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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
يشتمل هذا البحث على :التعريف بابن جني ،مؤلف كتاب( :اللمع في العربية )،
والتعريف بالعكبري ،مؤلف كتاب ( :المتبع في شرح اللمع) وأهم المسةالل النحيية
الكيفي  ،في كتاب( :المتبع في شرح اللمع) مع ذكر أدل الكيفيين ،النقلي والقياسي ،
فيما ذهبيا إليه من آراء.
ُ

الكلماتُالمفتاحية :ابن جني ،العكبري ،النحي الكيفي ،النقل ،القياس.
ُ
مقدمةُ:
كان لظهير المدرس الكيفي في النحي تأثير في النحي العربي ،وكةان ههيرهةا
بعد المدرس البصةري  ،وكةان للكةيفيين أعةالم بةارمون ،مةنهم :الكسةالي ،والرةراء،
وثعلة  ،وهةةؤالء وميةةرهم كا ةةا لهةةم آراء حيية  ،جةةديرا بالبحةةث والدراسة  ،و ةةد
اسةتندوا فةةي آرالهةم إلةةى أدلة  ،قلية  ،و ياسةةي  ،وهةي األخةةرت تحتةال إلةةى الترصةةيل
والشرح .و د اخترت أحد الكت النحيية  ،وهةي كتةاب المتبةع فةي شةرح اللمةع ألبةي
البقاء العكبري ،ألخرل منه أهم المسالل النحيي الكيفي  ،فةي بحةث بعنةيان :النحةي
الكيفي في كتاب المتبع في شرح اللمع".
الهدف مةن البحةث :يهةدف البحةث إلةى اسةت رال ا راء النحيية الكيفية مةن كتةاب
المتبع ،وتيضيحها للقارئ بأدلتها النقلي والقياسي .
الدراسات السابق على كتةاب المتبةع :مةن الدراسةات السةابق علةى المتبةع :أ  -مآخةذ
العكبةري علةةى ابةةن جنةي فةةي المتبةةع .ب -اعتراضةةات أبةي البقةةاء العكبةةري النحيية
على النحاا في كتابه المتبع في شرح اللمع.
و سما البحث ،إلى مقدم  ،وثالث مطال  ،األول يتناول :التعريةف بةابن جنةي
مؤلف كتاب (اللمع) ،والثا ي يتناول :التعريةف بةالعكبري ،مؤلةف كتةاب( :المتبةع)،
والثالث :يتناول المسالل النحيي الكيفي الياردا في كتاب المتبع في شرح اللمع ،ثم
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تأتي بعد ذلك خاتم للبحث ،سةأذكر فيهةا أهةم النتةالل التةي تيإةلا إليهةا ،تعقبهةا المة
بالمصادر ،التي اعتمدت عليها في كتاب هذا البحث.
و ةةد اتبعةةا فةةي هةةذا البحةةث المةةنهل اليإةةري ،وذلةةك بةةذكر ةةيل الشةةارح ،ثةةم التعقية
عليه ،بذكر أدل الكيفيين ،وذلك بعةر الشةاهد الشةعري إن وجةد ،وذكةر اللةه إن
كان منسيبا ،وكتاب البحر وميضع الشاهد ،ووجةه االستشةهاد بةه ،وشةرح الكلمةات
الغامض  ،كل ذلك في المتن ،ولم أتعر إلى ر ّد البصريين على الكيفيين.
ُ
المطلبُاألولُ :التعريف بابن جني مؤلف كتاب (اللمع)
ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ
()1
ميلده :ولد ابن جني بمدين الميإل بالعراق ،بل الثالثين والثالثمال للهجرا.
اسمه ولقبه :هي أبي الرتح عثمان بن جني ،كان أبيه ممليكا روميا لسليمان بن فهد
()2
األمدي الميإلي.
شأته :شأ عثمان بن جني في الميإل ،ثم ا تقل إلى بغداد ،وتلقى تعليمه فيها ،ثم تيلى
()3
التدريس بها.
شةةييخه :مةةن أهةةم شةةييخه الةةذين تلقةةى عةةنهم العلةةم :أبةةيعلي الرارسةةي ،الةةذي الممةةه
()4
أربعين سن  ،وأخذ عنه النحي والتصريف.
تالميذه :ممن أخذ عنه العلم :أبي القاسم الثما يني ،وأبي أحمد عبد السةالم البصةري،
()5
وأبي الحسن علي بن عبيد هللا السمسمي.
إشةةةادا العلمةةةاء بةةةه :ةةةاليا عنةةةه :كةةةان مةةةن حةةةذاق األدب ،وأعلمهةةةم بعلةةةم النحةةةي
والتصريف )6(.و ال ابن األ باري" :فإ ه لم يصنف أحد في التصريف ،وال تكلم فيه أحسن
()8
وال أدق كالما ً منه ،)7(".و ال عنه المتنبي" :ابن جنّي أعرف بشعري مني".
مصنراته :ترك ابن جني مصنرات كثيرا ،منها :سر الصناع  ،و كتاب المنصف في
شرح كتاب المام ي في التصريف ،وكتاب ال صالص ،والكافي في شرح القيافي،
والتمام في شةعر الهةذليين ،والمقصةير والممةدود ،والمحتسة فةي شةياذ القةراءات،
( )1ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان  ،242 / 3الذهبي ،سير أعالم النبالء .01 / 01
( )2ينظر :ابن األ باري ،زه األلباء ص .ُ244
( )3ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان .242 / 3
( )4ينظر :ابن األ باري ،زه األلباء ص .245
( )5ينظر :ابن األ باري ،زه األلباء ،ص  ،245الذهبي ،سير أعالم النةبالء  ،01 / 01السةيييي ،بغية
اليعاا .032 / 2
( )6ينظر :الحميي ،معجم األدباء  ،0525السيييي ،بغي اليعاا .032 / 2
( )7ابن األ باري ،زه األلباء ص .244
( )8الريررومآبادي ،البلغ ص  ،015الزركلي ،األعالم .214 / 4
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وترسير دييان المتنبي( ،)9وكتاب اللمع( ،)10وله شةروح كثيةرا( ،)11منهةا شةرح أبةي
البقاء العكبري ،المسمى( :المتبع) ،وهي الذي سيكين ميضيع بحثي.
وفاتةةه :تُةةيفَ اي ابةةن جنةةي – رحمةةه هللا – ببغةةداد يةةيم الجمعة  ،لليلتةةين بقيتةةا مةةن شةةهر
إرر ،سن اثنتين وتسعين وثالثمال للهجرا ،)12(.و يل :تُيفَي في شهر إرر ،سةن
اثنتين وسبعين وثالثمال للهجرا( ،)13واألول أرجح.
ُ
ُ:التعريف بالعكبري ،مؤلف كتاب ( :المتبع)ُ
المطلبُالثاني ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
()14
،
ميلةةده :ولةةد أبةةي البقةةاء العكبةةري ببغةةداد ،أوالةةل سةةن ثمةةان وثالثةةين وخمسةةمال
()15
و يل :ولد في حدود تسع وثالثين.
اسمه ولقبه :هي :عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بةن الحسةين محة الةدين أبةي البقةاء
()16
العكبري البغدادي األمجي.
()17
أإله ووإره :أإله مةن عكبةرا (اسةم بليةدا بينهةا وبةين بغةداد عشةرا فراسةخ) ،
()18
إةةف بأ ةةه المقةةرئ ،الرقيةةه ،الررضةةي ،اللغةةيي،
أضةةر فةةي إةةباه بالجةةدري ُ ،و َ
()19
النحيي ،الضرير ،الحنبلي.
