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ِقْير النحوي   بن  ا
 

 هـ(317)ت ش

 *صباح علي سليمان

 تلخيص:

كرت  ،عدُّ من دروس التأصيل اللغوي تإنَّ دراسة علماء العربية األوائل 
ُ
ومن العلماء الذين ذ

قير فكان من مؤسس ي املدرسة البغدادية التي جمعْت بين املدرستين مع ابن 
ُ

أسماؤهم أبو بكر بن ش

وتارة أخرى تغلب  ،فتارة تغلب عليه النزعة الكوفية ،(هـ 320، وابن الخياط )تهـ( 299كيسان )ت

 زيادة أنَّ ابن شقير  .عليه النزعة البغدادية
ً
خاصة و ي التأليف ومناقشته للمسائل اللغوية فكان مقال

 بي أْن أكتَب عن هذا العالم اللغة العربيةالالمعة في  وهو من األسماء ،النحوية
ً
  .فكان حريا

قير كان من رواة الحديث الشريف 
ُ

وكان منهجه  ،وأخذ عن العلماء والشعراء ،ونلحظ أنَّ ابن ش

 فمرة يوافق الكوفة ومرة يوافق البصرة
ً
  .وهذا ما اتسمت به املدرسة البغدادية ،مضطربا

 
 
 ال

 
ِ ق

 مةد 

ان وك .الدرس اللغوي القديم ذو عمق في نشأة الدراسات اللغوية، وربطها مع العلوم الحديثة إنَّ  

 ومن الذين ،من العلماء البارزين في تلك الحقبة ابن شقير الذي ُعدَّ من علماء املدرسة البغدادية

وهو من النحاة األوائل الذين كانت لهم جهوٌد في تأصيل الدرس النحوي  ،يميلون إلى املدرسة الكوفية

 . في ذلك الزمان

يث في الحد ورواياتهتب تناولت حياته الجليل في بطون الك العالموفي أثناء البحث عن هذا  

زيادة  ،ه في كتاب الجمل في النحوادتمو  ،في مجالس أهل اللغة والشعراء رواياتهزيادة على  ،الشريف

نسب مرتان مرة إلى الخليل بن  .أربع مسائل لغوية ملا أجد سواهاعلى 
ُ
ا كتاب الجمل في النحو ف أمَّ

ومرة أخرى إلى ابن شقير بتحقيق الطالب علي بن  ،أحمد الفراهيدي بتحقيق د. فخر الدين قباوة

ه البن شقير  ،جهوكلٌّ أتى بحج واملادة نفسها سلطان   .كما سيأتي في التمهيد واألرجح أنَّ

 التمهيد

 حياته

وكنيته أبو بكر وقد جيء أنَّ ،(1)الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير البغداديوهو أحمد بن  

ا شقير فأخذها من أحد أجداده،(2)وهو غلطكنيته أبو عبدهللا    .(4)، وهو اسم مصغر(3)أمَّ

                                                           
 .جامعة تكريت ،قسم اللغة العربية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية -أستاذ مساعد * 

 . 1/302وبغية الوعاة  ،1/70 وأنباه الرواة ،6/748، والكامل في التاريخ 83أخبار النحويين البصريين : ينظر( 1)
 .5 )رسالة ماجستير(ألبي بكر أحمد بن الحسن  كتاب الجمل في النحو : ينظر (2)
  .6م.ن: ينظر (3)
  .2/816تبصير املتنبه البن حجر العسقالني : ينظر (4)
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قير إال أنَّ الباحث علي بن سلطان اجتهد في سنة والدته
ُ

ه " :قالف لم تحدد سنة والدة ابن ش إنَّ

ونحن نقدر أنَّ والدته كانت في آخر العقد الرابع من القرن الثالث  ،أبي العباس املبردمن أصحاب 

قران وأبناء الطبقة الواحد في ألالهجري مستندين في هذا التقدير إلى العادة من وجود تقارب بين ا

 ،يسانالحسن بن ك بو سحاق الزجاج وأإ و وقد كان من أقران ابن شقير أب ،األعمارسنة الوالدة وفي 

م يكون عا فليس ببعيد إذن أْن هـ  236 ،هـ 230وهذان العاملان قّدر الباحثون أنَّ والدتهما كانت بين 

 . (1)"هـ240وهـ  237ولعله ما بين سنة  ،والدة ابن شقير ما ذكرناه

 :درس أبو بكر ابن شقير على يٍد كّلٍ من 

 .(2)هـ(273)ت بي عصيدةأأحمد بن عبيد بن ناصح املعروف ب -1

 .(3)هـ(283املعروف بأبي العيناء االخباري )ت والءمحمد بن القاسم بن خالد الهاشمي  -2

د )ت -3  .(4)هـ(285أبو العباس محمد بن يزيد املبرَّ

 .(5)(291)ت أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب  -4

 .(6)هـ(310)ت أبو جعفر أحمد بن محمد الطبري  -5

  .(7))ت؟( ن الطوس يسالح أبيأبو عمرو بن   -6

ا   :تالمذته فهمأمَّ

 .(8)هـ (  317تأبو القاسم الزجاجي ) -1

 .(9)هـ ( 334)ت إبراهيم بن أحمد الخرقي -2

 .(10) هـ( 338بو جعفر أحمد بن محمد النحاس )تأ -3

 (.11)هـ(  356)تعروف بالبغدادي أبو علي القالي إسماعيل امل -4

                                                           
  .7 كتاب الجمل في النحو : ينظر (1)
  .4/261وأنباه الرواة على أنباء النحاة  ،310الكامل في ضعفاء الرجال : ينظر ترجمته في (2)
 . 4/343 األعيانوفيات  ،4/166نثل النبال بمعجم الرجال : ينظر ترجمته في (3)
 . 53م.ن  ،101م.ن : ينظر ترجمته في( 4)
 . 181وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي  ،141 طبقات النحويين واللغويين: ينظر ترجمته في (5)
 . 406/ 1وبغية الوعاة  ،180نزهة األلباء في طبقات األدباء : ينظر ترجمته في (6)
وذكر الباحث على بن سلطان أنَّ املصادر ترجمت لوالده علي بن عبدهللا بن سنان الطوس ي . لم أعثر على ترجمته (7)

  .10 كتاب الجمل في النحو : ينظر .اللغوي ويكنى بأبي الحسن
 . 18/67والوافي بالوفيات  ،119بقات النحويين واللغويين ط: ينظر ترجمته في( 8)
  .7/282ومعجم املؤلفين  ،1/393 من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر  معجم املفسرين: ينظر ترجمته في( 9)
 . 1/136وأنباء الرواة على أنباء النحاة  ،217 دباء: نزهة األلباء في طبقات األ ينظر ترجمته في (10)
 . 1/329وإنباه الرواة على أنباه النحاة  ،231بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس : ترجمته فيينظر ( 11)
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 .(1)(هـ383 )ت أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي -5

عليهم  وهم الذين تغلب، (2)وهو من الذين جمع بين املذهبين ،باملذهب الكوفي أبو بكٍر عاملاكان  

 بالعلماء قال ياقوت وكان مجلسه عامرا، (3)النزعة الكوفية تارة والنزعة البغدادية تارة أخرى 

ا قدم َسا :الحموي 
َ
ْحو ذ اَن ِفي النَّ

َ
ُبو ِإْسَحاق الّزجاج معجبا ِبِه، َوك

َ
اَن أ

َ
ِبَقة، اْجتمع َيْوًما َمَع أبي َعلّي "ك

جعل يلِقي 
َ
َقاَل: ِفي التصريف، ف

َ
تى؟ ف

َ
ْيء تنظر َيا ف

َ
ي ش 

َ
َقاَل ألبي َعلّي: ِفي أ

َ
ِعْند أبي بكر بن شقير، ف

اَل  َ
ق

َ
ى الّنوم، ف

َ
ُبو َعلّي ِمْنُه ِإل

َ
ى ضجر، فهرب أ َبصِريين والكوفيين َحتَّ

ْ
َهب ال

ْ
َساِئل على َمذ

ْ
ْيِه من امل

َ
 :َعل

اَل: نعم هربت
َ
ق

َ
تى! ف

َ
اَل: هربت َيا ف

َ
ق

َ
ِريد الّنوم، ف

ُ
ي أ ِ

ّ
 .(4)"ِإن

وكتاب  ،وكتاب املقصور واملمدود ،ووصلت مؤلفاته إلى أربعة كتب وهي كتاب مختصر في النحو 

