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  سيبويه آراء من الكفوي موقف
   الكليات معجمه في
  )نحوية دراسة(

  
   )*( محمد السيد رشاد رجب  ٠ د                                         

 :مقدمة ال
 سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد

  :  بعد أما. وسلم وصحبه آله وعلى محمد
 علماء العربية األوائل، وهو صاحب أول كتاب وصل إلينا فيعد سيبويه من

في علوم العربية كالنحو والصرف والعروض واألصوات وغيرها وإن سبقته 
 واإلكمال، وكتاب محاوالت ذكرتها كتب التراجم ككتابي عيسى بن عمر الجامع

في معرض حديثه عن -يقول ابن النديم ".  الكتاب"  سمي بـ،الفيصل للرؤاسي
جمع . )١("عمل كتابه الذي لم يسبق إلى مثله أحد ولم يلحق به بعده: "-يبويهس

 وقد حظي هذا الكتاب بعناية الالحقين ،م العربية في مستوياتها المختلفةفيه أحكا
وينهلون منه، ويشرحون  التأريخ فعكفوا عليه يتدارسونه،في مختلف مراحل 

  . ؤلّفـاتهمواهد ليدعموا بها ماألدلـة، والشغوامضه وينقلون منه األحكام، و
وهذا األمر جعل الباحث يفكر جديا في محاولة بحث طبيعة هذا التعامل مع 

ذه الدراسة لتتناول تلك نحو سيبويه، نقالً، وفَهما في معجم الكليات ؛ فجاءت ه
 ما نُِسب إليه األقوال، واآلراء التي نسبها الكفوي إلى سيبويه في محاولة تحقيق

  . ا خطأ، وما فُِهم منها غلطاً وتقويمهمامنه
                                                           

    .طيبة جامعة- المنورة المدينة - بالعال -واآلداب العلوم كلية) *(
     ،الفهرست في أخبار العلماء المصنفين القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم:  ابن النديم )١(

 . ٧٦دار المعرفة، بيروت، لبنان ص
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 الكليات معجمه في سيبويه آراء من الكفوي موقف: "بعنوان الدراسة فهذه
  " نحوية دراسة

 وبيان  الكليات، معجمه في الكفوي ذكرها التي سيبويه آراء تركِّزعلى
  وصوالً إلى معرفة، تحقيقًا،  وتقويما ؛اآلراء هذه تناول في الكفوي منهج

   .  الكيفية التي فُِهم بها سيبويه أوالً، ومن ثم نصه ثانياً في التراث النحوي الالحق
  :  الموضوع اختيار أسباب

 آراء من الكفوي موقف على الوقوف بمكان األهمية من أنه الباحث رأى لقد-١
 نجده ذلك ورغم فقيها، كان ولكنه نحويا يكن لم الكفوي إن حيث ؛سيبويه
  .  فيها والخالف النحوية والمسائل اآلراء من كثيرا معجمه في يذكر

  . معها الكفوي تعامل وكيفية الكليات معجم في سيبويه آراء على الوقوف-٢
 والبحوث للدراسات خصبا مصدرا تُعد الكليات في النحوية المسائل كثرة-٣

  . النحوية
  . في الدرس النحويبعض هذه اآلراء منسوبة خطأ إلى سيبويه، وقد شاعت -٤

   )١ (: الدراسة مادة
  المصطلحات   في   معجم  "الكليات" كتاب  على الدراسة هذه في اعتمدتُ

  ومحمد ،  درويش   عدنان  / د  :  تحقيق  ألبي البقاء الكفوي،   اللغوية   والفروق 

    . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  ،  ٢ ط   لبنان،    بيروت،   - الرسالة   مؤسسة  -  المصري 
  
 

                                                           

 الكليات أن بينيت الكتاب مقدمة في المحققان ذكره ما خالل من: الكليات معجم طبعات )١(
 والثانية هـ،٢٥٣ سنة األولى ببوالق صدرت طبعات منها ثالث متعددة طبعات طبع
 سنة األولى:  صدرت باستانبول وطبعتان، هـ١٢٨١سنة والثالثة، هـ١٢٥٥ سنة

 هـ،١٢٨٤ سنة األولى:  صدرت بطهران وطبعتان  هـ،١٢٨١سنة والثانية هـ١٢٧٨
 األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة عن ببيروت، انطبعت له وظهرت هـ١٢٨٦سنة والثانية
 درويش عدنان/ د فهارسها ووضع للطبع أعدها ،م١٩٩٨ الثانية والطبعة  هـ،١٩٩٢
 .  المصري ومحمد
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  :  السابقة الدراسات
 وأساليب بمناهج ولكن" الكليات "لمعجم دراسات عدة الدراسة هذه سبقت لقد
  :  وهي ،مختلفة

 -ودراسة جمعا للكفوي الكليات كتاب في الصرفية األبنية-األولي الدراسة
 اللغة كلية-حسن الحفيظ عبد محمود حسين/الباحث إعداد ،دكتوراه رسالة
 وأربعة وتمهيد، مقدمة، في الرسالة تقع ،أسيوط فرع_األزهر جامعة– ةالعربي

 الرسالة، عنوان الباحث فيها تناول فقد المقدمة أما. ومالحق وخاتمة  فصول،
 التعريف عن والتمهيد. تناولته التي والدراسات المصطلح، عن ونبذة  وأهدافها،
 والفصل المصادر، نيةأب: بعنوان األول والفصل حياته، من وشيء  بالكفوي،

 والفصل األسماء، أبنية: بعنوان الثالث والفصل المشتقات، أبنية: بعنوان الثاني
 أهم متضمنة الخاتمة ثم. الكفوي البقاء أبي عند الصرفية اآلراء:  بعنوان الرابع
  .   والفهارس والمراجع، المصادر قائمة ثم  والتوصيات، النتائج

 الكفوي البقاء ألبي والصرفية النحوية لجهودا: بعنوان-الثانية الدراسة
 محمد جابر/الباحث إعداد ،دكتوراه رسالة - والمصطلح المنهج في دراسة
 من الرسالة تتكون. م٢٠١٥ عام المنوفية جامعة– اآلداب كلية-عوض بيومي
 تناول فقد المقدمة أما. فنية وفهارس وخاتمة، فصول، وأربعة وتمهيد،  مقدمة،

 في المتبع والمنهج السابقة والدراسات الموضوع اختيار أسباب الباحث فيها
 توثيقي، تعريفي مدخل الكليات ومعجمه الكفوي: بعنوان والتمهيد  البحث،
 والصرفية، النحوية المادة تناول في الكفوي منهج: بعنوان األول والفصل
 جهود: نبعنوا الثالث والفصل الكليات، في النحو أصول: بعنوان الثاني والفصل
 آراء: بعنوان الرابع والفصل النحوي، والنظم المصطلح مجال في الكفوي
 وأخيرا النحوية، المذاهب من وموقفه والصرفية النحوية واختياراته الكفوي

 قائمة ثم والتوصيات، النتائج أهم متضمنة الخاتمة ثم الكفوي، على مآخذ
  .   والفهارس والمراجع المصادر
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 جمعا الكليات كتاب في والصرفية النحوية المسائل-الثالثة الدراسة
- القرني محمد بن سعد بن اهللا عبد/الباحث إعداد ،دكتوراه رسالة -ودراسة

 يتمكن لم. م٢٠١٢ عام اإلسالمية سعود بن اإلمام جامعة– العربية اللغة كلية
  . عليها االطالع من الباحث
 بين الكفوي كليات في النحوي المفهوم: بعنوان -الرابعة الدراسة 

 كلية مجلة، طليمات مختار غازي/د :إعداد بحث-والتعريف المصطلح
 في أخرى مرة ونشر م١٩٩٥ ،٩عدد اإلمارات،،والعربية اإلسالمية الدراسات

، ١٠٦العدد، ٢٧مجلد سوريا، العرب الكتاب اتحاد  العربي، التراث مجلة
  .  م٢٠٠٧

 البقاء ألبي الكليات كتاب في الداللى التطور:  بعنوان-الخامسة الدراسة
 حولية ، المرسي السيد رياض السيد ياسر.  د، هـ١٠٩٤ المتوفي الكفوي

 ،٢مجلد، ٣٢ العدد، األزهر جامعة  الزقازيق، فرع ،العربية اللغة كلية
 وتتلوها وتمهيد، مقدمة، تسبقها مباحث ثالثة في الدراسة هذه تأتي. م٢٠١٢
 أسباب الباحث فيها تناول فقد المقدمة أما، والمراجع للمصادر وفهرس خاتمة
 والتمهيد البحث، في المتبع والمنهج السابقة والدراسات الموضوع اختيار
 الدإللى، التطور وأشكال وأسباب الكليات وكتابه بالكفوي التعريف:  بعنوان

 والمبحث الداللة، لتعميم الثاني والمبحث الداللة، لتخصيص األول والمبحث
 ثم ،والتوصيات النتائج أهم متضمنة الخاتمة ثم الداللة، مجال نتقالال الثالث
  . والفهارس والمراجع المصادر قائمة

 في الدراسة هذه مع تلتقى أنها نالحظ السابقة الدراسات عرض خالل من
  النحوية، الكفوي جهود حول تدور فهي  للكفوي، الكليات معجم هوو واحد شيء

 الكليات معجم في سيبويه بآراء فتعنى الدراسة هذه اأم ،والداللية والصرفية،
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 كتاب في جاء ما مع ومخالفتها اآلراء هذه موافقة وبيان منها، الكفوي وموقف
  .  سيبويه
  :  الدراسة في المتبع المنهج

 منها وتختار، أدوات من اللُّغوي البحث مناهج تقدمه ما إلى الدراسة تستند
 بعرض الباحث قام إذ الوصفي؛ المنهج تستخدم حيث، بحثها وطبيعة يتناسب ما

 كتابه في اآلراء هذه أصل ثم  الكليات، في الكفوي أوردها كما سيبويه آراء
 كتاب في ورد ما مع الكليات في الكفوي ذكره ما مخالفة أو موافقة وبيان

 التي العلماء آراء الباحث بين ثم  اآلراء، تلك من الكفوي موقف وبيان سيبويه
  .  الراجح الرأي واختيار قائليها إلى األقوال ورد المسألة في وردت

  :  البحث خطة 
 تسبقها مباحث ثالثة إلى العلمية مادتها تقسيم الدراسة طبيعة اقتضتْ

 المقدمة أما. والمراجع المصادر بأهم ثبت ثم. خاتمة وتعقبها وتمهيد، مقدمة،
، الدراسة في المتبع والمنهج ،السابقة والدراسات ،الدراسة أسباب فتناولت
 موجزة وترجمة لسيبويه، موجزة ترجمة ليقدم التَّمهيد وجاء. البحث وخطة
 عرض وفي كتابه، بناء في الكفوي منهجو الكليات، بكتاب والتعريف للكفوي

 .  سيبويه آراء

 واشتمل ،ترجيح دون سيبويه رأي عرض: بعنوان األول المبحث وجاء
  :هي مسائل عشر على

-الثالثة المسألةو ،"إذن "معنى-الثانية المسألةو ألبته،-األولي المسألة
 في الرفع عامل -أوالً:  المعنوي العامل- الرابعة المسألةو االستثنائية، "حاشا"

 ،"أول" وزن -الخامسة المسألةو المضارع، الفعل رافع:  ثانياو المبتدأ،
 -السابعة المسألةو ،"في" الجر حرف مع"دخل"مالاستع -السادسة المسألةو

            والفاء، الواو، –العطف حروف-الثامنة المسألةو والبناء، اإلعراب ألقاب
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 االسمية بين "مع" -التاسعة المسألةو االستفهام، همزة بعد الواقعة - وثم
  ". وحده" إعراب-العاشرة المسألةو والحرفية،
 ِقبل من وترجيحه سيبويه رأي عرض: بعنوان فجاء يالثَّان المبحث أما
 ،"لوال" بعد المرفوع -األولى المسألة:  هما مسألتين على واشتمل ،الكفوي

  ."لو" معنى -الثانية المسألةو
 ما الكتاب في وجاء لسيبويه الرأي نسبة:  بعنوان فجاء الثَّالث المبحث وأما

 المسألةو التعريفية، "أل" -األولى المسألة: هي مسائل تسع على واشتمل ،يخالفه
 المسألةو لبيك، -الثالثة المسألةو الحرف، من اإلعرابية الحركة موضع -الثانية
 الجارة الكاف معاني من – الخامسة المسألةو المبالغة، صيغ من يعمل ما -الرابعة
 شاءال بعت:  قولهم في الواو -السابعة المسألةو سوف، -السادسة المسألةو التعليل،

" ما "إعراب -التاسعة المسألةو المشددة، "لما" أقسام -الثامنة المسألةو ودرهما، شاة
  . التعجيبة

 ثم ،الدراسة إليها توصلت التى النتائج أهم على اشتملت فقد الخاتمة وأما
  .  الدراسة عليها اعتمدت التي والمراجع بالمصادر قائمة
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  التَّمهيد
  )١(لسيبويه موجزة ترجمة :أوالً

 أو بشر أبو :وكنيته .الحارث بني مولى قنبر بن عثمان بن عمرو :  اسمه
    .سيبويه : لقبهو الحسن، أبو

 في ولد أنه ذكرت ولكنها مولده، تاريخ والطبقات التراجم كتب تحدد لم
 وأتم دراسته وأكمل غالم، وهو البصرة وقدم شيراز، قرى من البيضاء قرية

  .حياته جل بها وقضى كتابه،

 عيسىو سلمه، بن حماد: أهمهم من أجالء شيوخ يد على سيبويه تتلمذ : شيوخه
   .حبيب بن ويونس الفراهيدي، أحمد بن والخليل الثَّقَفي، عمر بن

    .وقطرب األوسط، األخفش :أشهرهم كثر تالميذ يديه على تتلمذ:  تالميذه
 مثله إلى يسبق لم كتاب "فهو ظيمةع مكانة سيبويه كتاب نال )الكتاب:  (مؤلفاته

 أركبت :"سيبويه كتاب يقرأ أن أراد لمن -واستصعابا تعظيما– المبرد وقال )٢("أحد

                                                           

 محمد إبراهيم البنا ،/  د:تحقيق ، أخبار النحويين البصريين:السيرافي: ترجمته في انظر )١(
 :تحقيق واللغويين، النحويين طبقات:يديوالزب ،٦٤-٥٦ ،ص١دار االعتصام، القاهرة،ط

  تاريخ    :والتنوخي ،٦٦ص ،٢ط القاهرة، المعارف، إبراهيم،دار الفضل أبو محمد/أ

 -  الحلو   محمد   الفتاح   عبد  / د    :  تحقيق   ،    وغيرهم   والكوفيين   البصريين   من   النحويين   العلماء 

  ،   اإلسالمية   سعود   بن   محمد   اإلمام   جامعة   نشر  -  الرياض  - لألوفست   الهالل   دار   مطابع 
  النحاة،    أنباه   على   الرواة   إنباه  :والقفطي ،١١٢-٩٠م، ص ١٩٨١-  هـ ١٤٠١ -١ ط 

-٢/٣٤٨، م ١٩٨٦  ،  ١ ط  ،  القاهرة ،  العربى   الفكر   دار  إبراهيم،    الفضل   أبو   محمد  / أ   :تحقيق 
 - صادر   دار   - عباس   إحسان   :تحقيق   ،   الزمان   وأنباء   األعيان   وفيات    :وابن خلكان ،٣٥٥

 - واللغة   النحو   أئمة   تراجم   في   البلغة   :والفيروزابادي ،٣/٤٦٤، م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨  بيروت 

 هـ ١٤٠٧  الكويت،    ،   ثوالترا   المخطوطات   مركز   منشورات   المصري،    محمد   تحقيق 

محمد / أ:تحقيق بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، :والسيوطي ،٢٢٤-٢٢١،ص
 .٢/٢٢٩م،١٩٧٩، ٢أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،ط 

 . ٦٤ص ،   أخبار النحويين البصريين: السيرافي  )٢(
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 أساليبها أيضا يعلم فحسب،بل وقواعدها العربية يعلم ال سيبويه وكتاب. ")١("البحر
 سماه ؛حتىالعربي العقل آيات من خارقة آية" أيضا يعد كما )٢"(التعبيرية ودقائقها
)٣("النحو قرآن بعضهم

 .   

  .هـ١٨٠ سنة شيراز مدينة في توفي:  وفاته 

  : )٤(للكفوي موجزة ترجمة :ثانيا
  .القاضي الحنفي، الكفوي،  القريمي، الحسيني البقاء، أبو موسى، بن أيوب: هو

  العلم، وتلقى بها ونشأ – تركيا – بالقرم) كَفَا (مدينة في) هـ١٢٠٨ (عام ولد
 إلى عاد ثم وبغداد  بالقدس، ثم  فيها، قاضيا يعمل كان الذي ألبيه خلفًا اإلفتاء ولىت

 الفقه: مثل مختلفة وفنون شتى بعلوم ملما الكفوي كان. وفاته حتى فيها وظل إستانبول
 من ذلك وغير والطب، والعروض، والبالغة، والصرف، والنحو، واللغة، وأصوله،

   )٥(عصره علوم
   :ي هثالثة مؤلفات للكفوي: مؤلفاته

                                                           

 . ٢/٢٤٨   ،حاةإنباه الرواة على أنباه الن: القفطي )١(

 . ٧٧ص ،المدارس النحوية : شوقي ضيف/د  )٢(

 . ١٢٣ص ، ٦العصر العباسي األول،دار المعارف ،القاهرة، ط : شوقي ضيف/د )٣(

 ، ٢/٣٨، م ١٩٩٢  سنة   الماليين   العلم   دار  ،   األعالم: الزركلي :ترجمته في انظر )٤(
 .والفنون   الكتب   أسامى   عن   الظنون   كشف   على   يلالذ   في    إيضاح المكنون :باشا   إسماعيلو
  المؤلفين   أسماء(العارفين    هدية  و  ،٢/٣٨٠ ، ١/٢٥١لبنان ،  -  بيروت  - الحديثة   العلوم   دار 

 :وكحالة ،١/٢٢٩م ، ١٩٥١  سنة   . ستانبول إ  - الجليلة   المعارف   وكالة  ) المصنفين   وآثار 
 :وسركيس ،٣/٣١م،  ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤  ، ١ ط بيروت،   الرسالة،    مؤسسة  مؤلفين، ال   معجم 

  ،١/٢٩٣القاهرة،  والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية، معجم المطبوعات العربية
 القاهرة، عبد الحليم النجار،دار المعارف،/ د:ترجمة تاريخ األدب العربي، :وبروكلمان

 .  ٧ ص،لياتومقدمة تحقيق الك ،٢/١٣٤، ٥ط

  درويش   عدنان  / د   :تحقيق   اللغوية   والفروق   المصطلحات   فى   معجم   الكليات: الكفوي: انظر )٥(

 . ٧ صم،  ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  ،  ٢ ط   لبنان،    بيروت،   - الرسالة   مؤسسة  -  المصرى   ومحمد 
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  .البحث موضوع هذا ،اللغوية   والفروق   المصطلحات   في   معجم الكليات-١
   .البوصيري بردة شرح-٢
 بوالق في طبع الحنفي، الفقه فروع في التركية باللغة كتاب وهو ،الشاهان تحفة-٣

  . هـ١٢٨٥ بولستناإ في وطُبع هـ،١٢٦٥
  . واحد علم في تكن فلم ؛االتجاهات لفةمخت الثالثة المؤلفات أن نالحظ
  .  هـ١٠٩٤ ستانبولإب الكفوي توفي : وفاته
 : الكليات بكتاب التعريف

 وهو المختلفة، والفنون العلوم في العربية للمصطلحات معجما الكليات كتاب يمثل
 أو) العربية في الخاصة المصطلحات معاجم (اللغة علماء يسميه ما ضمن يدخل

  . )١(تخصصةالم المعاجم
  من األسالف تصانيف في ما فيه جمعتُ:  "بقوله الكليات الكفوي يصف

 عبارة بأقصر منقولة  ،. . . الفوائد من فيها ما لضبط وتسارعت  ،. . . القواعد
  المسموع في المنقول المجموع هذا وترجمت  وأعمها، إشارة وأوجز  وأتمها،

  . )٢(بالكليات وسميتها  ،اللغات كتب ترتيب على ورتبتها ،والمعقول
 مصطفي (الوزير من التقرب سوى الكتاب هذا تأليف من هدفه الكفوي يبين لم

 أعنّة بمن الزمان هذا في علينا سبحانه اهللا من أن ولوال:  "فقال ،الكتاب بإهدائه) باشا
 األفول وبادية الخمول زاوية في كنا. . .  العرفان أهل تربية على معطوفة عنايتة

  . )٣("يشاء ما اهللا يسر باشا مصطفي. .  األفخم والدستور األكرم الوزير وهو ،باءه
 حضرته إلى يجلبون األمصار وعلماء األقطار فضالء رأيت ولما:  "قال ثم
             عوارفه بذوارف مغمورين فصاروا. . . أفكارهم صنائع بضائع. . . الرفيعة

 ذلك إلى للوصول ذريعة أجعله شيء أي أدر فلم. . . الدوام على إليهم تصل التي
                                                           

 القاهرة –اللغة،  مكتبة الخانجي رمضان عبد التواب،  دراسات وتعليقات في / د:   انظر)١(
 . ٢٧ ص-١٩٩٤ –

 . ١٨-١٧ ص،الكليات:  الكفوي)٢(

 . ١٦ص ،   الكليات : الكفوي  )٣(
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  المثال، بديع كتاب منه فجرى. .  البنان أطراف محراب في القلم فقام. . .  الجناب
 ما غير سببا لذلك يعلل ولم ،الكليات سماه الذي كتابه الكفوي ألف ،)١("المنال منيع
  . باشا مصطفي إلى وأهداه سبق
   :كتابه بناء في الكفوي منهج

 وهو المعجم حروف على كتابه في أوردها التي المصطلحات الكفوي رتب
 حملت الهجاء حروف على فصوالً كتابه وجعل  وانتشر، ذاع الذي الهجائي المنهج
 أول مراعيا) إلخ. . .  ،التاء فصل  الباء، فصل  األلف، فصل (الحروف أسماء
 فصل في جاء مثالً التدقيق فلفظ  االشتقاقي، أصلها إلى يرجع أن غير من الكلمة
 األول الفصل بدأ:  فرعية فصول إلى األلف فصل قسم. )٢( الدال فصل في ال التاء،

 حرف على التقسيم هذا واقتصر ،)والياء األلف (بـ وانتهى ،)والباء األلف (بـ
 في فصل بـ الكتاب وختم.  فرعية فصول إلى األخرى الفصول يقسم ولم  األلف،

  . محدد حرف تحت تندرج ال وفوائد قواعد في المتفرقات

 وعروضية، وبالغية، نحوية، بين الكليات في الواردة المصطلحات تنوعت وقد
  . وغيرها وفلسفية، وفقهية، وصوفية،

 المصطلحات معاجم (اللغة علماء عليه أطلق ما تحت الكليات معجم يدخل
 تضم التي صنفاتالم بها ويقصد ،)المتخصصة المعاجم أو العربية في الخاصة

 المعرفي التداخل أثر من لها المجاز األخرى األمم وعلوم األصلية، العلوم مصطلحات
 من تختلف تصنيفها إلى البواعث ولعل التدوين، بداية منذ الترجمة جهود من الناشيء
  .  )٣("آخر إلى مصنف

                                                           

 ١٧ ص،الكليات: الكفوي) ١(

 .  ٢٩٦ ص،الكليات:  الكفوي: انظر )٢(

، وأحمد ٤٦-٤٤، ٢٧ ص،رمضان عبد التواب،  دراسات، وتعليقات في اللغة/ د: انظر )٣(
، ١٩٨٧، ١ ط– لبنان –قبال، معجم المعاجم، دار الغرب اإلسالمي، بيروت الشرقاوي إ

