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ث ُُ :
البح ُِ
صُ ُْ
ُُمُمَخُ ُُ

ص ْون)) عمى بعض توجييات الزمخشري(تٖ٘ٛى ــ) القرآنية
الم ُ
اعترض السمين الحمبي (تٚ٘ٙىـ ــ) في كتابو (( ّ
الدر َ
َّ
ويثبتْوُ في موطن
فرد عميو جممةً من آرائو  ،وقد وجدنا السمين
أحيانا ينفض ما يغزل ،فينكر توجييًا قرآنيِّا لمزمخشري ً
ً
حيناُ ،
تقدِم ِ
ِ
الم ِّ
نفسو ،وقد اكتفينا بالحروف إلثبات ىذه المسألة  ،فاتخذناىا
آخر ،وقد ينسب رًأيا لو وىو غير مراد ،وفي كتابو ُ

النحوية في باب
(تباي ُن رأي السمين الحمبي ( ت ٚ٘ٙى ـ ) وتَقَ ُّوالتُو في ُردوِده
ّ
ً
ميدانا لمدراسة ،ومن ىنا كان عنوان البحث ُ :
نجد – في
ص ْون)) عمى الزمخشري (ت ٖ٘ٛىـ)  ،والذيُدفعناُليذاُالعنوانُىوُجدتُو فمم ْ
الم ُ
الحروف في كتابو ((الدر َ
التقول في ردود السمين الحمبي النحوية عمى الزمخشري
التباين وىذا ُّ
حدود اطبلعناَ -م ْن تتبع ذلك ُ
والمنيج الذي اعتمدناه في دراستنا ىو المنيج الوصفي التحميمي ،وذلك بإدراج رأي الزمخشري  ،ومن ثم إيراد ِّ
رد السمين

الحمبي ،ومن ثم مفاتشة المسألة في كتب النحاة والمفسرين ،ونقوم بعدىا بالنقد النحوي مما َّ
تبياين
ِّنين ُ
ومبي َ
تقدم بيانو ُ ،
لتباين والتقُّول
السمين الحمبي أو تقُّوالتو  ،وقد قام البحث عمى توطئة ومبحثين وخاتمة ،واختصت التوطئة ببيان مفيوم ا ُ

و ِّ
ث إلى
البح ُ
الرد ،وأما المبحث األول فاختص بالحروف العاممة ،واعتنى المبحث الثاني بالحروف غير العاممة َ ،
مص ْ
وخ َ
حرْرناىا خاتمةً .
جممة نتائج َّ
التقول ،الردود ،الزمخشري ،السمين الحمبي ،الحروفُ ُ
التباينُّ ،
الكمماتُالمفتاحيةُُ ُ:

Abstract:
Al Sameen Al Halabi's objected in his book (Al Durr Al Masoun ) some of the directives
of al-Zamakhshari (538 AH) in the Qur'aan and he ansered some of his views. We found Al
Sameen Al Halabi's sometimes rejecting what he proves,denying the Qur'anic guidance of the
Zamzarchi and confirming him in another place. and may be attributed an opinion to him and
it is not intended, And in his advanced same book. we have settled for the letters to prove this
issue. so we took her a field to study, Hence the title of the research:
{The variance opinion of the Al sameen Al Halabi's ( 756 AH ) and his allegations in his
grammatical responses in the chapter of letters in his book ((Al-Durr Al-Masoun)) on Al})Zamakhshri (538 AH
Which prompted us to this address is his new subject did not find - within the limits of our
knowledge - to follow the discrepancy and this claim in the responses of Al Sameen Al
Halabi's grammatical on Zamakhshari.
The research has been on Preface, two chapters and Conclusion. The Preface was
characterized by a statement of the concept of variance, claim and response, As for the first
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section it regard to working characters, The second topic dealt with non-working letters, The
research concluded with a set of Results.
key words :Variance ,Allegations ,response, Al Zmakhshary, Al Sameen Al Halabi's ,letters.
التقولُوالردُ
التوطئةُ:
مفيومُالتباي ِنُو ُّ
ُ
تباي ِن السمين الحمبي وتقُّوالتو في ردوده عمى الزمخشري ،ال ُب َّد من إيضاح مفيوم
قبل ْ
أن نشرع في إيراد بعض نماذج ُ

التقول و ِّ
الرد .
التباي ِن و ُّ
ُ
فقد ذكر الجوىري في صحاحو َّ
ض َح فيو
أن
البيان « :ما ُيتََبّي ُن بو الشئ من الداللة وغيرىا ،وبان الشئ َبياناً :اتَّ َ
َ
ٔ)
القوم :تياجروا وتباعدوا
َبي ٌ
ِّن،...،والمباينة :المفارقة ،وتَ َ
باي ُ
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(ٔ)

تباي َن األمران  ،فالمعنى:
 ،فإذا قيل َ :

ينيما ا ْفتَرقَا وتياج ار»
وورد في المعجم الوسيط ّأنو « ُيقَالَ :تباين َما َب َ
تغاي ار واختمفا (ٕ) .
ِ
ِ
العين ،نحو :تَ َكمَّ َم :
بضم
اعل
ِّ
ص ُدره تَفَ ُ
التباي ُن :مصدر تََب َاين  ،وقد ألحقت التاء في ّأولِو  ،فالفع ُل تَفَ َ
و ُ
اعلَ ،م ْ
(ٖ)
ُّ
الصنف مطّردة .
تكم ًما  ،وتَ َعاظَ َم  :تَ َعاظُ ًما ،ومصادر ىذا ّ
فبلن َّ ِ
مي َما لم
رص َدىا صاحب تيذيب المغة بقولو ُ « :يقَال :تَقَ َّو َل ٌ
أما لفظة تَقَ َّو َل فقد َ
وّ
عمي َباطبل ،أَي :قَا َل َع ّ
(ٗ)
َقاو ِ
ض ْاأل ِ
عمي
فبلن َّ
ت َ ،و ِم ْنو قَول ا﵀ ج ّل ّ
أكن قُ ْم ُ
يل ﴾ [ الحاقة  ، » ]ٗٗ:وتَقَ َّو َل ٌ
ْ
وعزَ ﴿ :ولَ ْو تَقَ َّو َل َعمَْينا َب ْع َ
)
٘
(
ِ
ِ
التاء
مصدر لمفعل تقَ َّو َل ،
ابتدعو واختمقو وافتراه كذًبا  ،والتقَ ُّو ُل
فمص َد ُر الفعل تفع َ
قوال ،إذا َ
ْ
َّل  ،وىو ما كانت ُ
ٌ
ْ
ُّ ()ٙ
ُّ
َّ
َّ
ِ
ِ
بضم العين ،نحو :تَ َعظ َم تَ َعظ ًما  ،وتَ َج َّم َل تَ َج ُّمبل  ،وتَعم َم تعم ًما .
زائدةً في ّأولو  ،ىو التفعُّل ِّ
ِِ
الرد في المغة  :صر ُ َّ ِ
ص َدر رَد ْد َ َّ
و ُّ
وم َرّداً وتَْرداداً:
ور ْج ُعو .و َّ
َْ
ت الش ْي َءَ .
الرُّدَ :م ْ ُ َ
ف الش ْيء َ
ورَّدهُ َع ْن َو ْجيو َي ُرُّده َرّداً َ
برفْ ٍ
ص َرفَوُ ،وىو بناء لمتكثير َّ ،
عنوُ ِ
ق (. )ٚ
صرفَوُ ْ
َ
ورده عن األمر بمعنى َ
لنحوي آخر ،أو معارضتو ُّ ،
ورده عن الرأي الذي ذىب إليو إلى
نحوي
ٍّ
ٍّ
وأ َّما في االصطبلح فيي مخالفةُ
رأي آخر عمى حسب وجية ِ
تختمف في مضمونِيا عن مصطمح االعتراضات
الم َع ِارض ،وىي ال
نظر
ِّ
ُ
النحوي ُ

النحوية (. )ٛ

أن بدأت حركة التأليف في
وظاىرة الردود النحوية أو االعتراضات لم تكن جديدة  ،بل بدأت مبلمحيا منذ ْ
النحو العربي  ،ومن أسبابيا اختبلف قواعد العمماء في جمع المغة  ،وتقعيد أنظمتيا فبذلك تتنوع وجيات نظرىم

في المسألة الواحدة .
والردود النحوية مظير من مظاىر تطور النشاط الفكري لعمماء النحو العربي  .ولم يسمم من االعتراضات

المبرد ِّ
بالرد والنقد في بعض
والمؤاخذات عالم نحوي ميما بمغت شيرتو  ،فيذا سيبويو إمام النحاة  ،تعرض لو ِّ
الرد عمى سيبويو) ( ، )ٜثم ما لبث أن َّ
رد ابن وَّالد عمى
المسائل النحوية  ،ووصفيا بالغمط في كتاب أطمق عميو ( ّ
المبرد في كتابو (االنتصار لسيبويو عمى المبرد)
ِّ

(ٓٔ)

 ،وقد َّ
عزز رأيو بالحجج النحوية واألدلة السماعية والقياسية،

وغير ذلك كثير من األمثمة التي َّ
رد فييا العمماء بعضيم عمى بعض .

وتقوالتو النحوية في ردوده في باب الحروف في كتابو (الدر
تباين السمين الحمبي ُّ
وبعد ىذه التوطئة سنعرض ُ
المصون) عمى الزمخشري  ،وستكون دراستنا في مبحثين  ،تندرج تحتيا عدة مسائل  ،يمكن الكشف عنيا عمى
النحو اآلتي :
املبحث األول  :احلروف العاملة
رملى(إنْ)ىالمخففظىفيىضمورىالذأن ى

ِِ
كنا) في قولو تعالى﴿ :وِا ْن ُكَّنا ع ْن ِدر ِ
قال َّ
الزمخشري في توجيو إعراب (وا ْن َّ
ين ﴾
َ
است ِي ْم لَ َغافم َ
َ َ
َ
إن المخففة من الثقيمة ،والبلم ىي الفارقة بينيا وبين النافية  .واألصل  :واَّنو كنا عن
[األنعام «: ]ٔ٘ٙ:ىي ْ
دراستيم غافمين ،عمى َّ
أن الياء ضمير الشأن » (ٔٔ) .
أن َّ
نصوا عمى َّ
(إن) بالكسر
واعترض السَّمين عمى ىذا التوجيو بقولو  « :وىذا
مخالف لنصوصيم ،وذلك أنيم ُّ
ٌ
(ٕٔ) .
إذا ُخففت وليتيا الجممة الفعمية الناسخة فبل عم َل ليا ال في ظاىر وال مضمر»
ويمكنُدراسةُالمسألةُعمىُالنحوُاآلتيُ:
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ى
أن َّ
فقد ذكر النحويون َّ
ف بحذف نونيا األخيرة المفتوحة  ،وابقاء األولى الساكنة  ،واذا خففت
(إن) المشددة تُ َخفَّ ُ
ائم)  ،ورصد الخميل ىذه المسألة بقولو  «:ولمعرب في
جاز إبقاء عمميا كحاليا قبل التخفيف نحوْ :
(إن زيداً ق ٌ

فأما من خفف فإَّنو يرفع بيا ،إال َّ
َّ
أن ناساً من أىل الحجاز يخففون وينصبون
(إن) لغتان  :التخفيف والتثقيل َّ ،
(ٖٔ)
َع َمالَيُ ْم﴾ [ىود ]ٔٔٔ:خففوا ونصبوا (ك ـبلً) » (ٗٔ) .
عمى توىم الثقيمة  ،وقرئ ﴿ َوِا ْن ُك ِّبل لَما لَُي َوفَِّيَّنيُ ْم َرُّب َ
كأْ

منطمق .وأىل المدينة
إن عم اًر لَ
ٌ
وتصيَّد سيبويو ذلك بقولو ّ « :
وحدثنا من نثق بوَّ ،أنو سمع من العرب من يقولْ :
َع َمالَيُ ْم ﴾ يخففون وينصبون » (٘ٔ) .
يقرؤون َ ﴿ :وِا ْن ُك ِّبل لَما لَُي َوفَِّيَّنيُ ْم َرُّب َ
كأْ
(إن) المخففة ـ ـ كما قال الخميل ـ ـ لغة أىل الحجاز  ،ولكن األكثر في لسان العرب إىماليا  ،واذا
فإعمال ْ
لقائم)  .وأشار ابن مالك إلى َّ
(إن)
(إن ز ٌ
أن إعمال ْ
(إن) النافية نحوْ :
أُىممت لزمتيا البلم الفارقة بينيا وبين ْ
يد ٌ
المخففة قميل  ،قال(: )ٔٙ

َّ
فت َّ
يمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
العمَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل
وخفِّ ْ
ُ
إن فَقَ ـ ـ ــل َ
البلم إذا َما تُ َ
وتَم ـ ـ ـ َـزُم ُ
أن
(إن) جاز دخوليا عمى الجممة الفعمية  ،فيجب إىماليا لزوال اختصاصيا باالسم  ،والغالب ْ
واذا خففت ْ
ت لَ َكبِ َيرةً ﴾ [البقرة، ]ٖٔٗ:
يمييا فع ٌل من األفعال الناسخة لبلبتداء نحو ( كان وأخواتيا)  ،قال تعالىَ ﴿ :وِا ْن َك َان ْ
ِ
و(ظن وأخواتيا) ،قال تعالى ﴿ :وِا ْن َنظُُّن َ ِ
أن يمييا غير الناسخ نحو قول
ين﴾ [الشعراء ، ]ٔٛٙ:ويقل ْ
ك لَم َن ا ْلكاذبِ َ
َ
الشاعر (: )ٔٚ
المتَ َع ِّم ِد
لمسمماً
مين َ
َحمَّ ْ
َشمَّ ْ
إن قَتَْم َ
ت َي ُ
ك ْ
ت َعمَْيك ُعقُ َ
وبةُ ُ
ت ُ
(إن) المخففة في الظاىر بعدىا أو ولييا جممة فعمية
لنفسك) ،واذا لم تعمل ْ
وقول العرب( :وا ْن يز ُينك ُ
()ٔٛ

 ،وىو ما ذكره السَّمين كما َّ
تقدم ُ .

