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ابي كيساى وآزاؤه النحىية
هرهبُ ِ
إعداد د يىسف دفع هللا أحود
أستاذ هشازك وزئيس قسن النحى والصسف واللغة
جاهعة القسآى الكسين والعلىم اإلسالهية

مستخلص البحث
ٌع ّد ٌونس بن حبٌب أحد أئمة النحو البصري_ وهو شٌخ سيٌبوٌ،وونن ،أذيذ
أئمة المدرسة الكوفٌة ــ نموذجا ً مثال ٌَّا ً للنحوٌٌن األثرٌٌن ؛فً احترامهم للمسيمو
ممييا ص ي ّن ميين النصييول المناوليية؛ ممييا ٌههيير أهمٌيية هييذه الدراسيية التييً كان ي
بعنييوان( لالسييما ننييد ٌييونس بيين حبٌييب وأثييره فييً النحييو العربًت.وانتمييد ِ
الدراس ُة نلى المنهج " الوصفً التحلٌلً".
إنّ سعة إطال ٌونس وإحاطت ،بكالم العرب لٌس موضع ذيالف ومميا جعي
سٌبوٌٌ ،كثر مين إٌيراد ميا حكياه ٌيونس مين كيالم العيرب فيً ا حتجيا بي ،نليى
صحة ما ذكره وكاول"( ،ما لً إ أبوك ناصر" مستد ً ب ،نلى جواز اإلتبا فً
المستثنى المتادم نلى المستثنى من.،
وههر من قٌاس ٌونس وما انفرد بي ،أ ّنيٌ ،عتميد نليى السيما الموثيوي بي ،فيً
احتجاجيي ،واستشييهاده نلييى مييا ٌاييو وولييم ٌكيين ذالفيي ،للجمهييور إ فييً مسييائ
الاٌيياس التييً لييم تعييارص نصّييا ً صييحٌحا؛ ممييا ٌإكييد تادٌميي ،للسييما واحترميي،
ل.،فههر

نتيائج ذليك فيً سيالمت ،مين التعيرص للايرا ا وبي فيً دفاني ،ننهيا

ووا حتجا لهاو وا حتجا بهيا نليى صيحة ميا ذهيب إلٌي ،مين أحكيام .وهيذا ميا
فعل ،مع سائر النصول المسمونة
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The Younis Habib Ben one of the imams as visual _ an
elder Sebojh, and it took imams school kaffiyeh perfect
example of Nhoyen archaeologists; in respect of audible
than true of texts transmitted; which shows the importance
of this study, which was entitled: (listening when Younis
Habib Ben and its impact on the way Arab). study relied on
the curriculum "descriptive and analytical".
The capacity to inform Younis and his words Arabs are not
in dispute, making Sebojh lot of revenue is narrated Younis
from the words of the Arabs in the protest by the truth of
what mentioned, such as saying: "What have I only father
Nasser" citing that it is permissible followers in the Excluded
Advanced on Excluded him.
It emerged from measuring Younis and himself by it relies
on hearing trusted in protest and martyrdom on what he
says, was not otherwise publicly available only in the
measurement issues that did not oppose the text true;
confirming submission to hear and respected him. Fezhrt
results in safety from exposure readings, but in her defense,
and protest, and protest on the view of the health of the
provisions. This is what he has done with other audio texts.
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مقدمة
الحمد هلل الاائ ل ٌَرْ َفع َّ
ٌِن أُو ُتوا ْالع ِْلي َم دَ َر َجا ٍتووالصيال
ٌِن آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالَّذ َ
هللاُ الَّذ َ
ِ
والسالم نلى من جعلنا نلى المحجة البٌضا لٌلها كنهارها

ٌزٌغ ننها إ هالك.

لاد بذ سلف هذه األمة من نلما العربٌة قصارى جهدهم فً وضع قواند النحو
العربً .وجا مِنْ بعدهم َمنْ وضعوا األصو التً ارتكز نلٌها هذا العليم و وليم ٌايع
ا ذتالف بٌنهم فً هذه األصو وإ ّنما حدث فً كٌفٌة التعام مع المصادر التً بنوا
نلٌها تلك الاواند .
ٌ
فرٌي منهم سالكا ً سبٌ الترٌث فً الضبط والتحري والتزام جانب الفلسفة
فذهب
اللغوٌة والمنطي اللغوي ستنباط الاواند من هذه الشواهد وهم البصيرٌون و وفرٌيي
أذر أثر إفساح المجا للسما بالتوسع فً الرواٌة والاٌاس نلٌها وهم الكوفٌون.
ثم جا بعد هذٌن المذهبٌن ميذهب ثاليثو اذتليف العلميا فيً كنهي ،ووفيً أصيحاب،
واتجاهيييياتهم وأ وهييييو المييييذهب البغييييدادي وألجيييي التعييييرف نلييييى أهمٌيييية هييييذا
الموضو ووأثره فً دراسة قواند النحو العربًورأٌ أن أتحدث نن واح ٍد من أئمية
النحو واللغةوأحسب أ ّن ،ذٌر أنموذ لمعالجة هذه الاضٌة ؛ لِ َما دار حول ،مين آرا
وما قٌ فً حا ،إلحاطت ،بالع ِْل َمٌْن و وغٌر ذلك .أ وهو أبو الحسن أحمد بن كٌسان.
فتناول ي هييذا الموضييو فييً مباحييث ثالثيية ؛ تحييدث فييً المبحييث األو ( نيين
المدرسة البغدادٌة وحاٌاتها وأصحابها واتجاهاتهم و واذتٌار ابن كٌسان أنموذجا ً لها و
وتحييدث فييً المبحييث الثييانً ن ّمييا وافييي فٌيي ،الكييوفٌٌن و ون ّمييا وافييي فٌيي ،البصييرٌٌن.
وتحدث فً المبحث الثالث نمّا ذالف فٌ ،الجمهور ونمّا ترتب نلى ذلط ،للمذهبٌن
ثم ذٌَّل البحث بذاتمة ذكر فٌها ملذص ،ونتائج.،
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المبحث األول:المدرسة البغدادية،حقيقتها،أصححابها واتااهاتهم،واختيحاراب ييسحا
أنموذاا ً لها:
ففً حاٌاة المدرسة البغدادٌة أقوا نجملها فٌما ٌؤتً(
القول األول(نلٌ ،ابن ج ِّنً وهو ميا أشيار إلٌي ،باولي" ،وقيد أرى رأي الكيوفٌٌن م ْ
ُطلِايا ً
نلٌهم البغدادٌٌن و قرابة بٌنً وبٌن البصرٌٌنوولك ّنها بٌنً وبٌن الحيل1ت.مميا دنيا
بعص المحدثٌن إليى ني ِّد ابين ج ّنيً نفسي ،مين البغيدادٌٌنل2ت .وٌير ّد ذليك أنّ ابين ج ِّنيً
نفس ،كثٌراً ما ذكر فً مإلفات ،قولي" ،أصيحابنا" ٌعنيً البصيرٌٌن.ومن ذليك قولي ،فيً
حرف الفا ("وانلم أنّ البغدادٌٌن قد أجازوا فً الواو أن تكون زائد فيً مواضيع ...
فؤمّا أصحابنا فٌدفعون هذا التؤوٌ ألبتةوو ٌجٌزون زٌياد هيذه اليواو ل3ت وفيً قولي،
هذا ما ٌدل نلى رأٌ ،بؤ ّنٌ ،اصد بالبغدادٌٌنلالكوفٌٌنت؛ألنّ إجاز مجً الواو زائيد
هييو مييذهب الكييوفٌٌن قييا ابيين ج ِّنً(للوقييو البغييدادٌٌن إننييا ننصييب الجييواب نلييى
الصرف كالم فٌ ،إجما بعض ،صيحٌن وبعضي ،فاسيد أميا الصيحٌن فايولهم الصيرف
أي ٌنصييرف بالفعي الثييانً نيين معنييى الفعي األو وهييذا هييو معنييى قولنييا إن الثييانً
ٌذيالف األو و فؤميا انتصيياب ،بالصيرف فذطيؤ و بييد لي ،مين ناصييب
مايتص ليي،؛ ألنّ
ٍ
المعانً

تنصب األفعا وإ ّنما ترفعها المعانً ووالمعنى الذي ٌرفع الفع هو وقيو

الفع ي موقييع ا سييم وجيياز فييً األفعييا أن ٌرفعهييا المعنييى كمييا جيياز فييً األسييما أن
ٌرفعها المعنى أننً ا بتدا لمضيارنة ا سيم للفعي و فكميا أنّ المضيارنة فيً الفعي
بمنزلة التمكن فً ا سم فً إٌجابهما جينس اإلنيراب لهماوفكيذلك وقيو الفعي موقيع
ا سييم ٌوجييب ليي ،الرفييع كمييا أن ابتييدا ا سييم ٌوجييب ليي ،الرفييع وكمييا أنّ األسييما
تنتصب إ بناصب لفهً فكذلك األفعا

تنتصب إ بناصب لفهً فؤمّا مين ا ّدنيى

انتصيياب شييً ميين الكييالم بييالمعنى دون اللفييه فاييد أذطييؤتتل4ت .وميين ذلييك" قيييو
البغييدا ّدٌٌن إنّ ا سييم ٌرتفييع بمييا ٌعييود نلٌيي ،ميين ذِكييره نحييو زٌييد مييرر ِبيي ،وأذييوك
ل33ت
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أكرمت ،فارتفان ،نندهم إنما هو ألنّ نائداً ناد نلٌ ،فارتفع بيذلك العائيد وإسيااط هيذا
الدلٌ أنْ ٌُ َاا َ لهم( فنحن ناو َز ٌْ ٌد ه ضربت ،وأذوك متى كلَّمت ،ومعلوم أنّ ما بعيد
حيرف ا سيتفهام ٌعمي فٌميا قبلي ،فكميا انتبير أبيو نثميان أنَّ كيالً صيفة فٌنبغيى أن
تكون مفٌد فؤُو ِجدَ أنّ من الصفا ِ ما ٌفٌد وكان ذلك َكسْ را لاول ،كذلك قو هيإ
نيار مين
نار من العوام ٌرفعٌ ،فِسيده وجيود نائيد نليى اسيم
ٍ
إن ك ّ نائد نلى اسم ٍ
العوام وهو غٌر رافع ل ،فهذا طرٌي هذال5ت.
وذهب الرضً والسٌوطً ذالفا ً لمذهب ابن ج ِّنً بؤ ّنهما حاٌاتيان متغاٌرتيانو ومين
ذلك قو السٌوطً فً مسيؤلة(للحذف الموصيو إذا ُنلِيم مذاهب(أحيدها الجيواز فيً
ا سمً غٌر لأ تدون الحرفً غٌر أنْ وونلٌ ،الكوفٌيون والبغيدادٌونوواألذفو وابين
مالك...تتل6ت وأوضن الرضً أنّ ما ذهب إلٌي ،ابين ج ّنيً فيً أجميع وأذواتي ،ميذهب
البغدادٌٌن ؛ وذلك قول(،للوأما أكتع وأذوات ،فالبصرٌون _ نلى ميا حكيى األندلسيً