ا كتاب الجمل في النحو فُحِقَق مرة  ،(5)املذكر واملؤنث  و أمَّ
ُ
هيدي اإلى الخليل بن أحمد الفر  َب ِس ن

ومرة أخرى نسب إلى ابن شقير  ،بيروت -من مؤسسة الرسالة 1985تحقيق د. فخر الدين قباوة عام 

 ،بتحقيق علي بن سلطان بن علي الحاكمي وهي غير مؤرخة صدرت من جامعة امللك عبد العزيز

فقد أورد الباحث أربعة عناوين على ظهر هذا الكتاب وهي  ،اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات 

ا الدكتور فخر الدين قباوة فقد أورد أدلة ،(6)(عرابإل وجمل ا ،وجوه النصب ،املحلى ،)الجمل أمَّ

 ؛واألرجح أنَّ الكتاب البن شقير .(7)كثيرة من العلماء على أنَّ الجمل للخليل بن أحمد الفرهيدي

ِسب إليه كتاب الجمل وهو ألبي بكر محمد  :في كتاب من تأليفه لقول الدكتور فخر الدين قباوة
ُ
" ون

ا كتاب الجمل فقد صدر عام 1990وهذا الكتاب صدر عام  (8)بن شقير " زيادة على ذلك  ،1985، أمَّ

ول ق وهو  ،أنَّ ابن شقير اعتمد على مصطلحات قد استعملها سيبويه مثل النصب باالستفهام

 والالم أو لم يكن فيه على إضماِر الفعِل املتروِك إظهاُره، ألنه َيصيُر فى  ":سيبويه
ُ

كان فيه األلف

ْر فى األمر وذلك قولك: ما 
َ
َر بدال من اْحذ

َ
اإِلخباِر واالستفهاِم بدال من اللفظ بالفعل، كما كان الَحذ

 
ّ
، وما أنت إال

ً
 َسْيرا

ً
 َسيرا

َّ
، وإال

ً
 َسيرا

ّ
 َسيَر أنت إال

ّ
ْتال، وما أنت أال

َ
ْتال ق

َ
 ق

ّ
رَب الضرَب، وما أنت إال الضَّ

هم  فَعُل الفعَل، ولكنَّ
َ
 ت

ّ
، وما أنت إال

ً
ْفَعُل فعال

َ
 ت

ّ
ه: ما أنت إال

َّ
نه قال فى هذا كل

َ
الَبرِيد " سيَر البرِيد ". فكأ

                                                           
 . 5/230 لسان امليزان: ينظر ترجمته في (1)
 .6/748الكامل في التاريخ : ينظر (2)
 .246املدارس النحوية : ينظر (3)
 . 1/114 عاةدوبغية ال ،6/2539 األدباءمعجم : ينظر (4)
 . 255والدر الثمين في أخبار املصنفين  ،48تاريخ العلماء النحويين : ينظر (5)
  .20-18)رسالة ماجستير( ألبي بكر أحمد بن الحسن  كتاب الجمل في النحو : ينظر( 6)
  .14-8 تصنيف الخليل بن احمد الفراهيدي كتاب الجمل في النحو  يراجع (7)
  .22: مسائل خالفية بين سيبويه والخليل( 8)
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إذ قال  ؛لدائموكذلك اعتماده على مصطلحات الفراء مثل الفعل ا ،(1)"حذفوا الفعل ملا ذكرُت لك

من املؤكد و  ،اعتمد على سيبويهو . (2)الفعل  أي"كان على الخبر الدائم الذي ال ينقطع"  :الفراء في كان

 في معنى كراع والجدعة
ّ
وال على  ،(3)وهما في اللغة  ،أنَّ الخليل لم يعتمد على سيبويه في النحو إال

ل وهو ال يتعارض في العنوان كما في الجم ،وبهذا يكون الجمل في النحو البن شقير ،الفراء في معانيه

 . - وهللا أعلم -املوجودة في الكتاب  والجرجاني وإنما في املادة البن السراج والزجاجي وابن خالويه

ختلف في سنة وفاته فقيل 
ُ
هوا واألرجح  ،(6)318أو سنة  ،(5)هـ 317سنة  أو  ،(4)هـ315توفي سنة  إنَّ

ها  :هـ قال الخطيب317سنة  ، (7)كانت في سنة سبع عشرة وثالثمائة""وهم أبو الحسن في ذكر وفاته ألنَّ

 
ً
ر ْبن  :وقال أيضا

ْ
ُبو َبك

َ
اَل: مات أ

َ
د ْبن جعفر، ق ِبي الفتح َعْن طلحة ْبن ُمَحمَّ

َ
ه ْبن أ

َّ
ِني ُعَبْيد الل

َ
ث "َوَحدَّ

  .(8)وثالث مائة"ي صفر سنة سبع عشرة شقير النحوي فِ 

ا    فقد رواياتهأمَّ
ُ

وعن أقوال  ،وعن مجالس العلماء ،ر في الحديث الشريفيْ قِ روى أبو بكر بن ش

ْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد  ،الشعراء
َ
، ثنا أ ْحِويُّ ْيٍر النَّ قَ

ُ
َحَسِن ْبِن ش

ْ
ْحَمُد ْبُن ال

َ
َنا أ

َ
ث فمثال الحديث الشريف "َحدَّ

اَل 
َ
 ْبِن ُبْسٍر، ق

َ
ة ُحوٌل، َعْن َعِطيَّ

ْ
ِني َمك

َ
ث ، َحدَّ ْوَزاِعيُّ

َ ْ
ِني األ

َ
ث ُد ْبُن ُمْصَعٍب، َحدَّ اِصٍح، ثنا ُمَحمَّ

َ
اَل ْبِن ن

َ
: ق

َم: َرُسوُل ال
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
ِه »ل

َّ
 ِمَن الل

ٌ
َها ِنْعَمة ِإنَّ

َ
ِه ِفي ِديِنِه ف

َّ
 ِمَن الل

ٌ
ة

َ
ُه َمْوِعظ

ْ
َما َعْبٍد َجاَءت يُّ

َ
أ

ْيِه 
َ
ْت ِإل ٍر  ،ِسيقَ

ْ
ك

ُ
َها ِبش

َ
ِبل

َ
ِإْن ق

َ
ًما ،ف

ْ
ْيِه ِلَيْزَداَد ِبَها ِإث

َ
ِه َعل

َّ
 ِمَن الل

ً
ة ْت ُحجَّ

َ
ان

َ
 ك

َّ
ْيِه بِ  َوِإال

َ
ُه َعل

َّ
َها َوَيْزَداَد الل

ا
ً
ط

َ
 .(9)«َسخ

اَل حدثَنا  
َ
ُحَسْين ْبن شقيٍر ق

ْ
ْحَمد ْبن ال

َ
ا: أ

َ
وروى أبو بكر عن العلماء في مجالسهم إذ جاء "أخبرن

نا ِبَعْيِنه، وزلفه بَها، وزلفه 
َ

ال نقع فالٌن فال اَل: ُيقَ
َ
عَراِبي ق

َ ْ
ب َعِن اْبن األ

َ
ْعل

َ
ْحَمد ْبن يحيي ث

َ
أزلفه و أ

 تشّوْه َعلّي 
َ

َجاد ِفي عملِه ال
َ
َصاَبُه ِبَعْيِنه، وَيُقول الرجل لَصاحبه ِإذا أ

َ
ِلك ِإذا أ

َ
وشقذه وشوهه. وكّل ذ

 ت
َ

ي ال
َ
  .(10)قل لي أجدَت فتصيبني ِبَعْيِنك"أ

                                                           
 .1/335: الكتاب (1)
 . 2/402معاني القرآن  (2)
  .1/219 ،1/200: العين: ينظر (3)
 . 1/70وأنباه الرواة  ،6/748الكامل في التاريخ : ينظر: ينظر (4)
 . 4/309تاريخ بغداد : ينظر( 5)
 . 6/748الكامل في التاريخ : ينظر (6)
 . 4/309تاريخ بغداد : ينظر( 7)
 . 4/309 .م.ن: ينظر (8)
ضعيف الجامع الصغير : ينظر .-هللا  رحمه - األلباني. هو حديث ضعفه الشيخ 153: األعمالالترغيب في فضائل  (9)

