللتيف الزمنيتيف أخذ حكـ المشبو بو  -الفعؿ المضارع -فعمؿ ٌ

ؼٌف شرط
إ
كأ ٌـ ا إذا لـ يحمؿ إحدل ىاتيف الداللتيف الزمنيتيف كذلؾ بأف يجيء بمعنى الماضي
أف المشبو يمحؽ المشبو بو في حكمو طردان كعكسان ،
الشبو بينيما يككف قد اختؿ ،كمف المعمكـ ٌ
إؼذا اختؿ شرط في المشبو دؿ عمى ضعؼ الشبو أك قمتو بينيما ،كىذا يؤدم إلى تخمؼ األ حكاـ
المأخكذة مف المشبو بو ،كىذه حاؿ اسـ الفاعؿ مع الفعؿ الماضي ،كفي ذلكـ دليؿ

لبياف قكة

مذىب البصرييف كرجاحتو كمعيـ ابف ىشاـ.

إف أرم البصرييف المتقدـ قد مثير سؤاال عند القارمء  ،فيقكؿ  :كيؼ يرل البصريكف
ٌ
التعبير إذان عف مثؿ ذلكـ المعنى ،أم  :عندما يككف اسـ الفاعؿ بمعنى الماضي؟ كالجكاب عف

يد ا أـ س ،بنصب (زيد ) عمى
ذلؾ ىك أف البصرييف  -كما تقدـ -ال يجيزكف القكؿ  :أنا ضارب ز ن
أ ٌفق مفعكؿ السـ الفاعؿ (ضارب) ،ك ٌإنما يضيفكف اسـ الفاعؿ إلى ما بعده بحكـ االسمية  ،فيككف
ما بعده مجرك ار مؤديا ذلكـ المعنى المراد.

مـ ا تقدـ إ ٌف محؿ الخالؼ في ىذه المسألة بيف الكسائي كمف يخالفو ىك في نصب
ظير ٌ
(ّٓ)
يصرح ابف ىشاـ بخالؼ ؿق مع الكسائي فيو.
أما رفعو لمفاعؿ فؿـ ٌ
اسـ الفاعؿ لممفعكؿ  ،ك ٌ

لقد خالؼ الكسائي البصرييف  -في باب إعماؿ اسـ الفاعؿ -في ثالثة أـ كر :أكؿىا

إعماؿق اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الماضي  ،كقد مضى اؿكالـ في ذلؾ ،كثانييا  :إعماؿق اسـ
الفاعؿ مصغ انر  ،كثالثيا  :إعماؿق اسـ الفاعؿ مكصكفان ،كلـ يذكر ابف ىشاـ مخالفتو الكسا ئي في
الفدل كبؿ الصدل) كشرحو.
األمريف األخيريف في (قطر ٌ

المسألة السادسة :إعمال اسم المفعول مجردا من (أل)
يتميز
مركرا سريعنا  ،كيذكركف فيو أبرز ما
يمر ٌ
عادة ما ٌ
الفحاة عمى إعماؿ اسـ المفعكؿ ن
ٌ
يتعؿؽ بعممو  ،كيذكركف أحكاـ ق الخاصة بو مف دكف تفصيؿ ،كسبب ىذا االقتضاب
بو كما
ٌ

ؼٌف كثي ار مف أحكاـ ق تذكر في
كاالختصار ىك شبو ق السـ الفاعؿ في كثير مف األمكر  ،كلذلؾ إ
باب اسـ الفاعؿ تصريحان أك تمميحان  ،كلذلؾ ؼإف اسـ المفعكؿ يعمؿ كأخيو اسـ الفاعؿ تفريعان
ألفق يدؿ عمى الحدث كما
عمى الفعؿ ،فيك ال يعمؿ باأل صالة ،فقد يح ًـ ؿ في عممو عمى الفعؿ ٌ ،
يدؿ عميو ا لفعؿ ،كيجرم في حركاتو كسكناتو كعدد حركفو عمى الفعؿ المضارع المبني لممجيكؿ

