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 ابن العلج وكتابه البسيط

 الدكتور محمد حسن عَواد

 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب

 أخباُر ابن الِعْلج:

حت  بهتا يتدُ الزمتا  أْ   َوَحْستبُ  ،أَخباُر ابن الِعْلج عزيزةٌ نادرة بل مجهولةَ َطوَّ

ح في كتابه "بغية الوعاة" بأنّه ل199سنة  ىتْعلََم أّ  السيوطي المتوف م يقت  هـ يَُصّرِ

ر لي الوقوف عليه متن أَخبتار ابتن الِعْلتج أُمتوٌر (9)البن الِعْلج على ترجمة . والذي قُدِّ

. وثانيهتتا نستتبَة كتتتاب "البستتيح فتتي النحتتو" اليتته. وثال هتتاأ هربعتتةأ أَّولَهتتا ِسِلْستتلَةُ نََستتبأَ 

لوا علتى كتتاب البستيح ونقلتوا منته. ورابعهت تفاء أبي َحيَّا حا اأ وتالميذه به حيَن عوَّ

مكا  سكناه وهو اليَمَن. وقد ساَق ابُن قاضتي بتبهة هتذه األمتور األربعتة فتي قولتهأ 

بكستر العَتْين المهملتةَ وستكو   -"ابن الِعْلج محمد أبو عبدالله ضتياء التدين بتن الِعْلتج

مؤل  كتاب البسيح في النحو. ذكتره اليتيأ أثيتر التدين أبتو َحيّتا  فتي  -الالم ثم جيم

كتاب البسيح ك يراً. قالأ كا  قد َسَكن اليمن َوَصنَّ  في عنه "برح التسهيل" ونقل 

قتال  الرتياف" كنية أُخرى البن العلج هتي أبتو البقتاء.ا. ورأيُ  في كتاب " (2)"بها

. وظتتتاهُر الِعبتتتارة أَ َّ أَبتتتا البقتتتاء (3)أبتتتو حيا أ"وقتتتال أبتتتو البقتتتاء صتتتاح  البستتتيح"

يدلُّ على  ،ا  ال بخٌص واحدوصاح  البسيح بخٌص واحد. والتحقيق أنهما بخص

. وهتذا يحملنتي (4)"وقتال فتي البستيح ... ذل  قوُل أبي َحيَّا  فيما بعد "قال أبو البقاء

على االعتقاد بأ َّ في العبارة األولى سقطاً وهو واو العطت  وأّ  أَصتَل العبتارة هتو 

أبتي َحيَّتا  هتو البقتاء التوارد فتي كتالِم أبتا قال أبو البقاء وصاحُ  البسيح. وأظنُّ أَ  

 . (8)هـ696هـ وتوفي سنة 835َعْبدالله بن الُحَسين بن عبدالله العُْكبَري. ولد سنة 

نََسِ  ابن العلج ومكتا   واذا كان  المصادر قد سمح  بمعرفة بيء يسير عن

نّها لم تُِير البتة الى القر  الذي عاش فيه ابن الِعْلج أو السنة التي ُولدَ فيهتا. إسكناه ف

َر أَنّي بالوقوِف على جملٍة صالحٍة من النقول المتناثرة في بطو  كت  النحو متن َغيْ 

                                                 
 .2/373( انظر بغية الوعاةأ  9)

 .2/373، وانظر بغية الوعاةأ 9/215( طبقات النحاة واللغويين 2)

 .2/231( ارتياف الضََّربأ  3)

 .2/231( ارتياف الضََّربأ  4)

 .31-2/35( بغية الوعاةأ  8)
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كتاب البسيح قتادٌر بعتو  اللته علتى تحديتد القتر  التذي ولتد فيته، وقتادٌر علتى تقتدير 

 ً  في التحديد والتقدير على النحو التاليأ السنة التي ولد فيها متدّرجا

الًأ َوَصتتَ  الستتيوطي فتتي كتابتته "األبتت باه والنظتتا"ر" ابتتَن الِعْلتتج بأنَّتته متتن أوَّ

د والسيرافي والفارستي وابتن جنّتي وأك تر المتتأخرين  المتأخرين قالأ "وذهَ  المبّرِ

ووص  ابُن الِعْلتج ابتَن طلحتة بأنّته  ،(9)م الى ال اني"امنهم صاح  البسيح وابن هي

ج وابتن طلحتةَ . فتابُن الِعْلت(2)"قال به من المتتأخرين ابتُن طلحتة" أمن المتأخرين قال

  (3)هتـ695هتـ وتتوفي ستنة 848من المتتأخرين. واذا علمنتا أّ  ابتَن طلحتة ولتد ستنة 

 ننا نكو  قد خطونا خطوة نحو القر  الذي ولد فيه ابُن الِعْلج.إف

ة  (4)ثانياًأ وتزدادُ الصورة جالء حين نَْعلَُم أَ َّ السيوطي ساَق في كتابه غيتر َمترَّ

تضمن ذكر ابن يعيش. وهذا يعنتي أَ َّ ابتن يعتيش أستنُّ متن كالماً البن العلج طويالً 

هتـ وتتوفي ستنة 883ابن العلج وأعرُق في الوجتود. ويتذكر أ َّ ابتَن يعتيش ولتد ستنة 

ثانية نحو االقتتراب متن الستنة التتي ولتد فيهتا ابتن  . وهذا كلُّه يعني خطوةً (8)هـ643

 العلج.

تتَرب"أ "وهتتو قتتوُل  أبتتي علتتي وتبعتته صتتاحُ  ثال تتاًأ َوقتت  فتتي "ارتيتتاف الضَّ

وأبو علي المذكور هو أبتو علتي عمتر بتن محمتد المعتروف باليَّتلَْوبين.  ،(6)البسيح"

ّ  صتاح  البستيح قتد تبت  أبتا واذا علمنتا أ ،(7)هتـ648هـ وتوفي ستنة 862ولد سنة 

على أ َّ ابَن الِعلج أحدُث ميالداً من أبي علي وأّ  والدته بعد ستنة  ّ  هذا دال  إعلي ف

 ـ.ه862

رابعتتاًأ أورد الستتيوطي فتتي "األبتتباه والنظتتا"ر" كالمتتاً البتتن الحاجتت  يقضتتي 

بجواز الحمل علتى المعنتى بعتد الحمتل علتى اللفت  وضتع  الحمتل علتى اللفت  بعتد 

ثتم قتالأ "واعتترل عليته صتاحُ  البستيح بتأ َّ االستتقراَء دَلَّ  ،الحمل على المعنتى

ل قول السيوطيأ ،(5)ى"على أ َّ اعتباَر اللف  أك ر من اعتبار المعن واعترل " فتأمَّ

                                                 
 .9/75لنظا"رأ (األبباه وا9)

 .2/885( المساعد برح تسهيل الفوا"دأ  2)

 .9/929( بغية الوعاةأ  3)

 .2/915، 916 -2/918، 965 -2/967( األبباه والنظا"رأ  4)

 .382 -2/389( انظر بغية الوعاةأ  8)

 .3/58( ارتياف الضََّربأ  6)

 .2/228( بغية الوعاةأ  7)

 .9/495( األبباه والنظا"رأ  5)
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نّتته دالَّ علتتى أ َّ ابتتَن الحاجتت  أستتنُّ متتن ابتتن العلتتج وأقتتدم إف "عليتته صتتاح  البستتيح

 ،(9)هتتـ646هتتـ وتتتوفي ستتنة 879متتيالداً. ويتتذكر أ َّ والدة ابتتن الحاجتت  كانتت  ستتنة 

 هـ.879وهذا يقضي بأ َّ والدة ابن العلج بعد سنة 

"فظهر بهذا أَ َّ ما نَقَلَته أ ح على التوضيح" لألزهريخامساًأ َوقََ  في "التصري

ابُن مال  تبعاً البن العلج من أ َّ الخليل يقوُل بتالجّرِ ستهو"
. فقتوُل األزهري"تبعتاً (2)

البن العلج" يقضي بأ َّ ابَن العلج أسبُق في الزما  من ابن مال . واذا علمنا أ َّ ابتَن 

الدة ابتن تبتين لنتا أ َّ و  (3)هـ672ي سنة هـ وتوف639هـ أو سنة 633مال  ولد سنة

هتـ 633هتـ أو 639وهي سنة والدة ابتن الحاجت  وستنة  ـه879العلج تق  بين سنة 

وهتتي ستتنة والدة ابتتن مالتت . واذا ذهبنتتا فتتي التقتتدير التتى أ َّ ابتتن العلتتج يصتتغر ابتتن 