7

ننهم _ جعلوا النهاٌة أبتع ومتصرفات ،و ولم ٌذكروا أبتيع ومتصيرفات ... ،والبغدادٌية
جعلوا النهاٌة أبتع وأذوات ،و فاالوا ( أجمع أكتع أبصع أبتعتتل8ت.
القول الثاني(إ ّنها تطلي نلى من سكن بغدادوسوا كان موطنا ً ل ،أم رح إلٌها
واستارّ بها القول الثالث(أ ّنها تطلي نلى من ذلط المذهبٌن.
ومما اذتلف فٌ ،اتجاهاتها و وفً ذلك أقوا (
األو ( منْ أذذوا نن البصرٌٌن والكوفٌٌن ووكان مٌلهم للكوفٌٌن أكثر.
الثانً ( منْ أذذوا نن البصرٌٌن والكوفٌٌن و وكان مٌلهم للبصرٌٌن أكثر.
الثالث :منْ أذذوا نن المدرستٌن ودون أنْ ٌههر مٌلهم إلحدى المدرستٌن .
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وٌعتبيير ابيين كٌسييان مميين توقييف العلمييا كثٌييراً فييً تحدٌييد مذهبيي ،ال ّنحييوي و ممييا
ٌجع ا ّتذاذه مثا ً ذٌر ما ٌُ َفسِّر هذه ا تجاها المذكور و إذ تكاد تتواتر أقوالهم فً
أ ّن ،ذلط المذهبٌن و مما جع مواقفهم تتفاو

فً قبو ما ذهيب إلٌي ،فيذهب أبيو بكير

بن األنباري ٌع ِّنف نلٌ ،صنٌع،ووكان شدٌد التعصب نلٌ ،والتنال ل ،بؤ ّن" ،ذلط فلم
ٌضبط مذهب الكيوفٌٌن و ميذهب البصيرٌٌن".9وتيرجم لي ،ابين النيدٌم فيً طباية مينْ
ذلط المذهبٌن.10
وبالمااب كان هناك رأي مذالف لما ذهب إلٌ ،أبو بكر بن األنباري و نلٌ ،طائفة
من العلما و وذلك أ ّن ،وُ لِد ونشؤ وتثاف فً بغداد وناصر المبرد وثعلب ووتهٌؤ ل ،أنْ
الزجا الذي ّ
ّ
اطيرح ميا أذيذه مين ثعليب و اسيتونب
ٌنه من نِ ْل َمٌْهما و لم ٌفع مث
ك َّ هذا لما نُرف ب ،من ِح ّد الذاطر وحضيور البدٌهية وسيعة ّ
اليذكا و وقيد انتيرف
ِ
بذلك أبو بكر بن مجاهد إمام الارا ا

باول ،فٌ"(،إ ّن ،كان أنحى من ال ّشٌذٌن _ ٌعنً

ثعلبا ّ والمبرد _ فاد كان ٌنتا وٌالحه ما بٌن المذهبٌن من كبٌر اذتالف فيً المينهج
واألصو واآلرا ووكان ٌرٌد أن ٌستزٌد من الشيٌذٌن لالسيتفاد أوّ ً وولكيً ٌشيتهر
بٌنهما ثانٌاًوفبدأ ٌناهرهما .11وقا أبو البركيا بين األنبياري(للأبو الحسين أحميد بين
ّ
وفاطلع بذلك نلى المذهبٌن
كٌسان و تتلمذ نلى أبً العباس المبرد وأبً العباس ثعلب
البصري والكوفًووبر فً ال ّنحوووقد تصيدر ودرس نلٌي ،نيدد كبٌير مين النحيوٌٌن
منهم(إبيييراهٌم بييين محميييد بييين بنيييدار الااضيييً إسيييمانٌ ووأبو الااسيييم الزجييياجًتت.12
وقا (للفإ ّنيي ،كييان أحييد المشييهورٌن بييالعلم والمعييروفٌن بييالفهم  ...وكييان قٌِّميا ً بمييذهب
البصرٌٌن والكوفٌٌنتت .13قا الاِفطً(للمز ال ّنحوٌن و فؤذذ مين كي ِّ واحي ٍد منهميا
مييا غلييب نلييى ه ِّنيي ،صييحّ ت،و ّ
واطييرد ليي ،قٌاسيي،ووترك التعصييب ألحييد الفييرٌاٌن نلييى
صييفدي(للوكان فييوي الثاييةتت .15ووصييف أبييو ح ٌّييان التوحٌييدي
اآلذييرتت .14وقييا ال ّ
مكانتي ،التييً صيوّ رها فييً قٌمية مجلسيي ،باوليي(،لل ميا رأٌي ُ مجلسيا ً أكثيير فائييد ًووأجمع
ألصناف العلوم وال ُّتحف وال ُّنتف من مجلس،تت.16
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وممييا ٌييد نلييى ا تجيياه األو ( أنّ الزبٌييدي وضييع ،مييع الكييوفٌٌن فييً الطبايية
السادسة لك ّن ،قا (للكان بصر ٌّا ً كوف ٌِّا ً ٌحفه الاولٌنتت. 17
ود لة ا تجاه الثانً( أنّ السٌِّرافً ترجم لي ،ميع أصيحاب المبيرد مميا ٌيد ّ نليى أ ّني،
رآه بصر ٌّا ً وإ ّ أ ّن ،قا ( "كان ٌذلط المذهبٌن" .18وإلى هذا ذهب ٌاقو فاا (للوكان
كما قٌ ٌعرف المذهبٌن إ ّ أ ّن ،كان إلى البصرٌٌن أمٌ تت.19
وذٌر ما نعتمد نلٌ ،فً نصر قولنا إلى أيِّ المذهبٌن كان أمٌ و ما ورد من أقوا
ترجن اذتٌاره لمذهب الكوفٌٌن و وذلك ما رُ وي نن ،أ ّني ،قيا لمبرميان ال ّنحيوي حيٌن
قصيييده لٌايييرأ نلٌييي ،كتييياب سيييٌبوٌ ،رفيييص وقا (للاذهيييب إليييى أهلييي،تتو ٌشيييٌر بيييذلك
للزجا  .20وٌُروى أ ّن ،كان ٌذتار أشٌا من مذاهب الفرا ٌذالف فٌها سٌبوٌ ،و وأ ّن،
كييان ٌسييؤ أبييا العبيياس محمييد بيين ٌزٌييد المبييرد نيين مسييائ فٌُجٌبيي ،فٌُعييارص باييو
ّ
الزجاجً(للمن نلما البغدادٌٌن الذٌن لاٌتهم وقرأ
الكوفٌٌن .21وقو

نلٌهم شيٌذنا

أبو الحسن بن كٌسانتت .22وأقوى دلٌ نلى ذلك أ ّني ،كيان ٌفضي ثعليب لاولي ،فٌي_ ،
إمام المبرد _ أفض أه زمان .23،فما ذكرناه من هذه األقوا ٌجعلنا نذتار أ ّني ،كيان
إلييى مييذهب الكييوفٌٌن أمٌ ي  .وذٌيير مييا نعتمييد نلٌيي ،فييً تعضييٌد الاييو السييابي ذكيير
مجمونة من اذتٌارات ،لك ٍّ من المذهبٌن و وما انفرد ب ،و وهذا ما ٌوضن أثير ثاافتي،
فً األذذ من المذهبٌن وإفادت ،منها فً الذرو إلى آرا مذالفة لهما معا ً .
المبحث الثاني :أ /ما وافق فيه اليوفيي (
ومما ٌدنم مٌل ،إلى مذهب الكوفٌٌن ذكرُ ه لمصطلحا اسيتذدمها الكوفٌيون مثي
مصيطلن المذالفيية ؛ وذلييك ميا حكيياه ابيين كٌسيان بييؤنّ نامي النصيب فييً الهييرف هييو
المذالفيية .24حٌييث ذهييب الكوفٌييون إلييى أن الهييرف ٌنتصييب نلييى الذييالف و إذا وقييع
ذبراً لمبتدأ نحو( " زٌد أمامك و ونمرو ورا كو وما أشب ،ذلك والذي ٌههير ليً أنّ
) ( 36
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الفرا قد َنن ًَِ بهيذا المبيدأ فيً هيذا البياب إللغيا نهرٌية العامي و فطفيي ٌشيرح مبيدأل
الذالف أو" الصرف"ت فً مواطن متعدد وٌتسيا

نني ،توكٌيداً للتوضيٌن فٌايو (لل
تسيتاٌم

فٌاو فإن قل ( وما الصرف ؟قل أن تؤتً بالواو معطوفة فيً أو حادثية
إنادتها نلى ما نطف نلٌها فإذا كان كذلك فهو الصرف و كاو الشانر (
نارٌ نلٌك إذا فعل

تن ،نن ذلي وتؤتً مثل،
أ أن،

ٌجوز إناد "

نهٌم

" فً تؤتً مثل ،؛ فلذلك سمً صرفا ً إذ كان معطوفا ً ؛ ولم

ٌستام أن ٌعاد فٌ ،الحادث الذي قبل،تت

25

وفً موطن آذر ٌاو (لل والصرف أن

ٌجتمع الفعالن بالواو أو الفا أو ثمووفً أول ،جحد أو استفهامو ثم ترى ذلك الجحد أو
ا ستفهام ممتنعا ً أن ٌكرر فً العطف و فذلك الصرف
الذي ٌاو ب ،البصرٌون