 آخر. 11/500والجامع الصغير  ،330وزيادته 
ً
 حديثا

ً
  .51: أحاديث وحكايات للسلفي: ينظر .وروى أيضا

 . 248وص ،186نفسه في ص. وكذلك روى في مواضع أخرى من الكتاب 33: أمالي الزجاجي (10)
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ُبو بكر ْبن شقير َعن أبي َعْمرو ْبن ومن ذلك  ،وكذلك روى ابن شقير عن الشعراء 
َ
"أنشدنا أ

حسن 
ْ
عَراِبي:ال

َ ْ
 ]رجز[ الطوس ي َعِن اْبن األ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ِ ي ح ــــــــــــــــــــــــــــا 
 
 رب شــــــــــــــــــــــــــــ    ل

 

 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ    ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    
 
 ل

 

 

 ــــــــــــــا  
 
ة الن ــــــــــــــي 

ْ
 أفعــــــــــــــ  لمّــــــــــــــ   م 

ْيضا   
َ
اَل والحساس الشؤم. َوُيَقال أ

َ
َقاِسم: ِنَفاس جمع نفَساء، َوُيَقال للحائض نفَساء. ق

ْ
ُبو ال

َ
اَل أ

َ
ق

ْتل
َ
ق

ْ
ْتِل  الحساس ال

َ
ق

ْ
ال

َ
 .(1)"َيُقوُل مشاربته ك

 في الكتاب مادته: األ ل البحث 

ذكر ابن شقير جملة من أبواب النحو وهي الرفع والنصب والجر والجزم زيادة على األلفات  

وقد ألفنا هذا الكتاب وجمعنا فيه جمل وجوه الرفع " :قال فيها ،والالمات والتاءات والهاءات

وما يجري من الم  ،والواوات ،والتاءات ،والهاءات ،والالمات ،األلفاتوالنصب والجر والجزم وجمل 

فمن عرف هذه الوجوه بعد  ،ألفات وبينا كلَّ معنى في بابه باحتجاج من القرآن وشواهد من الشعر

ل وال قوة وال حو  .قبل هذا استغنى عن كثير من كتب النحويين نظره فيما صنفناه في مختصر النحو 

 إلى: وعلى هذا قّسم ابن شقير  .(2)إال باهلل

:
ً
 يحد  خم على  االنص   أ  

ً
  هي ن  جها

 ،ونصب بأنَّ وأخواتها ،ونصب ظرف ،ونصب من قطع ،ونصب من مصدر ،نصب من مفعول به

ونصب  ،ونصب بالنفي ،ونصب باالستغناء ،ونصب بالتمييز ،ونصب بالتفسير ،ونصب بخبر كان

نصب و  ،ونصب فاعله ومفعوله )فاعل( ،ونصب بالتعجب ،ونصب بالجواب بالفاء ،بحتى وأخواتها

ب ونص ،ونصب من اسم بمنزلة اسمين ،ونصب بالتحذير ،باإلغراءونصب  ،موصوفة من نداء نكرة

ونصب  ،ونصب باملدح ،ونصب باألمر ،ونصب من مصدر في موضع فعل ،بخبر ما بال وأخواتها

 ،هاونعم وبئس وأخوات ،ونصب بساء ،ونصب بالصرف ،ونصب باالختصاص ،ونصب بالترحم ،بالذم

ونصب من نعت نكرة تقدم على  ،ونصب على املوضع ال على االسم ،من خالف املضاف ونصب

 لى النداء في االسمونصب ع ،ونصب على االستغناء وتمام الكالمونصب بالنداء املضاف  ،االسم

ى مع ونصب بخبر كف ،ونصب باالستفهام ،ونصب على الدعاء ،ونصب على البنية ،املجهول  املفرد

  ،ونصب على فقدان الخافض ،ونصب باملواجهة وتقدم االسم ،الباء
ً
 ،ونصب بكم إذا كان استفهاما

 ،كان بإضمار ونصب  ،ونصب باملشاركة ونصب بالقسم ،حمل على املعنى ونصب بالبدلبونصب 

 صب من ون ،ونصب من فعل دائم بين صفتيه ،ثــونصب بالتحثي ،ونصب بوحده ،ونصب بالترائي
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 من اللفظ الداخل على الخبر 
ً
 . (1)املصادر التي يجعلونها بدال

 :وإنما جاءت منصوبة في الجملة ،ومن أبواب النصب التي لم تكن مشهورة عند النحاة 

ِت  :نحو قوله تعالى ،ومفعوله فاعلالنصب الذي فاعله مفعول  -1
 
ان

 
ٌم    

 
َل

 
 ِلي غ

 
ون

 
ك ى ل 

َّ
ن
 
ِ أ

ب  ال  ر 
 
}ق

ْد ب  
 
ق اِقً ا    ِتي ع 

 
أ ااْم   ِر ِعِتيًّ ِكب 

ْ
 ِمن  ال

 
ت

ْ
غ

 
  .(2) بروقد بلغُت الك :وقيل معناه ،[8 :{ ] م  مل

  :نحو ،النصب من اسم بمنزلة اسمين -2
ً
 عشَر رجال

َ
 . (3)أتاني خمسة

  :نحو ،بخبير ما بال وأخواتهاالنصب  -3
ً
 . (4)ما بال زيٌد قائما

ِج } :نحو ،النصب من مصدر في موضع فعل -4
 
ْن ت

 
ل ْبل    

 
 ِمْن ق

ْ
ت

 
ل
 
ْد خ

 
ِت  ق

َّ
ِه ال

َّ
 الل

 
ة

َّ
ن ِه س 

َّ
ِة الل

َّ
ن  ِل  

 
 د

 
ً

ْبِدلَل
 
  .(5)سّن هللا سنة :[ أى 23 :الفتح ]{ت

  :نحو ،النصب باألمر -5
ً
  صبرا

ً
  :أى ،وحديثا

ْ
 . (6)اصبْر وحّدث

 .(7)رِحمُت املسكين  :أى ،مررُت به املسكين :نحو ،لنصب بالترحما -6

 .(8)وأنت تمش ي  :ال أركُب وتمش ي أى :نحو ،النصب بالصرف -7

 محمٌد  :نحو ،النصب بساء ونعم -8
ً
 .(9)نعم رجال

هذا  :نحو ،وحينما تنونه يكون في املستقبل ،هذا ضارُب زيٍد  :من خالف املضاف قولهم النصب -9

 
ً
 .(10)ضارٌب زيدا

  :نحو ،النصب على املوضع ال على االسم -10
ً
  ،أزورك في اليوم أو غدا

ً
على املوضع  فنصب غدا

  .(11)اليوم

 غالم :نحو ،النصب من نعت النكرة املقدم على االسم -11
ً
  .(12)هذا ظريفا
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  .(1)جاء غالُم اليوَم زيٍد  :نحو ،الفصل بين املضاف واملضاف إليه بالنصب -12

 ِفي ج   :على االستغناء وتمام الكالم في نصب فاكهين في قوله تعالىالنصب  -13
 
ِقين

َّ
ت
 ْ
ِعيم  }إنَّ ال

 
ن ات    

َّ
ن

ِ يِم  (17) ج 
ْ
اب  ا 

 
ذ ْم ع  ه  ب  ْم ر  اه 

 
ق ْم      ه  ب  ْم ر  اه 

 
ا آت  ِبم 

 
اِكِهين

 
  .(2)[29-26 :]الدخان {ف

 ]رجز[ :نحو قول الشاعر ،النصب على بنية الفعل املاض ي أو على حروف إنَّ وأخواتها -14

ن قوِمي ِحين تدعوهم حمل
 
و أ

 
 ل

 

 

ل  ب  ج 
ْ
  هد ا 

 
ال الصـــــــــــــم   جب 

ْ
 على ا 

 . (3)حملوا  :أى       

  :نحو ،النصب بالدعاء -15
ً
 وسحقا

ً
  .(4)تبا

 والناس قيام على معنى :نحو ،النصب باالستفهام -16
ً
 . (5)أتقعدون  :أقعودا

  :نحو ،النصب بخبر كفى مع الباء -17
ً
 .(6)كفى بزيٍد رجال

 :حون ،هر نصبت االسم الظاهروعطفت عليه باسم الظا األول النصب بحسب إذا كنيت االسم  -18