علتى  - َّ والدتتهإويكبر ابتن مالت  بخمتس عيترة ستنة فت الحاج  بخمس عيرة سنة

ا وفاته فقد 856واقعة سنة  -لتقري وجه ا هـ في الرب  األخير من القر  السادس. أمَّ

سكت  عنها كت  التراجم كمتا ستكت  عتن أخبتاره جملتة. ومتن العستير علتيَّ تحديتد 

ستتنة وفاتتته ألَ َّ الالحتتَق قتتد يخترمتته المتتوت قبتتل الستتابق، علتتى أ َّ كتابتتاً ضتتخماً فتتي 

ال  (4)"طي بأنّته " كبيتر نفتيِس فتي ِعتدّة مجلّتداتالنحو يؤلِّفه ابن العلج ويصفه السيو

وانمتتا يتتتأتي لرجتتٍل نَتتاَف علتتى  ،يمكتتُن أ  يتتتأتي لحتتدٍث أو بتتاٍب فتتي مقتبتتل العمتتر

 َّ الخمسين. والفراغ من الكتاب ال يعني وقوع الوفتاة ممتا يحملنتي علتى االعتقتاد بتأ

 هـ.683 وفاة ابن العلج كان  بعد سنة

اب البسيح انّما هو حديٌث عن الجتزء البتاقي منته الحديث عن كت كتاب البسيط:

ر لتي أ  أجمت  متا يزيتد علتى ما"تٍة وعيترين  ،متناثراً في بطو  كت  النحو وقتد قُتدِّ

صفحة من هذا الكتاب ُمفَّرقة في كت  النحو. وأَحست  أ َّ هتذه الصتفحات كافيتة فتي 

فتي  لكتتاب أواعطاء صورةٍ عن الكتاِب وصاحبه. ورأيُ  أ  يسيَر البحث في هتذا ا

الذي بقي منه متناوالً المسا"ل التاليتةأ نستبة كتتاب البستيح والمتادة النحويتة المنقولتة 

منه الى ابن العلج، قيمة كتاب البسيح، صفته، آراء ابتن العلتج الخاصتة، مختاراتته، 

 نقوله.

 ة النحوية المنقولة منه إلى ابن العلج:ونسبة الماد   نسبة كتاب البسيط
                                                 

 .938 -9/934غية الوعاةأ ( ب 9)

 .9/433، وانظر أيضاً المساعد في برح تسهيل الفوا"دأ 9/393( التصريح على التوضيح 2)

 .56، 23( األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةأ  3)

 .2/969( األبباه والنظا"رأ  4)
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نسبة كتاب البسيح التى ابتن العلتج أل َّ التذين ترجمتوا لته وذكتروا  ال أَرتاُب في

قال ابن قاضي ببهةأ "مؤلِّ  كتاب البسيح  ،ذْرواً من أخباره نسبوا هذا الكتاب اليه

ونقتل عنته فتي  ،في النحو. ذكتره اليتيأ أثيتر التدين أبتو َحيَّتا  فتي "بترح التستهيل"

غيتتر  –  ابتن العلتتج بكتابته البستيح . يضتاف التى هتتذا اقتترا(9)كتتاب البستيح ك يتتراً"

 في بطو  الكت  النحوية التي نقل  عنه. -مّرة

وقولته ، (2)"وقال ضتياء التدين بتن العلتج فتي البستيح" ومن ذل  قول ابن عقيل

وقولتته "ظتتاهر كتتالم ابتتن العلتتج فتتي ، (3)"ونقتتل ضتتياء التتدين بتتن العلتتج فتتي البستتيح"

وقولتتته "وفتتتي البستتتيح البتتتن  ،(8)وقولتتته "حكتتتاه الضتتتياء فتتتي البستتتيح" ،(4)البستتتيح"

وقولته "حكتاه  ،(7). ومن ذل  قول األزهتري "قالته ابتن العلتج فتي البستيح"(6)العلج"

يعني  -. ومن ذل  قول السيوطي "وممن ذه  الى الترادف(5)ابُن العلج في البسيح"

 . (1)ضياء الدين بن العلج صاح  البسيح في النحو" -الترادف بين الكالم والجملة

لمتتتادّة النحويتتتة المنقولتتتة عتتتن كتتتتاب البستتتيح والتتتتي تنتتتاثرت فتتتي كتتتت  أّمتتتا ا

النحتتتو فتجتتتري نستتتبتها التتتى ابتتتن العلتتتج مقترنتتتاً بكتابتتته علتتتى النحتتتو التتتذي تقتتتدّم 

"اختتتتتاره أوتجتتتتري نستتتتبتها التتتتى صتتتتاح  البستتتتيح تتتتتارة ثانيتتتتة متتتتن م تتتتل ،تتتتتارة

ح بتتتتتذل   ،(99)وهتتتتتم صتتتتتاح  البستتتتتيح""أو ، (93)صتتتتتاحُ  البستتتتتيح" أو "صتتتتترَّ

أو "قتتتتتال صتتتتتاح   ،(93)أو "عتتتتتزاه صتتتتتاح  البستتتتتيح" ،(92)"يحصتتتتتاح  البستتتتت

                                                 

 .9/215( طبقات النحاة واللغويينأ  9)

 .2/939( برح األلفية البن عقيلأ  2)

 .2/939( برح األلفية البن عقيلأ  3)

 .9/468، 9/438( المساعد البن عقيلأ  4)

 .2/256( المساعدأ  8)

 .2/944( المساعدأ  6)

 .2/18( التصريحأ  7)

 .2/432( التصريحأ  5)

 .2/969(األبباه والنظا"رأ  1)

 .9/17، والهم أ 9/264، والتصريحأ 2/74، والمساعدأ 3/58( االرتيافأ  93)

 .3/89، 2/935( االرتيافأ  99)

 .9/274( التصريحأ  92)

 .9/71، الهم أ 2/987( االرتيافأ  93)
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 ،(2)أو "زعتتتتتم صتتتتتاح  البستتتتتيح" ،(9)صتتتتتاح  البستتتتتيح" هأو" قالتتتتت ،البستتتتتيح"

أو"قتتتتتتول  ،(4)أو"ذهتتتتتت  صتتتتتتاح  البستتتتتتيح" ،(3)صتتتتتتاحُ  البستتتتتتيح" حكتتتتتتاهأو"

أو "َعلَّلَتتتتتته صتتتتتتاحُ   ،(6)أو"نقتتتتتتل صتتتتتتاح  البستتتتتتيح" ،(8)صتتتتتتاح  البستتتتتتيح"

 ،(1)أو "ذكتتتتر صتتتتاحُ  البستتتتيح" ،(5)أو "بتتتترط صتتتتاح  البستتتتيح" ،(7)البستتتتيح"

أو "اعتتتتترل عليتتتته صتتتتاحُ   ،(93)جازتتتتته صتتتتاح  البستتتتيح"أو"توقتتتت  فتتتتي اِ 

أو "تبعتتتتتتتتته صتتتتتتتتتاح    ،(92)أو "منتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتاح  البستتتتتتتتتيح"  ،(99)البستتتتتتتتتيح"

ونحتتتتو هتتتتذا ك يتتتتر جتتتتدّاً. ويفهتتتتم ، (94)أو "نستتتتبه صتتتتاح  البستتتتيح" ،(93)البستتتتيح"

 ،ه ُعتتتِرف بكتابتتته البستتتيحضتتتمناً أ َّ صتتتاحَ  البستتتيح هتتتو ابتتتُن الِعلتتتج ال غيتتتره ألنّتتت

قتتتتتال الستتتتتيوطي فتتتتتي بغيتتتتتة الوعتتتتتاةأ "صتتتتتاح  البستتتتتيح ضتتتتتياء التتتتتدين ابتتتتتن 

وأل  أبّتتتتا حيّتتتتا  وأتباعتتتته أك تتتتروا متتتتن النقتتتتل عنتتتته كمتتتتا يصتتتتّرح  ،(98)الِعلتتتتج"

ذا متتا ذكتتتروا البستتيح فإنمتتا يريتتدو  بستتتيح ابتتن العلتتج ال بستتتيح إفتت ،(96)الستتيوطي

ّماه البستتتتيح غيتتتتر ابتتتتن العلتتتتج االّ غيتتتتره، وألنّتتتتي ال أعلتتتتم أحتتتتداً ألّتتتت  كتابتتتتاً وستتتت

الواحتتدي وابتتن أبتتي الربيتت . أّمتتا الواحتتدي فكتابتته فتتي التفستتير ال فتتي النحتتو. قتتال 

                                                 

 ، والتصتتتتتتتريح2/929 ،9/475، والمستتتتتتتاعدأ 2/231، 313/ 9، 9/357، 9/353( االرتيتتتتتتتافأ 9)

