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 مةلخصكالبحث: 
إف اخلالفات يف مسائل النحو ليست حديثة الظهور، بل ظهرت منذ نشأتو، ومن ذلك         

اخلالؼ ادلشهور بٌن ادلدرستٌن البصرية والكوفية، واخلالؼ بٌن النحاة أنفسهم الذين ينتموف إىل 
مدرسة بعينها، واخلالؼ ظاىرة صحية ليس نقًصا من اللغة، وكل من اشتغل بعلم النحو يعلم 

أنو علم منطقي يقـو على قواعد لغوية اعتمدت على الذىن وادلنطق، حىت أطلق  علم اليقٌن
بعض اللغويٌن عليو )رياضيات اللغة(، وقد قاؿ بعض النحاة: ال ٔنطيء معربًا، وال خيفى على  
كل ذي بصًنة أفَّ الغوص يف ادلسائل اخلالفية يعطي الطالب آفاقًا واسعة يف فهم النحو وتفسًن 

حث ىذا تناوؿ اخلالؼ بٌن علمٌن ينتمياف إىل مدرسة واحدة أاَل وىي ادلدرسة مسائلو، والب
األندلسية، ومها متقارباف يف العصر كذلك، وقد اختلفا يف عدة مسائل ضلوية سواء كانت يف 
ادلرفوعات، أو ادلنصوبات، أو اجملرورات، أو بعض ادلسائل األخرى ادلتنوعة كاحلروؼ وغًنىا، ومل 

ر منهما آراء ادلتقدـ، بل كاف لكل واحٍد منهما آراءه اخلاصة بو مدلاًل عليها بأصوؿ يتتبع ادلتأخ
 النحو.

كولانتكنتائجكالبحثكلاآليت:
 رأى الباحث يف اخلالفات ادلوجودة بينهما يف الغالب مردىا وسببها اآليت: .1
 السماع: منها االعتداد بالقراءات القرآنية، والشواىد الشعرية، وكالـ العرب. أـ

القياس: رأى الباحث أفَّ ابن عصفور وأبا حياف كانا متفاوتٌن يف االستدالؿ بالقياس،  بكـ
والسماع، فتارة صلد أبا حياف يركن للقياس، وأخرى يركن للسماع يف ادلسائل ادلختلفة، وكذا 

 . فعل ابن عصفور
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ك ػ اختالؼ االجتهادات، فنجد أبا حياف يفسر شاىًدا معيًنا برأي، أو تصورًا سلالًفا دلا جــ
 يفسره ابن عصفور.

 ثبات القواعد النحوية لديهما ، فكل واحد منهما ال يريد أف خيالف ذلك. دكـ
درسة وجدت أف مذىبهما ال مييل إىل ادلدرسة البصرية أو الكوفية؛ وذلذا ُصنِّفا على ادل ـ2

 األندلسية. 
ػ وجدت أف اخلالفات النحوية بينهما ذلا تأثًن يف توجيو معىن الشاىد وإعرابو سواء كاف ىذا  3

 الشاىد من كالـ هللا سبحانو وتعاىل، أو الشعر العريب، أو كالـ العرب.
   

Abstract: 

     Syntactical matters in which EBIN HAIAN disagreed with EBIN 

OSFOOR in his book entitled appendix and supplement, dissidences about 

the syntax matters have not been recent . These differences appeared long 

time ago. Among these known conflicts are between two syntax school 

namely: Al-basrah school and Al-koofah school  in one hand, and between 

grammarians themselves in another hand, who he long to a specific 

school. This conflict is a normal phenomenon and does not cause any 

trouble in a language. 

Anyone who worked in syntax knows well that it is a science based on 

reason and logic. Even some grammarians used the term "mathematics of 

language for it. Some grammarians thick that when you Arabicize , you 

cannot a mistake, and there are no two people have who have a strong 

insight agree that engaging into controversial cases gives the learner wide 

horizons in understanding the syntax and analyzes concerns. This paper 

addresses the disagreement between two sciences belonging to one school, 

it is the andalusian school. Both of them are close to each other according 

to the time too. They differ in many syntactical affairs either these. These 

affairs related to nominatives, accusatives, genitives or even some other 

various  matters such as letters. The deceased did not follow the views of 

the applicant, but each of them had his own views, which he explained as 

a grammatically      

 

 



كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك مسائلكحنوي كخالفكفةهاكأبوكحةانكابنكعصفوركيفكلتابوكالتذيةلكوالتكمةل كككككككالعددكالعاشر-اآلدابرلةل كلةلة ك
___________________________________________________________ 

72 

 

كمقدمــــــــــــــ 
احلمػػػد ل الػػػرحن الػػػرحيم، الػػػذي جعػػػل علػػػم النحػػػو مفتػػػاح علػػػـو العربيػػػة وكافػػػة الفنػػػوف، وجعػػػل   

ودينػػو القػػوا، والصػػالة والسػػالـ علػػى خػػًن ادلرسػػلٌن، وأفصػػ  مػػن نطػػق  العربيػػة لغػػة كتابػػو العظػػيم
 بالضاد من العادلٌن. 

كوبعد...
فهػػػػذا ُنػػػػث بعنواف:)مسػػػػائل ضلويػػػػة خػػػػالف فيهػػػػا أبػػػػو حيػػػػاف ابػػػػن عصػػػػفور يف كتابػػػػو التػػػػذييل    

والتكميل( تلقي الضوء على علمٌن من أئمػة النحػو والعربيػة )ابػن عصػفور، وأيب حيػاف( ومهػا مػن 
الـ أىػل األنػدلس الػذين كانػت  معػرفتهم بػالنحو الكػويف أسػبق مػن معػرفتهم بػالنحو البصػري، أعػ

ىػػ( أحػد طػالب العلػم األندلسػيٌن قػد 898فقد ذكرت بعض ادلصادر أفِّ جودي بن عثماف )ت
وفد على ادلشرؽ، ولقى الكسائي والفراء، وأخذ عن الكسائي كتابو يف النحو، ورجع بو إىل بالد 

بقػػى األندلسػػيوف يتدارسػػوف ىػػذا الكتػػاب حػػىت منتصػػف القػػرف الرابػػع اذلجػػري إىل أْف األنػػدلس، و 
ىػػػػ( إىل ادلشػػػرؽ وأخػػػذ كتػػػاب سػػػيبويو عػػػن أيب جعفػػػر 707جػػػاء األشػػػتيق زلمػػػد بػػػن موسػػػى )ت

 .(219-218،كص:ك2000)الفًنوزآبادي،ك. الدينوري وانتسخو وأدخلو لبالد األندلس
ىػػػ( ارٓنػػل إىل مصػػر كغػػًنه مػػن النحػػاة ولقػػي فيهػػا أبػػا 758كمػػا أفَّ زلمػػد بػػن بػػٍن الربَّػػاحي )ت

جعفػػر النحػػاس وروي عنػػو كتػػاب سػػيبويو ن أدخلػػو األنػػدلس، وضلػػاة األنػػدلس مل يتخػػًنوا مػػدارس 
ضلويػػة معينػػة بػػل عكفػػوا علػػى قػػراءة كتػػب النحػػو البصػػرية والكوفيػػة والبغداديػػة، ن انتخبػػوا منهػػا مػػا 
يتفق ومنزع كل ضلوي منهم من حيث األخذ بعٌن االعتبػار بالروايػة والسػماع والقيػاس، ن حػاولوا 
أْف يضػيفوا ادديػػد إىل ذلػك الػػناث النحػوي، ويتمثػػل ذلػك يف بعػػض اآلراء الػا تتسػػم باالجتهػػاد 
يف ثنايا كتب النحو، أو من خالؿ تآليفهم، أو شروحهم، أو اختصاراهتم، أو وضعهم للحواشي 

يف تطػور  -عػز وجػل-على ادلتوف النحويػة كالكتػاب وادمػل وغًنمهػا، فكػاف ذلػم الفضػل بعػد هللا 
العربية واحلفاظ على سالمتها من اخلطأ والزلل وانتشار دقيػق ادلسػائل النحويػة وتنوعهػا يف أصػقاع 

 .(231-230،كص:ك1973)الزبةدي،ككادلعمورة.
فكػاف اخلػالؼ يف ادلرفوعػات، وادلنصػوبات،  وقد تنوعت اخلالفات بينهما حسب أبواب النحػو؛ 
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 واجملرورات، وبعض ادلسائل النحوية ادلختلفة كاحلروؼ وغًنىا.
 

 -ىذا البحث إىل مقدمة وخإنة، وثالثة مباحث ىي: وينقسم
 وفاتو. -مؤلفاتو -شيوخو وتالميذه -ابن عصفور: امسو وكنيتو ادلبحثكاألول:
كوفاتو. -مؤلفاتو -شيوخو وتالميذه -وكنيتوأبو حياف: امسو ادلبحثكالثاين:ك
كمسائل اخلالؼ بٌن أيب حياف وابن عصفور.ادلبحثكالثالث:ك

كادلبحثكاألول:كابنكعصفور:
 أواًل:كامسوكولنةتو:

ابن عصفور: ىو )أبو احلسن( علي بن مؤمن بن زلمد بن علػي بػن أحػد بػن زلمػد بػن عمػر    
حامل لواء العربية باألندلس يف عصػره طػاؼ ادلغػرب  بن عبد هللا بن عصفور احلضرمي اإلشبيلي، 

كلو، وأقاـ بتونس شػاغال للطلبػة، وكػاف ميلػي مػن صػدره، ولػو اختصػاص بػاألمًن أيب عبػد هللا بػن 
-22/165،ك2000(ك)الصــــفدي،ك2/201،ك2005)الســــةو  ،كزكريػػػػا بػػػػن أيب حفػػػػ . 