شييخه :رأ القرآن على أبي الحسن البطالحي ،وسمع الحةديث مةن أبةي الحسةن بةن
البطةةي ،وأبةةي مرع ة المقدسةةي ،وابةةن هبيةةرا الةةيمير ،و ةةرأ الرقةةه علةةى أبةةي يعلةةى
الصغير ،وميره ،وأخذ النحي عن أبي محمد بن ال شاب ،وأبي البركات بن جةاح،
()20
وأخذ اللغ عن ابن القصاب.
( )9ينظر :ابن األ باري ،زه األلباء ص  ،244ابن خلكان ،وفيات األعيان  ،242 / 3الحمةيي ،معجةم األدبةاء
.0611 – 0525
( )10ينظر :القرطي ،ا باه الرواا  ،236 / 2الذهبي ،سير أعالم النبالء  ،02 / 01الزركلي ،األعالم .214 / 4
( )11منها :شرح الثما يني ،وشرح الياسطي ،وشرح الشيرامي.
( )12ينظر :ابن األ باري ،زه األلباء ص  ،246ابن خلكان ،وفيات األعيان .242 / 3
( )13ينظر :القرطي ،ا باه الرواا .236 / 2
( )14ينظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء  ،12 / 22الصةردي ،الةيافي باليفيةات  ،14 / 01الريرومآبةادي،
البلغ ص .061
( )15ينظر :ابن رج  ،الذيل على يبقات الحنابل .231 / 3
( )16ينظر :ابن رج  ،الذيل على يبقات الحنابل  ،231 – 221 / 3جلبي :حاجي خلير  ،سلم اليإةيل
.212 / 2
( )17ينظر :الحميي ،معجم البلدان .042 / 4
( )18ينظر :السيييي ،بغي اليعاا .32 / 2
( )19ينظر :ابن رج  ،الذيل على يبقات الحنابل .231 – 221 / 3
( )20ينظةر :الةذهبي ،سةير أعةالم النةبالء  ،12 / 22ابةن رجة  ،الةذيل علةى يبقةات الحنابلة  ،231 / 3السةةيييي:
بغي اليعاا .32 / 2
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تالميذه :أخذ عنه العربي والرقه خلة كثيةر ،مةنهم :الميفة بةن إةدي  ،ويحيةى بةن
يحيةةى الحةةرا يين ،وسةةمع منةةه الحةةديث خلة كثيةةر ،وروت عنةةه ابةةن الةةذبيثي ،وابةةن
()21
النجار وميرهما.
مصنراته :له مصنرات كثيرا ،منها :ترسير القةرآن ،إعةراب القةرآن ،إعةراب الشةياذ
من القراءات ،متشابه القةرآن ،عةدد آي القةرآن ،إعةراب الحةديث ،النةاهل فةي علةم
الرةةرالل ،االسةةتيعاب فةةي أ ةةياع الحسةةاب ،شةةرح الرصةةيح ،شةةرح الحماسة  ،شةةرح
المقامات الحريريّ  ،المصباح في شرح اإليضاح والتكمل  ،المتّبع فةي شةرح اللّمةع،
شرح أبيات كتاب سيبييه ،إعراب الحماس  ،الترإيف فةي علةم التصةريف ،اللّبةاب
()22
في علل البناء واإلعراب.
وفاته :تُيفَي أبي البقةاء العكبةري – رحمةه هللا – فةي ثةامن ربيةع ا خةر ،سةن سةا عشةرا
()23
وستمال للهجرا.
ُ:المسالل النحيي الكيفي في كتاب المتبع
المطلبُالثالث ُُ
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
 العطف على اسم "إن" بالرفع بل مجيء ال بر:ال الشارح" :أجام بعل الكيفيين الرفةع"( ،)24وذكةر لهةم شةاهدا علةى ذلةك ،وهةي
يل ضابئ البُُرْْ ُج َمي( :من الطييل)
()25
ا
فمن يا ُ
ك أمسى بالمدين َ ارحْْ لُ ُ ...فإ ي و يا ٌر بها لغري ُ
والشاهد فيه :أ ه عطف " يار" بالرفع على محةل يةاء المةتكلم بةل اسةتكمال ال بةر،
()26
وهي "لغري ".
لةةا :فةةي المسةةأل ترصةةيل ،فقةةد أجةةام الكسةةالي العطةةف علةةى اسةةم إن بةةل اسةتكمال
ال بةةر مطلقةةا( ،)27أي سةةياء كةةان المعطةةيف عليةةه خةةافي اإلعةةراب ،كمةةا فةةي البيةةا
الساب حيةث إن يةاء المةتكلم ضةمير مبنةي فةي محةل صة اسةم إن ،أو كةان هةاهر
ُصليناا اعلاى النبَي﴾( )28برفع ماللكته( ،)29عطرا
اإلعراب كقراءا﴿ :إَن هللاا او ام االلَ اكتُهُ يُ ا
( )21ينظر :ابن رج  ،الذيل على يبقات الحنابل  ،231 / 3السيييي ،بغي اليعاا .32 / 2
( )22ينظر :الصردي ،اليافي باليفيات  ،14 / 01الريرومآبادي ،البلغ ص  ،061السيييي ،بغي اليعاا .31 / 2
( )23ينظةةر :الةةذهبي ،سةةير أعةةالم النةةبالء  ،13 / 22الصةةردي ،الةةيافي باليفيةةات  ،14 / 01ابةةن رجة ،
الذيل على يبقات الحنابل  ،231 / 3الريرومآبادي ،البلغ ص  ،061السيييي ،بغي اليعاا .31 / 2
( )24العكبري ،المتبع .221 / 0
( )25البيا من شياهد :الرراهيدي :ال ليل ،الجمل ص  ،021ابن السرال :محمد ،األإيل في النحي .251 / 0
( )26ينظر :األمهري :خالد ،شرح التصريح .322 / 0
( )27ينظر :ابن مالك ،شرح الكافي الشافي  ،502 / 0األشمي ي .044 / 0
( )28األحزاب.56 :
( )29راءا الرفع البن عباس وعبد اليارث عن أبي عمرو ،ينظر :األ دلسي :أبا حيان ،البحر المحيط .231 / 1
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على اسم ّ
إن (هللا) وهي اسم هاهر اإلعراب ،وأما الرراء فقد أجام العطف على اسم
إن بالرفع بل استكمال ال بر ،إذا كةان المعطةيف عليةه خةافي اإلعةراب ،حةي :إن
هذا وعم ُرُو عالمةان ،وكمةا فةي البيةا السةاب  ،وال يجيةزه إذا كةان المعطةيف عليةه
هةةاهر اإلعةةراب كمةةا فةةي ا ي ة الكريم ة ()30؛ لمةةا فيةةه مةةن ت ةةالف المتعةةايرين فةةي
الحرك اللرظي ( ،)31وأما البصريين فيرون أ ه ال يجيم العطف على الميضةع بةل
()32
تمام ال بر على كل حال.