/ 9، 894/ 9، 348/ 9، 9/329، 9/237، 9/938، 9/78، 9/79، واألبتتتباه والنظتتتا"رأ 2/918

، وبتتتتتتتترح 9/287. والفرا"تتتتتتتتد الجديتتتتتتتتدةأ 2/918، 292/ 2، 9/873، 832/ 9، 9/625، 433

 .2/433بمونيأ األ

 .2/372( برح األبمونيأ  2)

 .2/934، 9/931، 9/68، والهم أ 3/43، 2/866( االرتيافأ  3)

 .2/481( برح األبمونيأ  4)

 .2/827( برح األبمونيأ  8)

 .2/423( المساعدأ  6)

 .9/864( األبباه والنظا"رأ  7)

 .3/57( االرتيافأ  5)

 .2/915، 2/913( األبباه والنظا"رأ  1)

 .9/38( األبباه والنظا"رأ  93)

 .9/491( األبباه والنظا"رأ  99)

 .9/58( الهم أ  92)

 .3/58( االرتيافأ  93)

 .9/18( الهم أ  94)

 .2/373( بغية الوعاةأ  98)

 .2/373( بغية الوعاةأ  96)
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الستتتتيوطي فتتتتي ترجمتتتتة الواحتتتتديأ "َصتتتتنَّ  البستتتتيح والوستتتتيح والتتتتوجيز فتتتتي 

 . (9)التفسير"

لبستيح فتي بترح جمتل الزجتاجي. اوأّما ابُن أبي الربي  فكتابه في النحو وهتوأ 

ع. وقد َعَرضُ  المادّة النحوية المنسوبة الى كتاب البسيح فلم أجدها متن وهو مطبو

ج. هذا متن جهتة. ومتن جهتٍة أُخترى هذا الكتاب مما يقط  بنسبتها الى بسيح ابن العل

ّ  ابَن أبي الربي  لم يعرف بصاح  البسيح بل عرف بابن أبي الربي ، فأبو حيّا  إف

 ،ل عن ابن أبتي الربيت  وينقتل عتن ابتن الِعلتجَرب" ينقارتياف الضّ " م الً في كتابه

ل قالإف أو  (3)أو "ذكر ابُن أبتي الربيت " (2)"اختاره ابن أبي الربي " أذا نقل عن األوَّ

. وكتذل  فعتل الستيوطي. واذا نقتل أبتو (8)ونحتو هتذا ك يتر (4)"قال ابتُن أبتي الربيت "

أو" تبعتته   (7)"عتتزاه صتتاحُ  البستتيح" أأو قتتال (6)حيتتا  عتتن ال تتاني صتتّرح باستتمه

ونحتو هتذا  (93)أو"قاله في البسيح" (1)أو "وهم صاح  البسيح" (5)صاح  البسيح"

مما سيأتي ذكره. يضتاف التى ذلت  أ َّ كتتاب ابتن أبتي الربيت  لتم يعترف عنتد النحتاة 

 أنمتتا عتترف بيتترح الجمتتل. قتتال الستتيوطي فتتي ترجمتتة ابتتن أبتتي الربيتت ابالبستتيح و

قتتوانين، كالهمتتا فتتي النحتتو، بتترح ستتيبويه، نَّ  بتترح اضيضتتاح، الملّختتص، ال"َصتت

 . (99)برح الجمل"

ويضاف الى ذل  أنّي وجتدُت بعتا المتادّة النحويتة المنستوبة التى البستيح فتي 

بعا الكت  المنستوبة التى ابتن الِعلتج فتي كتت  أخترى. ومتن األم لتة علتى ذلت  متا 

وضت  أْ  وأّ  أورده ابن عقيل في المستاعد متن أ َّ ابتَن الِعلتج نقتل عتن الخليتل أّ  م

"وحكايتتة أ قتتال ابتتُن عقيتتل ،نّتت  قتتا"مأالجتتر فتتي نحتتوأ عجبتت  أ  تقتتوم أو عجبتتُ  

                                                 
 .948/ 2( بغية الوعاةأ  9)

 .9/11تيافأ ( االر 2)

 .9/272( االرتيافأ  3)

 .9/325( االرتيافأ  4)

 وغيرها. 375/ 2، 2/237، 2/951، 2/941، 2/82، 2/32، 2/96، 9/313 أ( انظر االرتياف 8)

 .2/25( هم  الهوام أ  6)

 .9/313( االرتيافأ  7)

 .2/987( االرتيافأ  5)

 .3/58( االرتيافأ  1)

 .3/89، 2/935( االرتيافأ  93)

 .2/928( بغية الوعاةأ  99)
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وقتتال  ،(9)المصتتنّ  عتتن الخليتتل فتتي موضتت  جتتّر موافقتتة لحكايتتة صتتاح  البستتيح"

"فظهر بهذا أَ َّ ما نَقَله ابُن مال  تبعاً البن الِعلج متن أَ َّ  أاألزهري في المسألة ذاتها

. فأنت  تترى أ َّ المتادّة النحويتة التتي ستاقها ابتُن عقيتتل (2)ستهو" الخليتل يقتول بتالجرِّ 

واألزهري واحدة وهي منسوبة عند أحدهما الى صاح  البستيح وعنتد ثانيهمتا التى 

مما يدلُّ على أ َّ المراد بصاح  البسيح هو ابن العلج ال غيتره. وتجتري  ،ابن العلج

ارة ثال ة منسوبة الى ابن الِعلج دو  نسبة المادّة النحوية المنقولة عن كتاب البسيح ت

أو  (4)الِعلتجابتُن أو ردّه  (3)ال ابتُن الِعلتج أو قالته ابتُن الِعلتج"ق" أذكر الكتاب من م ل

 (7)أو نستبه ابتُن العلتج (6)أو ذكر ابن العلتج (8)حكاه ابُن العلج أو حكى ذل  ابن العلج

ح ابن الِعلج (5)أو عليه جَرَى ابن العلج أو عتن ابتن  (93)أجاز ابُن العلج أو (1)أو صرَّ

أو نقتل ابتن العلتج أو نقلته  (93)أو استبعد ابتُن العلتج (92)أو َضعَّ  ابن العلج (99)العلج

ويفهم أ َّ المادّة النحوية المنسوبة الى ابن الِعلج  .(98)أو تبعاً البن العلج (94)ابن العلج

وأل َّ متا نُست   ،البستيح واردة في كتاب البسيح ألنّي ال أعلم له كتاباً في النحو غير

الى ابن العلج في بعا الكت  من غير ذكتر كتتاب البستيح هتو هتو التذي نست  فتي 

. وهذا يؤكَّد أ َّ جمي  (96)وقد قدمنا قبل قليل م االً على ذل  ،كت  أُخرى الى البسيح

 ما نُس  الى ابن العلج من قضايا نحوية موجودٌ في كتاب البسيح.

المنقولة عن كتاب البسيح في كت  النحتو منستوبة تتارة وتجري المادّة النحوية 

"قتال فتي البستيح أو  رابعة الى كتاب البسيح دو  تصتريح بتذكر المؤلِّت  متن م تلأ

                                                 
 .9/433( المساعدأ  9)

 .9/393( التصريحأ  2)

 .2/971، والتصريحأ 845، 2/837، 2/825، 2/497 أ( المساعد 3)

 .2/933( التصريحأ  4)

 .9/819، 9/889، 9/414( المساعدأ  8)

 .9/478، 9/493 المساعدأ ( 6)

 .9/495( المساعدأ  7)

 .2/939( المساعدأ  5)

 .937/ 2ساعدأ ( الم 1)

 .2/225( المساعدأ  93)

 .9/882( المساعدأ  99)

 .9/26( الهم أ  92)

 .9/47( الهم أ  93)

 .2/268، والتصريحأ 9/882، 9/861، 9/338، 9/227( المساعدأ  94)

 .9/393( التصريحأ  98)

 .239( انظر ما سل أ ص 96)
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أو ذكتتتره فتتتي  (3)أو فتتتي البستتتيح كتتتذا (2)أو حكتتتاه فتتتي البستتتيح (9)قالتتته فتتتي البستتتيح"

 .(4)البسيح

ألننتا ال  ،ابُن العلج ومعروف أ َّ الذي قال أو ذكر أو حكى في البسيح انما هو 

وقتد  ،الربيت  يأبتابتن ألّ  في النحو كتاباً َسّماه البسيح غير ابتن العلتج االّ  نَْعلَم أحداً 

الربيتت  لمتتا  يثرة فتتي كتتت  النحتتو عتتن بستتيح ابتتن أبتتستتبق نفتتي المتتادة النحويتتة المتنتتا