27

26

 ...وألاى العام اللفهً

و سوا كان هاهراً أو مادراً نلى رأي بعضهم

اذتلف فٌ"،إٌّا" وما التحي بها فتعدد

28

ومما

أقوا النحا فً هذه المسالة و وٌههر فٌها

موافاة ابن كٌسان للكوفٌٌن و وهذا ما نبر نن ،ابن ٌعٌو باول(،للإنّ هذا الضرب
من المضمرا فٌ ،إشكا ولهذا َك ُثر اذتالف العلما فٌ،تت إذ ُنسِ ب للذلٌ واألذفو
وابن كٌسان أكثر من قو و بحٌث ٌصعب تمٌٌز مذهب هذا النحوي أو ذاكو وفً
ذلك أقوا كثٌر أهمها( أنّ الضمٌر هو إٌّا وما بعدها من الكاف والها والٌا
حروف موضع لها من اإلنرابو تد نلى التكلم او الذطاب أو الغٌبة ...وهذا قو
سٌبوٌ ،ونسب إلى األذفو وابن السرا والفارسً و كما نسب فً كتب الذالف إلى
البصرٌٌن.29إنّ إٌّا ضمٌر مضاف إلى ما بعدهووما بعده ضمٌر فً مح

جر

باإلضافة و وهذا المذهب منسوب إلى الذلٌ واألذفو والمازنًوورجح ،ابن مالك
بدلٌ قو العرب(للإذ بلغ الرج الستٌن فإٌّاه وإٌّا الشوابتت فؤضٌف
الهاهر. 30

ل67ت
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 |3إنّ إٌّا اسم هاهر وهو مضاف إلى ما بعده و وما بعده ضمٌر فً مح جرٍّ .وهذا
المذهب منسوب إلى الزجا .31
 |4إنّ اللواحي التً تلحي إٌّا هً الضمٌرو وإٌّا نماد ووهذا الاو منسوب إلى الفرا
وابن كٌسان .32كما نسب إلى الكوفٌٌن.33
 |5وقٌ إنّ إٌّاه بكمالها هً الضمٌرو وهو منسوب إلى ابن كٌسان والكوفٌٌن .34
وٌالحه من الاولٌن اآلذٌرٌن مٌل ،ذتٌار الكوفٌٌن.
وتههر موافاة الكوفٌٌن ننده فً إحدى المسائ الذالفٌة و وذلك فً نحو قولك (
"

أب لك
أبا لكوو أذا لكوو ٌدي لكو و غالمًو مع أنّ األص أن ٌاا (لل
َ

و َ
أخ لك وو غالمٌن لك وفاذتلفوا إلى تؤوٌ هذا إلى أقوا (
األو (مذهب سٌبوٌ،

35

والجمهور أ ّنها أسما مضافة إلى المجرور بالالم ووالالم

ماحمة

انتداد بهاوو تتعلي و والذبر محذوف ؛ والدلٌ نلى أنها ماحمة أن أباك

وأذاك

ٌكون با لف فً حا النصب إ إذا كانا مضافٌنو وكذلك حذف النون فً

ٌديّ وغالمًّ دلٌ نلى اإلضافة .ووصف مذهب الجمهور بؤ ّن ،ضعٌف ؛ أل ّن،
جدوى لاولك (

أباك و ثم إن هذا المذهب ٌاتضً نفً األبو و والصحٌن أن هذا

الكالم جرى مجرى المث و وإذا قٌ فإ ّن،
الدنا و أن

ٌنفً األبو و ب هو ذار مذر

نندي ممن ٌستحي أن ٌدنى نلٌ ،بفاد أبٌ ،و كما ٌاا لمن ل ،أب و

ولمن لٌس ل ،أب و فهو دنا فً المعنى و كما ٌاا (

أم لك أي فاد أمك. 36

الثانً( مذهب هشام الكوفً وابن كٌسان واذتاره ابن مالك أن هذه األسما مفرد و
ولٌس

مضافة و ونومل

معاملة المضاف و والمجرور بالالم فً موضع صفة

متعلي بمحذوف و والذبر أٌضا محذوف.
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الثالث( مذهب الفارسً وابن ٌسعون وابن الطراو أ ّنها أسما مفرد جا

نلى لغة

الاصر؛ ولذلك نلي منصور الولٌدي نلى هذه اآلرا باول (،وهذه اآلرا الثالثة
تذلو من انتراص .أما "

ٌدي لك و و غالمً لك فتوجٌه ،إما نلى(

 |1أنّ هذا مما قال ،النحوٌون و وإ ّنما قالوه بالاٌاس .
 |2وأنّ هذا مما حذف من ،النون تذفٌفا ً ؛ لطو العبار التً صار

كاكلمة الواحد

؛ و سٌما وقد جرى مجرى المث " ٌدٌن لك".
 |3أو نلى مذهب ابن كٌسان و أي نومل معاملة المضاف ولٌس مضافة .
ومما اذتاره موافاا ً لمذهب الكوفٌٌن تادٌم ذبر مازا وأذواتها نلٌهن.قا ابن
هشام (للوٌمتنع ذلك فً ذبر لٌسوودامتتل37ت.فذهب الكوفٌون_ ندا الفرا _ وابن
كٌسانو ونسب إلى األذفو واذتاره ابن ذروف إلى جواز تادٌم الذبر ؛ألنّ فٌ،
معنى النفًوو"ما"نافٌة أٌضاًوفلما دذ نفً نلى النفً صار إٌجاباووإذا كان كذلك
صار لما زا ت بمنزلة كان فً اإلٌجاب فجاز تادٌم الذبر  .ورده البصرٌون بؤن
"ما" نافٌة و والنفً ل ،صدر الكالم و فجرى مجرى حرف ا ستفام فً أن ،ل ،صدر
الكالم و كما أنّ الحرف إ ّنما جا إلفاد المعنى فً ا سم والفع معا ً وفٌنبغً أنْ ٌؤتً
قبلهما

بعدهما وكما أنّ السما

ٌاوي حجة الكوفٌٌنل38ت.وقا ابن الحاجب

ل39ت

نن تادم أذبار كان وأذواتها نلى أسمائها(للوهً فً تادٌمها نلى ثالثة أقسام(قسم
ٌجوز وهو أغلب أذوا

كانو قسم

ٌجوز وهو ما فً أول،لماتوذالفا ً بن كٌسان

فً غٌرلما دامت.وقسم مذتلف فٌ ،وهو للٌست .وذلّ ابن كٌسان من الكوفٌٌن المنع
بغٌر زا ؛ ألنّ نفٌها إٌجاب .40
واذتار مذهب الكوفٌٌن فً جواز جمع ما ذتم بالتا اسما ً أو صفة جمع مذكر سالم
 .ورد الرضً("و ٌجمع نحو "طلحة" فً األسما وو"نالمة" فً الصفا بالواو
ل67ت
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والنون ذالفا ً للكوفٌٌن وابن كٌسان فً ا سم ذي التا و فإنهم أجازوا
ْ
"طلحون"ـبسكون نٌن الكلمةـ وابن كٌسان بفتحها نحو طلَحونو قٌاسا نلى الجمع
باأللف بالتا ك"الطلحا والحمزا "  .41وٌالحه من قول"،ذالفا ً للكوفٌٌن وابن
كٌسان أ ّن ،لم ٌع ّده كوف ٌِّا ً ذالصاً.
أثب فً ألفاه التوكٌد التابعة "أجمع" أبتع وما تصرّف منٌ ،او (للووج ،ما
ذكرناه من ماللتها اإلطالة _ مع مجٌئها بها للضرور الدانٌة إلٌها _ أ ّنهم لمّا أ ّكدوا
فاالوا( أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون لم ٌعٌدوا أجمعون ألبتة ...تت.42
اذتار مذهب الكوفٌٌن فً إجاز تادٌم معمو صيلة لأنْ ت نلٌهياو ذالفيا لميذهب
البصرٌٌن الذي أشار إلٌ ،أبو حٌّان باول( ،للأمّا الموصو الحرفً فيإن كيان لمياو أو
كًتوفال ٌتادم شً من صالتها نلٌهيا و مين معميو

صيالتها إ لكيًتو فؤجياز

الكسائً صحبتنً العلم كً تارأ و أي كً تارأ العلم و ولأنْ ت فؤجاز الفرا ( ٌعجبنً
العلم أنْ تارأتت .43ونا ابن كٌسان نن الكوفٌٌن الجواز فً نحو " طعامك أرٌيد أنْ
آكييي و وطعاميييك نسيييى أنْ آكييي ".44والمذتيييار فيييً هيييذا ميييذهب البصيييرٌٌن ؛ ألنّ
الموصو وصلت ،كالكلمة الواحد وو ٌجوز تادٌم بعص حروفها نلى بعص ووكيذا
معمو

صالتها.

