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 آراء األخفش في كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 

 فاطمة علي عبد هللا احنيش
  جامعة مصراته، كلية التربية، قسم اللغة العربية

 المقدمة

على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن، سٌدنا محمد الصادق األمٌن  الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم

 وصحبه أجمعٌن. ،وعلى آله

 وبعد:

ووضع قواعده،  بدلٌل عناٌة العلماء به من بداٌة تؤصٌله لنحو من أعظم علوم اللؽة العربٌة؛إن علم ا

 فكان هناك اهتمام كبٌر بدراسته؛ ألنه المفتاح لفهم الكتاب والسنة، والمصلح لما فسد من اللسان العربً.

ومن أهم هذه المإلفات كتاب  ن للنحو العربً الحظ األوفر منها،، وكافؤلؾ العلماء العدٌد من الكتب

البن عقٌل، والذي شرح فٌه أبٌات األلفٌة بؤسلوبه المحكم  )شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك(

ٌّق، الناتج عن سعة اطالعه راء العلماء سبقه من النحاة، كما أنه ضمنه آ وإدراكه لمصنفات من ،والش

 النحوٌة والصرفٌة.

فكان ٌستدل ، األخفش األوسط الذي حظٌت آراإه بمكانة عظٌمة عند ابن عقٌل، ومن هإالء العلماء

 ئه فً مختلؾ المسائل النحوٌة.بآرا

فً كتاب )شرح ابن عقٌل على األلفٌة(  فحاولت فً هذا البحث جمع آراء األخفش األوسط الواردة

الوقوؾ على ،والكوفٌٌن فً مسائلهم النحوٌة  وأوتحلٌلها ودراستها، ومدى موافقتها آلراء البصرٌٌن 

خفش فً شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك(، آرائه التً تفرد بها، فجعلت عنوان البحث: )آراء األ

 وٌحتوى البحث على مقدمة وأربعة فصول وهً:

، وتالمٌذه، ومإلفاته، وخهٌوش ،وفضله ،وصفاته ،ونشؤته ،ونسبه ،األول: األخفش )اسمه المبحث

 ووفاته(.

 .، والكوفٌٌنالثانً: اآلراء التً وافق فٌها البصرٌٌنالمبحث 

 التً تفّرد بها.: اآلراء المبحث الثالث

 ثم خاتمة البحث التً تناولت فٌها أهم ما وصلت إلٌه، وٌتلوها قائمة بالمصادر والمراجع.

 األخفشالتعرٌف باألول: المبحث 

 اسمه ونسبه: -

باألخفش، األخفش األوسط سعٌد بن مسعدة المجاشعً بالوالء البلخً، ثم البصري أبو الحسن المعروؾ 

عده األخفش ألنه كان قبله األخفش األكبر شٌخ سٌبوٌه، وب ؛نحوي، عالم اللؽة واألدب، وسمً باألوسط

 .(1)بصرهما واألخفش فً اللؽة: الصؽٌر العٌنٌن مع سوء الصؽٌر تلمٌذ المبّرد، 

                                                           
 .6/298( ينظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )خفش( (1
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ً بالوالء، خفش مولى بنً مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زٌد مناة بن تمٌم، فهو مجاشعكان األ

لذلك لقب وأكثرها ؼلة؛  ،وأكثرها خًٌرا، خراسان مدٌنة مشهورة من أجمل مدن وأصله من بلخ، وهً 

 .(1)فهو بصري بالسكن،بالبلخً، فهو فارسً النسب، وقد سكن فً البصرة 

 نشأته: -

منطق  وساد بها، نشؤ فً البصرة فً عصر التفتح العلمً والفكري، فقد ظهر قرن االعتزال        

 .(2)وسٌطرته على عقول أهل هذا العصر ،الشتداد أسر المنطق العلم والجدل، وكان ذلك مدعاة

 صفاته وفضله: -

قال: كان األخفش أعلم الناس  ًو العباس المبّرد: أخبرنى المازنأبمن صفاته ما قاله القفطً: قال 

هو  :كان أجلع، واألجلع بالخفش، كما أنه ، ومن صفاته الِخلقٌة أنه كان مصاًبا(0)بالكالم وأحذقهم بالجدل

 .(5)ال تنطبق شفتاه على أسنانه الذي

همزة وصل بٌن علماء البصرة وعلماء الكوفة، وٌقال إنه تتلمذ على ٌده علماء البصرة  وٌعّد األخفش

وعلماء الكوفة على حد سواء، فقد قرأ علٌه الكسائً كتاب سٌبوٌه، وكان أول من قرأ كتاب سٌبوٌه 

 (6). أًٌضا أبو عمرو الجرمً، وأبو عثمان المازنً على األخفش

 فقال له: إنما ،سٌبوٌه ٌوًما ٌناظره بعد أن برع خه، فجاء شٌخهوكان رقٌق الجانب فً مخاطبة شٌو

 (7)!  فً ذلك فٌد منك، فقال سٌبوٌه: أترانً أشكناظرتك ألست

ولقد وثق العلماء فً علمه وأعحبوا بفضله، فهذا هو الكسائً رأس مدرسة الكوفة ٌقول له: أوالدي 

 .(3)مفارق لً وٌخرجوا على ٌدٌك، وتكون معً ؼٌر ،أحب أن ٌتؤدبوا بك

 شٌوخه وتالمٌذه: -

 ٌعد األخفش أكبر أئمة النحو البصرٌٌن بعد سٌبوٌه، وقد خالفه فً كثٌر من المسائل النحوٌة، 

والنظر بن شمٌل، وأبً محمد الٌزٌدي، محمد  ،والجرمً ،سٌبوٌه ،فهو من علماء الطبقة السادسة مع

 (9)بن أبً محمد الٌزٌدي.

 : شٌوخه:أولا 

والخلٌل بن أحمد، وأبو مالك النمٌري، وحماد بن الزبرقان، وأبو شمر المعزلً، ، سٌبوٌهمن شٌوخه 

فقد أخذ عن الخلٌل عروضه، وأخذ عن سٌبوٌه وتنوعت روافدها، ، وبذلك ٌكون قد نال ضروب الثقافة 

 (0)اد.نحوه، وروى األشعار عن حم

                                                           
نباه الرواة، لمققطي 4/231معجم المؤلفين لعمر بن كحالة، ( ينظر: (1 ، واألعالم، لخير الدين الزركمي 1/145، والبمغة في تراجم أئمة النحو والمغة، لمفيروزآبادي 1/590، وبغية الوعاة، لمسيوطي 2/36، وا 

3/101. 