 . ، وما بعدها٤٣ص



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٥٨٥-  

   :سيبويه آراء عرض في الكفوي منهج
 المباشر النقل: األولى الطريقة: يقتينطر سيبويه آلراء عرضه في الكفوي سلك

 ال بحيث الباء، معاني أصل من اإللصاق: "قوله ذلك أمثلة من.  سيبويه كتاب من
 ذلك منو ،)١("الكتاب في سيبويه عليه اقتصر فلهذا منه، هبش وفيه إال معنى يكون
 .)٢("الزمة فيها الالم بأن كتابه في حكم. . . ألبته: "قوله أيضا

 الطريقة هذه في الكفوي انتهج وقد ،المباشر غير النقل طريقة: الثانية الطريقة
: قوله بعد كتابه إلى اإلشارة دون سيبويه نص نقل خالل من: األول المنهج:  منهجين

 إذن: سيبويه قال: "-إذن معنى في-قوله ذلك مثال  ،النص بنقل يقوم ثم سيبويه قال
  . )٣("معا والجزاء للجواب

 بالفتح أي": قوله نحو ذلك. سيبويه إلى واإلشارة بالمعنى النقل: انيالث المنهج
  . )٤( سيبويه قاله والبعيد  المبرد، قاله القريب لنداء والسكون
  :ترجيح دون سيبويه رأي عرض: األول المبحث

 كان أنه بمعنى ،ترجيح دون الكفوي أوردها التي سيبويه آراء الباحث تناول
 من غيره على الرأي هذا يرجح أن دون النحوية المسائل بعض في سيبويه رأي يذكر
 كل سأتناول ،مسائل عشر المبحث هذا في المسائل هذه عدد بلغ وقد ،النحاة آراء

  :  يلى فيما بمفردها منها مسألة
  : ألبتة-األولي المسألة

 ) بت( أي مقدر، بفعل المصدرية على منصوب مصدر. . . ألبتة: "الكفوي قال
 همزته قطع والمسموع للمبالغة، والتاء للجنس، والالم األلف أدخل ثم ،)قطع (بمعنى

                                                           

 عبد السالم هارون، دار :الكتاب، تحقيق: سيبويه: ، وانظر٢٢٨ ص،الكليات: الكفوي )١(
 . ٢/٣٤٤،  ١الجيل، بيروت، ط

 . ٧٦٧، و٥٢٥ ص،أمثلة أخرى: ، وانظر٢٤٦ ص،الكليات: الكفوي )٢(

 . ٤/٢٣٤ ،الكتاب: سيبويه:  وانظر٧١ ص،الكليات: ويالكف )٣(

 . ٢٢٢ ص،الكليات: الكفوي )٤(
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 )٢("الزمة فيها الالم بأن" كتابه "في سيبويه وحكم تنكيرها، وقلَّ ،)١(القياس غير على
 ما باب في-: " يقول نجده المسألة هذه بخصوص كتابه في سيبويه لنص وبالرجوع

 إال يستعمل وال البتّةَ، قعد قد: قولك ذلك من -اقبله لما توكيدا المصادر من ينتصب
 تستعمله لم مصدر البتة: "قال فقد الزجاجي سيبويه وتابع. )٣("والالم باأللف معرفة
 السيد ابن وتابعهما ،)٤("خطأ منها حذفهما وأن والالم، باأللف إال العرب

                                                           

أهي همزة وصل أم همزة قطع؟ فقد ذهب بعضهم إلى ، )البته (همزة في العلماء اختلف) ١(
تاج العروس : الزبيدي: انظر.  وذلك لورود السماع عن العرب بذلك،أنها همزة قطع

، والفوائد ١/٣٣٣ ،التصريح: األزهري، و٢٤٦ ص،تالكليا: ، والكفوي)بتت( مادة
  -٢/٢٥٦ ،عقود الزبرجد في إعراب الحديث: ، والسيوطي٥٤-٥٢ ص ،العجيبة
: الزبيدي:  انظر.  ذهب الفريق اآلخر إلى أنها همزة وصل والقياس يؤكد ذلك، ٢٥٧

بته، ع بقطع همزة الاستدراك الفلته على من قط: ، والبلغيثي)بتت(تاج العروس مادة
عبد القادر أحمد عبد القادر، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز / األستاذ:تحقيق وتعليق

أبريل -هـ١٤٢٢ العدد الثالث والثالثون، محرم ،٩جمعة الماجد للثقافة والتراث، السنة
ويميل الباحث إلى القول بأن همزة ألبته يجوز أن تكون . ١٨٨-١٨٧م، ص٢٠٠١

  .  كون همزة وصلهمزة قطع كما يجوز أن ت
  . وعند الصبان للعهد العلمي،األلف والالم عند الكفوي للداللة على الجنس-     

للداللة على المبالغة في المعنى عند  دخلت العرب التاء على مصدر الفعل بتَ؛أ-     
، والصبان، ٢٤٦ ص،الكفوي الكليات: انظر. الكفوي، وعند الصبان للداللة على الوحدة

ويميل الباحث إلى قول الصبان فهذه الكلمة مصدر دال على . ٢/١٢٠ ،لصبانحاشية ا
 .وقوع الحدث مرة واحدة

 . ٢٤٦ ص،الكليات: الكفوي) ٢(

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  : ، والسيوطي١/٣٧٩، الكتاب: سيبويه: انظر )٣(
 . ٣/١٢٤عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، / د:تحقيق

، ٣السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  عبد:مجالس العلماء، تحقيق: الزجاجي )٤(
 . ٢٢٣م،  ص١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
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 حيث سيبويه يالكفو وتبع. )٢(سيبويه أصحاب إلى ذلك بري ابن ونسب)١(البطليوسي
 قتيبة، وابن واألصمعي، الفراء، ذهب، و)٣("البتة اسما إال يكون ال والمبتدأ: "قال

 أحد تنكيره يجوز لم أنه بري ابن وذكر ،)أل (دون) بتَّه(تنكير جواز إلى والجوهري
 قتيبة ابن عول ")٥("بتة ثالثًا طلقها: "قتيبة ابن قول على معلقًا السيد ابن قال. )٤(سواه
 سيبويه وكالم والم، ألف بغير بتة،: قال فلذلك الفراء، قول على قال الذي هذا في

 في ذلك وجاء لغتان، أنهما الفراء وذكر والالم، باأللف البتة، إال يجوز ال: يقول
  . )٦("الصحيح في مسلم أخرجه ما بعض

 ورد، )٧("فيه رجعة ال أمر لكل البتة، أفعلن وال بتة، أفعله ال: "الجوهري وقال
: فنقول معرفة، إال يكون ال أنه وأصحابه سيبويه مذهب: "بقوله القول هذا بري ابن
  . )٨("الكوفة من وهو وحده، الفراء تنكيره أجاز وإنما غير، ال البتة

 نكرة؛ أو معرفة الكلمة هذه استعمال يجوز أنه الباحث يرى سبق ما خالل من
  . ونكرة ،معرفة استعمالها العرب عن ورد ألنه

                                                           

السالم  االقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق، عبد: البطليوسي السيد ابن: انظر )١(
 . ٣٤-٢/٣٣م، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٣هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 مصطفى :التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح، تحقيق وتقديم:  يابن بر: انظر )٢(
، ١٩٨٠، ١ علي النجدي ناصف،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:حجازي، مراجعة

١/١٥٦ . 

 . ٨٠٧الكليات ص: الكفوي) ٣(

، ٥٧ ص،أدب الكاتب: ، وابن قتيبة١/١٥٦، التنبيه واإليضاح: ابن بري: انظر )٤(
 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم :ح وصحاح العربية، تحقيقالصحا: ريوالجوه

 . ١/٢٤٢، )بتت(م،  ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١للماليين، ط

 . ٢/٣٤، االقتضاب: ابن السيد )٥(

 . ٥٧ ص،أدب الكاتب: ابن قتيبة )٦(

 ). بتت (،الصحاح: الجوهري )٧(

 . ١/١٥٦اإليضاحالتنبيه و: ابن بري )٨(
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  ): إذن (معنى-الثانية المسألة
 والجزاء للجواب إذن: سيبويه قال. . . ومكافأة جزاء حرف إذن: "الكفوي قال

  . )١("معا
 فجواب )إذن( وأما: "قال حيث بالفعل كتابه في سيبويه عند الرأي هذا ورد وقد
  . )٣(لسيبويه القول هذا هشام ابن ونسب ،)٢(وجزاء

" إذن "معنى تحرير: "حيان أبو قال فقد ،سيبويه كالم فهم في النحاة واختلف
 الجواب معناها أن على سيبويه نص وقد ،معناها في الناس اضطرب وقد  صعب،

  .  )٤("سيبويه كالم فهم في النحويون واختلف  والجزاء،
 جوابا تكون إذن أن سيبويه كالم من فهم الفارسي أن النحاة بعض نقل فقد 
ا وتكون األكثر، وهو عمواض في وجزاءتكون أخرى مواضع وفي فقط، جواب 
 فال – أحبك:  القائل جواب في ُأصدقك إذن:  أحبك لمن: كقولك  وحده، للجواب

                                                           

المراد بكونها للجواب أنها تقع في كالم يجاب به كالم آخر .  ٧١ ص،الكليات: الكفوي )١(
والمراد بكونها . سواء وقعت في أوله أوفي وسطه أوفي آخره مقدر؛ ملفوظ به أو

حاشية : انظر.  للجزاء أن مضمون الكالم الذى تقع فيه جزاء لمضمون كالم آخر
 .١/٥٥ ،الدسوقي

 . ٤/٢٣٤ ،الكتاب: سيبويه )٢(

فخر الدين قباوة، دار / د:ي اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيقمغن:  بن هشاما: انظر )٣(
: ،  وانظر٤٩م،  ص٢٠١٨-هـ١٤٣٩، ١اللباب للدراسات وتحقيق التراث، تركيا، ط

طه صالح أمين أغا، دار الكتب / د:الحفاية بتوضيح الكفاية، دراسة وتحقيق:  البيتوشي
عبد /شرح المفصل، تحقيق د: عيشوابن ي ، ٥٦١م ص٢٠١٢، ١ط-العلمية، بيروت

م،    ٢٠١٤-هـ١٤٣٥-الكويت-للنشر والتوزيع اللطيف الخطيب، مكتبة دار العروبة
٨/٣٠١ . 

: عرفان العشا حسونة، مراجعة/طبعة جديدة بعناية الشيخ البحرالمحيط: حيان أبو: نظر ا)٤(
م،  ١٩٩٢-هـ١٤١٣للطباعة والنشر، بيروت،  الفكر صدقي محمد جميل، دار

 ٢٧١-١٥/٢٧٠ ،والتذييل. ١/٤٣٤



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٥٨٩-  

 جواب هي أزورك:  قال لمن  أكرمك، إذن:  مثل وفي. )١(الجزاء هنا يتصور
   .)٣(حيان بوأ الرأي هذا في وتبعه. )٢(" أكرمك تزرني إن:  والتقدير  وجزاء،

 وغيرهم والسيوطي حيان، وأبو األزهري، وخالد هشام، وابن المرادي، ونقل
.  )٤("مطلقًا والجزاء للجواب) إذن (أن سيبويه قول من فهم أنه الشلوبين علي أبي عن
 أزورك، أنا: قال لمن أكرمك، إذن: كقولك وجزاء، جواب حرف إذن: "الشلوبين قال

 أكرمك، تزرني إن: قولك معنى ومعناه أزورك،: لقوله جواب أكرمك، إذن:  وقولك
 تعليق دون سيبويه عبارة نقلوا النحاة بعض وهناك ،)٥("وجزاء جواب: فيه قيل فلذلك

 وابن مالك، وابن عصفور، وابن والفارسي، والرماني، السراج، ابن منهم بيان، أو
  . )٧("آخر في وجزاء موضع، في جواب: "المالقي وقال.  )٦(هشام

                                                           

الحفاية بتوضيح الكفاية : والبيتوشي ، ٤/١٠٤ ،همع الهوامع:  السيوطي: انظر )١(
 . ٥٦١ص

أحمد الخراط، مطبوعات / د:رصف المباني في حروف المعاني، تحقيق: المالقي: انظر )٢(
ب، ارتشاف الضرب من لسان العر: ، وأبو حيان١/١٥١مجمع اللغة العربية بدمشق 

م،  ١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/ د:تحقيق
 ٤٩ ص،مغني اللبيب: ، وابن هشام٤/١٦٥٤

 .  ٣/٢٨٦ ،البحر المحيط:  أبو حيان: انظر )٣(
محمد /فخر الدين قباوة وأ/الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق د: المرادي: انظر )٤(

:  ، والمرادي٣٥٧م ص١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١لمية، بيروت، طنديم فاضل، دار الكتب الع
التصريح : ، واألزهري٤٩مغني اللبيب ص: ، وابن هشام٢/٤٦٠شرح التسهيل 

عبد الفتاح بحيري، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، /بمضمون التوضيح، تحقيق د
، ٤/١٦٥٤الضرب  اف ارتش: ، وأبوحيان٢/٣٦٧م،  ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

 . ٥٦١الحفاية ص: ، والبيتوشي٤/١٠٤الهوامع  عهم: والسيوطي
يوسف أحمد المطوع، مطابع سجل / د:التوطئة،  تحقيق:  وعلى الشلوبينأب: انظر )٥(

 .  ١٤٥م،  ص١٩٨١-هـ١٤٠١العرب، القاهرة، 
عبد الحسين الفتلى، مؤسسة الرسالة، / د:قاألصول في النحو، تحقي: ابن السراج: انظر )٦(

شرح كتاب سيبويه،  :  ماني انظر،  والر٢/٢١٧م،  ١٩٩٦-ـه١٤١٧،  ٣بيروت، ط
، ١حسن هنداوي، دار القلم، بيروت، ط/المسائل الحليبات، تحقيق د:  الفارسي: انظرو

محمودالطناحي، مكتبة /، وكتاب الشعر، تحقيق د٢١٣م،  ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧
ابن عصفور،  المقرب، : ، و انظر٧٠م، ص١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الخانجي، ط

م ١٩٧٢-هـ١٣٩٢ بغداد، :ستار الجواري، وعبد اهللا الجبوريأحمد عبد ال/قتحقي
محمد كامل بركات، دار /تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق د: وابن مالك ،١/٢٦١

أوضح المسالك أللفية ابن :   وابن هشام٢٣٠م ص ١٩٦٨-هـ١٣٧٨الكتاب العربي، 
 . ٤/١٦٢م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١مالك، دارابن كثير، دمشق، ط

 . ٤٠٣رصف المباني ص: المالقي )٧(



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٥٩٠-  

  

 العرب، استعمال في ورد سيبويه ذكره ما أنب القول يمكن سبق ما خالل من
 والنظر العرب عن جاء لما وفقا هذا االستعمال وتفسيره، فهم في بعده النحاة واختلف

  . اآلخر عند أفضل وذاك أحدهما، عند أفضل المعنى هذا فصار  المعنى، إلى
 وَأنَا ِإذًا فَعلْتُها قَاَل{ : تعالى قوله ذلك على والدليل الفارسي إليه ذهب ما الراجح

ِمن الينفرعون، لقول تصديق ألنه ؛ جزاء ال جواب هنا فإذن )٢٠ الشعراء سورة( } الض 
   )١ (. واضح تكلف فيه معا والجزاء الجواب على إذن وحمل ،هنا للشرط معنى وال

  : االستثنائية) حاشا(-الثالثة المسألة
 الرأي وهذا ،)٢("االستثناء معنى وفيه سيبويه عند جر حرف اشاح:  "الكفوي قال

 بعده ما يجر حرف ولكنه  باسم، فليس حاشا وأما:  "قال إذ كتابه؛ في سيبويه ذكره
  . )٣("االستثناء معنى وفيه  بعدها، ما حتى تجر كما

  :  أقوال عدة على االستثنائية) حاشا (في النحاة اختلف وقد
            القول وهذا.  بعده ما يجر جر حرف حاشا أن إلى ذهبي:  األول القول

            وابن جني، وابن والرماني، والفارسي، الزجاجي، وتبعه سيبويه، إليه ذهب
      ونُسب ،)٤(الربيع أبي وابن والشلوبين، والزمخشري، والسيرافي، والد،

                                                           

 . ٧/١٠ ،البحر المحيط: ،  وأبو حيان٣٨٥-٤/٣٨٤، الكشاف: الزمخشري: انظر )١(

 . ٤٠٣ ص،الكليات: الكفوي )٢(

 . ٢/٣٤٩ ،الكتاب: سيبويه )٣(

علي توفيق / د:الجمل في النحو، تحقيق: والزجاجي ، ٢/٣٤٩ ،الكليات:  الكفوي: انظر )٤(
: ، والفارسي٢٣٢م، ص ١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٥ؤسسة الرسالة، بيروت، طالحمد، م

، ١حسن شاذلي فرهود، دار العلوم للطباعة والنشر، ط/ د:اإليضاح العضدي، تحقيق
عوض حمد القوزي، / د:، والتعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق وتعليق٢١٠ص

: نيوالرما ، ٢/٧٦م،  ١٩٩٢-هـ١٤١٢مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض، 
عرفان بن سليم حسونه، المكتبة / الشيخ:معاني الحروف حققه وخرج حديثه وعلق عليه

اللمع في العربية، : ، وابن جني١٦١م  ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١العصرية، بيروت، ط
 =:، وابن والد٥٥ ص،م١٩٨٨مغلي، دار مجدوالي للنشر، عمان،  سميح أبو/تحقيق د



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٥٩١-  

 دخول يجوز ال أنه إليه ذهب ما على سيبويه واستدل .)٢(ألكثرهم أو ،)١(للبصريين
 ما:  يقول العرب وبعض: " يقول إذ ؛بعدها ما تنصب التى حاشا على المصدرية) ما(

 إال فيه فليس خال ما قلت فإذا.  حاشا بمنزلة خال فيجعل  اهللا، عبد خال القوم أتاني
:  قولك في التي) ما (وهي  هنا، الفعل إال صلتها تكون وال اسم )ما (النصب؛ألن

  . )٣("كالما يكن لم  زيدا، حاشا ما أتوني:  قلت لو أنك ترى أال.  فعلت ما فعلأ

                                                                                                                                             

زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، /د :االنتصار لسيبويه على المبرد، تحقيق=
أحمد : شرح كتاب سيبويه، تحقيق: لسيرافي، وا١٧٠م ص١٩٩٦-هـ١٤١٦بيروت، 

،  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
فخر صالح قدارة، /المفصل في علم العربية، دراسة وتحقيق د: والزمخشري  ،٣/٩٩

التوطئة، تحقيق :  والشلوبين ،٨٧م،  ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٠، ١، عمان، طدار عمار
  ،٣٠٩ص، ١٩٨١-هـ١٤٠١يوسف أحمد المطوع، مطابع سجل العرب، القاهرة، /د

علي بن سلطان الحكمي، /الملخص في ضبط قوانين العربية، تحقيق، د: وابن أبي الربيع
  .١٧٦ ص،مغني اللبيب: ، وابن هشام٤٠٣م،  ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١ط

محمد /اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، تحقيق: األنباري: انظر )١(
م،  ١٩٦١-هـ١٣٨٠، ٤محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط

عبد الرحمن / د:، والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق١/٢٧٨
، ٤١٠م،  ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١مي، بيروت، طالعثيمين، دار الغرب اإلسال

طارق الجنابي، / د:ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، تحقيق: والشرجي
 . ١٧٨م ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١عالم الكتب، بيروت، ط

، وابن ٥٦١ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٣/١٥٣٢، ارتشاف الضرب: أبوحيان: انظر )٢(
 . ٣/٢٨٦ ،همع الهوامع:  وطي، والسي١٧٦ ،المغني: هشام

: والعكبري ،١/٢٨٠ ،اإلنصاف: األنباري: وانظر ،٣٥٠ -٣٤٩/ ٢ ،الكتاب: سيبويه )٣(
 . ٤١١ ص،التبيين



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٥٩٢-  

  

 ونسب. )١(الفراء قول هذا له فاعل ال فعل) حاشا (أن إلى يذهب:  الثاني القول
 المبرد إلى القول هذا الصيمري ونسب. )٢(الكوفيين عامة إلى القول هذا األنباري

 ال فعل أي بأن القول هذا رد وقد.  ذلك يرجح ال المقتضب في المبرد ذكره ما ولكن
   .)٤(نادر فهو مقدر بحرف بعده  ما جر وأما. )٣(فاعل من له بد

 وهذا ،قليالً فعالً وتكون كثيرا جر حرف) حاشا (أن إلى يذهب:  الثالث القول
. )٥(والزجاج جني، وابن والفارسي، والمبرد، والمازني، والجرمي، األخفش، مذهب

 وابن  الحاجب، وابن الجرجاني، وصححه. )٦(البغداديين لجمهور السراج ابن بهونس
  . )٧(والسيوطي  هشام، وابن ،والمرادي  حيان، وأبو ،والكيشي  مالك،

                                                           

 ، ٢/٨٥ ،شرح المفصل: ،  وابن يعيش٣/٩٩، شرح السيرافي:  السيرافي: انظر )١(
: القي والم،٣/٢٨٦مع الهوامع ه:  والسيوطي ، ٥٦٤ ص،الجني الداني: والمرادي

 . ١٧٩ ص،رصف المباني
 . ١/٢٧٨ ،اإلنصاف: األنباري:  انظر )٢(
 . ٢/٨٥ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٣(
 . ٢/١٢٣ ،شرح الكافية:  الرضى: انظر )٤(
المقتضب، : ،  والمبرد١٧٦ ص،المغني: شرح المفصل، وابن هشام: ابن يعيش:  انظر )٥(

 المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، عبد الخالق عضيمة،/دراسة وتحقيق الشيخ
الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجازوالعراق : والفارسي ، ٤/٣٩١هـ ١٣٩٩

بدر الدين قهوجي، وبشير حويجاتي، دار : ين ذكرهم أبوبكر بن مجاهد، تحقيقوالشام الذ
 ، ٥٧ ،اللمع: وابن جنى، ٤٢٣-٤/٤٢٢م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤المأمون للتراث، دمشق، 

محمد بدوى المختون، /عبد الرحمن السيد، ود/ د:شرح التسهيل، تحقيق: وابن مالك
 . م١٩٩٠-هـ١٤١٠،  ١ط-هجر للطباعة، القاهرة

 . ١/٢٨٩ ،األصول:  ابن السراج: انظر )٦(
كاظم بحر المرجان، دار /المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيق د: الجرجاني: انظر )٧(

وابن  ، ٢/٨٥ ،شرح المفصل: وابن يعيش  ،٧١٧-٢/٧١٥م،  ١٩٨٢الرشيد، بغداد، 
 :اإليضاح في شرح المفصل، تحقيق: وابن الحاجب ، ١١١الكافية ص: الحاجب

-هـ١٤٢٥، ١إبراهيم محمد عبد اهللا، دار سعد الدين، للطباعة والنشر، دمشق، ط/د
شرح التسهيل : وابن مالك، ١٠٥ ص،التسهيل: وابن مالك ، ١/٣٦٧م،  ٢٠٠٥

-٣/١٥٣٣االرتشاف : ،  وأبو حيان٦٠ ص،اإلرشاد: ، والكيشي٣٠٩-٢/٣٠٦
، ٤١٣ ص،شرح قطر الندى: وابن هشام ،٥٦١ ص،الجني الداني: والمرادي،١٥٣٤

 . ٣/٢٨٣ ،همع الهوامع:  والسيوطي



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٥٩٣-  

 عدا الكوفيين وجمهور الكسائي، قول هذا غير ال فعل) حاشا:  (الرابع القول
  .  )١(الفراء