اجب
فإىماليا و ٌ
ُويمكنُمناقشةُرأيُالسمينُمنُجوانبُمتعددةُ:

يُبإعمالُ(إن)ُالمخففةُفيُضميرُالشأنُالمحذوف  ،بل فسَّر المعنى فمما ذكر َّ
(أن)
ٔ .لمُيصرح ُالزمخشر
ْ
المشددة لبيان المعنى أتى بضمير الشأن معيا بدليل حذفو لبلم الفارقة التي تأتي مع َّ
(إن) المخففة  ،قال «:

واألصل  :واَّنو كنا عن دراستيم غافمين » (ُ ، )ٜٔوربما ُفيم ُالسمين ُمن ُالزمخشري ُأنو ُيريد ُإعمال ُ(إن)ُ
ٍ
معمول لممخففة كما
المخففة ،وىو ما رفضو الشياب الخفاجي  ،قال  «:وليس ُمراده [ أي :الزمخشري ] تقدير
أن أصميا الثقيمة أتى معيا بالضمير؛ َّ
لما بيَّن َّ
فالُيتََوىم َّأنو
ألنيا ال تكون إال عاممة ،
َّ
صرح بو السفاقسي  ،بل َّ
ُ
ذىب إلى إعمال الخفيفة »

(ٕٓ)

َّ
فإنو قد ركن إلى ُّ
التوىم في رأيو .

أن َم ْن ُّ
 ،واذا راقبنا قولة الخفاجي َّ
ضح لنا َّ
سيرد رأي الزمخشري في اآلية
فإنو يتَّ ُ

ٕ .لم يتغير موقف َّ
(إن) المخففة في
المفَصَّل  ،فيو لم ُي ِّ
صرح بإعمال ْ
الزمخشري في ىذه المسألة عنو في ُ
الكشاف موافقاً لما في المفَصَّل (ٕٔ)  ،وىو ما ُّ
ضمير الشأن  ،وبيذا يكون رأيو في َّ
يدل عمى ثباتو عمى رأيو .
ُ
بأن َّ
(إن) المخففة في ضمير الشأن َّ ،
ٖ .لو سمَّمنا جدالً َّ
فإن ىناك بعض العمماء َم ْن
الزمخشري أجاز إعمال ْ

دون في تفسير اآلية
أجاز إعماليا في الضمير مع اختبلف في تقدير الضمير عندىم  ،فيذا مكي القيسي قد َّ

إن مخففة من الثقيمة عند البصريين واسميا مضمر معيا تقديره  :واَّنا ُكَّنا » (ٕٕ)  ،وذىب ابن
موضوع البحث ْ «:
ون ﴾ [الصافات ]ٔٙٚ:إلى َّ
إن مخففة من الثقيمة  ،وتقديره:
األنباري في قولو تعالىَ ﴿ :وِا ْن ُ
أن « ْ
كانوا لََيقُولُ َ
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و(إن)
(إن) المخففة من الثقيمة
ْ
وا ْنيم كانوا ليقولون ،ودخمت البلم فرقاً بين ْ
(إن) في قولو ( :وا ْن وجدنا) في قول ــو تعالـ ـ ـ ـ ــى:
العكبـ ــري في (تبيانو)  ،فـ ـ ـ ـ ْ

[األعراف : ]ٕٔٓ:مخففة من الثقيمة ،واسميا محذوف ؛ والتقدير :واَّنا وجدنا ،
(ٕٗ)

النافية » (ٖٕ)  ،وىو مارصده
ِِ
ين ﴾
﴿ ُ َوِا ْن َو َج ْدَنا أَ ْكثََرُى ْم لَفَاسق َ
والبلم في قولو( :لفاسقين) الزمة

 ،وأثبت الرضي االستراباذي َّ
أن بعض العمماء

(إن) بمعنى (ما)
(إن) المخففة وبين ْ
ليا ،فارقة لتفصل بين ْ
.
(إن) المكسورة المخففة قياساً عمى المفتوحة
جوز تقدير
َم ْن َّ
ضمير الشأن بعد ْ
َ
ِ
ِ
ٗ .لمُيثبتُالسمينُعمىُموقفُمحدُد  ،فعندما فسَّر َّ
ض َبل ٍل
الزمخشري قولو تعالى﴿ َوِا ْن َك ُانوا م ْن قَْب ُل لَفي َ
ُمبِ ٍ
إن ىي المخففة من الثقيمة  ،والبلم ىي الفارقة بينيا وبين النافية .
ين ﴾ [آل عمران ]ٔٙٗ:وجدناه يقول ْ «:
(ٕ٘)

وتقديره  :وا ّن الشأن والحديث كانوا من قبل في ضبلل» ( ، )ٕٙاعتذر عنو السَّمين بقولو  «:الزمخشريُلمُيصرحُ
إن ىي المخففة والبلم فارقة  ،وتقديره  :وا َّن الشأن  ،والحديث كانوا) فقد يكون
بأنُاسمياُمحذوف  ،بل قال ْ (:

معنى ال إعراب» ( ،)ٕٚولكننا وجدناه يعترض عمى الزمخشري في تقديره في اآلية المتقدمة موضوع
ىذا تفسير ً
أن رأي َّ
البحث  ،مع َّ
الزمخشري لم يتغير في كبل التقديرين  ،فكأنناُفيُىذهُالمسألةُأمامُرأيينُعندُالسمين،

تباين رأيو .
وىو ما يدل عمى ُ
أيُالشيابُالخفاجيُيمكنناُأن ُنذىبُإلىُأن ُعدمُدقةُالسمينُفيُرصدهُرأيُ
وعالوةُعمىُماُتقد َم ُمنُر
ْ
الزمخشري ىي العمَّةُ في تباين رأيو في اآلية المتقدمة – موضوع البحث – بدليل االنتصار لو حين فسَّر
ِ
ِ
َّ
ض َبل ٍل ُمبِ ٍ
ين ﴾ [آل عمران]ٔٙٗ:
الزمخشري قولو تعالى َ ﴿ :وِا ْن َك ُانوا م ْن قَْب ُل لَفي َ
مجيءى( ِمنْ)ىبمطنىىالبدل ى
َِّ
الزمخشري َّ ِ
ذكر َّ
ين َكفَ ُروا لَ ْن تُ ْغنِ َي َع ْنيُ ْم أ َْم َوالُيُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُى ْم ِم َن المَّ ِو
أن (م ْن) في قولو تعالى ﴿ :إِ َّن الذ َ
َش ْيًئا ﴾ [آل عمران ]ٔٓ:بمعنى (بـ ــدل)  ،قال ِ « :
(مـن) في قولو ِ ﴿ :م َن المَّ ِو ﴾ مثمو في قولو َ ﴿ :وِا َّن الظَّ َّن َال
ُي ْغنِي ِم َن ا ْل َح ِّ
ق َش ْيئ ًا ﴾ [النجم ]ٕٛ:والمعنى  :لن تغني عنيم من رحمة ا﵀ أو من طاعة ا﵀ ﴿ َش ْيئاً ﴾ :أي:
بدل رحمتو وطاعتو  ،وبدل الحق » (. )ٕٛ

ُالنحويينُيأْباهُ،
جميور
وردُالسمينُىــــــــــذاُالمعنى بقولو  « :وىذا الذي َذ َكره من كونِيا بمعنىُ(بدل)ُ
َ
ُ
َّ
عامة ما أورده مجيز ذلك يتأولُو الجميور » (. )ٕٜ
فإن َّ

ويمكنُدراسةُالمسألةُعمىُالنحوُاآلتي :
أن ِ
ٍ
فقد ذكر النحويون َّ
معان
(م ْن) حرف جر يجر الظاىر والمضمر  ،ويقع أصمياً وزائداً  ،ويتردد بين
متعددة ،منيا البدل الذي يصمح محمَّوُ لفظ (بدل) ُ(ٖٓ)  ،أي َّ :
إن ما دخمت عميو ُيفيم َّأنو أُبدل منو غيره  ،والى
ىذا المعنى أشار ابن مالك بقولو(ٖٔ) :
ِِ
اء ُي ْفيَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ان َبدال
الم َ ،والى
َو ِم ْن َوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
لبلنتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َحتَّى َ ،و ٌ
اح األلفية ابن مالك في مجيء ِ
(م ْن) بمعنى البدل(ٕٖ) مستشيدين باآلية القرآنية ـ ـ
وتبع
بعض ُشَّر ِ
ُ
َ
ِ
ضيتُم بِا ْلحي ِاة ُّ ِ
ِ
شاء
موضوع البحث ـ ـ ـ وقولو تعالى ﴿ :أ ََر ْ َ َ
الد ْنَيا م َن ْاآلخ َرِة ﴾ [التوبة ]ٖٛ:وقولو تعالىَ ﴿ :ولَ ْو َن ُ
لَ َج َع ْمنا ِم ْن ُك ْم َمبلئِ َكةً ِفي ْاأل َْر ِ
ض ﴾ [الزخرف ،]ٙٓ:وقول الشاعر(ٖٖ) :
ولَم تَ ُذ ْق ِم َن ا ْلُبقُ ِ
ول ا ْلفُ ْستُقَ ـ ـ ـ ـ ـا
جاريـ ـ ـةٌ لَ ْم تَأ ُك ِل ا ْل ُم َرقَّقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َْ
وقول الراعي النميري (ٖٗ):

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
اض ِم َن ا ْل ِ
ِ
لؤلمير أَِفيـ ـ ـ ـ َبل
ب
فصيل ُغمَُّبةً
َ
ظُْممـ ـ ـاً َ ،وُي ْكتَ ُ
أخ ُذوا ا ْل َم َخ َ
(ٖ٘)
ِ
وسطّ َر ابن ىشام َّ
أنكروا مجيء (م ْن) لمبدل  ،وقالوا في تقدير اآلية من سورة التوبة
أن قوماً
المتقدمة :أرضيتم بالحياة الدنيا بدالً من اآلخرة  ،وعمى ىذا تكون ِ
(م ْن) البتداء الغاية  ،وىي متعمقةٌ بمحذوف
(م ْن) ال ِ
حال من الحياة الدنيا ،والمفيد لمبدلية ىو متعمَّق ِ
ٍ
(م ْن) نفسيا( ، )ٖٙوقد ُرَّد ىذا الرأي َّ
بأن فيو تكمُّفاً واضحاً

(. )ٖٚ

ومماُتقدمُيمكنُمناقشةُرأيُالسمينُمنُجوانبُمتعددةُُ :
أن جميور النحويين يأبى مجيء ِ
(م ْن) بمعنى (بدل)  ،وذكر في موضع آخر َّ
ٔ .ذكر السَّمين َّ
أن مجيأىا
)
ٖٛ
(
ـ(م ْن) ي ِ
 ،وما أثبتناه عن كثير من النحويين َّأنيم ذكروا ىذا المعنى لـ ِ
ضعف قولو
بيذا المعنى ممتنع
ُ
 ،ويتضح ذلك جميِّا إذا ما تصفحنا بعض مدونات أىل التفسير واعرابو الذين أجازوا في اآلية – محل
البحث -وفي غيرىا مجيء ِ
(م ْن) بمعنى البدل ( ، )ٖٜومن ىنا فقولة السمين الحمبي فييا نظر .
ٕ .يتضح حين إعمال النظر في بعض مؤلفات الزمخشري أنو يجيز مجيء ِ
(م ْن) بمعنى البدل  ،فقد ذكر
في كشافو ىذا المعنى في أكثر من موطن (ٓٗ)  ،وذكر في كتابو (الفائق) حديثًا عن رسول ا﵀ ()
(ٔٗ)

قولو

(ٕٗ)

قولو

 «:وال ينفع ذا الجد منك الجد» قال « :منك من قولو  :ىذا من ذاك؛ أي بدل ذاك  ،و ِمن

:

ِ
ِ
زم َش ْربةً
َف ْمي َ
ت لََنا م ْن َماء َزْم َ
(ٖٗ)
.
أي  :بدل ماء زمزم »

..............................

ٖ .لمُيثبتُالسمينُعمىُموقفُمعين ،فكما وجدناه في ىذه اآلية يحتج بمذىب جميور النحويين  ،فقد
وجدناه كذلك عند قولو تعالى ﴿ :أَر ِ
ضيتُ ْم بِا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا ِم َن ْاآل ِخ َرِة ﴾ [التوبة ]ٖٛ:قال  «:وقولو( :من
َ
ِ
ِ
ِ
اآلخرة) تظاىرت أقوال المعربين والمفسرين عمى َّ
أن (م ْن) بمعنى (بدل) كقولو ﴿ :لَ َج َع ْمنا م ْن ُك ْم َمبلئ َكةً
ِفي ْاأل َْر ِ
ض ﴾ [الزخرف ]ٙٓ:أي :بدلكم  ...إال َّ
إن أكثر النحويين لم يثبتوا عمى ىذا المعنى ،
(ٗٗ)
ويتأولون ما أوىم ذلك »
ُم ْن ِك ٍرُلو  ،ففي قولو
اُمستشيد
وعمىُالر
غمُمنُتصريحوُىذاُغيرُأنناُوجدناهُمثبتً
ً
َ
َ
اُليذاُالمعنىُغير ُ
الد ْنيا ِمن ْاآل ِخرِة ﴾ [التوبة ]ٖٛ:ذكر المعاني التي تخرج إلييا ِ
ِ
ِ
(مـ ْـن) ومنياُ
تعالى  ﴿ :أ ََرضيتُ ْم بِا ْل َحَياة ُّ َ َ
َ
البدل (٘ٗ) .