عف الفاعؿ أم  :كما

الفحاة االسـ المرفكع الكاقع بعد اسـ المفعكؿ نائبان
فع يؿ -كلذلؾ يعرب ٌ
يمى
(ّٔ )
مكك ف مف
يعربكنو بعد الفعؿ المبني لممجيكؿ
 ،كقد يقكؿ قائؿ  :إ ٌف اسـ المفع كؿ  -ىـ فعي ٍكؿٌ -
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يسكيو في عدد الحركؼ؟ ،
أف ق ا
مكك ف مف أربعة أحرؼ ،كقد ذكرتـ ٌ
خمسة أحرؼ ،ك ( ي
مى
فع يؿ) ٌ
كيصمح قك يؿ ابف يعيش (ت ّْٔ ىػ ) جكابنا عف ىذا السؤاؿ ( :الكاك في مفعكؿ كالمدة التي تنشأ
لإلشباع  ،ال اعتداد بيا ،فيي ؾ الياء في (الدراىيـ ) كنحكه ،أتكا بيا لمفرؽ بيف مفعكؿ الثالثي

كمفعكؿ الرباعي)(ّٕ) ،أ ٌـ ا مف حيث الحركات كالسكنات فاف اسـ المفعكؿ يككف جاريان عمى الفعؿ
مد ٍحرج) ،كمثاؿ الثاني إجراء
إ ٌـ ا لفظان كإ ٌـ ا حكمان
كتقديرا  ،فمثاؿ األ كؿ إجراء ( يـ ىد ٍحىرج) عمى ( يى
ن

ضرب)(ّٖ).
ضرٍكب) عمى ( ي
مٍى
( ىـ ٍ ي
مجر ندا مف (أؿ) ،كمعناه
لقد خالؼ ابف ىشاـ الكسائي في إعماؿ اسـ المفعكؿ إ ٍف كاف ٌ
ق فتعممو
ماضينا كما خالفو مف قبؿ في إعماؿ اسـ الفاعؿ  ،فقد قاؿ ( :تقكؿ  :ز ه
كب ي
ضر ه
عبد ،ي
يد ىـ ي
ق كأنت تريد الماضي،
كب ي
ضر ه
فيو ٍ
عبد ،ي
إف أردت بو الحاؿ أك االستقباؿ ،كال مجكز أ ٍف تقكؿ  :ىـ ي
خالفان لمؾسائي)(ّٗ).

لقك ة الشبو بينيما ،إذ إ ٌف ؾلييما منيما يدؿ
ٌ
إف اسـ المفعكؿ يأخذ أحكاـ اسـ الفاعؿٌ ،
عمى ذات كحدث ،كيعمؿ الرفع سكاء برفع ضمير أـ برفع اسـ ظاىر ،كاالثناف مشتقاف  ،كينكباف
في عطل معناه كعممو ،كما منكب اسـ
عف غيرىما ،إذ ينكب اسـ الفاعؿ عف فعمو المبني لممعمكـ ي

المفعكؿ عف فعمو المبني لممجيكؿ فيؤدم معناه كيعمؿ عممو ،فاسـ المفعكؿ نظير اسـ الفاعؿ
كشبييو صفة كعمالن كاشتقاقان كحكمان ،كلذلؾ قاؿ ابف مالؾ في ألفيتو:
معطى اسـ مفعكؿ بال تفاضؿ
ي
(َْ)
عطي كفافان يكتفي
كالـ ٍ
معناه ي

قرر السـ فاعؿ
كؿ ما ِّب
ك ٌ

فيك كفعؿ صيغ لممفعكؿ في

فيذا اؿكالـ كما تقدـ في إعماؿ اسـ الفاعؿ يغنياف عف الخكض في إعماؿ اسـ المفعكؿ ،
مر قبؿ قميؿ -كاسـ الفاعؿ في اإل عماؿ كاألحكاـ كالشركط كفاقنا كخالفنا  ،بيد أ ٌفنا نكد
ٌ
ألفق -كما ٌ
إعماؿ اسـ المفعكؿ إذا كاف بمعنى الماضي عمى إعماؿ
اإلشارة ىنا إلى أ ٌف الكسائي إ ٍف قاس
ى