 ،كثيرا جر حرف )حاشا(أن إلى يذهب الذي الثالث القول إلى الباحث يميل
 هو حرفًا" حاشا "وكون: "قال حيث ؛مالك ابن حكاه بما ثابت وذلك قليالً فعالً وتكون

 بالنقل ثابت ذلك أن إال بها، والنصب لفعليتها سيبويه يتعرض لم ولذلك المشهور،
 سمعني، ولمن لي اغفر اللهم: "بعضهم قول ذلك فمن بعربيته، يوثق عمن الصحيح

 عند مردود الكوفيين وبعض الفراء إليه ذهب وما ،)٢("األصبغ وأبا الشيطان حاشا
  . )٣(والضعف بالفساد ووصف النحاة أكثر

  : المعنوي العامل- الرابعة المسألة
 المبتدأ، فهو اللفظية العوامل من وعريته ابتدأته اسم كل: المبتدأ: "الكفوي قال
 أحدهما موضعين في إال النحاة عند يأت لم معنويال والعامل. االبتداء معنى وعامله

 سيبويه قول وهذا أعرب، حتى االسم موقع المضارع الفعل وقوع: والثاني.  هذا
   .)٤ ("البصريين وأكثر

  : المبتدأ في الرفع عامل -أوالً
  المبتدأ، فهو اللفظية العوامل من وعريته ابتدأته اسم كل:  المبتدأ: "الكفوي قال
            موضعين في إال النحاة عند يأت لم المعنوي والعامل.  االبتداء عنىم وعامله
  كتابه، في ذكره سيبويه قول هذا. )٥("البصريين وأكثر سيبويه قول هذا ". . . أحدهما

 ارتفع اهللا فعبد. قائما فيها اهللا وعبد قائما، اهللا عبد فيها: قولك وذلك: "قال حيث
                                                           

: حيان ، وأبو١/٢٧٨ ،، واإلنصاف١٤٩-١٤٨ ص،العربية أسرار: األنباري: انظر )١(
 .  ٣/١٥٣٣، ارتشاف الضرب

 ٢/٣٠٦ ،شرح التسهيل:  ابن مالك: انظر )٢(

، ٢٤٤-١/٢٤٣ ،اإلنصاف: ، األنباري٥١٢-٤/٥١١ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٣(
 . ٥٦٠ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٢/١٢٣، شرح الكافية: والرضى

 . ٨٠٦ ص،الكليات: الكفوي )٤(

 . ٨٠٦ ص،الكليات: الكفوي )٥(



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٥٩٤-  

  

 والمبنى والمبتدأ. .  كالم عليه ليبنى ابتدئ اسم كلُّ فالمبتدأ:  "أيضا لوقا )١("باالبتداء
 فهو عليه بعده ما والمبني األول فالمبتدأ.  عليه بمبنى إال يكون فاالبتداء.  رفع عليه
  هو، هو شيًئا عليه المبنى يكون أن من له بد ال المبتدأ أن واعلم  إليه، ومسند مسند

 الذي فأما  يبتدأ، بعدما منها واحٍد كل يذكر الثالثة وهذه.  زمان وأ مكان في يكون أو
:  قولك وذلك باالبتداء، هو ارتفع كما به يرتفع عليه المبني فإن هو شيء عليه يبنى
 ألن المنطلق وارتفع  المنطلق، عليه ليبني ذُكر ألنه اهللا عبد ارتفع منطلق؛ اهللا عبد

 واألعلم السيرافي، أيضا لسيبويه القول هذا ونسب. )٢("بمنزلته المبتدأ على المبني
  )٣(عقيل وابن حيان، وأبو والباقولي، الشنتمري،
  : هي أقوال عدة إلى المبتدأ رافع حول النحاة اختلف وقد

 قول هذا. بالمبتدأ مرفوع الخبر وأن باالبتداء، مرفوع المبتدأ: األول القول
  جني، وابن السراج، وابن والفارسي، اجي،الزج وتابعهم البصريين، وجمهور سيبويه

    ووافقه .)٥(باالبتداء مرفوعان والخبر المبتدأ أن إلى األخفش وذهب. )٤(والنحاس
                                                           

 . ٢/٨٨ ،الكتاب: سيبويه )١(
 . ١/١٢٧ ،الكتاب: أيضا وانظر.  ١٢٧ – ٢/١٢٦ ،الكتاب: سيبويه )٢(
النكت في تفسير : ، واألعلم الشنتمري١/١٧٦شرح كتاب سيبويه : السيرافي: انظر )٣(

زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات / د:كتاب سيبويه، تحقيق
إبراهيم / د:مع، تحقيقشرح الل: هـ، والباقولي١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١العربية، الكويت، ط

، ١بن محمد أبو عباة، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض،  ط
: ، وابن عقيل٣/١٠٨٥، ارتشاف الضرب: ، وأبو حيان١/٢٨٦م،  ١٩٩٠-هـ١٤١١

محمد محيى الدين /شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل تأليف
 .  ١/٢٠٠م، ١٩٩٧-هـ١٤١٨ة، بيروت، عبد الحميد،  المكتبة العصري

 ،١٣٢شرح جمل الزجاجي ص: وابن هشام ،٤٨ ص،الجمل: الزجاجي :انظر )٤(
اللمع : وابن جني ،١/٥٨ ،األصول: وابن السراج،١٧٢ ص،اإليضاح: والفارسي

زهيرغازي زاهد، عالم الكتب والنهضة / د:إعراب القرآن، تحقيق: والنحاس ،٢٩ص
 . ١٨٩ – ١/١٦٨م،  ١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ٣العربية، بيروت، ط

  القاهرة  - الخانجى   مكتبة  -  قراعة   محمود   هدى / د    :، تحقيق   القرآن   معاني  : األخفش: انظر )٥(
 التبيين: ، والعكبري١/٥٨، األصول: ، وابن السراج١/٩م،  ١٩٩٠ -  هـ ١٤١١-١ ط   -

محمد كامل بركات، جامعة /قيق دالمساعد على تسهيل الفوائد، تح: ، وابن عقيل٢٢٤ص
 . ١/٩٥م، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢،  ١أم القرى، مكة المكرمة، ط
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 وهو السراج البن مالك ابن ونسبه. )٢(للبصريين األنباري ونسبه. )١(الشلوبين علي أبو
  . )٤(بةنس دون مالك وابن عصفور ابن وذكره.  )٣(السراج ابن لقول مخالف

 . لإلسناد اللفظية العوامل عن بالتجرد مرفوعان والخبر المبتدأ: الثاني القول
 الفراء ونسبه. )٥(البصريين من وكثير والزمخشري والسيرافي، الجرمي رأي هذا

 وابن كيسان ابن ورده ،)٦(عصفور وابن الشنتمري األعلم وتبعه ،أحمد بن للخليل
  . )٧( مالك وابن السيد

 واختاره ،)٨(الكوفيين رأي هذا ،منهما واحد كل والخبر المبتدأ رفع: الثالث لالقو
 الصواب، يجانبه القول وهذا. )١٠(جني البن والسيوطي حيان أبو ونسبه .)٩(حيان أبو

 حيان أبو ورد ، )١٢(مالك وابن العكبري ورده ،)١١( البصريين مذهب يوافق جني فابن
  . )١٣(مالك ابن رد على

                                                           

 . ٢١٦ ص،التوطئة:  الشلوبين: انظر )١(
 . ٤٩-١/٤٤،  ٥اإلنصاف م: األنباري:  انظر )٢(
حسن هنداوي، دار القلم، / د:التذييل والتكميل في شرح كتاب التذييل، تحقيق:  أبو حيان )٣(

 . ١/٥٨ ،األصول:  ، وابن السراج٣/٢٥٩م، ١٩٩٧-هـ١٤١٨دمشق، 
صاحب أبو جناح، عالم / د:شرح جمل الزجاجي الكبير، تحقيق: ابن عصفور: انظر )٤(

 ،شرح التسهيل: وابن مالك، ١/٣٤١م، ١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١الكتب، بيروت، ط
١/٢٧٠ . 

يه شرح كتاب سيبو: والسيرافي  ،٣/١٠٨٥، ارتشاف الضرب: أبو حيان: انظر )٥(
  ،٣/٢٦١ ،التذييل: وأبو حيان ، ٣/٤٢٨ ،شرح المفصل: وابن يعيش ، ١٧٦-١/١٧٥

 .  ٥١-١/٤٤، ٥اإلنصاف م:  واألنباري
 . ١/٣٤٠ ،شرح الجمل: وابن عصفور ، ٢/١٠٨ ،النكت:  األعلم: انظر )٦(
م، سعيد عبد الكري/إصالح الخلل الواقع في الجمل، تحقيق د: ابن السيد البطليوسي: انظر )٧(

 . ٢٧٢ – ١/٢٧١ ،شرح التسهيل: ، وابن مالك١٤٨م،  ص١٩٨٠
،  وابن ١/٤٤ ،اإلنصاف: وابن األنباري ، ٢/٣٧٦معاني القرآن :  الفراء:  انظر )٨(

 . ١/٢٧٢ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ١/٨٤ ،شرح المفصل: يعيش
ية، شرح الرضى على الكاف: والرضى،٣/١٠٨٥ارتشاف الضرب : حيان أبو: انظر )٩(

 . ٢٥٥ ص،القسم األول
 . ٢/٩ ،همع الهوامع:  والسيوطي ،٣/١٠٨٥ ،ارتشاف الضرب: أبو حيان:  انظر )١٠(
 .  ،١/١٠٩ ،الخصائص: وابن الجنى ، ٣٠-٢٩ ص،اللمع: ابن جنى:  انظر )١١(
 . ١/٢٧١ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ٢٢٨-٢٢٦ ص،التبيين:  العكبري: انظر )١٢(
 . . ٣/٢٦٨،  التذييل والتكميل:أبو حيان:  انظر )١٣(
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 وهذا.  اإلخبار معنى من المتكلم نفس في ما هو المبتدأ رافع:  الرابع القول
 قول عصفور ابن ورد ،)٢(الزجاج قول الوراق ابن ورد ،)١(السيد وابن الزجاج رأي
  . )٣(السيد ابن

 رأي وهذا.  عنه مخبر المبتدأ أن وهو بالفاعل شبهه هو: الخامس القول
 ابن وصححه والزمخشري، الربيع، أبي وابن سهيلي،وال الفارسي، وتبعه الزجاجي

  . )٥(ورده نسبة بال عصفور ابن وذكره ،)٤(يعيش
 عامل يتقدم فلم  تبعه، ومن سيبويه رأي وهو األول الرأي إلى الباحث يميل

 به احتج ما قوة إلى باإلضافة عليه بمتقدم متأثر غير متقدم فالمبتدأ، المبتدأ في لفظي
  .    لةأد من سيبويه

  : المضارع الفعل رافع:  ثانيا
 موضعين، في إال النحاة عند يأت لم المعنوي العامل:  "الكفوي قال: األول القول

 وأكثر سيبويه قول وهذا ،أعرب حتى االسم موقع المضارع الفعل وقوع :منها
  . )٦(البصريين
 األفعال هذه في الرفع دخول وجه باب هذا: "يقول إذ كتابه؛ في سيبويه ذكره وقد

 بني اسم موضع أو  مبتدأ، اسم موضع في كانت إذا أنها اعلم. لألسماء المضارعة
 موضع في أو مبتدأ، على مبني وال مبتدأ، غير مرفوع اسم موضع في أو مبتدأ، على

                                                           

 . ١٤٧ ص،وإصالح الخلل ، ٨٥ – ١/٨٤ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )١(
محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، / د:علل النحو، تحقيق:  ابن الوراق: انظر )٢(

 . ٢٦٤م، ص١٩٩٩-هـ ١٤٢٠،  ١الرياض، ط
 . ١/٢٠٤ ،شرح الجمل:  ابن عصفور: انظر )٣(
نتائج : والسهيلي ، ٣٥-٢٩ ص،اإليضاح: ، والفارسي٤٨الجمل ص:    الزجاجي:انظر )٤(

علي محمد معوض، دار الكتب /عادل أحمد عبد الموجود، وأ/ أ:الفكرفي النحو، تحقيق
البسيط في شرح : وابن أبي الربيع ، ٣١٢م،  ١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١العلمية، بيروت، ط

، ١ بيروت، طغرب اإلسالمي،عباد الثبيتي، دار ال/ د:جمل الزجاجي، تحقيق
 . ١/٨٥، وشرح المفصل٤٨ ص،المفصل:  والزمخشري،١/٥٤١م، ١٩٨٦-هـ١٤٠٧

 . ١/٥٤٢ ،البسيط: وابن أبي الربيع، ٣٥٦ –١/٣٥٥ ،شرح الجمل: ابن عصفور:  ظران )٥(
 . ٨٠٦ ص،الكليات: الكفوي )٦(
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  الرفع، منها أكثر المواضع هذه في وكينونتها  مرتفعة، فإنها منصوب أو مجرور اسم
 هذه في يعمل لم األسماء في عمل ما أن:  وعلته  فيها، الرفع دخول سبب وهي

 ال يجزمها أو فينصبها األفعال في يعمل ما أن كما األسماء، في عمله حد على األفعال
 كينونته االسم يرفع كما ترفعها األسماء موضع في وكينونتها. األسماء في يعمل
 ونسب. )٢(والزمخشري  ،جني وابن  والفارسي،  المبرد، ذلك إلى وذهب. )١("مبتدأ
   )٣(. يعيش ابن ورده االسم مضارعة هو المضارع الفعل رافع أن سيبويه إلى ثعلب

 على تعليقه في الكفوي ذكره ما على المضارع الفعل رافع في اآلراء تقتصر لم
  :  يأتي فيما نوردها أخرى أقوال عدة وردت إنما سيبويه قول

 من تجرده المضارع الفعل رافع أن إلى مدأح بن الخليل ذهب:  الثاني القول
  . )٤(والجزم النصب عوامل

 خروف ابن وتابعه ،)٦(الكوفيين ألكثر ونُسب ،)٥(الفراء أيضا ذلك إلى وذهب
  من لسالمته مالك ابن وصححه ،)٨(القول هذا عصفور ابن ورد ،)٧( مالك وابن

  . )٩( النقض

                                                           
 . ١/١٤، و٣/١١: ، وانظر. ١٠ – ٣/٩ ،الكتاب: سيبويه )١(
محمد راضى /ق دأسرار العربية، تحقي: واألنباري  ،٢/٥ ،المقتضب:   المبرد:انظر )٢(

-هـ١٤٣٦،  ٩٥صداروائل محمود سعد، الوعي اإلسالمي، اإل/أمحمد مدكور و
سر صناعة : وابن جنى  ،٢٣ ص،اإليضاح: والفارسي، ٢٢٣، ٢٤م، ص٢٠١٥

 ، ١/٢٧٥م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥حسن هنداوي، دار الفكر، بيروت، / د: تحقيق،اإلعراب
 . ٢٤٦-٢٤٤المفصل ص: والزمخشري

 . ٧/٢٤ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٣(
فخر الدين قباوة، / د: تحقيق،الجمل في النحوالمنسوب للخليل:  الخليل بن أحمد:  انظر )٤(

 . ١٦٥ -١٦٤م،  ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
حمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، دار م/معاني القرآن مراجعة أ:  الفراء: انظر )٥(

 . ١/٥٣السرور، بيروت، 
 . ٤/٦ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ٢/٥٥١اإلنصاف : األنباري:  انظر )٦(
سلوى محمد عزب، جامعة أم /شرح جمل الزجاجي، تحقيق د:  ابن خروف:  انظر )٧(

 . ٤/٦ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ١/٢٧٣هـ١٤١٩القرى، مكة المكرمة، 
 . ١/١٣١ ،شرح الجمل:  ابن عصفور:  انظر )٨(
عبد المنعم أحمد هريدي، دار / د:شرح الكافية الشافية، تحقيق: ابن مالك:  انظر )٩(

 . ٣/١٥١٩المأمون،  
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 قول هذا به الالحقة رعةالمضا حروف هو المضارع رافع:  الثالث القول
 األزهري واعترض .)٢(الفساد ظاهر األنباري عده وقد .)١(األنباري إليه نسبه الكسائي

  . )٣(فيه يعمل ال الشيء جزء بأن
 ونسب ،مطلقًا العوامل من لتعريته رفع المضارع الفعل أن هو:  الرابع القول

 كل ذكر وقد. )٥(والفراء خفشاأل إلى نسب كما ،)٤(البصريين من لجماعة القول ذلك
 شوقي/د إليه ذهب ما على نرد سبق ما خالل من .)٦( قوله ترجح التي األدلة فريق
 وهو المبتدأ في العامل هو سيبويه أثبته الذي الوحيد المعنوي العامل أن من ضيف
  .  )٧(االبتداء

 لموجهةا االعتراضات من يسلم ألنه تابعه؛ ومن الفراء، قول إلى الباحث ويميل
  . )٨(فيه فائدة ال خالف المسألة هذه في الخالف أن كما األخرى اآلراء إلى

  : أول وزن -الخامسة المسألة
 همزة الواو قلبت) وولى (وأصلها) أولى (ومؤنثه) أفْعٌل (هو أول: "الكفوي قال

  . )٩(" سيبويه عند واوان وعينها ففاؤها
 على يدلَّك) أفْعُل (فهو أول (وأما: "قال حيث ؛كتابه في سيبويه ذكره القول هذا

 التقت وإذا: "أيضا وقال.  )١٠("واألولى منك، بأول ومررت منه أول هو: قولهم ذلك

                                                           

 وخالد ،٢/٥٠١، اإلنصاف: واألنباري ،٢٥ص، أسرارالعربية: األنباري: انظر )١(
 . ٧/١٢لمفصل شرح ا: وابن يعيش ،٤/٢٨٤التصريح: األزهري

 . ٢٥ ص،أسرار العربية:  األنباري: انظر )٢(
 . ٤/٢٨٥ ،التصريح:  خالد األزهري: انظر )٣(
 . ٢/٢٧٤ ،همع الهوامع:  والسيوطي ، ٧/١٢ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٤(
 . ٢/٢٧٤ ،همع الهوامع: والسيوطي ، ٣/٥٩المساعد : ابن عقيل:  انظر )٥(
 . ٤/٦ ،شرح التسهيل: ،  وابن مالك٥٥٤ -٢/٥٥٢ ، اإلنصاف: األنباري: انظر )٦(
 . ٦٨،  ص٨ المدارس النحوية، دار المعارف،  القاهرةـ ط–شوقي ضيف /د:  انظر )٧(
ابن ، ١٥٢٠-٣/١٥١٩ شرح الكافية الشافية:وابن مالك، ٢/٢٧٤الهمع:  السيوطي: انظر )٨(

 . ٤/٦ ،وشرح التسهيل:  مالك
 . ٢٠٧ ص،الكليات: الكفوي )٩(
 . ٣/١٩٥ ،الكتاب: سيبويه )١٠(
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 َأوُل قالوا تراهم أال.  الزائد غير وإلى الزائد إلى تَلْتفتن فال المثال هذا على الواوان
              والفارسي المبرد ذلك في تبعهو )١("الحرف نفس من جاء ما فهمزوا  وأواِئُل،

 فيه  قالوا فلو نواوا وعينه فاءه ألن ؛)أول(من الفعل يستعملوا ولم. )٢(جني وابن
   .)٣  ("ددن )فعل(

 وأل (من) أول (أن الكوفيين من وافقه ومن الفراء إليه ذهب آخر قول وهناك
 وزن على الرأي هذا على) لأو (فـ الفاء موضع في الهمزة فقلبت  نَجا، إذ) يئل

 أدغمت ثم) أوول (فصارت واوا أبدلت بأن الهمزة فخففت) أوأل (األصل).  فوعل(
 بينما)٥(الرأي هذا والزبيدي السيوطي رجح وقد.  )٤ ()أول (فصارت الثانية في األولى
  . )٦(غيرهما ضعفه

  رجع، إذا )يئول آل (من) أول (: الكوفيين لبعض نُسب ثالث قول وهناك
 العين بعد الفاء فأخرت قلبت ثم فاؤه والثانية زائدة األولى بهمزتين) َأْأول (وأصله
 واإلدغام القلب قبله الذي الوجه في فعل ما به فعل ثم  ،)َأعفل (بوزن) أوأل (فصار

                                                           

 . ٤/٣٧٠ ،الكتاب: سيبويه )١(
: ، والفارسي٣٤٠-٣/٣٣٩، األصول: السراج ، وابن١/٣٥٧، المقتضب: المبرد: انظر )٢(

، ١يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ د:قرأه وعلق عليه )المشكلة(البغداديات
 . ٢/٦٠٠ ، اإلعرابصناعة سر: وابن جنى ،١٣م،  ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمين، / أ: المنصف شرح لكتاب التصريف تحقيق: ابن جني )٣(
 . ٢٠٢ – ٢/٢٠١م،  ١٩٥٤-هـ١٣٧٣، ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ط

الممتع في التصريف، تحقيق : وابن عصفور ، ٢/٢٠٢المنصف :  ابن جني: انظر )٤(
 ، ٣٣٢م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١عرفة، بيروت، ط فخر الدين قباوة، دار الم/د

 . ١٣ ص،البغداديات: والفارسي

 . ٣/١٩٩، همع الهوامع:  السيوطي:  انظر )٥(

:  والنحاس، ٣٤٠-٣/٣٣٩ ،األصول: وابن السراج،١٤ ص،البغداديات: الفارسي: انظر )٦(
 ،ائتالف النصرة: ، والشرجي٣٣٢ ،الممتع: ، وابن عصفور١/٢١٩ ،إعراب القرآن

  .٢/٢٠٤ ،المنصف: وابن جني ،٨٧-٨٦
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 فيه بما السماع لعدم الرأي هذا النحاة ضعفَ وقد. )١(الكوفيين لبعض القول هذا نُسب
  .  )٢(الوزن قلب من

  ): في (الجر حرف مع) دخل (استعمال -السادسة المسألة
 يستعمل أن األصح لكن صحيح) في (مع) دخل (استعمال:  قيل: "الكفوي قال

 دخلت (في سيبويه ومذهب.  شاذ) في (بـ استعماله أن سيبويه عن ونقل ،)في (بدون
            إلى أو) يتالب في دخلت: (تقديره  الجر، حرف حذف على أنه) البيت
  .)٤(الجامي الدين نور أيضا لسيبويه القول هذا ونسب. )٣(" البيت

 معناه وإنما البيت دخَلْتُ:  قولهم أجازوا:  "قال حيث ؛كتابه في ذلك سيبويه أجاز
 في األماكن في إال الحرف حذف يجز لم كما ،"الفعل فيه والعامل البيت في دخلت

 هذا فأجرى اإلزار، معِقد منِّي هو: "آخر موضع في وقال .)٥(البيت دخلت:  مثل
 جاز كما ذلك وجاز. . . أماكن، ألنها السارية؛وذلك مكان منِّي هو: قولك مجرى
  .)٦("كالمكان تكن لم وإن أماكن الشأم؛ألنها وذهبتُ البيت دخلت

 : بعضهم قال:  "قال حيث ؛الكفوي إليه نسبه ما فيه يخالف آخر موضع وفي
 ألنه  ؛شاذ وهذا والمذهب، المكان عليه يقع مكانًا كان إذا بالمبهم يشبهه  للشام، ذهبت
:  الشام ذهبت مثل.  والمكان المذهب على دليل وفيه الشام على دليل ذهب في ليس

                                                           

علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى /التبيان في إعراب القرآن، تحقيق:  العكبري: انظر )١(
 ، ١/٢١٩ ،إعراب القرآن:  ،  والنحاس١/٥٨م،  ١٩٧٦البابي الحلبي، القاهرة، 

، ٢حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ط/ د:مشكل إعراب القرآن، تحقيق:  ومكي
 . ١/٩١م،  ١٩٨٤-ـه١٤٠٥