وأجاز مجيء ِ
(م ْن) لمعنى البدلية في قولو تعالى ﴿ :إِ َّن الظَّ َّن َال ُي ْغنِي ِم َن ا ْل َح ِّ
ق َش ْيًئا ﴾
بدل الحق»(. )ٗٙ
غني َ
تكون ( ِم ْن) بمعنى (بدل) ،أي :ال ُي ْ
[يونس ، ]ٖٙ:قال  « :ويجوز ْ
أن َ
وذكر ىذا المعنى في قولو تعالىُ﴿ :فَ ِر ُحوا بِما ِع ْن َد ُى ْم ِم َن ا ْل ِع ْمِم ﴾ [غافر ]ٖٛ:قال َّ « :
أن ( ِم ْن) بمعنى
َب َدل أي :بما عندىم من الدنيا بد َل العمم » (.)ٗٚ

وتأسيسا عمى ما َّ
تقوالتو عمى
تباي ِن رأيو  ،بل ُّ
إن السمين الحمبي لم يوفَّق في رِده  ،وقد َ
ثبت ُ
تقدم بيانو نقول َ :
ً
ِ
سُالعذرُلمسمينُ
نحاة كثيرين قد ذكروا معنى البدل بوصفو أحد المعاني التي تخرج إلييا (م ْن) ،
ْ
ويمكنُأنُنتمم َ
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ِ
اُمنُتطو ِر ِ
ٍ
ُف ِ
اُماُفيُموطن ُثمُيأتيُليثبتوُ
ُوجي
كرِه ُالنحوي
ُض ْرًب
ُىذاُاألمر َُ
الحمبيُبأن ُنجع َل
ُّ
ْ
ُ
ُوذلكُحينُي ْنكُر ً
َ

ٍ
ُيشيرُإلىُذلكُالتبدُّلُفيُرأيوُ.
ُآخرُُ،وكانُاألولىُبوُأن
فيُموطن
ْ
َ

زوادةى(ىالباءى)ىفيىالمفطول ى

تشعبت آراء َّ
الزمخشري في توجيو إعراب حرف الجر (الباء) في قولو تعالىَ ﴿ :وَال تُْمقُوا بِأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى
أن تكون زائدة ،قال  «:الباء في  ﴿ :بِأ َْي ِدي ُك ْم ﴾  :مزيدة مثميا في أعطى بيده
التَّ ْيمُ َك ِة ﴾ [البقرة ]ٜٔ٘:ومنيا ْ
()ٗٛ
لممنقاد  ،والمعنى  :وال تقبضوا التيمكة بأيديكم »
وقدُاعترضُالسمين عمى ىذا التوجيو الذي يشير إلى زيادتيا في المفعول  ،إذ قال  «:إال إنوُمردودُ

بأن زيادةُالباءُفيُالمفعولُالُتنقاس ،إنما جاءت في الضرورة كقولو (: )ٜٗ
ُ
.........................

سود المحاجر ال يقرأن بالسور»(ٓ٘) .

ويمكنُدراسةُالمسألةُعمىُالنحوُاآلتيُُ ُ:

فقد سطّر النحويون َّ
أن (الباء) من الحروف التي تأتي زائدة وغير زائدة  ،وتنقسم الزائدة عمى قسمين :

زائدة بقياس وزائدة بغير قياس  ،وما يعنينا ىنا  ،ىي الزائدة بقياس :ىي الزائدة في خبر (ليس) و(ما) نحو :ليس
يد ،وفاعل كفى ومفعولو نحو ﴿ :قُ ْل َكفَى
زيد بقائم وما زيد بقائم  ،وفي (حسبك) إذا كانت مبتدأ نحو  :بحسبك ز ٌ
(ٔ٘)
(أفع ْل) لمتعجب نحوِ :
يدا ﴾ [الرعد ]ٖٗ:وكفى بنا حبك  ،وفاعل ِ
 ،فيذه المواطن تنقاس
أحس ْن بزيد
بِالمَّ ِو َش ِي ً
ُ
فييا زيادة (الباء) لكثرة ورودىا عن العرب  ،وما عدا ذلك فزيادتيا عمى غير قياس  ،وال ِ
ترُد إال في ضرورٍة أو
في ٍّ
شاذ من الكبلم ُ ،يحفظ وال ُيقاس عميو (ٕ٘) .
فكانت عمى أر ِ
عمماء العر ِ
ِ
بعة
محل الدراسة –
اء
وقد
بية في (الباء) في اآلية القرآنية المتقدمة – ّ
ْ
ْ
تناثرت آر ُ
أوجو :

(ٖ٘)
َّٔ .إنيا زائدة في المفعول بو ؛ َّ
بلحظُ عند
ألن (ألقى) يتعدى بنفسو  ،وىو رأي كثير من عمماء العربية
الم َ
،وُ
تصفُّح القرآن الكريم َّ
متعديا بنفسو في آيات الذكر الحكيم جميعيا ماعدا اآلية موضوع
أن الفعل (ألقى) جاء
ً
ون إِلَْي ِي ْم بِا ْل َم َوَّد ِة ﴾ [الممتحنة. )٘ٗ( ]ٔ:
البحث  ،وقولو تعالى  ﴿ :تُْمقُ َ
ضوا بِأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة  ،وىو ما
أن ُي َّ
ْٕ .
ضمن (ألقى) معنى فعل يتعدى بالباء ُفيعدى تعديتو والتقدير َ :وَال تُ ْف ُ
ذىب إليو أبو حيَّان  ،وتمميذه السَّمين الحمبي (٘٘) .

َّٖ .إنيا متعمقة بالفعل وغير زائدة  ،والمفعول محذوف والتقدير (:وال تمقوا أنفسكم بأيديكم )

(. )٘ٙ

َّٗ .إنيا متعمقة بالفعل (ألقى) وىو ىنا يتعدى بحرف الجر كـ (مررت بزيد) ،وىو ما ذىب إليو المبرد كما يحكي
العكبري (.)٘ٚ

مخشريُبأنُزيادةُالباءُفيُالمفعولُالُتنقاسُىوُرأيُصحيحُ،ولكنُ
وماُذكرهُالسمينُفيُردهُعمىُالز ُ

الزمخشري ُلم ُيذكر ُأن ُزيادة ُ(الباء) ُمقيسة ُفيُالمفعول حتى ُي ْع َترض عميو  ،وىذا ما ذكره النحويون إذ لم
يذكروا قياسية زيادة الباء في المفعول  ،فقد أفصح ابن مالك َّ
بأنيا تكثر زيادتيا مع مفعول (عرف) وشبيو ،وتقل
ِ
مفعول ذي مفعولين( ،)٘ٛوق ــال المرادي َّ «:أنيا تزاد في المفع ـ ــول وزيادتيا غي ـ ــر مقيسـ ــة مع كثرتيا
زيادتيا في
()ٜ٘

»

.

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
ومما يؤكد ذلك ما رصده السيوطي بقولو  «:الباء التي تدخل عمى المفعول المنتصب بفعمو إذا كانت
أمسكت زيداً ،فأدخموا الباء ،ليعمموا َّ
أن إمساكك إياه كان
أمسكت بز ٍيد ،األصل:
تفيد مباشرة الفعل لممفعول نحو:
ُ
ُ

أمسكت زيداً بدون الباءَّ ،
التصرف بوجو ما من غير
فإنو ُيطمق عمى المنع من
بمباشرة منك بخبلف نحو:
ُّ
ُ
مباشرة»(ٓ ، )ٙوىذا ُّ
يدل عمى عدم زيادتيا في اآلية .
وعميو يترجح الوجيان األول  ،والثاني في توجيو العمماء ليذه الباء .

أما األول :وىو كونيا زائدة ؛ َّ
فؤلن الفعل (ألقى) يتعدى بنفسو ،وجاءت ىذه الباء لمتـأكيد،
َّ
التضمين الفعمي لمفعل (ألقى)  ،وىو أرجح الوجيين .

أما الثاني :فيو
و َّ

ُُُُوالمالحظُ ُأن ُماُرصدهُالسمينُالحمبيُر ًأياُقدُأشارُإليوُالزمخشريُبقولوُالمتقدمُُ «:والمعنىُوالُتقبضواُ
التيمكة ُبأيديكم ُ» ُُوىو ُالرأي ُنفسو ُالذي ُرجحو ُالسمين ُمع ُاختالف ُفي ُالفعل ُالذي ُضمنو  ،قال السمين

يتعدى بالباء ؛ ُفي َّ
ضمن (أَْلقَى) معنى ما َّ
عدى تعديتو  ،فيكون المفعو ُل بو في الحقيقة ىو المجرور
أن ُي َّ
الحمبي ْ «:
ت بِ َج ْنبِي إلى األرض ،أي  :طرحتُوُ عمى
ض ْي ُ
ضوا بأيدي ُكم إلى التَّ ْيمُكة ؛ كقولك :أَفْ َ
بالباء ،تقديره  :وال تُ ْف ُ
األرض»(ٔ. )ٙ
وكأنناُىناُأمامُمسألتينُُ ُ:

األولىُُ:أنُالسمينُالحمبيُقدُتقولُعمىُالزمخشريُحينُذكرُرأيوُوىوُأنُ(الباء)ُزائدةُعمىُالقياسُ،

ُالسمينُقدُتقولُعمىُالزمخشريُُ .
وىوُماُلمُيرصدهُالزمخشريُر ًأياُماُيعنيُأن
ّ

حوُالسمينُوجياُىوُرأيُالزمخشريُ،معُاختالفُفيُالفعلُالذيُضمنوُ
ُوالمسألةُالثانيةُُ:أن ُماُرجُ
ً

وُلمُيمتفتُ
اُيدلُعمىُتباي ٍن ُفيُرأيُالحمبيُ،واألوفقُعندناُأ ّنوُانتصرُلرأيُشيخوُأبيُحيانُ،غيرُأ ّن
وىوُم
ْ
ُ
احدُُ .
إلىُاعتراضوُعمىُالزمخشريُمعُأنُالرأيُو ٌ

حذفىحرفىالقدمىوإبقاءىرمله ى

قال َّ
الزمخشري في توجيو قولو تعالى ﴿ :الم ﴾ [البقرة «: ]ٔ:ىبل زعمت َّأنيا مقسم بيا؟ و َّأنيا نصبت

َّ
َّ
ألفعمن ،عمى حذف حرف الجر واعمال فعل القسم ؟ »(ٕ.)ٙ
ألفعمن ،وأي ا﵀
قوليم  :نعم ا﵀
َّ
فرد السَّمين ىذا التوجيو  ،معمِّبلً ذلك َّ
قاسُعميو  ،وع ّقب بالقول«:
بأن حذف حرف الجر وابقاء عممو ُ
الُي ُ
وىذا ضعيف ؛ َّ
ألن ذلك من خصائص الجبلل ــة المعظمة ال يشركيا فيو غيرىا » (ٖ.)ٙ
ويمكنُدراسةُالمسألةُعمىُالنحوُاآلتيُُ :

تُ َع ُّد مسألةُ حذف حرف القسم وابقاء عممو بدون عوض من المسائل الخبلفية بين البصريين والكوفيين،
(ٗ)ٙ
وم ْجممُياَّ :
أن الكوفيين ذىبوا إلى جواز الخفض في القسم بإضمار حرف
وقد ذكرىا األنباري في اإلنصاف ُ ،
بأن قالوا  :إنما قمنا ذلك َّ
ألنو قد جاء عن العرب َّأنيم يمقون الواو من القسم
الخفض من غير عوض  ،واحتجوا ْ
ا﵀ لتَفعمن فيقو ُل المجيب :أ ِ
الفراء قائبل  «:سمعناىم يقولونِ :
َّ
ألفعمن »(٘ ، )ٙبألف
َ﵀
صرح َّ
َ ّ
ويخفضون بيـا ،وقد ّ
واحدة مقصورة في الثانية  ،فيخفض بتقدير حرف الخفض مع الحذف ،ومنو في الشعر قول الشاعر(:)ٙٙ
و َك ِريم ٍة من ِ
َعبلِم
َحتَّى تََب َّذ َخ فَ ْارتَقَى األ ْ
آل قَْي َس أَلَ ْفتُوُ
َ
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بأن قالوا:
َّ
أما البصريون فقد ذىبوا إلى َّأنو ال يجوز ذلك إال بعوض كألف االستفيام وىا التنبيو  ،واحتجوا ْ
أن ال تعمل مع الحذف إال بِ ِعو ٍ
أجمعنا عمى َّ
ك
ض  ،و ُّ
ك باألصل ىو تَ َم ُّس ٌ
التمس ُ
أن األصل في حروف الجر ْ
َ
باستصحاب الحال  ،والذي يدل عمى ذلك َّأنو ال يجوز أن يظير معيما حرف القسم  ،فبل يقال( :أ و ِ
ا﵀) وال (ىا
ْ
()ٙٚ
ِ
العو ِ
وا﵀)؛ َّ
الم َع َّوض منو  ،وقالوا أيضاً َّ :
إن الحروف إنما دخمت الكبلم
ألنو ال
ُ
يجوز ْ
ض وُ
أن ُي ْج َم َع بين َ
حاف بو(.)ٙٛ
لض ْر ٍب من االختصار ،فمو حذفتيا لكنت مختص اًر لي ــا أيضاً ،و
إج ٌ
ص ِر ْ
َ
الم ْختَ َ
ُ
اختصار ُ
ت آراء عمماء العربية في توجيو إعراب الحروف المقطعة في القرآن الكريم فكانت عمى ثبلثة أقسام :
وتشعََّب ْ

ميم  ،وىو ما
األول :منيم َم ْن ذىب إلى َّأنيا مبنية عمى الوقف و َّأنيا ال تعرب  ،كقولك ْ :
الم ْ
ألف ْ
الفراء  ،معممين ذلك َّ
بأنيا جاءت عمى الحكاية  ،ولو أُعربت ذىب معنى الحكاية  ،وكان
تصيده الخميل وسيبويو و َّ
ّ
()ٜٙ
قد أُعرب بعض االسم .

أن تعطف عمييا(ٓ ،)ٚوىو ما
أن ُيخبر بيا أو عنيا أو ْ
والثاني :منيم َم ْن ذىب إلى َّأنيا معربة بشرط ْ
صرح بو َّ
الزمخشري  ،قال  «:ىي أسماء معربة  ،وانما ُسكنت سكون زيد وعمرو وغيرىما من األسماء حيث ال
ّ
(ٔ)ٚ
 ،وليذه الحروف ستة أوجو من اإلعراب ىي  :ال محل ليا من
يمسيا إعراب لفقد مقتضيو وموجبو »
اإلعراب أو ليا محل من اإلعراب وىو الرفع باالبتداء أو الخبر ،والنصب بإضمار فعل أو حذف حرف القسم،

والجر بإضمار حرف القسم(ٕ.)ٚ

والثالثَّ :أنيا ليست معربة وال مبنية ،وىو مذىب أبي حيَّان ،قال  «:وىي موقوفة اآلخر ،ال يقال إنيا
(ٖ)ٚ

معربة؛ ألَّنيا لم يدخل عمييا عامل فتعرب ،وال يقال إنيا مبنية لعدم سبب البناء »

.