 ثوبانحس
ً
 .به محمدا

  .(7)إّياَك ضربُت  :نحو ،واجهة مع تقديم االسمالنصب بامل -19

 } :نحو قوله تعالى ،النصب بفقدان الخافض -20
 

ف ِ
و 
 
خ  ل 

 
ان

 
ْيط

َّ
م  ال 

 
ِلك

 
ا   م 

َّ
وه  ِإن

 
اف

 
خ

 
 ت

 
َل

 
ه  ف اء  ْ ِلي 

 
ْم أ

}
 
ِمِنين

ْ
ؤ ْم م 

 
ت
ْ
ن

 
 ك

ْ
وِن ِإن

 
اف

 
خ  . (8)بأوليائه  :، نصب على فقدان الخافض أى[75]آل عمران    

21-  
ً
 عند :نحو ،النصب بكم إذا كان استفهاما

ً
 (9)؟ ككم رجال

 ]الوافر[ :الشاعركقول  ،النصب الذي يحمل على املعنى -22

تـــــــانـــــــا
 
بـــــــه أ

 
طـــــــلـــــــ

 
 بـــــــ ـــــــنـــــــا نـــــــحـــــــن نـــــــ

 

 

 ـــــــــــــــــــــة   
ْ
ف      

َّ
لـــــــــ عـــــــــ    ِزنـــــــــاد  راِ   مـــــــــ 

 زناد راع :كأنك قلت ،حذف التنوين من معلق وأضافه إلى فضة وعطف عليه الزناد 
ً
 . (10) ومعلقا

ِج  :النصب على البدل كقوله تعالى -23
ْ
اء  ا 

 
   

 
ِه ش

َّ
وا ِلل

 
ل ع  ج  ه  ـــــــ}  

 
ق

 
ل
 
خ ات  ـــــــنَّ   

 
ن ب     

 
ِنين ه  ب 

 
وا ل

 
ق   

 
خ   ْم   
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}
 
ون

 
ِص  ا ل  مَّ ى ع 

 
ال ع 

 
ت ه    

 
ان ْبح  م  س 

ْ
ْيِر ِعل

 
  .(1)نصب الجن على البدل [100 :]األنعامِبغ

  :قول الشاعر نحو  ،نصب باملشاركةال -24

مـــــاقـــــْد ســـــــــــــــــ   د 
 

ه  القـــــ
ْ

 ِمنـــــ
 

ات يـــــ  م ا   
 
 ال

 

 

مــــا  ْجع 
َّ

جــــا   الشـــــــــــــ
 

  الشـــــــــــــ
 
عوان

ْ
ف
 
 األ

  .(2)والشجاع مساملة للقدم ،كأنَّ القدم مساملة للشجاع ؛نصب الشجاع والقدما 

 . (3)...هللَا ال أفعل :تقول  ،النصب بالقسم بعد سقوط الواو والباء والتاء من أّول القسم -25

 :نحو ،النصب من املصادر التي في معنى التعجب -26
ً
 له وطوال

ً
 .(4)كرسا

  :النصب بإضمار كان، نحو -27
ً
 وإْن شرا

ً
  .(5)فعلُت ذاك إْن خيرا

  :نحو ،النصب بالترائي -28
ً
 قائما

ً
 . (6)أبصرُت زيدا

 وحده :نحو ،النصب بوحده -29
ً
  .(7)مررُت بزيٍد وحده ورأيُت زيدا

30-  
ً
 والما

ً
ك تلحق فيه ألفا  .(8)الخروج الخروج :نحو ،النصب بالتحثيث إال أنَّ

 كقولك النصب بالفعل الدائم هو  -31
ً
 . (9)افي الدار قائم فيه :يتوسط بين صيغتين وهو نصب أبدا

 من اللفظ الداخل على الخبر واالستفهام و، نحوالنصب من  -32
ً
نَت أ :املصادر التي جعلوها بدال

 سيرا
ً
  ،سيرا

ً
 سيرا

ً
 سيرا

ّ
 . (10)وما هو إال

 :
ً
  جوه ال فع ثانيا

  
ً
  :وهي اثنان وعشرون وجها

 ،ردونداء املف ،وما بعدها أنَّ وخبر  ،واألسماء في كان ،واملبتدأ وخبره ،الفاعل وما لم يذكر فاعله 

 ،يخبر الذو  ،والتخفيف ،والحكاية ،والبنية ،والحمل على الوضع ،وفقدان الناصب ،وخبر الصفة

  ،ومن وما
ً
فع والر  ،وشكل النفي ،والفعل املستأنف ،والصرف ،والقسم ،وحّتى إذا كان الفعل واقعا

 .(11)بهل وأخواها
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 ،أخوك :نحو ،والواو ،زيٌد  نحو: ،الضمة :ذهب ابن شقير إلى أنَّ عالمات الرفع ستة أشياء وهي 

 ،ومون يقومان ويق :والنون  ،الزيدان والعمران :واأللف في قولهم ،االثنينعبدا هلل في  :نحو ،والفتحة

 . (1)والسكون في يومي ويقض ي ويغزو 

ا أوجه الرفع غير متعارفة عند النحاة  ِسَرْت من ناحية املعنى فهي ،أمَّ
ُ
 :وإنما ف

 يومان :نحو، الرفع بُمذ في حالة املض ي -1
َ
  .(2)ُمذ

 .(3)بر الصفة لزيٍد ماٍل وملحمٍد عقلالرفع بخ -2

ِثر  } :نحو قوله تعالى ،بالصرفالرفع  -3
ْ
ك

 
ْ ت

 
 ت

ْ
ن

 
ْمن

 
 واملعنى وال تمنن م ،[6 :املدثر{ ]    ت

ً
ستكثرا

  .(4)فصرف من منصوب إلى مرفوع

  :نحو قوله تعالى ،الرفع على فقدان الناصب -4
 
نا ِميثاق

ْ
ذ

 
خ

 
 أ

ْ
ِإ    {  

َّ
 ِإ 

 
د  ن ْعب 

 
ِن  ِإْس اِئيل    ت ب 

 
 
ه

َّ
 .(5)ال تعبدون  :[معناه أْن ال تعبدوا فلما أسقط حرف الناصب رفعه فقال83:{ ]البقرةالل

  ]الطويل[ :الرفع بالحمل على املوضع كقول الشاعر -5

مـــــــا د  عـــــــْ نَّ بـــ  هـــ     ـــْ
 
بـــــــاٌء  اتـــ ٌ  َّـــِ مـــْ ســـــــــــــــ     

 

 

ْيِل  
َّ
 من آِخِ  الل

ٌ
ة ْجع   ن 

ْ
ت ل  م  ــــــــــ  بَّ

 
  

ه حمله على املعنى  ؛رفع سمر ولم ينسقه على االستغناء  ك إذا قلَت ألنَّ
ّ
 ر  :ألن

ّ
جلين لَم أَر في البيت إال

  .(6)رجلين البيتفهو في املعنى في 

 .(7)حيث وقط ال يتغيران عن الرفع على كّل حال :مثل ،الرفع بالبنية -6

 .(8)عبدهللا صالح :نحو ،الرفع بالحكاية -7

 زيٌد  :بالتحقيق قولهمالرفع  -8
ّ

ك إذا قلت ال رجَل لك ؛ال رجَل إال  حّتى تقول  انألنَّ
ً
  :كالمك تاما

ّ
إال

 . (9)زيٌد 

 وتكون في معنى إذا قال تعالى -9
ّ

وم  } :لوال بمعنى هال
 
ق

ْ
ل   

ْ
ِت ا 

 
غ

 
ل ا ب 

 
 ِإ 

 
ْو 

 
ل
 
ِئذ   (83)ف

 
ْم ِحين

 
ت
ْ
ن
 
أ   

 
 
   ن

 
ظ

ْ
ن
 
  .(10)معناه هال إذا بلغت الحلقوم ،[84-83 :الواقعة{ ]ت
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{ ]ال ج } :هل تكون بمعنى أليس قال تعالى -10 ٌم ِلِذي ِحْج     
 
ِل   ق

 
ْل ِفي    بمعنى قد قال  ،[5:ه 

وًرا :تعالى
 
ك

ْ
ذ ْ ًئا م 

 
ْن ش

 
ك ْم ل 

 
ْهِ  ل اِن ِحيٌن ِمن  الدَّ   

ْ
ن ِ

ْ
ى اْل

 
ل ى ع 

 
ت
 
ْل أ  . (1)[1 :{ ]اإلنسان}ه 

 تقول كفهذه أسماء ناقصة ال بَد لها من صالت ويالرفع بالذي ومن وما  -11
ً
 أبدا

ً
 :ون جوابها مرفوعا

ه رفع الذي على االبتداء وضرب صلة وعمرو رفع بفع ،الذي ضرب عمرو زيٌد  له وزيد رفع ألنَّ