 . ١/٥٨ ،التبيان: ، والعكبري١/٢١٩ ،إعراب القرآن:  النحاس:  انظر )٢(

 . ٤٤٩ ص،الكليات: الكفوي )٣(

 . ١/٣٧١ ،الفوائد الضيائية: الجامي:  انظر )٤(

 . ١/١٥٩ ،الكتاب: سيبويه )٥(

 . ١/٤١٤ ،الكتاب: سيبويه )٦(
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 ذهبت: (قولهم أن إلى يذهب سيبويه أن نجد السابق النص خالل من.  )١("البيت دخلت
:  قولهم عليه وقاس الكفوي ذكر كما) في(ب وليس) في (دونب استعماله شاذ،) الشام

  ).  البيت دخلت(
 الشام، ذهبت: نحو وذلك واالتساع التخفف الجر حرف حذف من الغرض

 بالخطام، وخذ الخطام وخذ وهزه، به هز تقول العرب: "الفراء قال ،البيت ودخلت
 الجر حرف تصل أن ألفعالا هذه استعمال في األصل )٢("بزيد وتعلق زيدا وتعلق

 االستعمال في أصلها كان الحروف فهذه: "بقوله سيبويه ذلك إلى وأشار ،به بالمفعول
 ابن ذلك في وتابعه ،)٣("هذا به يفعل الفعل كل وليس اإلضافة بحرف توصل أن

 بحروف مستعمالن وهما البيت، ودخلت الشام، ذهبت: ". . . قال حيث ؛السراج
: تعالى قوله ذلك شواهد من ،)٤("واستخفافًا اتساعا حذفه من لجرا حرف فحذف الجر،

 تُبوُئ{ : )٥(مسعود بن اهللا عبد قرأ،  )١٢١ عمران آل سورة( }ِللِْقتَاِل مقَاِعد الْمْؤِمِنين تُبوُئ{ 
ْؤِمِنينللْم قَاِعدلالفع في توسعت العرب أن إلى الشنتمري األعلم ذهب  }ِللِْقتَاِل م 

 دخلت:  قولهم بدليل غيرها في وتركوه معها الجر الحرف فحذفوا األماكن في) دخل(
 إلى متعديا يأتي" دخل"أن إلى السامرائي/د وذهب )٦(الكالم في ودخلت األمر، في

: نحو حقيقيا إليه يصار الذي الظرف كان كلما ويأتي جدا كثير مباشرة بصورة مفعوله
 }َأم تُمِسبح خُلُواتَ َأننَّةَ دبإسقاط يتعدى الفعل أن هذا ومعنى ،)٢١٤ البقرة سورة( } الْج 

 ظرف هو ما بوجود الحرف إليها يشير التى الظرفية لظهور وذلك) في (الجر حرف
                                                           

 . ١/٣٥ ،الكتاب: سيبويه )١(

 . ٧/٦٣، شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر١/١٦٥ ،ي القرآنمعان: الفراء )٢(

 . ١/٣٩ ،الكتاب: سيبويه )٣(

 . ١/١٢٥ ،األصول: ابن السراج )٤(

: ، وابن عطية١/٦١٨الكشاف :  ، والزمخشري١/٤٠٥ ،إعراب القرآن: النحاس )٥(
 . ٤/٣٤١المحررالوجيز

ر عبد المحسن سلطان، زهي/ د:النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق: الشنتمري )٦(
 . ١/١٦٩،  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط
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 أن بعد اآليات هذه في الجار وإسقاط. ذلك ونحو. . . والبيت الجنة: نحو حقيقة
  .)١(العربية عليه جرت الذي اإليجاز يستدعيه أمر الظرفية اتضحت

  : والبناء اإلعراب ألقاب -السابعة المسألة
 وجزما وجرا ونصبا رفعا اإلعراب حركات سيبويه سمي: "الكفوي قال
  . )٢("ووقفًا وكسرا وفتحا ضما البناء وحركات
 باب هذا: "قال إذ كتابه؛ في سيبويه ذكره لسيبويه الكفوي نسبه الذي القول هذا
 النصب، على:  مجاٍر ثمانية على تجري وهي العربية من الكلم واخرأ مجاري
 الثمانية المجاري وهذه والوقف، والكسر، والضم، والفتح، والجزم، والرفع،  والجر،
 فيه والكسر والجر واحد، اللفظ في والفتح فالنصب: أضرب أربعة اللفظ في تجمعهن
 والنصب والجر فالرفع. .  . والوقف والجزم والضم، الرفع وكذلك واحد، ضرب
 والكسر الفتح أما. . . المتمكنة لألسماء اإلعراب وحروف اإلعراب لحروف والجزم
 أن سيبويه بين السابق النص خالل من )٣(. "المتمكنة غير فاألسماء والوقف والضم
 البناء وألقاب لها، المضارعة واألفعال المعربة األسماء تدخل إنما اإلعراب ألقاب

 وذكر.  والحروف المضارعة غير واألفعال بالحروف المشبهة األسماء على دخلت
  . )٤(المبرد أيضا ذلك

 حركات ألقاب بين فصل سيبويه أن علماو:  بقوله يعيش ابن أيضا ذلك ونسب
  وجزما، وجرا ونصبا رفعا اإلعراب حركات فسمى  البناء، حركات وألقاب اإلعراب
 هذا الرضي ونسب. )٥(" بينهما للفرق  ووقفًا، وكسرا وفتحا ضما البناء وحركات

 البناء، وحركات اإلعراب حركات ألقاب بين التمييز: "قال حيث ؛للبصريين القول
                                                           

-هـ١٤٠٦، ٤الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: السامرائي: انظر )١(
 . ٨٦-٨٥م، ص ١٩٨٦

 . ٥٧٢ ص ،الكليات: الكفوي )٢(

 .  يعني بها األسماء المبنيةاألسماء غير المتمكنة. ١٥-١/١٣ ،الكتاب: سيبويه )٣(

 . ١/١٤٢ ،المقتضب: المبرد )٤(

 . ١/١٨٦ ،شرح المفصل: ابن يعيش )٥(
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 الكوفيون وأما للسامع، تقريب ومتأخريهم متقدميهم البصريين اصطالح في وسكونهما
  .)١("بينهما رقونيف وال العكس، وعلى المبنى في اإلعراب ألقاب فيذكرون
 العرب فإن: "الفراء قال والبناء، اإلعراب ألقاب بين الكوفيون يفرق لم حين في

 ابن وقال ،)٢("ورفعه خفضه في منصوبا عشر تسعة إلى عشر أحد بين ما العدد تجعل
" وجرا نصبا والكسرة والفتحة رفعا الالزمة الضمة وسموا الكوفيون، خالفه قد:  يعيش

 ذهب ما بري ابن ورد)٤(الجوهري وتابعهم. )٣(الفائدة فيه لما سيبويه مذهب بوالصوا
 ألن"؛ عشر تسعة إلى عشر أحد بين ما منصوب والعدد: "بقوله الجوهري إليه

 قول: فقال ،والمعرب المبني بين للتمييز مفتوح والعدد: يقال أن عنده الصواب
 والعدد: يقول أن صوابه عشر تسعة إلى عشر أحد بين ما منصوب والعدد: الجوهري

   )٧(ضيف شوقي/ود)٦( المخزومي، مهدي/د ذلك في أيضا وتبعهم )٥( "مفتوح
 اإلعراب ألقاب بين التفرقة البصريين وجمهور سيبويه قول إلى الباحث يميل

  :اآلتية لألسباب البناء وألقاب
 األمر وهذا الخلطو اللبس إلى يؤدى البناء وألقاب اإلعراب ألقاب بين التفرقة عدم-١ 

  . اللغة يخدم ال
 إذا الضمة اسم فالرفع المعلومة بداللتها مقترنة الحركات على تدل اإلعراب ألقاب-٢

 النصب وكذا حال، دون بحال واختصته مخصوص معنى على الداللة بها اقترن
 مخصوص معنى على دالة ضمة فيه أن فالمراد مرفوع، االسم: قيل فإذا والجر،

                                                           

 . ٣/١٣٧ ،شرح الكافية: الرضي )١(

 . ٣٣-٢/٣٢ ،معاني القرآن: الفراء )٢(

 . ١/١٨٦ ،شرح المفصل: ابن يعيش )٣(

 ). ثنى(الصحاح : الجوهري )٤(

 . ٦/٣٢ ،التنبيه: ابن بري )٥(
،  ١٩٥٨، ٢مدرسة الكوفة النحوية، مطبعة الحلبي، ط: مهدي المخزومي/د: ظران )٦(

 . ٢٥٧ص
 . ١٩٦ ص،المدارس النحوية: شوقي ضيف/د انظر )٧(
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 وكذا. . . منصوب: قُلت إذا وكذا المعنى، ذلك بزوال تزول نأ شأنها من
  .)١("المجرور

 التى الكلمة اإلعراب يدخل لم لو التى المختلفة المعاني بين يفرق "اإلعراب -٣
 وهي المذكورة، المسألة ذلك في والمثال. التبست المعاني تلك عليها تتعاقب
 واحدة، الكالم صيغة. زيٍد سنأح وما زيد أحسن وما زيدا أحسن ما: قولهم

 وإذا تعجبا، الكالم كان أحسن من النون وفتحت زيدا نصبت فإذا ،مختلفة ومعانيه
 النون رفعت وإذا عنه، لإلحسان نفيا الكالم كان النون فتح مع زيدا رفعت

 كأنك زيد، في ما أحسن هو الذي الشيء عن استفهاما الكالم كان زيدا وجررت
 االستفهام يصح مما ذلك غير إلى فمه، أم أنفه أم فيه ما أحسن زيد نأعي: سألت
 على المتعاقبه والجر والنصب الرفع هي التى الحركات اختالف فلوال منه، عنه
  .)٢("اللفظ في فرق وبعض بعضها بين يكن فلم المعاني، هذه التبست زيد، دال

 همزة بعد قعةالوا -وثم والفاء، الواو،–العطف حروف-الثامنة المسألة
  : االستفهام

 االستفهام همزة بعد الواقعة وثم والفاء الواو، في كلمتهم واختلفت:  "الكفوي قال
  ). ٦٣ اَألعراف سورة( } ربكُم ِمن ِذكْر جاءكُم َأن َأوعِجبتُم{ : تعالى قوله نحو

 قط ذلك قعي ال أنه بدليل  بعدها، مقدر على ال قبلها مذكور على عطف:  فقيل
 الهمزة:  سيبويه وعند  صدارة، لالستفهام ألن العكس؛ بل:  وقيل الكالم أول في

 ما. )٣("المذكور على داخلة حينئذ فالهمزة ،االستفهام لصدارة المكان مقلوبتا والواو
 تدخل التي الواو باب هذا:  "قال إذ ؛كتابه في سيبويه ذكره سيبويه إلى الكفوي نسبه
 األلف عليها وتدخل االستفهام ألف على تدخل ال الواو هذه. . . ستفهاماال ألف عليها

                                                           

 . ١/١١٦ ،المقتصد: الجرجاني )١(
 . ٣٤ ص،المرتجل: ابن الخشاب )٢(

 . ٩٢٢ ص،الكليات: الكفوي )٣(
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 الواو وهذه. . . .  األلف على الواو تدخل وال  باأللف، مستقبل استفهام هذا فإنما
  . )١(" القرآن في كثيرة االستفهام ألف عليها دخلت التي

 على معطوفة االستفهام همزة بعد الواقعة الجملة أن إلى النحاة جمهور ذهب
 على) الفاء – ثم – الواو (العطف حروف تقديم ذلك في واألصل. قبلها الجملة

 في ألصالتها مراعاة قُدمت؛ الهمزة أن إال المعطوفة الجملة من ألنها الهمزة؛
  . )٢(االستفهام

  : )٣(هما قولين في وخالفهم أقواله أحد في الزمخشري ووافقهم
 والعاطف االستفهام همزة بين مقدرة جملة لىع العطف إلى ذهب:  األول القول

         وابن النحاس، جعفر أبو ذلك في وتابعه )٤( موضعه في منهما واحد كل ويكون
  . )٥( عطية

 ِديِن َأفَغَير{  : تعالي قوله في فقال ،والثاني األول:  الوجهين جواز هو الثاني القول

 جملة، على جملة العاطفة، الفاء على اإلنكار همزة دخلت) ٨٣ عمران آل سورة ( }يبغُون اِهللا
 دين فغير أيقولون(: تقديره محذوف على يعطف أن وجوز بينهما الهمزة توسطت ثم
: قوله في يعيش ابن ذكره ما االستفهام همزة صدارة الزمخشري ويؤكد )٦()يبغون اهللا

                                                           

 . ١٨٨ – ٣/١٨٧ ،الكتاب: سيبويه )١(

: ،  وابن يعيش٣/٣٠٧ ،المقتضب: ،  والمبرد١٨٨ – ٣/١٨٧ ،الكتاب: بويهسي: انظر )٢(
 . ١١١ – ٤/١١٠ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ٨/١٥١ ،شرح المفصل

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، : الزمخشري :انظر )٣(
د معوض، مكتبة علي محم/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ/ الشيخ:تحقيق وتعليق

 . ٦٣ ،سورة األعراف، ٤٥٦ /٢م،  ١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١العبيكان، الرياض، ط

، ٥/٢١٢ ،والكشاف ،٥سورة الزخرف آية ، ٤٢٦-٥/٤٢٥الكشاف : الزمخشري: انظر )٤(
 . ٥٨ آية،سورة الصافات

ز في المحرر الوجي:  ابن عطية:  انظرو  ،٢/٢٥٨ ،إعراب القرآن:   النحاس:انظر )٥(
،  ٢الرحالة الفاروق ورفاقه، وزارة األوقاف، قطر، ط: الكتاب العزيز، تحقيقتفسير 
 . ٨/٥٩٢م،  ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 . ٥٧٧-١/٥٧٥ ،الكشاف:  الزمخشري: انظر )٦(



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٦٠٦-  

  

 حيزه في مما ءشي تقديم يجوز وال الكالم، صدر ولالستفهام: "الكتاب صاحب قال"
 له االستفهام أن تقدم قد: الشارح قال ذلك، أشبه وما أزيدا ضربت: تقول ال عليه،
 إلي الخبر من فنقلتها خبرية، تامة جملٍة على دخل حرف أنه ِقبل من الكالم، صدر

 النافية"ما "كانت كما فيها، المعنى ذلك ليفيد عليها متقدما يكون أن فوجب االستخبار،
 على يتقدم ال فكما السلب، إلى معناها فنقلت إيجابية، جملة على دخلت حيث لك،كذ
 المستفهم الجملة من شيء الهمزة على يتقدم ال كذلك المنفي جملة من كان ما"ما"

 للجمهور المخالف الزمخشري قول مالك ابن رد  )١( أزيدا ضربت: تقول فال عنها،
 بين أن فادعى ذلك عن الكشاف في كالمه معظم في الزمخشري غفل وقد:  "بقوله

 من هذا في  بعده، ما بالعاطف عليها معطوفًا محذوفة جملة العطف وحرف" الهمزة"
 ال بدونه المعنى يصح شيء لحذف المدعى ألن يخفي ال ما األصول ومخالفة التكليف

 الزمخشري رجع وقد للثبوت صالحا الحرف ادعاء موضع يكون حتى دعواه تصح
 إلى الباحث ويميل. )٢(" التصدير بتكميل أخواتها على الهمزة ترجيح إلى حذفال عن
 بتقدمها الصدارة عليها االستفهام أدوات لسائر الهمزة ألصالة النحاة؛ جمهور قول
 من الذي العطف حرف أن بابها في الهمزة قوة على والدليل، ")٣(وثم والواو الفاء على
 في جاء كما عليه الصدرية الرتبة لها بل عليها، قدميت ال المعطوف، مثل يقع أن شأنه

  )١٠٠ البقرة سورة( )٤( }عهدا عاهدوا َأوكُلَّما{  . )٨٧ البقرة سورة(}رسوٌل جاءكُم َأفَكُلَّما{ التنزيل

                                                           

 . ٨/٢٧٨شرح المفصل :  ابن يعيش: انظر )١(

طه / د:شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، تحقيق: ابن مالك:  انظر )٢(
 ،الحفاية: ، والبيتوشي٦٤-٦٣هـ ص ١٤١٣،  ٢سن، مكتبة ابن تيمية، طمح
 . ١٨٧-١٨٦ص

 . ١٨٦-١٨٥ ص،الحفاية:  البيتوشي: انظر )٣(

: ، وابن هشام٣١ ص،الجنى الداني: ، والمرادي١/٤٠٠، األمالي: ابن الشجري: انظر )٤(
 . ٤٣ ص،مغني اللبيب



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦٠٧-  

 الحذف، عدم فاألصل الجملة حذف في التكلف من فيه الزمخشري إليه ذهب ما
 ؛المواضع جميع في مطرد غير وإنه )١(. إليه حتاجم غير تكلف الحذف دعوى وإن

 فيه وبأن )٣٣ الرعد سورة( } نَفٍْس كُلِّ علَى قَاِئم هو َأفَمن{ : نحو في يمكن ال إذ"
  .)٢("دليل غير من عليه معطوف جملة حذف

  : والحرفية االسمية بين )٣ ("مع "-التاسعة المسألة
 كان وأضيفت فتحت وإن حرفًا، كان عينه نَتْسكَِّ إن. . . اسم مع: " الكفوي قال

 ذهبت:  سيبويه حكاية وفي جميعا، أي معا وكنا اسما كانت ونُونَتْ فتحت وإن ظرفًا،
  . )٤(" معه من

 إذ ؛كتابه في سيبويه ذكره سيبويه حكاية في السابق النص في الكفوي ذكره ما
 غير استعملت ألنَّها: فقال بتها؟نص شيء ألي ومع، معكم عن الخليل وسألت: "قال

 معه، ذهب وقد معا وذهبا معا جاءا: قولك وذلك نكرة، ووقعت كجميع، اسما مضافة

                                                           

 . ٤٣مغني اللبيب ص:  ابن هشام: انظر )١(

 . ٣١الجنى الداني ص:  المرادي: ظران )٢(

التسكين في : القول األول: على قولين هما) مع( اختلف العلماء في تسكين العين )٣(
: سيبويه:  انظر. الضرورة فقط هو قول سيبويه وتبعه ابن السراج، والسيرافي

. ٢/١٢٦شرح كتاب سيبويه: ، والسيرافي٢/٢١٢األصول: ، وابن السراج٣/٢٨٧الكتاب
أن التسكين لغة ربيعة وغَنْم وروى عنهم ذهبت مع أخيك، وجئت مع : لقول الثانيوا

، ٣٠٥ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٢/٢٤١، شرح التسهيل: ابن مالك: انظر. أبيك
واختار هذا القول ابن يعيش، والرضي، والمرادي، . ٤١٦ ص،مغني اللبيب: وابن هشام
، شرح الكافية:  ، والرضي٢/١٢٨لمفصل شرح ا: يعيش ابن: انظر. وابن هشام

يميل . ٤١٦ ص،مغني اللبيب: ، وابن هشام٣٠٥ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٣/٢٣٢
ألن هذا النقل يقتضي خالف ما ذهب إليه سيبويه من أن السكون  الباحث إلي هذا القول؛

وال لغيره  إذ لم يثبت عنده لغة، وإذا ثبت لغة فال يقال ألحد، لسيبويه ؛شعري اضطرار
المقاصد : الشاطبي: انظر. من السماع، ومن حفظ فمحفوظه حجة على من لم يحفظ

 . ٣/١٨٤ ،التصريح: ، وخالد األزهري٤/١٢٨ ،الشافية

 . ٨٣٩-٨٣٨ ص،الكليات: الكفوي )٤(



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٦٠٨-  

  

 خالل من سيبويه يؤكد  .)١("وقُدام أمام: بمنزلة فجعلوها ظرفًا، صارت معه، ومن
 عند امنصوب ظرفًا وتكون تنوينها، عند حاالً وتكون) مع (اسمية على السابق النص

 واعلم.  إليه مضاف اسم كل في يكون إنما والجر الجر باب هذا: "أيضا وقال إضافتها
يكون وبشيء ظرٍف، وال باسم ليس بشيء:  أشياء بثالثة ينجر إليه المضاف أن 

 خَلُفَ:  فنحو ظرفًا تكون التي الحروف وأما  ،. . . ظرفًا يكون ال وباسم  ظرفًا،
و. . .  وفَوقه وأمامع؛ ملىتقول كما  عليك، من:  تقول ألنك وع قك، ِمنوذهب  فَو 

الظروف من سيبويه عدها السابق النص في. )٢("معِه ِمن .  
 وابن ،)٤(والسيرافي ،)٣(السراج ابن )مع (باسمية القول في سيبويه تبع
 من حرف العين ساكنة) مع( أن إلى النحاة بعض وذهب. )٦(يعيش وابن ،)٥(الشجري

 إنها: النحاس قول: "قال إذ ؛النحاس قول هشام ابن ورد. )٨(والمالقي ،)٧(النحاس ذلك
  )٩(. "مردود باإلجماع حرف حينئذ

 حرفًا كانت لو ألنها العين؛ متحركة أنها ذلك على والدليل اسم) مع (أن والراجح
  . )١٠ (متحرك قبلها كان إذا التحرك الحروف ألن العين؛ تحرك أن جاز لما

                                                           

 . ٢٨٧-٣/٢٨٦ ،الكتاب: سيبويه )١(

 . ١/٤٢٠ ،الكتاب: سيبويه )٢(
  .٢/٢١٢ ،األصول: السراج ابن: انظر )٣(
 . ٢/١٢٦ ،شرح كتاب سيبويه: السيرافي: انظر )٤(
 . ٥٨٤-٢/٥٨٣ ،أمالي ابن الشجري: الشجري ابن: نظر ا)٥(
 . ٢/١٢٨ ،شرح المفصل: يعيش ابن: انظر )٦(
 ،١/٣٧٤الشجري ابن أمالي: الشجري وابن ،١/١٩١القرآن إعراب: النحاس: انظر )٧(

 ارتشاف الضرب: حيان و، وأب٢٤٢-٢/٢٤١شرح التسهيل: مالك وابن ،٢/٥٨٣و
 . ١/٥٣٦المساعد: ، وابن عقيل٣/١٤٥٨

 . ٣٢٩ ص،رصف المباني: المالقي: انظر )٨(
 . ٤١٦ ص،مغنى اللبيب: هشام ابن )٩(
 . ٢/٢١٢، األصول: السراج ابن: انظر )١٠(



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦٠٩-  

 ِمن ذَهب: سيبويه حكاه فيما العرب قول في عليها" من "الجر حرف دخول-
 إن: العرب عن الفراء حكاه وما ،)٢٤ األنبياء سورة()١( }مِعي من ِذكْر هذَا{ "وقرئ معه،

  .)٢("معهم ِمن يقوم ثم القوم مع ليكون الفضل
 واحد والسكون الحركة مع لمعنىا ألن بصحيح؛ ليس حرف العين ساكن نأب القول -

  )٣(. للحرفية سبيل فال
  )٤(االسم عالمات من التنوين ؛ألن اسميتها على دليل وهذا التنوين يلحقها -

  ": وحده"إعراب -العاشرة المسألة 
 عمرا زيد ضرب:  (نحو ومفعول فاعل بعد وقعت إذا" وحده "لفظ:  الكفوي قال

هدحا أي الفاعل من حال نهأ سيبويه فمذهب) وأنه المبرد ومذهب  بالضرب، له موحد 
  . )٥(به المفعول من حاالً يكون أن يجوز

 جعل ما باب هذا: "قال إذ ؛كتابه في سيبويه ذكره ما هو لسيبويه الكفوي نسبه ما
 وحده، به مررت: قولك وذلك. يليه الذي الباب في كالمضاف مصدرا األسماء من

 وحده،:  إذا أنه. . . الخليل وزعم. . . وحده برجل ومررت حدهم،و بهم ومررت
 نصب مثَّل حيث -اهللا رحمه -الخليل وزعم. . . أجاوزه لم فقط به مررت: يريد فإنما