ومن ذلك رأٌ ،فً أنّ ضمٌر الرفع من "أن " و"أن ِ" وأنتما وأنتم وأنتن إنما هو
التا ل45ت فاطو وهً التً فً فعل وفرونهياو ّ
وكثير بيـ"أن" وزٌيد الميٌم للتاوٌيةو
واأللف للتثنٌةو والنون للتؤنٌثو وأنّ الضمٌر فً هوو هً الها ل46تفاط واليواو والٌيا
زائدان كالبواقً لحذفهما فً المثنى والجمعو وفً المفرد فً لغة من قا (
بٌناه فً دار صدي قد أقام بها

حٌنا ً ٌعللنا وما نعلل،

47

ومن قا ( دارٌ لسُعدى إذه من هواكا*
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وقد اذتار السٌوطً هذا المذهب .أراد فً قول ،فبٌناهو بٌنا هول48تو وباول" (،إذه"و إذا
هً فحذف الٌا ل49ت.
وافي الفرا فً نام النصب فً المفعو الثانً إذا أقٌم األو ماام الفاني فيإنّ
فييً نصييب ،أقييوا األو  -أ ّنيي ،منصييوب بالفعي المبنييً للمجهو ووهييذا مييذهب سييٌبوٌ،
والجمهورو ومنهم المبرد وابن السرا والفارسً وابن نصفور.الثانً( أ ّن ،منصيوب
بالذي كان ل ،قب أن ٌبنى الفع للمجهو ووذلك قولك(أُنطً زٌ ٌد درهميا ً ف"درهمياً"
باي نلى النصب الذي كان قب بنا لأنطىت للمجهو وهذا
نند صاحب هذا المذهب ِ
مذهب الزمذشري.
الثالث( ذهب الفرا وابن كٌسان إلى أ ّن ،منصوب بفع محذوف تادٌره( قٌي درهمياًو
أو أذذو فإذا قُلنا( أنطً زٌ ٌد درهماًو التادٌر نندهما( أنطى زٌد قب درهما ًل50ت.
ما وافق فيه مذهب البصريي :
لم ٌلتزم ابن كٌسان وكما قُرِّ ر من قب و مذهبا ً واحداًو وإ ّنما كان ٌذتار أ ًٌّا من
المييذهبٌن متييى مييا رأى أ ّنيي ،األرجيينو وحجتيي ،أقييوى .فميين ذلييك أ ّنيي ،اذتييار مييذهب
البصرٌٌن فً مجمونة من المسائ نذكر منها ما ٌؤتً(
أجيياز النحوٌ يون فييً المنييادى إذا كييان نلم يا ً مفييرداً موصييوفا ً بييابن" متص يالً بيي،
مُضافا ً إلى نلم آذرو نحو "ٌا زٌد بن سعٌدو وجهٌن( الفتن تذفٌفاًو والضم نلى أص
البنا و ولكي ّنهم اذتلفيوا فيً أٌِّهميا أوليى .فيذهب البصيرٌون -نيدا المبيرد -و ُنسيب إليى
الجمهيييور إليييى أنّ األوليييى فيييتن المنيييادىو وقيييا ابييين كٌسيييانووهو األكثييير فيييً كيييالم
العربل51ت وذهب المبرد و ُنسب إلى الكوفٌٌن واذتاره نبيد اللطٌيف الشيرجً إليى أنّ
الضم أولىو أل ّن ،الاٌاس؛ أل ّن ،اسم ولً حيرف النيدا فيإذا كيان الوجهيان جيائزان فيال
مانع من استعمالهما معاًو إ ّ أنّ الفتن أكثر وأذفّ حتى ذهب بعضهم إلى وجوب،ل52ت.
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ولم ٌشترط الكوفٌون فً هذه المسيؤلةو أنّ ٌكيون العليم موصيوفا ً بيابن(و فؤجيازوا فيتن
العلييم المفييرد المنييادى الموصييوف بغٌيير ابيين نحييوو "ٌييا زٌييد الفاض ي ل53ت"و واسييتدلوا
برواٌتهم لبٌ جرٌرل54ت(
نمر الجوادا
بؤجود منك ٌا
َ

فما كعب بن مامة وابن سعدى

"نمر" ومذهب البصيرٌٌن أ ّنيٌ ،تعيٌن الضيمو وهيو الشياهد فيً رواٌية البٌي
بفتن
َ

ل55ت

وٌالحه أنّ ابن كٌسان اذتار مذهب البصرٌٌنو أل ّن ،بنى نلى األكثر.
مخالفته مذهب سيبويه والامهور(
ومن ذلك مذالفت ،سٌبوٌ ،ومن تبع،؛ وذلك أ ّن ،اذتلف فً جواز حيذف مفعيو
أنلم وأرىو ه ٌجوز حذف المفعو األو وأو حذف المفعولٌن اآلذرٌن وا قتصيار
نلييى األو .فهيياهر مييذهب سييٌبوٌ ،أنّ ذلييك

ٌجييوز؛ألنّ المفعييو األو ؛ فان ي فييً

األص ي و كمييا أنّ المفعييولٌن اآلذييرٌن فييً األص ي مبتييدأ وذبروفصييار المفعييو
ال ثالثيييية متالزميييييةو وهيييييذا قيييييو المبيييييردل56ت .وابييييين البييييياذوووابن ذيييييروف وابييييين
نصفورووٌنسب للمازنًل57ت.
وذهب ابن السّرّ ا وابن كٌسانل58تو ورجّ ح ،الرضًل59ت وابن مالكو و ُنسيب
إلى األكثرٌن إلى جواز ما منع ،األوّ لون .
قا ابن مالك( لإنّ الاو بالمنع

حُ جّ ة ل ،إ ّ إتبا هاهر كالم سيٌبوٌ ،فيً

ترجمة تؤوّ لها األكثرونتل60ت.وقيد تيؤوّ السِّيٌرافً قيو سيٌبوٌ(،و ٌجيوز أن ٌُاتصير
نليى مفعييو واحييد دون الثالثيية أنّ معنيياه

ٌحسيين ا قتصييار نلييى األو و إ أ ّنيي،

ٌجوز مطلاا ًل61ت .ثم إنّ د لة الحذف هنا صحٌحة؛ ألنّ الفائد هُنا

تعدم با قتصارو

وا نع يدام با سييتغنا ننيي،و فمثييا ا قتصييار نلٌيي "،أنمل ي زٌييداً إذا أرد األذبييار
) ( 66
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بإٌصييا نلييم مييا إلييى زٌييدو ومثييا ا سييتغنا ننيي" (،نلم ي دارك طٌبييةو إذا أرد
اإلذبار بإنالمك ل ،أنّ داره طٌبةو دون غرص فً تسمٌة َمنْ نلم "ل62ت.
ومميييا ذيييالف فٌييي ،سيييٌبوٌ ،وجمهيييور البصيييرٌٌن قولييي (،إنّ العامييي إذا نمييي
بههوره شٌئا ً لم ٌعم بساوط .،وٌنهر ذلك فً( رافع المبتيدأ( قيا ( لوالعوامي ترفيع
وتنصب وتذفصو فساوط أٌّها أوجب الرفع؟ فإذا كان ساوط الرافع هو اليذي أوجيب
الرفعو فهو إذن ٌعم نمالً واحداً وُ ِجد أو ندمو فال ٌنبغً إذا وُ ِجد أنْ ٌ َُسيمّى نيامالً؛
أل ّن ،لم ٌزد شٌئا ً كان معدوما ً قبي ههيورهو قيا ( وإنْ كيان سياوط الناصيب هيو اليذي
ٌوجب الرفعو فهو إذا ُندِم أقوى من،؛ ألنّ الرافع أقيوى مين الناصيبو قيا ( وإنْ كيان
ساوط الذافص هو الرافيعو ليزم فٌي ،ميا ٌليزم فيً الناصيبو وإنْ كيان سياوط جمٌعهيا
أوجب الرفع لزم أٌضا ً مث ما ذكرنا"ل63ت.
ومن ذلك مذالفت ،مذهب الجمهيور فيً جيواز نصيب ا سيم نليى المعٌية بعيد
لكييانت .فييذهب الجمهييور إلييى نصييب ،نلييى المعٌيية بعييد الييواوو إذا كانيي تييد نلييى
المصيياحبة بمعنييى "مييع"و وإذا كان ي للمشيياركة بييال مصيياحبة فهييً للعطييفو ورجّ يين
بعص النحوٌٌن العطف نلى النصب نلى المعٌةو فً مثا قو الشانر(
مكان ال ُكلٌتٌن من ّ
الطحا

فكونوا أنتم وبنً أبٌكم

ورجّ ن آذرون فٌ،و وفً كن أن وزٌد كياألذوٌنو النصيب نليى المعٌيةو أهيو حيا
مما قبل،و أم ذبر نن،و نحو "كن وزٌداً جالسا ً وقم وزٌيداً راكبياًو و ُكين أني وزٌيد
كاألخ"ل64ت.
ومن ذلك مذهب الجمهور أ ّنٌ ،بط نم " النافٌة للجنس" لعلة من العل اآلتٌة
( الفص نن اسمها وكون مدذولها معرفةوإذا ولٌها مفر ٌد منفًٌّ بها ذبراً أو نعتا ً أو
حا ً وٌجب تكرارهاوقا ابن مالك(للمثا لزوم التكرار لكون المتص بـ" "
ل63ت
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معرفة(" زٌد فٌها و نمرو"...نلى أن ذا التعرٌف المإوّ بنكر
التكرارو كما

ٌجب مع،

ٌجب مع النكر الصرٌحة .وٌدذ فٌها هو معرفة غٌر محضة

قولهم(" نولك أن تفع ".وقد أجاز المبرد وابن كٌسان ندم تكرارها مع الفص
وكون مدذولها نكر ً كما فً البٌتٌن و ونلٌ ،قولهم " نولك أنْ تفع "وقد بٌّن ابن
مالك أن

حجة لهما فٌ.65،

ومن ذلك رتبة الحا مع صاحبها المجرووأٌجوز تادٌمها أم ؟ففً المسؤلة قو ن(
األول مذهب المانعي ( ونلٌ ،سٌبوٌ ،ومن تبع،و قا سٌبوٌ"(،ومن ثم صار"مرر ُ
قائما ً برج "

ٌجوز؛أل ّن ،صار قب العام فً ا سم وولٌس بفع والعام البا ولو

حسن هذا لحسن قائما ً هذا رج وفإن قا أقو ("مرر باائما ً رج ٌ  66فهذا أذبث من،
مِنْ قِ َب أ ّن،

ٌُفص بٌن الجار والمجرور".67ووافا ،المبرد68ووابن الحاجبووأبو

الباا 69و وابن ٌعٌو. 70
الثاني مذهب ال ُمايزي  :قا ابن برهان(للوهذا قو أبً نلً وابن كٌسان و وإلٌ،
اس بَشِ ٌرً ا َو َن ِذٌرً اتت.71و"كآفة" حا
نذهب كاول،
تعالى(للو َما أَرْ َس ْل َن َ
َ
اك إِ َّ َكا َّف ًة لِل َّن ِ
من ال ّناسو وما استعمل العرب "كآفة"قط إ ّ حا ًتت .72ومن أمثلة أبً نلً فً
ذٌر ما تكون" حا ً من الكاف
ذٌر ما تكون ذٌرٌ منك"وفجع " َ
التذكر "زٌ ٌد َ
المجرور وقدمها .73ونللوا ذلك قائلٌن(إنّ المجرور مفعو ب ،فً
المعنىووالمفعو