 .1/590 ، وبغية الوعاة5/323لمذىبي م، ، وتاريخ اإلسال19/186( ينظر: سير أعالم النبالء، لشمس الدين الذىبي (2

 .2/39( بنظر: إنباه الرواة 4)

 . 8/51ينظر: لسان العرب ، مادة)خمع(   (5)

 . 40لمسيرافي  ( ينظر: أخبار النحويين البصريين،6)

 .2/40( ينظر: إنباه الرواة 7)

 .19/186، وسير أعالم النبالء 1/590، وبغية الوعاة 2/63( ينظر: إنباه الرواة (3

 .1/55( ينظر: طبقات النحويين والمغويين لمزبيدي 2)

 . 57( ينظر: الفيرست البن النديم 3)

 . 38/2، وأنباه الرواة 1/73طبقات النحويين والمغويين و  ، 95المدارس النحوية ،لشوقي ضيف  ( ينظر:4)
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ا: تالمٌذه:ث ٌا  ان

وأستاذه سٌبوٌه إلى األهواز  ،بن مسعدة بعد رحٌل إمامهالقد صارت إمامة البصرة إلى األخفش سعٌد 

وخصوًصا بعد أن علموا أن الطرٌق إلى كتاب ،لإلفادة من علمه ثم وفاته، ومن ثم قصد كثٌرون 

األخفش، فمن تالمٌذه الكسائً وأوالده، ومنهم أبو إٌاس هارون الذي اعتقد ب ودراسته ال تتم إال،ٌبوٌه س

 .(0)السجستانًو ،ًوالجرم ،، ومنهم المازنًفشأنه تؤدب على ٌدي األخ

 مؤلفاته: -

 ،والقوافً، له فً كل واحد منها آراء مشهورة ،والعروض ،كتًبا كثٌرة فً النحو لقد صنؾ األخفش   

وأقوال معتّد بها عند علماء العربٌة، ومن أهمها: كتاب العروض والقوافً، ومعانً القرآن، واألوسط 

الصؽٌر، والمقاٌٌس فً النحو، واالشتقاق، والمسائل الكبٌر، والملوك، ومعانً فً النحو، والمسائل 

الجمع فً القرآن، ووالتصرٌؾ، والواحد ووقؾ التمام، ووصؾ الؽنم وألوانها وعالجها،  الشعر،

 .(1)المعانًوؼرٌب الحدٌث، وشرح أبٌات 

 وفاته: -

 .(2)، فً خالفة المعتصمـه990قٌل إنها سنة و، ـه905إنها سنة  علماء فً سنة وفاته، فقٌل اختلؾ ال

 المبحث الثانً: موافقته للمذهبٌن البصري والكوفً

 اآلراء التً وافق فٌها البصرٌٌن: -أ

 . مسألة: )إِن( المخففة هل عاملة أو مهملة؟5

وإذا أهملت  ،لقائم   زٌد   إنْ  :فتقول،فاألكثر فً لسان العرب إهمالها  (نْ إِ )إذا خففت "قال ابن عقٌل: 

وحكى اإلعمال  ،ا قائم  إن زٌدً  :فتقول ،وٌقل إعمالها،النافٌة  (إن)وبٌن  ،فارقة بٌنهااللزمتها الالم 

 .(3)"فال تلزمها حٌنئذ الالم  -رحمهما هللا تعالى-واألخفش  ،سٌبوٌه

 الحال من النكرة المسبوق بنفً أو شبهه:. مسألة: مجًء 0

ٍة إاِلَّ َولََها ِكَتاب  َمْعلُوم   :تعالىومنه: قوله قال ابن عقٌل: " ٌَ جملة  (لها كتاب)فـ  ،( )4َوَما أَْهلَْكَنا ِمْن َقْر

وال ٌصح كون الجملة  ،وصح مجًء الحال من النكرة لتقدم النفً علٌها (،قرٌة)فً موضع الحال من 

 نعما (إال)ا وجود وأٌضً  ،ألن الواو ال تفصل بٌن الصفة والموصوؾ ،(5)ا للزمخشريصفة لقرٌة خالفً 

 ح بمنع ذلك: أبو الحسن األخفش فًوممن صر ،بٌن الصفة والموصوؾ (إالـ)إذ ال ٌعترض ب ،من ذلك

 .(6)وأبو علً الفارسً فً التذكرة ،المسائل

 وقد ذكر سٌبوٌه الحال من النكرة كثًٌرا كون معرفة، ذي الحال أن ٌ ن الؽالب فًإٌقول النحاة    

 .(7)قٌاًسا

                                                           
نباه الرواة 66( ينظر: أخبار النحويين البصريين  1)  .4/231، ومعجم المؤلفين 19/186م النبالء  ، وسير أعال2/42، وا 

 .2/381( ينظر: وفيات األعيان، البن خمكان (2

 .   1/317، وشرح األشموني 1/31، وينظر: مغني المبيب، البن ىشام 1/31( شرح ابن عقيل (3

 .4( سورة الحجر، اآلية: 4)

نما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف"  وما أىمكنا من قرية إال ليا منذرون أن ال تتوسط الواو بينيما كما في قولو تعالى: : جممة واقعة صفة لقرية، والقياسوليا كتاب(  قال الزمخشري: " 5) وا 

 .2/570الكشاف 

 .2/261( شرح ابن عقيل 6) 

 .3/1577( ينظر: ارتشاف الضرب، ألبي حيان األندلسي 7)
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وقال أبو علً الفارسً تقول: ما مررُت بؤحِد  ،(1)(ال ٌفصل بٌن الصفة والموصوؾ بـ)إال :قال األخفش

 .(2)ؾإال قائًما، )قائًما( حال من أحد، وال ٌجوز )إال قائم (؛ ألن )إال( ال تعترض بٌن الصفة والموصو

 اآلراء التً وافق فٌها الكوفٌٌن:

 ة والحرفٌة:. مسألة: )ما( المصدرٌة بٌن السم5ٌ

 .(3)"وذهب األخفش إلى أنها اسم ،المصدرٌة فالصحٌح أنها حرؾ (ما)أما قال ابن عقٌل: "

 فٌها على أقوال: اختلؾ النحاة

وذهب أبو الحسن، وابن السراج وجماعة  ، وأنه ال ٌعود إلٌها ضمٌر،فذهب الجمهور إلى أنها حرؾ

 من الكوفٌٌن إلى أنها اسم، فهً مفتقرة إلى ضمٌر.