)هدحا أفردتهم: كقولك أنه وخمستهم )وستعمل لم ولكنه تمثيل فهذا. إفرادفي ي 

                                                           

في القراءات السبع، دراسة التيسير : الداني: انظر. الياء بفتح عاصم عن حفص قرأ )١(
-هـ١٤٣٦،  ١لف الشعدني، دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل، طخ/ د:وتحقيق
  . ٤٣٨،  ص٢٠١٥

التيسير في القراءات السبع، دراسة : الداني: انظر. الياء بفتح عاصم عن حفص قرأ     
-هـ١٤٣٦،  ١حائل، طخلف الشعدني، دار األندلس للنشر والتوزيع، /وتحقيق، د

 . ٤٣٨،  ص٢٠١٥
: ، وابن مالك٢/١٢٨ل، شرح المفص: ، وابن يعيش٣/٢٨٧، تابالك: سيبويه: انظر )٢(

 . ٣/١٤٥٧، ارتشاف الضرب: حيان ، وأبو٢/٢٣٩ ،شرح التسهيل

 . ٢/٢٤١، شرح التسهيل: ابن مالك )٣(

 . ٣/١٤٥٨، ارتشاف الضرب: ، وأبوحيان٢/٢٣٩، شرح التسهيل: ابن مالك: انظر )٤(

 . ٩٣١ ص،الكليات: الكفوي )٥(



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٦١٠-  

  

 ذكرت لما )جميعا (مثل يكون وال ،)٢(عما بهم ومررت . : ". .أيضا وقال ،)١("الكالم
 )وحده( فقام واحده به مررت: قولك مكان ألنه ؛)خمستهم(بمنزلة )وحده(وصار لك،
 مذهب أن نجد سبق ما خالل من.  )٣("هذا قلت فكأنك وحده،: قلت فإذا ،)واحده( مقام

 مثل وبه) وحده برجل مررت (حةلص" الفاعل؛ من حال) وحده (أن هو سيبويه
 المصدر، نائب أو مصدر، فهو وأيضا الفاعل، من حال أنه على تدل سيبويه،

 في) وحده(يكون أن يجوز وال )٤("الفاعل من أحواالً تجئ إنما الغالب في والمصادر
 في وتابعه )٥("مختصة غير نكرة ؛ألنه)رجل (من حال) وحده برجل مررت: (نحو
 منصوب)وحده( أن إلى الكوفيون وذهب )٦(يعيش وابن الشنتمري واألعلم الزجاج ذلك
 ،)٧(معا جاءوا: قولك في معا ضد المعنى في فهو غيره، مع ال: أي الظرفية، على

 الضرير هشام وأجاز )٨(قوليه أحد في الضرير وهشام يونس، إلي النحاة بعض وعزاه
 إلى يونس وذهب ) ٩(وحده يخلفه مضمر بفعل منصوبا )وحده(يكون أن الثاني قوله في
 ما ولكن ،)١١(المبرد إلى القول هذا حيان أبو ونسب) ١٠(به المفعول من حال)وحده (أن

                                                           

 . ٣٧٤ – ١/٣٧٣ ،لكتابا: سيبويه )١(

 .عما أي الجماعة )٢(

 . ١/٣٧٨ ،الكتاب: سيبويه )٣(

 . ٢/٢٨٩  ،شرح األشموني: األشموني )٤(

 . ٢/١٧٢ ،حاشية الصبان: الصبان: انظر )٥(

 . ١/٤٣ ،النكت: ، واألعلم٢/٦٣ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٦(

 . . ٣/١٥٦٧ ،تشاف الضربار: ، وأبو حيان١/٢٠٣شرح الكافية: الرضي:  انظر )٧(

 . ٢/١٥٩، شرح الجمل: ، وابن عصفور٣/١٥٦٧ ،ارتشاف الضرب: أبو حيان:  انظر )٨(

 . ٣/١٥٦٧ ،ارتشاف الضرب: ، وأبو حيان١/٢٣٢الزاهر : ابن األنباري: انظر )٩(

 . ٢/١٧٢ ،شرح األشموني: ، واألشموني٣/١٥٦٦ارتشاف الضرب : أبو حيان: انظر )١٠(

 . ٣/١٥٦٦ ،ارتشاف الضرب: حيانأبو: انظر )١١(



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦١١-  

 أن إلى حيان أبو وذهب) ١(الفاعل من حاالً )وحده( أن يؤكد المقتضب في المبرد ذكره
)هدح٢(المفعول أومن الفاعل، من للحال صالح )و(  .  

 إلى وانقسموا الحال موضع وضع مصدر أنه إلى النحاة من جماعة وذهب
 على مصدر إنه: قال والثاني بفعل، له يلفظ لم مصدر إنه: قال منهم األول: فريقين
   ) ٣ (. إيحاده: أي  الزيادة، حروف حذف

 يدل ال وألنه بالظرف، شبهه لبعد الحال؛ على منصوب أنه إلى الباحث يميل
 ظرفًا يجعل أن ينبغى ال مكان وال بزمان ليس ما"أن ذلك ويؤكد ،مكان أو مانز على

   .غيرها أو الظرفية على داللتها من أكثر الهيئة على تدل" وحده "أن كما. )٤("بقياس
  )٥(. ومفعوالً فاعالً فجاء لتصرف مصدرا "وحده "كان لو -
 المبحث هذا في ةالنحوي سيبويه آراء عرض قد الكفوي أن نالحظ سبق مما -

 الكفوي عند ورودا األساليب أكثر هو العرض من النوع هذا وكان. ترجيح غير من
  : يأتي فيما حصرها يمكن  مسائل عشر في ورد حيث

 األمر هذا ورد وقد ،سيبويه برأي يعقب ثم ،النحوية المسألة في رأيه ذكر -أوالً
  . مرات ثالث

 انتهاء بعد معقبا عنها يتحدث التى المسألة في سيبويه برأي مباشرة يبدأ – ثانيا
  . مرات ثالث األمر هذا ورد وقد سيبويه رأي هذا: بقوله النص

 وقد سيبويه، برأي يعقب ثم ،حولها واختالفهم المسألة في النحاة آراء يذكر -ثالثًا
  . مرتين ورد

  . معينة مسألة في المبرد وبين سيبويه بين الخالف توضيح -رابعا

                                                           

 . ٣/٢٣٩ ،المقتضب: المبرد: انظر )١(

 . ٦٠٩ ص ،تذكرة النحاة: أبو حيان: انظر )٢(

شرح : ، وابن عصفور١/٤٣النكت : ، واألعلم٢/٦٣ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٣(
 . ٣/١٥٦٧، ارتشاف الضرب: ، وأبو حيان٢/١٥٩الجمل

 . ٢/١٥٩ ،شرح الجمل: ابن عصفور )٤(

 . ٢/١٦٠ ،شرح الجمل: ابن عصفور )٥(
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ا دليالً باعتبارها سيبويه آراء يذكر كان الكفوي أن نستنتج اوأخيرفيه يثق نحوي 
  . النحاة بين إشكاالً به يحل أو موقفه، به ويدعم

  : الكفوي ِقبل من وترجيحه سيبويه رأي عرض: الثاني المبحث

 على وترجيحها الكفوي عند سيبويه آلراء اعرض المبحث هذا في الباحث يتناول
 بالنص يذكره أن دون سيبويه رأي إلى الكفوي يشير ما فكثيرا النحاة، من غيره آراء

  . آخر رأي على أفضليته أو تفضيله على مؤكدا

  :  لوال بعد المرفوع -األولى المسألة

 من أولى الخبر محذوف مبتدأ" لوال "بعد المرفوع أن سيبويه قول: "الكفوي قال
  . )١("الفعل إضمار من أكثر الخبر إضمار ألن فعله؛ بإضمار فاعل أنه الكسائي قول

: بقوله إليه باإلشارة يكتفي بينما. بالنص سيبويه رأى يذكر لم الكفوي أن نالحظ
  . الكسائي قول من أولى. . . سيبويه قول أن

  . )٢("األسماء بعدها تبتدأ ولوال:  "قال إذ ؛كتابه في سيبويه ذكره القول هذا
 من فإنه اهللا عبد أما. وكذا كذا لكان اهللا عبد والل:  قولك: "آخر موضع في وقال

             : كقولك االستفهام، ألف بعد باالبتداء يرتفع كما باالبتداء وارتفع لوال، حديث
 وهذا ،استخبار ذلك أن غير أخوك زيد عليه رفعت ما على رفعته إنما  أخوك، أزيد
 من الكالم حذف كما الكالم في ياهإ استعمالهم كثر حيث من حذف هذا ولكن.  . .خبر

  . )٣ ()ال إما(
  : هما رأيين إلى) لوال (بعد المرفوع االسم في النحاة انقسم وقد

                                                           

 . ٣٧٩ ص،الكليات: الكفوي )١(

 . ١٤٠ – ٣/١٣٩ ،الكتاب: سيبويه )٢(
 . ٢/١٢٩ ،الكتاب: سيبويه )٣(
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 مبتدأ يعرب) لوال (بعد المرفوع االسم أن إلى والمبرد سيبويه ذهب: األول الرأى
 والفارسي والزجاجي السراج ابن ذلك في وتبعهم الحذف واجب وخبره
   .)٢(البصريين جمهور إلى هشام وابن  المرادي، ونسبه ،)١(شريوالزمخ

 ،)٣( فاعالً يعرب )لوال( بعد المرفوع االسم أن إلى الكوفيون ذهب: الثاني الرأي
 وابن والفراء الكسائي إلى الرأي هذا حيان أبو ونسب ،)٤(والمالقي السهيلي وتبعهم
  . )٥( كيسان

 إلى النحاة جمهور ذهب فقد) لوال( بعد فوعالمر المبتدأ خبر في النحاة واختلف
  . )٦(محذوفًا مطلقًا كونًا يكون أن يجب) لوال (بعد المرفوع المبتدأ خبر أن

 المرفوع المبتدأ خبر أن إلى مالك وابن الشلوبين علي وأبو الشجري ابن وذهب
 بعد أالمبتد خبر كان إذا وحذفه إثباته ويجوز ،مطلقًا كونًا كان إذا يحذف لوال بعد

 الجواب هو) لوال (بعد المبتدأ خبر أن إلى الطرواة ابن وذهب ،)٧(مقيدا كونًا) لوال(
  .  )٩( المذهب هذا المرادي وضعف ،)٨(عينه

                                                           

 األصول: ،  وابن السراج٣/٧٦ ،المقتضب: ،  والمبرد٢/١٢٩ ،الكتاب:  سيبويه: انظر )١(
   مازن المبارك، / د:، تحقيقالالمات: والزجاجي ، ٣١١ ،الجمل: والزجاجي  ،١/٦٨

: ،  والفارسي١٢٩م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥،  ٢دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، ط 
 . ٩٤ ص،اإليضاح العضدي

 . ١/٢٢٠ ،أوضح المسالك: وابن هشام ، ٥٩٩ ص،الجني الداني:  المرادي: انظر )٢(
 . ٥/٩٠ ،شرح المفصل: وابن يعيش، ٧١-١/٧٠ ،اإلنصاف:  األنباري: انظر )٣(
 . . ٢٩٤ ص،رصف المباني: ، والمالقي٢٧٠-٢٦٩نتائج الفكر ص:  السهيلي: انظر )٤(
 . ٣/١٩٠٤ ،ارتشاف الضرب:  أبوحيان: انظر )٥(
ارتشاف : ، وأبو حيان٣/٧٦ ،المقتضب: والمبرد، ٢/١٢٩الكتاب :  سيبويه: انظر )٦(

 . ٣٤٦ ص،مغني اللبيب: وابن هشام ،٣/١٠٩٠ ،الضرب

: وأبو حيان  ،١/٢٧٦ ،شرح التسهيل: وابن مالك  ،٢/٥١٠الي ابن الشجري  أم:انظر )٧(
 . ٣/١٠٨٩ ،ارتشاف الضرب

 ٦٠١ ص، الجني الداني:المرادي: انظر )٨(

 . ٦٠١ ص،الجني الداني: المرادي:  انظر )٩(
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  ): لو( معنى -الثانية المسألة
 هذه.  غيره لوقوع سيقع كان لما حرف) لو (الفضالء بعض قال: "الكفوي قال

 األولى العبارة لصحة المتناع امتناع حرف: غيره ةعبار من أولى وهي سيبويه عبارة
  . )١() ١٠٩ الكهف سورة( } ِمدادا الْبحر كَان لَو قُْل{ :  قوله نحو في

  .  )٢(" غيره لوقوع سيقع كان فلما) لو (أما:  "قال إذ ؛العبارة هذه سيبويه ذكر
  : هي ثالثة مذاهب على"لو"معنى تحديد في النحاة اختلف
 موضوعها"لو" فـ )٣(غيره لوقوع سيقع كان" لو "أن سيبويه قول:  األول المذهب

  . )٤(االمتناع على للداللة موضوعه وليست فقط لشرطها جوابها لزوم تقتضي أنها

  .  )٥(المتناع امتناع حرف" لو"أن النحاة جمهور مذهب:  الثاني المذهب 
  تقتضي وال لشرط،ا امتناع تقتضي" لو "أن مالك ابن قول: الثالث المذهب

 واستلزامه يليه ما امتناع يقتضي حرف: "مالك ابن قال األمر نفس في الجواب امتناع
  .)٦("لتاليه

  .)٧( "تاليه ثبوت لثبوته يلزم تاٍل انتفاء على يدل حرف: "أيضا وقال
  

                                                           

 . ٧٨٦ ص،الكليات: الكفوي )١(

 . ٤/٢٢٤ ،الكتاب: سيبويه )٢(

 . ٤/٢٢٤ ،الكتاب: سيبويه )٣(

 .  ٢٧٦ ص،الجني الداني: المرادي، و٤/١٨٩٨ ،ارتشاف الضرب: أبو حيان: انظر )٤(

            : ، وابن جني١٠١-١٠٠ ص،معاني الحروف:  والرماني،الجمل:  الزجاجي:انظر )٥(
: ، والمرادي٤/١٨٩٨ ،ارتشاف الضرب: ، وأبو حيان١/٣٠٦، سر صناعة اإلعراب

 . ٢٧٦ ص،الجني الداني

الجني الداني : المرادي، و٤/٩٤، رح التسهيلش، و٢٤٠ ص،تسهيلال: الكابن م: انظر )٦(
 .٢٧٥ص

 . ٢٧٥ ص،الجني الداني: المرادي، و٣/١٦٣١، شرح الكافية الشافية: ابن مالك: انظر )٧(
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 في اختلف قد سيبويه آراء عرض في الكفوي منهج أن نالحظ سبق ما خالل من
 هو هنا الهدف إنما رأي لتدعيم سيبويه آراء عرض هنا الغرض يكن فلم ،المبحث هذا

 في التفضيل أفعل استخدام خالل من النحاة من غيره آراء على سيبويه رأي ترجيح
  . غيره وآراء آرائه بين المقارنة
 أولهما في حدد: موضعين في غيره آراء على سيبويه آراء الكفوي رجح قد 
 نحويا تحديد دون النحاة من غيره على رأيه رجح الثانية يف أنه حين في ،بعينه نحويا
  معينا

  : يخالفه ما الكتاب في وجاء لسيبويه الرأي نسبة: الثالث المبحث
 عدم رغم لسيبويه الكفوي نسبها التي اآلراء الباحث يتناول المبحث هذا في

 ليست نهافإ سيبويه كتاب في وجدت وإن اآلراء وهذه  لسيبويه، النسبة هذه صحة
 لسيبويه الكفوي نسبها أخرى آراء وهناك ،سيبويه ذكرها آلخرين هي وإنما ،لسيبويه

  : اآلتي النحو على وهي ،كتابه في ترد ولم ،لسيبويه تكن لم
 : التعريفية) أل(-األولى المسألة

 سيبويه فمذهب اشتباه التعريف معنى وفي  ،باالتفاق للتعريف الالم: "الكفوي قال
 النون هو التنكير حرف أن كما ،فقط) أل (في الساكنة الالم هو لتعريفا حرف أن

 كـ )أل( مجموع التعريف حرف أن الخليل ومذهب لالبتداء، الهمزة وزيدت ،الساكنة
 وهذا األصلي، الحرف من المعوض جزء ؛ألنه الهمزة بقطع أهللا يا: قيل ولذلك ،)هل(

 كتاب في جاء ما يخالف الكفوي ذكره ما )١("سيبويه إليه ذهب فيما الخفاء وإنما ظاهر
 أن غير من) أل (هو عنده التعريف حرف أن الخليل إلى سيبويه نسب فقد سيبويه
            كـ واحد حرف بهما يعرفون اللتين والالم األلف أن الخليل زعم: "قوله في يخالفه

قَد قوله في تفهاماالس ألف كانفصال األخرى من منفصلة منهما واحدة ليست وأن :
 ال االسم عليه بنى بناء لكانتا وسوفَ قَد بمنزلة والالم األلف أن ولوال ،. . . َأُأريد

 وقال ،)٢("وتخرجان للتعريف تدخالن  وسوف، وقَد هْل بمنزلة جميعا ولكنهما يفارقه،

                                                           
  . ٧٧٨ ص،الكليات:  الكفوي )١(
 . ٣٢٥-٣/٣٢٤، الكتاب: سيبويه )٢(
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 لذيا الحرف: "أيضا وقال )١("والرجل القوم،: قولك في االسم تعرف) أل: "(أيضا
 هو وإنما والناس، والرجل، القوم،: قولك في الذي الحرف هو األسماء به تُعرفُ
:  قال حيث ؛)أل (بـ عنها يعبر الخليل كان. )٢("وسوفَ قَد،: قولك بمنزلة حرف
 تكون أن الهمزة وأصل ،)٣ ()أل (يدخلها وال تصرف ال معرفة اإلبل من مئة:  وهنيدة

  .)٤(االستعمال لكثرة تخفيفًا الوصل في حذفت اوإنم ،الخليل عند مقطوعة

 أن قوله في أحمد بن الخليل شيخه يخالف لم سيبويه أن نجد سبق ما خالل من
 في وتابعهما. سيبويه إلى غيره أو الكفوي نسبه ما وليس )أل( هو التعريف حرف

 ري،األنبا البركات وأبو والزمخشري، بابشاذ، وابن والرماني، األخفش، القول ذلك
 قليل األداة في الخالف وهذا" )٥ (. حيان وأبو والرضي، الحاجب، وابن يعيش، وابن

 أداة فيه وبعضهم التُّرك، كلسان التعريف، أداة من خاٍل األلسن وبعض الجدوى،
 في األداة مختلف وبعضهم الفرس، كلسان التعريف عالمة من وحذفها التنكير

 لغة وفي، )٦("تعلل ال أوضاع كلها هذه. . . ث،والتأني التذكير إلى بالنسبة التعريف
  .)٧ (وطيء حمير إلى نسبت )أم( هى التعريف أداة بعض

 لغة في جاءت فقد أصل واأللف )ال (هي التعريف أداة أن إلى الباحث يميل
  .  المنثور وكالمهم العرب وأشعار الكريم، القرآن

                                                           

 . ٤/٢٢٦، الكتاب: سيبويه )١(

 . ٢/١٠١، و٩٩-٢/٩٧ ،مواضع  أخرى الكتاب:  وانظر. ٤/١٤٧الكتاب )٢(

 . ١/٢٨١:  وانظر ، ١/٢٦٥العين : الخليل )٣(

 . ١٤ -٩/١٣ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٤(

: ، وابن بابشاذ٤٥معاني الحروف ص: ، والرماني١/٧ ،معاني القرآن: األخفش: انظر )٥(
، ٣٣٢ ص،المفصل: ي، والزمخشر٤٥١، و٢٧٢-١/٢٧١، شرح المقدمة المحسبة

، وابن ١/٢٤ ،شرح المفصل:  ، وابن يعيش٢٧١ ص،أسرار العربية: واألنباري
، ٣/٢٤١، شرح الكافية: ، والرضي٢/٢٦٩، اإليضاح في شرح المفصل: الحاجب

  . ١/٥١٣، ارتشاف الضرب: وأبوحيان

 . ٢/٩٨٥، ارتشاف الضرب: حيان أبو )٦(

 . ٨٣ ص،مغني اللبيب: ابن هشام، و١/١٤٨ ،التذييل: أبو حيان: انظر )٧(
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  : الحرف من اإلعرابية الحركة موضع-الثانية المسألة
.  قبله أو معه، أو الحرف، بعد تحدث هل الحركة في الناس اختلف: "الكفوي قال
  . )١("الصحيح وهو بها المتحرك حرفها بعد حادثة أنها سيبويه ومذهب

 وليس أحمد بن للخليل القول هذا أن وجدت سيبويه كتاب إلى بالرجوع ولكن
 والضمة والكسرة الفتحة نأ الخليل وزعم: "قال إذ ذلك على سيبويه نص وقد لسيبويه
 سيبويه كتاب في موجود فالنص. )٢("به التكلم إلى ليوصل الحرف يلحقن وهن زوائد،
 هذا أيضا جني ابن نسب. سيبويه ذلك إلى أشار كما أحمد بن الخليل هو صاحبه ولكن
  .)٣(لسيبويه القول

 حلم باب: "فقال ،الحرف من الحركة محل في آراء ثالثة جني ابن ذكر
 تحدث الحركة فإن سيبويه مذهب أما. بعدها أم قبلها أم أمعها )الحروف من الحركات(

 القول ونسب ،)٤("قبله تحدث أنها إلى غيرهما وذهب معه،: غيره وقال. الحرف بعد
 في تكون الحركة بأن القول جني ابن رد ،)٥(للفارسي الحرف مع تحدث الحركة نأب

 ابن وهم بان وبهذا ،)٦(أوجه عدة من سيبويه قول رجحو ،معه أو الحرف قبل المرتبة
  .أيضا الكفوي وهم وبان ،)٧(سيبويه إلى القول هذا نسبة في جني

   :يأتي لما ؛لسيبويه نُسب ما ترجيح إلى الباحث يميل 
  .بصامت االبتداء وجوب: أوالً

 فجميع اطع،المق من النَّوع هذا تعرف وال بحركة، المقطع ابتداء ترفض العربية
 في الكسرة تحقيق إلى العربية تعمد ولهذا بصامت؛ تبدأ أن يجب العربية المقطعية األشكال

  :نحو ،)الوصل همزة (بــ المعروفة الهمزة فتتخلَّق المضارع؛ أوامر

                                                           

 . ٣٧٨ ص،الكليات: الكفوي )١(
 . ٢٤٢-٤/٢٤١الكتاب : سيبويه )٢(
محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : الخصائص، تحقيق: ابن جني: انظر )٣(

-١/٢٨، سر صناعة اإلعراب: ، وابن جني٣٢٩-٢/٣٢١م، ١٩٩٩،  ٤القاهرة، ط
٣١ . 