 . (2)خبر االبتداء

12-  
ً
ه قد مض ى الفعل وهو وا ؛سرنا حّتى ندخلها :نحو ،...الرفع بحّتى إذا كان الفعل واقعا  ،قعألنَّ

ه صرف من النصب إلى الرفع ووجهه حّتى دخلتها
ّ
 .(3)فكأن

 بالم التأكيد -13
ّ

 .(4)لعمر هللا ولعمرك :نحو ،الرفع بالقسم ال يكون إال

 أْن يقع علي الرفع في األفعال املستعلية والفعل -14
ّ

 .(5)ه حرف جازم أو حرف نصباملستأنف إال

  .(6) هل أبوك حاضر  :نحو ،الرفع بهل وأخواتها -15

:
ً
  جوه ا خ ض  ثالثا

 ،(7)ومررت بعثمان ،ومررت بأخيك ،نحو مررت بزيٍد  ،عالمات الخفض الكسرة والياء والفتحة 

ا وجوه   :وهي ،تسعةفهي  خفضال أمَّ

 ،وخفض باألمر ،وخفض بالبنية ،وخفض بالجوار ،وخفض باإلضافة ،خفض بعن وأخواتها 

  .وخفض بالقسم ،وخفض بمنذ الثقيلة ،وخفض بالبدل ،وخفض بحّتى الغاية

:
ً
  هي رابعا

ً
  ا ج م اثنا ع    جها

وجزم بخبر  ،وجزم باملجازاة ،بغير فاء وجزم بجواب األمر والنهي ،وجزم بالنهي ،جزم باألمر 

وجزم برد حركة اإلعراب على ما  ،وجزم على البنية ،وجزم بالوقف ،وجزم بلم وأخواتها ،املجازاة

 .. (8)وجزم بالحذف ،وأخواتها وقد يجزمون بإنَّ  ،وجزم بالدعاء ،قبلها
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  ،األل ات :اخامً  
ً
  هي اثنان  ع   ن أل ا

وألف  ،وألف التثنية ،وألف استخبار ،وألف استفهام ،وألف سنخ ،وألف قطع ،وصل ألف

 من النون  ،وألف الخروج والترنم ،الضمير
ً
وألف  ،وألف النفس ،الخفيفةوألف تكون عوضا

 من الواو ،وألف العطية ،وألف الجية ،فوألف التعري ،التأنيث
ً
 ،وألف التوبيخ ،وألف تكون بدال

وألف  ،وتسمي ألف الوصل ،بعد الواو اإللحاقوألف  ،وألف اإلقحام ،وألف تكون مع الالم

 . (1)وألف التثنية ،واإليجاب وألف التحقيق ،وألف التقرير ،التعجب

  ،الَلماتهذه جمل  :سادًسا
ً
  هي ثَلثون  ما

 والم في ،والم التعجب ،والم النداء ،والم الجحود ،والم كي ،والم الخبر ،والم األمر ،الم الصفة 

 والم جواب ،والم الذم ،والم املدح ،والم الشرط ،والم التأكيد ،والم الوعيد ،والم القسم ،موضع إال

موضع  والم في ،والم في موضع أن ،الم في موضع إلىو  ،والم في موضع على ،والم في موضع عن ،القسم

والم  ،والم السنخ ،والم جواب االستفهام ،والم االستفهام ،والم جواب لوال ،والم الطرح ،الفاء

 . (2)والم منقولة ،والم التغليظ ،والم العماد ،والم اإلقحام ،التعريف

 بعسا 
ً
 هذا ت  ير الهاءات  هي ع  ة  :ا

 ،وهاء املبالغة والتفخيم ،وهاء الضمير ،وهاء الترقيق ،وهاء تنبيه ،وهاء استراحة ،هاء سنخ 

ر ،وهاء تتحول ياءً  ،وهاء التأنيث
ّ
 .(3وهاء األمر ،وهاء الوصل ،وهاء تكون في نعت املذك

ا
ً
  : هي خم  ع  ة ،هذه جمل التاءات :ثامن

 وتاء مخاطبة ،وتاء مخاطب املذكر ،وتاء النفس ،وتاء فعل املؤنث ،وتاء التأنيث ،تاء السنخ 

 من األلف ،وتاء وصل ،وهي معروفة في كل وجه ،التأنيثوتاء تشبه تاء  ،املؤنث
ً
 ،وتاء تكون بدال

 من السين
ً
 من الدال ،وتكون بدال

ً
 من الواو ،وتاء تكون بدال

ً
 ائدةوتاء ز  ،وتاء القسم ،وتاء تكون بدال

 من 
ً
  .(4)في بعض اللغات الصادفي الفعل املستقبل، وتاء تكون بدال

   هي ع  ة ،هذه جملة الوا ات :تاسًعا

 واو  ،امـــواو إقح ،داءــــــواو ابت ،مــــــواو قس ،نى ربــــــواو في مع ،فــــــواو عط ،افـــواو استئن ،نخـــواو س

 األفعالقع في تواو معلولة  ،وواو في موضع بل ،وواو تتحول ياء ،واو تتحول أو ،واو ضمير ،إعراب

 .(5)واألسماء 
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   هي ثَلث ع  ة ،األل ات ْلمامهذه ت  ير  :عاشً ا

وال  ،وال حشو ،وال في موضع غير ،وال في موضع الواو ،وال تحقيق ،وال استثناء ،وال جحد ،نهي ال  

 . (1)وال في موضع ليس ،وال في موضع لم ،وال للتبرئة ،وال في معنى لكن ،وال نسق ،صلة

 هذا اختَلف ما في معانيه :ع   أحد

وما في موضع  ،وماء في ظرف ،وغير ذلك من املياه، وما جحد ،ماء السماء :ممدود وهو :املاء 

 .(2)وما للتكرير ،وما صلة ،حشو وما في موضع ،املجازاة

 ت  ير ال اءات  هي سبع  :ع  اثنا 

 ،وفاء العماد ،وفاء جواب األشياء الستة ،وفاء جواب املجازات ،وفاء االستئناف ،فاء النسق 

 . (3)وفاء السنخ ،وفاء في موضع الالم

 ت  ير النونات  هي ع  ة  :ع   ثَلثة

 ،دة في أول الفعلئونون زا ،ونون الكناية ،ونون اإلعراب ،ونون إضمار جمع املؤنث ،نون سنخية 

  .(4)ونون الصرف ،ونون التأكيد ،ونون زائدة في االسم ،ونون الجمع ،ونون االثنين

  ت  ير الباءات  هي أربع :ع   أربعة

  ،(5)وباب السنخ ،اإلقحاموباب  ،وباء التعجب ،الباء الزائدة

 ت  ير الياءات  هي ثمانية  :ع   خم ة

وياء  ،معوالج وياء التأنيث ،وياء املنقلبة ،اإلطالقوياء  ،وياء امللحقة ،وياء األصلية ،اإلضافةياء  

  .(6)الخروج
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 آراؤه اللغو ة: البحث الثاني

  :وهي ،لم أجد سواها كتب النحو في  راء نحويةآكان البن شقير أربعة  

 
ً
  ا   فية  ا سميةل   بين  :أ  

 َزَعَما :قال أبو حيان 
ْ
ْيِه، ِإذ

َ
ْول

َ
َحِد ق

َ
ّيِ ِفي أ َفاِرس ِ

ْ
َقْيٍر، َوِلل

ُ
ِر ْبِن ش

ْ
ِبي َبك

َ
ا أِل

ً
ف

َ
ْيَس: ِفْعٌل َماٍض، ِخال

َ
"ل

َوْزُنَها 
َ
ِم، ف

َّ
ْسُت ِبَضّمِ الال

ُ
اَل: ل

َ
َعْيِن. َوَمْن ق

ْ
ْسرِ ال

َ
ِعَل ِبك

َ
ُل َما، َوَوْزُنَها ف

ْ
ْفٍي ِمث

َ
 ن

ُ
َها َحْرف نَّ

َ
ُعٌل أ

ُ
َضّمِ بِ ِعْنَدُه ف

 الر 
َ
ُهْم: َهُيؤ

َ
ْول

َ
 ق

َّ
ْم ُيْسَمْع ِمْنُه ِإال

َ
َعْيِن، ل

ْ
َياِئّيِ ال

ْ
ِثّيِ ال

َ
ال

ُّ
اِدٌر ِفي الث

َ
َعْيِن، َوُهَو ِبَناٌء ن

ْ
ا  جل، فهو هيىء،ال

َ
ِإذ

ُتُه " 
َ
ْت َهْيئ

َ
 .(1)َحُسن

لسُت  :حون ،كونها تتحمل الضمائر ؛مذاهب النحويين البصريين والكوفيين أنَّ ليس فعٌل جاء في  