 (4).ك، وٌقدره األخفش: الذي قمتَ فإذا قلت: أٌعجبنً ما قمَت، فٌقدره سٌبوٌه والجمهور: قٌامَ 

 . مسألة: المبتدأ الذي له فاعل سد مسّد الخبر واعتمد على استفهام أو نفً:0

على نفً أو  إال إذا اعتمد ،أن هذا الوصؾ ال ٌكون مبتدأ ذهب البصرٌٌن إال األخفشمقال ابن عقٌل: "

الزٌدان، فقائم: مبتدأ،  والكوفٌون إلى عدم اشتراط ذلك، فؤجازوا: قائم   ،استفهام، وذهب األخفش

 .(5)والزٌدان: فاعل سّد مسّد الخبر

 ،إذا كان المبتدأ وصًفا من ؼٌر أن ٌتقدمه نفً ،ذهب األخفش والكوفٌون إلى أن الفاعل ٌؽنً عن الخبر

 ابن مالك استحساًنا ال وجوًبا، وجعل منه قول الشاعر:الزٌدان، وشرطه  نحو: قائم   ،أو استفهام

ٌا  خبٌر    (6) ا ... مقالة لهبً إذا الطٌر مرتبنو لهب فال تك ملغ

 ( مبتدأ، وقولهم: )بنو لهب( فاعل أؼنى عن الخبر.فجعلوا )خبٌر  

 خبر مقدم، و)بنو لهب( مبتدأ مإخر.والبصرٌون ٌمنعون ذلك، وٌذهبون إلى أن )خبٌر( 

 (7)لنكرة.أو استفهام ٌسوغ با ،من ؼٌر أن ٌعتمد على نفً،وظاهر تجوٌز األخفش كون الوصؾ مبتدأ 

 .مسألة: متعلق الخبر )شبه الجملة( المحذوف هل اسم أو فعل؟3

وذلك  ، منهما متعلق بمحذوؾوأن كاّلً  ،فذهب األخفش إلى أنه من قبٌل الخبر بالمفرد"قال ابن عقٌل: 

 .(8)"فً الدار أو ،عندك أو مستقر   ،كائن عندك زٌد   :والتقدٌر ،المحذوؾ اسم فاعل

 النحاة فً المحذوؾ هل اسم أو فعل؟اختلؾ 

                                                           
 . 2/272( ينظر: ىمع اليوامع لمسيوطي  1)

 . 2/497ينظر: مغني المبيب   (2)

 .1/149شرح ابن عقيل  3))

 .2/127، والمباب في عمل البناء واإلعراب، لمعكبري 1/316، وىمع اليوامع 1/335غني المبيب وم ،2/993لضرب ينظر: ارتشاف ا  (4)

 .192 - 1/189شرح ابن عقيل  (5)

، 1/272، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام 1/191، وأوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك البن ىشام 1/195البيت من الطويل، وىو لرجل من الطائيين، ينظر: بال نسبة في شرح ابن عقيل  (6)

 .1/280، وشرح األشموني 1/272

 .3/1080، وارتشاف الضرب 1/360ينظر: ىمع اليوامع  7

 .2/4971المبيب  ( ينظر: مغني(8
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والزمخشري إلى أنه فعل، وأنه من حٌز الجمل  ،وابن جنً ،أبو علًو ،فذهب فرٌق منهم سٌبوٌه 

 ، ودلٌلهم على ذلك أمران:استقر فً الدارِ  وتقدٌره: زٌد  

 ، والصلة ال تكون إال جملة.نحو: قولك الذي فً الدار زٌدُ  . جواز وقوعه صلة0

ال بد لهما من متعلق به، واألصل أن ٌتعلق بالفعل، وال شك أن  ،والجار والمجرور ،. أن الظرؾ9

 تقدٌر األصل الذي هو الفعل أولى.

إذ كان  ،داتوقال قوم منهم ابن السراج أن المحذوؾ المقدر اسم، وأن اإلخبار بالظرؾ من قبٌل المفر

 ٌتعلق بمفرده فتقدٌره: مستقر أو كائن، والحجة فً ذلك:

 والجملة واقعة موقعه، وأن إضمار األصل أولى. ،. أن أصل الخبر أن ٌكون مفرًدا على ما تقدم0

 .(1)، وكلما قل اإلضمار والتقدٌر كان أولىكان جملة، وإذا قّدرَت اسًما كان مفرًدا . أنه إذا قّدرَت فعاًل 9

امسألة: وجوب ح .2 ول تصلح أن  ,بعده حال سدت مسّد الخبر ,ذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا

ا:  تكون خبرا

قال ابن عقٌل: "واحترز بقوله: )ال ٌكون خبًرا( عن الحال التً تصلح أن تكون خبًرا عن  

المبتدأ المذكور، نحو ما حكى األخفش من قولهم زٌد قائًما، فزٌد مبتدأ، والخبر محذوؾ، والتقدٌر: ثبت 

: ذؾ بخالؾزٌد قائم، فال ٌكون الخبر واجب الح:قائًما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبًرا، فتقول 

فٌه ال تصلح أن تكون خبًرا عن المبتدأ الذي قبلها، فال تقول: ضربً  ضربً العبَد مسًٌئا، فإن الحال

 .(2)"؛ ألن الضرب ال ٌوصؾ بؤنه مسًءمسًء   العبدَ 

 ٌرى الجمهور فً قولهم: ضربً زًٌدا قائًما، إلى أن )ضربً( مرفوع على االبتداء.

لفعل محذوؾ تقدٌره: ٌقع ضربً زًٌدا قائًما، ودلٌلهم على أنه مبتدأ النحاة: إلى أنه فاعل  وذهب بعض

 دخول النواسخ علٌه.