 (.ك166

كثانًةا:كشةوخو:ك
، وعلػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدباج )ت: ىػػػػػػػػػػػػ( 645أخػػػػػػػػػػػذ ابػػػػػػػػػػػن عصػػػػػػػػػػػفور عػػػػػػػػػػػن: الشػػػػػػػػػػػلوبٌن )ت:  

 ومل تذكر كتب الناجم غًنمها. (،2/201،ك2005)السةو  ،كىػ(.646
كثالثًا:كتالمةذه:

أخػػػذ كثػػػًن مػػػن الطلبػػػة عليػػػو؛ وذلػػػك بسػػػبب ترحالػػػو يف بػػػالد األنػػػدلس وادلغػػػرب، ومػػػنهم: أبػػػو   
ىػػػػ(، وابػػػن سػػػعد 644ىػػػػ(، وابػػػن عػػػذرة األنصػػػاري )ت: بعػػػد 670الفضػػػل الصَّػػػفَّار )ت: بعػػػد 

ىػػ(، 660ىػ(، والشلْوبٌن الصغًن )ت: 680ىػ(، وابن حكم الطَّبًني )ت: 677ادلددي )ت: 
(ك219-218،كص:2000.ك)الفًنوزآبــــادي،كىػػػػػ(، وغػػػػًنىم724وأبػػػػو زكريػػػػا النحػػػػوي )ت: 

ك(.166-22/165،ك2000)الصفدي،ك
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كرابًعا:كمؤلفاتو:ك
ُوِصػفْت بأاػا أحسػن التصػانيف ألَّف ابن عصفور مصنفات كثًنة يف النحو والصػرؼ واألدب،   

يف باهبػػا، ومنهػػا: ادلقػػرب يف النحػػو، وادلمتػػع يف التصػػريف، وادلفتػػاح، وادلقنػػع، واذلالليػػة، واألزىػػار، 
وإنػػارة الػػدجى، وسلتصػػر الغػػرة، وسلتصػػر اةتسػػب، وثالثػػة شػػروح علػػى ادمػػل، ومفػػاخرة السػػالف 

رح احلماسػػة، وشػػرح األشػػعار السػػتة والعػػذار. وشلػػا مل يكملػػو: شػػرح ادلقػػرب، وشػػرح اإليضػػاح، وشػػ
،ك2005.ك)السـةو  ،كادزوليػة اداىلية، وشرح ديواف ادلتنيب، وسرقات الشعراء، والبديع، وشرح

2/201.) 
كخامًسا:كوفاتو:

 .(219-218،كص:2000)الفًنوزآبادي،كتويف سنة تسع وستٌن وستمائة للهجرة. 
 :كادلبحثكالثاين:كأبوكحةان

 أواًل:كامسوكولنةتو:
بو حياف: ىو )أثًن الدين( زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيػاف النفػزي األندلسػي، أ  

-1/266،ك2005)الســــةو  ،كالغرنػػػػاطي، درس القػػػػرآف واحلػػػػديث وعلػػػػـو العربيػػػػة والتػػػػاري . 
270.) 

كثانًةا:كشةوخو:ك
ىػػػ(، وأيب 679ىػػػ(، وابػػن أيب األحػػوص )ت: 675درس القػػراءات عػػن ابػػن بشػػًن القػػزاز)ت:    

ىػػػػػ(، وابػػػػن الضػػػػائع )ت: 680ىػػػػػ(، وأيب احلسػػػػن األبػػػػذي )ت: 680جعفػػػػر بػػػػن الطبػػػػاع )ت: 
ىػػػػػ(، وأيب جعفػػػػر بػػػػن 698ىػػػػػ(، وابػػػػن النحػػػػاس )ت: 698ىػػػػػ(، وأيب جعفػػػػر اللَّْبلػػػػّي )ت:680

ىػػ(، والرضػي الشػاطيب )ت: 677ن أيب احلسػٌن بػن ربيػع )ت: ىػ(، واحلديث ع708الزبًن)ت: 
كوغػػػػػػًنىم.كىػػػػػػػ(،686ىػػػػػػػ(، والعػػػػػػز احْلَػػػػػػرَّاِ  )ت: 686ىػػػػػػػ(، والقطػػػػػػب الُقسػػػػػػطال  )ت: 684

  (.270-1/266،ك2005)السةو  ،كك.(252-250،كص:2000)الفًنوزآبادي،ك
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كثالثًا:كتالمةذه:
ىػػ(، 749ىػ(، وابن مكتـو )ت: 749ىػ(، وابن قاسم )ت: 742أخذ عنو السفاقسي )ت:   

ىػػػ(، وادمػػاؿ األسػػنوي )ت: 756ىػػػ(، وتقػػي الػػدين السػػبكي )ت: 756والسػػمٌن احللػػيب )ت: 
)الســـةو  ،ككىػػػػ(، وغػػػًنىم.778ىػػػػ(، ونػػػاظر اْدَػػػْي  )ت: 769ىػػػػ(، وابػػػن عقيػػػل )ت: 772

ك(.270-1/266،ك2005
كرابًعا:كمؤلفاتو:ك 

أليب حيػػػػاف مصػػػػػنفات كثػػػػػًنة يف سلتلػػػػػف الفنػػػػوف كالتفسػػػػػًن، والنحػػػػػو، والصػػػػػرؼ، والقػػػػػراءات    
واألدب... ومنها: البحر اةػي  يف تفسػًن القػرآف العزيػز، والنهػار ادلػاد سلتصػر البحػر، والوىػاج يف 
اختصػػػػار ادلنهػػػػاج يف مػػػػذىب اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي، واألنػػػػور األجلػػػػى يف اختصػػػػار اةلػػػػى، والتحريػػػػر 

يبويو، والتكميػػل شػػرح التسػػهيل، ومػػنه  السػػالك يف الكػػالـ علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك، ألحكػػاـ سػػ
وشػػػرح التسػػػهيل البػػػن مالػػػك، وزىػػػو ادللػػػك يف ضلػػػو الػػػنؾ، وكتػػػاب اإلسػػػفار ادللخػػػ  مػػػن كتػػػاب 
اخلفاؼ، والصفار وادلربع يف اختصار ادلمتع، وادلوفور مػن شػرح ابػن عصػفور، وغايػة اإلحسػاف يف 

يف النحػػو، وٓنفػػة األديػػب ّنػػا يف القػػرآف مػػن الغريػػب، وكتػػاب االرتضػػاء يف  علػػم اللسػػاف، والتػػذكرة
الفػػػرؽ بػػػٌن الضػػػاد والظػػػاء، وعقػػػد الػػػع  يف القػػػراءات السػػػبع العػػػوا ، وادلػػػورد الغمػػػر يف قػػػراءة أيب 
عمػػرو، واألثػػًن يف قػػراءة ابػػن كثػػًن، وغايػػة ادلطلػػوب يف قػػراءة يعقػػوب، واحللػػل احلاليػػة يف األسػػانيد 

واألما  يف شرح عقد الع ، والنكت احلساف يف شرح غاية اإلحساف، وكتاب الشذا يف العالية، 
 مسألة كذا، وارتشاؼ الضرب من لساف العرب، والتذكرة واللمحة والشذرة وكلها يف النحو.

وشلَّا مل يكمل: شرح األلفية، واايػة اإلعػراب يف التصػريف واإلعػراب، وأرجػوزة خالصػة التبيػاف    
ا  والبيػػػػػػاف، وأرجػػػػػػوزة نػػػػػػور الغػػػػػػب  يف لسػػػػػػاف احلَػػػػػػَب ، ورلػػػػػػا  اذلصػػػػػػر يف تػػػػػػواري  أىػػػػػػل يف ادلعػػػػػػ
ك(.270-1/266،ك2005)السةو  ،كالعصر.

ك
ك
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كخامًسا:كوفاتو: 
-250،كص:2000)الفًنوزآبـــادي،كتػػػويف يف صػػػفر سػػػنة  ػػػس وأربعػػػٌن وسػػػبعمائة للهجػػػرة.  

ك(.252
 كحةان.ادلبحثكالثالث:كمسائلكاخلالفكبٌنكابنكعصفوركوأيبك

كأواًل:كيفكادلرفوعات:
كيفكبابك)لانكوأخواهتا(كوصح كرل ءك)غداكوراح(كناقصتٌن: -1
وراح( إذا كانتا ناقصتٌن فهما للداللػة علػى اقػناف مضػموف  -ذىب ابن عصفور إىل أفَّ )غدا    

ادملة بالزماف الذي يشاركهما يف احلروؼ، وقد تكوناف ّنعػىن )صػار(، وإذا كانتػا ناقصػتٌن فهمػا 
الف للداللة على السًن يف الوقت الػذي يشػاركهما يف احلػروؼ، فقػد قاؿ:"وأمػا غػدا وراح فيسػتعم

تػػامٌن وناقصػػٌن، فػػتذا اسػػتعمال تػػامٌن دالَّ علػػى دخػػوؿ الفاعػػل يف الوقػػت الػػذي اشػػتُػقَّا مػػن امسػػو 
على حَسب ما تقتضيو الصػيغة مػن ُمِضػي أو غػًنِه، فتقػوؿ: غػدا زيػٌد وراح، أي: دخػل يف الغػُدّو 

 والرَّواح.
ف على إيقاع الفاعل شيًئا يف الوقت الذي اشتُػقَّا منو، يقاؿ : غػدا زيػٌد وراَح، أي: مشػى وقد يُدالَّ

 يف الُغُدّو والّرواح.
وإذا استعمال ناقصٌن جاز أف يكوف فيهما ضػمًن األمػر والشػأف وأف ال يكػوف، ويكونػاف إذ ذاؾ 
للداللػػة علػػى اقػػناف مضػػموف ادملػػة بالزمػػاف الػػذي اشػػتُػقَّا منػػو، وذلػػك ضلػػو: غػػدا زيػػٌد قائًمػػا، أي: 

 بُد هللا منطلًقا، أي: وقع انطالقُو يف وقت الرَّواح.وقع قياُمو يف وقت الُغُدّو، وراح ع
وقد يكوناف ّنعىن )صار(، فتقػوؿ: غػدا زيػٌد ضػاحًكا، وراح عبػُد هللا منطلًقػا، أي: صػار يف حػاؿ 

،ك1998(ك)ابــنكعصــفور،ك377-1/367)ابــنكعصــفور،كدونكتــاري ،ضػػحك أو انطػػالؽ". 
 (.142-139ص:

)أبـــوكتػػػاج تقػػػدير كوامػػػا ناقصػػػٌن إىل مسػػػاع مػػػن العػػػرب" وردَّ أبػػػو حيػػػاف ىػػػذا القػػػوؿ قائاًل:"وب   
ك(.4/166،ك2000حةان،ك
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 جوازكتقدميكادلعمولكواخلربكعةلىكاالسم،كوتقدُّمكادلعمولكعةلىكاخلرب: -2
جييز حجتػو أف ادلعمػوؿ مػن كمػاؿ  قاؿ ابن عصفور يف قوذلم:"كاف طعامك آكاًل زيٌد":"والذي 

ػػا أوليتهػػا اخلػػرب، وىػػو الصػػحي ". )ابــنكعصــفور،كدونكتــاري ،ك   اخلػػرب وكػػادزء منػػو، فأنػػت إًذا إتَّ
1/393.) 

وردَّ أبو حيػاف ذلػك بقولػو:"وليس بصػحي ؛ ألنػو لػيس مسػموًعا مػن لسػاام، وإتػا أجازىػا مػن   
ابنن الرنرا و والفاررنوو وابنن ، ونيو ورن بو   وأجازها إلى جانب ابن عصفور: أجازىا بالقياس"، 

 (.4/239،ك2000)أبوكحةان،كك منع ذلك.

كدخولكالمكالتولةدكعةلىكمعمولكخربك)إن(كادلقدَّمكوعةلىكاخلرب: -3
نقل ابن عصػفور اخلػالؼ بػٌن النحػاة يف جػواز ذلػك مػن عدمػو، ن قػاؿ:"... ادلنػع الصػحي ؛    

َوأَمَّػػا الَّػػِذيَن ألفَّ احلػػرؼ إذا ُأكِّػػَد فتتػػا يُعػػاد مػػع مػػا دخػػل عليػػو أو مػػع ضػػمًنه، ضلػػو قولػػو تعػػاىل:
 . (108)ىود،كمنكاآلي :،  ُسِعُدوا َفِفي اْدَنَِّة خاِلِديَن ِفيَها

اد مػن غػًن إعػادة مػا دخػل عليػػو فػال جَيػوز إالَّ يف الضػرورة...، فينبغػي إذا أُعيػدت الػػالـ أف وال يُعػ
ك(.1/432)ابنكعصفور،كدونكتاري ،يقاؿ: إفَّ زيداً َلفي الدار قائٌم َلِفي الداِر قائٌم".