بستيح علتى النحتو قْدمناه من األدلّة، وأبرزها عدم جريا  المادّة المتنتاثرة فتي كتت  

وهتو الكتتاب التذي  ،ابن أبي الربي ، وأل َّ ابَن العلج عرف بكتاب البسيح وبتهر بته

وييتهد الواقت  بتذل .  (8)أك ر أبو حيا  وأتباعته متن النقتل عنته كمتا يقتول الستيوطي

 ه يفتقر اليه ابُن أبي الربي .وهذا كلُّ 

متتن كتتتاب  تَْيتتَهدُ البقايتتا المتنتتاثرة فتتي بطتتو  كتتت  النحتتو قيمةةة كتةةاب البسةةيط:

بالقتتدم الراستتخة فتتي علتتم العربيتتة، وتيتتهدُ لتته باضحاطتتة وطتتول  البستتيح البتتن العلتتج

تتالً  التقصتتّي وتتبتت  المستتا"ل النحويتتة فتتي مظانّهتتا بحيتتث جتتاء الكتتتاُب َعْرضتتاً ُمفَصَّ

ألبواب النحو كافة م  عنايتة واضتحة بتالخالف والتعليتل. وستيأتي الحتديُث مفّصتالً 

ه يعضتد وصت  الستيوطي للكتتاب بأنّته "كبيتر نفتيس فتي عن صفة الكتاب. وهذا كلُّ 

. وتظهر قيمتة الكتتاب ظهتوراً بيِّنتاً حتين نقت  علتى تعويتل العلمتاء (6)"دّة مجلّداتعِ 

ل عليتته أبتتو َحيَّتتا   ،الميتتهود لهتتم بالفضتتل علتتى هتتذا الكتتتاب واحتفتتا"هم بتته فقتتد َعتتوَّ

تَرب" فتي ما"تة وستبعة  وذكتره أو ذكتر صتاحبه ،األندلسي فتي كتابته "ارتيتاف الضَّ

                                                 

، 9/323، 9/15عدأ ، والمستتتتتتتتا3/233، 3/89، 2/283، 2/231، 2/13، 9/486( االرتيتتتتتتتتافأ 9)

، 9/36، واألبتتتباه والنظتتتا"رأ 2/239، 9/244، 9/299، والتصتتتريحأ 2/861، 2/841، 2/997

9/12 ،9/15 ،9/233 ،9/274 ،9/378 ،9/359 ،9/423 ،9/459 ،9/495 ،9/495 ،

9/881 ،9/863 ،9/859 ،9/852 ،9/633 ،9/676 ،9/654 ،2/21 ،2/32 ،2/33 ،2/33 ،

 .9/49، وحابية ياسين على التصريحأ 2/443برح األبمونيأ ، و2/233، 2/239، 2/39

 .2/961، 9/323، والتصريحأ 9/412، 9/23( المساعدأ  2)

، 936/ 2، 43، 2، 2/42، 9/979، والمستتتتاعدأ 9/261، 9/264، 9/288، 9/228( االرتيتتتتافأ 3)

2/937 ،2/335 ،2/327 ،2 /348 ،2 /386 ،2/385 ،2 /374 ،2/497 ،2 /423 ،2 /

، وغيتتر هتتذا 2/872، 2/879، 885/ 2، 891/ 2، 837/ 2، 2/418، 472/ 2، 431/ 2، 435

، 932/ 9، 9/58، 9/75، 32/ 9، واألبتتتتتباه والنظتتتتتا"رأ 296/ 2، 18/ 2التصتتتتتريحأ ، وك يتتتتتر

 ونحو هذا ك ير.694/ 9، 9/995

 .2/826، وبرح األبمونيأ 9/456، 829/ 9، 832/ 9( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/373الوعاةأ ( بغية  8)

 .2/969( األبباه والنظا"رأ  6)
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بل ا َّ أبتا َحيَّتا  يستوق فتي بعتا األحيتا  مختصترات متن كتتاب البستيح  ،مواض 

 ً ُح ما قاله ابن قاضتي بتهبة متن أ َّ أبتا حيتا  اعتمتد هتذا  ،(9)طويلة نسبيا وهذا يَُصّحِ

ُح ما ق وقولته  ،له السيوطي أيضاً في "بغية الوعتاة"االكتاب ونقل عنه ك يراً، َويَُصّحِ

. وَحْسُ  ابتن العلتج فختراً أ  يعتمتده (2)تباعه من النَّقل عنه"أو َحيَّا  ور أب"أك  أهو

أبو َحيَّا  وهو الذي َوصفَه السُّْبكي بقولهأ "بيأ النّحاة العَلَُم الفَْرد، والبحر التذي لتم 

سيبويه الّزما ، والمبّرد اذا حمي الوطيس بتياجر األقترا ،  ،يًْعِرف الَجْزر بل المدّ 

لنّحتتو التتذي لقاصتتده منتته متتا ييتتاء، ولستتا  العتترب التتذي لكتتّلِ َستتْم ٍ لديتته وامتتام ا

 ،كعبة علٍم تَُحجُّ وال تَُحجُّ َويُْقَصدُ متن كتّلِ فَتّج. تَْضترُب اليته اضبتل آباَطهتا ،اضصغاء

. واحتفتى اضستنوي (3)ال يعرف االَّ نمارُق البيد بساطها" ،دُ عليه كلُّ طا"فٍة َسفَراً َوتَفِ 

 .  (4)ذكره َمّرةً واحدة في ُعْرل نَّص نقله عن أبي َحيّا  في "االرتياف"بالكتاب ف

وعتتّول علتتى الكتتتاب ابتتُن عقيتتل فتتذكره فتتي تستتعة وستتتين موضتتعاً متتن كتابتته 

وذكره أيضتاً َمتّرتين  ،(8)"المساعد برح تسهيل الفوا"د" في المجلّدين األّول وال اني

ه األزهتري فتي التصتريح فتي ثمانيتة . َوَعتّول عليت(6)في برحه على ألفية ابن مالت 

عير موضعاً. َوَعّول عليه السيوطي في كتبه "هم  الهوام " و"األبباه والنظتا"ر" 

فذكر في األّول في اثنين وسبعين موضعاً وذكره في ال اني فتي  ،و"الفرا"د الجديدة"

. وستتاق (7)ما"تتٍة وثمانيتتة وثالثتتين موضتتعاً وذكتتره فتتي ال التتث فتتي خمستتة مواضتت 

طي في "األبباه والنظا"ر" في بعا المواض  نقوالً مطّولة يبلغ النقل الواحد السيو

. كذل  (1)واحتفى األبموني بكتاب البسيح، واعتمده في ثمانية مواض  .(5)صفحتين

احتفتتى بالكتتتاب اليتتيأ ياستتين العليمتتي فتتي حابتتيته علتتى التصتتريح وذكتتره َمتتّرة 

                                                 
 .3/996، 3/73، 3/69، 2/413، 2/232أ برَ ( انظر على سبيل الم الأ ارتياف الضَّ  9)

 .9/215( طبقات النحاة واللغويينأ  2)

 .1/276( طبقات اليافعيةأ  3)

 .497( الكوك  الدّريأ  4)

 ( لم أق  على المجلّد ال الث. 8)

 .2/939، 9/37 أعقيل على ألفية ابن مال ( برح ابن  6)

 . 2/683، 9/351، 9/365، 9/336، 9/285( الفرا"د االجديدةأ  7)

، 918 -2/914، 951 -2/955، 965 -2/967، 36 -2/38( انظتتتتتتتتتتتتر األبتتتتتتتتتتتتباه والنظتتتتتتتتتتتتا"رأ 5)

2/918- 916 ،2/232- 233. 

، 2/827، 2/826، 2/485 ) ذكره هنا مرتين(، 2/443، 2/433، 2/372( انظر برح األبمونيأ  1)

3/515. 
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لحميد َمّرةَ واحدةَ في احتدى حوابتيه وذكره الييأ محمد محيي الدين عبدا .(9)واحدة

. ومن نافلة القول أ  أُقّرر أ  ابَن العلج يجري ذكره فتي (2)على برح بذور الذه 

 أالكت  التي َعّول  عليه مقترناً بأكابر النحتاة ومقتدّمتهم. ومتن ذلت  قتول أبتي َحيَّتا 

ل ابتن ، وقتو(3)"وزعم األستاذ أبو علي وابن عصفور وصاح  البسيح وابن مال "

وقتول األبتمونيأ "وذهت  اليَّتلوبين  ،(4)"صّرح ابتن العلتج وابتن عصتفور" أعقيل

ونحو هذا ك ير. ووجدُت اضمتام الميتهور ابتن  ،(8)وابُن عصفور وصاح  البسيح"

ة -مال  . وهتذا كلُّته يُْيتِعُر بالمكانتة العاليتة (6)يتفق م  ابتن العلتج أو يتابعته -غير َمرَّ

مما حدا بالالحقين الى االعتمتاد عليته وتتوقيره ووثتوقهم برأيته  التي بَلَغها ابن العلج

أو مختاره أو نقله. غير أ َّ عوادي الزما  َعدَت على ابن العلج فلم تبق متن أخبتاره 

 غير ذَْرٍو تَقَْدم، وعدت على كتابه فلم تبق غير ما ضمته كت  النحو بين حناياها.