رد ق البصريكف ،ؼإذا كاف
اسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الماضي فقد قاس كبنى عمى أصؿ ضعيؼ ٌ
كبيف.
األصؿ غير ثابت كىك المقيس عميو ففف المقيس أك الفرع أحرل ٌ
بالرد كىذا أـ ر ظاىر ٌ

المسألة السابعة  :إعراص (م ن) في قوله تع الى} :وِملّنل ِم
يِمت َمم ِمن
ع َمل َم ى ّن
ه َم
الناسِم ِم ُّج َم
الصْي
َم
َم
إل ِم
بيالً /آل عمران – {97
س َم
تطاع َم ْي
ا ْي
يه َم
س ْي

يرل الكسائي أف تعرب ( ىمف) شرطية في محؿ رفع مبتدأ ،كخالفو ابف ىشاـ إذ قاؿ  ( :ىـ ًف
يحج
الفاس ،ىذا ىك المشيكر ،كقيؿ  :فاعؿ
ا ٍس ى
أف ٌ
الفاس ٍ
بالحج  ،أم :كهلل عمى ٌ
ٌ
تطاع :بدؿ مف ٌ

فميحج  ،كال
استطاع
ٌ
مستط يعيىـ ،كقاؿ الكسائي ٌ :
إفىا شرطية مبتدأ ،كالجكاب محذكؼ ،أم  :ىـ ًف ٍ
الفاس
أفق يجب عمى جميع ٌ
حاجة لدعكل الحذؼ مع إـ كاف تـ اـ اؿكالـ  ،كالكجو الثاني يقتضي ٌ
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يحج ،كذلؾ باطؿ باتفاؽ ،فيتعيف القكؿ األ كؿ)(ُْ) ،فيي عند الكسائي  :اسـ شرط
أف مستطيعيـ ٌ
ٌ
ـ بني عمى السككف في محؿ رفع مبتدأ ،ك ؿلشرط جكاب ،كلذلؾ يرل الكسائي إ ٌف جكاب ىذا

فميحج ،
فميحج ،فيككف تقدير اؿكالـ عنده  :ىـ ف استطاع
تقدـ ،تقديره:
الشرط محذكؼ يدؿ عميو ما ٌ
ٌ
ٌ
إف ( ىـ ف) ىي بعض
رد ابف ىشاـ ىذا اإلعراب  ،كرأل أ ٍف تعرب ( ىـ ف) بدؿ بعض مف ٌ
ؼٌ
كؿ  ،أمٌ :

الفص السابؽ-
كاؿ ٌ
الفاس ،كحجتو في ذلؾ -عمى ـ ا كرد في ٌ
الفاس{ فيي بدؿ مف ٌ
كؿ ىك قكلوٌ } :
االبتعاد عف القكؿ بالحذؼ كالتقدير عند الحاجة إليو  ،كلكف البد مف تقدير في اآل ية عمى

ألفىا عمى مذىبو أيضان البد مف تقدير
المذىبيف مذىب الكسائي  -كما تقدـ -كمذىب ابف ىشاـٌ ،
قد ر ىنا بػ (ًـ نويـ) فيككف اؿكالـ :
بىدؿ منو بمعنى البد مف رابط،
في ٌ
الـ ٍ
ضمير يعكد عمى ي
ي
أيضا مف مذىبو الفصؿ
استطاع منيـ فالمذىباف ٌ
كالىما يحتاج إلى تقدير محذكؼ ،كيمزـ ن
ىـ فً ٍ
حجة ابف ىشاـ في
مًت{( ِْ) ،إ
ؼٍف كانت ٌ
بدؿ منو} ٌ
الـ ٍ
الفاس{ باجنبي } ًح ٌج ى
البٍ
بيف البدؿ } ىـ ف{ ك ي
فر منو ،كلكف ًؿىـ ىؿٍـ يكرد إال ىذه
ٌ
رد مذىب الكسائي اليركب مف التقدير فيككف قد كقع في الذم ٌ
لعؿ سبب
الفحاة ؟ٌ ،
األكجو الثالثة التي قيمت في إعراب } ىـ ف{ مع أ ٌف ىناؾ أكجيان أخرل ذكرىا ٌ
المتقد ـ:
الفص
ٌ
أفق لـ يقتنع أصالن بيا  ،أك رآىا بعيدة عف قناعتو  ،فقكلو في نياية ٌ
ذلؾ عائد إلى ٌ