ٌمتنع تادٌم الحا نلٌ 74،واذتاره ابن مالك ور ّد مذهب

ثان لتعلا ،بصاحب ،فحا ،إذا
المانعٌن باول"(،ونللوا منع ذلك بؤنّ تعلي العام بالحا
ٍ
تع ّدى لصاحب ،بواسطة أن ٌتعدى إلٌ ،بتلك الواسطة لكن منع من ذلك أنّ الفع
ٌتعدى بحرف واحد إلى شٌئٌنوفجعلوا نوضا ً نن ا شتراك فً الواسطة التزام
التؤذٌروفٌاا لم ّدنً ذلك

نسلم هذا الحي حتى ٌترتب نلٌ ،التزام التؤذٌر تعوٌضا ً

وب حي الحا لشبه ،بالهرف أن ٌستغنً نن واسطةونلى أنّ الحا أش ّد استغنا ً
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نن الواسطة وولذلك ٌعم فٌها ما

ٌ َُع َّدى بحرف الجرِّ كاسم اإلشار وحرف التنبٌ،

والتشبٌ ،والتمنًتت75و ور ّد قو الزجا  76والزمذشري 77فٌما ذهب إلٌ ،فً
منع مجً لكآفةتحا ً .وقد جا فً الشعر ما ٌإٌد صحة تادم الحا نلى صاحبها
المجرور وفاقا ً لمذهب ابن كٌسان والفارسً وابن برهانوومن ذلك وقو الشانر(78
ك أذوا ٌد أُصِ بْن ونِسو ٌ
فإنْ ت ُ

فلن ٌذهبوا فرغا ً بات حِبا ِ

*

فاول " ،فرغا ً " حا من " حبا " . 79ومن ذلك قول(80،
لئن كان بُرْ ُد الما هٌمان صادٌا

*

إلًّ حبٌبا ً إ ّنها لحبٌب

وغٌرها من الشواهد التً تد نلى جواز تادٌم الحا نلى صاحبها المجرور.81
ومما اذتلف فٌ(،إنما "أفع "فً حالٌنووتادٌم ،نلٌهماووفٌ ،قو ن(ذهب الذلٌ
والمازنً والفارسً فً تذكرت ،وابن كٌسان وابن ج ِّنً وابن ذروف إلى الجوازوقا
الذلٌ (للوالنصب من الحا و قولهم("أن جالسا ً أحسن من ،قائماً" أي( أن فً حا
جلوس ،أحسن من ،فً حا قٌام،تت .82وفً ا رتشاف( وذهب المازنً والفارسً فً
تذكرت ،وابن كٌسان وابن ج ِّنً وابن ذروف إلى أنّ أفع التفضٌ هو العام فً
الحالٌن وفلبُسْ راًتحا من الضمٌر المستتر فً المستكن فً "أطٌب"ولر َ
ُط َباًت حا
من الضمٌر فًلمن،ت وو ُنسِ ب هذا إلى سٌبوٌ ،و وهو الذي نذتاره.83
مذهب المانعٌن( ذهب إلى المنع المبرد والزجا وابن السرا والسٌِّرافً
والفارسً فً حلبٌات ،فاا (للفال ٌجوز أن ٌكون العام فً" أطٌب" وقد تادم نلٌ ،؛
ألنّ أفع هذا

ٌاوى قو الفع فٌعم فٌما قبل ،وأ ترى أ ّنك

تجٌز(ممن أن

أفض وو ممن أفض أن ؟ فتادم الجار نلٌ ،لضعف ،أن ٌعم فٌما تادم نلٌ ،و فإذا
لم ٌعم فٌما كان متعلاا ً بحرف جرٍّ إذا تادم _ مع أنّ ما ٌكون متعلاا ً بحرف الجرِّ قد
ٌعم فٌ ،ما

ٌعم فً غٌره نحو" هذا مارٌّ بزٌدو وهذا معطٍ لزٌ ٍد أمس درهماً_
ل66ت
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ٌعم فٌما لم ٌتعلي بحرف الجرِّ أولى ووإذا كان كذا لم ٌعم "أطٌب فً بسر

المتادم نلٌ،تت .84وٌههر فً هذه المسؤلة أثر المذهب البغدادي نند الفارسً فً
األذذ من المدرستٌن دون تعصب إلحداهما بدلٌ تردده فً اذتٌارهو وٌنصره أنّ
أصحاب المذهب اآلذر وهم المبرد والزجا أش ّد تعصبا ً للمذهب البصري؛وذلك ما
تذكره كتب التراجم أنّ الزجا ووقد كان أحد تالمٌذ ثعلب أوفده فً مر فً جمانة
لفصِّ حلاة المبردوفسؤل ،المبرد نن أربعة نشر سإا ً ّ
ذطؤه فٌها جمٌعاً؛مما دفع
الزجا أنْ ٌاو لمن مع"(،نودوا إلى الشٌخ لٌعنً ثعلباتفإ ّنً لس مفارقا ً هذا
الرج و بد لً من مالزمت85"،وٌعنً بالشٌخ ثعلب.وذلك؛ ألنّ المذهبٌن البصري
والكوفًوآنذاك كانا ٌتمثالن فً حلاتً الشٌذٌن.
المبحث الثالث ما ترتب على خلطه للمذهبي :
أ /ما انفرد به:
لم ٌجع ابن كٌسان نفس ،أسٌراً ماٌداً بإتبا المذهبٌن فيً جمٌيع مواقفي ،وآرائي،و
ب كان ل ،آرا ذاصة انفرد بها نن المدرستٌنو مفٌداً من ثاافت ،الواسعة وإطالني،
نلى مصادر المذهبٌنو وأذيذه مين شيٌوذهماو فتبليور لي ،رأيٌ ذيال ٌعتبير ذالصية
آلرا المدرستٌن وٌههر ذلك فً كثٌر من المسائ نذكر منها(
 /1ومن ذلك قٌاس ،بنا مثنى اسم اإلشار فً قرا اآلٌة قٌاسا ً نلى بنا المفرد مني،
والجمع ما روى الافطً أنّ الااضً إسمانٌ بن إسحاي البصري الفاٌ ،المالكً كان
معجبا ً باٌاس ابن كٌسان فً العربٌةو فاا لٌ ،وماً( ما تايو فيً قيرا الجمهيور" إِنْ
ان" 86ما وجهها نلى ميا جير بي ،نادتيك مين اإلغيراب فيً اإلنيراب؟
ان لَ َساح َِر ِ
َه َذ ِ
فاطري ابن كٌسان ملٌاًو ثم قيا ( نجعلهيا مبنٌية

معربيةو وقيد اسيتاام األميرو قيا لي،

إسمانٌ ( فما نلٌ ُ ،بنائها؟ قا ابن كٌسان( ألنّ المفرد منهالهذات وهو مبنًو والجميع
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لهيإ ت وهيو مبنيًو َف ُتحْ َمي التثنٌية نليى اليوجهٌنو وقيد َحسُين قولي ،هيذا فمشيى فييً
ُ
لوزنم أنّ بنيا المثنيى إذا كيان مفيرداً مبٌ ِّنياو
ال ّناس.87وهذا ميا جعي ابين تمٌمية ٌايو
أفصن من إنراب،وقا ( وقد تفطن لذلك غٌر واحد مين ّ
حيذاي النحيا ت.88وفيً توجٌهي،
هذا احتراز مما ذهب إلٌ ،بعص النحا فً إنرابلهذانتفً سيور طي،وكما توضيح،
آرا النحا المذكور أدناه(
ً
فارقية واذتليف فيً هيذه اليالم و أهيً م
وذلك أنّ لإنّ ت إذا حُ ِف َفي ْ لزمتهيا اليالم
ابتدا أم م أذيرى؟ فيذهب سيٌبوٌ ،واألذفيو إليى أ ّنهيا م ابتيدا أفياد ميع إفادتهيا
ولإنت
لإنت المذففية مين الثاٌليةو
ِ
توكٌد النسبة وتذلٌل المضيار للحيا الفيري بيٌن ِ
النافٌةو ولهذا صيار

زمية بعيد أن كاني جيائز ً  .89ونليى هيذا الميذهب أكثير أهي

بغداد90و ومعهم ابن نصفور .وذهب الفارسً وابن أبيً العافٌية والشيلوبٌن إليى أ ّنهيا
م أذرى اجتلب للفري لعم الفع اليذي قبلهيا فيً ميا بعيدها .وقيرأ أبيو نميروللإنّ
هذٌن لساحـرانتت .91نلى الجهة الهياهر المكشيوفة .وابين كثٌير وحفيلللإنْ هيذان
لساحرانتت ...وقٌ فً الارا المشهور للإنْ هذان لساحرانتتهً لغة بلحيارث بين
كعبوجعلوا ا س م المثنى نحو األسما التً آذرها ألف كعصيا وسيعدىو فليم ٌالبوهيا
ٌيييا ً فيييً الجييير والنصيييبو وقيييا بعضيييهم(إنْ بمعنيييى نعيييم وسييياحران ذبييير مبتيييدأ
محذوفووالجملييية داذلييية نليييى الجملييية تايييدٌره(لهما سييياحرانووقد أنجيييب بييي ،أبيييو
إسحيتت.92
والذي ٌههر لً أنّ الزمذشيري اهتيدى بميا ذهيب إلٌي ،الفيرا فيً قول(،لولسي ُ
أشتهً نلى أن أذالف الكتاب وقرأ بعضهم(للإنْ هذان لساحرانتت ذفٌفةتت 93و وهذا
ٌعنً أنّ الفرا ٌمٌ إلى اذتٌار قرا أبً نمرووأل ّنها األص فً نم إنّ المشدد .
ولهيييذا ذهيييب الزمذشيييري فيييً مفصيييل ،إليييى إبطيييا نملهيييا فاا (للوتذففوفٌبطييي
نملها...فحم ابن ٌعيٌو قولي(،للفٌبط نملهياونلى معنيى ٌبطي هياهراً وتعمي فيً
ل67ت
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ضييمٌر شييؤنتت 94فللكييؤنّ أصييلهالأنّ ت وهييذا مييا ذكـييـره سٌبــييـوٌ ،فييً بيياب(لأنّ ت(فً
حدٌث ،نن قو الشانر(*كؤنْ ورٌدٌ"*...،وهذه الكاف مضافة إلى "أنّ "– ٌرٌد الكاف
من كؤنّ – فلم اضطرر إلى التذفٌف فلم ُتضمِر" ٌرٌد لم تضمر اسم كؤنّ "ولم ٌغٌر
أن تنصييب بهاوكمييا أ َنييك قييد تحييذف ميين الفعي و ٌتغٌيير"تت 95بمعنييى أنّ التذفٌييف
ٌبط نم أنّ كما أنّ الفع إذا حذف من ،بعص حروفي،