فتي كتت  النحتو  ب وثتةبقايتاه المكتاب البسيح كما تصتّوره  صفة كتاب البسيط:

تالً مستقصتياً مت  عنايتة  ،كتاب جامٌ  ألبواب النحتو ومستا"له يعرضتها َعْرضتاً ُمفَصَّ

ملحوظة بالخالف والتعليل النحويين. َويَتََخلَُّل الكتاب آثاٌر بترعية واهتمتام باللغتات 

ين المختلفتتة. َويَْغلتت  علتتى الكتتتاب طتتاب  النقتتل عتتن النحتتاة متتن بصتتريين و كتتوفي

َويُفّستر ويوّجته  ،غير أّ  ابن العلج ال يق  عند النقل بل يقدّم آراء خاصتة ،وغيرهم

ً تعوي ممتا يحملنتي علتى القتول بأنّته لتيس  ،رلُ  ويردُّ ويأخذ ويختار ما يتراه مناستبا

 ً وا  كنُ  وقف  علتى َميتٍل بصتري عنتده. كتذل  وقفت  فتي كتت   ،بصرياً وال كوفيا

راء ابتن العلتتج أو مختاراتته أو نقولتته. وستتأق  آلتتى عالنحتو علتتى جملتة متتن التردود 

وقفتتة متأنيتتة عنتتد كتتّلِ مستتألة متتن هتتذه المستتا"ل لتظهتتر صتتورة ابتتن العلتتج فتتي كتابتته 

 البسيح واضحة جليّة.

أ قل  اّ  الطاب  العام الذي يطب  بقايا كتاب البسيح طتابٌ  العَْرض االستقصائي

ق أبتو َحيَّتا  فتي "االرتيتاف" . وقتد ستاهعراضي مستقص ألبواب النحو ومسا"لاست

والسيوطي في "األبباه والنظا"ر" نقوالً ُمطّولة من كتاب البستيح تصتلح أدلّتة قويّتة 

                                                 
 .9/49( حابية ياسين على التصريحأ  9)

 من كتاب برح بذور الذه . 423( ص9( حابية رقم ) 2)

 .3/941( ارتياف الضََّربأ  3)

 .9/937( المساعدأ  4)

 .2/485( برح األبمونيأ  8)

، 9/393صتتتتريح ، والت2/939، 9/323، والمستتتتاعد 58/ 3، 3/89، 323/ 2( انظتتتتر االرتيتتتتافأ 6)

 2/683، والفرا"د الجديدةأ 2/59والهم أ 
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، (9)على هذا الطتاب  متن م تل الفترق بتين علتم اليتخص وعلتم الجتنس واستم الجتنس

 ،(8)وأنواع المعتارف ،(4)، واضضافة(3)هوباب البدل ومسا"ل ،(2)الم التعري  وأقسام

وحستبي  ،وال أستطي  ايراد هذه النقتول دلتيالً علتى صتفة العَتْرل ،(6)ها ك يروغير

 ،أْ  أسوق م الين منها تأكيداً لهذا الطاب . األّول في العَلَم وال اني في كمية الحركات

 ً قتالأ وال دليتَل علتى  ،قال في األّولأ "العَلَتم المنقتول ينحصتر فتي ثالثتة عيتر نوعتا

  كتأبح بّراً، وباَب قْرناها، كّ المنقول عن المر عربحصره سوى استقراء كالم ال

أو عن الجم  نحوأ كالب وأَنمار، وعن الت نيتة نحتوأ ظبيتا ، وعتن مصتغر كعميتر 

وستهيل وزهيتر، وحريتث، وعتن منستوب كربعتتي وصتيفي، وعتن استم َعتْين ك تتور 

قتة نّته نَْقتٌل متن حقيإف ،وأسد لحيوانين وجعفتر لنهتر، وعمترو لواحتد ُعُمتور األستنا 

يتاس مصتدري زاد وآستى اياستاً عاّمة الى حقيقة خاّصتة، وعتن استم معنتى كزيتد واِ 

َس مقلوب يئس أل َّ مصدر المقلوب يتأتي علتى األصتل أعطى، وليس هو مصدر أَيِ 

وعن اسم فاعل كمال  وحارث وحاتم وفاطمة وعا"ية، وعن استم مفعتول كمستعود 

م، وال َكَيمّ بَبّة، وعن الِفعل الماضي ر، وعن صوت كَ وُمَظفَّ  ر، َوبَذّر، َوَع َّر، َوَخضَّ

خامس لها على هذا الوز ، َوَكْعَسْ ، وعن المضارع كيزيد َويَْيُكر َويَْعُمر َوتَْغِل ، 

وقد جاء عنهم في موضعينأ أحدهما يُسّمى بفعل األمر من غير فاعتل  ،وعن األمر

قتتا لموضتت  أ أَْطرِ ْ  لتتواٍد بعينتته. وال تتانيأ متت  الفاعتتل فتتي قتتولهمفتتي قتتولهمأ اصتتمِ 

 .(7)ُمعيّن"

وقال في ال انيأ "جملة الحركات المتنوعة في قولهم أرب  عيرة حركة ثالث  

إلعراب، وثالث للبناء، وثالث متوسطة بين حركتين احداهما بين الضّمة والفتحتة ل

وهتتي الحركتتة التتتي قبتتل اآللتت  المفخمتتة فتتي قتتراءة َوْرش نحتتوأ الصتتلواة والزكتتوة 

نية بين الكسرة والضّمة وهتي حركتة اضبتمام فتي نحتوأ قيتل وغتيا والحيوة. وال ا

                                                 
 .965  -2/967( انظر األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/44( انظر األبباه والنظا"رأ  2)

 .2/17( انظر األبباه والنظا"رأ  3)

 .2/54 أ( انظر األبباه والنظا"ر 4)

 .2/36( انظر األبباه والنظا"رأ  8)

، 2/36، 9/237، 9/633لنظتتتتا"رأ ، واألبتتتتباه وا3/12، 69 -3/63، 2/353( انظتتتتر االرتيتتتتافأ 6)

2/51- 13 ،2/13 ،2/19 ،2/996 ،2/997 ،2/921 ،2/932 ،2/966 ،2/961 ،2/951 ،

2/913 ،2/913 ،2/918 ،2/918-916 ،2/915 ،2/915 ،2/915 ،2/239 ،2/292 ،

2/293 ،2/298 ،2/296- 297 ،2/291 ،2/233 ،2/242. 

 .2/233"رأ ( األبباه والنظا 7)
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على قراءة الكسا"ي، وال ال ة بين الفتحة والكسرة وهي الحركة قبتل األلت  الممالتة، 

حركة اعراب تيبه حركة البنتاء وهتي فتحتة متا ال ينصترف  أنحوأ رمى. والعابرة

يتة عيترةَ حركتة بنتاء في حال الَجّرِ علتى متذه  متن َجعَلهتا حركتة اعتراب. والحاد

تيتتبه حركتتة اضعتتراب وهتتي ضتتّمة المنتتادى وفتحتتة المبنتتي متت  ال علتتى متتذه  متتن 

حركة التقاء الستاكنين.  عيرة حركة االتباع. ال ال ة عيرةجعلها حركة بناء. ال انية 

نّه جتيء بهتا إالرابعة عيرةأ حركة ما قبل ياء المتكلّم على مذه  من َجعَله معرباً ف

ليس  حركة اعراب وال حركة بناء. قتالأ وانمتا لقبت  الحركتات بهتذا لتصّح الياء و

اللق  ألنّها تطلق الحروف بعد سكونها، فكّل حركة تطلتق الحترف نحتو أصتلها متن 

 .  (9)حروف اللين فأببه  بذل  انطالق المتحّرك بعد سكو "

ونق  في كتاب البسيح أو فيما تبقى منته علتى اهتمتام واضتحٍ  الخالف النحوي:

"أصتتله أوا  ثتتم قيتتل حتتذف  األلتت  بعتتد  أالخالف النحتتوي متتن م تتل قولتته فتتي اآل بتت