أف مف أسباب اختياره لذلكـ المذىب ىك ما ك ٌج ق إلى المذىبيف
(فيتعيف القكؿ األ كؿ) إشارة إلى ٌ
إف مذىبو خاؿ أك ىك أقؿ طعنا مف المذىبيف اآل خريف ،
كأفق يقكؿٌ :
اآلخريف مف طعف كتفنيد ،ؼ ٌ
ألف الكتاب تعميمي ،لذا لـ يستكعب األقكاؿ جميعيا التي ال ييعنى بيا إال المختصكف
أك ٌ
المتعمقكف في دراسة النحك ،فمـ يكردىا ،كلكف يرٌج ح مذىب الكسائي مجيء شرط آخر في تكممة
ع ًف الع ىً
مف{ ،فبتقابمو بيذا الشرط ترجيح (ّْ) لو
اهلل غني ى
كفر ٌ
اؿـ ٍ
ى
ففف ى
اآلية كىك قكلو تعالى }:ىكىـ ف ى
كؿ نحكم
ة
عمى رأم ابف ىشاـ ،فترل إ ٌف المسألة ىنا
مـ ا ىي لغكية ،كمع ذلؾ البد ؿ ٌ
عقمي أكثر ٌ
الفحاة كسمكؾ القكاعد
مف ترجيح أحد المذىبيف أك ترجيح ثالث أك رابع عمييما ،كبناء عمى آراء ٌ

الفحكية يككف حذؼ جكاب الشرط أكؿل مف حذؼ الضمير الراجع مف البدؿ إلى المبدؿ منو ،
ٌ
كعمى ذلؾ تظير صحة ـ ا ذىب إليو الكسائي مف ناحيتي صكاب المعنى كسمكؾ القكاعد
ال .
أمق أجدر بالقبكؿ معنى كش
ؾن
ٌ
الفحكية ،فيككف ر ي
الهوام ش
(*)

ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  :شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،ٖٔ،َُٔ،ُِْ،ُٖٕ،ُٖٗ ،ِٖ :
ُِٔ.ِٖٗ ،َِٖ،ِِٗ ،

الفحك  ،ِِٗ ،ُّٓ :كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ّٖ/ِ :كالمقرب  ،ِٖٓ / :كشرح
ُ .ينظر  :عمؿ ٌ
التسييؿ  ،ِّٕ /ّ :كشرح الرضي عمى الكافية  ، ِّ /ُ :كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح الفية ابف

مالؾ  ،ِٕٗ /ِ :كأكضح الـ ػ ػ سالؾ إلى الفية ابف مالؾ – مع شرح التكضيح  ، ُُٖ /ْ :كه ػمع اليكاـ ع:
الصاف . َْٔ /ّ :
ُ ، ُٓٗ /كشرح االشمكني لاللفية – مع حاشية ٌ ٌب

133

د .محمد هالل برجس
الفدل كبؿ الصدل ، ٕٓ :كينظر :شرح شذكر الذىب . ِّٗ ، ُٔ :
ِ .شرح قطر ٌ
الندل كبؿ الصدل .ٕٓ :
ّ .شرح قطر ٌ
الفحك . ُْٓ :
ْ .ـ.ف ، ٕٓ :كينظرعمؿ ٌ
الفحك لمزجاجي ،ٕٕ :كشرح الرضي. ُٓ – ُْ /ْ :
ٓ .ينظر :اإليضاح في عمؿ ٌ