األخفش األصؽر إلى أنه و ،ثم اختلفوا فً هذا المبتدأ هل له خبر أو خبره محذوؾ؟ فذهب ابن درستوٌه

اختلفوا فً  وابن كٌسان إلى أنه له خبر، إنما ،واألخفش األوسط ،والفراء ،وذهب الكسائً ال خبر له،

والحال  ،بنفسها هً الخبر، وٌرى األخفش أن الخبر محذوؾ هذا الخبر: فٌرى الكسائً إلى أن الحال

 .(3)سّدت مسّده

ا: (إنّ ). مسألة: دخول لم البتداء بعد 3 ا جامدا ٌا  المكسورة إذا كان الفعل ماض

جواز دخول الالم علٌه فظاهر كالم المصنؾ ،ا ؼٌر متصرؾ إذا كان ماضًٌ وقال ابن عقٌل: " 

 .(4)"والفراء،وهذا مذهب األخفش  ،ا لبئس الرجلوإن عمرً  ،ا لنعم الرجلإن زٌدً  :فتقول

 على ثالثة أقوال: (إنّ )اختلؾ النحاة فً دخول الم االبتداء بعد 

، قاله أبو الحسن، ووجهه أن . الفعل الماضً الجامد نحو: إّن زًٌدا لعسى أن ٌقوم، ولنعم الرجلُ 0

 الجامد ٌشبه االسم، وخالفه الجمهور.

                                                           
 .1/120 وبل الصدى ، وشرح قطر الندى3/1121، وارتشاف الضرب 1/90( ينظر: شرح المفصل، البن يعيش (1

 .1/254( شرح ابن عقيل (2

 .1/522، والنحو الوافي، عباس حسن 3/1093( ينظر: ارتشاف الضرب (3

 .1/370( شرح ابن عقيل (4
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فٌشبه  ،. الفعل الماضً المقرون بـ)قد( قاله الجمهور، ووجهه أن )قد( تقرب الماضً من الحال9

إذا قٌل: إّن زًٌدا لقد و ،قاالومحمد بن مسعود الؽزنً  ،ابطَّ المضارع المشبه لالسم، وخالؾ فً ذلك خَ 

 قام، فهو جواب لقسم قد.

م على إضمار )قد(، ومنعه وهشا ،المتصرؾ المجرد من )قد(، أجازه الكسائً . الفعل الماض0ً

 .(1)وقالوا: إنما هذه الم القسم الجمهور

 إّن وأخواتها:اتصال )ما( غٌر موصولة ب. مسألة: 4

 فإنه (لٌت) إال ،العمل عن كفتها وأخواتها بإنّ  الموصولة ؼٌر (ما) اتصلت إذاقال ابن عقٌل: " 

 ولكنّ  وكؤنّ  أنّ  وكذلك (،زٌد) نصب ٌجوز وال ،قائم   زٌد   إنما :فتقول ،واإلهمال ،اإلعمال فٌها ٌجوز

- المصنؾ كالم وظاهر ،قائم   ازٌدً  لٌتما :فقلت (ازٌدً ) نصبت شئت وإن ،قائم   زٌد   لٌتما :وتقول ،ولعل

 مذهب وهذا ،قلٌاًل  تعمل وقد ،العمل عن كفتها األحرؾ بهذه اتصلت إن (ما) أن -تعالى هللا رحمه

 والصحٌح ،قائم   ازٌدً  إنما :والكسائً ،األخفش وحكى، السراج وابن كالزجاجً النحوٌٌن من جماعة

 .(2)"(لٌت) إال (ما) مع منها ٌعمل ال أنه وهو :األول المذهب

 ،واألخفش ،اختلؾ النحاة فً عمل )إّن( وأخواتها إذا اتصلت بـ)ما( ؼٌر الموصولة، فذهب سٌبوٌه

( إال )لٌت ،وأباحت دخولها على الجمل الفعلٌة بعد أن كانت مختصة باالسمٌة ،والفراء إلى أنه ال تعمل

 .وحدها فتقول: لٌتما زًٌدا قائم  

إلى جواز عملها مع )ما(، وذهب الزجاج إلى جواز عملها مع لٌت،  والزمخشري ،وذهب الزجاجً

واإلهمال فً  ،والجمهور إلى جواز اإلعمال ،ولعل، وكؤن، دون إن وأّن، ولكن، وذهب ابن مالك

 .(3)لٌتما

 . مسألة: رافع خبر )ل( النافٌة للجنس:5

 كما ،الجزأٌن فً عاملة (ال) قال ابن عقٌل: "ذهب األخفش إلى الخبر مرفوع بـ)ال(، فتكون 

 .(4)"به والمشبه ،المضاؾ مع فٌهما علمت

 أقوال:اختلؾ النحاة فً خبر )ال( النافٌة للجنس على 

 مرفوع بـ)ال( كحاله مع المضاؾ. والمبرد إلى أنه ،والمازنً ،ذهب األخفش

والخبر المرفوع خبر عنه، ولم  ،وذهب آخرون إلى أن )ال( وما ركب معها فً موضع المبتدأ      

 .(5)تعمل )ال( فٌه، وهو الظاهر من كالم سٌبوٌه

 

 

 

 

                                                           
 .3/1264لضرب ، وارتشاف ا1/259( ينظر: مغني المبيب (1

 .1/375( شرح ابن عقيل (2

 .3/1285( ينظر: ارتشاف الضرب (3

 .2/11( شرح ابن عقيل (4

 .1/265، ومغني المبيب 1/529، وىمع اليوامع 1/234، والمباب في عمل البناء واإلعراب 3/1297( ارتشاف الضرب (5
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ظرف, وجار ومجرور, تعٌن و. مسألة: إذا وجد بعد الفعل المبنً للمجهول: مفعول به, ومصدر, 6

 إقامة المفعول به مقام الفاعل:

 منهما واحد كل إقامة جاز ،علٌه به المفعول ؼٌر تقدم إذا أنه األخفش مذهبوقال ابن عقٌل: " 

 ربضُ  :نحو ،به المفعول إقامة تعٌن ٌتقدم لم وإن ،ازٌدً  الدار فً ربوضُ  ،زٌد الدار فً ربَ ضُ  :فتقول

 .(1)"الدار فً ازٌدً  ربضُ  :ٌجوز فال ،الدار فً زٌد

ٌّن إقامة المفعول  ،إذا اجتمع مفعول به، ومصدر، وظرؾ زمان  أو مكان، وجار ومجرور تع

 عند جمهور البصرٌٌن. ،به

زًٌدا، ُضرب الٌومان زًٌدا، وشرط األخفش فً جواز  الشدٌدُ  الضربُ  ربَ وأجاز األخفش: ضُ  

 .(2)فإن تؤخر لم ٌجز ،إقامة المصدر، وظرؾ الزمان مع وجود المفعول به، أن ٌتقدما على المفعول به