ق عميو عند النحويين البصريين َّ
ف مع بقاء عمميا قياساً إال في لفظ
أن حروف الجر ال تُح َذ ُ
المتَّفَ ُ
وُ
ِ
َّ
ألفعمن)  ،وىو
المصحف
قسم بو عمى (ا﵀) ،نحو( :
الم َ
الجبللة(ا﵀) َ
قسماً ،وأجاز الكوفيون قياس سائر ألفاظ ُ

غير جائز عند البصريين؛ الختصاص لفظة (ا﵀) بخصائص ال تحمميا غيرىا من األلفاظ (ٗ.)ٚ
ٍ
ض َم ٍر،
حرف القَ َسِم بدون عوض لم يكن إال النصب
ف
َّ
ُ
أما في غير لفظ الجبللة فمو ُح ِذ َ
بفعل ُم ْ
ألفعمن) ،وىو ما ذىب إليو السَّمين في اعتراضو عمى َّ
َّ
الزمخشري .
نحو(العز َيز
وتأسيساُعمىُماُتقدمُيمكنُمفاتشةُرأيُالسمينُمنُأوجوُ:
ً

ٔ .قصد َّ
الزمخشري بقولو  «:عمى حذف حرف الجر واعمال فعل القسم » َّأنو منصوب عمى نزع الخافض وليس
تو ٍ
مجرو اًر ،ولو قال :عمى إضمار حرف الجر ،لكان يريد الجر وليس النصب(٘ ، )ٚوىو ما ُّ
ىم من
يدل عمى ُّ
السمين الحمبي .

ٕ .استشيد َّ
الزمخشري ببيتين من الشعر؛ األول لذي الرمة والثاني ببل نسبة ( ،)ٚٙذكرىما سيبويو شاىدين عمى
حذف حرف الجر وانتصاب ما بعدىما عمى نزع الخافض ،قال سيبويو  «:واعمم َّأنك إذا حذفت من المحموف بو
حرف الجر نصبتو  ، )ٚٚ(» ...ثم ذكر البيتين .

نص كثير من المفسرين( )ٚٛعمى َّ
أن الحروف المقطعة في القرآن ىي بقية اسم ا﵀ األعظم عمى رواية ابن
َّٖ .
عباس ،وعمى ىذا يمكن حمل توجيو الجر عمى إضمار حرف الجر ،وابقاء عممو مع لفظ الجبللة .

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
أن َّ
ٗ .عمى الرغم من َّ
الزمخشري يجيز إضمار حرف الجر وابقاء عممو  ،غير ّأنو قيَّده عمى القمَّة ،قال «:
ٍ
وتُضمر قميبلً ،ومما جاء من ذلك إضمار َّ
(خير) إذا قيل لو( :كيف
(رب) والباء في القسم  ،وفي قول رؤبة:
()ٜٚ

أصبحت) ،والبلم في (اله أبوك) »

.

ولوُسممناُبأنوُيريدُإعمالُحرفُالجرُمضم ارًُفيُالحروفُالمقطعةُفيُأوائلُالسورُالقرآنيةُُ،فيوُلمُيذكرُ

قياسيةُإعمالُىذهُالحروفُمطمقاً ُحتىُيعترضُعميوُالسمينُالحمبيُ ،فضبلً عن ذلك َّ
فإن العمماء لم يتفقوا
سر وجود ىذه الحروف في القرآن الكريم
عمى ِّ
صل َّ
أن السمين الحمبي لم يكن موفَّقًا
المتَ َح َّ
وُ
المسألة .

حتى يتخذوا موقفاً موحداً تجاىيا من الجانب النحوي(ٓ.)ٛ
في ِّ
تقو َل عمى الزمخشري في ىذه
رده عمى الزمخشري ،و ّأنو قد ّ

املبحث الثاني  :احلروف غري العاملة
(ال)ىروضىرنىالمضافىإلوه ى

الصالِح ِ
ِ
َِّ
ذىب َّ
الزمخشري إلى َّ
ات
آمُنوا َو َعممُوا َّ َ
أن (ال) في كممة األنيار في قولو تعالىَ ﴿ :وَب ِّش ِر الذ َ
ين َ
َن لَيم جَّن ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِيَا ْاأل َْنيَ ُار ﴾ [البقرة ]ٕ٘:عوض عن تعريف اإلضافة بالضمير(ٔ.)ٛ
أ َّ ُ ْ َ
َّ
مردود
فرد السَّمين ىذا الرأي بقولو  «:وىذا ليس مذىب البصريين  ،بل قال بو بعض الكوفيين  ،وىو
ٌ
بأنو لو كانت (ال) عوضاً من الضمير لما جمع بينيما »(ٕ. )ٛ

سعت شقةُ الخبلف بين النحويون في مسألة نيابة (ال) عن الضمير ،وقد َّ
عد بعض المتأخرين ىذه
واتّ ْ
المسألة من مسائل الخبلف بين البصريين والكوفيين(ٖ ، )ٛفيما أنكر ابن خروف أن يكون ىناك خبلف بينيم ،

أن
يقول ابن مالك « :وأنكر ذلك أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي ،المعروف بابن خروف ،وقال :ال ينبغي ْ
ُيجعل بينيما خبلف؛ َّ
ألن سيبويو قد جعل األلف والبلم عوضاً من الضمير»(ٗ.)ٛ
وىناك خبلف بين البصريين والكوفيين ،فالكوفيون يعوضون (ال) عن الضمير في ِّ
كل المسائل  ،سواء

أما البصريون فبل يأتون بـ(ال) في ِّ
كل موضع ُشرط فيو الضمير كالصم ـ ــة
كان الضمير شرطاً فييا أم الَّ ،

رص َده الرضي االستراباذي بقولو  « :ويكون البلم ،عند الكوفيين  ،عوضاً من الضمير ،نحو:
والصفة ،وىو ما َ
يعوض البلم من الضمير في ِّ
كل موضع ُشرط فيو الضمير،
برجل حسن الوجو ،أي وجيو ،وعند البصريين ال َّ
كالصمة والصفة إذا كانت جممة ،والخبر المشتق ،ويج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز في غيره »(٘.)ٛ

تقول :
فيذا سيبويو إمـ ـ ــام البصريين أناب (ال) منــاب الضمير ،إذ ذكر في ب ـ ــاب البـ ـ ــدل  « :فالبد ُل أن َ
()ٛٙ
يد الظير والبطن  ...م ِطرنا سيمُنا وجبمُنا ِ ،
َّي ُل والجب ُل »
وض ِرب ز ٌ
ب ُ
َ
ظيرهُ وبطنوُ ُ ،
ض ِر َ
ُ
ُ
َ
ومطرنا الس ْ
ُ
عبد ا﵀ ُ
ُ
ُ
وتكشف معطيات النص عن كون سيبويو قد أتى بالضمير في مثال  ،وأتى بـ(ال) من دون الضمير في
مثال آخر ،وىذا دليل عمى جواز إنابة (ال) مناب الضمير عنده  ،وال يتناقض ىذا القول مع ما ذكره الرضي

االستراباذي ،فيذا الموضع ليس الضمير شرطاً فيو .

جياُالكوفيونُُ،ومنُتبعيمُمنُالبصريين عمى إنابة (ال) عن
وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة خر
َ
()ٛٚ
خاف مقام رب ِ
ِّو َوَن َيى َّ
الن ْف َس َع ِن ا ْليَوى  فَِإ َّن ا ْل َجَّنةَ ِى َي
َما َم ْن
الضمير
 ،ومنيا قولو تعالىَ ﴿ :وأ َّ
َ َ َ َ
(فإما َمن خاف مقام ربو) فمو لم تكن
ا ْل َمأْوى ﴾[النازعات ]ٗٔ-ٗٓ:فقولو( :فَِإ َّن ا ْل َجَّنةَ ِى َي ا ْل َمأْوى) خبر لــقولو َّ
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(ال) في (المأوى) نائبة مناب الضمير لمزم خمو جممة الخبر من الضمير ،وأكثر البصريين يرون َّ
أن الضمير
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِيَا ْاألَْنيَ ُار ﴾ [المائدة]ٜٔٔ:
محذوف ،والتقدير :ىي المأوى لو ،ومنيا قولو تعالى  ﴿:لَيُ ْم َجَّن ٌ
ُيراد  :أنيارىا  ،فعوض التعريف بالبلم عن تعريف اإلضافة ،ومن نيابة (ال) عن الضمير في الشعر قول
الفرزدق(: )ٛٛ

اق ورِاف َد ْيو
ت العر َ
أأط َع ْم َ
أراد َّ
أحذ يد قميصو  ،فأقام (ال) مقام الضمير  ،والمشيور نيابة (ال) عن ضمير الغائب  ،ونص ابن

ىشام  « :والمعروف من كبلميم  ،إنما ىو التمثيل بضمير الغائب»

ِ
القميص
ف ازرَّياً أَح َّذ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ِد
()ٜٛ

.

وتابع َّ
الزمخشري أصحاب ىذا الرأي فجعل (ال) ال تقتصر نيابتيا عمى ضمير الغائب  ،بل أجاز إنابتيا

ْس َش ْيًبا ﴾ [مريم ، ]ٗ:أي  :واشتعل رأسي(ٓ ، )ٜوأجاز
عن ضمير المتكمم ،كما في قول ــو تعالى َ ُ ﴿:وا ْشتَ َع َل َّأ
الر ُ
(ٔ)ٜ
إذ قــال «:
اء ُكمَّيَاُ﴾ [البقرة]ٖٔ:
إنابتيا عن االسم الظاىر كذلكَّ ،
وخرج عميو قولو تعالى َ ﴿:و َعمَّ َم َ
آد َم ْاأل ْ
َس َم َ
اء ُكمَّيَا﴾  :أي  :أسماء المسميات فحذف المضاف إليو لكونو معموماً مدلوالً عميو بذكر األسماء َّ
ألن
﴿ ُ ْاأل ْ
َس َم َ

الب َّد لو من مسمى ،وعوض من البلم » (ٕ.)ٜ
االسم ُ
وقد أنكر ابـ ــن مالك عمى المتأخرين منعيم إناب ــة (ال) عن الضمي ــر ،إذ قــال  « :وقد منع التعويض

بعض المتأخرين وقال  :لو كان حرف التعريف عوضاً من الضمير لم يجتمعا؛ إذ اجتماع العوض والمعوض
عنو ممتنع ،وقد اجتمعا في قول طرفة (ٖ:)ٜ
ِ
الج ِ
يب ِق ِ
بج ِّس َّ
الندامى َب َّ
المتَ َجَّرِد
يب منيا َرفيقَةٌ
َ
طاب َ
َرح ُ
ضةُ ُ
أن نقول  :ال نسمم َّ
أن حرف التعريف الذي في البي ـت جيء بو لمجرد
والجواب من وجيين  :أحدىماْ :
التعريف ،فجمع بينو وبين الضمير؛ إذ ال محذور في ذلك  ...الثاني :أن نقول :سمَّمنا كون حرف التعريف الذي
في البيت عوضاً  ،إال َّأنو جمع بينو وبين ما عوض منو اضط ار اًر »(ٗ ، )ٜوىو بيذا قد اتخذ موقفاً وسطاً بين

الرأيين ،ووضع شروطاً لمتعويض .

المتَ َحص ُلُمماُتقدمُأنُعمماءُالعربيةُكانواُفيُىذهُالمسألةُعمىُثالثةُآراءُُ ُ:
و ُ

األول  :جواز إنابة (ال) عن المضاف إليو ،وىو ما عميو الكوفيون وبعض البصريين وتبعيم َّ
الزمخشري .

ُوالثاني  :منع إنابة (ال) من المضاف إليو ،وىو ما عميو أغمب البصريين ووافقيم السَّمين .

ُوالثالثُ :وىو الرأي الذي وقف فيو ابن مالك موقفاً وسطاً حيث جمع بين الرأيين ووضع شروطاً لئلنابة .
ويمكننا مفاتشة اعتراض السَّمين من أوجو عدة :

ٔ .أجاز سيبويو نيابة الضمير عن المضاف إليو ـ ـ كما َّ
تقدم ـ ـ ـ وىو رأس المذىب البصري

ٕ .لم يكن َّ
الزمخشري بصرياً خالصاً ،بل تبع الكوفيين في بعض آرائيم ،وىو ما أثبتو غير واحد من
الباحثين (٘. )ٜ

خرجو السَّمين من قول طرفة المتقدم عمى الجمع بين العوض والمعوض منو حين قال «:وقد جمع
ٖ .ما َّ
بينيما »( ، )ٜٙيمكن تخريجو ـ ـ كما ذكر ابن مالك ـ ـ عمى الضرورة .

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
ٗ .أشار السَّمين في توجيو إعراب (ىي المأوى) في قولو تعالى  ﴿ :فَِإ َّن ا ْل َجَّنةَ ِى َي ا ْل َمأْوى ﴾ إلى تأويمين
إما :ىي المأوى لو ،أو ىي مأواه  ...وال ُب َّد من أحد ىذين التأويمين في اآلية الكريمة ؛
بقولو َّ «:
()ٜٚ

ألجل العائد من الجممة الواقعة خب اًر إلى المبتدأ »

هُوجياُُ،
وتأسيساُعمىُماُتقدمُنرىُأنُالسمينُنفسوُيجيزُإنابةُ(ال)ُعنُالضميرُُ،بدليلُأ ّنوُعد
ً
ً

فالُوجوُالعتراضوُعمىُالزمخشريُفيُىذهُالمسألةُمماُ
َُ
ومنُدونُأنُيرج َحُأحدُالرأيينُُ،ومنُىناُ
ْ
ِ
ِ
ُّ
ُعمىُتباينوُوعدمُثباتُرأيوُ.
يدل
ُ
ى(إذنْ)ىللجوابىوالجزاء ى
َّ ِ ِ
ِ
وجو َّ
َّ
ين﴾ [ يونس ]ٔٓٙ:بقولو« :
ت فَِإَّن َ
(إذن) في قولو تعالى  ﴿ :فَِإ ْن فَ َع ْم َ
الزمخشري ْ
ك إِ ًذا م َن الظالم َ
إذاً :جزاء لمشرط وجواب لسؤال َّ
كأن سائبلً سأل عن تبعة عبادة األوثان  .وجعل من الظالمين؛ َّ
مقدرَّ ،
ألنو ال
()ٜٛ

ظمم أعظم من الشرك »

.

فيما َّ
اء ُلمشرطُنظر ،إذ جواب الشرط محصور في أشياء ليس
رده السَّمين بقولو «:
ْ
وفيُجعموُ(إذن)ُجز ً

ىذا منيا »

()ٜٜ

.