 . ٣١-١/٢٨، سر صناعة اإلعراب: ابن جني:  وانظر٢/٣٢١، صائصالخ: ابن جني )٤(
 . ٢/٣٢٤، الخصائص: ابن جني: انظر )٥(
، سر صناعة اإلعراب: ، وابن جني٣٢٩ -٢/٣٢١، الخصائص: ابن جني: انظر )٦(

٣١-١/٢٨ . 
 . ١٨٦-١/١٨٥ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٧(
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    انْفَِعل                 نْفَعل                    نْفَِعل                 ينْفَِعل
              افْتَِعل                 فْتَِعل                    فْتَعل                 يفْتَِعل
 بغض قبلها همزة وتخليق تحقيقها من بد ال مقطع بداية في تقع الحركة أن يعني وهذا

 اللُّغات في الكلمة أول في حركة كلُّ: "بروكلمان يقول. )١(وظيفيا الهمزة قيمة عن النَّظر
   .)٢("بهمزة تُسبق أنَّها بمعنى محقَّقة، األصل في تُنطق السامية

  صامتين بين حركة تخليق: ثانيا

 بنية في صامتين توالي لكرهها نظرا صامتين؛ بين حركة تخليق إلى العربية تضطَّر
 قبل الحركة أن يرى من مذهب على الثَّاني الصامت قبل حركة وجود يعني ال وهذا ،الكلمة

  .)٤(الكفوي عنه وسكت ،)٣(جنِّي ابن رده فيما ،الصامت

 بحركة باإلتيان الصامتين بين الفصل إلى تعمد العربية فإن ؛صامتين لتوالي وتفاديا
 السلسة حشو وفي) أولًا (في مر كما الكلمة أول في جديدا مقطعا لتنتج مساعدة؛ إضافية
) شَوْل سوْل، روض،( :مقاطع ففي ،)٥(الوقف وحال المقيدة القوافي في طرفها وفي ،الكالمية

 الساكنة الواو حركت ؛)اللَّه ِواخْشَوا الفَضَل، تَنْسوا ولَا الضلَالَة، اشْتَروا: (من التَّرتيب على
 األخير الصامت قبل ةحرك وجود يعني ال وهذا ،)ص ص ح ص (الطَّويل المقطع من فرارا
   . للصامت الحركة بسبق القائلين ليؤيد

                                                           

 ،٣ط الحديث، األصوات علم خالل من العربي التَّصريف البكوش، الطَّيب: انظر )١(
 ، الحديث الكتب عالم الكلمة، بناء في الصوتية القوانين أثر والشَّايب، ،١٤٨ص م١٩٩٢

 .١٠٤ص ، م٢٠٠٤ ،١ط األردن، ، إربد
 الرياض، جامعة التواب، عبد رمضان/د :ترجمة السامية، اللُّغات فقه بروكلمان،) ٢(

 .٤١ص. م١٩٧٧
 .١/٢٨ اإلعراب، صناعة وسر ،٢/٣١٢ الخصائص، جنِّي، ابن: انظر) ٣(
 .٣٧٨ص الكليات، الكفوي،: انظر) ٤(
، ٦ القاهرة ،ط-مكتبة الخانجي ،فصول في فقه العربية :التواب عبد رمضان :انظر) ٥(

 -١٠٧ص الصوتية، القوانين أثر الشَّايب،و ،٤١٢-٤٠٣ص.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
١١٢. 
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 نهاية في إال العربي المقطع في صامتان يتوالى أن يجوز ال أنه أيضا يعنى وهذا
 بصامتين يبدأ ال العربية في المقطع أن أيضا هذا ويعنى عليه الوقف حالة في الكالم

  .)١("بحركة يبدأ أن عربيال للمقطع يمكن وال بحركة بينهما يفصل لم
  : لبيك -الثالثة المسألة

 له يستعمل ولم المفعول إلى مضاف مثنى مصدر سيبويه عند لبيك: "الكفوي قال
  )٢(".مفرد

 هذا  ،المفعول إلى مضاف مثنى مصدر) لبيك (أن سيبويه إلى الكفوي نسب
 زعم:  "ولهق ذلك على ويدل ،الخليل قول سيبويه ورجح ،أحمد بن للخليل القول
  العرب وبعض  حنان،:  يقولون سمعناهم ألنَّا حواليك؛ بمنزلة تثنية أنها الخليل
 بمنزلة وحواليك  نصب، موضعه ولكن  وغاق، أمس مجري فيجريه لَب ": يقول

  . )٣(" حنانيك
 ابن وتبعهم النحاة جمهور مذهب سيبويه إلى )٤(مالك ابن أيضا القول هذا ونسب

  . )٥(يعيش
  لإلضافة، اللفظ هذا على جاء ولكنه واحد اسم لبيك أن "إلى يونس بوذه

  . )٧(لبيك معنى من اثنان به يراد وال ،التكثير هنا بالتثنية المراد. )٦("علَيك:  كقولك
نَّكأل  تُفرد، أن إلى الباب هذا في تحتاج ولست:  بقوله يونس قول سيبويه رد 

 وسعدي زيٍد لَبى:  تقول ال ألنك ؛ وإليك علَيك زلةبمن ليس أنه تبين االسم أظهرت إذا
   )٩( المصدر على منصوب لبيك أن إلى للفراء ونُسب. )٨(" زيد

                                                           

ي فقه اللغة والفنولوجيا العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، دراسات ف: يحيى عبابنة )١(
 .  ١٠٠م، ص٢٠٠٠،  ١عمان، ط

 . ٨١٧ص، الكليات: الكفوي )٢(
 . ١/٣٥١ ،الكتاب: سيبويه )٣(
 . ١/٣٥١ ،شرح الكافية الشافية:  ابن مالك: انظر )٤(
 ١/٢٩٢ ،فصلشرح الم: وابن يعيش ، ٤٢٤ ص،دقائق التصريف:   ابن المؤدب: انظر )٥(
 . ١/٣٥١ ،الكتاب: سيبويه )٦(
 ابن ، و١/٢٩٢ ،شرح المفصل:  وابن يعيش،٢/١٠٠ ،شرح الكتاب: السيرافي:  انظر )٧(

 . ٤٢٧ ص، دقائق التصريف: المؤدب
 . ١/٣٥١ ،الكتاب: سيبويه )٨(
 . ١١٩ – ١/١١٨ ،شرح المفصل: وابن يعيش، ١/١٩٧ ،الزاهر:  ابن األنباري: انظر )٩(
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 المعاجم معظم ألن تبعهما؛ ومن وسيبويه أحمد بن الخليل إليه ذهب ما والراجح 
 أن القول هذا صحة على أيضا والدليل. )١ ()لبب (مادة في) لبيك (ذكرت العربية
 ألف بقيت كما للظاهر، إضافتها عند حالها على األلف لبقيت يونس قال كما األمر

 على دليل هذا وفي  )٢(عمر وإلى زيد، لدى: نحو للظاهر، إضافنه عند) لدى(و )على(
  يونس ذهب كما مفردا وليس مثنى) لبيك (أن

  : المبالغة صيغ من يعمل ما -الرابعة المسألة
 فَعال:  وهي ،ثالث في محصورة الجمهور عند لمبالغةا صيغ:  "الكفوي قال
 حالة على فمحمول المبالغة صيغ من فُعيالً أن سيبويه عن نقل وما  وفَعول، وِمفْعال
  . )٣(" للنصب العمل

 المبالغة صيغ سيبويه يعمل ،سيبويه كتاب في لما مخالفًا جاء الكفوي ذكره ما
 في يبالغوا أن أرادوا إذا  الفاعل، اسم وأجروا": قال حيث ؛بينها تفرقة دون الخمس
 إال  الفعل، إيقاع من بفاعل أراد ما به يريد ألنه فاعل؛ بناء على كان إذا جراهم األمر

  فَعول،:  المعنى هذا أكثر عليه الذي األصل هو فمما  المبالغة، عن يحدث أن يريد أنه
. )٤("وبصير ،وسميع ،وقدير وعليم،  رحيم، كـ فَِعيل جاء وقد. وفَِعل وِمفْعال، وفَعال
  . )٥(الخمس الصيغ إلعمال الشواهد سيبويه وذكر

  
  
  

                                                           

           -١/١٩٦ ،الزاهر: وابن األنباري،٤٢٥دقائق التصريف ص:  ابن المؤدب: نظرا )١(
         ،تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم :عبد الرزاق الصاعدي/دو، ٢٠٠

 عمادة البحث العلمي،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،  المملكة العربية السعودية
 . ٥٢٠ص م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ األولى،  : الطبعة

 . ١١٩ – ١/١١٨ ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر )٢(

 . ٨٥١ ص،الكليات: الكفوي )٣(

 . ١/١١٠ ،الكتاب: سيبويه )٤(

 . ١١٤-١/١١٠ ،الكتاب: سيبويه: انظر )٥(
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  : قولين إلى الفاعل اسم عمل المبالغة صيغ إعمال في النحاة اختلف

 حمالً ال الفاعل اسم وهو أصلها على حمالً المبالغة صيغ إعمال: األول القول
  .)١(البصريين  قول هذا ،الفعل على

 هو إنما بعدها المنصوب وأن الفعل عمل المبالغة صيغ إعمال عدم: الثاني القول
 يعمل ما في البصريون واختلف )٢ (. الكوفيين قول وهذا مقدر فعل بإضمار منصوب

  : يلي ما هي آراء ثالثة إلى وانقسموا المبالغة صيغ من

 ومن يبويهس رأي وهذا ،بينهم تفرقة دون الخمس الصيغ إعمال: األول الرأي
   )٣(. مالك وابن والسيرافي، الشنتمري، واألعلم الصيمري،: مثل تابعه

 فعيل،( أما )وفَعول وِمفْعال، فَعال،( األولى الثالث الصيغ إعمال: الثاني الرأي
  )٤(. السراج وابن والمبرد، المازني، قول هذا ،تعمالن فال) وفعل

 أما )وفعل وفَعول، وِمفْعال، فَعال،(ىاألول األربع الصيغ إعمال:  الثالث الرأي
  . )٥(الجرمي قول هذا. تعمل فال) فعيل(

 القول هذا تعضد التى الشواهد لورود تابعه ومن سيبويه مذهب إلى الباحث يميل
  . العرب كالم من

                                                           

، األصول: ، وابن السراج٢/١١٣ ،المقتضب: ، والمبرد١/١١٠ ،الكتاب: سيبويه: انظر )١(
 . ٥/٢٢٨٣، ارتشاف الضرب: حيان ، وأبو٦/٧٣شرح المفصل: ، وابن يعيش١/١٢٤

، ٢/٢٠٢ ،شرح الكافية الشافية: ، وابن مالك٦/٧٣، شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر )٢(
 . ٥/٢٢٨٣، ارتشاف الضرب: حيان وأبو

: ، والشنتمري١/٢٢٦التبصرة: ، والصيمري١١٤-١/١١٠الكتاب: سيبويه: انظر )٣(
: شرح كتاب سيبويه، وابن مالك: ، والسيرافي١١٧-١١٦ ص،تحصيل عين الذهب
 . ١٠٣٨-٢/١٠٣٧، شرح الكافية الشافية

، وابن ١/١٢٤، األصول: ، وابن السراج١١٦-٢/١١٤، المقتضب: المبرد: انظر )٤(
 . ٥/٢٢٨٣، ارتشاف الضرب: ، وأبو حيان٦/٧٢، شرح المفصل: يعيش

: ، وأبو حيان٦/٧٢، شرح المفصل: ، وابن يعيش١/١٢٤، األصول: ابن السراج: انظر )٥(
 . ٥/٢٢٨٣، ارتشاف الضرب
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  : التعليل الجارة الكاف معاني من – الخامسة المسألة
كَما َأرسلْنَا فيكُم { ومنه سيبويه حكاه كما التعليل الكاف معاني من: "الكفوي قال
  .  )١(" إرساله ألجل:  أي ، )١٥١سورة البقرة (} رسولًا

  والمرادي،  مالك، ابن إليه نسبه ولكن ،كتابه في سيبويه يذكره لم القول هذا
  .  )٣( عاشور ابن -للتعليل الكاف – الكاف – القول بهذا وقال ،)٢(هشام وابن

 ذلك يعلم ال أنه كما: قوله عن سألته: "سيبويه قال ،أحمد بن لالخلي قول هذا
 لغو، وما  الكاف، أن في العاملة أن فزعم هنا، ها أنَّك كما حق وهذا عنه، اهللا فتجاوز

  .)٤("كأن لفظ مثل لفظها يءيج أن كراهية هنا منها تحذف ال ما أن إال
  : يلي ما السابق النص خالل من نالحظ

 على سيبويه ذكره وإنما سيبويه وليس أحمد بن الخليل هو ابقالس النص صاحب
  . الخليل لسان

 هو المثال في) أن (في العامل بيان هو سيبويه عند النص لذكر الرئيس السبب
 أفادت الكاف أن ننكر أن يمكن ال كما. ذكر كما لغو أو زائدة بعدها ما وأن ،الكاف
  . ذلك إلى ةاإلشار سيبويه يقصد لم ولكن ،هنا التعليل

 في النحاة اختلف ولكن ،للتعليل تأتى وقد األصل هو وهذا للتشبيه، الكاف تأتى
  : هي أربعة آراء إلى للتعليل مجيئها

 ما وهذا ،عليها الكافة) ما(دخول بشرط للتعليل الكاف ىءمج جواز: األول الرأى
 وابن ،)٧(يوالرض)٦( الزجاج، ذلك في وتابعه ،)٥( العرب عن حكاية سيبويه أورده
  .)٨(أقواله أحد في مالك

                                                           

 . ٧٥٥ ص ،الكليات: الكفوي )١(
 ،الجني الداني: والمرادي  ،٧٩١-٢/٧٩٠ ،شرح الكافية الشافية:  ابن مالك: انظر )٢(

 . ٢٤٢ ص،مغني اللبيب:  وابن هشام، ٨٤ص
 . ٢/٩٩، و١/٢٨٧، التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )٣(
 . ٣/١٤٠الكتاب : بويهسي )٤(
: ، وابن هشام١٢٦ ص،المسائل المشكلة:  ، والفارسي٣/١٤٠ ،الكتاب: سيبويه: انظر )٥(

 . ٢٤٢ ص،مغني اللبيب
 . ٣/١٤٠ ،معاني القرآن وإعرابه: الزجاج: انظر )٦(
 . ٤/٣٢٨، شرح الرضي على الكافية: الرضي: انظر )٧(
 . ١٤٧ ص،التسهيل: مالك ابن: انظر )٨(
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  : شروط بدون ،للتعليل )الكاف( يءمج جواز: الثاني الرأى
 من قوم، إلى )٢(هشام ابن نسبه كما النحاة، لبعض الرأى هذا )١(أبوحيان نسب 
  )٧(والسيوطي ،)٦(واألزهري ،)٥(مالك وابن ،)٤(حيان وأبو ،)٣(المالقي هؤالء

 من )٨(لألكثرين هشام ابن نسبه وقد للتعليل)كافال (ىءمج منع: الثالث الرأى
  .  )١٢(عصفور وابن ،)١١(يعيش وابن ،)١٠(والزجاجي ،)٩(المبرد هؤالء

 أقواله أحد في )١٣(مالك ابن رأى هذا:  بقلة للتعليل الكاف مجئ: الرابع الرأى
 ،)١٥(والشاطبي ،)١٤(عقيل ابن:  مثل ،األلفية شراح بعض ذلك في وتبعه

  . )١٦(واألشموني
 من المجردة في جوازه - قيد أو شرط دون للتعليل الكاف يءمج جواز الراجح

 في الكريم القرآن في المعنى بهذا لورودها وذلك ،الزائدة )ما(ب المقرونة وفي )ما(

                                                           

 .٤/١٧١٤، ارتشاف الضرب: أبوحيان: نظرا )١(

 . وأجاز ابن هشام هذا القول. ٢٤٢ ص،مغني اللبيب: هشام ابن: انظر )٢(

 . ٢١٤ ص،رصف المباني: المالقي: انظر )٣(

 . ٤/١٧١٥، ارتشاف الضرب: حيان أبو: انظر )٤(

 . ١/١٩٨، شرح الكافية الشافية: مالك ابن: انظر )٥(

 . ٢/١٦، التصريحشرح : األزهري: انظر )٦(

 . ٤/١٩٤، همع الهوامع: السيوطي: انظر )٧(

 . ٢٤٢ ص،مغني اللبيب: هشام ابن: انظر )٨(

 . ٤/١٤٠، المقتضب: المبرد: انظر )٩(

 . ٣٩ ص،حروف المعاني: الزجاجي: انظر )١٠(

 . ٨/١٤٣، شرح المفصل: يعيش ابن: انظر )١١(

 . ١/٤٤٧ ،شرح الجمل: عصفور ابن: انظر )١٢(

 . ١/١٩٨ ،شرح الكافية الشافية: مالك ابن: ظران )١٣(

 . ٢/٢٦، شرح األلفية: عقيل ابن: انظر )١٤(

 . ٣/٦٦٢ ،المقاصد الشافية: الشاطبي: انظر )١٥(

 . ٢/٩٧ ،شرح األشموني: األشموني: انظر )١٦(
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 وقُْل{ : تعالى قوله وفي. لهدايتكم: أي )١٩٨ البقرة سورة( }هداكُم كَما واذْكُروه{: تعالى قوله

بر اارمهما حاِني كَميبا رِغيرأي  للتعليل، كما في الكاف أن والظاهر ")٢٤ اإلسراء سورة( } ص  :
  )١(". واالفتقار الصغر حالة في إلي إحسانهما على وجزاء لي، لتربيتهما ارحمهما رب

  : سوف -السادسة المسألة
 السين عنها وينوب دوالوعي للتهديد تذكر كلمة سوف:  سيبويه قال:  "الكفوي قال

  . )٢(" أيضا الوعد في) أن (يزاد وقد
 أما: " سيبويه يقول إذ ؛كتابه في القول هذا سيبويه يذكر لم األمر حقيقة وفي

  . )٣(" سوفنه:  يقول تراه أال بعد يكن لم فيما فتنفيس) سوف(
 على والغالب: "قال إذ ؛بابشاذ ابن ذكره  الكفوي عند الوارد القول هذا لكن

 تستعمل وقد الوعد، في استعمالها السين وعلى والتهديد الوعيد في استعمالها)سوف(
  .)٤("الوعيد في والسين الوعد ي ف)سوف(

 في االستقبال مدة بأن القول هشام ابن ورفض ،)٥(تساويهما إلى مالك ابن وذهب
  . )٦ ()سوف (مع منه أضيق السين

 في ترد ولم ،له ليست أنها لسيبويه يالكفو نسبها التي المسألة هذه في نالحظ
  . كتابه

                                                           

 . ٦/٢٦ ،البحر المحيط: حيان أبو )١(

 . ٥٠٠ ص،الكليات: الكفوي )٢(

 . ٤/٢٣٣ ،الكتاب: سيبويه )٣(

يوسف المرعشلي ورفاقه، دار /البرهان في علوم القرآن تحقيق د: الزركشي: انظر )٤(
اإلتقان في علوم : ، والسيوطي٤/٢٤٨م، ١٩٩٠-هـ١٤١٠،  ١المعرفة، بيروت، ط

–مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : القرآن، تحقيق
 . ١١٠٨ ص،المدينة المنورة

 . ١/٢٧، شرح التسهيل: ابن مالك: انظر )٥(

 . ١٩٥ ص،مغني اللبيب:  ابن هشام: انظر )٦(



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦٢٥-  

 الزمنية داللته فينقالن المضارع الفعل على يدخالن التنفيس حرفا وسوف السين
 سيبويه إلى نسب ما على الدليل الكريم القرآن في ورد لقد. االستقبال إلى الحال من
: الخير في فقالوا"، بالخير خاص الوعد ،والتهديد والوعيد للوعد سوف إفادة من

 ولَسوفَ{: تعالى قوله الوعد أمثلة من ،")١(واإليعاد الوعيد: الشر وفي والعدة، الموعد
ِطيكعي كبى رضالظفر من الدنيا في أعطاه لما شامل موعد هذا")٥ الضحى سورة( } فَتَر 

 أيضا ذلك من )٢(. ينقطع ال مستمر به الموعود العطاء وهذا الثواب من له ادخر ولما
 الذي الجزيل بالثواب وعد اآلية في )٢١ الليل سورة( } يرضى ولَسوفَ{  : تعالى قوله

 في الوعد لتحقيق )سوف (التنفيس وحرف الخيرات من له أعد وما صاحبه يرضى
 يتغلغل:  أي ،)٩٨ يوسف سورة ( }ربي لَكُم َأستَغِْفر سوفَ قَاَل{  : تعالى كقوله المستقبل

  .  )٣(المديد المستقبل أزمنة في ضاهر
 الفعل على ويدخل. المستقبل في يحدث والفعل الشر في والتهديد الوعيد يأتي
 قوله ذلك أمثلة من.  ومعنى لفظًا المضارع الفعل على ويدخل فقط، معنى الماضى

 يخِْزيِه عذَاب يْأِتيِه من مونتَعلَ سوفَ عاِمٌل ِإنِّي مكَانَِتكُم علَى اعملُوا قَوِم ويا{: تعالى
نمو وه وا كَاِذبتَِقبارِإنِّي و كُمعم ِقيبنجد السابقة اآلية في) ٩٣ هود سورة( } ر 

  .  مستأنفة )تَعلَمون سوفَ( وجملة وغلظة شدة فيه لقومه شعيب سيدنا خطاب
  )٤(ودرهما شاة الشاء بعت:  قولهم في الواو -السابعة المسألة

 بمعنى" ودرهما الشاه بعت:  "قولهم في الواو أن:  سيبويه وعن:  "الكفوي قال
  ". )٥(واحد واٍد من وهما  لإللصاق، والباء واالشتراك للجمع الواو أن وتحقيقه الباء

                                                           

عبد العليم / أ:ز من لطائف الكتاب العزيز، تحقيقبصائر ذوي التميي: الفيروزابادي )١(
 . ٥/٢٣٨م، ١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطحاوي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

 . ٣٠/٣٩٨،التحرير والتنوير: ، وابن عاشور٨/٤٨١، يطالبحر المح: أبو حيان: انظر )٢(
 . ٣٠/٣٩٢،التحرير والتنوير: ابن عاشور:  انظر )٣(
 الكفوي عند العبارة وردت) ودرهما شاء الشاة بعت (والصواب نقص هنا أن أعتقد )٤(

 الشاة بعت:  قولهم في الواو: "قال حيث ؛النقص يعتريها أنه أعتقد مختلفة بصيغة
العبارة في النقص بسبب المعنى في الخلل العبارة من واضح" اودرهم . 