 ورد ذلك أبو حياف بقولو:"والصحي  جواز ذلك لوجوده يف لساف العرب نثراً ونظًما:   
أّمػا النثػػر فمػػا رواه الكسػػائي والفػػراء أفَّ مػػن كػالـ العػػرب: إّ ِ لَِبَحْمػػِد اكَِّ َلصػػاِلٌ ، وحكػػي قطػػرب 

 عن يونس: إفَّ زيداً لَبَك َلواِثٌق.
 وأما النظم فقولُو:

َْوىَل ّلُذو َحَنٍق     خُيَْشى، وِحْلمي إذا أُوذيُت ُمْعتادُ 
 إّ ِ َلِعنَد أََذى ادل

ك(ك5/122،ك2010)أبوكحةان،ككدا معموؿ خرب )إف( ادلؤكد هبا.والشاىد فيو: تق
جوازكإجراءك)ال(كرلرىك)لةس(كإذاكخةلتكمنكمعىنكالتمين،كولةسكبقصدكالتنصـةصكعةلـىك -4

كالعمومكبةلفظكماكولةها:
عندي أاا ال تعمل يف اخلرب شيًئا؛ ألف )ال( تنزلت من النكرة  قاؿ ابن عصفور:"والصحي     

الا رفعتها منزلة )من( منها يف االستفهاـ، كما تنزلت )ال( الناصبة منها منزلتها، ولذلك مل جيز 
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الفصل بٌن )ال( وما عملت فيو رافعًة كانت أو ناصبة، كما ال جيوز الفصل بٌن )ما( وما عملت 
ا( من قولك:"ىل من رجٍل قائٌم" خرب لالسم اجملرور بػ )من(؛ ألف موضعو فيو، فكما أف )قائمً 

مع )من( رفع باالبتداء، فكذلك يكوف )قائم( من قولك )ال رجل قائٌم( خربًا لالسم الذي 
كعملت فيو؛ ألنو مع )ال( يف موضع رفع على االبتداء". كدونكتاري ، (كك2/271)ابنكعصفور،

 (162،كص:1998)ابنكعصفور،ك
ورد ذلك أبو حياف بقولو:"وىذا الذي اسػتدؿ بػو أبػو احلسػن بػن عصػفور لػيس بصػحي ؛ ألف    

)ال( مل تتنزؿ من النكرة الا رفعتها منزلة )ِمْن(، كالناصبة؛ إذ لو كانت كذلك مل جُييزوا )ال رجٌل 
ن أف )ال( يف الدار بل رجالف(، ولَسوَّوا بٌن ىذا وبٌن )ال رجل يف الدار( َنػامع مػا اشػنكا فيػو مػ

إذا عملػػت عمػػل )إف( أو عمػػل )لػػيس( كانػػت جوابًػػا لقولػػك: ىػػل مػػن رجػػٍل يف الػػدار  فكانػػت 
، فكػػوف النحػػويٌن  ؛ ألاػػا جػػواب نػػ  علػػى العمػػـو تكػػوف يف حاليهػػا ُوضػػعت للػػن  علػػى العمػػـو
 ، ، والعاملػػة عمػػل )لػػيس( زلتملػػة للعمػػـو فرقػػوا بينهمػػا، فجعلػػوا العاملػػة علػػم )إف( نًصػػا يف العمػػـو

 ل على اختالؼ األحكاـ.دلي
وشلػا يشػػهد بصػػحة مػػذىب ادمهػور وبطػػالف مػػذىب الزجػػاج، واختيػار ابػػن عصػػفور: أف السػػماع 

 ورد بنصب خرب )ال( العاملة عمل )ليس(، ضلو قولو: 
 تَػَعزَّ َفاَل َشْيٌء َعَلى اأَلْرِض بَاِقًيا       َواَل َوَزٌر شلَّا َقَضى هللاُ َواِقَيا

(كك)ابنك311-5/310،ك2010)أبوكحةان،كخرب )ال( العاملة عمل )ليس(.  والشاىد فيو: نصب 
ك(1/485،ك2004الصائغ،ك

 

كيفكجوازكعملك)الت(كيفك)َىنَّا(: -5
 ذىب ابن عصفور إىل أفَّ )الت( تعمل يف )َىنَّا( ضلو:  

ـْ َمْن       جاَء ِمْنها ِبطَاِئِف اأَلْىَواِؿ!  اَلَت َىّنا ذِْكرى ُجبَػًَنَة َأ
  (163،كص:2003)األعشى،ك

فػ )َىنَّا( امسها، و)ذكرى( اخلرب، والشاىد يف البيت: إعماؿ )الت( رغم دخوذلا علػى غػًن زمػاف، 
)ابــــنكمالــــ ،ككومعلػػػـو أف )الت( النافيػػػة العاملػػػػة عمػػػل )لػػػػيس( ال تعمػػػل إال يف أمسػػػػاء الزمػػػاف. 
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 (1/376،ك1990
 ومنو أيًضا قوؿ الشاعر:

 ا َحنَِّت       َوبََدا الَِّذي َكاَنْت نَواُر َأَجنَّتِ حنَّْت نَػَواِر َوالَت َىنَّ 
ك(200-4/199،ك1997)كالبغدادي،ك 

 وذىب أبو حياف إىل أفَّ )الت( مهملة، و)َىنَّا( نصػب علػى الظرفيػة؛ ألنػو إشػارة إىل ادلكػاف.   
ـــان،ك ـــوكحة ـــ ،ك، وىػػػي بالتػػػا  غػػػًن متصػػػرفة تبًعػػػا البػػػن مالػػػك (4/298،ك2000)أب ـــنكمال )اب

ك.(2/123،ك2001)السةو  ،ك، وغًنه كاألخف ، والسًنايف. (378،ك1/251،ك1990
كثانًةا:كيفكادلنصوبات:

كيفكبابك)ادلفعولكفةو(كيفكاختالفكرواي ك)َتعانُِقِو(كواختالفكإعراهباكيفكالبةتكالشعري: -1
 َسْلَفعُ  بَينا َتعانُِقِو الُكماَة وَرْوِغِو         يَوماً أُتِيَ  لَُو  َكِمي  

، يػػػروي لفػػػن )تعانُِقػػػِو( يف البيػػػت (170،كص:ك2003)اذلـــذ ،ك)كِمػػػّي( يف الػػػديواف: جػػػرٌي. 
)ابـــنكبلفػػػن )تَػَعنػ ُقػػػو( بػػػالرفع علػػػي االبتػػػداء، واخلػػػرب زلػػػذوؼ، وأنشػػػده ابػػػن مالػػػك )تَػَعن قػػػو( بػػػادر 

 (.2/210،ك1990مال ،ك
ذ  أنشػده )َتعانُِقػو( بػادر، وكػاف ومل يعرؼ األصمعي يف َتعانُقو الرفع، وزعػم أفَّ ابػن أيب َطَرفػة اذلػ

 .(3/200،ك1978)الرض ،كأفص  الناس  من
ػػْيد أفَّ روايػػة اخلفػػض غػػًن جػػائزة؛     وقػػاؿ ابػػن عصػػفور يف ىػػذه ادلسػػألة:"وزعم أبػػو زلمػػد بػػن السَّ

(ك2/406)ابـنكعصـفور،كدونكتـاري ،كألفَّ )َتعانُقاً( مصدر )َتعاَنَق(، قػاؿ: وَتفاَعػَل ال يتعػدى".
 (ك353،كص:1979ةد،ك)ابنكالس

وردَّه أبو حياف بقولو:"وىذا الذي ذىب إليو باطل، بل يف ذلك تفصيل، وىو أفَّ )التاء(    
الداخلة على فاَعَل ال ٔنلو أف تكوف داخلة عليو وىو متعدٍّ إىل اثنٌن أو إىل واحد، فتْف كاف 

، وإذا أدخلت التاء قلَت: متعديًا إىل اثنٌن صار يتعدى إىل واحد، ضلو: عاطَيُت زيدًا الدرىمَ 
َتعاطَيُت الدرىَم أنا وزيد. وإف كاف متعديًا إىل واحد صار غًن متعٍد، ضلو: ضاَرَب زيٌد عمراً، 
تدخل عليو التاء، تقوؿ: َتضاَرَب زيٌد وعمٌرو، وقد تدخل على ادلتعدي إىل واحد فيبقي على 
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 .(7/307ك،2008)أبوكحةان،ككحالو، ضلو قولك: ْناوز  موضع كذا...".
كيفكبابك)ادلفعولكمعو(كوإعرابك)الواو(كيفك)استوىكادلاءكواخلشب (: -2
ابن عصفور غلَّ  الزجاجي يف دعواه أنو ال جيوز يف )واخلشبة( إال النصب؛ فقاؿ ابن   

)ابنكعصفور،ك."عصفور:".... أف الذي غلَّطو ىو أنو ال جيوز: استوى ادلاُء واستوت اخلشبةُ 
 (.2/455دونكتاري ،ك

وردَّ ذلك أبو حياف بقولو:"وىذا ال حجة فيو؛ ألنو وإف مل ُيسَمع ذلك فال مَيتنع العطف، كما   
،ك2009.ك)كأبوكحةان،كمل مَيتنع: اختصم زيٌد وعمٌرو، بالرفع، وإْف مل ُيسَمع: واختصم عمٌرو"

8/110). 
كيفكبابك)االستثناء(كوصح كختفةفكالةاءكيفك)الكسةما(: -3
و ال جيوز ٔنفيف الياء يف )ال سيَّما(؛ ُنجة احلذر من بقاء االسم ذىب ابن عصفور إىل أن   

 (.3/294،ك2001)السةو  ،كادلعرب على حرفٌن.
 .(70:/8،ك9009)أبوكحةان،ك وذىب أبو حياف إىل جواز ٔنفيف الياء من )ال سيما(.  
كوقد حكاه األخف ، وابن األعرايب، والنحاس.   وابن جين  (،3/295،ك2001)السةو  ،

 ، ومن ذلك قوؿ الشاعر:(1/408،ك1988)ابنكجين،ك

 ِفْو بِاْلُعُقوِد واألمْياف اَل ِسَيَما       عقٌد وفاٌء ِبِو من أعظم الُقَربِ 

ك(2/282(ك)األمشوين،كدونكتاري ،ك1/140)ابنكىشام،كدونكتاري ،ك 
 جوازكلونكالفعلكادلاض كحااًلكمصاحًباكبـك)قد(:-4
ذىب ابن عصفور إىل أنَّو ال جيوز أْف يكوف الفعل ادلاضي حااًل، حىت تكػوف معػو )قػد( مظهػرة   