ُّ
إذن فجواب
(إذن) اختبلفاً كبي اًر ،
ومرد ىذا ىـ ــو قول سيبويو  « :و َّ
أمــا ْ
وقد اختمف النحويون في معنى ْ
(ٓٓٔ)
حرَره فكان تفسيرىم عمى وجيين :
وجزاء »
 ،وانقسم بعده النحويون في فَ ْيِم ما َّ
أحدىماَّ :
أن معنى قول سيبويو (جواب وجزاء) ىو بمعنى الشرط والجواب ،وقولو :جزاء بمعنى شرط ،

وقولو جواب بمعنى جواب الشرط

(ٔٓٔ)

 ،وقيل :معنى قولو (:جواب) أي :شرط  ،وقولو (:وجزاء) ىو جزاء

الشرط (ٕٓٔ)  ،فذىب أبو عمي الفارسي إلى َّأنيا قد ترد ليما وىو األكثر وقد تكون لمجواب وحده

النحوي(ٗٓٔ) .
رأيو ىذا غير واحد من النحاة في ُم ْن َج ِزىم
ِّ

(ٖٓٔ)

 ،وأثبت

فع َّد (إذن) لمجواب والجزاء في ِّ
كل
و َّ
أم ــا أبو عمي الشموبين فقد َح َمل قول سيبويو عمى ظاىره َ ،
فإنيا َّ
(إذن) حيثما تقع َّ
موطن(٘ٓٔ)  ،وتحرير قول الشموبين َّ :
تقدر بفعمي الشرط والجزاء  ،وعمى ىذا يكون
أن ْ
أكرمك  ،وتبعو ابن مالك  ،قال «:فبل يصحب
قولك( :إذن أكرمك) لمن قال لك( :أنا أزورك) بمعنى إن تزرني ْ
إال جممة ىي جواب شرط مذكور  ...أو َّ
مقدر»(.)ٔٓٙ

واآلخرَّ :
أن قولو :جواب وجزاء  ،ليس بمعنى الش ــرط والجواب ،وانمـا ىيُجواب بمعنى

(إذن أزورك) ابتداء دون كبلم سابق يستدعيو،
أن يتقدميا كبلم  ،فبل تقول أبداًْ :
الب َّد من ْ
َّأنيا ال تُقال مبتدأة  ،بل ُ
أمــا قولو :جزاء بمعنى الشرط وجوابو؛ َّ
إذن في كونيا كــ( إذما وحيثما).
و َّ
ألن ْ
ِّر  ،قال  «:المراد بكونيا لمجواب َّأنيا تقع في كبلم ُيجاب بو كبلم آخر
ص َد الدماميني ىذا المعنى مفس ًا
ور َ
َ
ممفوظ أو َّ
مقدر ،سواء وقعت في صدره ،أو حشوه ،أو آخره ،وال تقع في كبلم مقتضب ابتداء ليس جواباً عن

أن يكون مضمون
شيء ،فباعتبار مبلبستيا لمجواب عمى ىذا الوجو سميت حرف جواب ،والمراد بكونيا لمجزاء ْ
اء لمضمون كبلم آخر ممفوظ أو َّ
مقدر»(. )ٔٓٚ
الكبلم الذي ىي فيو جز ً
اء لما َّ
وما ذكرناه من كون َّ
تقدميا من كبلم ىو تفسير معظم العمماء  ،وعمى ىذا
أن ْ
(إذن) تُقال جواباً وجز ً
اء لزيارتو  ،وقال َّ
صِمو«:
الزمخشري في ُمفَ َّ
يكون قولكْ :
(إذن أكرمك) لمن قال لك( :أنا أزورك) جواباً لكبلمو وجز ً
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اء
ذن جواب وجزاء ،يقول الرجل أنا آتيك  ،فتقولْ :
وا ْ
إذن أكرمك ،فيذا الكبلم قد أجبتو بو  ،وصيَّرت إكرامك جز ً
()ٔٓٛ
.
لو عمى إتيانو »

(إذن) ال تقع في ابتداء كبلم ،بل ال ُب َّد أن يسبقيا كبلم
وتضافرت آراء بعض عمماء العربية في كون ْ
()ٜٔٓ
لفظاً أو تقدي اًر  ،وتدل عمى َّ
أن ما بعدىا متسبب عما قبميا  ،فيي عمى وجيين :
أن َّ
تدل عمى إنشاء االرتباط والشرط بحيث ال يفيم االرتباط من غيرىما في ثاني حال فإذا قال
أحدىماُْ :

أن تجعل فعمو شرطاً لمفعل وانشاء لمسببية  ،وىي في ىذا الوجو تدخل
(إذن أكرمك) فإنما أردت ْ
(أزورك) فقمت ْ
ص ِّدرت ولم ُيفصل بينيا وبين فعميا .
عمى الجمل الفعمية  ،فتنصب المضارع المستقبل المتصل إذا ُ

إذن
أن تكون مؤكدة جواب ارتبـ ـ ــط بمتقدم أو منبيو عمى سبب حصل في الحال نحو (إن تأتني ْ
واآلخرْ :
(إذن) فُيم الربط  ،وىي في الحالين غير عاممة ؛ َّ
ألن المؤكدات ال ُيعتمد
إذن أفعل ) فمو حذفت ْ
آتِك ) و (وا﵀ ْ

(إذن أنا أكرمك) ،ويجوز توسطيا وتأخيرىا،
عمييا والعامل ُيعتمد عميو  ،وتدخل ىذه عمى االسمية  ،فتقول ْ :
ِ
ومنو قولو تعالى  ﴿:قَالُوا لَئِ ْن أَ َكمَوُ ِّ
ون ﴾ [يوسف ]ٔٗ:فيي مؤكدة لمجواب
الذ ْئ ُ
صَبةٌ إَِّنا إِ ًذا لَ َخاس ُر َ
ب َوَن ْح ُن ُع ْ
ومرتبطة بما َّ
تقدم.
وذكر الرضي « َّ
أن أصمو (إذ) حذفت الجممة المضاف إلييا  ،وعوض منيا التنوين ،كما قُصد جعمو
(ٓٔٔ)
 ،فيي بذلك مركبة من (إذ) التي ىي ظرف
صالحاً لجميع األزمنة الثبلثة بعدما كان مختصاً بالماضي»

زمن ماض ومن جممة بعدىا تحقيقاً أو تقدي اًر  ،لكن حذفت الجممة تخفيفاً  ،وأُبدل التنوين منيا  ،كما في
ٍ
المتقدمين .
(حينئذ)(ٔٔٔ)  ،وىي عمى ىذا تكون اسماً ال حرفاً بخبلف القولين
َ
(إذن) صعب وقد
وقد أجمل أبو حيَّان ىذا
(إذن) بقولو  «:وتحرير معنى ْ
التباين بين العمماء في معنى ْ
ُ
اضطرب الناس في معناىا » (ٕٔٔ).

ـ(إذن) غير ُالعاممة ُالتي ُتفيد ُالتوكي؛ َّ
ألنيا وقعت بين اسم َّ
(إن)
والكبلم في اآلية القرآنية
ُّ
يختص ب ْ
الزمخشري في َّ
وخبرىا  .ولو تتَّبعنا كبلم َّ
يصرح في بعض المواطن َّ
(إذن) ىذه تدل عمى
الكشاف لوجدناه
ِّ
بأن ْ

معنى الجزاء  ،والمراد بو ىو جزاء الشرط الذي ُيقدره غالباً (ٖٔٔ).
ِ
اى ْم
ان َخ ْي ًار لَيُ ْم َوأَ َش َّد تَثْبِيتًا َ وِا ًذا َآلتَْيَن ُ
﴿ولَ ْو أََّنيُ ْم فَ َعمُوا َما ُي َ
ون بِو لَ َك َ
وعظُ َ
ففي تفسير قولو تعالىَ :
ِ
و(إذن) جواب لسؤال ُم َّ
يما ﴾ [النساء ]ٙٚ-ٙٙ:قال« :
قدر ،كأنو قيل :وماذا يكون ليم أيضاً
ِم ْن لَ ُدَّنا أ ْ
ْ
َج ًار َعظ ً
(ٗٔٔ)

.

إذن جواب وجزاء »
بعد التثبيت ؟ فقيل  :واذ ْن لو ثبتوا (آلتيناىم) ألن ْ
وف ــي قولـ ـ ــو تعالىَ ﴿ :ما ُنَنِّز ُل ا ْل َم َبلئِ َكةَ إِ َّال بِا ْل َح ِّ
(إذن)
ق َو َما َك ُانوا إِ ًذا ُم ْن َ
ين ﴾ [الحج ــر ]ٛ:قــال ْ «:
ظ ِر َ
جـ ـواب وجزاء ألنو جواب ليم وج ـ ـ ـ ـ ـزاء لشرط ُمقدر تقديره  :ولـ ـ ــو َّنزلنا المبلئكة ما كانوا منظرين وما أخر

عذابيم»(٘ٔٔ)  .وىذا ىو موقف َّ
(إذن) دائماً .
الزمخشري من ْ
حي ـ ـ ــان « وظاى ـ ـ ـر قول َّ
وقال أبو َّ
الزمخشري َّ
فيم منو َّأنيا تكون لممعنيين في
ألن ( ْ
إذن) جـ ـواب وجزاء ُ ،ي ُ
حال واحد عمى ِّ
كل حال  ...وقوفـ ـ ـاً مع ظاىر كبلم سيبويو »( ، )ٔٔٙولذلك تابع أبو حيَّان َّ
ي في تقدير
الزمخشر َّ
إذن) حرف جزاء وجواب وكثي اًر ما يتضح تقدير شرط وجزاء »(. )ٔٔٚ
الشرط بقولو ْ ( «:

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
متابعا سيبويو
أماُالسمينُفالُيختمفُموقفوُعنُالزمخشريُوأبيُحيان ،فقد وجدناه في أكثر من موطن
ً
بنص سيبويو»( ، )ٔٔٛوبيذا ُيكون ُردُّه ُعمىُالزمخشريُ
(إذن) ،قال «:
و(إذن) حرف جواب وجزاء ِّ
ْ
في معنى ْ
ليسُفيُمحم ِوُمنُوجيينُ:
أحدىما :أن موقفو ال يختمف عن موقف َّ
الزمخشري حتى يعترض عميو ،فكبلىما يتابع سيبويو في كونيا حرف

جواب وجزاء كما َّ
تقدم .

واآلخر :قال َّ
اى ْم ِم ْن
الزمخشري في إعراب قولو تعالى ﴿ َوِا ًذا َآلتَْيَن ُ
جواب لسؤال َّ
مقدرَّ ،
كأنو قيل وماذا يكون ليم أيضاً بعد التثبيت ،

جواب وجزاء»(. )ٜٔٔ

ِ
يما﴾ [النساء «: ]ٙٚ:و﴿ َوِا ًذا ﴾
لَ ُدَّنا أ ْ
َج ًار َعظ ً
اى ْم ﴾ ؛ َّ
ألن إذ ْن
فقيل  :واذ ْن لو ثبتوا ﴿ َآلتَْيَن ُ

ُي ِ
أن
ُُُوالغريبُأن ُىذاُالقولُقدُ َن َقمَ ُو ُالسمينُعنُالزمخشر
ْ
عتر َ
ض ُعميو  ،وكان من األ َْولى ْ
يُمنُدونُأن َ
يعترض عميو في ىذه اآلية  ،وال يمكن ِّ
عد رأي السمين ىنا مصداقًا لتطور فكره النحوي ؛ َّ
ألنيا سابقة لآلية

ُّ
مماُيدلُعمىُتباينُموقفوُفيُىذهُالمسألةُ.
موضوع البحث ،
الخاتمة ُ

توصل بحثنا إلى جممة نتائج يمكن إجماليا بما
شكر يميق وعظمتو وتوفيقو  ،وقد
نختم بحثنا بالشكر ﵀ تعالى ًا
َّ
يمي :
ٔ .كان لعدم الدقة في فَ ْيِم ما دونو الزمخشري في َّ
كشافو النصيب األكبر من تقُّوالت السمين الحمبي .
ّ
غير َّ
أن ىذا األمر ال ينيض
تباين توجييات السمين الحمبي إلى ُّ
ٕ .من الممكن ْ
أن نعزو ُ
تطور فكره النحوي َ ،
دليبل في أغمب المسائل التي درسناىا  ،ونصيرنا في ذلك ما َّ
تقدم في مسألة (إذن لمجواب والجزاء) .
تباين السمين الحمبي في آرائو تأثُّره ببعض شيوخو المغاربة .
ٖ .من أسباب ُ
معم ًما المسألة عمييم ،
ٗ .لم يسمم النحاة اآلخرون من تقُّوالت السمين الحمبي  ،فقد وجدناه ينسب ليم رًأيا ما ِّ
يصرحوا بما رصده .
أن بعضيم لم ِّ
والمتحقق ّ

يكن َّ
الضوابط والقواعد َّ
٘ .لم ِ
الزمخشري رىن َّ
النحوية التي اصطفاىا العمماء في تعيين المغة ،ولم يكن أسير
مذىب نحوي ما  .وا ْن ألمح إلى بصريتو في غير موضع من تفسيره  ،فيو أقرب إلى المذىب الذي يكون
بنحو ال يتعارض معيا ،غير ٍ
ٍ
آبو
تنتظميا آيات القرآن الكريم
قريباً من تخريج المسائل النحوية التي
ُ
بـالصِّناعة َّ
أما
النحوية ،
عول عميو كثي اًر في تقميب الوجوه اإلعرابية َّ .
يحكمو في ذلك كمِّو المعنى الذي َّ
ُ
السَّمين الحمبي فكان يتابع البصريين في أغمب توجيياتو النحوية  ،فيو شديد التمسك بأصول ىذه الصناعة

 ،وا َّن كثي اًر من ىذه الردود ىو نتيجة الختبلف العالِ َمين في المنيج .
 .ٙأغمب ردود السمين الحمبي في باب الحروف – موضوع البحث -كانت تتعمق بوجو ٍ
ثان ذكره الزمخشري
في معالجتو آليات القرآن الكريم .
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ىوامشُالبحثُُ :
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

المعجم الوسيط  ٛٓ/ٔ :مادة (ب ي ن) .

ُينظر :معجم المغة المعاصرة  ، ٕٚٗ/ٔ:باب (ب ي ن) .
ُينظر :الكتاب  ، ٕٕٛ/ٗ :والبديع في عمم العربية . ٜٗ٘/ٕ :

(ٗ)

تيذيب المغة  ، ٕٖٔ/ٜ :مادة (ق و ل ) .