الفدل كبؿ الصدل ،ٕٓ :كينظر شرح المفصؿ ،َِِ /ْ :كشرح الرضي عمى الكافية –ِّ/ُ :
ٔ .شرح قطر ٌ
ِْ .
ٕ .ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ. ٖٓ /ِ :
الصٌباف. َْٔ /ّ :
ٖ .حاشية ٌ

ٗ .ينظر :حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ. ُِٓ/ِ :
َُ .ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ. ٖٓ/ِ :
الفدل كبؿ الصدل. ٕٓ :
ُُ .قطر ٌ
ُِ .ـ.ف ،ٕٔ :.كينظر  :الخصائص  ،ّْ، ِّ/ّ :شرح جمؿ الزجاجي  ، ُْٗ / ِ :كشرح الرضي عمى
الكافية  ،ّٔ/ْ :كشرح شذكر الذىب  ،ِّٓ – ِّْ :كأكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ – مع شرح
التصريح. ُٔٔ /ْ :

ُّ .ينظر :أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ  ،َُٖ -ُٕٗ /ّ :كأكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ – مع
شرح التصريح.ُٔٔ /ْ :
ُْ .ينظر الكتاب  ،ْٔ ،ُْ ،َّ /ّ :كشرح جمؿ الزجاجي  ،ُْٖ /ِ :كشرح المفصؿ ،ُِْ –ِّٖ/ْ :
كشرح التسييؿ  ، ّٗٔ /ّ :كشرح التصريح عمى التكضيح ،ُْٔ /ْ :كشرح ابف عقيؿ.ُُ/ْ :
ُٓ .ينظر :ىمع اليكامع. ّٖٔ/ِ :
ُٔ .شرح شذكر الذىب ،ِّٓ :كينظر :شرح جمؿ الزجاجي.ُْٗ /ِ :
ُٕ .ينظر :شرح جمؿ الزجاجي ِ ،َُٓ/كشرح التسييؿ ،ّٗٔ /ّ :كىمع اليكاـ ع.ّٖٕ -ّٖٔ /ِ :
الصٌباف .ْْٓ /ّ :
ُٖ .شرح االشمكني – مع حاشية ٌ
ُٗ .ىمع اليكامع . ّٖٔ/ِ :
الفحك  ،ٔٗ ،ٖٔ ،ِٔ :كأصكؿ
الفحك  ،ّٗ :كارتقاء السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
َِ .ينظر :لمع االدلة في أصكؿ ٌ
الفحكم. ٕٓ ،ْٕ ،ُّ :
التفكير ٌ

ُِ .انباه الركاة  ،ِٕٔ /ِ :كتاريخ بغداد.ُِْ /ُُ :
ِِ .ينظر  :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،ِِٔ /ُ :كشرح المفصؿ  ،ّٖٖ /ِ :كشرح التسييؿ ،َِّ /ُ :
كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح الفية ابف مالؾ  ، ُْٓ ،ُِْ /ُ :كشرح االشمكني لاللفية – مع حاشية
الصٌباف.ُِٔ /ُ :
ٌ

ِّ .المراد بالككف :الحدث ،كمعنى عمكمو أ نو ال يخمك عنو في كقت مف األكقات شيء ما فيك كالكجكد ،كيقابمو
الككف الخاص الذم ىك صفة لبعض

األشياء في بعض األ كقات مثؿ الكتابة كالقراءة ،ينظر  :حاشية

الصٌباف عمى شرح االشمكني لاللفية  ،ُِٔ /ُ :كسبيؿ اليدل بتحقيؽ شرح قطر
ٌ
صفحاتو.ُُُ :

الفدل – في أسفؿ
ٌ

الفدل كبؿ الصدل  ،ُُ :كينظر  :شرح الجمؿ  ،ُٕٗ /ُ :كىمع اليكاـ ع ،ّّٗ /ُ :كشرح
ِْ .شرح قطر ٌ
التصريح عمى التكضيح.ِْٖ /ُ :
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الفحكم.ََُ :
ِٓ .ينظر :أصكؿ التفكير ٌ