 . مسألة: محل )أْن, أّن( عند حذف حرف الجر من الفعل المتعّدي:7

لجر، فذهب األخفش إلى أنهما أّن( عند حذؾ حرؾ اوقال ابن عقٌل: " اختلؾ فً محل )أْن،  

 .(3)فً محل جر"

وابن مالك فً موضع نصب، وعند  ،أّن( فهما عند الخلٌلوإذا حذؾ حرؾ الجر من )أْن،  

 .(4)الكسائً فً موضع جر

 . مسألة: استعمال )حاشا( حرف جر:52

 بجر ،زٌدٍ  حاشا القوم قام :فتقول ،جر حرؾ إال تكون ال (اشا)ح أن المشهورقال ابن عقٌل: " 

 (خال) مثل أنها إلى المصنؾ منهم وجماعة ،والمبرد ،والمازنً ،والجرمً ،األخفش وذهب ،(زٌدٍ )

 .(5)"زٌدٍ  وحاشا ،ازٌدً  حاشا القوم قام :فتقول ،بعدها ما فتجر   وحرفا ،بعدها ما فتنصب ،فعاًل  تستعمل

 اختلؾ النحاة فً )حاشا( على أقوال:

 وأكثر البصرٌٌن إلى أنها حرؾ جر دال على االستثناء. ،. ذهب سٌبوٌه0

صب لالسم بعدها والزجاج إلى أنها فعل نا ،وأبو زٌد ،واألخفش ،والفراء ،والمبرد ،. وذهب الكوفٌون9

 لتضمنه معنى )إال(، وتستعمل حرؾ جر. ال؛خبمنزلة عدا، و

 .(6)فاعلها . وذهب بعض النحاة إلى أنها فعل استعملت استعمال الحروؾ ُحذؾ0

ا:55  . مسألة: مجًء الحال مصدرا

 خالؾ على لمجٌئه ؛بمقٌس لٌس ولكنه ،منكراً  مصدراً  الحال مجًء كثر وقدقال ابن عقٌل: " 

 طلعَ  زٌد   :والتقدٌر ،الحال على منصوب وهو ،نكرة مصدر (بؽتةً ـ)ف (بؽتةً  طلع زٌد  ) ومنه ،األصل

 .والجمهور ،سٌبوٌه مذهب هذا ،اباؼتً 

                                                           
 .2/123( شرح ابن عقيل (1

 .1/161عمل البناء واإلعراب ، والمباب في 3/1338( ارتشاف الضرب (2

 .2/152( شرح ابن عقيل (3

 .4/2090( ينظر: ارتشاف الضرب (4

 .2/238( شرح ابن عقيل (5

 .1/310، والمباب في عمل البناء واإلعراب 3/1532، وارتشاف الضرب 1/141( ينظر: مغني المبيب (6
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: والتقدٌر ،محذوؾ فٌه والعامل ،المصدرٌة على منصوب أنه إلى والمبرد ،األخفش وذهب 

 .(1)("بؽتة) ال ،الحال هو عندهما (ٌبؽتـ)ف ،بؽتةً  ٌبؽتُ  زٌدُ  طلعَ 

 للنحاة فً الحال النكرة مذاهب:

 بالوصؾ المناسب. وجمهور النحاة أن هذا المصدر نفسه حال، وأنه على التؤوٌل ،. مذهب سٌبوٌه0

والمبرد أن هذا المصدر مفعول مطلق عامله فعل من لفظه، وجملة الفعل وفاعله  ،. مذهب األخفش9

 حال.

 وصؾ محذوؾ ٌقع حااًل. ،. رأي أبً علً الفارسً: هذا المصدر مفعول مطلق عامله0

 . مذهب الكوفٌٌن: أن هذا المصدر مفعول مطلق مبٌن لنوع عامله، وعامله هو نفس الفعل المتقدم من0

 .(2)الكالم

 مسألة : )لول( حرف من حروف الجر:. 50

ومذهب سٌبوٌه أنها من حروؾ الجر، لكن ال تجر إال المضمر، فتقول :)لوالي و قال ابن عقٌل: "

زعم األخفش أنها فً موضع و )لوال(،ـولواله( فالٌاء، والكاؾ، والهاء هند سٌبوٌه مجرورات ب لوالك،

ا كما ال تعمل فً الظاهر فٌها شٌئً  (لوال)فلم تعمل  ،ووضع ضمٌر الجر موضع الرفع ،رفع باالبتداء

 .(3)"ألتٌتك لوال زٌد   :نحو

 للنحاة فً ذلك أقوال:

والكاؾ بالظاهر، وال  ،. قال سٌبوٌه والجمهور: هً جارة للضمٌر مختصة به كما اختصت حتى0

 والخبر محذوؾ. ،باالبتداءتتعلق )لوال( بشًء، وموضع المجرور بها رفع 

و)لوال( ؼٌر جارة، ولكنهم أنابوا الضمٌر المخفوض عن المرفوع، كما  ،: الضمٌر مبتدأ. قال األخفش9

 .(4)عكسوا إذا قالوا: ما أنا كؤنت، وال أنت كؤنا

 مسألة: إضافة )إذا( إلى الجملة الفعلٌة:. 51

ا خالفً  ،وال تضاؾ إلى الجملة االسمٌة،تلزم اإلضافة إلى الجملة الفعلٌة  (إذا)أن قال ابن عقٌل: "

مرفوع بفعل محذوؾ  (زٌدـ)ف ،قام أجٌئك إذا زٌد   :أما ،قائم   أجٌئك إذا زٌد   :والكوفٌٌن فال تقول ،لألخفش

خبره الفعل الذي  ،وخالفه األخفش فجوز كونه مبتدأ ،هذا مذهب سٌبوٌه ،ا على االبتداءولٌس مرفوعً 

 .(5)"بعده

خبرٌة، ؼٌر مشتملة على ضمٌر ٌعود على الفعلٌة الجملة الالظرفٌة الشرطٌة تضاؾ إلى  (إذا)

 .(6)فاالسم فاعل لفعل محذوؾ،، فإن ولٌها اسم مرفوع بعده فعل المضاؾ، واألكثر أن تكون ماضوٌة

 

                                                           
 .2/254( شرح ابن عقيل (1

 .3/1570الضرب ، وارتشاف 2/59( ينظر: شرح المفصل (2

 .3/7( شرح ابن عقيل (3

 .4/1757، وارتشاف الضرب 1/303( مغني المبيب (4

 .1/61( شرح ابن عقيل (5

 .2/279( النحو الوافي (6
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عنى والتً فٌها م ،(إذا)ن الجملة االبتدائٌة المصّرح بجزأٌها اسمٌن بعدهما والكوفٌو، وأجاز األخفش