َن 
ْ
اء زيادة عن اتصالها بت ،ولسَت ولسِت وليسا وليسوا ولْسَن كما تقول قلُت وقلِت وقاال وقالوا وقل

 .، وهو األرجح(2)سماء ال تتصل بهذه العالمات أل والحروف وا ،التأنيث الساكنة

 فمن باب النقض واملعارضة 
ٌ

ها حرف في أسماء الفعل  فالنقض في )هاؤم( ،أّما حجة من ذهب أنَّ

 :نحو ،لفاعلينا
ْ
ُه يقال فيه هاَء وهاِء وهاُء كذلك أنَت وأنتما  :بمعنى ،ها اقرأ  فإنَّ

ْ
 الكتاب فاقرأ

ْ
خذ

ّن 
ُ
وأّما املعارضة فلكون الفعل يقبل قد والتصرف وبناؤه على صيغة الفعل وهذا غير  ،وأنتم وانت

 املسك(  ،(3)موجود في ليس
ّ
 ،(4)زيادة عن السماع فيما حكى سيبويه عن العرب ) ليس الطيُب إال

ا القياس فألنَّ الفعَل موضوع على   ،(5)الحدث والزمان وليس ال تدلُّ على واحٍد منهما و  اإلثباتوأمَّ

 .(6)وإلى هذا الرأى ذهب ابن السراج 

 ،عثمان: وأما "ليس" فأصلها "ليس""قال أبو :وفي شأن أصل وزن ليس قال أبو عثمان املازني 

سكنت من نحو "صيد البعير" ولم يقلبوها؛ ألنهم لم يريدوا أْن 
ُ
يئا يقولوا فيها "يفَعل" وال ش ولكنها أ

ْيَت". ،من أمثلة الفعل
َ
قال أبو الفتح: قد صح أن "لْيس" فعل لقولهم:  فتركوها على حالها بمنزلة "ل

ْسُت 
َ
تكون في األصل فَعل، أو فُعل، أو  ها فعل قد يخلو من أْن أنّ ثبت كُقمُت وقمنا" وإذا  ،ولسنا "ل

إنما ذاك في الواو خاصة نحو  ،تكون كانت "فُعل" ألنه ليس في ذوات الياء "فُعل" فال يجوز أْن  ،فِعل

َعَل"؛ ألنَّ  "طال فهو طويل". وال يجوز أْن 
َ
ما كانت عينه مفتوحة لم يجز فيه إسكانها.  تكون كانت "ف

م بكر"ى أنَّ أال تر 
ْ
 ،ه ال يسكن نحو "ضرب، وقتل" كما يسكن "كُرم، وعِلم" فيقال: "كْرم زيد، وعل
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ِيَس" كما  وإنما ذاك لخفة الفتحة، وقد تقدم القول في هذا فال بد من أْن 
َ
يكون "فِعل" وأصلها "ل

 .(1)ويقولون أيضا: "َصِيَد" على األصل" ،يقولون: "َصْيد البعير" وأصلها "َصِيَد"

قير وأبي الفارس ي ملشابهتها ما الحجازية التي تعمل عملها وخاصة  
ُ

وربما يكون سبب ذهاب ابن ش

 
ّ
 ،(2)ه بالحروف فلم يقَو قوة أخواته"ليس فعٌل لفظي جامد قوي الشبولكون " ،في انتقاض نفيها بإال

 (الطالب مجتهًدا )كانيعربون جملة  كذلك أنَّ الكوفيين ال يعدون كان وأخواتها من النواسخ فهم

 .زيةدخلوا ليس مع عمل ما الحجاأولهذا  ،فعل وفاعل وحال

 
ً
 تح    ال م ات د ن البهمات  :ثانيا

ْن دون املبهمات 
َ
 أنَّ املضمرات يتحرك

ّ
ال ق ،كما هو معلوم أنَّ املضمرات واملبهمات من األسماء إال

قال بعض النحويين جوابا ملن سأل ذا اسم ظاهر يدل على ذلك كسر الالم معه وقد "و  :أبو جعفر

املضمرات في مواضع األسماء املعربة وكانت لها مزية  تحرك املبهمة أنَّ  حركت املضمرات ولْم  َم لِ 

  .(3)فحركت قال أبو جعفر وسمعت أبا بكر بن شقير يحكي هذا وهو جواب حسن محصل"

 يعود سبب تحريك املضمرات كونها أسماًء  
ّ

ها ال تضاف إال فهي "املوضوع لتعيين مسماه  ،(4)أنَّ

 بتكليمه أو خطابه أو غيبته"
ً
 بهمات فهي أسماٌء مبنّية كالحروفامل اأمَّ  ،(5)مشعرا

ً
؛ ملالزمتها وضعا

 
ً
 أنَّ املبهمات ال تشير بها إلى  (7)على الرغم أنَّ املضمرات واملبهمات من األسماء املحصورة (6)واحدا

ّ
إال

  .(8)؟املخاطب فلم يدِر إلى أيها يشير علىكّلِ ما بحضرتك من أشياء فتلبس 

قير  
ُ

الذي يبدو لي أنَّ املبهمات و  ،املنهج البصري في اسمية املضمراتوبهذا فقد وافق ابن ش

 والغائب واملثنى والجمعألنَّ الضمير يدلُّ على املتكلم واملخاطب  ؛حركانتهما يتاواملضمرات كل

 على اإلشارةوكذلك أسماء بنوعيه، 
ً
ها تدلُّ أيضا وكلتا  املفرد واملثنى والجمع بنوعيه، واملوصولة فإنَّ

 .كان بالضم والفتح والكسر والسكون األسماء املبهمة واملضمرة تحر 
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 :
ً
 ثالثا

 
  منذ

 
 أصل مذ

م النحويون عن أصل منذ ومنذ قال أبو جعفر 
ّ
"فقال الكسائي: إذا رفعت فمعناه: من إذ :تكل

فحكى لي أبو بكٍر بن شقير أن للفراء فيها قولين: أحدهما أنها )من(  ،قول الفراءوأما  مض ى شهران.

 ،. والقول اآلخرمن ذو هو شهرانأي:  ،ذو شهرانفالتقدير عنده من  منذ شهرانفإذا قلت:  ؛و )ذو(

 ،ثم قالوا: منذ ومذ وغيروه إلى الضم ملا أزيل عن األصل ،معناه: من إذ تم شهران استحقوا أنَّ 

  أجروه على أصله. قال الفراء: يقال: ،ذا قالوا: منذفإ
ُ
 وِمذ

ُ
 ُمذ

ُ
 وِمْنذ

ُ
 .(1)"ُمْنذ

 تأتي م 
ُ
 ومنذ

ُ
وحرفين إْن وليهما مجرور  ،اسمين في موضع إذا جاء بعدهما مرفوع أو جملة تامة ذ

 ؛(3)في قولك: ما رأيته منذ كان عندي. ومذ جاءني ويأتيان ظرفين عند سيبويه إْن وليهما جملة تامة ،(2)

وم الجمعة: من إذ مض ى يوم فتقدير منذ ي ،، أو أصلها من وإذ(4)ألنهما مستعمالن في الزمان

 .(5)الجمعة

مذ  دَّ كما أنَّ أصل ذهبتم: ذهبُتُم يا قوم فرُ  أصل مذ منذ يا هذا"ذهب ابن السراج في أنَّ و  

 .(6) "وذهبتم إلى أصله وهي الحركة

 لكالم الكوفيين املتواضع على كتب النحو وعلله ملا أجْد  اطالعيوأثناء  
ً
ون تأويله ك ؛كالما مشابها