 .(998،كص:8998)ادلقرب،ك أو مضمرة
جػواز ذلػك  وذىب أبو حياف إىل إجازة ذلك؛ لكثرة مػا ورد منػو بغػًن )قػد(، فقاؿ:"والصػحي   

لكثػرة مػا ورد منػػو بغػًن )قػد(، وتأويػػل الشػيء الكثػًن ضػػعيف جػدا؛ ألنػا إتػػا نبػىن ادلقػاييس العربيػػة 
ك(9/189،ك2010)أبوكحةان،كعلى وجود الكثرة".
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كيفكبابك)احلال(كووقوعكالفعلكادلضارعكادلنف كبـك)ما(كحااًل:  -5
ذىػػب ابػػن عصػػفور إىل أف نفػػي ادلضػػارع بػػػ )مػػا( قليػػل جػػداً، وذكػػر غػػًنه نفيػػو بػػػ )مػػا( و)ال( ومل   

 .(222، ص:8991)ابن عصفور،  يقل إف النفي بػ )ما( قليل.
وقاؿ أبو حياف:"والقياس يقتضي أالَّ يكوف قلياًل جدًا كما زعم ابن عصفور؛ ألف )ما( نفي    

 يقع حاالً كثًناً، فكذلك ينبغي أف يكوف ما نفي بػ )ما(. للحاؿ، فكما أف ادلضارع ادلثبت
وإف كاف منفيًا بػ )إف(، ضلو:"جاء زيد إف يدري كيف الطريق" فال أحفظو من لساف العرب، 

يََظلَّ  والقياس يقتضي جوازه، وكما جاز وقوع ذلك خربًا جيوز أف يقع حاالً، كما جاء:"َحىتَّ 
 (.9/185،ك2010)أبوكحةان،ك (1/74،ك1412)مال ،ككالرَُّجُل ِإْف يَْدرِي َكْم َصلَّى"

 يفكجوازكتقدميكالتمةةزكإذاكلانكالعاملكفةوكفعاًلكمتصرفًا:-6
أخذ أبو حياف على ابن عصفور عدـ اطالعو على كالـ العرب؛ وذلك يف مسألة اختالؼ    

التمييز إذا كاف العامل فيو فعاًل متصرفًا، ضلو: تصبَّب زيٌد البصريٌن والكوفيٌن يف جواز تقدا 
عرقًا، فقد ذىب بعضهم كادرمي وادلاز  وادلربد من البصريٌن، وذىب أكثر البصريٌن أنَّو ال 

ابن –جيوز، وذىب بعض الكوفيٌن إىل جواز ذلك، فقاؿ أبو حياف:"وىو اختيار ىذا ادلصنف 
من الشواىد على جواز ذلك، وقياًسا على سائر الفضالت، وىو الصحي  لكثرة ما ورد  -مالك

 قاؿ الشاعر:
 أَتَػْهُجُر لَيَلى لِْلُفرَاِؽ َحِبيبَػَها       َوَما َكاَف نَػْفًسا بِاْلِفرَاِؽ َتِطيبُ 

ك(58،كص:1990)السعدي،ك
 .(3/73)ادلربد،كدونكتاري ،كفقدَّـ )نفًسا( على )تطيب(. 

أنَّو مل جييء ذلك إالَّ يف بيت واحٍد من الشعر، فال حجة فيو؛ وقد تأولو ابن عصفور زاعًما    
ألنَّو قد يتقدـ يف الشعر ما ال جيوز تقدميو يف الكالـ، وذلك منو عدـ اطالع على أشعار 

)ابنكالعرب، وتقليد لبعض َمْن تقدَّـ، بل قد جاء من ذلك مجلة تبىن على مثلها القواعد. 
 .(2/284عصفور،كدون،ك

ور يرى أفَّ الرواية إتا ىي )وما كاف نفس(، وقد ُرِوي: وما كاف نفًسا بالفرات وابن عصف  



كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك مسائلكحنوي كخالفكفةهاكأبوكحةانكابنكعصفوركيفكلتابوكالتذيةلكوالتكمةل كككككككالعددكالعاشر-اآلدابرلةل كلةلة ك
___________________________________________________________ 

02 

 

تطيب؛ فال يكن فيو حجة؛ ألفَّ )تطيب( ميكن أْف يكوف صفة لػ )النفس(، وتكوف )نفًسا( خربًا 
َمْن لػ )كاف(، كأنَّو قاؿ: وما كاف حبيبها نفًسا بالفراؽ طيبة، وجيوز أْف ُبَمَل ىذا الوجو يف رواية 

 .(2/284)ابنكعصفور،كدون،كرواه بػ )الياء( على أنَّو من تذكًن النفس.
 وشلَّا يشهد لصحة ما ذىب إليو أبو حياف أشعار العرب الكثًنة، ومنها قوؿ الشاعر:

يِد نَػْهٍد ُمَقلٍَّ      َكِميٍ  ِإَذا ِعْطَفاُه َماًء َٓنَلََّبا  َرَدّدُت ّنِْثِل السِّ

ك(.24ص:،ك1999)مقروم،ك
والّشاىد فيو:)إذا عطفاه ماء ٓنّلبا( حيث قّدـ الّتمييز )ماًء( على عاملو وىو الفعل ادلتصّرؼ 

ك(2/351)األمشوين،كدونكتاري ،كك)ٓنّلب(.
 وقوؿ الشاعر: 

 َوَلْسُت ِإَذا َذْرًعا َأِضيُق ِبَضارٍِع      َوالَ يَاِئٍس ِعْنَد التػََّعس ِر ِمْن ُيْسرِ 

 (.2/389،ك1990)ابنكمال ،ك
والّشاىػػػػػػد فيػػػػػػو: )ذرًعا( حيث قػػػػػػّدـ الّتمييز )ذرًعا( على عاملػػػػػػو وىو الفعػػػػػػل ادلتصّرؼ 

ك(1/436،ك2004)ابنكالصائـــــغ،كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك)أضيػػػػػػق(.
 

كثالثا:كيفكاجملرورات:
كجوازكدخولكحرفكاجلركعةلىك)لأيِّن(:ك -8
يػرى ابػن عصػػفور جػواز دخػوؿ حػػرؼ ادػر عليهػا، ضلػػو: بكػأين تبيػع ىػػذا الثػوب ، وعلَّػو أجػػاز   

)ابــنكذلػك قياًسػا علػى دخػوؿ حػرؼ ادػػر علػى )كػم( اخلربيػة، ضلػو: بكػػم اشػنيت ذلػك الشػيء 
 .(392-391،كص:1998(ك)ابنكعصفور،ك50-2/49عصفور،كدونكتاري ،ك

لفو أبو حياف يف ذلك، وقاؿ:"وبتاج دخوؿ حرؼ ادر عليها إىل نقل، وال ينبغي أْف وخا  
اخلربية؛ ألفَّ قياس )كأيَّن( عليها يقتضي أف ُيضاؼ إليها أيًضا كما ُيضاؼ  تُقاس على )كم(

إىل )كم( اخلربية، فتقوؿ: غالَـ كأيَّن ِمن صديٍق أكرمُت، كما تقوؿ: غالـَ كم ِمن صديِق 
ك(.10/52،ك2011)أبوكحةان،كوال ُبفن ىذا من كالمهم". أكرمُت،
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 يفكصح كتعةلقكحرفكاجلرك)الكاف(كمبتعةلق:  -2
الػذي كزيػد، لػيس  ذىب ابن عصفور أفَّ حرؼ ادر )الكاؼ( ال يتعلق بشيء، فقاؿ:"جاء    

للكاؼ ما تتعلق بػو ظػاىرًا؛ إذ لػيس يف اللفػن مػا ميكػن أف يعمػل فيػو، وال مضػمرًا؛ إذ ال بػذؼ 
ما يعمل يف اجملرور إذا وقع صلة إال ما يناسب احلرؼ، ضلو: جاء  الػذي يف الػدار، تريػد: الػذي 

جاء  الذي يف الػدار،  استقر يف الدار؛ ألف )يف( للوعاء، واالستقرار مناسب للوعاء، ولو قلت:
مل جيػػز؛ ألنػػو لػػػيس يف الكػػالـ مػػا يػػدؿ علػػػى  -تريػػد: الػػذي ضػػحك يف الػػدار، أو أكػػػل يف الػػدار

ذلػػك، فػػػال ميكػػػن أف يكػػػوف اةػػػذوؼ مػػػع الكػػػاؼ إال الػػػذي يناسػػػبها، وىػػػو التشػػػبيو. ولػػػو قلػػػت: 
العػرب مل  مل جيز؛ ألف أشبو ال تتعدى بالكػاؼ بػل بنفسػها، وأيًضػا فػتف-جاء  الذي أشبو كزيد

تلفػػن بالشػػبو وال ّنػػا تصػػرؼ منػػو مػػع الكػػاؼ يف موضػػع أصػػاًل، فػػدؿ ذلػػك علػػى أف الكػػاؼ ال 
 (414-8/412)ابن عصفور، دون تاريخ، تتعلق بشيء".

وردَّ ذلػػك أبػػو حيػػاف بقولػػو:"ما ذىػػب إليػػو لػػيس بصػػحي ، بػػل العامػػل يف الكػػاؼ مضػػمر يف    
العامػػل فيػػو مضػػمر، وىػػو الكػػوف ادلطلػػق، وىػػو ادلثػػاؿ الػػذي ذكػػره، فػػتذا قلػػت جػػاء  الػػذي كزيػػد ف

الذي يقدر مع سائر احلروؼ إذا وقعت أخبارًا وكانت تامة، ضلو: زيد كعمرو، وزيد من بين ٕنيم، 
وزيد على الفرس، واألمر إليك، وادلاؿ لزيد، فجميع ىػذا وأمثالػو العامػل فيػو مضػمر، وىػو الكػوف 

: زيػػد كػائن كعمػػرو، وكػػذلك جػاء  الػػذي كزيػػد، اةػذوؼ ادلطلػػق، فػتذا قلػػت زيػػد كعمػرو فتقػػديره
تقديره: جاء  الػذي كػاف كزيػد، فػتف كػاف حػرؼ ادػر ناقًصػا مل يعمػل فيػو إال الكػوف ادلقيػد، وال 
جيوز حذفو إال إف أتى ضرورة، كما أنو ال يثبت الكوف ادلطلق إال يف قليل من الكػالـ، لػو قلػت: 

،ك2014)أبـــوكحةـــان،كمل جيػػػز".-زلػػػب فيػػػكزيػػػد عنػػػك، تريػػػد: راض عنػػػك، وزيػػػد فيػػػك، تريػػػد: 
12/117). 
 يفكبابك)اإلضاف (كوندرةكحلاقكالرابطكاجلمةل كادلضافكإلةها:  -4
 قاؿ ابن عصفور يف قوؿ الشاعر: 

َلَة اَل َيْسَتِطيُع      نُػَباًحا هِبَا اْلَكْلُب ِإالَّ َىرِيَرا  َوَتْسَخُن لَيػْ
 (4/1830،ك1998(ك)أبوكحةان،ك86،كص:2003)األعشى،ك
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ػػػ  اإلضػػػافة؛ ألنَّػػػو ال يكػػػوف معمػػػواًل ةػػػذوؼ دلكػػػاف  "أضػػػاؼ والضػػػمًن متوسػػػ ، ومنعػػػوا إذا توسَّ
؛ ألفَّ ادلعروؼ إذا كاف يف ادملة ضمًن ُفصلت عن (;7)كابنكعصفور،كدونكتاري ،كالفصل". 