ٌتغٌير نملي،وأل ّنها نملي

لمشابهتها الفع  .وما ذكره الزمذشري فً مفصّيلِ،وولم ٌصيرح بي ،فيً هيذا الموضيع
وإنْ أومؤ إلٌ ،إٌما ذفٌا هو مذهب الكوفٌٌن الاائلٌن بؤنّ المذففة مين الثاٌلية

تعمي

النصب فً ا سم ووذهب البصرٌون إليى أ ّنهيا تعمي .واحتجوا بيؤنْ قيالوا اليدلٌ نليى
ُّك أَنْ َمالَ ُه ْمت.96فيً قيرا َمينْ قيرأ
صحة اإلنما قول،
تعالى(لوإِنَّ ُك ًّال لَمَّا لٌَ َُو ِّف ٌَ َّن ُه ْم َرب َ
َ
بييالتذفٌف وهييً قييرا نييافع وابيين كثٌييروو ٌجييوز أن ٌاييا ( إنّ لكي ّيالت منصييوب بييـ
للٌوف ٌَ ّنهمتوأل ّنا ناو

ٌجوز ذلك؛ألنّ م الاسيم تمنيع ميا بعيدها أنْ ٌعمي فٌميا قبلي.،

والذي ٌد نلى صحة ذلك أٌضا ً أ ّن ،قد ص ّن نين العيرب أ ّنهيم ٌاوليون(لإ ّ إنْ أذياك
ذاهبٌ ت بمعنى إنّ المشدد  .97حكى سٌبوٌ ،نن العربللوح ّدثنا من ٌوثي ب ،أ َن ،سمع
َمنْ ٌاو (للإنْ نمراً
ٌ
لمنطلي و ونلٌ ،قرا نافع وابن كثٌير وأبيً بكير شيعبة (للوإنْ
كالً لما لٌوفٌنهم ربُّك أنميالهمتت. 98وذكير ابين هشيام وابين النياهم أنّ اإلهميا أكثيرو
وأجاز ابن السّرّ ا الوجهٌن وواحتج لهما باول( ،للفالحجّ ةوأ ّن ،إ ّنما أنم لما أشيبه و
الفع بؤ ّنها نلى ثالثة أحرفووأ ّنها مفتوحةوفلما ذفف زا الوزن والشيب ،و والحجّ ية
لمن أنم أن ٌاو ( هما بمنزلة الفع وفإذا ذففتيا كانتيا بمنزلية فعي محيذوفو فالفعي
ٌعمي محييذوفا ً نمليي ،تا ّميا ً تتٌ .99اييو الذلٌ للوأنييا أقرإهييا_إنْ شييئتم – مذففيية نلييى
األصـ "إنْ هذان لساحران"أيّ (ما هذان إ ّ ساحرانتت .100فانهر كٌف كيان الذيالف
فً توجٌ ،هذه اآلٌة وما ٌنبغً من استحسان ر ِّد ابن كٌسان للذرو من هذا الذالف
.
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 /2ومن ذلك أ ّن ،ذهيب إليى أنْ نيون المثنيى وجميع الميذكر السيالم نيوص نين تنيوٌن
المفردو وجه ،أنّ الحركة نُوِّ ص منها الحرف ولم ٌ َُعوّ ص نن التنوٌن شيً و فكاني
النييون نوض يا ً منيي،و ولييذلك حييذف فييً اإلضييافة كمييا ٌحييذف التنييوٌنو ورُ ّد رأي ابيين
كٌسان بثبوتها فً المعرف ب"ا "و وبثبوتها فٌما
زٌدان وٌا نالمون واسم

تنوٌن فٌ،و وهو المنادى نحو "ٌا

النافٌة للجنسو نحو " رجلٌن" و نالمٌن".101

 /3أ ّن ،ذهب إليى أنّ اثنيٌن واثنتيٌن مبٌنيان مركبيان مين العايود كسيائر أذواتهميا.ورُ ّد
بؤ ّنهما لو كانا مبنٌٌن لزما الٌا و أل ّنها نهٌر الفتحة الواحد و ولهذا قالوا

ٌدٌن لهمياو

وذلك قو السُّهٌلً( " وأمّا الجمهور فاد ذهبوا إلى أ ّنهما معربان باأللف رفعا ً وبالٌا
جييرّ اً ونصييبا ً كييالمثنى؛ لوقييو مييا بعييدهما موقييع النييونو ولٌسييا مُضييافٌن للعاييدو وقٌي
مضافان إلٌ،و ونلٌهما فالعاد مبنًو لتضمن ،معنى حرف العطف.102
 /4وذهب إلى أنّ ل َمنْ ت و لمات ا ستفهامٌتٌن معرفتان؛ نهراً إليى أنّ جوابهميا ٌكيون
مطابايا ً للسييإا و فييإذا قٌي ( ّم ينْ ننييدك؟ فجوابيي (،زٌي ٌدو وإذا قٌ ي ( مييا دهيياك إلييى كييذا؟
فجوابيي ،لاييا كو فييد ّ تعرٌييف الجييواب نلييى تعرٌييف السييإا  .ومييذهب الجمهييور همييا
نكرتانو فوجب تنكٌر ما قام ماامهماو والتمسك بتعرٌيف الجيواب؛ ألنّ تطيابي شيٌئٌن
قائم أحدهما ماام اآلذر ألزم وآكد من تطابي الجواب والسإا ل103ت.
 /5وميين ذلييك قوليي ،فييً أصيي البنييا واإلنييراب و حٌييث ذهييب البصييرٌون إلييى أنّ
اإلنراب أص فً األسما و فير فيً األفعيا و والبنيا أصي فيً األفعيا والحيروف
فيير فييً األسييما .وذهب الكوفٌييون( إلييى أنّ اإلنييراب أص ي فييً األفعييا واألسييما .
وذهييب ابيين كٌسييان( إلييى أنّ البنييا إ ّنمييا هييو األصي الييذي ٌّ ُعي ّم الجمٌييعو وأنّ المعييرب
مذر من،و فذر نن ،إلى إنراب األسيما المتمكنية لحاجتهيا إليى إنرابهيا للمعيانً
التً صرفوها فٌهاو وضارنتها األفعا فؤدنٌ

منهاو ولم تلحيي بهيا وقصير ننهياو

وتباند الحروف التً للمعانً فلزم األص الذي بنٌ نلٌ،ل104ت.
ل67ت
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 /6ومن ذلك أ ّن ،أجاز الجمع بٌن واو الاسم وفع الاسيم( وذليك أنّ واو الاسيم تحيذف
هللا
الو َ َن ْكي ُت ُم َشي َهادَ َ ّ ِ
وٌباى الماسم ب ،مجروراًو إذا كان لفه الجاللة فيً قولي ،تعيالى( َ
يٌن ل105ت .وهييذه الاييرا ذكرهييا الزمذشييري مروٌيية نيين الش يعبًو
إِ َّنييا إِذاً لَّ ِمي َين اآل ِث ِمي َ
وذكرها العكبري بدون إسنادل106ت .ونسب السٌوطً إلى ابن كٌسان إجياز ذكير فعي
الاسم معهاو فٌُاا ( حلف ُ وهللا ألقومنّ و وذكر ر َّد أبً حٌان نلٌ،؛ بؤ ّن ،لم ٌُحفيهو وإنْ
جا فمإوّ نلى أنّ حلف كالم تامو ثم أ ُتى بعده بالماسم ب،و و ٌجع "وهللا" متعلاة
بحلفو وقد نللوا حذف فع الاسم مع الواو بكثر استعمالها فً الاسمل107ت.
 /7وذالف فً مسالة الفص بٌن فعْ التعجب والمُتعجب من ،إذ األص إنْ ليم ٌتعليي
الفص ي بهمييا المنييع اتفاقاً؛للفص ي بييٌن المعمييو ونامليي ،الضييعٌف باألجنبً.والفص ي
بالهرف فمنع ،األذفو والمبردو وأجياز الفيرا والجرميً وأبيو نليً والميازنً نحيو
"مييا أحس ين بالرج ي أن ٌصييدق"،أ و"أحْ سِ يينْ الٌييوم بزٌ يدٍو وأجيياز ابيين كٌسييان توسييٌط
ا نتييييراص ب"لييييو " ا متنانٌيييية نحو(مييييا أحسيييين _ لييييو َكلَفيييي -،زٌييييداً"أوقاس
"ٌكون"نلى"كان" فً الفص

ل108ت

ب /ومما ٌههر أثر ذلط ،للمذهبٌن وانتاائ ،رأٌا ً منهما و وذلك أ ّنهم اذتلفوا فً تايدٌم
َ
الكيوفٌٌنووذلَّ ابين كٌسيان
الذبر نلى لمات فمنع ،البصرٌون والفرا ووأجيازه باٌية
المنع بغٌر زا وأذواتها؛ألنّ نفٌِّها إٌجابٌ وونمّم الفرا المنع فً حروف النفً.109
 /وتههر فائد اذتٌارات ،فً أنها تنصر بعص الارا ا الارآنٌة التً تؤثر
باٌاس النحوٌٌنو كما سبي فً اآلٌة لإنْ هذان لساحرانتووفً حكم تؤنٌث الفع حٌن
ٌُ ْفص نن فانل،و فذهب الجمهور إلى أن ،إذا فص بٌن ،وبٌن فانل ،حاٌاً التؤنٌث
وإلى أ ّن،

ٌجوز أن تلحي الفع التا ووأن ما ورد من إلحاي التا بالفع ذال

بالشعر .فذهب ابن كٌسان وابن معط وابن مالك إلى جواز إلحاي تا التؤنٌث مع
الفع فً الشعر والنثر و وحجتهم قرا
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(لل َفؤَصْ َبحُوا َ ٌ َُرى إِ َّ َم َسا ِك ُن ُه ْمتت. 110
صٌ َْح ًةتت .111وهو فً هذا مذالف للطبري فً وصف،
وقول (،للإِنْ َكا َن ْ إِ َّ َ
لارا ( ل ُترى إ ّ مساكنهمت بالابن و وللزمذشري فً قول" ( ،إ ّنهما لٌس