التتواو. وقلبتت  التتواو أَلفتتاً. وقيتتلأ بتتل حتتذف  التتواو وبقيتت  األلتت  بعتتدها فوقعتت  بعتتد 

"اختلت  فتي ُمْغتدَود  هتل الزا"تد فيته التدال أومن م ل قوله في ُمْغتدَود  ،(2)الهمزة"

في تصتغيره مغيتد  بحتذف التواو مت  التدال ألّ   األولى أو ال انية؟ فعلى األّول يقال

. وقتال (3)تحتذف" الالواو وقع  ثال ة، وعلى ال انية ُمغَْيدين بقلبها ياء ألنها رابعة فت

فتذه  قتوم التى  ،في وز  األسماء األعجميةأ "اختل  فتي وز  األستماء األعجميتة

ف ذلتت  وانمتتا يعتتر ،أنّهتتا ال تتتوز  لتوقتت  التتوز  علتتى معرفتتة األصتتلي والزا"تتد

باالبتقاق، وال يتحقق لها ابتقاق فتال يتحقتق لهتا وز  كتالحروف. وذهت  قتوم التى 

ال يخفى بعده لتوق  التوز  علتى معرفتة األصتلي والزا"تد، وال يتحقتق وأنها توز  

 . (4)ذل  في األعجمية

وهتو نتادر الحتذف. "وفتي حذفته وذكتره متذاه .  ويقول فتي حتذف عامتل رب

قول لُْكتذَةَ األصتفهاني  هممتنع قول الفارسي والجزولي. هك ير .قوُل الخليل وسيبويه

. وقال في العَلَم المعتدولأ "العَلَتُم المعتدول َكعَُمتر َوُزفَتر فيته ثالثتة أقتوالأ (8)الزمه"

أحدها أَنَّه ميتق من المعدول عنه فعلى هذا يكو  منقوالً. وال انيأ أنه مرتجل غيتر 

                                                 
 .9/346( األبباه والنظا"رأ  9)

 .9/15( األبباه والنظا"رأ  2)

 .9/938( األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/937( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/256( المساعدأ  8)
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مستّمى ثتم نقتل منته، ولتيس وز  المعتدول ميتق أل َّ لفت  المعتدول لتم يستتعمل فتي 

موافقتتاً لتتوز  المعتتدول عنتته حتتتى يكتتو  منقتتوالً. وال التتثأ أنتته لتتيس منقتتوالً علتتى 

اضطالق وال مرتجالً على اضطالق بل هو ميابه للمنقتول لموافقتة حروفته لحتروف 

 ،(9)المعدول عنه، وميابه للمرتجل الختصاصه بوز  ال يوافقه المعدول عنته فيته"

 .(3)وأحياناً يحكى الخالف بال ترجيح ،(2)هذا ك ير وغير

 ،ييي  في كتاب البسيح أو فتي بقايتاه احتفتاء ملحتوظ بالتعليتل التعليل النحوي:

أعني تعليل الظواهر النحوية. والتعليل عند ابن العلتج ضتروب فمنته التعليتل بك ترة 

غيرها لك ترة االستعمال كقولهأ "وانما اختص  غدوة بالنص  بعد لد  دو  بكرة و

. ومنتته التعليتتل بالخفّتتة وال قتتل كتعليلتته تحريتت  العتتين فتتي (4)استتتعمال غتتدوة معهتتا"

وانمتا فُِعتل ذلت  " أقتال ،واسكا  العين في َصتْعبَات جمت  َصتْعبَة ،َجفَنَات جم  َجْفنَة

سم والصفة، وُخّص االسم بالحركة لخفته وثقل الصفة. وقالأ وبيا  ثقل فرقاً بين اال

أنها تناس  الفعتل فتي االبتتقاق. وال تانيأ أنهتا تناستبه فتي  أوجهأ أحدهاالصفة من أ

تحمل الضمير. وال التثأ أنهتا تناستبه فتي العمتل. الرابت أ أنهتا تفتقتر التى موصتوٍف 

فكتا  زيتادة الحركتة للفترق  ،تتبعه فلما ثقل  من هتذه الجهتات أبتبه  ثقتل المرّكت 

  .(8)على الخفي  أولى من زيادتها على ال قيل"

"بتاب أَْفعَتل فَْعتالء وفَْعتال  ال  أقال ابن العلج ،التعليل باالستغناءومن التعليل: 

تلحقه تاء التأنيث استغناء بِفَْعالء أو فَْعلتى علتى التأنيتث بهتا. وقتالأ فيستتغنى بجمت  

الُمقَدّر عن جم  الملفوظ به كما استغنى بمصدر بعا األفعال عن مصتدر بعضتها 

وبمطاوع بعا األفعال عن مطاوع بعتا نحتوأ أنختته فبترك نحوأ أنا أدعه تركاً، 

 .(6)ولم يقولوا فناخ"

ومن التعليل التعليل بالتركي  كقوله في تعليل بناء سيبويه ونفطويه وما جرى  

االَّ أنّته مرّكت   ،"ومن هذا النوع سيبويه ونفطويته وعمرويته أمجراهما على الكسر

اعيل وابتراهيم فبنتي علتى الكستر من استٍم وصتوٍت أعجمتي فتانحّح عتن درجتة استم
                                                 

 .9/633( األبباه والنظا"رأ  9)

، 233، 2/232، 9/938، واألبتباه والنظتا"رأ 2/348، 2/239( انظر على ستبيل الم تالأ المستاعدأ 2)

2/243. 

 .9/931( انظر الهم أ  3)

 .9/881 وانظر م االً آخر ،9/873( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/291، 2/939، 9/864، 9/863، 9/232وانظر أم لة أخرى ،9/924( األبباه والنظا"رأ  8)

 .9/995( األبباه والنظا"رأ  6)
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"فتي ِعلّتة بنتاء أمتِس أقتوالأ أ قال ،. ومن ضروب التعليل التعليل بالتضمن(9)لذل "

قول الجمهور لتضمنه الم التعري  لوجهينأ أحدهما أنه معرفتة فتي المعنتى لداللتته 

فدّل ذل  على تضمنه الم التعريت .  ،على وقٍ  مخصوص وليس هو أحد المعارف

نه يوص  بما فيه الالم كقولهمأ لقيته أمتس األحتدث، وأمتس التدابر. ولتوال وال اني أ

أنتته معرفتتة بتقتتدير التتالم لمتتا وصتت  بالمعرفتتة ألنتته لتتيس أحتتد المعتتارف. وهتتذا ممتتا 

وقع  معرفته قبل نكرته. والفرق بين العدل والتضمين أّ  المعدول عن الالم يجوز 

جتتوز اظهارهتتا معتته كأستتتماء فلتتذل  أُعتترب، والمتضتتتمن لهتتا ال ي ،اظهارهتتا معتته

 .(2)فلذل  بني في التضمن" ،االستفهام واليرط المتضمنة لمعنى الحرف

قال ابُن العلج في تعليل لحتوق التالم  ،ومن ضروب التعليل التعليل بالتعويا 

اضبارة فيقال ذل  وهي عول متن حترف التنبيته اسَم "تصحُ  الالم  أاسم اضبارة

. ومتن (3)ليه، لذل  ال يجوز الجم  بينهما لعدم العتول"للداللة على تحقيق الميار ا

ضروب التعليل الحمل على النقيا والحمل على النظير. فالذي َحسَّن جم  َعْجفتاء 

"ألنهم قد يحملتو   (4)حملها على ِسَما  ""سب  ِعجاف أعلى ِعَجاف في قوله تعالى

 .(8)النقيا على النقيا كما يجملو  النظير على النظير"

ضروب التعليتلأ التعليتل بتالفَْرق كتعليتل دختول التتاء علتى عتدد المتذكر  ومن 

"ونظيره أنهم خّصوا جم  أ قال ،(6)وسقوطها في عدد المؤنث للفرق وعدم اضلباس

. ومتن (7)كعمتاد وأعمتدة" ةَ وأَْذُرع، وفي المذكر بأَْفِعلَ  فِعال في المؤنث بأَْفعل كِذراع

"ال يوجتد فتي الجمت  أحترف أ قتال ،رف وك رتهتاضروب التعليلأ التعليل بقلّة األح

ولتذل  يتردُّ فتي  ،أصول بعد أل  التكسير لتئال يكتو  صتدر الكلمتة أقتّل متن َعُجزهتا

التكستتتير والتصتتتغير الخماستتتي التتتى الربتتتاعي ليناستتتَ  صتتتدُر الكلمتتتة َعُجَزهتتتا فتتتي 