)البقـــــرة،كمـــــنك.اكَِّ  َواتػَُّقػػػػػوا يَػْوًمػػػػػا تُػْرَجُعػػػػػوَف ِفيػػػػػِو ِإىَل اإلضػػػػػافة، وُجعلػػػػػْت صػػػػػفة كقولػػػػػو تعػػػػػاىل:
 (281اآلي :

ــوكوردَّ أبػػو حيػػاف عليػػو بقولػػو:"ونقوؿ: إنَّػػو جيػػوز الفصػػل؛ ألفَّ فيػػو تسػػديًدا للكػػالـ وتبينًػػا".    )أب
 (.12/117،ك2014حةان،ك

كرابًعا:كمسائلكمتفرق :
كيفكسببكتسمة كالفعلكادلضارعكبـك)ادلضارع(:ك -1
(ك)أبــــوك1/53،ك2007)ادلــــرادي،كذىػػػب ابػػػػن عصػػػفور أفَّ ادلضػػػػارعة مقلوبػػػػة مػػػن ادلضػػػػاَرعة.  

 .(4/2027،ك1998حةان،ك
وردَّ ذلك أبو حياف، فقاؿ"أما ادلضارع فهو يف اللغة ادلشابو، يقػاؿ: فػالف يضػارع األسػد، أي:   

يشاهِبُو، ودلَّا شابو االسم مُسي مضارًعا، كأنَّو َرِضَع معو َضْرًعا واحًدا، فادلضارعة من لفن الضرع. 
راَضػػَعة، وال ضػػرورة تػػدعو إىل دعػػوى القلػػب؛ ألف وزعػػم ابػػن عصػػفور أف ا

ُ
دلضػػاَرعة مقلوبػػة مػػن ادل

اللفن إذا ُوجد كامػَل التصػر ؼ فػال يُػدَّعى فيػو القلػب، وأنػت تقػوؿ: َضػارَع ُيضػارِع ُمضػاَرعًة وىػو 
 (.1/67،ك1997)أبوكحةان،كُمضارِع وُمضارَع".

 يفكمعىنكاسمكادلوصولك)األىل(كيفكقولكالشاعر:  -2
ُغًنَِة أَنَّين       َكَرْرُت، فَػَلْم أَْنُكْل َعِن الضَّْرِب ِمْسَمعاَلَقْد 

 َعِلَمْت أُوىَل ادل

ك(.8/128،ك1997(ك)البغدادي،ك1/193،ك1988)سةبويو،ك
قػػاؿ ابػػن عصػػفور:"وقولنا )واألىل( ّنعػػىن )اللػػذين( ٓنػػر ز منهػػا ّنعػػىن )صػػاحب( معنػػاه: أصػػحاب 

 (178-1/177)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ك ادلغًنة".
وردَّ ذلػػػػك أبػػػػو حيػػػػاف بقولو:"وىػػػػذا َوْىػػػػٌم مػػػػن األسػػػػتاذ، )أُوىَل( تأنيػػػػث )أوَّؿ(، ومعػػػػىن )أُوىَل( يف 

ك(.3/34،ك2000)أبوكحةان،كالبيت: متقدمة اخليل ادلغًنة، أو أُوىل ادماعة ادلغًنة".
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 جوازكحذفكعائدكالصةل :ك -3
)ابــنك قاؿ:"وحذفػػو ضػػعيف جػػدا".ذىػػب ابػػن عصػػفور أف األفصػػ  فيػػو أْف الَّ ُبػػَذؼ، حيػػث    

فَاْقِض َمػا أَنْػَت ، ن ذكر االستدالؿ على احلذؼ بقولو تعاىل:(1/184عصفور،كدونكتاري ،ك
 (.72) و،كمنكاآلي :.قَاضٍ 

يسػػوغ ذلػػك؛ ألف مػػا َكثُػػر يف لسػػاف العػػرب رليئُػػو، وجػػاء يف  وردَّ أبػػو حيػػاف ذلػػك قػػائاًل:"وال   
القػػرآف، ال يقػػاؿ فيػػو إنػػو ضػػعيف جػػدا، ن لػػو وجػػٌو قػػوٌي مػػن القيػػاس؛ ألنػػو منصػػوب مػػن حيػػث 
ادلعػػػىن، فكمػػػػا جيػػػػوز حذفُػػػػو لػػػػو نصػػػػَبو الفعػػػػُل كػػػذلك جيػػػػوز حذفػػػػو إذا نصػػػػبو مػػػػن حيػػػػث التقػػػػديُر 

ىػػػػذا الضػػػػمًن لػػػػيس رلػػػػرورًا باإلضػػػػافة، بػػػػل ىػػػػو والوصػػػػُف، علػػػػى أفَّ مػػػػن النحػػػػويٌن َمػػػػْن يػػػػزعم أف 
،ك2000)أبــوكحةــان،كمنصػػوب، وحػػذؼ التنػػوين مػػن الوصػػف التصػػاؿ الضػػمًن بػػو ال ل ضػػافة".

3/76). 

 يفكبابك)اإلعراب(كورفعكاالسم:  -4
ذكػػر ابػػن عصػػفور أفَّ االسػػم يرفػػع إذا كػػاف جملػػرد عػػدد، وكػػاف معطوفًػػا علػػى غػػًنه، أو معطوفًػػا     

عليػػػو غػػػًنه، ومل يػػػدخل عليػػػو عامػػػل ال يف اللفػػػن، وال يف التقػػػدير، مثػػػاؿ ذلػػػك: واحػػػد، واثنػػػاف، 
وثالثػػػة، وأربعػػػة، فلػػػو كػػػاف عاريًػػػا مػػػن العطػػػف كػػػاف موقوفًػػػا ضلػػػو: واحػػػد اثنػػػاف ثالثػػػة أربعػػػة، وكػػػأف 

)ابـنكعصـفور،كدونكلنكيب الذي حدث فيو بالعطف قاـ مقاـ العامل يف حدوث ىذه الضػمة.ا
 .(104-1/103تاري ،ك

وردَّ عليو أبػو حيػاف ذلػك بقولػو:"والعجب لذسػتاذ أنػو ذكػر ىػذا يف بػاب مػا يػدخل ادلعػرب     
امػػل فيػػو لقػػب مػػن ألقػػاب اإلعػػراب، وقػػد قػػرر قبػػل أف اإلعػػراب ىػػو تغػػًن آخػػر الكلمػػة ألجػػل الع

 الداخل عليها يف الكالـ الذي ىي فيو. فكيف يكوف إعراب بال عامل  ىذا تناقض.
والذي ينبغي أف يذىب إليو أف ىذه الا يف العدد ادلعطوؼ أو ادلعطوؼ عليو ليست حركات    

إعراب، وىي شبيهة ُنركات اإلعراب، وحدثت عند حصوؿ ىذا النكيب العطفي، ومن قػاؿ إف 
ــــوكحةــــان،كعامػػػػل ال ميكػػػػن أف يقػػػػوؿ يف ىػػػػذه إاػػػػا حركػػػػات إعػػػػراب".اإلعػػػػراب حػػػػادث عػػػػن  )أب

 .(3/245،ك2000
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 ترلةبك)ماذا(:  -5
ال يص ،  -يف بعض أقوالو -رأى ابن عصفور أفَّ استعماؿ )ماذا( كلمة واحدة ّنعىن )الذي(    

وخػػػالف النػػػاس قاطبػػػة يف فهمهػػػم ذلػػػك عػػػن سػػػيبويو الػػػذي قػػػاؿ بػػػأف )مػػػاذا( اسػػػم واحػػػد ّننزلػػػة 
ك(.2/417،ك1988)سةبويو،ك)الذي(.

 وقد تأوؿ ابن عصفور البيت:
َُغيَِّب نَػبِِّئييِن 

 َدِعي َماَذا َعِلمُت َسأتَِّقيِو      ولكن بِادل

ك(241،كص:1992(ك)ادلرادي،ك3/65،ك1978)الرض ،ك
يُتصوَّر يف )ماذا( أْف تكوف بتقػدير اسػم واحػد؛ ألنَّػو لػو كػاف كػذلك مل خيػل أْف يكػوف  بقولو:"فال

منصػوبًا بػػػ )َدِعػَي(؛ أو )علْمػػت(، أو بفعػل مضػػمر يفسػره )سػػأتقيو(، وباطػٌل أْف يكػػوف منصػوبًا بػػػ 
نَّػو مل يػرد )َدِعَي(؛ ألفَّ االستفهاـ ال يعمل فيو ما قبلػو، وباطػٌل أْف يكػوف منصػوبًا بػػ )َعِلمػُت(؛ أل

، وباطٌل أْف يكوف منصوبًا بفعٍل مضمٍر يفسره )َسأَتَِّقيو(؛ ألفَّ ال يكػوف إذ  أف يستفهم عن معلـو
ذاؾ لػػػ )َعِلمػػُت( موضػػع مػػن اإلعػػراب، فلػػم يبػػق إالَّ أْف يكػػوف مبتػػدأ وخػػربًا قػػد علػػق عنػػو )َدِعػػَي(  

الػذي فيػو )سػأتقيو( عائػًدا علػى  كأنَّو قاؿ: دعي أيَّ شيء الذي علمػَت  فػتّ ِ سػأتقيو، وادلضػمر
 (2/479)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ك)ذا(".