ِٔ .ينظر  :شرح المفصؿ  ،ّ /ّ :كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ – مع شرح التصريح  ، ّ /ْ :كىمع
الصٌباف ِٖٕ /ّ :كما بعدىا.
اليكاـ ع ،َُِ /ّ :كشرح االشمكني -مع حاشية ٌ

الفدل كبؿ الصدل  ،ِٖٓ:كينظر  :المقرب  ،ُْٕ :كشرح الرضي عمى الكافية ،ُّٔ /ّ :
ِٕ .شرح قطر ٌ
كتكضيح المقاصد كالمسالؾ يشرح ألفية ابف مالؾ  ، ِّٗ /ِ :كشرح شذكر الذىب  ،ُْٖ ،ُْٕ :كنظـ
الدرر.ِّْ /ِ :

ِٖ .ينظر المصباح المنير ، ِّٓ /ُ :كالمعجـ الكسيط.ّْٗ /ُ :
ِٗ .ينظر :معاني القرآف ،ُْٕ :كمشك ٌؿ إعراب القرآف. ُْٗ :

َّ .ينظر  :المحتسب في تبييف كجكه شك إذ القراءات كاإل يضا ح عنيا  ،ِٖٔ /ُ :كاإلنصاؼ في مسائؿ
الخالؼ  ،ُِٔ -َُِ /ُ :كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ – مع شرح التصريح  ،ُٖ/ْ :كحاشية
الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ.ُِِ /ِ :
الفحك ، ّْٗ :كشرح جمؿ الزجاجي ، َٓٓ /ُ :كشرح الرضي عمى الكافيةْٖٖ. -ْٖٕ/ّ :
ُّ .ينظر :عمؿ ٌ

بشرح ألفية ابف مالؾ /ِ :
الفدل كبؿ الصدل ، َِٕ -ِٔٗ :كينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ ػ
ِّ .شرح قطر ٌ
ُِ  ،كىمع اليكاـ ع.َٕ /ّ :
ّّ .ينظ ر :معاني القرآف -لألخفش  ،ٔٗ :كشرح جمؿ الزجاجي  ،ُٓٓ /ُ :كنظـ الدرر  ،ْْٓ /ْ :كأكضح
المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ – مع شرح التصريح.ِِٕ /ّ :
ّْ .ينظر  :شرح جمؿ الزجاجي  ،َٓٓ /ُ :كشرح المفصؿ  ، ََُ -ٗٗ /ْ :كشرح التسييؿ  ّْٕ /ِ :كما
بعدىا ،كشرح الرضي عمى الكافية  ْْٖ /ّ :كما بعدىا  ،ك لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ

– مع مدارؾ

الصٌباف.ْْْ /ِ :
التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،ُِٗ /ّ :كشرح االشمكني – مع حاشية ٌ

الصٌباف.ْْْ /ِ :
ّٓ .ينظر :شرح االشمكني – مع حاشية ٌ
ّٔ .ينظر :الفعؿ زمانو كابنيتو.ّٗ :
ّٕ .شرح المفصؿ.َُْ /ْ :
ّٖ .ينظر ـ.ف.َُْ/ْ :.