112

قوٌةت .113مع أنّ هذه الااند تنصرها هاتان الارا تان و وشواهد شعرٌة منها
قول(114،
ما برئ من رٌبة وذ ٍّم

فً حربنا إ ّ بنا ُ الع ِّم

*

وقو الشانر(115
فما باٌ

طوى النحز واألجراز ما فً نروقها

إ ّ الضلو

الجراشع

لذلك ذهب ابن كٌسان 116وابن معط وابن مالك إلى جواز إلحاي تا التؤنٌث مع الفع
فً الشعر والنثر.
وٌستوقفنً فً هذا مصطلن الضرور نند النحوٌٌن و فكم من ضرور نند قوم
استحسنها آذرون ورأوا لها وجها ً جٌّداً فً الكالم و وفوي ك ِّ ذلك فإنّ مصطلن
الضرور لمن استاصى أقوا

النحا فٌ ،لٌرى اضطرابهم فً تفسٌر مذهب

الضرور نند سٌبوٌ،و فمذهب ابن كٌسان أنّ الضرور ما لٌس للشانر نن ،مندوحة
؛ وذلك قول"(،حذف التا لٌس بضرور لتمكٌن قائل ،من أن ٌاو ( أبال و وأن ٌنا
كسر الهمز إلى التا و ثم ٌحذف الهمز ".117مع أنّ مفهومها نند غٌره ما أوقع،
ّ
مضطراً لذلك أم و وإن كان األمر كذلك فل َم ٌعتمد هإ نلى الارا
الشانر
وإن كان

ّ
شاذ ألنّ شذوذها؛ لذروجها نن شرط الارا ا

سندها وإذ لو ذل
ولٌس

السبع

من ذلك لم ُتع ّد قرآناًومع التؤكٌد نلى أنّ الارا

لعدم صحة
رواٌة توقٌفٌة

اجتهاداً نلى ذلك جمهور نلما الارا ا  .118وفوي ذلك فإنّ قرا ا

أص َّن سنداً وأكثر وثوقا ً من الشعر فلماذا

الارآن

نعتمد نلٌها لتكون هً األص فً تصفٌة
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النحو مما نلِي ب ،من أسالٌب الفالسفة والمنطاٌٌنو ولتس ّد ما نال مما ضا من
التراث العربً.
 /وأحٌانا ً ٌستعرص رأي غٌره ثم ٌذتيار ميا ٌيراه مناسيبا ً بشيً مين التفصيٌ ؛ ألنّ
المسؤلة

ٌحسن فٌها إصدار حكم مباشرو وذلك ما فعل ،فً مسؤلة نود الضمٌر نلى

ما هو متؤذر فً اللفه والرتبةو وذلك ما حكاه أبو حٌان باول" (،لو تا ّدم المفعو نلى
الفع نحو( "زٌداً ضرب ُغالم "،لم ٌجيز ننيد الفيرا و وأجيازه المبيرد بجعلي ،بمنزلية
"ضرب زٌداً ُغالم"،؛ وقا ابن كٌسان( "نندي بٌنهما فصي و إذا قلي ( زٌيداً ضيرب
غالم ،فصار المضمر قب الذكر فبطل و وقولك( "ضرب زٌداً ُغالم "،فيً موضيع،
ٌنا و َفٌُجع بعد زٌد؛ ألنّ العام فٌ ،وفً الغالم واحدو فإنْ كانا جمٌعا ً بعد العام
119
فعلَّ ذتٌاره مذهب الكوفٌٌن فيً هيذه المسيؤلة .فجيرى
فك منهما فً موضعَ . "،
فً كثٌر من آرائ ،فً الاٌاس فً الغالب نلى ما ُ
كثير فيً كيالم العيرب وشيا وجياز

قٌاس يا ً وسييماناً؛ معتمييداً فييً آرائيي،و وفييً األصييو النحوٌييةو واسييتذدام ،إٌّاهييا نلييى
المذهبٌنو فهو َمرّ ٌتبع آرا الكوفٌٌنو وأذيرى ٌُرجّ يع آرا البصيرٌٌنو ونيراه ٌُح ِّكيم
شروط البصرٌٌن فً الماٌس نلٌ ،تار و وٌذضع لتوسع الكوفٌٌن فٌها تار أذرى .
ذاتمة البحث ونتائج،
الحمد هلل الذي أناننً ووفانً إلكما هذا البحث و والصال والسالم نلى أشرف
ذلا ،نبٌِّنا محمد ونلى آل ،وصحب ،البرر الكرام.وبعد
فإ ِّنً أقبل ُ نلى كتابة هذا البحث راجٌا ً التعرف نلى حاٌاة المذهب البغدادي و
وأصحاب ،واتجاهتهم وأثر هذا المذهب فً الدراسا النحوٌةو فعرض أقوا العلما
فً هذه المشكلة منا قشا ً ومحلالً حتى توصل

بإذن هللا إلى ذالصة هذا البحث التً

تمثل فً النتائج اآلتٌة(
) ( 66

مجلة اآلداب العدد { } 5

 /1أنّ ابن كٌسان ممن ذلط المذهبٌن نلى ذلك جمهور أصحاب التراجم والنحا من
المتؤذرٌنو فٌكون بغداد ٌّا ً نلى أرجن األقوا .
/2أنّ ابن ج ِّنً أكثر من ذكر البغدادٌٌن بما ٌشٌر إلى أنّ المراد بالبغدادٌٌن هم
الكوفٌونو مع العلم بؤنّ طائفة من المحدثٌن ٌجعلون ،فً سلك البغدادٌٌن.
/ 3كثر اذتٌارات ،لمذهب الكوفٌٌن تإٌد مٌل ،لمذهب الكوفٌٌنوإضافة لما ذكرناه من
وقائع فً البحث تعضد ما قلناه.
 /4ترجم ل ،السٌِّرافً مع أصحاب المبردو والزبٌدي مع أصحاب ثعلب؛مما ٌعكس
مكانت ،نند أصحاب المذهبٌنووٌصدقها ما قٌ فً حا ،فً مواضع ذكرتها فً
البحث.
 /5أ ّن ،أفاد من ّ
اطالن ،نلى المذهبٌن فانتاى من ذلك آرا ً انفرد بها .
ف ْ
أذ ُذه نن البصرٌٌن وٌههر ذلك فً أسلوب ،الذي نلّ ب ،ما انفرد ب ،من
 /6لم ٌَ ْذ َ
مسائ .
ص ُر بعص الارا ا
 /7تههر فائد اذتٌارات ،فً أ ّنها ت ْن ُ
قرا لإنْ هذان لساحرانت وقرا ل َفؤَصْ َبحُ وا َ ٌ َُرى إِ َّ َم َسا ِك ُن ُه ْمت بالتؤنٌثل ُترى
توغٌرها.
الارآنٌة كما ههر فً توجٌ،
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الهىاهش والوساجع -:
( )1عبد الفتاح شمبي،أبو عمي الفارسي وأثره في القراءات والنحو ،القاىرة،ط1958م،ص.446
ل 7ت انظر شوقي ضيف ،المدارس النحوية،دار المعارف المصرية ـ القاىرة ،ط1966 6م،ص
ل6ت ابن جنِّي،سر صناعة اإلعراب،تحقيق حسن ىنداوي ،دار القمم دمشق ،باب زياد الواو.645 /2،
جني ،سر صناعة اإلعراب .275 /1 ،
( ) )4ابن ّ
( )5ابن جنِّي  ،الخصائص.199 /1 ،

( )6السيوطي ،ىمع اليوامع.304/1 ،وانظر المرجع نفسو.141/1،
ل6ت أبو محمدو الااسم بن أحمد ا ندلسًو نشؤ با ندلس ونسب إلٌها ثم تنا بٌن دمشي وبغداد حتى توفً
بدمشي سنة  337ه وكان قرٌب العهد من الرضى حٌث ناشا معا فً الارن السابعو قا السٌوطً فً البغٌة
أن ل ،شرحا نلى المفص للزمذشريو وٌوجد نالم آذر اسم ،ا ندلسً متؤذر نن الرضى واسم ،أبو
جعفر أحمد بن ٌوسف الرنٌنً توفً سنة  666ه.
( )8الرضي  ،شرح كافية ابن الحاجب.326/1 ،
( )9طبقات النحويين  ،ص.246
( )10ابن النديم  ،الفيرست  ،ص89
النحويين  ،ص.80
( )11أبو الطّيِّب المغوي ،مراتب النحويين  ،ص .87الزبيدي  ،طبقات المغويين و ّ
األلباء  ،ص.178
( )12أبو البركات عبد الرحمن بن األنباري ،نزىة ّ
( )13المصدر نفسو  ،ص.178
( )14القفطي  ،إنباه الرواة عمى أنباه النحاة.58/3 ،
( )15الصفدي ،الوافي بالوفيات.24 /2 ،
( )16الحموي ،معجم األدباء .2308/5 ،السيوطي  ،بغية الوعاة) 19 /1 ،
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(  )17الزبيدي  ،طبقات النحويين والمغويين  ،ص.153
( )18السِّيرافي  ،أخبار النحويين البصريين  ،ص.113
( )19ياقوت  ،معجم األدباء.307/5 ،
النحويين  ،ص.53
( )20الزبيدي  ،طبقات ّ
النحويين  ،ص.140
ل77تأبو الطيِّب المغوي  ،مراتب ّ
النحو ،ص.79
( )22الزجاجي اإليضاح في عمل ّ
ل23تاألنباري  ،نزىة األلباء ،ص ، 162نور القبس ،ص.327
( )24ابن مالك  ،شرح التسييل،تحقيق عبد الرحمن السيد  ،ومحمد بدوي المختوم  ،ىجر لمطباعة والنشر،
ط11410ىـ.313/1،
( )25الفراء ،معاني القرآن.245/1،
( )26الفراء ،معاني القرآن .34/1 ،
( )27انظر اإلنصاف ،ط صبيح ،ص155
ل76ت انهر(سييٌبوٌ،و الكتييابو666/7و وابيين مالييكو شييرح التسييهٌ و 766/7و وابيين السييرا و األصييو فييً
النحوو 366/7
ل76ت أبو زكريا الفراء ومذىبـو فـي النحـو والمغـة  ،أحمـد مكـي األنصـاري ،المجمـس األعمـى لمرعايـة والفنـون ـ
القاىرة 1964م،ص429
ل67ت ابيييين ٌعييييٌو وشييييرح المفصيييي و66/6و وابيييين مالييييكو شييييرح التسييييهٌ و .766/7والسييييٌوطً و همييييع
الهوامعو.777/7
ل 67ت الزجا و شرح الجم و .76/7
ل 32ت أبو حٌّانو ارتشاف الضربو .667/7
ل66ت
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ل 33ت ابن األنباريو اإلنصافو.366/7
) 34ت انهر ابن ٌعٌو شرح المفص  66/6و أبا حٌان وارتشاف الضرب . 667/7
)66ت سٌبوٌ،و الكتابو .766_763/7
ل 36ت انهر ابن مالكو شرح التسهٌ و 37/7و أبو حٌّانو ارتشاف الضربو.7677/6
( ) 37ابن ىشام األنصاري،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تح ح الفاخوري ،دار الجيل بيروت ،ط