يعين أحواؿ –ورأى أبو حياف أفَّ )ذا( ٔنلع )ما( عن االستفهاـ، فقاؿ:"... الرابع من األحواؿ   
ػػػب )ذا( مػػػع )مػػػا( ويصػػػًنا امسًػػػا واحػػػًدا موصػػػواًل، وتكػػػوف لػػػيس فيهػػػا شػػػيء مػػػن  -)مػػػاذا( أْف تُركَّ

 (.3/46،ك2000)أبوكحةان،كوعليو بيُت الكتاب...".االستفهاـ ، 
 

كيفكبابك)نعم،كوبئس(كوإعرابكادلخصوصكبادلدحكأوكالذم: -6
قػػػاؿ ابػػػن عصػػػفور:"الذي يػػػدؿ  علػػػى أنػػػو إذا تػػػأخَّر ال يلػػػـز فيػػػو أف يكػػػوف مبتػػػدأ وادملػػػُة خػػػرب    

: "نِعػػَم ادلػػاُؿ --و قولػػو قػػوذُلم: نِعػػَم البعػػًُن مجػػُل، ونِعػػَم اإلنسػػاُف رجػػُل، ونِعػػَم مػػااًل ألػػُف، ومنػػ
أربعوف، والكثًُن ست وف، ويُل ألصحاِب ادلئٌن إال َمن أعطى الكرمية، وَمَنَ  الغزيرة، وضَلَػَر السػمينة، 

" ، فػػ )أربعػوف، وألػف، ورجػل، ومجػل( (>>8/8،ك8997)كابـنكاألعـرايب،كوَأطَعم القانَع واُلمْعتَػرَّ
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مبتػدأة، ومػا قبلهػا خػرب ذلػا؛ ألاػا نكػرات، وال مسػوِّغ أخبار دلبتدآت مضمرة، وال جيوز أف تكوف 
لالبتداء هبا، وإذا ثبَت جعلو خرب مبتدأ زلذوؼ لفهم ادلعىن فال مانع مينع من جواز جعلو مبتدأ، 

 (.603،ك1/343)ابنكعصفور،كدونكتاري ،كواخلرب زلذوؼ لفهم ادلعىن".
ٌن  ىذه األمساء النكرات ألف تكوف خػرب وردَّ عليو أبو حياف ذلك بقولو:"وما ذىب إليو من تع   

مبتػدأ زلػػذوؼ، وامتنػاع أف تكػػوف مبتػدآت لكواػػا نكػرات، وال مسػػوَّغ لالبتػداء هبػػا غػًن صػػحي ، 
بل فيها مسػوِّغاف: أحػدمها ذكػره ىػو يف بػاب ادلبتػدأ واخلػرب، واآلخػر ذكػره غػًنه: فأمَّػا الػذي ذكػره 

عنده من ادلسػوِّغات دػواز االبتػداء بػالنكرة، وَجعػل  ىو فهو أف تكوف النكرة ال تُراد لعينها، فهذا
 من ذلك قوؿ الشاعر:

َعػػػػػػػػػػٌة بَػٌْنَ أْرَساِغػػػػػػػػػػػػِو       بِِو َعَسػػػػػػػػػٌم يَػْبَتغِػػػػػػػػػػػػي أْرنَػَبا  ُمَرسَّ

 (.1/222،ك1998(ك)ابنكعقةل،ك79،كص:2012)امرؤكالقةس،كك 
كرة ىنا ال تراد لعينها؛ أال ترى أنو ال يريد ُمَرسَّعة دوف ُمًرسَّعة".:"النك-يعين ابن عصفور-قاؿ

 .(603،ك1/343)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ك

:"وينبغي أف يزاد يف شروط االبتداء بالنكرة أف تكوف النكرة ال -يعين ابن عصفور-وقاؿ أيًضا  
تُراد لعينها، ضلو: رجُل خًُن من امرأة، تريد: واحُد من ىذا ادنس أّي واحد كاف خًٌن من كل 

، إال أنو خيالف العمـو يف أنو يدؿ  على   واحدة من جنس النساء، إال أفَّ معناه يؤوؿ إىل العمـو
كل واحد على جهة البدؿ، أعين أنو ال يتناوؿ ادميع دفعًة واحدة، وكل  يتناوؿ ادميع يف دفعة 

 .(603،ك1/343)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ككواحدة".
فادلسوَّغ ادلوجود يف قػوذلم: رجػُل خػًُن مػن امػرأة، وٕنػرُة خػًُن مػن جػرادة، وُمَرسَّػعُة بػٌن أرسػاغو ػػػػ    

جػود يف قػوذلم: نِعػَم البعػًُن مجػُل، ونِعػَم مػااًل ألػُف؛ ألامػا نكرتػاف ال تػراداف لعينهمػا، ىو بعينػو مو 
بل ُحكم علػى واحػٍد مػن ادمػاؿ بأنػو نِعػَم البعػًن، وعلػى واحػد مػن األلػف بأنػو نِعػَم ادلػاؿ. فعلػى 

 ىذا الذي تقرر جيوز أف يتقدـ، فتقوؿ: مجُل نِعَم البعًُن، وألُف نِعَم مااًل.
وِّغ الػذي ذكػره غػًنه ىػو أنػو جيػوز أف يكػوف نكػرة إذا كػاف خػربه مجلػًة مشػتملة علػى فائػدة، وادلس 

إال أنػػو جيػػب تػػأخًنه، وذلػػك ضلػػو: قصػػَد غالَمػػو رجػػُل، فتنػػو جػػائز جػػواز "عنػػدؾ رجػػُل"؛ ألفَّ يف 
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 تقػدا ادملػػة مػػا يف تقػػدا الظػػرؼ مػػن رفػػع تػػوى م الوصػػفية مػػع عػػدـ قبػػوؿ االبتػػداء، فعلػػى مػػا قَػػػرَّرَ 
ىذا ادلقّرِر يكوف مجُل مبتدأ، وقد تقدََّمْتو مجلة مشػتملة علػى فائػدة، وىػي: نِعػَم البعػًُن، إال أنػو ال 

)أبـوكجيوز تقدا ىذا ادلبتدأ على ىذا ادلسَّوغ؛ ألفَّ تقدا اخلرب ىنا مسوُِّغ دػواز االبتػداء بػالنكرة".
ك(.137-10/135،ك2011حةان،ك

كيفكامسة ك)حبذا(كأوكفعةلةتها: -7
ب ابػػن عصػػفور إىل أفَّ)َحبَّػػذا( امسيػػة؛ ُمسػػَتدالَّ بػػأفَّ العػػرب قػػد أكثػػرْت مػػن دخػػوؿ )يػػا( عليهػػا ذىػػ

 دوف استيحاش؛ وزعم أفَّ ِفْعَل ذلك مع غًنىا شلا ِفعِليتَّو زُلَقَّقة ُمسَتوَح  منو، كقولو:
 أال يا اْسقِيا  قَبَل غارِة ِسْنجاِؿ      وقَػْبَل َمنايا قد َحَضْرَف وآجاؿِ 

ك(.115-8/114(ك)ابنكيعةش،كدونكتاري ،ك456،كص:1968)الشماخ،ك
-1/609)ابنكالسـةد،كدونكتـاري ،كوقاؿ ابن عصفور:"أفَّ مذىب كواا امسًا أص  ادلذاىب".

. بعػػد أْف تعػػرَّض الخػػتالؼ النحػػاة فيهػػا (107-106،كص:ك1998(ك)ابــنكعصــفور،ك612
 من كواا امسًا، أو فعاًل، مفردة، أو مركبة.

أبو حياف ذلك بقولو:"... وعكُس ما ادَّعاه أَوىَل بالصحة؛ ألفَّ دخوؿ )يا( علػى فعػل األمػر وردَّ 
(ك136،كص:1996)الـــــداين،ك أكثػػػػػر مػػػػػن دخوذلػػػػػا علػػػػػى َحبَّػػػػػذا، فمػػػػػن ذلػػػػػك قػػػػػراءة الكسػػػػػائي

قػػػاؿ العلمػػػاء: (ك25)النمـــل،كمـــنكاآليـــ : َأاَل يَػػػا اْسػػػُجُدوا:(210،كص:1998)الواســـ  ،ك
اسجدوا، فكذلك يكوف التقدير يف يا َحبَّذا: يا قوـِ حبَّذا، أو ضلػو ذلػك، فػتفَّ تقديره: أال يا قـو 

 حذؼ ادلنادى وإبقاء حرؼ النداء رُلَوَّز بتمجاع، ومنو قوؿ الشاعر:
 يَا، َلْعَنُة هللِا َواألَقْػَواـِ ُكلِِّهُم      َوالصَّاحِلٌَِن َعَلى مِسَْعاَف ِمْن َجارِ 

ك(2/373(ك)ابنكىشام،كدونكتاري ،ك159-10/158،ك2011)أبوكحةان،ك 
كيفكبابكإعمالكادلصدركوإعرابك)العٌن(كيفكقولكالشاعر: -8

 أََرْسَم ِديَاٍر ِمْن ُىنَػْيَدَة تَػْعِرُؼ     بَِأْسُقِف ِمْن ِعْرفَاِاَا اْلَعٌْنُ َتْذِرؼُ 

ك(ك196،كص:ك2007)احل ةئ ،ك
ك
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 للمفعوؿ بو ورفع الفاعل بعده.خرَّجو ابن عصفور على أنو من باب إضافة ادلصدر 
 .(25-2/24)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ك                                                    

وردَّ أبو حياف ذلك بقولو:"وال يتعٌن ما قالو؛ إذ بتمل أف تكوف )العٌن( مبتدأ، وفاعل    
مع وجود الفاعل جائزة، لكن )عرفااا( زلذوؼ، وىو ضمًن ادلخاطب، واإلضافة إىل ادلفعوؿ 

إضافتو إىل الفاعل مع وجود ادلفعوؿ أحسن؛ ألنو ال يتصور ذلك حىت يزاؿ الفاعل عن رتبتو 
فيقدـ عليو ادلفعوؿ، ولشدة طلب ادلصدر للفاعل استسهل الفصل بادلفعوؿ بينو وبٌن الفاعل 

 (11/90،ك2013)أبوكحةان،كمبقى على اقتضائو من إضافتو إليو، وجعلوه كال فصل".
 

كيفكبابك)اسمكالفاعل(كالذيكمبعىنكادلاض كومذىبكالنحاةكيفكرفعوكادلضمر:  -9
اختلف النحاة يف عمل اسم الفاعل ادلاضي اخلا  من )أؿ( بالنسبة إىل ادلفعوؿ بو، فمنهم     

ك من مينعو كالبصريٌن، ومنهم َمْن جوزه كالكسائي، وىشاـ الضرير ،ك2007)ادلرادي،
مسألة رفعو الفاعل إذا كاف ظاىرًا ففيو خالؼ أيًضا، فمنهم َمْن منعو كابن ، وأمَّا (1/466

،ك1998)ابنكعصفور،ككومنهم َمْن جوزه كابن عصفور.(ك2/98،ك2012)ابنكجين،ك، جين
 . (187ص:
أمَّا إذا كاف مضمرًا فمذىب ابن عصفور أفَّ اسم الفاعل ّنعىن ادلضي يرفع ادلضمر وىذا    

كباتفاؽ النحويٌن. كتاري ، كدون كعصفور، ك552-1/551)ابن كعصفور، ك)ابن ،ك1998(
 (.187ص:

وردَّ عليػػو أبػػو حيػػاف بقولػػو:"وليس كمػػا ذكػػر، بػػل يف ذلػػك خػػالؼ: ذىػػب ادمهػػور إىل أنػػو     
يرفعػػػو، وذىػػػب أبػػػو بكػػػر بػػػن طػػػاىر، وابػػػن خػػػروؼ إىل أنػػػو ال يرفػػػع ادلضػػػمر، والػػػذي تلقفنػػػاه أنػػػو 

 .(10/328،ك2011)أبوكحةان،كالشتقاقو يتحمل الضمًن.
وىنا فرع اختلف فيو البصريوف، وىو إذا كػاف اسػم الفاعػل ماضػًيا، وكػاف فعلػو شلػا يتعػدَّى إىل     