 جيام تعريف التمييز:ال الشارح في يلهم :يبا به رسا" :وال يقع هذا معرف  ،كما أن جميع المميةزات
كذلك ،وأجامه الكيفيين فقةاليا فةي يلةه تعةالى﴿ :إَال ام ْةن اسةرَها ا ْر اسةهُُ﴾( )33أ ةه صة
رسه على التمييز ،والمعنى :سرها رسه"(.)34
أ ةةيل :األإةةل فةةي التمييةةز أن يكةةين كةةرا ،وذهةة الكيفيةةين إلةةى جةةيام مجي ةةه
معرف ( ،)35ولذلك تعرب كلم  " :رسه" عندهم تمييةزا ،وحجةتهم فةي ذلةك السةماع،
كما في ا ي السابق  ،و يله تعالى﴿ :با َط ار ْ
ت ام َعي اشتاهاا﴾( )36فــ(معيش ) عنةد الكةيفيين
تمييز وهي معرف باإلضاف ( ،)37ومن كالم العرب يلهم " :بضةا ال مسة العشةر
الةةدرهم" ،وحكةةى الكسةةالي :هةةي أحسةةن النةةاس هةةاتين ،يعنةةي" :عينةةين"( ،فالةةدرهم،
وهاتين) تمييزان ،وهما معرفتان( ،)38ومن ذلك يل رشيد بن شهاب( :من الطييل)ُ
امرو(.)39
إ اد ْدت او َي ْبْااا الن ْر ا
رأا ْيتُك لما أا ْن اعار ْفااا ُوجيهاانا  ...ا
س يا ا ْيْسُُ اع( ْان )40اع َ
س" حيث جاء التمييز معرفا بأل.
والشاهد في البيا " او َي ْبْااا الن ْر ا
 تقديم التمييز على عامله:()41
ال الشارح" :وأجام الكيفيين تقديمه"  ،وههر لي من خالل البحث أن الكسالي
هي من ذه إلى جيام تقديم التمييز على عامله إذا كةان فعةال متصةرفا( ،)42ووافقةه
( )30ينظر :األشمي ي .305 / 0
( )31ينظر :األمهري خالد ،شرح التصريح .323/ 0
( )32ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .050 / 0
( )33البقرا.031 :
( )34االعكبري ،المتبع .351 / 0
( )35ينظر :أبا الرداء :الكناش  ،332 / 0المرادي :تيضيح المقاإد .121 / 2
( )36القصص.52 :
( )37األ دلسي :التذييل والتكميل .211 / 1
( )38ينظر :الشايبي :المقاإد الشافي ُ.521 / 3
( )39البيا من شياهد العيني :المقاإد النحيي .532 / 3
( )40ينظر :السيييي :همع الهيامع .261 / 2
( )41العكبري ،المتبع .350 / 0
( )42ينظر :الشايبي ،المقاإد الشافي .554 / 2
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من البصريين المام ي والمبرد( )43وإليه مال ابن مالك( ،)44وحجته في ذلةك القيةاس
والسةةماع ،أمةةا القيةةاس فةةلن هةةذا العامةةل فعةةل متصةةرف؛ فجةةام تقةةديم معميلةةه عليةةه
كسالر األفعال المتصرف ( ،)45وأما السماع فقةد جةاء فةي كةالم العةرب تقةديم التمييةز
على عامله المتصرف ،من ذلك يل الم بل السعدي( :من الطييل).
()46
اق تا َاطي ُ
اق احبَيباهاا  ...او اما اكاناا ا ْر ًسًا بَ ْالرَ ار َ
أاتا ْه ُج ُر اس ْل امى بَ ْالرَ ار َ
()47
والشاهد في البيا يله " :رسا ...تطي " حيث تقدم التمييز " رسا" على عامله" :تطي ".
 استعمال ( َم ْن) البتداء الغاي في الزمان:()48
ال الشارح" :وال تستعمل البتداء الغاي في الزمان عند البصريين ،وأجامه الكيفيين".
لةةةا :هةةةذا الةةةرأي لةةةيس خاإةةةا بةةةالكيفيين ،فقةةةد ةةةال بةةةه األخرةةة  ،وميةةةره مةةةن
البصريين( ،)49وإليه مال ابن مالك ،حيث يقيل" :ومذه الكيفيين واألخر جيام
()50
استعمالها في ابتداء الغاي مطلقا وهي الصحيح لصح السماع بذلك".
ا
ْةجدٌ
اعتمد الكيفيين على السماع في تقرير هذه المسأل  ،مةن ذلةك يلةه تعةالى﴿ :ل ام ْس َ
س اعلاى الت ْق ايت َم ْن أاو َل يايْْ ٍم أا اح أا ْن تاقُي ام فَي َه﴾ والشاهد فةي ا ية ( َم ْةن أاو َل ياةيْْ ٍم)
أُس ا
()51
حيث استعملا ( َم ْن) البتداء الغاي الزما ي  ،ومن ذلك يل مهير ( :من الكامل).
()52
ل و َم ْن اد ْه َر
لَ ام َن الدياا ُر بَقُن َ َ
الحجْْ َر ...أا ْ اي ْيناا َم ْن َح اج ٍ
()53
وم ْن اد ْه َر ،حيث استعمل ( َم ْن) البتداء الغاي الزما ي .
ل َ
والشاهد في البياَ :م ْن َح اج ٍ
()54
و يل النابغ الذبيا ي( :من الطييل).
وحجل :جمع حج وهي السن
()55
ب
ييم حليم ٍ ...إلى
تُ يّرناا من
الييم د ُجُر ْبناا كل التجار َ
َ
أممان َ
َ
()56
ييم حليم ٍ) حيث استعمل ( َم ْن) البتداء الغاي الزما ي ُ .
والشاهد في البيا( :من
أممان َ
َ
( )43ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .622 / 2
( )44ينظر :ابن مالك :شرح التسهيل .321 / 2
( )45ينظر :األ باري :اإل صاف .623 / 2
( )46وهةةي مةةن شةةياهد :ابةةن جنةةي :ال صةةالص  ،324 / 2و يةةل البيةةا ألعشةةى همةةدان أو لغيةةره ،ينظةةر:
يعقيب :إميل :المعجم المرصل .334 / 0
( )47ينظر :األ باري :اإل صاف .622 / 2
( )48العكبري :المتبع .311 / 0
( )49ابن يعي  ،شرح المرصل .00 / 2
( )50ابن مالك ،شرح الكافي الشافي .111 / 2
( )51ابن أبي سلمى :مهير ،الدييان ص  ، 30وفيه :ومن شهر بدل ومن دهر.
( )52البيا من شياهد :ابن األ باري ،اإل صاف  .316 / 0األ دلسي ،التذييل والتكميل .001 / 00
( )53ينظر :ابن يعي  ،شرح المرصل .00 / 2
( )54الزبيدي ،تال العروس .463 / 5
( )55الذبيا ي :النابغ  ،الدييان ص  ،05وفيه :تيرثن بدل ت يرن.
( )56ابن هشام ،أوضح المسالك ُ.20 / 3
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 ( ُرُب) اسم هي أو حرف؟ال الشارح ":وأما (رب) فحرف ،عند البصريين ،واسم عند الكيفيين"
اسةةتدل الكيفيةةين علةةى أن ( ُرُب) اسةةم بأدلةة ياسةةي  ،فهةةم يةةرون :أن (كةةم) للعةةدد
والتكثير ،و(رب) للعدد والتقليل ،وحيث إن (كم) اسم فكذلك (رب) ،وهةم يةرون أن
( رب) ليسا حرف جر؛ أل ها ت الف حروف الجر في عدا أشياء ،فهةي ال تقةع إال
في إدر الكالم ،وحروف الجر ال تقع في إدر الكالم ،وإ ما تقع متيسةط  ،وأ هةا
ال تعمل إال في كرا وحروف الجةر تعمةل فةي النكةرا والمعرفة  ،وأ هةا ال تعمةل إال
في كرا ميإيف  ،وحروف الجر تعمل في كرا ميإيف ومير ميإيف  ،و أ ةه
()58
ال يجيم إههار الرعل الذي تتعل به ،ب الف حروف الجر.