 . ٩٢٣ – ٩٢٢ ص،الكليات: الكفوي )٥(
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 بعتُ:  يجوز أنه الخليل وزعم "سيبويه قال إذ ؛أحمد بن للخليل هو الرأي هذا
 الواو وصارت  للشاة، خبرا بدرهم ويجعل  بدرهم، شاةً يريد إنما  ودرهم، شاةُ الشاء

  . )١(مع معنى في  وضعيته، رجل كلُّ:  قولك في كانت كما  المعنى، في الباء بمنزلة
 شاةً الشاء وبعتُ  ومالُك، أعلم وأنتَ: كقولهم الجر باء بمعنى هي الواو"

 على يدل للشاة خبرا بدرهم يجعل: الخليل قول . )٢("ظاهر وهو جماعة قاله.  ودرهما
. حال نصب موضع في والخبر المبتدأ من والجملة خبر )بدرهم(و مبتدأ )شاة (أن
: تقول كما محذوف، فالخبر مقرونان، ودرهم شاة: فتقديره ودرهم، شاةُ: قال إذا فأما"
 الكالم معنى فصح) مع( معنى الواو في ألن ضيعته، مع بمعنى ،"وضيعته رجل كل"

            خبرا قدر الشاة على وعطفه الدرهم رفع لما ودرهم شاة الشاء بعت وكذلك بذلك،
  .")٣(مقرونان وهو مع "معنى عن يخرج ال

  مسعرا، موضع في جعلت حاالت هي المنصوبة األسماء هذه: "السيرافي قال
  بدرهم، شاة على امسعر الشاء بعت فالمعنى  بدرهم، شاة الشاة بعت:  قلت فإذا

 الدرهم فاقترن  شاة، على وعطف الدرهم خفض فبطل الباء معنى في الواو وجعلت
 الحال ،)٤("ثمنًا والدرهم مثمنًا الشاة كانت وإن اآلخر، على أحدهما فعطفت والشاة

. والعوض للمقابلة هنا والباء بدرهم، شاة على  مسعرا الشاء بعت: والتقدير )مسعرا(
 الشاء:  والتقدير منصوب، عليه معطوف: ودرهما. منصوبة الشاء من حال: اةوش

  )٥(. بدرهم شاة  مسعرا
  :  المشددة) لما (أقسام -الثامنة المسألة

 الماضي على دخل إن  ،)لما (كلمة الكلمات أعجب سيبويه قال: "الكفوي قال
       الماضي على ال خلد وإن  حرفًا، يكون المضارع على دخل وإن ظرفًا يكون

                                                           

 .١٦٠ -٢/١٥٩، شرح المفصل: ابن يعيش: ، و انظر١/٣٩٣الكتاب : سيبويه )١(
 . ٤٤٤ ص،مغني اللبيب: ابن هشام )٢(
 . ١٦٠-٢/١٥٩، شرح المفصل: ابن يعيش )٣(
 كتاب تفسير في النكت: األعلم: وانظر ،٢/٢٨٤، سيبويه كتاب شرح: السيرافي )٤(

 . ٢/٦سيبويه
 . ١/١٨٩، المقتضب: المبرد )٥(
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 . )١ ()٤ الطارق سورة(} حاِفظٌ علَيها لَما{: نحو) إال (بمعنى يكون المضارع على وال
 أما: " قوله سيبويه ذكر فقد سيبويه كتاب في ورد ما يخالف لسيبويه الكفوي نسبه ما
 فإنما ذكرنا، لما) لو (بمنزلة تجيء وإنما  غيره، لوقوع وقع الذي مرلأل فهي):  لما(

 وهي الحينيه لما هي لما أنواع من كتابه في سيبويه ذكره ما. )٢(" وجواب البتداء هما
  . الظروف من وليست )لو( مثل حرف عنده

  : هي أقسام ثالثة ىإل معانيها بحسب المشددة) لما (تنقسم

 وجدت جملتين فتقتضى بالماضى تختص هي:  الظرفية أو الحينية لما -١
 أو ماضيا فعالً جوابها ويكون،أكرمته جاءني لما: نحو أوالهما وجود عند انيهماث

 مضارعا وفعال مالك، ابن عند أوبالفاء العلماء باتفاق الفجائية بإذا مقرونة اسمية جملة
 لما تسمى لذلك) حين (معنى إلى باإلضافة الشرط داللة وتحمل ،)٣(عصفور ابن عند

 عليها وأطلق )٤(لوجوب وجوب حرف أو. التوقيتية أولما رطيةالش لما الحينيةأو
 لفظًا، أو معنى الماضى الفعل على إال تدخل ال كما )٥( التعليقية التعليقية لما المرادي
  . )٦(األول الفعل وقوع على وقوعه يترتب جواب إلى وتحتاج لفظ دون أومعنى

 حرفًا عدها -األول: فريقين لىإ الحينية لما واسمية حرفية في العلماء اختلف
  .  )٧(عصفور وابن حيان، وأبو المالقي، وتابعه سيبويه:  هؤالء ومن

                                                           

 . ٧٩٠ ص،الكليات: لكفوي ا)١(

 . ٤/٢٣٤ ص ،الكتاب: سيبويه )٢(

 . ٣٥٦ ص،مغني  اللبيب: هشام ابن: انظر )٣(

: المالقي، و٣٥٥ ص،مغني  اللبيب: هشام ،  وابن١٩٩ صة،األزهي: الهروي: انظر )٤(
 . ٢٨٣ ص،رصف المباني

 . ٥٩٤ ص،الجنى الداني:  المرادي: انظر )٥(

 . ٥٩٥ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٢٨٤ ص،رصف المباني:  المالقي: انظر )٦(

 . ٥٩٤ ص،الجنى الداني: ، والمرادي٢٨٤ ص،رصف المباني:  المالقي: انظر )٧(
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 والفارسي، السراج، ابن: هؤالء ومن الظرفية على منصوب اسما عدها: الثاني
: مالك ابن وقال. )٢(المذهب هذا المالقي رد. )١(يعيش وابن والزمخشري، جني، وابن
 الرأيين هشام ابن ذكر   ،)٤(المذهبين بين جمع آخر موضع وفي ،)٣(إذ بمعنى أنها
  )٥(. ترجيح دون

 من له محل ال ربط حرف أو منصوب زمان ظرف الحينية )لما (أن الراجح
 بأي أخذ من يخطأ فال ،نظره وجهة تؤيد التى وأدلته حجته فريق لكل ألن ؛ اإلعراب

  . التركيب في أو النطق في تغيير إلى ذلك يؤدي ال كما ،الرأيين من
  : الجازمة لما -٢

 التى الحينية) لما (عكس للماضي معناه فتصير المضارع للفعل جازمة تكون
 ،للمضى والقلب والجزم والنفي الحرفية في) لما( )لم (تشترك ،الماضى بالفعل تختص
   )٦(. ليهاع الوقف يجوز ولذلك ،النفي في وباالستمرار الشرط، بمصاحبة) لم (وتنفرد

 والمعنى ،اإلثبات في) قد (نظيرة النفي في وهي التوقع، معنى فيها الجازمة لما
  )٧(. الزمخشري ذكره هذا منتظر متوقع ذلك إتيان أن

  : االستثنائية لما -٣
 تشدد أن الشرط فإن زيد، إال أي "زيد لما ضربك إن: كقولك )إال (بمعنى هي

 موضعين في إال تستعمل وال. حرف أنها على العلماء رجمهو اتفق). لما (من الميم
                                                           

، ٨٣كتاب الشعرص: ارسي، والف٣/١٧٩، ٢/٢٣٤األصول: ابن السراج: انظر )١(
 ، وشرح الكافية الشافية٢٤١ص، التسهيل: ، وابن مالك١٩٩ص األزهية: والهروي

الجنى الداني : المرادي، و٢٨٤ ص،رصف المباني: المالقي، و١٦٤٤-٣/١٦٤٣
 . ٣٥٥مغني اللبيب ص: ، وابن هشام٥٩٤ص

 . ٢٨٤ ص،رصف المباني:  المالقي: انظر )٢(

 .  ٢٤١ ص،تسهيلال:   ابن مالك: انظر )٣(

 .  ٥٩٤ ص،الجنى الداني:   المرادي: انظر )٤(

 . ٣٥٦ ص،مغنى اللبيب:  ابن هشام: انظر )٥(
: ، والمرادي٢٨١رصف المباني ص: ، والمالقي١٩٧ ص،األزهية:   الهروي: انظر )٦(

 .  ٥٩٢ ص،الجنى الداني
 .  ١/٢٥٣، الكشاف:   الزمخشري: انظر )٧(
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 وحمزة عاصم قراءة ومنه النفي، وبعد فعلت، لما باهللا نشدتك: نحو القسم في: هما
}ِإنا كُلٌّ ولَم ِميعنَا جيلَد ونرضح١(. جميع إال كل ما: أي ،). . . ٣٢يس سورة( }م( 

 الدور قليلة هي. والفراء والكسائي، وسيبويه، لالخلي حكاه) لما( أقسام من القسم هذا
  .  )٢(العرب كالم في

 العرب لغة في يعرف ال االستثنائية ،لما أن إلى والجوهري عبيد أبو وذهب
  .  )٣(مطلقًا

 بتركيب مقيد أنه يصرح ولم" إال"بمعنى تأتي أنها  إلىالنحاة بعض وذهب
   )٤(معين

  .تبعهما ومن وسيبويه الخليل قول هو الراجح
 وقيل الجمهور، مذهب وهو) ما(و )لم (من مركبة: فقيل لما في اختلف

 إال يليها ال الجازمة أن اللفظ جهة من الثالثة )لما (أقسام بين الفرق" ،)٥(بسيطة
 المعنى، مستقبل اللفظ ماضي إال يليها ال )إال( بمعنى والتى المعنى، ماضي مضارع

 منفى مضارع أو والمعنى اللفظ إالماضى ليهاي ال لوجوب وجوب حرف هي والتى
  . )٦("لم بـ

  : التعجيبة) ما (إعراب -التاسعة المسألة
 وعند سيبويه عند نكرة أنه مع مبتدأ) ما (فإن" زيدا أحسن ما:  "الكفوي قال
 وهو) ما (إلى راجع ضمير وفيه  خبره،) أحسن(و  قوليه، أحد في أيضا األخفش

                                                           

: ، والمرادي٢٨٢ ص،رصف المباني: ، والمالقي١٩٨هية صاألز:  الهروي: انظر )١(
 .  ٥٩٣ ص،الجنى الداني

: ، والمرادي٢/٢٩، معاني القرآن: ، والفراء١٠٦-٣/١٠٥ ،الكتاب: سيبويه: انظر )٢(
 .  ٥٩٤ ص،الجنى الداني

 .  ٦/٤٠٨، الدر المصون: ، والسمين الحلبي٦/٢١٩، البحر المحيط: أبو حيان: انظر )٣(

: ، والزجاجي٢/٣٠٦، إعراب القرآن: ، والنحاس٣/٨٢معاني القرآن: الزجاج: انظر )٤(
 .  ٣٥٢ ص،رصف المباني: ، والمالقي٢٦ ص،حروف المعاني

 .  ٥٩٢ ص،الجنى الداني: المرادي: انظر )٥(

 .  ٥٩٧ ص،الجنى الداني: المرادي: انظر )٦(
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 وإنما ،لسيبويه يكن لم لسيبويه الكفوي نسبه ما  ،)١(" فعولهم بعده والمنصوب فاعله
 أحسن ما:  قولك: " قال إذ ؛الكتاب في ذلك وذكر سيبويه وتبعه أحمد بن للخليل هو
  التعجب، معنى ودخله  اهللا، عبد أحسن شيء:  قولك بمنزلة أنه الخليل زعم.  اهللا عبد

  . )٢("به يتكلم ولم تمثيل وهذا
  : هي شتى مذاهب التعجيبة) ما (إعراب في حاةالن ذهب وقد-
 بعدها والجملة مبتدأ، وهي شيء بمعنى تامة نكرة أنها يرى:  األول المذهب-١

 وجمهور وسيبويه، الخليل، قول هذا.  عنه أحسن شيء:  والتقدير خبر رفع محل في
  . )٣(األخفش أقوال وأحد  البصريين،
 الخشاب، وابن والفارسي، اج،السر وابن المبرد، القول هذا إلى وذهب
 هذا ضعف. )٤(عصفور وابن مالك، وابن يعيش، وابن والزمخشري، واألنباري،

  . )٥( ستراباذياأل الرضي القول
 صلة بعدها والجملة الذي بمعنى موصولة ناقصة معرفة) ما: (الثاني المذهب-٢

):  زيدا سنأح ما (في والتقدير محذوف والخبر اإلعراب، من لها محل ال الموصول

                                                           

 . ٨٠٨ ص ،الكليات: الكفوي )١(

 . ٧٣ – ١/٧٢ ،الكتاب: سيبويه )٢(

: ، والمبرد٤٩ ص،، والجمل المنسوب للخليل٧٣ –١/٧٢ ،الكتاب: سيبويه: انظر )٣(
 . ٥٢٤ ص،الحفاية: ، والبيتوشي١٧٧-٤/١٧٦المقتضب

: ،  والفارسي١/٩٩ ،األصول: ،  وابن السراج٤/١٧٣ ،المقتضب:  المبرد: انظر )٤(
أسرار : واألنباري ، ١٤٧ -١٤٦ ص،المرتجل: وابن الخشاب ، ١٣١ ص،اإليضاح

شرح : وابن يعيش ، ٢٧٦ ص،المفصل: ،  والزمخشري١١٣ -١١٢العربية ص
شرح :  وابن عصفور  ،٣/٣١ ،شرح التسهيل:  ط الخطيب وابن مالك٧/٢٤٨المفصل 
 ١/٥٨٣الجمل 

 . ٢٣٤ – ٤/٢٢٣ ،شرح الكافية:  الرضي: انظر )٥(
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 هذا ورد.  )١(الكوفيين وبعض األخفش أقوال أحد هذا.  عظيم شيء زيدا أحسن الذي
  . )٢(مالك وابن يعيش ابن القول

 بعدها والجملة مبتدأ، التعجب معنى داخلها استفهامية) ما (: الثالث المذهب-٣
 إلى ونسب ويهدرست ابن الفراء رأي هذا .زيدا أحسن شيء:  أي  والتقدير، عنها خبر

 لسيبويه الكفوي نسبه ما أن نجد سبق ومما ،)٤(القول هذا مالك ابن ورد ،)٣(الكوفيين
  . )٥(أحمد بن للخليل هو إنما ،سيبويه رأي يكن لم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

وابن  ، ٧/٤٩ ،شرح المفصل: وابن يعيش ، ١/١٠٠ ،صولاأل: ابن السراج:  انظر )١(
شرح :  وابن عصفور ، ١٤٧ ص،المرتجل: وابن الخشاب ، ٢/١٤٩ ،المساعد: عقيل
 . ١/٥٨٢ ،الجمل

 ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ٢٥٠ – ١/٢٤٩ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٢(
٣/٣١ . 

 . ٢/١٤٨ ،المساعد: وابن عقيل ، ٧/١٤٩ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٣(
 . ٣/٣٢ ،شرح التسهيل:  بن مالكا: انظر )٤(
 . ٣/٣٢ ،شرح التسهيل: وابن مالك ، ٧/٢٤٩ ،شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر )٥(
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  الخاتمة
  : هي الدراسة إليها توصلت التي النتائج بعض الخاتمة تتضمن

 المباشر النقل األولى الطريقة: هما نطريقتي سيبويه آلراء عرضه في الكفوي سلك -
 سيبويه قول بذكر وذلك ،المباشر غير النقل الثانية والطريقة سيبويه، كتاب من

 آراء ينسب جعلته التي هي الطريقة هذه ولعل ،سيبويه كتاب إلى اإلشارة دون
  . خاطئة بطريقة لسيبويه

 : هي ائلمس عشر في وذلك ،ترجيح دون سيبويه آراء بعض الكفوي عرض -
) حاشا(-الثالثة المسألةو ،)إذن (معنى-الثانية والمسألة ألبته،-األولي المسألة

 في الرفع عامل -أوالً:  المعنوي العامل- الرابعة والمسألة االستثنائية،
 أول، وزن -الخامسة والمسألة المضارع، الفعل رافع: وثانيا المبتدأ،

 -السابعة والمسألة ،)في (الجر رفح مع) دخل (استعمال -السادسة والمسألة
 والفاء، الواو،–العطف حروف-الثامنة والمسألة والبناء، اإلعراب ألقاب
 االسمية بين )مع (-التاسعة والمسألة االستفهام، همزة بعد الواقعة -وثم

  ".  وحده "إعراب-العاشرة والمسألة والحرفية،
 المسألة:  هما مسألتين على شتملوا الكفوي ِقبل من وترجيحه سيبويه رأي عرض -

  ). لو( معنى -الثانية المسألة و لوال، بعد المرفوع -األولى
 مسائل تسع على واشتمل يخالفها ما الكتاب في وجاء لسيبويه آراء الكفوي نسب -

 أحمد بن للخليل هي إنما ،له ليست وهي ،لسيبويه الكفوي نسبها مسائل ست منها
 موضع-الثانية المسألةو التعريفية،) أل(-األولى ألةالمس : وهي سيبويه وتبعه

 من– الرابعة والمسألة لبيك، -الثالثة والمسألة الحرف، من اإلعرابية الحركة
 شاة الشاء بعت:  قولهم في الواو -الخامسة والمسألة التعليل، الجارة الكاف معاني

  . التعجيبة) ما (إعراب -السادسة والمسألة ، ودرهما،
 وإنما ،سيبويه كتاب في ترد ولم ،سيبويه إلى الكفوي نسبها سوف – ومسالة

  . لسيبويه نسبة دون بابشاذ ابن هو القول هذا قال الذي
  .الكتاب في ترد ولم ،لسيبويه الكفوي نسبها أيضا المشددة لما أقسام– ومسالة
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. فهايخال ما الكتاب في وورد لسيبويه الكفوي نسبها المبالغة صيغ عمل -ومسألة
 نقلها قد الكفوي أن إلى له ليست وهي لسيبويه آراء نسبة في الوهم أمر يرجع وربما

  .  سيبويه لكتاب رجوع أو تمحيص دون المتأخرين كتب عن
 مثل الصحيح الفهم سيبويه عبارة فهم لعدم وذلك ؛ لسيبويه خطأ نسبت آراء هناك -

  ". إذن" معنى مسألة
  .كتابه في متعددة مواضع في المسائل لورود بويهلسي الرأي نسبة في الخطأ وقع -
 له يتيسر لم الكفوي أن إلى ترجع ربما لسيبويه خطأ الكفوي نسبها التى اآلراء أكثر -

  . المتأخرين مؤلفات عن نقلها إنما كتابه في سيبويه آراء على االطالع
 بن ليلللخ هي إنما لسيبويه اآلراء بعض نسبة في الكفوي دقة عدم البحث كشف -

  . أحمد
 واستعماله لسيبويه موافقته خالل من البصرية الكفوي نزعة البحث أثبت -

  .   البصرية للمصطلحات
* *  
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  والمراجع   قائمة المصادر
  ) دكتور: (أحمد الشرقاوي إقبال

 . ١٩٨٧ ، ١ ط– لبنان –معجم المعاجم،  دار الغرب اإلسالمي،  بيروت 

 ) هـ ٢١٥ ت ( مسعده   بن   سعيد    : األوسط   األخفش

 -  القاهرة  - الخانجى   مكتبة  -  قراعة   محمود   هدى / د   :، تحقيق   القرآن   معاني - 

 م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١١-١ ط 

 ) هـ ١٣٣٩ ت  ( البغددى   باشا   إسماعيل    : باشا   إسماعيل

  دار   . والفنون   الكتب   أسامى   عن   ظنونال   كشف   على   الذيل   في   المكنون   إيضاح  - 
 لبنان  -  بيروت  - الحديثة   العلوم 

 - الجليلة   المعارف   وكالة  ) المصنفين   وآثار   المؤلفين   أسماء )العارفين   هدية - 

  م ١٩٥١  سنة  ،استانبول 
  )هـ٥٤٣ت(أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي: األصفهاني

إبراهيم بن محمد أبوعباة، مطبوعات جامعة اإلمام .  تحقيق دشرح اللمع،-
  . م١٩٩٠-هـ ١٤١١، ١محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط

  )هـ٤٧٦  ت  ( عيسى   بن   سليمان   بن   يوسف   الحجاج   بو أ   :الشنتمرى   األعلم

  منشورات   . سلطان   المحسن   عبد   زهير / د   تحقيق   سيبويه،    كتاب   تفسير   في   النكت   

 م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ - ١ ط   الكويت   العربية،    المخطوطات   معهد 

  ) هـ ٥٧٧  ت(   األنبارى   محمد   بن   الدين   كمال   الرحمن   عبد   : األنباري   ابن
  محمد   الشيخ    :تحقيق   والكوفيين،    البصريين   بين   الخالف   مسائل   في   اإلنصاف  - 

 -  هـ ١٣٨٠  ، ٤ ط، القاهرة  ،التجارية الكبري المكتبة   الحميد،    عبد   الدين   محى 

   . م ١٩٦١
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سعد  وائل محمودمحمد راضي محمد مدكور، و. د  :أسرار العربية، تحقيق  - 
فيصل الحفيان، الوعي اإلسالمي، اإلصدار الخامس / د:عبد الباري، مراجعة

 م٢٠١٥-هـ١٤٣٦والتسعون، 

  )  هـ ٣٢٨  ت  ( القاسم   بن   محمد   بكر   أبو    : األنباري   ابن

  هـ ١٣٣٩  ،    بغداد   الضامن،    حاتم  . د   :تحقيق   الناس،    كلمات   معانى   في   الزاهر  - 
  .  م ١٩٧٩ -

  : بروكلمان كارل: بروكلمان
 القاهرة، المعارف، دار النجار، الحليم عبد/د :ترجمة العربي، األدب تاريخ-

  .٥ط
 الرياض، جامعة التواب، عبد رمضان/د :ترجمة السامية، اللُّغات فقه-

  .م١٩٧٧
  )هـ٥٨٢ت (أبو محمد عبد اهللا بن بري المصري:  ابن بري

 مصطفى حجازي، :تحقيق وتقديم، التنبيه واأليضاح عما وقع في الصحاح-
   .١٩٨٠، ١ة المصرية العامة للكتاب، ط علي النجدي ناصف،  الهيئ:مراجعة
  ،) دكتور(البكوش الطَّيب: البكوش

  .م١٩٩٢ ،٣ط الحديث، األصوات علم خالل من العربي التَّصريف-
  ). هـ١٣٤٨ت(أحمد بن المأمون: البلغيثي

          / األستاذ:ع بقطع همزة البتة، تحقيق وتعليقاستدراك الفلتة على من قط-
د القادر، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد عبد القادر أحمد عب

أبريل -هـ١٤٢٢ العدد الثالث والثالثون، محرم ،٩للثقافة والتراث، السنة
  .  م٢٠٠١
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 )  هـ٤٤٢  ت ( المعري   التنوخى   مسعر   بن   المحاسن   أبو   :التنوخي

  عبد  / د    :  تحقيق   ،    وغيرهم   وفيينوالك   البصريين   من   النحويين   العلماء   تاريخ  - 
  اإلمام   جامعة   نشر  -  الرياض  - لألوفست   الهالل   دار   مطابع  -  الحلو   محمد   الفتاح 

 م ١٩٨١-  هـ ١٤٠١ -١ ط   ،    اإلسالمية   سعود   بن   محمد 

  الجرجانى   محمد   بن   رحمنال   عبد   بن   القاهر   عبد   بكر   أبو   القاضى: الجرجانى

 ) هـ ٤١٧ ت( 

 -  الرشيد   دار  -  المرجان   بحر   كاظم  / د   :تحقيق   ،    يضاحاإل   شرح   في   المقتصد  - 

  . م ١٩٨٢   سنة   العراقية،    الجمهورية 

  )  هـ ٣٩٢  ت  ( جنى   بن   عثمان   الفتح   أبو    :جني   ابن

سميح أبو مغلي، دار مجدوالي للنشر، عمان، / د  :تحقيق   ربية، اللمع في الع- 
  . م١٩٨٨

  للكتاب،    العامة   المصرية   الهيئة  -  النجار   على   محمد    :  تحقيق   ،    الخصائص  - 

 م١٩٩٩  ،   ٤ ، ط   القاهرة 

  بيروت  - الفكر   دار  -  هنداوى   حسن  / د   :تحقيق    ،    اإلعراب   صناعة   سر  - 

    م ١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥

  مصطفي   إبراهيم   :  تحقيق   المازنى   عثمان   ألبى   التصريف   لكتاب   شرح   المنصف  - 

  . م ١٩٥٤-  هـ١٣٧٣  ،     ط   ،   الحلبى   البابى   مصطفي   مطبعة  -  أمين   اهللا   عبد -
  . إسماعيل بن حماد الجوهري: الجوهري

 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم :لصحاح وصحاح العربية، تحقيقا-
 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١للماليين، ط

  ت   يونس   بن   بكر   بن   عمر   بن   عثمان   الدين   جمال   عمرو   أبو  (:الحاجب   ابن
 .  )هـ ٦٤٦

  الدين   سعد   دار  -  اهللا   عبد   محمد   إبراهيم  / د :  تحقيق   المفصل،    شرح   في   األيضاح  - 

   . م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٥ -١ ط   دمشق  -  والتوزيع   والنشر   للطباعة 

  



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦٣٧-  

 )هـ٧٤٠(يوسف   بن   على   بن   يوسف   : األندلسى   حيان   أبو

  مراجعة  -  محمد   عثمان   رجب  / د   :تحقيق   ،    العرب   لسان   من   الضرب   ارتشاف  - 