 .(1)فقم معه قائم   الشرط نحو: إذا زٌد  

 . مسألة: )ما( التعجبٌة عند النحاة:52

 ،والخبر محذوؾ ،والجملة التً بعدها صلتها ،ذهب األخفش إلى أنها موصولةقال ابن عقٌل: "

 .(2)"شًء عظٌم الذي أحسن زٌداً  :والتقدٌر

 اختلؾ النحاة فٌها على مذاهب:

 ،ومبتدأ وما بعدها خبر، وهذا مذهب الخلٌل ،ؼٌر موصولة ،. إن )ما( نكرة تامة بمعنى شًء0

 وجمهور البصرٌٌن والتقدٌر: شًء أحسن زًٌدا. ،وسٌبوٌه

زًٌدا عظٌم، والخبر محذوؾ واجب الحذؾ، والتقدٌر: الذي أحسن  ،والفعل صلته ،. أن )ما( موصولة9

 والفّراء. ،واألخفش ،وهذا مذهب الكوفٌٌن

والتقدٌر: شًء أحسن زًٌدا  ،والخبر محذوؾ واجب الحذؾ ،الفعل صفتهاو ،. أن )ما( نكرة موصوفة0

 .(3)عظٌم

 . مسألة: الفصل بٌن فعل التعجب ومعموله:53

 الدرهمَ  ما أحسنَ  ،معطٌك الدرهمَ  فً ما أحسنَ  :فال تقول ًٌفصل بٌنهما بؤجنبال فقال ابن عقٌل: "

لفعل  أو المجرور معموالً  ،كان الظرؾن فإ ...وؼٌره ،وال فرق فً ذلك بٌن المجرور ،معطٌك

ا والمشهور جوازه خالفً  ،ومعموله خالؾ ،ففً جواز الفصل بكل منهما بٌن فعل التعجب ،التعجب

 .(4)"ومن وافقهما ،والمبرد ،لألخفش

بظرؾ أو نحوه، حٌث  ،والمتعجب منه ،اختالًفا بٌن النحاة فً الفصل بٌن فعل التعجب ٌرى ابن ٌعٌش

والمبرد إلى المنع من ذلك، واحتجوا على ذلك بؤن التعجب  ،ذهب جماعة من النحوٌٌن منهم األخفش

 ٌجري مجرى األمثال للزومه طرٌقة واحدة، واألمثال األلفاظ فٌها مقصورة على السماع.

ما  ونحو قولك: ما أحسن الٌوم زًٌدا، ،وؼٌره إلى جواز الفصل بالظرؾ ،ًممنهم الجروذهب آخرون 

فً  (إنّ )فال ٌنحط عن درجة  ،كان ضعًٌفا أجمَل فً الدار بكًرا، واحتجوا بؤن فعل التعجب وإنْ 

فً الدار زًٌدا، وإن جار فً الحروؾ كان  بالظرؾ من نحو: إنّ  وأنت تجٌز الفصل فً )إّن( ،الحروؾ

 فً الفعل أجوز.

 .(5)وإنما صّرح بمنع التقدٌم،أما سٌبوٌه فلم ٌصّرح فً الفصل بشًء 

 اآلراء التً تفّرد بها:

ٌّد:5  . مسألة: تنوٌن ٌلحق الروّي المق

 كقوله:أثبته األخفش وهو الذي ٌلحق القوافً المقٌدة التنوٌن الؽالً: قال ابن عقٌل: "

 

                                                           
 .4/96، وشرح المفصل 3/1411( ارتشاف الضرب (1

 .3/150( شرح ابن عقيل (2

 .1/196عمل البناء واإلعراب  ، والمباب في4/2065، ارتشاف الضرب 1/327( ينظر : مغني المبيب (3

 .3/157( شرح ابن عقيل (4

 .4/2072، وارتشاف الضرب 7/150( ينظر: شرح المفصل (5
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نْ قِ ر  وقاتم األعماق خاوي المخت  
(1)  

ا ،لتجاوزه حّد الوزن ؛سماه األخفش الؽالً ، والؽالً: نون زائدة (2)وهو ٌسمى الحركة التً قبله ؼلّوً

 .(3)بعد تلك الحركة

 وفائدته: للفرق بٌن الوقؾ والوصل.

 .(4)وقد أنكره الزجاج والسٌرافً

 .(5)وزعم أن الترنم ٌحصل بالنون نفسها؛ ألنه حرؾ أؼنّ  ،من نوع تنوٌن الترنم المراديوجعله 

ا: . مسألة: بناء الفعل المضارع0  إذا اتصلت به نون التوكٌد اتصالا غٌر مباشرا

أو لم  ،سواء اتصلت به نون التوكٌد ،ذهب األخفش إلى أنه مبنً مع نون التوكٌدوقال ابن عقٌل: "

 .(6)تتصل"

لضعؾ شبهه باالسم بالنون التً هً من خصائص ؛، والعلة فً ذلك (7)ذهب األخفش إلى البناء مطلًقا

 .(8)فرجع إلى أصله ،األفعال

 .(9)وألنه صار به مستقباًل فؤشبه األمر ألنه ال ٌوجد معه إال مضموًما؛ ؛وزعم ابن درستوٌه أنه مبنً

 . مسألة: )لت( تعمل عمل لٌس:1

مفردة، وتكررت )ال( ٌجوز فً المعطوؾ ثالثة أوجه: قال ابن عقٌل: "إذا عطؾ على اسم )ال( نكرة 

الرفع والنصب، والبناء على الفتح، نخو: ال رجَل و ال امرأةُ، وال امرأًة، وال امرأَة ... وإذا لم تتكرر 

)ال( ٌجوز فً المعطوؾ: الرفع، والنصب، وال ٌجوز فٌه البناء على الفتح، فتقول: ال رجَل، وامرأة ، 

 ."(10)ز البناء على الفتح، على تقدٌر تكرار )ال( فكؤنه قال: ال رجَل وال امرأَة ثم حذفتوامرأًة، وال ٌجو

 . مسألة: حكم العطف على اسم )ل(:2

فناصبه فعل ، اوأنه إن وجد االسم بعدها منصوبً  ،اتعمل شٌئً  ومذهب األخفش أنها القال ابن عقٌل: "