 إضاف الشيء إلى رسه:()59
ال الشارح" :و ال الكيفيين :يجيم إضاف الشيء إلى رسه إذا حصلا منه فالدا"
()60
ذه ة الكيفيةةين إلةةى أ ةةه يجةةيم إضةةاف الشةةيء إلةةى رسةةه إذا اختلرةةا فةةي اللر ة .
ودليلهم في ذلك السماع ،فري القرآن الكريم وردت آيات تتضمن إضاف الشةيء إلةى
اليقين﴾( ،)61فأضاف المنعةيت إلةى النعةا
رسه ،منها :يله تعالى﴿ :إَن ها اذا لاهُ اُي اح
َ
()62
ةر َا خاا ْيْة ٌرٌ﴾ وا خةرا فةي المعنةى
﴿ولاة اداا ُر ا ْ َخ ا
وهما بمعنى واحد ،و يله جل شةأ ه :ا
عا الدار ،واألإل فيةه وللةدار ا خةرا خيةر ،ووهمةا بمعنةى واحةد ،و يلةه تعةالى:
()64
صي َد﴾( ،)63والح هي الحصي ُد.
﴿جنا ٍ
ا
ت او اح ْال اح َ
ومن كالم العرب يل الراعي النميري( :من اليافر)
()65
ارا
يل ،واجتن الش اع ا
و ار ا
ب جا الغربي ياأْ ُدو  ...ام اداب الس َ
()66
والبيا في وإف حمار وح  ،ومدبّّ السيل :ميضع جريه ،وال ّشعار :الشجر الملتف .
يريد :إن هذا الحمار اليحشي د اجتنة الشةجر م افة أن يُُرْْ امةى فيهةا ولةزم مةدرل
السييل؛ ألن الصيادين يبتعدون عنه.
()57

( (57العكبري :المتبع .311 / 0
( (58ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .626 / 2
( (59العكبري ،المتبع .311 / 0
( (60ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف  ،356 / 2األ دلسي ،ارتشاف الضرب .0211 / 4
( (61اليا ع .15 :
( (62اليا ع .15 :
( (63ق.1 :
( (64ينظر :الشايبي ،المقاإد الشافي .52 / 4
( (65النميري :الرعي ،الدييان ص .041
( (66ينظر :الزبيدي ،تال العروس مادتي :دب  ،وشعر .022 / 02 ، 314 / 2
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والشاهد في هذا البيا يله "جا ة الغربةي" فةإن المةراد بالجا ة هةي رةس المةراد
بةةالغربي عنةةد الكةةيفيين ،و ةةد أضةةاف الشةةاعر "جا ة " إلةةى "الغربةةي" فيكةةين ةةد
الجةامع ،و ْبقالة ُ
أضاف اس ًما إلى اسم آخر بمعناه )67(.و اليا :إالاُ األولى ،ومسةج ُد
َ
الحمقا َء ،واألولى في المعنى هي الصالا ،والجامع هي المسجد ،والبقل هي الحمقةاء ،و ةد
()68
أضافيها إليها ،فدل ذلك على جيام إضاف الشيء إلى رسه عند الكيفيين.
 المبتدأ وال بر مترافعان:ال الشارح" :اختلف النحييين في عامل ال بر ،فقال الكيفيين :يرترع بالمبتدأ كمةا
()69
يرترع المبتدأ بال بر".
()70
الكيفيةةين يةةرون أن ال بةةر مرفةةيع بالمبتةةدأ ،والمبتةةدأ مرفةةيع بةةال بر ،أي مترافعةةان.
واستدليا على ذلك بأدل عقلي  ،منها :إن كال من المبتدأ وال بر ال ينرك عن ا خةر،
ولذلك عمل كل واحد منهما في إاحبه ،فهما مترافعان ،وال يمنع أن يكين أحةدهما
عامال ومعميال في و ا واحد ،وأتيا بنظالر لذلك ،منها( :أينما) فإ ها تكةين عةامال
()71
ومعمةةيال فةةي آن واحةةد ،كمةةا فةةي يلةةه تعةةالى﴿ :أا ْينا امةةا تا ُكي ُةةيا يُ ة ْد َر ْك ُك ُم ْال امةةيْْ ُ
ت﴾
فةةـ﴿أا ْينا اما﴾ منصةةيب بةةـ﴿تا ُكي ُيا﴾ و﴿تا ُكي ُةةيا﴾ مجزومةة بةةـ﴿أا ْينا اما﴾ ،فعمةةل أحةةدهما فةةي
ا خر ،فكان كل منهما عةامال ومعمةيال فةي آن واحةد )72(.و ةد رفةل بعةل شةراح
األلري هذا المذه  ،فقال" :ويبطله أن ال بر يرفع الراعةل ،كمةا فةي حةي :ميةد ةالم
أبيه ،فال يصلح لرفع المبتدأ ،ألن أ يت العيامل ،وهي الرعةل ال يعمةل رفعةين بةدون
()73
إتباع ،فما ليس أ يت ال ينبغي له ذلك".
 إعراب األسماء الست :()74
ال الشارح" :و د ذه بعل الكيفيين إلى أ ها معرب من مكا ين".
ذه ة بعةةل الكةةيفيين إلةةى أن األسةةماء السةةت  ،وهةةي (أبةةيك ،وأخةةيك ،وحمةةيك،
()75
وفيك ،وهنيك ،وذو مال) ،معرب من مكا ين ،أي :بالحروف ،والحركات معا.
( (67ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .357 / 2
( (68ينظر :الشايبي ،المقاإد الشافي .52 / 4
( (69العكبري المتبع.221 ، 222 / 0
( (70ينظر  :ابن األ باري ،اإل صاف  ،32 / 0ابن يعي  ،شرح المرصل .222 / 0
( (71من ا ي  12النساء.
( (72ينظر :ابن يعي  ،شرح المرصل .222 / 0
( (73ابن الناهم ،شرحه ص  ،11و ينظر :األشمي ي .11 / 0
( (74العكبري ،المتبع .011 / 0
( (75ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف  ،01 / 0والرضةي ،شةرحه علةى الكافية  ،11 / 0وينظةر :رأي الرةراء فةي:
العكبري ،التبيين عن مذاه النحييين ص .014
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أ يل :اختلف في سب هذا القيل ،فنسبه ابن األ باري وابن يعي إلى الكةيفيين عامة (،)76
()78
و سبه ابن الشجري ،والعكبري إلى الرراء( ،)77و سبه السيييي إلى الكسالي والرراء.
 فعل األمر معرب أم مبني:()79
ال الشارح ":و ال الكيفيين :هي معرب بالجزم".
يرت الكيفيين أن فعل األمر للمياجه المع ّرّي عن حرف المضارع حي(:افعةل) معةرب
بالجزم ،)80(.ودليلهم في ذلك النقل والقياس ،فمن النقل يل الشاعر( :من ال ريف)
() 81
لَتاقُ ْم أ ا يا ْبناا خير ري  ...فاتُقاضى اح ايال ُل الم ْسلَمينااا
والشاهد في البيا( :لةتقم) حيةث إن أمةر الم اية جةاء فيةه بةالالم وهةي فةي الشةعر
()82
أكثر منه في النثر أراد :م.