ر صتفة ك ت"كّل  أومن ضروب التعليلأ التعليل باليَّبَه كقوله .(5)الحروف األصول"

ة ببهها بالفعل. وكّل صتفة ك تر استتعمالها  ذكر موصوفها معها ضع  تكسيرها لقوَّ

                                                 
 .9/237( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/926خرى وانظر أم لة أُ  ،9/221ظا"رأ (  األبباه والن 2)

 أيضاً. 278 -9/274، وانظر أم لة أُخرى 278 -274/ 9( األبباه والنظا"رأ  3)

 .423/ 9( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/928أيضاً، 9/423وانظر  423/ 9( األبباه والنظا"رأ  8)

 .939/ 2( األبباه والنظا"رأ  6)

 .9/863، 9/881وانظر أم لة أخرى لعلة الفرق األبباه والنظا"رأ 939/ 2( األبباه والنظا"رأ  7)

ً 2/923وانظر أم لة أُخرى  ،923/ 2( األبباه والنظا"رأ  5)  .أيضا
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. ومتن (9)من غير موصوف قوي تكسيرها اللتحاقهتا باألستماء كعبتد وبتيأ وكهتل"

التعليلأ التعليل بالمناسبة كقولهأ "جم  المصغرات ال يجمت  جمت  تكستير بتل جمت  

فتي موضت  يتاء التصتغير فيفضتي التى سالمة ألنّها لو كّسرت لوقع  أل  التكستير 

ال زوالهتتا فيتتزول التصتتغير بزوالهتتا، وأل  التصتتغير يتتدلُّ علتتى التقليتتل فناستت  أ  

. ومتن ضتروب التعليتلأ التعليتل (2)يجم  االّ متا يوافقته فتي التقليتل وهتو التصتحيح"

ومن ذل  تعليل اضافة استم الفاعتل المتعتدي التى المفعتول دو   ،بالخوف من اللبس

ألّ  اضتافته  ،"يضاف اسم الفاعتل المتعتدي التى المفعتول دو  الفاعتل قالأ ،الفاعل

المفعول ليحصل بذل  تعين المضاف اليه بخالف الصفة الميبَّهة واسم الفاعل والى 

 . (3)اضافته لذل "فجازت الفاعل من الالزم فإنّه البس في اضافته الى فاعله لتعينه 

"ألنته  فاسم الفاعل ال يعمل غيتر معتمتد ،ومن التعليلأ التعليل بالفرع واألصل

فرٌع عن الفعل في العمل. والقاعدة حّح الفروع عن رت  األصول فابترط اعتمتاده 

. واألصتُل والفتروُع أستاٌس كبيتر (4)على أحد األمور الستة ليقوى بذل  على العمل"

ل عليه النحاةُ من قبل وعّول عليته ابتن العلتج أيضتاً وستاق فتي كتابته طا" فتةٌ متن َعوَّ

واألصُل عدم التقتدير أي اذا  ،(8)األصول والفروع منهاأ األصوُل في البناء السكو 

. وأصتل العمتل للفعتل (6)التى مجتاز الحتذف رأمكن نسبة العمل الى الموجود لم يَُصت

والتعري  فرع على  ،. واألصُل في األسماء التنكير(7)وهو فرع في االسم والحرف

، واألصتُل فتي َمْفعَتل للمصتدر والزمتا  (1)سماء الصَّْرف. واألصُل في األ(5)التنكير

بالكستر وهتيأ الَمْنِست   صتل احتدى عيترة لفظتة جتاَءتوقد خرج عن األ ،والمكا 

ن، ح، والَمْستكِ ب والَمْستقِ ق، والَمْغترِ  ، والَمْيترِ   في قراءة الكستا"ي، والَمْنبِتوالَمْطلِ 

"ولم يأِت فتي أستماء الزمتا  والمكتا   أ. قال ابن العلج(93)الأ ... ق والَمْسِجدوالَمْفرِ 

                                                 
 .2/297، 2/928وانظر أم لة أخرى2/923( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/926( األبباه والنظا"رأ  2)

 .852، 9/859أخرىوانظر أم لة  859 -853/ 9( األبباه والنظا"رأ  3)

 .841/ 9( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/23( األبباه والنظا"رأ  8)

 .9/832( األبباه والنظا"رأ  6)

 .9/894( األبباه والنظا"رأ  7)

 .2/38( األبباه والنظا"رأ  5)

 .2/33( األبباه والنظا"رأ  1)

 .2/998( األبباه والنظا"رأ  93)
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 ،واألصتل التتذكير ،(9)َمْفعُل بالضّم االّ م  تاء التأنيث نحوأ َمْقبُرة وَمْكُرمة ومأدُبة"

 .(3)واألصل تحري  التقاء الساكنين بالكسر ،(2)والتأنيث فرع

ويهتم ابُن العلج بالتقسيم وذكر الفروق بين األبواب النحوية كذكر متا افترقت   

وما افترق فيته استم الفاعتل واستم  ،(8)، وما افترق  فيه الصفة والتأكيد(4)يه التواب ف

ً  ،(7)وما افترق فيه اسم الفاعل والفعل ،(6)المفعول . والنتاظُر (5)وغير هذا ك يترا جتدّا

متن المستا"ل التتي بتغ  ابتن العلتج  والنظتا"ر" يقت  علتى ك يترٍ في كتتاب "األبتباه 

 . (1)هذا البحث بإيرادها فليرج  اليهاوال تسمح حدود  ،بتعليلها

ونلمح في كتاب البسيح أو في بقاياه آثاراً  األثر الشرعي واالهتمام باللغات:

برعية من م ل قول ابن العلج تعضيداً لقاعدة األصل في األسماء الصَّْرف 

ة" مَّ وكقوله "التنوين زيادة على  ،(93)"ونظيره في اليرعيات األصل براَءة الذِّ

ً عناية  ،(99)مة كما أ َّ النَّفل زيادة على الفَْرل"الكل ونلمح في بقايا البسيح أيضا

فقد ذكر ابُن عقيل في "المساعد" أّ  ابن العلج ساق  ،باللغات في بعا المسا"ل

وعدّة لغات في  (93)وساق عدّة لغات في صحارى وعذارى ،(92)أربعين لغة في أُفّ 

 . (94)ِسوى

عتتن النحتتاة متتن النقتتل ب البستتيح أو بقايتتاه طتتاب  ويغلتت  علتتى كتتتاطةةابا النقةةل: 

رهم كقولته "ال يجتوز تقتديم معمتوالت أستماء األفعتال عليهتا يبصريين وكوفيين وغ

                                                 
 .2/998( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/997( األبباه والنظا"رأ  2)

 .2/921( األبباه والنظا"رأ  3)

 .2/918( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/918( األبباه والنظا"رأ  8)

 .913 -2/951( األبباه والنظا"رأ  6)

 .2/951( األبباه والنظا"رأ  7)

، 292 -2/299، 233 -2/239، 2/915، 2/913، 965 -2/967(  انظتتتتتتر األبتتتتتتتباه والنظتتتتتتتا"رأ 5)

2/293 ،2/298 ،2/296- 297 ،2/242. 

، 2/38، 2/21، 2/28، 2/23، 677 -9/676، 9/382، 9/347، 9/329( انظر األبباه والنظتا"رأ 1)

2/232 ،2/233. 

 .2/33( األبباه والنظا"رأ  93)

 .2/934( األبباه والنظا"رأ  99)

 .233/ 2، وانظر االرتيافأ 2/682 أ( انظر المساعد 92)

 .12/ 9ه والنظا"رأ ( األببا 93)

 .9/818( انظر المساعدأ  94)
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زه الكوفيتو  قياستاً علتى استمي الفاعتل والمفعتول"  أ، وقولته(9)عند البصريين. وَجوَّ

"اختلتت  فتتي كتتّل فتتذه  الكوفيتتو  التتى أنّهتتا توصتت  ويوصتت  بهتتا. وقتتال بعتتُا 

. وينقل عن الفَّراء وأك تر الكتوفيين جتواز (2)نحويين اّ  البصريين ال يصفو  بها"ال

ويحكي عن الفّراء أ َّ التقدير في ما في  ،(3)ترخيم ال الثي الُمحّرك الوسح م ل حَكم

. ويحكتي عتن الكتوفيين انكتارهم دختول الكتاف (4)الدار أحتد االّ حمتاراً ستوى حمتار

. وينقتل عتن الكتوفيين أ َّ نِْعتم وبتئس (8)وأنتا كهتو على ضتمير الرفت  م تل أنت  كأنتا

"وينبغتتي أ   أقتتال ،ويوّجتته المرفتتوع بعتتدهما علتتى أنتته بتتدل أو عطتت  بيتتا  ،استتما 