 
ً
 أصلها منذ واألرجح ما ذهب إليه أبو  ،بعيدا

ُ
  البقاء العكبري في أنَّ ُمذ

ُ
ك إذا صغرتها أو  ؛ذ ألنَّ

 . (7)كسرتها قلَت: ُمنيذ و أمناذ

 
ً
 أيَّ الوصولة :رابعا

هم( في قولهالعلماء في إعراب ) أكثرُ  اتفق  ى }تعالى:  أيُّ
 
ل د  ع 

 
ش

 
ْم أ ه  ي 

 
ة  أ

ِ ِشيع 
ل 

 
نَّ ِمن   ِزع 

ْ
ن
 
ن
 
مَّ ل

 
ث

ا ْحمِن ِعِتيَّ ها موصولة  [69 :م  م{ ]ال َّ   (8)على أنَّ
ّ

 ما ذكره أبو جعفر إذ قال " وحكى أبو بكر بن إال

هم معنى الشرط واملجازاة فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها واملعنى بعض الكوفيين يقول في أيِّ  شقير أنَّ 

تشايعوا أو لم يتشايعوا كما تقول ضربت القوم أيهم غضب واملعنى إن  ثم لننزعن من كل فرقة إْن 

                                                           
  .ومعاني القران للفراء ملا أقف على القول في كتابي معاني القرآن للكسائي .264: الكتاب البي جعفر النحاس عمدة (1)
  .2/216شرح التسهيل ألبن مالك : ينظر (2)
 . 3/117الكتاب : ينظر (3)
  .14، وحروف املعاني والصفات 2/138األصول في النحو : ينظر (4)
 . 209/ 3شرح الرض ي على الكافية : ينظر (5)
 .2/363: األصول في النحو (6)
 .1/369اللباب في علل البناء واإلعراب : ينظر (7)
 .5/461وإعراب القرآن وبيانه  ،2/878والتبيان في إعراب القرآن  ،2/106التعليقة في كتاب سيبويه : ينظر (8)
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هم يقرأونها بالنصب حكاه هارون القارئ عنهم  ،(1) غضبوا أو لم يغضبوا"  إ(2)زيادة أنَّ
ّ
 أنَّ سيبويه ال

هم أفضُل  :ذهب إلى أّنها لغة جيدة فنصبوها كما جروها حين قالوا   .(3)امرر على أّيِ

ا الذين أشاروا إلى الرفع فكان من وجوده متعددة وهي  ها مبتدأ وأشدُّ خبر :أمَّ والثاني:  ،األول أنَّ

( في محل نصب مفعول به لننزعنَّ  هم أشدُّ م  :ىواملعن ،والثالث: على الحكاية ،أّن الجملة األسمية )أيُّ
ُ
ث

هم أشدُّ على الرحمن عتيا  :لننزعن من كّلِ فريق تشايعوا الذي يقال فيه  (4)أيُّ

( شرطية فغير   )أيُّ ا تأويل أنَّ  غير مقبولةتشايعوا( املحذوفة إْن ) الشرط جملةألنَّ  ؛مقبول  أمَّ

 شيعة التي تعني الجماعة،فرقة وهي لفظة مرادفة ل مجيءزيادة عن  ،وال حاجة للتأويلأثناء السياق 

ا   أثناء اإلعراب  مجيءأمَّ
ً
هم بالضم فهي واضحة أيضا  توِضعَ في اآلية الكريمة كما  وِضَعت وهكذاأيُّ

هم يقوم كما ذكر الكسائي :في قولهم  . (5)ألضربنَّ أيُّ

 ا خاتمة

قير  
ُ

عالم هذا ال توصلُت إلى أمور وهي أّن  النحوي  في أثناء كتابه هذا البحث املتواضع عن ابن ش

 أنَّ مؤلفاته ومسائله لم تكْن 
ّ
كي  ؛وباملطل باملستوى  الجليل رغم أهميته في علم النحو العربي إال

 .زيادة عن فقدان هذه الكتب ،تؤصل بعض مسائل النحو

 أنَّ الحديثين اللذين رواهما كانا ضعيفين إشقير الحديث الشريف  روى ابُن  
َّ
سبب وربما يكون الال

واية وال يهتمون بصحة الحديث الشريف وهذا املنوال موجوٌد في ر في ذلك أنَّ الكوفيين يهتمون بال

 كذلك رواياته في مجالس علماء اللغة .حاديث ضعيفةها أدب واللغة فكثير منكتب األ 
ُ
 ،ونلحظ

  .القواعد اللغوية تأصيلوروايته الشعر في 

 هجه النحوّيِ فنجده نونأتي إلى م 
ً
يادة ز فمرة يميل إلى النزعة الكوفية في حرفية ليس  مضطربا

 يته آلراء أاعن رو 
ُ
 وُمْنذ

ُ
هم(هل الكوفية في أصل )ُمذ ومرة أخرى يميل إلى النزعة البصرية في  ،(، و)أيُّ

ا نسبة الكتاب . وهذا ما اتسمت به املدرسة البغدادية ون املبهماتدتحريك املضمرات  البن  فهو أمَّ

  .شقير على ما جاء من أدلة في هذا الُبحيث

  

                                                           
 . 3/25: إعراب القرآن (1)
  .القراءة في كتب القراءات علىأقف  ملا .2/458ومشكل إعراب القرآن ، 2/399الكتاب : ينظر (2)
 .2/399الكتاب : ينظر (3)
  .2/382شرح املفصل البن يعيش : ينظر (4)
 .191معاني القرآن للكسائي : ينظر (5)
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 قائمة الصادر  ال اجع

 الكت  الطبوعة:  .أ

 يحيى مختار غزاوي. تحقيق:. الكامل في ضع اء ال جال .ه(365أحمد بن عدي الجرجاني )ت أبو 

 .م1988/ه1409، دار الفكربيروت: 

تحقيق: . التبيان في إع اب الق آنه(. 616البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري )ت أبو 

 د.ت.  ،عيس ى البابي الحلبي وشركاهد.م.: علي محمد البجاوي. 

التبيين ه(. 616البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين )ت أبو 

د.م.: . 1تحقيق: عبد الرحمن العثيمين. ط . البص  ين  الكوفيينعن مذاه  النحو ين 

 م.1986ه/1406 ،دار الغرب اإلسالمي

اللباب في ه(. 616البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين )ت أبو 

 م.1995-ه1416، دار الفكردمشق: . 1.. تحقيق: عبد اإلله النبهان. طعلل البناء  اْلع اب

 ه(.643البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي. املعروف بابن يعيش )ت أبو 

 م.2001ه/1422، دار الكتب العلميةبيروت: . 1.. طش ح ال صل

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري. أبو 

. 1.تحقيق: عمر عبد السالم تدمري. ط الكامل في التار خ. ه(.630)ت عز الدين ابن األثير 

 م. 1997ه/1417 ،دار الكتاب العربي :لبنان /بيروت

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت  و أب

، دار صادر :بيروت: إحسان عباس. تحقيق . فيات األعيان  أنباء أبناء ال مان. ه(681

 د.ت. 

ش ح كتاب التص  ف ألبي . النصف  بن جن ه(. 392الفتح عثمان بن جني املوصلي )ت أبو 

 م.1954ه/1373 ،دار إحياء التراث القديمد.م.: . 1.. طعثمان الازني

. تحقيق: مجمع األمثاله(. 518الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم امليداني النيسابوري )ت أبو 

 د. ت.، دار املعرفة :لبنان /محيى الدين عبد الحميد. بيروت محمد

تبصير النتبه ه(. 852) الفضل. أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي. الكناني. العسقالني و أب

 د.ت.  ،املكتبة العلميةد.م: محمد النجار وعلي البجاوي. تحقيق: . بتح    ال تبه

تار خ العلماء النحو ين من ه(. 442املحاسن املفضل بن محمد بن مسعر التنوخي املعري )ت أبو 

 :. القاهرة2.ط تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. .البص  ين  الكوفيين  غيرهم

 م. 1992-ه1412، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

 . تار خ بغداد ه(.463الخطيب البغدادي )ت  بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديأبو 

 م.2002-ه1422، دار الغرب اإلسالمي :. بيروت1تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. ط
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 . األصول في النحوه(. 316بكر محمد بن السري بن سهل النحوي املعروف بابن السراج )ت أبو 

 د.ت.  ،مؤسسة الرسالة :بيروت-تحقيق: عبد الحسين الفتلي. لبنان

. تحقيق: زهير غازي إع اب الق آنه(. 338 )ت جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسأبو 

 م.1988ه/ 1409عالم الكتب. : زاهد. د.م.