ْ
ْ
وأما القياس فمنه :إن األإل في حي" :اف اعلْْ " لَتار اعةلْْ  ،فهةي مجةزوم بةالم األمةر ،ثةم
حةةذفا الم األمةةر ،وحةةذف حةةرف المضةةارع  ،ثةةم أتةةي بهمةةزا اليإةةل؛ ألن الرةةاء
()83
ساكن  ،والعرب ال تبتدئ بساكن.
ومنه :الدليل على أ ه معرب مجزوم اإلجماع على "أن فعةل النهةي معةرب مجةزوم
حي "ال ترعل" فكذلك فعل األمر حي "افعل" ؛ألن األمر ضد النهي ،وهةم يحملةين
الشةيء علةةى ضةةده كمةا يحملي ةةه علةةى ظيةره ،فكمةةا أن فعةةل النهةي معةةرب مجةةزوم
()84
فكذلك فعل األمر".
أ يل :إن البيا الذي استشهد به الكيفيين مجهيل القالل ،واختلرا روايةات الشةطر
ي" :كةةةي لتقضةةةي حةةةيالل
ةةةيال ُل الم ْسْةةةلَمينااا"( )85و ُ
ُو ا
ُو ا
ي "فاتُقاضةةةى اح ا
87ر ) َ
الثةةةا ي ،فةةة ُر َ
(
() 86
ي" :فلتقضي حيالل المسلمينا".
ُو ا
المسلمينا" و ُر َ
ْ
ْ
ا
ا
ورجةةح ابةةن هشةةام مةةذه الكةةيفيين ،فقةةال " :اومعةةم ال ُكيفَيةةيناا اوأبُةةي الحسةةن أن االم
الطّل حذفا حذفا مستمرا فَي ااحْْ ي ُم وا عد اوأان األا ْ
إْ ةل لةتقم ولتقعةد فحةذفا الةالم
للت ْ رَيف وتبعها حرف المضارع وبقيلهم أا ُيل"(.)88
( (76ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف  ،01 / 0وابن يعي  ،شرح المرصل .52 / 0
( (77ينظر :ابن الشجري ،األمالي  ،243 / 2والعكبري ،التبيين عن مذاه النحييين ص .014
( (78ينظر :السيييي ،همع الهيامع .021 / 0
( (79العكبري ،المتبع  ،060 / 0وينظر :المصدر الساب .514 / 2
( (80ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .524 / 2
( (81البيا من شياهد ابن األ باري ،اإل صاف .525 / 2
( (82ينظر :البغدادي ،خزا األدب ُ.04 / 1
( (83ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف  ،524 / 2وابن هشام ،أوضح المسالك .60 / 0
( (84ابن األ باري ،اإل صاف .522 / 2
( (85ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .524 / 2
( (86ينظر :األمهري ،التصريح .50/ 0
( (87ينظر :البغدادي ،خزا األدب .04 / 1

تاريخ النشر2120/02/10 :

تاريخ االستالم2120/16/10 :

03

النحو الكوفي في كتاب املتبع في شرح اللمع

 دخيل الالم على خبر(لكن):ال الشارح" :وال يجيم أن تدخل على خبر (لكةن)،كقيلةك :مةا ةام ميةد لكةن عمة ًرًا
()89
لقال ٌم وأجامه الكيفيين وهي ضعيف".
()90
ذه الكيفيين إلى جيام دخيل الالم في خبةر (لكةن)  ،وحجةتهم فةي ذلةك النقةل
والقياس ،أما النقل فقيل الشاعر( :من الطييل).
()91
* ولا َكنني من ُحُبها لا اع َمي ُد
()92
و يله عميةد أي :بلة الحة منةه  ،و يةل" :شةديد المةر ال يقةدر علةى القعةيد،
()95
()93
ي( :لكميد) ( ،)94ومعنى كميد :حزين مهميم.
ُو ا
حتى يعمد باليسالد" .و ُر َ
والشاهد فيه يله" :ولكنّني من حبّّهةا لعميةد" حيةث دخلةـا الةالم علـةـى خبةر"لكةن"
هذا يل الكيفيينُُ )96(.
وأمةةا القيةةاس فةةإن أإةةل (لكةةن)( :ال)( ،إن) ميةةدت عليهمةةا الكةةاف فصةةارت كلم ة
واحدا ،)97(.و د ضعف الشارح مذه الكيفيين وذكر تعليال لذلك ،فقال" :ألن حة
الالم أن تدخل على المبتدأ ،أو علةى خبةر فةي جملة  ،لةم يتغيةر معنةى االبتةداء فيهةا،
حةةةي( :إن ميةةةدا لمنطلةةة ) و(لكةةةن) ميةةةرت معنةةةى االبتةةةداء؛ أل هةةةا دخلةةةا لمعنةةةى
االستدراك ،وهي معنى ال يكين في المبتدأ"(.)98
 تقدم خبر المبتدأ عليه:)99(.
ال الشارح" :اعلم أن تقديم ال بر جالز عند البصريين ،ومنع منه الكيفيين"
()100
ذه الكيفيين إلى أ ه ال يجيم تقديم خبر المبتةدأ عليةه ،مرةردا كةـان أو جملة .
فهم يرون أن تقديم ال بر على المبتدأ يؤدي إلى تقدم ضةمير االسـةـم علةـى هةاهره،
( (88ابن هشام ،مغني اللبي .236 /3
( (89العكبري ،المتبع .224 / 0
( (90ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف ،212 / 0ابن عقيل  ،363 / 0الرضي ،شرحه على الكافي ُ.363 / 4
( (91مةةن شةةياهد :ابةةن مالةةك ،شةةرح التسةةهيل  ،21 / 2ابةةن يعةةي  ،شةةرح المرصةةل ،األ دلسةةي ،ارتشةةاف
الضرب .2311 / 5
( (92ينظر :األمهري ،تهذي اللغ .254 / 2
( (93الزم شري ،أساس البالم .611 / 0
( (94ينظةر :ابةن جنةي ،سةر إةناع اإلعةراب  ،321 / 0ابةن األ بةاري ،اإل صةاف ،212 / 0العكبةري،
التبيين عن مذاه النحييين ص .354
( (95ينظر :الزبيدي ،تال العروس .003 / 1
( (96ينظر :ابن يعي  ،شرح المرصل .64 / 2
( (97ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف ،212 / 0والعكبري ،اللباب .201 / 0
( (98العكبري ،المتبع .224 / 0
( (99العكبري ،المتبع .231 / 0
( (100ابن األ باري ،اإل صاف .65 /0
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فإذا لنا ":الـم ميد" كــان في الم ضـمير ميد ،وكـذلك إذا لنةا" :أبةـيه ةـالم ميةد"
كــا ا الهاء في أبـيه ضمير ميةد؛ فقةد تقةـدم ضةمير االسـةـم علةى هةاهره ،ورتبة ضةمير
()101
االسـم بعد هاهره؛ فتحتم أن ال يجيم تقدم ال بر على المبتدأ.
 ضمير الرصل أو العماد:ً
ال الشةارح" :وإ مةا ُسُةم اي فصةال؛ ألن الغةر بةه الرةرق بةين الصةر وال بةر ،أال
ترت أ ك إذا لا( :مي ٌد العا ة ُل) جةام أن يُظاةن أن العا ةل إةر  ،وأن ال بةر متي ةع.