()ٙ

ُينظر  :البديع في عمم العربية  ، ٜٗ٘/ٕ :وشرح ابن عقيل . ٖٔٓ/ٖ :
ُينظر  :لسان العرب (ردد)  ، ٕٔٚ/ٖ :وتاج العروس (ردد) . ٛٛ/ٛ :

()ٜ

ُينظر  :معجم األدباء ( إرشاد األريب إلى معرفة األديب)  ،شياب الدين أبو عبد ا﵀ ياقوت بن عبد ا﵀

(٘) ُينظر  :لسان العرب  ٘ٚٗ/ٔٔ :مادة (ق و ل)  ،وتاج العروس  ٕٜٙ /ٖٓ :مادة (ق و ل)  ،ومعجم المغة
العربية المعاصرة  ٖٔٛٚ/ٖ :مادة (ق و ل) .
()ٚ
()ٛ

ُينظر  :ردود المرادي وابن ىشام عمى ابن مالك في شرحييما لؤللفية (رسالة) . ٔ :

الرومي الحموي (ت ٕٙٙ :ىـ)  ،تحقيق  :إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت  ،طٔ  ٔٗٔٗ ،ىـ -
ٖ ٜٜٔم .

(ٓٔ) ُينظر  :االنتصار لسيبويو عمى المبرد  ،ألبي العباس ،أحمد بن محمد بن والد التميمي النحوي (تٖٖٕ :
ىـ)  ،دراسة وتحقيق :د .زىير عبد المحسن سمطان  ،مؤسسة الرسالة  ،طٔ  ٔٗٔٙ ،ىـ . ٜٜٔٙ -
(ٔٔ)

َّ
الكشاف . ٚٚ/ٕ :

(٘ٔ)

الكتاب . ٔٗٓ/ٕ :

(ٕٔ) الدر المصون . ٕٖٓ/٘ :
(ٖٔ) قَ أَر ْابن كثير وَن ِافع (وِان) م َخفّ َفة ( ُك ّبل لما) م َخفّفَة وقَ أَر ع ِ
لما)
اصم فى ِرَو َاية أَبى بكر ( َوِا ْن ُكبل) َخِفيفَة ( َّ
َ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُم َش ّد َدة  ،ينظر  :السبعة في القراءات . ٖٖٜ :
(إن)  ،وينظر  :تيذيب المغة ٘ٙ٘/ٔ٘ :مادة َّ
(ٗٔ) العين ٖٜٚ/ٛ :مادة َّ
(إن) .
()ٔٙ
()ٔٚ

()ٔٛ
()ٜٔ
(ٕٓ)
(ٕٔ)
(ٕٕ)
(ٖٕ)
(ٕٗ)

متن ألفية ابن مالك . ٖٔ :
البيــت لعاتكــة بنــت زيــد ُ ،ينظــر  :المقاصــد النحويــة فــي شــرح شـواىد األلفيــة  ، ٖٚ٘/ٕ:وخ ازنــة األدب ولــب
لباب لسان العربٖٖٚ/ٔٓ :

ُينظر :رصف المباني  ، ٜٔٓ :والتذييل والتكميل . ٔٗٔ/٘ :
َّ
الكشاف . ٚٚ/ٕ :
حاشية الشياب عمى البيضاوي . ٔٗٓ/ٗ :

المفصل البن يعيش . ٚٔ/ٛ :
المفصل  ، ٖٜ٘ :وشرح
ُينظر:
َّ
َّ
مشكل إعراب القرآن . ٖٔ٘/ٔ :
البيان في غريب إعراب القرآن . ٖٔٓ/ٕ :
ُينظر  :التبيان لمعكبري . ٘ٛ٘/ٔ :

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
(ٕ٘)
()ٕٙ

ُينظر  :شرح الرضي عمى الكافية . ٖٙٛ/ٗ :
َّ
الكشاف . ٖٗٙ/ٔ :

()ٕٚ

الدر المصون . ٕٗٚ/ٖ :

()ٕٜ

الدر المصون . ٖ٘/ٖ :

()ٕٛ

(ٖٓ)
(ٖٔ)

َّ
الكشاف . ٖٙٚ/ٔ :

ُينظر  :شرح التسييل البن مالك  ، ٖٔٗ/ٖ :والجنى الداني  ، ٖٔٓ :ومغني المبيب . ٔٗٙ/ٗ :
متن ألفية ابن مالك . ٕ٘ :

(ٕٖ)

ُينظر  :شرح ابن الناظم  ، ٕٙٔ :وأوضح المسالك  ، ٕٛ/ٖ :وشرح ابن عقيل . ٔٛ/ٖ :
البيت ألبي نخيمـة يعمـر بـن حـزن ُ ،ينظـر  :المقاصـد النحويـة فـي شـرح شـواىد شـروح األلفيـة ، ٕٕٔٔ/ٖ :

(ٖٗ)

ُينظر :ديوانو . ٕٖٔ :
ُينظ ــر  :أم ــالي اب ــن الش ــجري  ٘٘/ٔ :وٕ ، ٕٖٚ-ٕٕٚ/والمح ــرر ال ــوجيز  ، ٘٘ٛ/ٚ :والبح ــر المح ــيط :

()ٖٙ

ُينظر  :مغني المبيب  ، ٕٔ٘/ٗ :وشرح التصريح  ، ٙٗٓ/ٔ :ومعاني النحو . ٙٛ/ٖ :
ُينظر  :عدة السالك . ٕٛ/ٖ :

(ٖٖ)

(ٖ٘)

()ٖٚ

وشرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية . ٔٙ٘/ٕ :

ٕ ٗٓ٘/و٘. ٗٗ/

()ٖٛ

ُينظر  :الدر المصون . ٔ٘ٚ/٘ :
ُينظــر  :جــامع البيــان  ، ٕٔٚ/ٕٔ :ومجمــع البيــان  ،ٔٛ٘/ٗ :والبيــان فــي غريــب إعـراب القـرآن، ٖ٘٘/ٕ :

(ٓٗ)

ُينظر َّ :
الكشاف  ٖٙٚ/ٔ :و ٕ. ٕٜ٘/
ُينظر  :صحيح البخاري . ٔٙٛ/ٔ:

()ٖٜ

(ٔٗ)
(ٕٗ)

(ٖٗ)
(ٗٗ)

والجامع ألحكام القرآن  ، ٕٓٚ/ٔٓ :والتحرير والتنوير . ٖٜٗ/ٕ٘:

البيــت لؤلحــول الكنــدي وىــو فــي لس ـان العــرب ٔٚ/ٔ٘ :مــادة (طيــا)  ،وخ ازنــة األدب  ، ٖٗ٘/ٜ:وعج ـزه :
يي ِ
ان
ُم َّبردةً ْ
باتت عمى طَ َ
الفائق في غريب الحديث . ٜٖٔ/ٔ :
الدر المصون . ٘ٓ/ٙ :

(٘ٗ)

م  .ن  ، ٜٙ/ٔ :وينظر  :السَّمين الحمبي ودراساتو النحوية (أطروحة) . ٕٓ٘ :

()ٗٚ

م  .ن  ، ٖ٘ٓ/ٜ :وينظر . ٕٙٓ/ٜ:

()ٜٗ

َّات أ ِ
البيت لمراعي النميري ُ ،ينظر  :ديوانو  ، ٖٔٗ :وصدره َّ :
َحم َرٍة
الحرائُِر ال رب ُ
ىن َ
الدر المصون . ٖٔٔ/ٕ :

()ٗٙ

()ٗٛ

(ٓ٘)

الدر المصون . ٕٓٔ/ٙ :

َّ
الكشاف . ٕٗٙ/ٔ :
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(ٔ٘)
(ٕ٘)
(ٖ٘)

(ٗ٘)
(٘٘)
()٘ٙ
()٘ٚ

ُينظر  :شرح جمل الزجاجي البن عصفور  ، ٜٕٗ/ٔ:والجنى الداني . ٗٛ :
ُينظر :ضرائر الشعر . ٙٗ :

ُينظر :معاني القـرآن لؤلخفـش  ، ٕٔٚ/ٔ :والتبيـان لمعكبـري  ،ٜٔ٘/ٔ :وأنـوار التنزيـل  ،ٔٚٙ/ٔ :ومـدارك
التنزيل  ، ٔٙٚ/ٔ :وروح المعاني  ، ٚٛ/ٕ :والتحرير والتنوير . ٕٖٔ/ٕ :

ُينظر :المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم . ٙ٘ٔ :
ُينظر :البحر المحيط  ، ٜٚ/ٕ :والدر المصون . ٖٔٔ/ٕ :

ُينظر :الجنى الداني  ، ٕ٘ :والبرىان في عموم القرآن . ٕٖ٘/ٗ :
ُينظر :التبيان لمعكبري . ٜٔ٘/ٔ :

()٘ٛ

ُينظر :شرح التسييل البن مالك . ٔ٘ٗ/ٖ :
المفصل . ٔٗٚ/ٕ :
الجنى الداني  ، ٘ٔ :وينظر  :اإليضاح في شرح
َّ

(ٔ)ٙ

الدر المصون . ٖٔٔ/ٕ :

(ٖ)ٙ

الدر المصون . ٛٔ/ٔ :

()ٜ٘
(ٓ)ٙ

ىمع اليوامع . ٖٖٗ/ٕ :

(ٕ)ٙ

َّ
الكشاف . ٙٙ/ٔ :

(ٗ)ٙ

ينظر  :اإلنصاف  ٖٜٖ/ٔ :مسألة (. )٘ٚ

(٘)ٙ

لمفراء .ٖٗٔ/ٕ :
معاني القرآن َّ

()ٙٙ

ىــو مــن األبيــات المجيولــة القائــل ُ ،ينظــر  :المقاصــد النحويــة فــي شــرح شـواىد شــروح األلفيــة ، ٕٔٚٔ/ٖ :
وشرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية . ٔٙٔ/ٖ :

()ٙٛ

ُينظر الخصائص . ٕٖٚ/ٕ :
لمفراء  ، ٜ/ٔ :واعراب القرآن لمنحاس . ٔٚٚ/ٔ :
ُينظر  :الكتاب  ، ٕ٘ٛ/ٖ :ومعاني القرآن َّ

(ٔ)ٚ

َّ
الكشاف . ٙٗ/ٔ :

()ٙٚ

()ٜٙ

ُينظ ــر :المقتض ــب  ، ٖٕٔ/ٕ :واألص ــول ف ــي النح ــو  ، ٖٗٔ/ٔ :وش ــرح جم ــل الزج ــاجي الب ــن عص ــفور :
ٔ. ٖ٘ٔ/

(ٓ)ٚ

ُينظــر  :مشــكل إعـراب القـرآن  ، ٕٔٔ/ٔ :والبيــان فــي غريــب إع ـراب الق ـرآن  ، ٖٗ/ٔ :والمحــرر الــوجيز :
ٔ. ٕٔٓ/

(ٕ)ٚ

ُينظر  :مفاتيح الغيب  ، ٖٔ/ٕ :ومدارك التنزيل  ، ٖٛ/ٔ :والدر المصون . ٜٚ/ٔ :
البحر المحيط . ٔ٘ٗ/ٔ :

(ٖ)ٚ
(ٗ)ٚ

ُينظر  :الكتاب  ، ٔٙٔ/ٕ :وشرح الرضي عمى الكافية  ، ٕٜٙ/ٗ :والمساعد . ٖٓٚ/ٕ :
ُينظر  :االنتصاف فيما تضمنو َّ
الكشاف . ٙٙ/ٔ :

()ٚٚ

الكتاب . ٜٗٚ/ٖ :

(٘)ٚ
()ٚٙ

ُينظر َّ :
الكشاف . ٙٙ/ٔ :

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
()ٚٛ

ُينظر  :جامع البيان  ، ٕٓٙ/ٔ :والمحـرر الـوجيز  ، ٔٓٓ/ٔ :ومفـاتيح الغيـب  ، ٙ/ٕ :والتحريـر والتنـوير
. ٕٔٔ/ٔ :

()ٜٚ

المفصل البن يعيش . ٕ٘/ٛ :
المفصل  ، ٖٛٛ :وينظر  :شرح
َّ
َّ

(ٓ)ٛ

ُينظر  :وجوه التحدي واإلعجاز في األحرف المقطعة في أوائل السور . ٕٔ :
ُينظر َّ :
الكشاف .ٖٔٙ/ٔ :

(ٖ)ٛ

ُينظر :شرح التسييل البن مالك ،ٕٕٙ/ٔ :وشرح الرضي عمى الكافية  ،ٕٕٗ/ٖ :ومغني المبيب .ٖٖٛ/ٔ :
شرح التسييل البن مالك .ٕٕٙ/ٔ :

()ٛٙ

الكتاب . ٔ٘ٛ/ٔ :

(ٔ)ٛ
(ٕ)ٛ

(ٗ)ٛ
(٘)ٛ

()ٛٚ

الدر المصون .ٕٔ٘/ٔ :

شرح الرضي عمى الكافية . ٕٕٗ/ٖ :

ُينظــر  :معــاني الق ـرآن لمف ـراء  ، ٜٗٓ/ٕ :والمســائل المشــكمة (البغــداديات)  ، ٔٗٔ :وكشــف المشــكبلت :
ٕ ، ٔٔ٘ٓ/والجنى الداني  ، ٜٜٔ:وىمع اليوامع . ٕٙٓ/ٔ:
ينظر  :ديوانو  ، ٖٖٛ :األ َّ
َحذ  :المقطوع اليد  ،القميصُ ،ينظر :لسان العرب ٖٗٛ/ٖ :مادة (ح ذ ذ).
ُ
مغني المبيب . ٖٗٓ/ٔ :

()ٛٛ
()ٜٛ
(ٓ)ٜ

ُينظر َّ :
الكشاف . ٙ/ٖ :
ُينظر  :معترك األقران . ٘ٛ/ٕ :

(ٖ)ٜ

ُينظر  :ديوانو . ٖٗ :
شرح التسييل البن مالك ٕٖٙ/ٔ :

()ٜٙ

الدر المصون . ٕٔ٘/ٔ :

()ٜٛ

َّ
الكشاف . ٖ٘ٙ/ٕ :