 التَ  :والتقدٌر ،والخبر محذوؾ، ا فهو مبتدأوإن وجد مرفوعً  ،الت أرى حٌن مناص :مضمر والتقدٌر

 .(11)"لهم كائن   مناٍص  حٌنَ 

 اختلؾ النحاة فً إعمال )الت( على أقوال:

                                                           
، وىمع اليوامع 1/29، وشرح األشموني 1/20، وىو بال نسبة في شرح ابن عقيل 9/34، وشرح المفصل 2/395وىو صدر بيت من الرجز وىو لرؤبة في مغنى المبيب  ،1/20شرح ابن عقيل ( ينظر: (1

 .1/11، وشرح التسييل 2/469

 .2/395( ينظر: مغني المبيب (2

 .15/131( ينظر: لسان العرب مادة )غال( (3

 .2/395 ( ينظر: مغني المبيب(4

 .23 لممرادي( ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، (5

 .1/39( شرح ابن عقيل (6

 .1/74( ينظر: ىمع اليوامع (7

 .1/46( ينظر: شرح األشموني (8

 .1/74( ينظر: ىمع اليوامع (9

 .2/110وشرح المفصل ، 1/237البناء واإلعراب والمباب في عمل ، 3/1311، وارتشاف الضرب 2/732بيب . وينظر: مغني الم2/20( شرح ابن عقيل(10

 .1/321( شرح ابن عقيل (11
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. أنها ال تعمل شًٌئا، فإن ولٌها مرفوع فمبتدأ حذؾ خبره ،أو منصوب، فمفعول لفعل محذوؾ، وهذا 0

 قول األخفش.

 وهذا قول آخر لألخفش. . أنها تعمل عمل إّن، فتنصب االسم وترفع الخبر،9

 .(1). أنها تعمل عمل لٌس، وهذا قول الجمهور0

 عدا( حروف جر: -. مسألة: استعمال )خال3

ت فتقول: قام القوُم خال زٌٍد، شئْ  نفاجرر بهما إوعدا(  ،على )خال )ما(  تقدم إذا لم تقال ابن عقٌل: "

 .(2)سٌبوٌه الجر بهما، وإنما حكاه األخفش" حرفا جّر، ولم ٌحفظ: عدا( -عدا زٌٍد، فـ)خالو

واألكثر أن )خال وعدا( فعالن ُضّمنا معنى االستثناء، ولم ٌعرؾ سٌبوٌه الجر بـ)عدا  ،مذهب سٌبوٌه

 .(3)وخال(، وإنما نقل الجر بهما األخفش

 . مسألة: تقدم الحال على عاملها:4

 نحو: الجار والمجرورو ،ئماً عندكنحو: زٌد  قاعلى عاملها الظرؾ  همامندر تقدوقد قال ابن عقٌل: "

ا فً هَ  ٌَّاتٍ ر، ومنه قوله تعالى: جَ سعٌد مستقّرً َماَواُت َمْطِو ِمٌِنهِ  َوالسَّ ٌَ ِب
، (5)، فً قراءة من كسر التاء(4)

 ."(6)، وأجازه األخفش قٌاًسا(5)التاء

وهو الجملة التً فٌها  ،ففً جواز تقدٌم الحال على عاملها ،أو مجروًرا ،إذا كان عامل الحال ظرًفا

 والمجرور أقوال: ،الظرؾ

ا  والمجرور  المخبر بهما نحو: سعٌد   ،فذهب البصرٌون إلى أنه ٌندر تقدٌمها على عاملها الظرؾ مستقّرً

 وال ٌقاس علٌه. ،عندك، فما ورد من ذلك مسموًعا ٌحفظ

 ؛ٌزه أصاًل وسٌبوٌه ال ٌجوقال ابن الحاجب ٌجب أال ٌتقدم الحال على الظرؾ وشبهه، وفً هذا خالؾ 

 نظًرا إلى ضعؾ الظرؾ.

قائًما فً الدار، وذلك بناء على مذهبه  وأجازه األخفش مطلًقا بشرط تقدم المبتدأ على الحال، نحو: زٌد  

 .(7)من قوة الظرؾ، حتى جاز أن ٌعمل عنده بال اعتماد فً الظاهر نحو: فً الدار زٌد  

 د )لدن(:. حكم المعطوف بـ)غدوة( المنصوبة بع5

والجر  ،ا على اللفظجاز النصب عطفً ، (لدن)المنصوبة بعد  (ؼدوة)و عطفت على فلقال ابن عقٌل: "

 .(8)"ذكر ذلك األخفش ،وعشٌةٍ  ،وعشٌةً  لدن ؼدوةً  :فتقول ،مراعاة لألصل

ًٌّة، فالنحاة فٌه آراء: إذا عطؾ على ؼدوة المنصوب بعدها فقٌل: لدن ؼدوةً   وعش

جاز عند األخفش فً المعطوؾ الجر على اللفظ، وضّعؾ ابن مالك النصب، وأوجبه أبو حٌان ومنع 

 .(9)عند من نصبه لٌس فً موضع جر (ؼدوة)ألن الجر؛ 

                                                           
 .1/282( مغني المبيب (1

 .2/234( شرح ابن عقيل (2

 .460، وينظر: الجنى الداني، 3/1534( ارتشاف الضرب (3

 .67( سورة الزمر، اآلية: (4

 .7/422بحر المحيط ( قرأ عيسى والجحدري )مْطوياٍت( بالنصب عمى الحال، ينظر: تفسير ال(5

 .2/273( شرح ابن عقيل (6

 .3/1591، وارتشاف الضرب 1/290، والمباب في عمل البناء واإلعراب 2/309( ينظر: ىمع اليوامع (7

 .3/68( شرح ابن عقيل (8

 .3/1456، وارتشاف الضرب 2/543، وسر صناعة اإلعراب، البن جني 2/221( ينظر: ىمع اليوامع (9
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 الخاتمة

ٌّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلًٌما  ًٌّبا مبارًكا فٌه، والصالة والسالم على نب الحمد هلل كثًٌرا ط

 كثًٌرا.

 وبعد:

فهذه خاتمة البحث الذي اشتمل على آراء األخفش فً كتاب شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك، والذي 

 وافق البصرٌٌن فً مسائل، ووافق الكوفٌٌن فً مسائل أخرى، وله آراء تفّرد بها.