فةةإذا أدخلةةا (هةةي) ،لةةزم أن يكةةين (العا ةةل) خبةةراً ،ولةةم يحتمةةل الصةةر  ،ويسةةميه
الكيفيين عمادا" )102(.ضمير الرصل أو العماد ،وهي الذي يكين بين المبتدأ وال بر
()103
أو مةةا أاإةةله المبتةةدأ وال بةةر ،حةةي :يلةةه تعةةالىُ ﴿ :ك ْنةةااا أا ْةةااا الر َي ة ا اعلا ة ْي َه ْم﴾
وكقيلنا" :خالد هي الناجح" ،ويسميه الكيفيين عمادا ،ووجه تسميتهم إياه بذلك ،أ ه
()104
يعتمد عليه في تأدي المعنى المراد.
 هل يج إبرام الضمير إذا جرت اليإف على مير إاحبه؟ال الشارح " :اسم الراعل وما ُشبَها به إذا جرت على ميةر مةن هةي لةه وجة إبةرام
()105
الضمير عند البصريين ،ولم يج عند الكيفيين".
والكيفيين يرون أ ه ال يج إبرام الضمير في اسم الراعل إذا جرت على مير مةن
هي له ،ال ابن األ باري" :ذه الكيفيين إلى أن الضمير في اسم الراعل إذا جرت
على مير ام ْن هي له حةي يلةك" :هنةد ميةد ضةاربتُهُ هةي" ال يجة إبةرامه .وذهة
البصريين إلى أ ه يج إبرامه ،وأجمعيا على أن الضمير في اسم الراعل إذا جرت
على ام ْن هةي لةه ال يجة إبةرامه )106(".ودليةل الكةيفيين النرةل والقيةاس ،فمةن النقةل:
يل الشاعر( :من اليافر)
()107
ُ
ئ الحديد على الك اماا
إ َد ا
يرت أارْْ باا اهُُم ُمتاقال َديهاا  ...كما ا
()108
يلةةه( :أارْْ باةةا اهُُم) األربةةاق :جمةةع رب ة  ،حبةةل فيةةه عةةدا عةةرت لةةربط الةةدواب ،
()109
والكماا :جمع كمي ،وهي الذي ستر رسه بالسالح.
( (101ينظر :ابن األ بةاري ،اإل صةاف  ،65 / 0العكبةري ،التبيةين عةن مةذاه النحةييين ص  ،246الشةايبي،
المقاإد الشافي .55 / 2
( (102العكبري ،المتبع .462 / 2
( (103المالدا.001 :
( (104ينظر :ابن يعي  ،شرح المرصل  ،001 / 3ابن عقيل .312 /0 ،ه 0
( (105العكبري ،المتبع .226 / 0
( (106ابن األ باري ،اإل صاف ُ.52 ،51 / 0
( (107البيا من شياهد :ابن األ باري ،اإل صاف .51 / 0
( (108ينظر :عمر :أحمد م تار ،معجم اللغ العربي المعاإرا .25 / 2
( (109ينظر :الزم شري ،أساس البالم .041 / 2
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والشاهد فيه عند الكيفيينُ " :متاقال َديهاا" فقد ترك الشةاعر إبةرام الضةمير ،ولةي أبةرمه
()110
لقال "متقلديها هم" فلما أضمره ولم يبرمه د ّل على جيامه.
أما القياس :فقال ابن األ باري" :ألن اإلضةمار فةي اسةم الراعةل إ مةا جةام إذا جةرت
على من هي له لشبه الرعل ،وهي مشابه له إذا جةرت علةى ميةر مةن هةي لةه ،كمةا إذا
جرت على مةن هةي لةه؛ فكمةا جةام اإلضةمار فيةه إذا جةرت علةى مةن هةي لةه فكةذلك
()111
يجيم إذا جرت على مير من هي له".
 أفعل في التعج اسم هي أو فعل؟()112
ال الشارح" :وأما (أ ْف اع ال) ،فهي فعل ما ٍ .و ال (الكيفيين) :هي اسم".
لا :التعميم الذي ذكره الشةارح عةن الكةيفيين فةي هةذا الكتةاب ،مجا ة للصةياب،
لكنه ال في كتاب آخر" :و ال بعل الكةيفيين :هةي اسةم"( ،)113ذكةر ابةن األ بةاري
أن الكيفيين ما عدا الكسالي ،ذهبيا إلى أن (أفعةل) فةي التعجة اسةم ،وليسةا فعةل.
()115
( )114وذه الكسالي إلى أ ه فعل ما  ،وهذا هي يل البصريين أيضا.
احةةتل الكيفيةةين القةةاللين بأ ةةه اسةةم ،بعةةدا أدل ة  ،منهةةا :أ ةةه يصةةغر ،والتصةةغير مةةن
خصالص األسماء( ،)116ال الشاعر( :من البسيط)
()117
ال والس ُم َر
يا ما أُ ام ْيلَ اح َم ْزال ًا اش ادان لنا  ...من ه ُؤلايالَ ُكن الض َ
()119
يله" :أميلح" :تصغير من ملح الشيء مالح ً( ،)118و"الغزالن" :جمع مةزال ،
()121
وإلا اح َج ْسْمه(" )120الضال" السدر البري
ي ا
و" اش اداناا " يا ْش ُد ُن ُش ُدو ا ً :ا َي ا
يله" :الس ُمر" بضم الميم؛ هي ضرب من شجر الطلح ،الياحدا :سةمرا ،أو الشةجر
()122
الذي له شيك.
( (110ينظر :ابن المثنى :أبا عبيدا ،شرح قالل جرير والررمدق  ،213 / 3وابةن األ بةاري ،اإل صةاف
.51 / 0
( (111ابن األ باري ،اإل صاف .51 / 0
( (112العكبري ،المتبع .531 / 2
( (113العكبري ،اللباب .012 / 0
( (114ينظر :ابن األ باري ،اإل صاف .026 / 0
( (115ينظر :المصدر الساب ُ.026 / 0
( (116ينظر :العكبري ،التبيين عن مذاه النحييين ص .211
( (117البيا من شياهد :السيرافي  :أبي سعيد ،شرح الكتاب  ،356 / 0األ دلسي ،التذييل و التكميل / 01
 ،211العيني ،المقاإد النحيي .321 / 0
( (118الزبيدي ،تال العروس .051 / 1
( (119السجستا ي :أبي حاتم ،الررق ص .241
( (120ينظر :الزبيدي ،تال العروس .263 / 25
( (121ينظر :ابن منظير ،لسان العرب .311 / 00
( (122ينظر :القالي :أبي علي ،البارع في اللغ ص .614
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والشاهد فيه هنا يله«" :يا ما أميلح»؛ حيث استشهد بةه علةى تصةغير «أفعةل» فةي
التعج  ،لشبهه بـ «أفعل» الترضيل ،وهي شاهد الكيفيين ،مير الكسالي على اسمي
()123
فعل التعج ".
ا
ً
ً
اصةح إذا كا ةا واوا أو يةا ًء حةي مةا أخةيف ميةدا ومةا
و اليا" :إن عيناا هذه الكلمة َ تا َ
()124
األفعال".