(ٔ)ٜ
(ٕ)ٜ

(ٗ)ٜ
(٘)ٜ

َّ
الكشاف . ٔ٘٘-ٔ٘ٗ/ٔ :

ُينظر  :الدراسات النحوية والمغوية عند َّ
الزمخشـري  ، ٖٚ٘:وأثـر معـاني القـرآن لمف َّـراء ومعـاني القـرآن واع اربـو
لمزَّجاج في َّ
الكشاف َّ
َّ
ي ( أطروحة) . ٖٖٜ :
لمزمخشر ّ

( )ٜٚالدر المصون  ، ٕٙٛ/ٔٓ :وينظر  ، ٘٘ٗ/ٙ :والسَّمين الحمبي ودراساتو النحوية (أطروحة) .ٕ٘ٙ :
()ٜٜ

الدر المصون . ٕٚ٘/ٙ :

(ٓٓٔ)
(ٔٓٔ)
(ٕٓٔ)
(ٖٓٔ)

الكتاب . ٕٖٗ/ٗ :

ُينظر  :شرح الجمل البن عصفور . ٔٚٓ/ٕ :
ُينظر  :رصف المباني . ٖٙ :
لمقراء السبعة . ٕٓ/ٗ :
ُينظر  :الحجة َّ
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(ٗٓٔ)

ُينظ ـ ــر  :المقتص ـ ــد ف ـ ــي ش ـ ــرح اإليض ـ ــاح  ، ٔٓ٘ٗ/ٕ :ورص ـ ــف المب ـ ــاني  ، ٖٙ :وارتش ـ ــاف الض ـ ــرب :

(٘ٓٔ)

ُينظر  :التوطئة . ٔٗ٘ :
شرح التسييل البن مالك . ٜٔ/ٗ :

()ٔٓٙ
()ٔٓٚ

()ٔٓٛ

ٗ ، ٖٔٙ٘/والجنى الداني . ٖٙٗ :

تحفة الغريب  ، ٕٖٛ/ٔ :وُينظر  :المقتصد فـي شـرح اإليضـاح  ، ٔٓ٘ٙ/ٕ :وشـرح المفصَّـل البـن يعـيش
. ٖٔ/ٜ :
المفصل . ٖٗٗ :
َّ

()ٜٔٓ

ُينظـ ــر  :ارتشـ ــاف الضـ ــرب  ، ٔٙ٘٘/ٗ :وتوضـ ــيح المقاصـ ــد  ، ٕٔٗٔ/ٗ :ومغنـ ــي المبيـ ــب ، ٔٔٔ/ٔ :

(ٓٔٔ)

شرح الرضي عمى الكافية . ٖٜ/ٗ :

(ٔٔٔ)
(ٕٔٔ)
(ٖٔٔ)
(ٗٔٔ)
(٘ٔٔ)
()ٔٔٙ
()ٔٔٚ

والبرىان في عموم القرآن . ٔٛٚ/ٗ :

ُينظر  :البرىان في عموم القرآن . ٔٛٚ/ٗ :
البحر المحيط . ٙٓٛ/ٔ :
ُينظر َّ :
الكشاف  ٖٜٙ/ٕ :وٖ. ٕٖٓ/
َّ
الكشاف. ٕ٘ٙ/ٔ :
م.ن . ٖ٘٘/ٕ :
البحر المحيط . ٕٜٛ/ٖ :
م  .ن . ٔٓٛ/ٙ :

()ٔٔٛ

الســمين الحمبــي ود ارســاتو النحويــة
الــدر المصــون  ، ٔٙٙ/ٕ :وينظــر  ٕٖ/ٗ :ؤٕٕ و ٙ٘ٙو٘ ، ٖٛٗ/و َّ

()ٜٔٔ

َّ
الكشاف . ٕ٘ٙ/ٔ :

(أطروحة) . ٜٔٔ :

المصادر والمراجع
أوالً  :الكتب المطبوعة



القرآن الكريم

 ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،لمحمد بن يوسف َّ
األندلسي (ت٘ٗٚىـ ) ،تحقيق
حيان
الشيير بأبي ّ
ّ
المدني  ،القاىرة  ،طٔ،
حمد ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب  ،مطبعة
الدكتور رجب عثمان ُم َّ
ّ
ٔٗٔٛىـ ـ ـ ـ ـ ٜٜٔٛم.

َّراج َّ
 األصول في َّ
البغدادي (تٖٔٙىـ) ،تحقيق الدكتور
حوي
النحو ،ألبي بكر ُم َّ
ّ
الن ّ
حمد بن سيل بن السّ
الرسالة ،بيروت  ،لبنان  ،ط ٖ ٔٗٔٚ ،ىـ ـ ـ ٜٜٔٙم .
عبد الحسين
الفتمي ،مؤسسة ِّ
ّ
 إعراب القرآن  ،ألحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بأبي جعفر َّ
النحاس( ت ٖٖٛه)  ،تحقيق:
الدكتور زىير غازي زاىد  ،عالم الكتب ومكتبة النيضة العربية  ،طٕ ٔٗٓ٘ ،ه ـ ـ ٜ٘ٔٛم.
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ى
العموي (ٕٗ٘ه) ،تحقيق :الكتور
الح َسني
 أمالي ابن الشجري  ،ليبة ا﵀ بن عمي بن َّ
محمد بن حمزة َ
ّ
محمود محمد الطناحي  ،الناشر مكتبة الخانجي  ،القاىرة( ،د  .ت) .
 االنتصار لسيبويو عمى المبرد  ،ألبي العباس ،أحمد بن محمد بن والد التميمي النحوي (ت ٖٖٕ :ىـ) ،
دراسة وتحقيق :د .زىير عبد المحسن سمطان  ،مؤسسة الرسالة ،طٔ  ٔٗٔٙ ، ،ىـ  ٜٜٔٙ -م .

 االنتصاف فيما تضمنو َّ
الكشاف من وجوه االعتزال ،ألحمد بن محمد بن المنير اإلسكندري (ٖٙٛه)،
مطبوع بيامش َّ
الكشاف  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان  ،طٕٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٔ-م .

 اإلنصاف في مسائل الخبلف بين النحويين البصريين والكوفيين ،لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي سعيد

حمد محيي ا ِّلدين عبد الحميد  ،مطبعة
المعروف بأبي البركات األنباري (ت ٘٘ٚه)  ،تحقيقُ :م َّ
السعادة ،ط ٗ ٖٔٛٓ ،ه ـ ـ ٜٔٔٙم .

 أنوار التَّنزيل وأسرار التَّأويل  ،لعبد ا﵀ بن عمر بن محمد أبي سعيد الشيرازي البيضاوي (٘ٙٛىـ) ،
مؤسسة األعممي لممطبوعات ،بيروت  ،لبنان  ،طٔ ٔٗٔٓ ،ه ـ ـ ٜٜٓٔم .
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ألبي محمد عبد ا﵀ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد ا﵀
ي(تٔٚٙه) ،تحقيق :محمد محيي ِّ
الدين عبد الحميد  ،المكتبة العصريَّة ،
المعروف بابن ىشام األنصار ّ
صيدا ،بيروت( ،د  .ت) .

المفصل  ،ألبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي(ت ٙٗٙه)،
 اإليضاح في شرح
َّ
تحقيق وتقديم :الدكتور موسى بناي العميمي  ،مطبعة العاني  ،بغدادٜٕٔٛ ،م .

 البحر المحيط ،لمحمد بن يوسف َّ
األندلسي (ت ٘ٗٚه)  ،دراسة وتحقيق :عادل أحمد
حيان
الشيير بأبي ّ
ّ
عبد الموجود وآخرين ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،لبنان  ،طٔ  ٖٔٗٔ ،ه ـ ـٖٜٜٔم .

 البديع في عمم العربية ،مجد الدين أبو السعادات الشيباني الجزري ابن األثير (ت  ٙٓٙىـ)  ،تحقيق
ودراسة :د .فتحي أحمد عمي الدين ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  -المممكة العربية السعودية  ،طٔ،
ٕٓٗٔ ىـ .

 البرىان في عموم القرآن ،لبدر ِّ
حمد أبي الفضل
شي ( تٜٗٚىـ ) ،تحقيق ُم َّ
الدين ُم َّ
حمد بن عبد ا﵀ ّ
الزرك ّ
إبراىيم  ،مكتبة دار التراث ،القاىرة  ،ط ٖ ٔٗٓٗ ،ه ـ ـ ٜٗٔٛم.
 البيان في غريب إعراب القرآن ،لعبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد المعروف بأبي البركات األنباري (ت
العامة لمكتاب  ٔٗٓٓ ،ه ـ ـ ٜٓٔٛم
٘٘ٚه)  ،تحقيق :الدكتور طو عبد الحميد طو  ،الييئة المصريَّة َّ

الزبيدي (ٕ٘ٓٔه) ،تحقيق :مجموعة
 تاج العروس من جواىر القاموس  ،لمسيد محمد مرتضى الحسيني َ
من الباحثين  ،مطبعة حكومة الكويت .
العكبري (ت ٙٔٙه)  ،تحقيق :عمي محمد
 التبيان في إعراب القرآن  ،لعبد ا﵀ بن الحسين أبي البقاء ُ
الحمبي وشركاه ٜٔٚٙ ،م .
البجاوي ،عيسى البابي
ّ
ّ
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 التحرير والتنوير  ،لمشيخ محمد الطاىر بن عاشور (ٕٖٔٔه)  ،الدار التونسية لمنشر  ،تونس ،
ٜٗٔٛم .
 تحفة الغريب في الكبلم عمى مغني المبيب  ،لبدر الدين الدماميني (ٕٛٚه)  ،تحقيق :محمد بن مختار
الموحي  ،عالم الكتب الحديث  ،أربد  ،األردن ٕٓٔٔ ،

 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل  ،لمحمد بن يوسف َّ
األندلسي (٘ٗٚه) ،
حيان
الشيير بأبي ّ
ّ
تحقيق :الدكتور حسن ىنداوي  ،دار القمم  ،دمشق  ،ط ٜٔٔٗٔ ،ه ـ ـ ٜٜٔٛم .
 تيذيب المغة  ،لمحمد بن أحمد أبي منصور األزىري (ٖٓٚه) ،تحقيق :عبد السبلم محمد ىارون  ،دار
القومية العربية لمطباعة ومطابع سجل العرب  ،القاىرة ٜٔٙٗ ،م .
 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ،لمحسن بن قاسم بن عبد ا﵀ بن عمي المعروف بابن أم

قاسم المرادي (ٜٚٗه) ،شرح وتحقيق :الدكتور عبد الرحمن عمي سميمان  ،دار الفكر العربية  ،القاىرة ،

طٔ ٕٕٔٗ ،ه ـ ـ ٕٔٓٓم .
المطوع ٜٔٛٓ ،م .
 التوطئة  ،ألبي عمي الشموبيني (٘ٗٙه)  ،دراسة وتحقيق :الدكتور يوسف أحمد
َّ
َّ
ي (ٖٓٔه) ،تحقيق :محمود محمد
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،ألبي جعفر ُم َّ
حمد بن جرير الطبر ّ
شاكر  ،الناشر مكتبة ابن تيمية  ،القاىرة  ،ط ٕ ( ،د  .ت) .
تضمنو من السَُّّنة وآي الفرقان  ،لمحمد بن أحمد بن أبي بكر أبي عبد
 الجامع ألحكام القرآن والمبيِّن لما
َّ
ُّ
الرسالة  ،ط ٔ ،
ا﵀
ركي ،مؤسَّسة ِّ
القرطبي (ٔٙٚه) ،تحقيق :الدكتور عبد ا﵀ عبد ُ
المحسن الت ّ
ّ
ٕٔٗٚه ـ ـ ٕٓٓٙم .

الدكتور فخر ِّ
الدين
ادي (ت ٜٚٗه)  ،تحقيقّ :
 الجنى الداني في حروف المعاني  ،لمحسن بن قاسم المر ّ
قباوة  ،واألستاذ محمد نديم فاضل  ،دار الكتب العمميَّة  ،بيروت  ،لبنان  ،طٖٔٔٗٔ ،ه ـ ـٕٜٜٔم .
 حاشية الشياب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عمى تفسير البيضاوي ،ألحمد بن محمد بن عمر
شياب الدين الخفاجي (ٜٔٓٙه) ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان  ،د .ت .

لمقراء السبعة  ،لمحسن بن عبد الغفار أبي عمي الفارسي(تٖٚٚه)  ،تحقيق :بدر ِّ
الدين قيوجي
 الحجة َّ
ّ
وبشير جويجاتي  ،دار المأمون لمتُّراث  ،دمشق  ،ط ٔ ٔٗٓٗ ،ه ـ ـ ٜٗٔٛم .

البغدادي (ٖٜٔٓه) ،تحقيق وشـرح :عبد
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر بن عمر
ّ
المدني  ،القاىـرة ،مصر ،ط ٗ ٔٗٔٛ ،ه ـ ـ ٜٜٔٚم .
حمد ىارون  ،مطبعـة
السَّـبلم ُم َّ
ّ
 الخصائص  ،لعثمان بن جني المعروف بأبي الفتح (ٕٖٜه) ،تحقيق :محمد عمي ا َّلن َّجار ،عالـم الكتب ،
بيروت  ،لبنان  ،ط ٔ ٕٔٗٚ ،ه ـ ـ ٕٓٓٙم .

 الدراسات النحوية والمغوية عند َّ
الزمخشري  ،لمدكتور فاضل صالح السامرائي  ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،
ودار النذير لمطباعة والنشر والتوزيع ٖٜٔٛ ،ه ـ ـ ٜٓٔٚم .
ـي (ٚ٘ٙه) ،تحقيق:
ُّ 
الدر المصون في عمـوم الكتاب المكنون  ،ألحمد بن يوسف المعروف بالسَّمين الحمب ّ
الخراط  ،دار القمم  ،دمشق  ،طٔ ٔٗٓٙ ،ه .
الدكتور أحمد ُم َّ
حمد ّ

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
الباحثى/قادمىكاظمىحدنىالطباديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.د.ىرالءىكاظمىجادم

ى
 ديوان الراعي النميري  ،شرح :الدكتور واضح الصَّمد  ،دار الجيل  ،بيروت  ،ط ٔٔٗٔٙ ،ه ـ ـ ٜٜ٘ٔم
 ديوان طرفة بن العبد  ،شرح األعمم الشنتمري  ،تحقيق :دريد الخطيب ولطفي الصقال ،المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ٕ ٕٓٓٓ ،م .