الفدل كبؿ الصدلِٕٕ. :
ّٗ .شرح قطر ٌ
َْ .ينظر :شرح ابف عقيؿ ،ُُِ /ّ :كشرح المفصؿ ،َُْ /ْ :كىمع اليكاـ ع.ٕٖ /ّ :
الفدل كبؿ الصدل  ،َّٗ :كينظر  :معاني القرآف -لألخفش  ،َُُ :كمشك ٌؿ إعراب القرآف :
ُْ .شرح قطر ٌ
ُٗٔ ،كشرح جمؿ الزجاجي ،ُِٖ /ُ :كنظـ الدرر.ُِٖ /ِ :
ِْ .ينظر  :الكشاؼ  ،ْْٖ /ُ :كشرح المفصؿ  ،ِٓٗ /ِ :كشرح التسييؿ  ،ِِِ /ّ :كتكضيح المقاصد
ش رح التصر ػمح/ّ :
ابف مالؾ ،ُّٓ /ِ :كأكضح الـ ػسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ – مع ػ
بشرح ألفية ػ
كالـ ػسالؾ ػ
الصٌباف  ،ّْٕ /ِ :ك ّ  ،ُٖٓ /كالجدكؿ في إعراب
ُْٓ كما بعدىا ،كشرح االشمكني -مع حاشية
ٌ
القرآف.ِْٓ /ِ :

ّْ .ينظر  :الدر المصكف  ، ُِٕ -ُُٕ /ِ :كحاشية الخضرم  ،ُِٔ /ِ :كتفسير الجالليف – مع حاشية
الجمؿ.ِٖٗ /ُ :

135

د .محمد هالل برجس

المصادر والمراجع
الفحك ،الشيخ يحيى الشاكم المغربي الجزائرم ،تقديـ كتحقيؽ :
 ارتقاء السيادة في عمـ أصكؿ ٌ
د.عبد الرزاؽ عبد الرحمف السعدم ،الرمادم – َُٗٗ.
الفحكم ،عمي أبك المكارـ ،بيركت – ُّٕٗ.
 أصكؿ التفكير ٌ
كؿم ،بيركت – ُٗٔٗ.
 األعالـ ،خير الديف الزر ٌ

الفحاة ،أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي ،تحقيؽ  :محمد أبك الفضؿ
 إنباه الركاة عمى أنباه ٌ
إبراىيـ ،القاىرة – َُٓٗ.
الفحكييف :البصرييف كالككفييف  ،أبك البركات ابف األفبارم،
 اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف ٌ
قدـ لو ككضع ىكاـ شو كفيارسو :حسف ـ حمد ،طِ بيركت – ََِٕ.

 أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ابف ىشاـ األنصارم ،مطبعة إحياء التراث العربي،
بيركت.

الفحك ،عبد الرحمف بف اسحؽ
 اإليضا ح في عمؿ ٌ
بيركت – ُّٕٗ.

الزجاجي ،تحقيؽ  :د .مازف المبارؾ،

 تاريخ بغداد أك مدينة السالـ ،أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم ،مصر – ُُّٗ.

 تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ،الحسف بف قاسـ المرادم ،تحقيؽ  :احمد
محمد عزكز ،بيركت.ََِٓ -
 الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو ،محمكد صافي ،قـ – إيراف – َُٗٗ.
 حاشية الجمؿ عمى الجالليف ،الشيخ سميماف الجمؿ ،بيركت – د .ت.
 حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ

أللفية ابف مالؾ ،محمد الخضرم ،شر حيا كعمؽ

عمييا :تركي فرحاف المصطفى ،طِ ،بيركت – ََِٓ.
الصٌباف عمى شرح االشمكني لأللفية ،تحقيؽ :محمكد بف الجميؿ ،القاىرة– ََِِ.
 حاشية ٌ
 الخصائص في العربية ،أبك الفتح عثماف بف جني ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة – د.ت.
 الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،أبك العباس السميف الحمبي ،تحقيؽ كتعميؽ  :الشيخ
عمي محمد معكض كآخريف ،بيركت – ُْٗٗ.

الفدل –حاشية عمى الشرح ،محمد مح مم الديف عبد الحميد،
 سبيؿ اليدل بتحقيؽ شرح قطر ٌ
ط ٕ مصر– ُْٓٗ.
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الصدى وشرحه.
مسائل خالفية بين ابن هشام والكسائي في قطر ّن
الندى ّن
وبل ّن

 شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،عبد اهلل بف عقيؿ ،تحقيؽ  :محمد مح مم الديف عبد
الحميد ،طَِ القاىرة – َُٖٗ.