أاسيره ولي كان فَعالً العتُلا؛ ألن االعتالل من خاا صالص
َ
ومن أدل الكيفيين على أن (أفعل) اسم "أ ه جامد ال يتص ّرّف ،ولي كان ً
فعال ليج
أن يتص ّرّف؛ ألن التص ّرّف من خصالص األفعةال ،فلمةا لةم يتصة ّرّف وكةان جامة ًدًا،
()125
وج أن يلح باألسماء".
الخاتمةُ
ُُ ُُُ ُ ُ
في ختام هذا البحث أريد أن أذكر ما تيإلا إليه من تالل ،فأ يل:
 كتاب المتبع كتاب يم ،تناول المسالل النحيي الياردا في كتاب اللمع البةن جنةي،بالشرح واإليضاح ،وفي الكتةاب مسةالل خالفية بةين البصةريين والكةيفيين ،ذكرهةا
العكبري ،مع ذكر أدل كل فري .
 يالح من خالل البحث تزكي العكبري للبصريين ،في مسالل كثيرا ،وترنيد أدلالكةةيفيين ،مةةن ذلةةك مسةةأل دخةةيل الةةالم علةةى خبةةر (لكةةن) ،حيةةث ةةال" :وأجةةامه
()126
الكيفيين وهي ضعيف".
 د يذكر العكبري رأي الكيفيين ،وال يعق عليةه ،مثةال ذلةك عنةد شةرحه لضةميرالرصةةل ،حيةةث ةةال" :ويسةةميه الكيفيةةين عمةةادا" دون شةةرح لمعنةةى العمةةاد ،ودون
()127
ترجيح لرأي على آخر.
 ةةد ينس ة العكبةةري الةةرأي إلةةي الكةةيفيين ايب ة  ،وفةةي المسةةأل اسةةتثناء ،كمةةا فةةي()128
مسأل  :أفعل التعج  ،هل هي اسم أو فعل؟
 أسليب العكبري سهل ميسر ،ي لي من الجدال الرلسري. تعق ة آراء العلمةةاء مةةن خةةالل كتةةبهم مةةن الميضةةيعات التةةي تصةةلح للبحةةاث،والدراسات ،وكتاب الرسالل.
ُ
( (123اهر الجي  ،تمهيد القياعد ،الهام .2621 / 6
( (124العكبري ،التبيين عن مذاه النحييين ص .211
( (125ابن األ باري ،اإل صاف ُ.026 / 0
( (126العكبري ،المتبع .224 / 0
( (127ينظر :العكبري ،المتبع . 62 / 2
( (128ينظر :العكبري ،المتبع ُ.531 / 2
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والمراجعُ
المصادرُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
ُُ ُ ُُُ ُ
ُ

















القرآن الكريم برواي حرص عن عاإم الكيفي.
األمهةةري ،خالةةد (ت  115هةةـ) ،شةةرح التصةةريح ،تةةح :محمةةد باسةةل ،دار الكت ة
العلمي بييت ،ي 0420 ،0هـ 2111-م.
األمهةةري :أبةةي منصةةير محمةةد (ت 311هةـ) ،تهةةذي اللغة  ،تةةح :محمةةد النجةةار،
الدار المصري 0124 ،م.
األشمي ي :علي بن محمد (ت 111هةـ) ،شةرح األشةمي ي علةى ألرية ابةن مالةك،
تةةح :محمةةد محيةةي الةةدين عبدالحميةةد ،دار الكتةةاب العربةةي ،بيةةروت ،الطبع ة ،0
0315هـ0155-م.
ابةةن األ بةةاري :كمةةال الةةدين (ت511هةةـ) ،اإل صةةاف فةةي مسةةالل ال ةةالف بةةين
النحةةةييين البصةةةريين الكةةةيفيين ،تةةةح :محمةةةد محيةةةي الةةةدين عبدالحميةةةد ،المكتبةةة
العصري  ،إيدا ،بيروت0401 ،هـ0112-م.
ابن األ باري :كمال الدين (ت511 :هةـ) ،زهة األلبةاء فةي يبقةات األدبةاء ،تةح:
إبراهيم السامرالي ،مكتب المنار ،الزر اء ،ي 0415 ،3 :هـ 0125 -م.
األ دلسةةي :أبةةي حيةةان( ت  145هةةـ) ،ارتشةةاف الضةةرب مةةن كةةالم العةةرب ،تةةح:
رج عثمان ،مكتب ال ا جي بالقاهرا ،ي0402 ،0هـ 0112 -م.
األ دلسي :أبي حيةان ( ت  145هةـ) ،التةذييل والتكميةل ،تةح :حسةن هنةداوي ،دار
القلم دمش  ،ي0421 ،0هـ2111-م.
األ دلسي :أبي حيان (ت145هـ) ،ترسير البحر المحيط ،تح :عةادل عبةد الميجةيد
وآخرين ،دار الكت العلمي  ،بيروت ،،الطبع ا0403 ،0هـ 0113 -م.
البغةةدادي :عبةةد القةةادر (ت 0113هةةـ) ،خزا ة األدب ،تةةح :عبةةد السةةالم هةةارون،
مكتب ال ا جي بالقاهرا ،ي 0402 ،4هـ 0111 -م.
جلبةةي :حةةاجي خلير ة (ت  0161ه ةـ) ،سةةلم اليإةةيل إلةةى يبقةةات الرحةةيل ،تةةح:
محمد األر اؤوي ،وإالح السعداوي ،شرك ليدم للنشر ،استا بيل2101 ،م.
ابن جني :أبي عثمان (ت 312هـ) ،ال صالص ،تح  :محمد علي النجار ،المكتب العلمي .
ابن جنّي (ت312هـ) ،سر إناع اإلعراب تح :هنداوي.
الحمةةيي :يةةا يت (ت 626هةـ) ،معجةةم األدبةةاء ،تةةح :إحسةةان عبةةاس ،دار الغةةرب
اإلسالمي ،ي 0113 ،0م.
الحمةةةيي :يةةةا يت (ت  626هةةةـ) ،معجةةةم البلةةةدان ،دار إةةةادر ،بيةةةروت ،ي،2
0115م.
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ابن خلكان :أبي العباس (ت  620هـ) ،وفيةات األعيةان ،تةح :إحسةان عبةاس ،دار
إادر ،بيروت0404 ،هـ – 0114م.
الذبيا ي :النابغ  ،الدييان ،تح :محمد أبي الرضل إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرا،
ي2111 ،2م.
الذهبي :شمس الدين (ت  145هـ) ،سير أعةالم النةبالء ،تةح :شةعي األر ةاؤوي،
ومحمد العر سيسي ،مؤسس الرسال  ،ي0413 ،0هـ – 0123م.
ابن رج  :عبد هللا ( ت  115هـ) ،الذيل على يبقات الحنابل  ،تح :عبد الةرحمن
العثيمين ،مكتب العبيكان ،مك المكرم  ،ي0425 ،0هـ – 2115م.
الرضةةةي ،شةةةرحه علةةةى الكافيةةة  ،تعليةةة  :ييسةةةف حسةةةن عةةةم ،جامعةةة ةةةاريي س
بنغامي ،ي0116 ،2م.
الزبيدي :محمد مرتضى ،تال العروس من جةياهر القةاميس ،تةح :علةي هاللةي،
مطبع حكيم الكييا ،ي 0411 ،2هـ – 0121م.
الزركلي :خير الدين ،األعالم ،دار العلم للماليين ،ي0126 ،1م.
الزم شري :أبي القاسم(ت 532هـ) ،أساس البالم  ،تح :محمد باسل ،دار الكت
العلمي  ،بيروت ،ي0401 ،0هـ – 0112م.