6

1416ىـ ـ ،ص127
( )38ابن األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،دار الطالئع ـ القاىرة  ،ط1418 1ىـ 1998م143 /1 ،ـ
146
( )39ابن الحاجب  ،الكافية في النحو.212 /2،
)40ت ا بن ىشام  ،أوضح المسالك. 222/1 ،
) 41ت الرضي  ،شرح كافية ابن الحاجب.180/2،
( ) 42ابن جنِّي  ،الخصائص .83/1 ،
( )43أبو حيان  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب.542 /1 ،
( )44السيوطي ،ىمع اليوامع .6 /2 ،
( )45عب ــد ال ــرحمن ب ــن أب ــي بك ــر الس ــيوطي ،ىم ــع اليوام ــع ،تحقي ــق أحم ــد ش ــمس ال ــدين ،طبع ــة دار الكت ــب
العممية -بيروت ،ط7666 7م /7 ،ص.776-776
( )46انظر اإلنصاف  ،366/7وشرح المفصل  ،63/6ارتشاف الضرب .666/7
( )66البيت في الكتاب  ، 3/7وفي اإلنصاف .366 /7 ،
( )48انظر اإلنصاف  366/7وما بعدىا.
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( )49انظر اإلنصاف .367/7
( )50البيت في الكتاب  ،66 ،66/7وارتشاف الضرب  ،666/7وأوضح المسالك .6/7
()51انظر شرح الكافية  ،667/7وشرح التصريح .776/7
()52البيت في ىمع اليوامع  ،66/6وشرح التصريح  ،776/7والمقتضب .776/6
( )53المقتضب  ،776/6ومغنى المبيب ،ص  ،76ىمع اليوامع .66/6
( )54البي ــت ف ــي المقتض ــب  ، 767 /7،األص ــول ف ــي النح ــو .766/7 ،المب ــرد ،الكام ــل ف ــي المغ ــة واألدب
.777/7،
( )55المبـ ـ ــرد ،المقتضـ ـ ــب . 776/6،خالـ ـ ــد األزىـ ـ ــري ،شـ ـ ــرح التص ـ ـ ـريح عمـ ـ ــى التوضـ ـ ــيح  ،776/7 ،ىمـ ـ ــع
اليوامع.66/6،
( )56انظر ارتشاف الضرب  ،7766/6وشرح التصريح  ،666/7والمقرب ،ص  ،766واألصـول فـي النحـو
.766/7
( )57انظر األصول .766/7
( )58وارتشاف الضرب .7766/6
()59شرح الكافية .666/7
()60شرح التسييل .777667/7
( )61ينظر الكتاب شرح كتاب سيبويو  ،667/7وشرح الكافية .666/7
( )62شرح التسييل .777/7
()63الحمل في إصالح الخمل ،ص.766

ل67ت

دٌ.وسف دفع هللا احمد

مذهب ابن كٌسان وآراإه النحوٌة

( )64أبو عبداهلل جمال الدين بن مالك ،تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ،تحقيق محمد كامـل البركـات ،القـاىرة
7666ىـ 7636 -م ،ص.777
( )65ابن مالك،شرح التسييل.،66/2 ،والرضي ،شرح الكافية . 163/2 ،سيبويو  ،الكتاب.302 /2 ،
( )66ابن الحاجب ،اإليضاح في شرح المفصل .333/1 ،
( )67سيبويو  ،الكتاب.287 /1 ،
(  )68المبرد ،المقتضب .303 /4 ،
( )69أبو البقاء ،المباب في عمل البناء واإلعراب ،ص.299
( )70ابن يعيش ،شرح المفصل.59 /2 ،
()71سورة سبأ ،اآلية)28(:
( )72ابن برىان ،شرح الممع ،ص.137
( )73ابن برىان ،شرح الممع ،ص13
( )74العميمي ،حاشية العميمي عمى التصريح شرح التوضيح378 /1 ،
( )75ابن مالك ،شرح التسييل.339 /1 ،
( )76ابن مالك ،شرح التسييل338 /1 ،
ل77ت ابن مالك ،شرح التسييل666 /1 ،
( )78البيت لطميحة األسدي ،في المباب،ص ،292والكافية الشافية ،745 /2 ،وشرح األشموني136/2
ل66ت ابن عقيل،شرح ألفية ابن مالك،تحقيق محمد محي الدين ،مكتبة الت ارثـ القاىرة ،ط 1419ىـ264 /ـ
.265
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( )80البيت لعروة بن حزام العذري ،وقيل ّإنو لكثير ورد في شرح الكافية الشافية .745 /2
ل67ت ابن مالك  ،شرح التسييل.338/1 ،
ل 82ت الخميل بن أحمد،الجمل في النحو،تحقيق فخر الدين قباوة ،مؤسسة الرسالة _ لبنان،ط1405 1ىـ ـ
ص40
الضرب .350/2 ،
حيان  ،ارتشاف ّ
ل 66ت أبو ّ
ل66ت أبو عمي الفارسي المسائل الحمبيات ،تقديم وتحقيق حسن ىنداوي ،دار القمم ـ دمشق ،ط1407 1ىـ
ص.177
ل66ت الزجاجي  ،مجالس العمماء ،المجمس ،76ص.167
( )86سورة طو  ،اآلية (.)63
( )87إنباه الرواة 87 .58/3 ،
( )88القرطبي،محمد بن أحمد األنصاري ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي،ط.366/3،9
()89ابن ىشام  ،المغني.252 /1 ،
( )90السيوطي ،ىمع اليوامع141.1/1 ،
الزمخشري  ،الك ّشاف .543/2 ،
(ّ )91
( )92الفراء ،معاني القرآن .184_183/2 ،
ل66ت المصدر نفسو ،ص184
( )94ابن يعيش ،شرح المفصل.82/8 ،
( )95سيبويو  ،الكتاب 480 /1 ،
ل67ت

دٌ.وسف دفع هللا احمد

مذهب ابن كٌسان وآراإه النحوٌة

( )96سورة ىود ،اآلية (.)112
()97انظر ابن ىشام في شرح قطر الندى ص 167وابن الناظم ،شرح األلفية ،ص179
( )98سيبويو ،الكتاب  ،ج،1ص480
( )99أبو بكر بن السراج ،األصول في النحو ،تح عبد الحسين الفتمي  ،مؤسسة الرسالةـ بيروت ،ط2
1987م.235/1
( )100الخميل بن أحمد ،الجمل في النحو،تح فخر الدين قباوة،مؤسسة الرسالة،ط1995 5م،ص.105
ل777ت السٌوطًو همع الهوامع و .736_737/7
( )102الشيخ خالد عبداهلل األزىري ،شرح التصريح عمى التوضيح ،تحقيق محمد باسل ،عيون السودان ،دار
الكتب العممية -بيروت -لبنان ،ط7677 7ىـ 7777م .666/7
( )103ابن مالك  ،شرح التسييل .776/7
() 104أب ــو العب ــاس أحم ــد ب ــن يحي ــى ثعم ــب ،مج ــالس ثعم ــب ،تحقي ــق عب ــد الس ــالم ى ــارون ،دار المع ــارف
مصر،ط ،6ص.773
( )105سورة المائدة ،اآلية .773
( )106الزمخشري ،الكشاف .366/7
( )107انظر ىمع اليوامع  ،736/6وشرح المفصل ،البن يعيش  ،66/6شرح الرضي عمى الكافية .677/6
( )108انظر الرضي ،شرح كافية ابن الحاجب ،ص767ـ .766
()109ابن ىشام  ،أوضح المسالك246/1 ،
( ) 110سورة األحقاف  ،اآلية (.)76
( )777سورة يس ،اآلية ( ) 76
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ل 777ت أبو جعفر الطبري ،جامع البيان في تأويل أي القرآن تعميق محمد شاكر ،دار إحيـاء التـراث العربـي-
بيروت ،ط7777 7م.66/73 ،وىي قراءة الحسن البصري.
ل776ت محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف،تح محمد عبد السالم شاىين ،دار الكتب العممية  ،ط7
7676ه .666/6
ل776ت البٌ

لذي الرمة في ديوانو ،ص  ،7763وابن يعيش شرح المفصل  ،66/7وشرح ابن عقيل

.666/7
ل776ت البٌ فً شرح الكافٌة الشافٌة و بن مالكو .666
ل773ت ابن ىشام األنصاري،تمخيص الشواىد و تمخيص الفوائد،تحقيق عباس مصطفى الصالحي  ،المكتبة
العربية بيروت  ،ط7663م  ،ص .666وانظر ابن ٍ
معط ،الفصول الخمسون ،تحقيق محمد الطناحي ،مطبعة

عيسى البابي الحمبي ،ص .766وانظر ابن مالك و شرح الكافٌة ال ّشافٌة و 666 /7
ل776ت ابن ىشام األنصاري،تمخيص الشواىد و تمخيص الفوائد  ،ل666
ل118ت البنا الدمٌاطً و إتحاف فضال البشرو ل.667
ل119ت السٌوطً و همع الهوامعو .767_776 /7

ل66ت