 ديوان الفرزدق  ،شرحو وضبطو َّ
وقدم لو األستاذ عمي فاعور  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط
ٔ  ٔٗٓٚ ،ىـ ٜٔٛٚ -م .
 رصف المباني في شرح حروف المعاني  ،ألحمد بن عبد النور المالقي (ٕٓٚه) ،تحقيق :أحمد محمد
الخراط ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق( ،د.ت).
َّ

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ،لشياب الدين محم ـ ــود أبي الفضل اآللوسي
البغدادي (ٕٓٔٚه) ،دار إحي ـ ــاء التراث العربي ،بيروت  ،لبنان ( ،د  .ت) .

السبعة في القراءات  ،البن مجاىد (ٕٖٗه) ،تحقيق :الدكتور شوقي ضيف  ،دار المعارف  ،القاىرة ،
َّ 
مصرٜٕٔٚ ،م .
العقيمي (تٜٚٙه) ،تحقيق :محمد
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ،لعبد ا﵀ ابن عقيل بياء الدين
ّ
محيي الدين عبد الحميد  ،دار مصر لمطباعة  ،القاىرة  ،ط ٕٓ ٔٗٓٓ ،ه ـ ـ ٜٓٔٛم .
 شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك  ،لبدر الدين محمد بن مالك أبي عبد ا﵀ (ٙٛٙه) ،تحقيق :محمد
باسل عيون السود  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ٔ ٕٔٗٓ ،ه ـ ـ ٕٓٓٓم .

 شرح التسييل  ،لجمال الدين محمد بن عبد ا﵀ الطائي الجياني األندلسي المعروف بابن مالك (ٕٙٚىـ) ،
تحقيق :الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون  ،ىجر  ،ط ٔ ٜٜٔٓ ،م .
 شرح التصريح عمى التوضيح ( التصريح بمضمون التوضيح في النحو) ،لخالد بن عبد ا﵀ األزىري
(ٜ٘ٓه) ،تحقيق :محمد باسل عيون السود  ،دار الكتب العممية  ،بيروت لبنان  ،ط ٔ ٕٔٗٔ ،ه ـ ـ
ٕٓٓٓم .

 شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) ،البن عصفور األشبيمي (ٜٙٙه) ،تحقيق :الدكتور صاحب أبي
جناح  ،مطابع مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصل ٕٔٗٓ ،ه ـ ـ ٕٜٔٛم .
 شرح الرضي عمى الكافية  ،لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي (ٙٛٙه) ،تصحيح
وتعميق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قازيونس  ،بنغازي ،ط ٕ ٜٜٔٙ ،م .

 شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية  ،محمد بن محمد حسن ُشَّراب  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
– لبنان  ،طٔ  ٕٔٗٚ ،ىـ ٕٓٓٚ -م .

المفصل  ،ليعيش بن عمي بن يعيش أبي البقاء موفق الدين النحوي (ٖٗٙه) ،صحَّحو وعمَّق عميو
 شرح
َّ
جماعة من العمماء ُ ،عنيت بطبعو ونشره إدارة الطباعة المنيرية ،مصر  ( ،د  .ت ) .
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حماد الجوىري (ٖٖٜه) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ،إلسماعيل بن َّ
َّ
عطار ،دار العمم لممبليين  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ٗ ٜٜٔٓ ،م .
 صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل أبو عبد ا﵀ البخاري (ت ٕ٘ٙى ــ)  ،تحقيق  :محمد زىير بن
ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة  ،طٔ ٕٕٔٗ ،ىـ .
 ضرائر الشعر  ،البن عصفور األشبيمي (ت ٜٙٙه)  ،تحقيق :السيد إبراىيم محمد  ،دار األندلس
لمطباعة والنشر والتوزيع  ،ط ٔ ٜٔٛٓ ،م .

 عدة السالك إلى ألفية ابن مالك  ،لمحمد محيي الدين عبد الحميد  ،مطبوع بيامش أوضح المسالك .
المكتبة العصريَّة  ،صيدا  ،بيروت ( ،د  .ت) .
 العين  ،لمخميل بن أحمد أبي عبد الرحمن الفراىيدي (ت٘ٔٚىـ)  ،تحقيق :ميدي المخزومي وابراىيم

السامرائي  ،دار الرشيد  ،و ازرة الثقافة واإلعبلم  ،بغداد ٜٔٔٛم .
 الفائق في غريب الحديث َّ ،
لمعبلمة جار ا﵀ محمود بن عمر َّ
الزمخشري (ت ٖ٘ٛه) ،تحقيق :محمد
عمي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراىيم  ،دار الفكر ،بيروت  ،لبنانٔٗٔٗ ،ه ـ ـ ٖٜٜٔم .
حمــد ىــارون،
 الكتــاب  ،ألبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر (ٓٔٛه) ،تحقيــق وش ـرح :عبــد َّ
الســبلم ُم َّ
مطبعة المدني  ،القاىرة  ،ط ٖ ٔٗٓٛ ،ه ـ ـ ٜٔٛٛم.

َّ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  ،ألبي القاسم محمود بن عمر
َّ
الزمخشري(ت ٖ٘ٛه)  ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان  ،طٕ

ٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٔ-م .
 كشف المشكبلت وايضاح المعضبلت  ،ألبي الحسن عمي بن الحسين جامع العموم األصبياني الباقولي
(ت ٖٗ٘ه)  ،حقَّقو وعمَّق عميو :الدكتور محمد أحمد الدالي  ،مطبعة الصباح  ،دمشق ٔٗٔ٘ ،ه ـ ـ
ٜٜٗٔم .
 لسان العرب ،لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور أبي الفضل األفريقي المصري (ٔٔٚه) ،دار
صادر ،بيروت( ،د  .ت) .

 متن ألفية ابن مالك  ،ضبطيا وعمَّق عمييا الدكتور عبد المطيف بن محمد الخطيب ،مكتبة دار العروبة
لمنشر والتوزيع ،الكويت ،ط ٔ ٕٔٗٚ ،ه ـ ـ ٕٓٓٙم .

 مجمع البيان لعموم القرآن ،لئلمام الفضل بن الحسن أبي عمي الطَّبرسي (٘ٗٛه) ،مؤسسة اليدى لمنشر
والتوزيع  ،طيران ،الجميورية اإلسبلمية في إيران ٔٗٔٚ ،ه ـ ـ ـ ٜٜٔٚم .
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،لعبد الحق بن عطية أبي محمد األندلسي (٘ٗٙه) ،تحقيق
الرحالة الفاروق وآخرين  ،مطبوعات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسبلمية ـ ـ إدارة الشؤون اإلسبلمية،
وتعميقَّ :
الدوحة  ،قطر  ،ط ٕ ٕٔٗٛ ،ه ـ ـ ٕٓٓٚم .

تبا ُونُىرأيىالدمونىالحلبيى(ىتى652هــى)ىوتَقَوُّالتُهىفيىرُدُوْدِهِىالنحووَّظىفيىبابىالحروفىفيىكتابهى((الدرى
المَصُون))ىرلىىالزمخذريى(تى535هـ) ى
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ى
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) ،لعبد ا﵀ بن أحمد بن محمود أبي البركات النسفي
وخرج أحاديثو :يوسف عمي بديوي  ،دار الكمم الطيب  ،بيروت ودمشق  ،ط ٔ ،
(ٓٔٚه) ،حقَّقو َّ
ٜٔٗٔه ـ ـ ٜٜٔٛم .

 المسائل المشكمة المعروفة بالبغداديات  ،لمحسن بن أحمد أبي عمي الفارسي النحوي (تٖٚٚه) ،دراسة
وتحقيق :صبلح الدين عبد ا﵀ السنكاوي  ،مطبعة العاني  ،بغداد ( ،د  .ت) .
العقيمي (تٜٚٙه) ،تحقيق وتعميق :الدكتور
 المساعد عمى تسييل الفوائد ،لعبد ا﵀ ابن عقيل بياء الدين
ّ
محمد كامل بركات ،مركـز البحث العممي واحياء التراث اإلسبلمي ،جامعة أم القرى  ،ط ٔ ٕٔٗٓ ،ه ـ ـ ـ
ٕٜٔٛم .

 مشكل إعراب القرآن ،لمكي بن أبي طالب أبي محمد القيسي (تٖٗٚه)  ،تحقيق :الدكتور حاتم صالح
الضامن ،دار البشائر لمطباعة والنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط ٔ ٕٔٗٗ ،ه ـ ـ ٖٕٓٓم .
 معاني القرآن ،لسعيد بن مسعدة أبي الحسن األخفش األوسط (ٕ٘ٔه) ،تحقيق :الدكتورة ىدى محمود
قراعة ،مطبعة المدني ،مصر  ،ط ٔ ٔٗٔٔ ،ه ـ ـ ٜٜٓٔم.

حمد
 معاني القرآن ،ليحيى بن زياد أبي زكريا َّ
وم َّ
الفراء ( تٕٓٚىـ ) ،جٔ ،تحقيق :أحمد يوسف نجاتي ُ ،
حمد عمي َّ
عمي َّ
الن َّجار  ،وجٖ  ،تحقيق :عبد الفتَّـاح إسماعيل شمبي ،دار
الن َّجار  ،وجٕ  ،تحقيقُ :م َّ
السرور ( ،د  .ت) .

 معاني النحو ،لمدكتور فاضل صالح السامرائي  ،شركة العاتك لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة  ،ط ٕ ،
ٖٕٗٔه ـ ـ ٖٕٓٓم .

 معترك األقران في إعجاز القرآن  ،لعبد الرحمن بن أبي بكر جبلل الدين السيوطي (ت ٜٔٔه) ،
ضبطو وصححو وكتب فيارسو أحمد شمس الدين ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط ٔ ،
ٔٗٓٛه ـ ـ ٜٔٛٛم .
 معجم األدباء ( إرشاد األريب إلى معرفة األديب) ،شياب الدين أبو عبد ا﵀ ياقوت بن عبد ا﵀ الرومي

الحموي (ت ٕٙٙ :ىـ)  ،تحقيق  :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت  ،طٔ  ٔٗٔٗ ،ىـ -
ٖ ٜٜٔم .

 معجم المغة العربية المعاصرة  ،د  .أحمد مختار عبد الحميد عمر (تٕٗٗٔىـ)  ،عالم الكتب  ،طٔ ،
 ٕٜٔٗىـ  ٕٓٓٛ -م .

 المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم ،لمحمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاىرة،
ٖٗٔٙه ـ ـ ٜ٘ٗٔم .
 المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،إبراىيم مصطفى ،و أحمد الزيات  ،وحامد عبد القادر،
ومحمد النجار ،دار الدعوة  ،د.ت .
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 مغني المبيب عن كتب األعاريب  ،ألبي محمد عبد ا﵀ جمال الدين بن ىشام األنصاري (تٔٚٙه)،
تحقيق وشرح :الدكتور عبد المطيف محمد الخطيب  ،مطابع السياسة  ،الكويت  ،ط ٔ ٕٔٗٔ ،ه ـ ـ
ٕٓٓٓم .

الدين ابن العبلّمة ضياء ِّ
الرازي فخر ِّ
ِ
المشتير
الدين عمـر
 مفاتيح الغيب ( التَّفسير الكبير ) ،لمحمد َّ
ِ
الري (ت ٙٓٙه)  ،دار الفكر ،ط ٔ ٔٗٓٔ ،ىـ ـ ـ ٜٔٔٛم .
بخطيب َّ

المفصل في صنعة اإلعراب ،لجار ا﵀ محمود بن عمر أبي القاسم َّ
الزمخشري (تٖ٘ٛه)  ،تحقيق:

َّ
الدكتور عمي بو ممحم  ،مكتبة اليبلل  ،بيروت  ،ط ٔ ٜٜٖٔ ،م .

 المقاصد النحوية في شرح شواىد شروح األلفية المشيور بـ «شرح الشواىد الكبرى»  ،بدر الدين محمود
بن أحمد بن موسى العيني (ت٘٘ ٛىـ)  ،تحقيق  :أ .د .عمي محمد فاخر ،أ .د .أحمد محمد توفيق
السوداني ،د .عبد العزيز محمد فاخر  ،دار السبلم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاىرة  ،طٔ ،

ٖٔٗٔ ىـ  ٕٓٔٓ -م .
 المقتصد في شرح اإليضاح  ،لعبد القاىر الجرجاني (تٔٗٚه)  ،تحقيق :الدكتور كاظم بحر المرجان ،
دار الرشيد لمنشر  ،العراق ٜٕٔٛ ،م .

 المقتضب  ،لمحمد بن يزيد أبي العباس المبرد (ت ٕ٘ٛه)  ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة
إحياء التراث اإلسبلمي  ،القاىرة ٔٗٔ٘ ،ه ـ ـ ٜٜٗٔم .
 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،لجبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(تٜٔٔه) ،
تحقيق :أحمد شمس الدين  ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط ٔ ٔٗٔٛ ،ه ـ ـ ٜٜٔٛم .
َّ
المقطعة في أوائل السور ،لمدكتور فيد عبد الرحمن بن سميمان
 وجوه التحدي واإلعجاز في األحرف
الرومي ،مكتبة التوبة  ،الرياض  ،ط ٔ ٔٗٔٚ ،ه ـ ـ ٜٜٔٚم.
ثانياً  :الرسائل واألطاريح الجامعية

لمزَّجاج في َّ
الكشاف َّ
لمفراء ومعاني القرآن واعرابو َّ
ي ـ ـ دراسة نحوية ـ ـ ـ  ،سعدون
 أثر معاني القرآن َّ
لمزمخشر ّ
أحمد عمي  ،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية (ابن رشد) جامعة بغداد ٕٕٓٓ ،م
 ردود المرادي وابن ىشام عمى ابن مالك في شرحييما لؤللفية  ،مديحة عبد عمي الشمري  ،رسالة ماجستير ،
كمية اآلداب جامعة بغداد ٕٔٗٗ ،ه ـ ـ ٕ٘ٓٓم .
 السَّمين الحمبي ودراساتو النحوية في كتابو الدر المصون في عموم الكتاب المكنون  ،ىيثم طو ياسين حسين،
أطروحة دكتوراه  ،كمية اآلداب الجامعة المستنصرية ٕٔٗٔ ،ه ـ ـ ـ ٕٔٓٓم .