 وصلت إلٌها ما ٌلً:تولعل أهم النتائج التً 

  أربع  :فً كتاب شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالكمجموع ما وقعُت علٌه من آراء لألخفش(

 وعشرون( مسؤلة.

 خمس عشرة( مسؤلة، أكثر من اآلراء التً :والبالػ عددها  ،كانت اآلراء التً وافق فٌها الكوفٌٌن(

 )مسؤلتان(. :وافق فٌها البصرٌٌن، والبالػ عددها

 .أما عدد اآلراء التً تفّرد بها: سبع مسائل 

 

 

 التوفٌقوهللا ولً 

 الباحثة
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 المصادر والمراجع

 :  القرآن الكرٌم برواٌة قالون عن نافع.أولا

ا: الكتب المطبوعة: ٌا  ثان

أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السٌرافً أبو سعٌد، تحقٌق: طه محمد  .0

 م.0966 -ـه0707الحلبً، د.ط، الزٌنً، ومحمد عبد المنعم خفاجً، الناشر: مصطفى البابً 

         ارتشاؾ الضرب من لسان العرب، ألبً حٌان األندلسً، تحقٌق: د. رجب عثمان محمد،  .9

 م.0998 -ـه0008، 0ود. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجً، القاهرة، ط 

للمالٌٌن، األعالم، خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً بن فارس الزركلً الدمشقً، دار العلم  .0

 م.9119، 5ط 

          إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسؾ القفطً، تحقٌق: محمد .0

 -ـه0016، 0أبو الفضل إبراهٌم، دار الفكر العربً، القاهرة، مإسسة الكتب الثقافٌة، بٌروت، ط 

 م.0989

أبو        وسؾ بن أحمد بن عبد هللا بن ٌوسؾ، أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك، عبد هللا بن ٌ .5

محمد جمال الدٌن ابن هشام، تحقٌق: الشٌخ محمد البقاعً، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، 

 د.ط، د.ت.

بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، عبد الرحمن بن أبً جالل الدٌن السٌوطً، تحقٌق: محمد  .6

 لبنان، د.طـ، د.ت. -ة العصرٌة، صٌداأبو الفضل إبراهٌم، المكتب

البلؽة فً تراجم أئمة النحو واللؽة، مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي، تحقٌق:  .7

 .ـه0017، 0محمد المصري، جمعٌة إحٌاء التراث اإلسالمً، ط 

تحقٌق: تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم، شمس الدٌن محمد بن أحمد عثمان الذهبً،  .8

 م.9110، 0بشار عواد معروؾ، ط 

عبد         تفسٌر البحر المحٌط، لمحمد بن ٌوسؾ الشهٌر بؤبً حٌان األندلسً، تحقٌق: عادل أحمد .9

الموجود، وعلً محمد معوض وآخرون، منشورات محمد علً بٌضون، ودار الكتب العلمٌة، 

 م.9110 -ـه0099، 0لبنان، ط  -بٌروت

المعانً، أبو محمد بدر الدٌن حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علً المرادي الجنى الدانً فً حروؾ  .01

لبنان،  -المصري المالكً، تحقٌق: فخر الدٌن قباوة، ومحمد ندٌم فاضل، دار الكتب العلمٌة، بٌروت

 م.0999 -ـه0000، 0ط 

ط         سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جنً، تحقٌق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، .00

 م.0985، 0

سٌر أعالم النبالء، شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبً، تحقٌق: مجموعة محققٌن  .09

 بإشراؾ: شعٌب األرناإوط، مإسسة الرسالة، د،ط، د.ت.

شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، مكتبة دار التراث،  .00

 م.0999 -ـه0091د.ط، 
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شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك، علً بن محمد عٌسى أبو الحسن نور الدٌن األشمونً     .00

 م.0998 -هـ0009، 0لبنان، ط  -الشافعً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت

شرح تسهٌل الفوائد، محمد بن عبد هللا ابن مالك الطائً الجٌانً أبو عبد هللا جمال الدٌن،      .05

،  0لسٌد، د. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزٌع، ط تحقٌق: د. عبد الرحمن ا

 م.0991 -هـ 0001

شرح قطر الندى وبّل الصدى، عبد هللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبد هللا بن ٌوسؾ أبومحمد  جمال  .06

 .      ـه0080،  00الدٌن ابن هشام، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة، ط 

 فصل، موفق الدٌن بن ٌعٌش، عالم الكتب، بٌروت، د.ط، د.ت.شرح الم .07

مذحج الزبٌدي األندلسً اإلشبٌلً طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، محمد بن الحسن بن عبد هللا بن  .08

 ، د.ت.9تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارؾ، ط 

 ، المحقق:المعروؾ بابن الندٌم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البؽدادي الفهرست: .09

 م.0997-هـ 0007الطبعة الثانٌة:  ،لبنان -بٌروت  إبراهٌم رمضان، الناشر: دار المعارؾ،

الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، دار  .91

 .ـه0017بٌروت ،الطبعة الثالثة –الكتاب العربً 

اإلعراب، ألبً البقاء عبد هللا بن الحسٌن العكبري، تحقٌق: عبد اإلله نبهان، اللباب فً علل البناء و .90

 م.0995 -ـه0006، 0دار الفكر المعاصر، بٌروت، دار الفكر، دمشق، ط 

 ، د.ت.0لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري، دار صادر، بٌروت، ط  .99

 شهٌر بـ: شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ، د.ط، د.ت.المدارس النحوٌة، أحمد شوقً عبد السالم ال .90

معجم المإلفٌن، عمر بن رضا بن محمد راؼب بن عبد الؽنً كحالة الدمشقً، مكتبة المثنى،  .90

 بٌروت، دار إحٌاء التراث، د.ط، د.ت.

مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هشام األنصاري، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،   .95

 م.9115 -ـه0090بٌروت، طبعة منقحة،  -العصرٌة، صٌداالمكتبة 

 ، د.ت.09النحو الوافً، عباس حسن، دار المعارؾ، القاهرة، ط  .96

عبد  همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبً بكر جالل الدٌن السٌوطً، تحقٌق:  .97

 الحمٌد هنداوي، المكتبة التوفٌقٌة، مصر، د.ط، د.ت.

أنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن إبراهٌم بن أبً بكر      وفٌات األعٌان و .98

 ابن خلكان، تحقٌق: إحسان عباس، دار صادر، بٌروت، د.ط، د.ت.