أكثَر من واحد، وذلك ضلو: ىذا ُمعطي زيٍد درمهًا أمِس، فذىب ادرمػي  والفارسػي  وادمهػور إىل 
ػػره اسػػُم الفاعػػل، ووقفػػوا يف  ذلػػك مػػع األصػػل، وىػػو أفَّ اسػػم أفَّ الثػػا  منصػػوب بفعػػٍل مضػػمٍر يفسِّ

الفاعػػػل بغػػػًِن )أؿ( ال يعمػػػل إذا كػػػاف ماضػػػًيا، فالتقػػػدير: أعطػػػاه درمًهػػػا، وذىػػػب السػػػًنايف  واألعلػػػُم 
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وبعض اةققٌن كأيب عبػد هللا بػن أيب العافيػة واألسػتاذ أيب علػّي، وأكثػر أصػحابو إىل أنػو منصػوب 
أيب جعفػػر بػػن مضػػاء، قػػالوا: ألنػػو قَػػِوَي بػػنفس اسػػم الفاعػػل وإف كػػاف ّنعػػىن ادلاضػػي، وىػػو اختيػػار 

َشػػبَػُهو بالفعػػل ىنػػا، وذلػػك أنػػو يطلػػب مػػا بعػػده مػػن جهػػة ادلعػػىن، وال ميكػػن إضػػافُتو إليػػو؛ ألنػػو قػػد 
استقّل إلضافتو إىل األوؿ، فأشبَو الفعَل هبذا؛ ألفَّ الفعل يطلب ما بعده، وال مُيكن إضػافتو إليػو، 

فكمػػا أف َّ اسػػم الفاعػػل ادلعػػرَّؼ بػػاأللف والػػالـ يعمػػل ػػػػػ  وصػػار يف ذلػػك كػػادلعرَّؼ بػػاأللف والػػالـ،
وإف كػػاف ّنعػػىن ادلضػػي ػػػػػػػ لنيابتػػو منػػاب الفعػػل، فكػػذلك يَعمػػل يف الثػػا  إذا كػػاف معرَّفًػػا باإلضػػافة 

ـــوكحةـــان،ككإجػػػراًء لػػػو رُلػػػراه ِلَشػػػَبِهو بػػػو مػػػن حيػػػث كونػػػو معرفػػػة مثلػػػو. -10/328،ك2011)أب
329). 

ا القوؿ باسم الفاعل من باب َظنَّ إذا قلت: ىذا ظػاُف زيػٍد قائًمػا أمػِس، واسُتِدؿَّ لصحة ىذ     
فظػػاّف يطلػػب امسػػٌن، وال جيػػوز حػػذؼ أحػػدمها اقتصػػارًا، فلػػو نصػػبَت قائًمػػا ّنضػػمر لزِمػػك حػػذؼ 
الثا  الذي يطلبو ظاّف، وال جيوز حذفو اقتصارًا، فيبقى حذفو اختصارًا، واةذوؼ اختصارًا ّنْنزلة 

ـز أف يكػػوف اسػػم الفاعػػل عػػاماًل فيػػو، أو تقػػّدر لػػذلك اةػػذوؼ عػػاماًل فيػػو، أو تقػػّدر الثابػػت، فيلػػ
لذلك اةذوؼ عاماًل، فيلـز حذؼ الثا  السم الفاعل، ويرجػع الكػالـ يف ىػذا اةػذوؼ الثػا ، 

، فسػػػكت" )أبـــوكحةـــان،كوبتسلسػػػل إىل مػػػا ال اايػػػة لػػػو. وهبػػػذا اعػػػَنَض أبػػػو الفػػػت  علػػػى أيب علػػػيِّ
  .(329-10/328،ك2011

 

 يفكبابك)الع ف(كيفكزيادةك)ال(كعةلىك)بل(كيفكالنف كوالنه :ك -81
ذىب ابن عصفور إىل أفَّ السماع مل يرد يف زيادة )ال( على )بل(، وردَّ على ادزو  الذي    

"وىذا الذي ذىب إليو من زيادة )ال( على )بل( يف النفي والنهي ال ينبغي  يرى بالزيادة، فقاؿ:
السماُع؛ ألفَّ ادمع بٌن أدايت نفٍي على جهة التأكيد قليٌل يف كالـ  إالَّ أْف َيشَهد لوأْف يُقاؿ بو 
 .(310،كص:1998(ك)ابنكعصفور،ك240-1/239)ابنكعصفور،كدونكتاري ،ك العرب".

ورّد عليػػو أبػػو حيػػاف بقولػػو:"وما ذىػػب إليػػو ابػػُن دُرسػػُتويو واسػػتبعده ابػػن عصػػفور مسػػموٌع مػػن    
 الشاعر يف النفي:لساف العرب، قاؿ 

 َوَما َسَلْوُتِك اَل َبْل زَاَدِ  َشَغًفا      َىْجٌر َوبُػْعٌد َٕنَاَدى اَل ِإىَل َأَجلِ 
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ك(.13/155،ك2016(ك)أبوكحةان،ك3/370،ك1990)ابنكمال ،كك
 ومن زيادهتا بعد النهي قوؿ اآلخر:

 َحِيْيَت اْسَتِدميَااَل َٕنَلَّنَّ طَاَعَة هللِا الَ َبْل      طَاَعَة هللِا َما 
 (.5/257،ك2001(ك)السةو  ،ك3/370،ك1990)ابنكمال ،ك
 ومن زيادهتا يف ادلوجب قوؿ الشاعر:

 َوْجُهِك اْلَبْدُر، ال، بل الشَّْمُس، لْو ملَْ     يُػْقَض لِلشَّْمِس َكْسَفٌة أو أُفوؿُ 
 (.13/152،ك2016(ك)أبوكحةان،ك3/370،ك1990)ابنكمال ،ك

 وقوؿ اآلخر:
َا اْشَتَمَل الضَِّجيُع ِبَرْيَطٍة     اَل َبْل َتزِيُد َوثَارًَة ولََيانَاوَكَ   َأتَّ

 (.13/155،ك2016(ك)أبوكحةان،ك58،كص:1960)الق ام ،ك
 (.156-13/155،ك2016)أبوكحةان،ككويُقاؿ يف )ال بل(: )نا بن(...".

 
كيفكبابك)الع ف(كوحذفكحرفكالع فكوادلع وفكعةلةو: -11
(ك60)البقرة،كمنكاآلي : اْضِرْب ِبَعَصاَؾ احلََْجَر فَانْػَفَجَرتْ ذىب ابن عصفور يف قولو تعاىل:  

جيوز حذؼ حرؼ العطف  أفَّ حرؼ العطف وادلعطوؼ عليو مل بذفا، فقاؿ:"وكذلك
وادلعطوؼ عليو إذا ُفهم ادلعىن، ومن كالمهم: راكب الناقة طليحاف، التقدير: والناقة، وحذؼ 

اْضِرب ِبَّعَصاَؾ اْلَبْحَر فَانَفَلقَ :حرؼ العطف عليو، ضلو قولو تعاىل
 (،60)البقرة،كمنكاآلي : 
نفلق(، ويكوف إعراب التقدير: فضرب فانفلق، فحذؼ )ضرب(، والفاء الداخلة على )ا

)ابنكادلعطوؼ على حسب إعراب ادلعطوؼ عليو يف اللفن، أو يف ادلوضع إْف كاف لو موضٌع".
 .(313،كص:1998)ابنكعصفور،ك (1/251عصفور،كدونكتاري ،ك

 عنو فو قول   -ورّد ذلك أبو حياف بقولو:"وزعم ابن عصفور يف ضلو ىذا النكيب  
أنَّو مل ُبَذؼ حرُؼ العطف وادلعطوؼ عليو، بل ُحِذؼ  -)اْلَبْوَر َفانَفَ قَ اْضِرب بَِّعَصاَك (تعالى:

ادلعطوؼ عليو وحده دوف )الفاء(، وُحِذفت )الفاء( من ادلعطوؼ، وكثُػَر ذلك يف قصة يوسف، 
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َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم وقد ُحِذؼ يف قولو تعاىل: -عليهما السالـ–ويف قصة سليماف مع اذلدىد 
. تقديره: فأْفَطَر؛ إذ ال جيوز (184)البقرة،كمنكاآلي :ككْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخرَمرِيًضا أَ 

 .(195-13/194،ك2016)أبوكحةان،ك أْف تنوَب فاء العطف مناب فاء ادزاء".
 كاخلامتـــــــــــ :كك

إفَّ البن عصفور دورًا بارزًا يف علـو العربية وِناصة علم النحو، وكاف من ضلاة األندلس    
البارزين، وبالرغم من ذلك حاوؿ بعض األندلسيٌن التقليل من شأنو، فقد نقل السيوطي يف بغية 

َيصُمو الوعاة عن ابن الزبًن أفَّ ابن عصفور مل يكن عنده ما يُؤَخذ عنو غًن النحو، وابن مالك 
بادهل وعدـ الضب  واالتقاف وكثرة اخلطأ، وابن احلاج وأبو العباس اإلشبيلي يتهمانو بأنو يسيء 

، إالَّ أفَّ ىذه األقواؿ ال تناؿ من (2/201،ك2005)السةو  ،ككفهم كتاب سيبويو وتفسًنه
يفو الكثًنة منزلة ابن عصفور الكبًنة يف علـو العربية كافة، ويظهر ذلك من خالؿ مؤلفاتو وتصان

الا نقل منها علماء النحو والعربية كثًنًا من ادلسائل، فها ىو أبو حياف ال تكاد ٔنلو صفحة من 
صفحات كتبو الا ألفها من ذكر رأي البن عصفور ومن بٌن ىذه ادلصنفات التذييل والتكميل، 

ه صائًبا باحلجة والدليل، إالَّ أفَّ أبا حياف مل ينقل آراء ابن عصفور جملرد النقل، بل ينقل ما يرا
وخيالف ما يراه غلطًا كذلك باحلجة والدليل، فوافقو يف رلمل نقوالتو عنو، وأحيانا ينقل دوف 
توضي  ما إذا كاف يوافقو أو خيالفو يف ادلسألة، ولكن ما خالفو فيو يظل قلياًل جدًّا مقارنة ُنجم 

حياف من خالؿ آرائو ادلتناثرة يف ثنايا كتبو  النقوالت عنو، فقد ترؾ ابن عصفور أثرًا كبًنًا يف أيب
 الا كاف ذلا دور بارٌز يف خدمة العربية.
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كادلصادركوادلراجع:
 .القرآف الكرا برواية حف  عن عاصم 

كابنكمال ،ك، علي بن زلمد بن عيسى، أبو احلسن، األمشـــــــونـــ  -1 شرحكاألمشوينكأللفة 
، ت : عبداحلميد السيد عبداحلميد، ادلكتبة األزىرية ابنكمال ادلسمىكمنهجكالسال كإىلكألفة ك

 مصر، ط: بال، ت ط: بال.-للناث، القاىرة
درىم البصري، ، أبو سعيد بن األعرايب أحد بن زلمد بن زياد بن بشر بن ابنكاألعـــــرايب -2