  هـ ١٤١٨ - ١ ط  -  القاهرة  -  الخانجى   مكتبة  -  التواب   عبد   رمضان  / د 

   . م ١٩٩٨-

  ،    مراجعة  -  حسونه   العشا   عرفان   الشيخ   بعناية   جديدة،    طبعة  -  المحيط   البحر  - 
 -  يروتب  -  والتوزيع   والنشر   للطباعة   الفكر   دار  -  جميل   محمد   صدقى 

    . م ١٩٩٢  هـ ١٤١٣
-ه١٤٠٦، ١عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط/ د:تذكرة النحاة، تحقيق-

 . م١٩٨٦

  القلم   دار  -  هنداوى   حسن  / د   :تحقيق   ،    التسهيل   كتاب   شرح   في   والتكميل   التذييل  - 

    . م ٢٠٠٢-  هـ ١٤٢٢ / م١٩٩٧-  هـ ١٤١٨  دمشق  -
  ) هـ٩٠٥ت(خالد زين الدين بن عبد اهللا األزهري:  األزهريخالد

عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء / د:التصريح بمضمون التوضيح، تحقيق-
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١لإلعالم العربي، القاهرة، ط

  )هـ ٦٠٩  ت  ( األشبيلي   خروف   بن   محمد   بن   على   الحسن   أبو  :خروف   ابن

  العلمية   البحوث   معهد  -  عزب   محمد   سلوى  / د   تحقيق   ،    الزجاجى   جمل   شرح  - 

   . هـ ١٤١٩  ،    المكرمة   مكة   القرى   أم   جامعة   اإلسالمى،    والتراث 

   نخلكا   بن   بكر   أبى   بن   محمد   بن   أحمد   بن   الدين   شمس   العباس   أبو  : خلكان   ابن 
  ) هـ ٦٨١ ت(

  بيروت  - صادر   دار  - عباس   إحسان   :تحقيق   ( ،الزمان   وأنباء   األعيان   وفيات  - 

   . م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨
 )هـ ١٧٠  ت   ( الفراهيدى   تميم   بن   عمرو   بن   أحمد   بن   الخليل:  أحمد   بن   الخليل   

  مؤسسة   قباوة،    الدين   فخر  / د   :تحقيق   للخليل،    وبالمنس   ،    النحو   في   الجمل   - 

 م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥  ، ١ ط  - بيروت  -  الرسالة 
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  الرشيد   دار   ،    السامرائى   إبراهيم / ود   ،    المخزومى   مهدى   ٠د : تحقيق   العين،   - 

     . م ١٩٨١ -  العراقية   ةالجمهوري   ،    واإلعالم   الثقافة   وزارة   للنشر،  
  )هـ٤٤٤ت(األندلسي الداني سعيد بن عثمان عمرو أبو:  الداني

خلف بن حمود الشعدني، دار / د:في القراءات السبع، دراسة وتحقيقالتيسير -
  . ٢٠١٥-هـ١٤٣٦،  ١األندلس للنشر والتوزيع، حائل، ط

 ) هـ٧٤٨(  الذهبى   عثمان   نب   أحمد   بن   محمد   الدين   شمس   اإلمام    :الذهبى

- الرسالة،    مؤسسة   األرنؤوط،    شعيب   :تحقيقه   على   أشرف   النبالء،    أعالم   سير  - 

   . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦  ،  ١ ط   بيروت 

    ) هـ ٨٨٦  ت  ( األشبيلى   جعفر   أبى   بن   اهللا   عبيد   الحسين   أبو   : الربيع   أبى   ابن
  الغرب   دار   الثبيتى،    عباد  / د   :تحقيق   ،  الزجاجى   جمل   شرح   في   البسيط  - 

     . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧  ،  ١ ط   بيروت،    ،   اإلسالمى 
، ١علي بن سلطان الحكمي، ط/ د:خص في ضبط قوانين العربية، تحقيقالمل-

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

             االستراباذى   الحسن   بن   محمد   الدين   رضى   الشيخ :االستراباذى   الرضى   
  ) هـ ٦٨٦  ت  ( 
حسن   / د   :تحقيق   القسم األول دراسة و الحاجب،    ابن  كافية   على   الرضى   شرح -  

يحيى بشير / د:بن محمد إبراهيم الحفظي، والقسم الثاني دراسة وتحقيق
  ،  ١ ط   ،    بن سعود، الرياض، مطبوعات جامعة اإلمام محمد مصري
    . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
  ) هـ ٣٨٤  ت  ( اهللا   عبد   بن   على   بن   عيسى   بن   على   الحسن   أبو : الرمانى

عرفان بن سليم العشا /معاني الحروف حققه وخرج حديثه وعلق عليه الشيخ-
    .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط–حسونة
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-٦٣٩-  

  )دكتور:  (رمضان عبد التواب
  . ١٩٩٤ القاهرة،  –دراسات،  وتعليقات في اللغة،  مكتبة الخانجي -
 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٦ القاهرة ،ط-فصول في فقه العربية ،مكتبة الخانجي-

 ) هـ٣٧٩  ت  ( الزبيدى   الحسن   بن   محمد   بكر   أبو   : الزبيدى

،  المعارف   دار   إبراهيم،    الفضل   أبو   محمد    :  تحقيق   ،واللغويين   النحويين   طبقات - 
  . ٢ ط   مصر   
 ) هـ٣ ١١  ت  ( الزجاج   إسحاق   أبو   : الزجاج   

  القاهرة،    الحديث،    دار   شلبي،    الجليل   عبد  / د   :تحقيق   وإعرابه،    القرآن   معانى - 

   . هـ ١٤٠٨

 )هـ٣٣٧  ت  ( إسحاق   بن   الرحمن   عبد   القاسم   أبو   : الزجاجى

 -٢ ط   ، دمشق،   دارالفكر للطباعة والنشر   المبارك،    مازن  / د :  تحقيق   الالمات،  - 

   . ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

 - بيروت   الرسالة،    مؤسسة  - الحمد   توفيق   على   . د    :   تحقيق   ،    النحو   في   الجمل - 

    . م ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ -٥ ط 
، ٣ عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:مجالس العلماء، تحقيق-

  . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
  ) هـ٧٩٤ت(اإلمام بدر الدين محمدبن عبداهللا الزركشي:  الزركشي

يوسف عبد الرحمن المرعشلي ورفاقه، /البرهان في علوم القرآن، تحقيق، د-
 . م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١، طدار المعرفة، بيروت

 ) م ١٩٧٦  ت  (  الزركلي   الدين   خير:  الزركلي

   . م ١٩٩٢  سنة   الماليين   العلم   دار  ٠١ وط   م،  ١٩٦٩ -٣ ط   بيروت،    ،    األعالم - 

  ) هـ ٥٨٣  ت   (الزمخشري   عمر   بن   محمود   اهللا   جار  :  الزمخشري  
تحقيق وتعليق   ،  التأويل   وجوه  في    األقاويل   وعيون   التنزيل   حقائق   عن   الكشاف - 

علي محمد معوض، مكتبة /عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ / الشيخ:ودراسة
   . م١٩٩٨-هـ١٤١٨،  ١ط–الرياض  - العبيكان
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-٦٤٠-  

  

فخر صالح قدارة، دار عمار، / د:المفصل في علم العربية، دراسة وتحقيق-
  .  م٢٠٠٤-ـه١٤٢٥،  ١عمان، ط
  )دكتور(إبراهيم السامرائي:  السامرائي

   .م١٩٨٦-، هـ١٤٠٦، ٤الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
  ) هـ ٣١٦ ت (  السراج   سهل   بن   محمد   بكر   أبو    : السراج   ابن

 - بيروت الرسالة،    مؤسسة   الفتلى،    الحسين   عبد  / د   :تحقيق   النحو،    في   األصول - 

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧،  ٣ط 
  يوسف إليان سركيس  :سركيس

 . معجم المطبوعات العربية  والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة-

  ) هـ ٥٨١  ت  ( اهللا   عبد   بن   الرحمن   عبد   القاسم   أبو  :  السهيلى
علي محمد / عبد الموجود، وأعادل أحمد/ أ:تحقيق  النحو،   في   الفكر   نتائج - 

   . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -  ١الكتب العلمية، بيروت، ط   دار   معوض، 

 ) هـ ١٨٠  ت)    قنبر   بن   عثمان   بن   عمرو:  سيبويه   

  . ١ ط   بيروت،    الجيل،    دار   هارون،    السالم   عبد    :   تحقيق   الكتاب،  - 
                    البطليوسى   السيد   بن   محمد   بن   اهللا   عبد   محمد   أبو : سىالبطليو   السيد   ابن
  )  هـ ٥٢١  ت(
  سنة   سعودى   الكريم   عبد   سعيد  / د   :تحقيق  الجمل،   في   الواقع   الخلل   إصالح - 

   . م ١٩٨٠

كتبة الخانجي،  عبدالسالم هارون، م:قتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيقاال-
  .  م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٣القاهرة، ط

 ) هـ ٣٦٨  ت  (  سعيد   أبو  السيرافي   المرزبان   اهللا   عبد   بن   الحسن:   السيرافي

دار  ،    وعلي سيد علي   أحمد حسن مهدلي،  :  تحقيق  ،سيبويه   كتاب   شرح - 
  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩،  ١الكتب، بيروت، ط
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-٦٤١-  

 )هـ ٩١١  ت  ( بكر   أبى   بن   الرحمن   دعب   : السيوطي   

مجمع الملك فهد    مركز الدراسات القرآنية، :    تحقيق   القرآن،    علوم   في   اإلتقان- 
    . المدينة المنورة   لطباعة المصحف الشريف، 

  ،    إبراهيم   الفضل   أبو   محمد   :تحقيق   والنحاة،    اللغويين   طبقات   في   الوعاة   بغية - 
   . م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩  ،  ٢ ط   ،    الفكر   دار 

  عبد  / ود   هارون،    السالم   عبد   :تحقيق   الجوامع،    جمع   شرح   في   الهوامع   همع  - 
  بقية   بتحقيق   مكرم   سالم   العال   عبد  / د   وانفرد   ،األول   الجزء   في   مكرم   سالم   العالم 

   . ، مؤسسة الرسالة، بيروت م ١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،١ ط   ،األجزاء 
  ) دكتور( الشَّايب فوزي: الشَّايب

 األردن، ، إربد الحديث، الكتب عالم الكلمة، بناء في الصوتية القوانين أثر-
 .م٢٠٠٤ ،١ط
                 العلوى   حسنىال   حمزة   بن   محمد   بن   على   بن   اهللا   هبة   : الشجرى   ابن   
  )هـ ٥٤٢  ت   ( 

  الخانجي،    مكتبة   ،    الطناحى   محمد   محمود  / د   :تحقيق الشجري،    ابن   أمالى - 

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣  ،  ١ ط   القاهرة،  

 ) هـ ٨٠٢  ت ( الزبيدى   الشرجى   بكر   أبى   بن   اللطيف   عبد   : الشرجي

  ،    الجنابى   طارق  / د   تحقيق   والبصرة،    الكوفة   نحاة   اختالف   في   النصرة   تالفائ - 
    . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ -١ ط   بيروت،    ،   العربية   النهضة   ومكتبة   الكتب   عالم 

  ) هـ ٥٤٦  ت  ( الشلوبين   األزدى   عمر   بن   محمد   بن   عمر   على   أبو   : الشلوبين
   القاهرة،    العرب،   سجل   مطابع    المطوع،  أحمد   يوسف  /د   :تحقيق  ، التوطئة - 

     م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١
  ) دكتور:  (شوقي ضيف

  ٦العصر العباسي األول،دار المعارف ،القاهرة، ط- 
  ٨ط-مصر–المدارس النحوية، دار المعارف -
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-٦٤٢-  

  

  ) هـ ١٥٨  ت  (  شهبة   قاضى   بن   محمد   بن   أحمد   بن   بكر   أبو : شهبة   ابن   
     . م ١٩٧٣  عياض،    محسن  / د   :تحقيق   واللغويين،    النحاة   طبقات - 

  )دكتور(عبد الرزاق بن فراج الصاعدي: الصاعدي
عمادة البحث العلمي،  الجامعة  ، تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم-

األولى،   : الطبعة ينة المنورة،  المملكة العربية السعوديةاإلسالمية   بالمد
  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
  ) هـ ١٤٥  ت  ( الصيمرى   إسحاق   بن   على   بن   اهللا   عبد   محمد   أبو   : الصيمرى

  البحث   مركز  -  الدين   على   مصطفي   أحمد   فتحى  ٠د : تحقيق   والتذكرة   التبصرة - 

  العربية   المملكة  القري،    أم   جامعة  - الشريعة   كلية  التراث   ياءوإح   العلمى 

    . م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢  ،  ١ ط   السعودية،  

 ) هـ ٦٦٩  ت  ( مؤمن   بن   على   : عصفور   ابن 

 - الكتب   عالم  - جناح   أبو   صاحب  / د   :تحقيق   الكبير،    الزجاجى   جمل   شرح - 

   . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ١ ط  - لبنان  - بيروت 
  بغداد  -  الجبورى   اهللا   وعبد   ،    الجوارى   الستار   عبد   أحمد   :تحقيق   ،    المقرب - 

    . م ١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢
، ١فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، ط/  د:الممتع في التصريف، تحقيق-

  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
 ) هـ ٥٤٦  ت  ( األندلسى   عطية   ناب  : عطية   ابن

  الرحالة الفاروق ورفاقه، :  تحقيق   ،    العزيز   الكتاب   تفسير   في   الوجيز   المحرر - 

 - هـ ١٤٢٨  ،  ٢ ط   قطر،   مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  

    . م ٢٠٠٧
  ) هـ ٧٦٩  ت(   يلعق   بن   اهللا   عبد   الدين   بهاء  : عقيل   ابن

  شرح :   تحقيق   الجليل،    منحة   كتاب   ومعه   مالك   ابن   ألفية   على   عقيل   ابن   شرح - 

بيروت،   - صيدا  - العصرية   المكتبة   الحميد،   عبد   الدين   محى   لمحمد   عقيل  ابن 
   . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ 
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-٦٤٣-  

  ،    القرى   أم   جامعة   بركات،    كامل   محمد    :تحقيق   ئد، الفوا   تسهيل   على   المساعد - 
  . ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -١ ط   المكرمة،    مكة 

  ) هـ ٦١٦  ت  ( الحسين   بن   اهللا   عبد  العكبري   البقاء   أبو   : العكبري
لحلبي، علي محمد البجاوي، عيسى البابي ا: تحقيق   القرآن   إعراب   في   التبيان- 

 . م١٩٧٦القاهرة، 

 بن الرحمن عبد /د تحقيق والكوفيين،  البصريين النحويين مذاهب عن التبيين-

 -هـ١٤٠٦األولى،  الطبعة بيروت،  اإلسالمى الغرب دار العثيمين،  سليمان

 . م١٩٨٦

  ت  ( أبان   بن   الغفار   عبد   بن   أحمد   بن   الحسن   على   أبو   : الفارسى   على   أبو
  )هـ ٣٧٧

 للطباعة   العلوم  دار  فرهود،    شاذلى   حسن ٠ د   :تحقيق   العضدى،    يضاحاإل - 
  . م١٩٦٩، ١ ط   والنشر

عوض بن حمد القوزي، / وتعليق د:التعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق-
 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢ الرياض، -مطبوعات جامعة الملك سعود

 أبو ذكرهم الذين والشام والعراق بالحجاز األمصار أئمة السبعة للقراء الحجة-

  المأمون   دار   ،    حويجاتى   قهوجى، وبشير الدين بدر :تحقيق مجاهد،  بن بكر

    . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤  دمشق،    ،    للتراث 
 -هـ١٤٠٨، ١محمودالطناحي، مكتبة الخانجي، ط٠ د:كتاب الشعر، تحقيق-

 . م١٩٨٨

يحيى مراد، دار الكتب /قرأه وعلق عليه د )المشكلة( ياتالبغداد المسائل-
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،  ١بيروت، ط العلمية، 

 ١ ط   بيروت،    ،   القلم   دار   ،    هنداوى   حسن  / د   :تحقيق   الحلبيات،    المسائل -
    . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧
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  ت   (الفراء   زكريا   أبو   الديلمى   نظورم   بن   اهللا   عبد   بن   زياد   بن   يحيى   : الفراء
  ) هـ ٢٠٧

  ،    نجاتى   يوسف   وأحمد   النجار،    على   محمد  / األستاذ   مراجعة   القرآن،    معانى - 
   . لبنان   بيروت،    السرور،    دار 

  ت (   الفيروزآبادى   اهللا   فضل   بن   إدريس   محمد   بن   يعقوب   بن   محمد  : الفيروزآبادى
 ) هـ ٨١٧

  مركز   منشورات   المصري،    محمد   :تحقيق  - واللغة   النحو   أئمة   تراجم   في   البلغة - 

   . هـ ١٤٠٧  الكويت،    ،    والتراث   المخطوطات 

 ) هـ ٦٢٤  ت  ( القفطى   الحسن   بن   يوسف   بن   على   الدين   جمال  : القفطى  

  الفكر   دار   إبراهيم،    الفضل   أبو   محمد  / أ   :تحقيق   النحاة،    أنباه   على   الرواة   إنباه - 

  . م ١٩٨٦  ،  ١ ط   ،    القاهرة  ،  العربى 

 )كحالة   رضا   عمر ( كحالة

 . م ١٩٩٣ ، هـ ١٤١٤  ،  ١ ط   بيروت،    الرسالة،    مؤسسة   المؤلفين،    معجم - 

 ) هـ ١٩٠٤  ت  ( الكفوي   الحسين   موسى   بن   أيوب   البقاء   أبو : لكفوىا

  درويش   عدنان  / د   :تحقيق   اللغوية   والفروق   المصطلحات   في   معجم   الكليات - 

 - هـ ١٤١٩  ،  ٢ ط   لبنان،    بيروت،   - الرسالة   مؤسسة  -  المصرى   ومحمد 

   . م ١٩٩٨

 )هـ ٧٠٢  ت(   المالقي   النور   عبد   بن   أحمد    :المالقي

مطبوعات مجمع  الخراط،    أحمد  / د   :تحقيق   المعاني،    حروف   في   المباني   رصف - 
 . دمشق   اللغة العربية، 

  )هـ ٦٧٢  ت(  النحوي   الطائي   اهللا   عبد   بن   محمد   الدين   جمال  : مالك   ابن 
  الكتاب   دار   بركات،    كامل   محمد  / د   :تحقيق   المقاصد،    وتكميل   الفوائد   تسهيل - 

   . م ١٩٦٨ - هـ ١٣٧٨  والنشر،    للطباعة   العربى 
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-٦٤٥-  

  المختون،    بدوى   محمد  / ود   ،    السيد   الرحمن   عبد  / د    :تحقيق   التسهيل،    شرح - 

   . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ١ ط  - القاهرة   للطباعة،    هجر   دار 

  المأمون   دار    هريدى،    أحمد   المنعم   عبد  / د   تحقيق   الشافية،    الكافية   شرح - 

   . هـ ١٤٠٢  للتراث،  

،  طه محسن/د     تحقيق   الصحيح،    الجامع   لمشكالت   والتصحيح   التوضيح   شواهد - 
   .  هـ ١٤١٣  ، ٢ ط   مكتبة ابن تيمية،    

 ) هـ ٢٨٥  ت  ( المبرد   يزيد   بن   محمد   العباس   أبو   : المبرد

  األعلى   المجلس   عضيمة،    الخالق   عبد   الشيخ    :وتحقيق   دراسة   ،    المقتضب - 

   . هـ ١٣٩٩  القاهرة   - اإلسالمية   للشئون 

  ) هـ ٧٤٩  ت(   راديالم   قاسم   بن   الحسن   : المرادي

  نديم   محمد  /  وأ   قباوة   الدين   فخر  / د   :تحقيق   ،    المعاني   حروف   في   الداني   الجنى - 

    . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ -١ ط   بيروت،    العلمية،    الكتب   دار   فاضل،  
   )هـ ٤٣٧  ت  ( القيسى   طالب   أبى   بن   مكى   : مكى
  ،  ٢ ط   الرسالة،    مؤسسة   الضامن،    حاتم  / د :  تحقيق   القرآن،    إعراب   لمشك - 

    . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥
  )هـ٣٢٨ت بعد سنة (أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب: المؤدب

، ١حاتم الضامن، دار البشائر، دمشق، ط/ د:دقائق التصريف، تحقيق-
 م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

 )هـ ٨٣٣  ت(   النحاس   إسماعيل   بن   محمد   بن   أحمد   فرجع   أبو   : النحاس

 - العربية   والنهضة   الكتب   عالم   زاهد،    غازى   زهير  / د   :تحقيق   القرآن،    إعراب - 

    . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩  ،  ٣ ط   بيروت،  
  )هـ٣٨٠(أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم: ابن النديم

أسماء كتبهم، خبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين والفهرست في أ-
 ة، بيروتفدار المعر



  
  
  
  
  

  موقف الكفوي         

-٦٤٦-  

  

  ) هـ ٤١٥  ت   (الهروي   محمد   بن   على  الهروي
  مجمع   مطبوعات   الملوحي،    المعين   عبد    :تحقيق   الحروف،    علم   في   األزهية - 

   . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ - دمشق  -  العربية   اللغة 

  ) هـ٧٦٢  ت  ( اهللا   عبد   بن   أحمد   بن   يوسف   : األنصارى   هشام   ابن   

 - هـ ١٤٢٦  ،  ١ ط  -  دمشق   ،    كثير   ابن   دار  - مالك   ابن   أللفية   المسالك   أوضح - 

   . م ٢٠٠٥

دار اللباب  ن قباوة، فخر الدي/ د    :تحقيق   ،    األعاريب   كتب   عن   اللبيب   مغنى - 
   . م ٢٠١٨ - هـ ١٤٣٩ -١ ط   تركيا،    للدراسات وتحقيق التراث، 

    ) هـ ٣٢٥  ت(   الوراق   اهللا   عبد   بن   الحسن   أبو   : الوراق   ابن

 ، ١الرياض، ط  - الرشد   مكتبة الدرويش،    جاسم   محمود  / د   :تحقيق   النحو،    علل- 

   . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

  ) هـ ٣٣٢  ت  ( المصرى   التميمى   الوليد   بن   محمد   بن   أحمد  : والد   ابن  

  مؤسسة  سلطان،   المحسن   عبد   زهير  /  د   :تحقيق   ،    المبرد   على   لسيبويه   االنتصار - 

   . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦  بيروت،   -  الرسالة 

   )هـ ٦٢٦  ت(   الحموى   الرومى   اهللا   عبد   بن   ياقوت   : الحموى   ياقوت

 ، م ١٩٧٩ - هـ ١٩٩٣  بيروت،    ،    العربى   التراث   إحياء   دار   ،    البلدان   معجم - 
     . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤  بيروت  -  صادر   دار   وطبعة 

  )دكتور:  (يحيى عبابنة

رالشروق للنشر والتوزيع، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية، دا-
  . م٢٠٠٠،  ١عمان، ط

  



  
  
  
  
  

  رجب رشاد السيد محمد ٠د                                                            

-٦٤٧-  

  ) هـ ٦٤٣  ت ) يعيش   بن   على   بن   يعيش   الدين   موفق: يعيش   ابن   
عبد اللطيف / د:ونسخة أخرى تحقيق، القاهرة   ،    المتنبى   مكتبة   المفصل،    شرح - 

 هـ١،١٤٣٥ط -الكويت -محمد الخطيب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع
 . م٢٠١٤ -

 ) هـ٧٤٣  ت  ( اليماني المجيد    عبد   بن   الباقى   عبد    : اليماني 

  شركة   دياب،    المجيد   عبد  / د   :تحقيق   واللغويين،    النحاة   تراجم   في   التعيين   إشارة - 

   . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -١ ط  -  السعودية   العربية   الطباعة 

  
  *  ** 

  