السجستا ي :أبي حاتم ،الررق ،تح :حاتم الضامن ،مجلة المجمةع العلمةي العرا ةي
 0416هـ – 0126م.
ابن السرال :محمد (ت306هـ) ،األإيل في النحي ،تح :الرتلى.
ابةةن أبةةي سةةلمى :مهيةةر ،الةةدييان ،عناي ة وشةةرح :حمةةدو يمةةاس ،دار المعرف ة
بيروت ،ي0426 ،2هـ – 2115م.
السيرافي :أبي سعيد (ت 362هةـ) ،شةرح كتةاب سةيبييه تةح :أحمةد حسةن وعلةي
سيد ،دار الكت العلمي  ،بيروت ،ي 0421 ،0هـ – 2112م.
السيييي :جالل الدين (ت 100هـ) ،بغية اليعةاا فةي يبقةات اللغةييين والنحةاا،
تح :محمد أبي الرضل إبراهيم ،المكتب العصري  ،إيدا.
السيييي :جالل الدين (ت 100هـ) ،همع الهيامع ،تح :عبدالسالم هارون وعبةد
العال مكرم ،مؤسس الرسال  ،الكييا.
الشايبي :أبي إسحاق إبراهيم (ت111هـ) ،المقاإد الشةافي فةي شةرح ال الإة
الكافي  ،تح :عبدالرحمن العثيمين ،معهد البحيث العلمي  ،جامعة أم القةرت ،مكة
المكرم  ،الطبع 0422 ،0هـ – 2111م.
ابن الشجري :هب هللا (ت  542هـ) ،أمالي ابن الشجري ،تح :محمةيد الطنةاحي،
مكتب ال ا جي بالقاهرا ،ي0403 ،0هـ – 0112م.
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الصةردي :إةةالح الةةدين (ت 164هةـ) ،الةةيافي باليفيةةات ،تةةح :أحمةةد األر ةةاؤوي،
وتزكي مصطرى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ي0421 ،0هـ – 2111م.
عمر :أحمد م تار ،معجم اللغة العربية المعاإةرا ،عةالم الكتة بالقةاهرا ،ي،0
0421هـ – 2112م.
ابن عقيل :عبد هللا بن عبد الةرحمن (ت  161هةـ) ،شةرح ابةن عقيةل ،تةح :محمةد
عبد الحميد ،دار التراث ،القاهرا ،ي0411 ،21هـ – 0121م.
العكبري :أبي البقاء (ت  606هـ) ،التبيين عن مذاه البصريين والكيفيين تةح:
عبد الرحمن العثيمين ،دار الغرب اإلسالمي ،ي0416 ،0هـ – 0126م.
العكبري أبي البقاء (ت 606هـ) ،اللبةاب فةي علةل البنةاء واإلعةراب ،تةح :مةامي
هليمات ،دار الركر المعاإر ،بيروت ،ودار الركر ،دمش  ،ي0406 ،0هـ –0115م.
العكبري :أبي البقاء (ت 606هـ) ،المتبع في شرح اللمع ،تح :عبد الحميد الزوي،
جامع اريي س ،بنغامي ،ي0114 ،0م.
العينةةي :بةةدر الةةدين (ت  255هةةـ) ،المقاإةةد النحيي ة فةةي شةةرح شةةياهد شةةروح
األلري  ،تح :علي محمد وآخرين ،دار السالم ،مصر ،ي 0430 ،0هـ – 2101م.
أبةةي الرةةداء :عمةةاد الةةدين (ت  132هةةـ) ،كتةةاب الكنةةاش فةةي النحةةي والتصةةريف،
تحقي  :جيدا المبروك ،مكتب ا داب بالقاهرا ،ي 0426 ،2هـ – 2115م.
الرراهيدي :ال ليل (ت  015هـ) ،كتةاب الجمةل ،تةح :ف ةر الةدين بةاوا ،مؤسسة
الرسال  ،ي 0415 ،0هـ – 0125م.
الريرومآبادت :مجد الدين (ت 201هـ) ،البلغ في تراجم ألمة النحةي واللغة  ،دار
سعد الدين للطباع  ،ي 0420 ،0هـ – 2111م.
القةةالي :أبةةي علةةي (ت  356ه ةـ) ،البةةارع فةةي اللغ ة  ،تةةح :هاشةةم الطعةةان ،مكتب ة
النهض بغداد ،مكتب ال ضارا العربي بيروت ،ي0115 ،0م.
القرطي ،أبي الحسن جمال الدين ( ت  624هـ) ،ا باه الرواا على أ باه النحاا ،تح:
محمد أبي الرضةل ،دار الركةر العربةي ،القةاهرا ،مؤسسة الكتة الثقافية بيةروت،
ي 0416 ،0هـ – 0126م.
ابن مالك :محمد بةن عبةد هللا (ت  612هةـ) ،شةرح التسةهيل ،تةح  :عبةد الةرحمن
السيد ،ومحمد بدوي الم تين ،دار هجر للطباع  ،ي0401 ،0هـ – 0111م.
ابن مالك :محمد بن عبد هللا (ت  612هـ) ،شرح الكافي الشافي  ،تح :عبد المةنعم
هريدي ،دار المأمين للتراث ،ي0412 ،0هـ – 0122م.
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ابن المثنى :أبي عبيدا ،شرح قالل جريةر والرةرمدق ،تةح :محمةد حةير و وليةد
خالص ،المجمع الثقافي أبيهبي ،ي0112 ،2م.
المرادي :الحسن بن اسم (ت 141هـ) ،تيضيح المقاإد والمسةالك بشةرح ألرية
ابن مالك ،تح :عبدالرحمن علي سليمان ،دار الركر العربي ،القةاهرا ،الطبعة ،0
0422هـ – 2110م.
ابن منظير (ت 100هـ) ،لسان العرب ،دار إاد ،بيروت.
اهر الجي  :مح الدين (ت 112هـ) ،شةرح التسةهيل المسةمى (تمهيةد القياعةد
بشرح تسهيل الريالد) ،تةح :علةي محمةد فةاخر وآخةرين ،دار السةالم ،القةاهرا ،ي ،0
 0422هـ – 2111م.
ابةةن النةةاهم :أبةةي عبةةد هللا (ت  626ه) ،شةةرح ألرية ابةةن مالةةك ،تةةح :محمةةد باسةةل
عيين السيد ،دار الكت العلمي  ،بيروت -لبنان ،ي0421 ،0ه – 0421م.
النميةةةري :الراعةةةي ،الةةةدييان ،تةةةح :راينهةةةرت فةةةاييرت ،دار فةةةرا تس ،بيةةةروت،
0410هـ – 0121م.
ابن هشام :جمال الدين (ت  160هـ) ،أوضح المسةالك إلةى ألرية ابةن مالةك ،تةح:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الركر.
ابن هشام :جمال الدين (ت  160هـ) ،مغني اللبي  ،تةح :عبةد اللطيةف ال طية ،
الكييا ،ي 0423 ،0هـ – 2112م.
يعقةةيب :إميةةل ،المعجةةم المرصةةل فةةي شةةياهد اللغ ة العربي ة  ،دار الكت ة العلمي ة ،
بيروت ،ي0401 ،0هـ – 0116م.
ابن يعي  :يعي بن علي (ت643هـ) ،شرح المرصل ،إدارا الطباع المنيري ُ.
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