ابن ادوزي،  ٓنقيق ؤنري : عبد اةسن بن إبراىيم بن أحد احلسيين، دار، معجمكابنكاألعرايب
 ـ.8997 -ىػػ8488ادلملكة العربية السعودية، ط: األوىل، ت ط: 

لبنػػػػػاف، ط: الثالثة، ت -، ت : بدوف، دار صػػػػػػادر، بًنوتديــــوانكاألعشــــــى، األعشـــــــى -3
 ـ.2007-ىػ8424ط: 
ي، دار ادلعرفة، ، اعتىن بو وشرحو عبد الرحن ادلصطاو ديوانكامرئكالقةس، امـــرؤكالقةـــــس -4

 ـ.2082-ىػ8477لبناف، ط: اخلامسة، -بًنوت
كاألدبكولبكلبابكلسانكالعربعبد القادر بن عمر البغدادي،  البغــــــــدادي، -5 ، خزان 

مصر، ط: الرابعة، ت ط: -ٓنقيق وشرح: عبد السالـ زلمد ىاروف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة
 ـ.8997-ىػػ8488

ـــ  -6 ــ ، ابنكجنـ ، ت : عالء حسن أبو شنب، سركصناع كاإلعراب،  أبو الفت  عثماف بن جينِّ
 ـ.2082ط: مصر، ط: بال، ت -ادلكتبة التوفيقية، القاىرة

ـــ ، -7 احملتسبكيفكتبةٌنكوجوهكشواذكالقراءاتكواإليضاحكأبو الفت  عثماف ابن جينِّ ،  ابنكجنـ
لبناف، ط: األوىل، ت  -بًنوتب العلمية، دراسة وٓنقيق: زلمد عبد القادر عطا، دار الكت عنها،
 ـ.8998-ىػ8489ط: 
ــ ، -8 ـــ ــ كالسكةت احل ةئ كابن كوشرح كرواي  كاحل ةئ  ، قدـ لو ووضع ىوامشو وفهارسو: ديوان

، دار الكتاب العريب، بًنوت  ـ.2007-ىػ8428لبناف، ط: بال، ت ط: -الدكتور حنا نصر احِلاِّ
كحةَّـــــــان، -9 ارتشافكالضربكمنكزلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف،  أبـــــــــو
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، ت : رجب عثماف زلمد، مراجعة: الدكتور رمضاف عبد التواب، مكتبة اخلاصلي، لسانكالعرب
 ـ.8998-ىػ8488مصر، ط: األوىل، ت ط: -القاىرة
ـــ  -10 ــ ــ ــ ، عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو عمرو، التيسًن يف القراءات السبع، عىن الدان

 ـ.8996-ىػ8486لبناف، ط: األوىل، ت ط: -بتصحيحو: أوتويرتزؿ، دار الكتب العلمية، بًنوت
كالكافة ، رضي الدين األسناباذي، الرضــــــــــــ  -11 كعةلى كالرض  ، تصحي  وتعليق: شرح

 ـ. 8978-ىػ8798ليبيا، ط: بال، ت ط: -ريونس بنغازييوسف حسن عمر، جامعة قا
كزلمد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذح  الزبيدي األندلسي، أبو بكر، الزبةـــــــــدي، -12

ك مصر، ط: -ت : زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ، القاىرة بقاتكالنحويٌنكوالةلغويٌن،
 ـ.8977-ىػ8792 ، ت ط:2

كادلخبل السعدي، ضمن كتاب  السعــــــــدي، -13 كمقةّلون(، كشعراء صنعة الدكتور )عشرة
-ىػ8488العراؽ، ط: بال، ت ط:  -حامت صاحل الّضامن، منشورات جامعة بغداد، بغداد

 ـ.8990
، ت : عبد السالـ زلمد الكتــــــــــــــــــاب، عمرو بن عثماف بن قنرب، أبو بشر، سةبــــــويــــــــو -14

 ـ.8988-ىػػػ8408مصر، ط: الثالثة، ت ط: -اصلي، القاىرةىاروف، مكتبة اخل
، دراسة وٓنقيق: احلةللكيفكشرحكأبةاتكاجلمل، ابن السيد البطليوسي، ابنكالسةــــــــــد -15

 ـ.8979مصر، ط: األوىل، ت ط:  -الدكتور مصطفى إماـ، مكتبة ادلتنيب، القاىرة
كمجعكدين، عبد الرحن بن أيب بكر جالؿ ال السةــــو ـــــــ ، -16 كشرح كيف كاذلوامع مهع

، عامل الكتب، القاىرةاجلوامع مصر، ط: بال، -، شرح وٓنقيق: الدكتور عبد العاؿ سامل مكـر
 ـ.2008-ىػ8420ت ط: 

كالوعاةكيفك بقاتكالةلغويٌنكعبد الرحن بن أيب بكر جالؿ الدين،  السةـــو ـــــــ ، -17 بغة 
مصر، ط: األوىل، ت ط:  -اصلي، القاىرة، ت : الدكتور علي زلمد عمر، مكتبة اخلوالنحاة
 ـ.2005-ىػ8426
ــــــاخكبنكضراركالذبةاين الشمــــــــاخ، -18 ، حققو وشرحو: صالح الدين اذلادي، ديوانكالشمَّ
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 ـ.8968-ىػ8788مصر، ط: بال، ت ط: -دار ادلعارؼ، القاىرة
، أبو عبد هللا، مشس زلمد بن حسن بن ِسباع بن أيب بكر ادذامي ابـــــــــنكالصائــــــغ، -19

كادلةلح الدين،  كشرح كيف ، ت : إبراىيم بن سامل الصاعدي، عمادة البحث العلمي الةلمح 
-ىػػ8424ادلملكة العربية السعودية، ط: األوىل، ت ط:  -بادامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة

 ـ.2004
كباصالح الدين خليل بن أيبك الصَّفدي،  الصفــــــــــدي، -20 ، ٓنقيق لوفةــــاتالوافــــ 

لبناف، ط: األوىل، -واعتناء أحد األرناؤوطي وتركي مصطفى، دار إحياء الناث العريب، بًنوت
 ـ.2000-8420ت ط: 

شرحكابنكعقةلكعةلىكألفة كعبد هللا بن عبد الرحن العقيلي اذلمدا ،  ابـــــــنكعقةـــــــل، -21
مصر، ط: بال، ت -دار الناث، القاىرة ، ت : زلمد زليي الدين عبد احلميد، مكتبةابنكمال 

 ـ.8998-ىػ8489ط: 
علي بن مؤمن بن زلمد بن علي ابن عصفور احلضرمي اإلشبيلي أبو  ابنكعصفـــــور، -22

، ٓنقيق وتعليق ودراسة: عادؿ أحد عبد ادلوجود، علي زلمد ادلقرِّبكومعوكُمُثلكادلقرِّبكاحلسن،
 ـ.8998-ىػ8488ط: األوىل، ت ط:  لبناف،-معوَّض، دار الكتب العلمية، بًنوت

علي بن مؤمن بن زلمد بن علي ابن عصفور احلضرمي اإلشبيلي أبو  ابنكعصفــــــور، -23
كالزجاج احلسن،  كمجل كالكبًنك-شرح ، ت : الدكتور صاحب أبو جناح، الناشر: الشرح

 بدوف، ط: بال، ت ط: بال.
كالنحوكرلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب،  الفًنوزآبـــــادى، -24 كأئم  كيفكتراجم البةلغ 

سوريا، ط: األوىل، ت ط: -، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقوالةلغ 
 ـ.2000-ىػ8428
كالق ام  الق ـــــامــــ ، -25 ، ت : الدكتور إبراىيم السامرائي، أحد مطلوب، دار ديوان

 ـ.8960لبناف، ط: األوىل، ت ط: -الثقافة، بًنوت
كاإلمامكرواي كأيبكمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلد ،  مــــــالــــ ، -26 مو أ
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 ، مصعبكالزىراوي
لبناف، ط: بال، ت ط:  -ت : بشار عواد معروؼ وزلمود خليل، مؤسسة الرسالة، بًنوت

 ىػػ.8482
ــال ، -27 ــ ــ ــنكمــ ــ ــ التسهةلكشرحكزلمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اديا ، أبو عبد هللا،  ابـ

، ت : الدكتور عبد الرحن السيِّد، والدكتور زلمد بدوي ادلختوف، دار ىجر للطباعة البنكمال 
 ـ. 8990-ىػ8480مصر، ط: األوىل، ت ط: -والنشر والتوزيع، القاىرة

، ت : زلمد عبد اخلالق عضيمة، ادلقتــضــــبأبو العبَّاس زلمد بن يزيد ادلربد،  ادلبـــــــــرد، -28
 لبناف، ط: بال، ت ط: بال.-كتب، بًنوتعامل ال
شــــــــــرحكأبو زلمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي ادلرادي،  ادلــــــــرادي، -29

كابنكمال  ، ت : فخر الدين األلفة كالبنكمال =كتوضةحكادلقاصدكوادلسال كيفكشرحكألفة 
 ـ.2007-ىػ8428لبناف، ط: األوىل، ت ط: -بًنوتقباوة، دار مكتبة ادلعارؼ للطباعة والنشر، 

اجلىنكأبو زلمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي ادلرادي،  ادلـــــــرادي، -30
كحروفكادلعاين كيف ، ت : الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ زلمد ندا فاضل، دار الداين
 ـ.8992-ىػ8487لبناف، ط: األوىل، ت ط: -الكتب العلمية، بًنوت

ــروم، -31 ـــ ــ ــ كمقـ كالضيب ابن كمقروم كبن كربةع  ، مجع وٓنقيق: ٕناضر عبدالقادر فياض ديوان
 ـ.8999لبناف، ط: األوىل، ت ط: -حرفوش، دار صادر، بًنوت

، ٓنقيق وشرح: الدكتور أنطونيوس بطرس، دار صادر، ديوانكأيبكذؤيبكاذلذ ، اذلذلــــــ  -32
 ـ.2007-ىػ8424لبناف، ط:األوىل، ت ط: -بًنوت
ــام، -33 ــ ــ ــ ــنكىشــ ــ أبو زلمد عبد هللا بن ىشاـ األنصاري، ت : زلمد زلي الدين عبد احلميد،  ابـ

 بال.لبناف، ط: بال، ت ط: -، دار الشاـ للناث، بًنوتمغينكالةلبةبكعنكلتبكاألعاريب
ـــ ، -34 كبن ادلبارؾ، أبو زلمد عبد هللا بن عبد ادلؤمن بن الوجيو بن عبد هللا بن على الواس ـــ

لبناف، ط: األوىل، ت -، ت : ىناء احلمصي، دار الكتب العلمية، بًنوتالكنزكيفكالقراءاتكالعشر
 ـ.8998-ىػ8489ط: 
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، ت : بدوف، مكتبة شرحكادلفصلموفق الدين يعي  بن علي بن يعي ،  ابــــنكيعةـــــــش، -35
 مصر، ط: بال، ت ط: بال.-ادلتنيب، القاىرة

 
 