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي النحوي )ت أبو  حَّ عمدة ه(. 338جعفر النَّ

الجفان والجابي  -دار ابن حزم د.م: .1ط . تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي.الكتاب

 م.2004ه/1425 ،للطباعة والنشر

حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي املعروف بـابن أبو 

محمد حسن محمد تحقيق: . الترغي  في ف ائل األعمال  ثواب  ل  ه(.385شاهين )ت 

 م.2004ه/1424، ةدار الكتب العلميبيروت: . 1.ط حسن إسماعيل.

البح  ه(. 745حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلس ي )ت أبو 

 ه.1420، دار الفكر :تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت . الحيط في الت  ير

: تحقيق . معاني الق آن. ه(207زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )ت أبو 

دار  :مصر .1.ط. عبد الفتاح إسماعيل الشلبيو  محمد علي النجار ، أحمد يوسف النجاتي

 د.ت.  ،املصرية للتأليف والترجمة

األشقودري األلباني )ت  ،عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمأبو 

 د.ت. ،املكتب اإلسالمي د.م:. ضعيف ا جامع الصغير  ز ادتهه(. 1420

.  التعليقة على كتاب س بو هه(. 377علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس ّي )ت أبو 

 م.1990-ه1410 د.م: د.ن، .1.ط تحقيق: عوض بن حمد القوزي.

 دار القلمدمشق:  .1.ط حسن الهنداوي.تحقيق:  .ال ائل ا  لبيات. هـ(377)ت علي الفارس ي و أب

 .1987ه/1407، دار املنارةوبيروت: 

إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيس ى بن محمد بن سلمان )ت  ،علي القاليأبو 

 م.1926-ه1344 ،دار الكتب املصرية :د.م. .2.. طاألمالي هـ(.356

. ترجم لهم فضيلة نثل النبال بمعجم ال جال )جمع وترتيب(. أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل

 :. مصر1.ط مع من كتب: الشيخ أبي إسحاق الحويني.الشيخ املحدث أبو إسحاق الحويني ُج 

 م.2012-ه1433 ،دار ابن عباس

ا جنى ه(. 749محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املرادي املصري املالكي )ت أبو 

دار بيروت: . 1ومحمد نديم فاضل. ط . تحقيق: فخر الدين قباوةالداني في ح  ف العاني

 م.1992ه/1413، الكتب العلمية

ت أبو 
ْ
َبخ

ْ
ل
َ
القدمة ا ج  لية (. ه607الجزولي البربري املراكش ي )تموس ى عيس ى بن عبد العزيز بن َيل

 د.ت. ،مطبعة أم القرى  :.مد. .  تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد.في النحو
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 .1.ط .. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةل ان اليزان ه(. 852أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 

 م.2002 ،دار البشائر اإلسالمية د.م:

بغية اللتم  في تار خ رجال ه(. 599أبو جعفر الضبي )ت  ،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة

 .1967، دار الكاتب العربي :. القاهرةأهل األندل 

.  إنباه ال  اة على أنباه النحاةه(. 646جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )ت 

مؤسسة الكتب وبيروت:  دار الفكر العربي. :. القاهرة1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط

 م.1982/ه1406، الثقافية

. أخبار النحو ين البص  ينه(. 368أبو سعيد )ت  ،الحسن بن عبد هللا بن املرزبان السيرافي

 ،حلبيمصطفى البابي الد.م: طه محمد الزيني. ومحمد عبد املنعم خفاجي. تحقيق: 

 م. 1966ه/1373

 م.1998 : د.ن.،.  د.م.األفعال الناسخةحمدي فراج محمد فراج املصري. 

موقع مجمع امللك فهد لطباعة املصحف  .م  ِكل إع اب الق آن أحمد بن محمد. ،الخراط

 د.ت. الشريف.

 :يروت. ب1. تحقيق: فخر الدين قبادة. طا جمل في النحوه(. 175 ت) الخليل بن أحمد الفراهيدي.

 م.1985ه/1405 ،مؤسسة الرسالة

: .مد. تصحيح: يوسف حسن عمر. .ش ح ال ض   على الكافيةه(. 686رض ى الدين االستراباذي. )ت 

 م.1978-ه1398 ،جامعة قاريونس

.  تحقيق: معجم األدباءه(. 626شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي )ت 

 م.1993ه/1414 ،دار الغرب اإلسالمي :. بيروت1.إحسان عباس. ط

ه األصبهاني  ،صدر الدين فَ
َ
في أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسل

َ
ل أبو طاهر الّسِ

شر في برنامج جوامع الكلم املجاني التابع أحادلث  حكالات لل ل يه(. 576)ت 
ُ
. مخطوط ن

 د.ت. ،ملوقع الشبكة اإلسالمية

. تحقيق: أحمد الوافي بالوفياته(. 764بن عبد هللا الصفدي )ت صالح الدين خليل بن أيبك 

 م.2000ه/1420، دار إحياء التراث :األرناؤوط وتركي مصطفى. بيروت

 د. ت.  ،دار املعارفد.م: .  الدار  النحو ةه(. 1426شوقي )ت  ،ضيف

 :لبنان/ . بيروت3.. ط«من صدر اْلسَلم  حتى العص  ا  اض »معجم ال    ن  عادل نويهض.

 .م1988ه/1409 ،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر

بغية الوعاة في طبقات اللغو ين ه(. 911عبد الرحمن بن أبي بكر. جالل الدين السيوطي )ت 

 د. ت.، املكتبة العصرية :تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. لبنان/ صيدا . النحاة

.  تحقيق: األمالي ه(.337القاسم )ت  و أب ،لنهاوندي الزجاجيعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي ا

 م.1987ه/1407، دار الجيل :. بيروت2عبد السالم هارون. ط
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ح  ف العاني ه(. 337أبو القاسم )ت  ،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي

 .م1984، مؤسسة الرسالةبيروت: . 1.  تحقيق: علي توفيق الحمد. ط الص ات

ن هة ه(. 577كمال الدين األنباري )ت  ،أبو البركات ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري 

، مكتبة املنار :األردن /. الزرقاء3..  تحقيق: إبراهيم السامرائي. طاأللباء في طبقات األدباء

 م.1985ه/1405

اعي )ت  ،علي بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب الدر الثمين . ه(674تاج الدين ابن السَّ

 
 
دار تونس: . 1. تحقيق: أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد حنش ي. ط ينفي أسماء الصن

 م.2009ه/1430اإلسالمي، الغرب 

 أعاد بناءه وقّدم له: عيس ى شحاته عيس ى. .معاني الق آن ه(.189علي بن حمزة الكسائي )ت 

 .1998 ،دار قباء :القاهرة

 :. بيروتمعجم الؤل ينه(. 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت 

 د.ت. ، دار إحياء التراث العربيو  مكتبة املثنى

. تحقيق: الكتابه(. 180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء. أبو بشر. امللقب سيبويه )ت 

 .م1988-ه1408، مكتبة الخانجيالقاهرة:  .3.عبد السالم محمد هارون. ط

 م. 1990ه/1410، دار األمل :. األردنم ائل خَلفية بين ا خليل  س بو هفخر صالح.  ،قدارة

طبقات ه(. 379أبو بكر )ت  ،محمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلس ي اإلشبيلي

 د.ت.، دار املعارف :د.م .2.ط . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.النحو ين  اللغو ين

. تحقيق: محمود علل النحو ه(.381ابن الوراق )ت  ،أبو الحسن ،محمد بن عبد هللا بن العباس

 م.1999ه/1420، مكتبة الرشد :. الرياض/ السعودية1.ط جاسم محمد الدرويش.

. تحقيق: عبد ش ح ت هيل ال وائد ه(.672ابن مالك الطائي الجياني )ت  ،محمد بن عبد هللا 

 ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالند.م: . 1.ط محمد بدوي املختون.و  لرحمن السيدا

 م.1990ه/1410

 :سورية /. حمص4.ط .إع اب الق آن  بيانه ه(.1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت 

 ه.1415، دار اإلرشاد للشئون الجامعية

 ال سائل ا جامعية: . ب

تحقيق  .كتاب ا جمل في النحو .ه(317 ت)بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغدادي  و أب

كلية الشريعة  .امعة امللك عبد العزيزج .علي بن سلطان بن علي الحكمي: ودراسة

 . د.ت ،اإلسالميةوالدراسات 
 