 شرح التسييؿ ،ابف مالؾ ،تحقيؽ :احمد السيد سيد احمد عمي ،القاىرة د.ت.
 شرح التصريح عمى التكضيح ،خالد بف عبد اهلل االزىرم ،حققو كشرح شكاىده  :احمد السيد
سيد احمد ،القاىرة -د.ت.
 شرح جمؿ الزجاجي ،ابف عصفكر ،تحقيؽ
ُِٖٗ.

 :د.صاحب أبك جناح  ،المكصؿ-َُٖٗ ،

 شرح الرضي عمى الكافية ،رضي الديف االستراباذم ،تحقيؽ  :احمد السيد سيد احمد ،القاىرة
 -د.ت.

 شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب ،ابف ىشاـ األفصارم ،تحقيؽ  :محمد مح مم الديف
عبد الحميد ،القاه رة – ََِْ.
الفدل كبؿ الصدل ،ابف ىش اـ األفصارم ،تحقيؽ  :محمد مح مم الديف عبد
 شرح قطر ٌ
الحميد ،طٕ ،مصر – ُْٓٗ.
 شرح المفصؿ ،ابف يعيش ،قدـ لو ككضع ىكاـ شو كفيارسو  :د .اـ يؿ بديع يعقكب ،بيركت –
ََُِ.
الفحك ،ابف الكراؽ ،تحقيؽ كدراسة :د.محمكد جاسـ الدركيش ،بغداد – ََِِ.
 عمؿ ٌ
 الفعؿ زمانو كأبنيتو ،د .إبراىيـ الساـ رائي ،طِ ،بيركت – َُٖٗ.
 الكتاب ،أبك بشر عمر بف عثماف سيبكيو ،تحقيؽ كشرح  :عبد السال ـ محمد ىاركف ،القاىرة
– ُِٖٗ.

 كتاب الحمؿ في إصال ح الخمؿ مف كتاب الجمؿ ،أبك محمد عبد اهلل البطميكسي ،تحقيؽ :
سعكدم ،بغداد – َُٖٗ.
سعيد عبد الكريـ ٌ

 الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف
الزمخشرم ،بيركت ،د.ت.

األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،جار اهلل محمكد بف عمر

الفحك ،ابف األفبارم ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،سكرية – ُٕٓٗ.
 لمع األدلة في أصكؿ ٌ
 المحتسب في تبييف كجكه شك اذ القراءات كاإل يضا ح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني ،دراسة
كتحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،بيركت – ُٖٗٗ.

الفسفي ،ترتيب
 مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ – بو اـ ش لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿٌ ،
البطركم ،كشرؼ الديف محمكد خطاب ،بيركت د .ت.
ا
كتصحيح كضبط :محمكد احمد
كؿ إعراب القرآف  ،أبك محمد مكي بف ابي طالب القيسي ،دراسة كتحقيؽ  :حاتـ صالح
 مش ٌ
الضاـ ف ،بغداد – ُٕٓٗ .
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 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،احمد بف محمد الفيكمي ،بيركت– د.ت.
 معاني القرآف  ،أبك الحسف سعيد بف مسعدة االخفش األ كسط  ،قدـ لو كعمؽ عميو ككضع
حكاشيو كفيارسو :إبراىيـ شمس الديف ،بيركت – ََِِ.

 المقرب ،ابف عصفكر ،تحقيؽ  :احمد عبد الستار الجكارم،

كعبد اهلل الجبكرم ،بغداد –

ُٖٔٗ.
خرج آياتو ك أحاديثو
 نظـ ٌ
الد رر في تناسب اآل يات كالسكر  ،أبك الحسف إبراىيـ البقاعي ٌ ،
ككضع حكاشيو :عبد الرزاؽ غالب الميدم ،بيركت – ُٓٗٗ.
 ىمع اليكاـ ع شرح جمع الجك اـ ع ،جالؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ  :د .عبد الحميد ىند اكم،
القاىرة – د.ت.
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