يكوَ  المرفوع بعدهما اّما بدالً أو عط  بيتا . ونِْعتم استم يتراد بته الممتدوح. فكأنت  

 .(6)قل أ الممدوح زيد"

وينقتتل عتتنهم أيضتتاً أ َّ  ،(7)مجتترور ربّ  وينقتتل عتتن البصتتريين لتتزوم وصتت 

. (5)عط  البيتا  ال يكتو  االَّ بالمعتارف ويخّصصته عنتد بعضتهم بتاألعالم والكنتى

ويُفَستر ذلت  بتأّ   ،(1)وينقل عن البصريين أّ  اسم الفاعتل ال يعمتل متن غيتر اعتمتاد

 ،اسم الفاعل" فرع عن الفعل في العمتل. والقاعتدة حتح الفتروع عتن رتت  األصتول

وينقتل عتن  .(93)ه على أحد الفتروع الستتة ليقتوي بتذل  علتى العمتل"فابترط اعتماد

 ونحو هذا ك ير. (99)البصريين أ َّ الفعل ميتٌق عن المصدر

غيتتر أّ  ابتتن العلتتج ال يكتفتتي بالنقتتل بتتل يتخيتتر متتا يتتراه مناستتباً متتن غيتتر تَعَبُّتتد  

"كونتته  فهتتو يتترى أّ  القيتتاس فتتي عطتت  البيتتا  ،بمتتذه  البصتتريين أو الكتتوفيين

. وهتتو يتترى أ َّ أستتماء األفعتتال (92)المعتتارف و النكتترات كمتتذه  بعتتا الكتتوفيين"ب

أسماء لأللفاظ النا"بة عن معتاني األفعتال متن األحتداث واألزمنتة، وهتو ظتاهر قتول 

                                                 
 .2/233( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/423 أ، والمساعد2/816( االرتيافأ  2)

 .2/882( المساعدأ  3)

 .9/889( المساعدأ  4)

 .2/436( االرتيافأ  8)

 .2/18، والتصريحأ 929 -2/923( المساعدأ  6)

 .2/256، والمساعدأ 2/487( االرتيافأ  7)

 .2/424( المساعدأ  5)

 .9/841( انظر األبباه والنظا"رأ  1)

 .9/841( األبباه والنظا"رأ  93)

 .9/864( األبباه والنظا"رأ  99)

 .2/424( المساعدأ  92)
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كترة بغيتر نَ  اليه سيبويه من جواز وص  كتّل ويختار ما ذه ،(9)سيبويه والجماعة

 فَلَْيني من بي  الياعرأ  ويختار حذف نو  الوقاية من  ،(2)ولو مفرداً 

 تتتتتتتتتتتتتراه كال َّغَتتتتتتتتتتتتاِم يُعَتتتتتتتتتتتتلُّ ِمْستتتتتتتتتتتتكاً 

 

 يستتتتتتتتتتتتتتتوء الفاليتتتتتتتتتتتتتتتاِت اذا فَلَْينتتتتتتتتتتتتتتتي

 

دوفاقاً لل" ال نو  اضناث ره البصتريو  متن أ َّ لمتا ومن وافقه. وهتو الموافتق  مبّرِ قَترَّ

ويحتج للبصريين في لزوم وص  مجرور رّب "بتأّ  عاملهتا  ،(3)الفاعل ال يحذف"

. ويستتتتدلُّ علتتتى صتتتحة قتتتول (4)فجعتتتل التتتتزام الوصتتت  كتتتالعول"يحتتتذف غالبتتتاً 

نطقتوا بتته علتتى األصتتل  -أي العتترب -البصتريين بتتأ َّ َهلُتتمَّ مركبتة متتن هتتا َولُتمَّ بتتأنهم

 .(8)فقالوا هالم

 ،(6)ويمضي م  البصريين فيمن  اجتمتاع اعترابين فتي آختر الكلمتة ويحتتج لته

ً ويمضي م  البصريين أيضاً فتي جتواز مجتيء الحتال مت  ،(7)ن المضتاف اليته مطلقتا

ويتابعته أيضتاً فتي جتواز اضتافة  ،(5)ويتاب  الفارسي في اجازة التنتازع بتين حترفين

ً العدد الى اسم  فة الميبَّ ، (1)الجم  قياسا ة ال تكتو  االّ غيتر مجاريتة هويختار أ َّ الّصِ

 .(93)للمضارع وهو قوُل الزمخيري وابن الحاج 

ً وقد عقدنا لمختاراته حدي اً خا  ومنها نقتّرر أّ  ابتن العلتج لتم يكتن بصترياً  ،صا

 ً ممتا تقتدم َمتْيالً  نُحتسُّ كنتا وا   ،نمتا كتا  متخيتراً مازجتاً بتين المتذهبيناو ،وال كوفيا

واضتتحاً نحتتو البصتتريين. علتتى أّ  ابتتَن العلتتج لتتم يقتصتتر فتتي جهتتده النحتتوي علتتى 

د بأاالختيتتار بتتل كتتا  مبتتدعاً  فمتتن ذلتت  قتتول  ،هتتايضتتاً لتته آراله الخاصتتة التتتي تَفَتترَّ

"تسمية ما انتص  مفعوالً مطلقاً هو قتول النحتويين االَّ متا ذكتر صتاح  أ السيوطي

البستتيح متتن تقستتيمه المصتتدر المنتصتت  التتى مفعتتول مطلتتق والتتى مؤكتتد ومتستت . 

                                                 
 .2/918( التصريحأ  9)

 .9/221( الهم أ  2)

 .9/68، والهم أ 9/59وانظر أيضاً األبباه والنظا"رأ  15 -9/17أ ( المساعد 3)

 .2/256( المساعدأ  4)

 .2/936، والهم أ 2/648، والمساعدأ 3/231( االرتيافأ  8)

 .23وانظر رأي البصريين أيضاً في اضنصاف ص 2/25( األبباه والنظا"رأ  6)

 .9/243( الهم أ  7)

 .423ص 9وحابية بذور الذه  رقم  9/397 أ( التصريح 5)

 .9/283، والهم أ 2/74( المساعدأ  1)

 .2/52ح ( التصري 93)
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فَعَلتت  َوَصتتنَع  وعلمتت  فتتالمفعول المطلتتق عنتتده متتا كتتا  متتن أفعتتاٍل عاّمتتة نحتتوأ 

 ،واق  ذات الِفعتل ألّ  التذوات الواقعتة ِمنّتا هتي هتذاذا قل  فعل  فعالً فتالإوأوقع . ف

فتال تكتو  مطلقتة فتي حقنتا بتل فتي  ،وال يق  منّا الجواهر واألعرال الخارجتة َعنّتا

فلذل  كا  المفعول المطلق أعتّم  ،نّه مفعول مطلقإف ،حّقِ الله كقول أ خلق الله زيداً 

لتته عنتتد عبتتدالقاهر وقتتد وقعتت  علتتى بتتيء متتن هتتذا أو م  ،(9)متتن المصتتدر المطلتتق"

ومتن آراء ابتن الِعْلتج التتي تَفَترد بهتا عتدّه  ،(2)الجرجاني في كتابه "أسرار البالغتة"

. ومتن آرا"ته أيضتاً منت  ابتدال (3)حوالي  من المصادر الم نّاة الواقعة مفاعيل مطلقة

. (8). ومن آرا"ه أ  لحوق الهاء لفَْعلة ليس قياساً فتال يقتالأ فَْهمتة(4)الجملة من المفرد

 وقد عقدُت آلرا"ه حدي اً خاصاً.

العلتج بخصتية نحويتة قويّتة تتردّ ابتن ردوده على الن حاة وردود النحاة عليةه: 

ي َوتَُضتتعِّ ُ أوت فقتتد ردّ علتتى الزمخيتتري التتذي  ،ختتذ وتبتتدع وتختتتار وتعتترل وتَقُتتّوِ

وقتال يصت  متذه   ،أجاز الفصل بين الصفة والموصوف بإالّ في المفترد والجملتة

واعتتترل علتتى ابتتن  ،(6)"بأنّتته َمتتْذه  ال يُْعتترف لبصتتري وال كتتوفي"أ الزمخيتتري

َوَضعََّ  الحمتل علتى  ،الحاج  الذي أجاز الحمل على المعنى بعد الحمل على اللف 

"ا َّ االستتقراء دلَّ علتى أ َّ اعتبتار اللفت  أك تر  أوقال ،اللف  بعد الحمل على المعنى

فال يستتقم أ  يكتو  قليتل المتوارد  ،ى قّوتهمن اعتبار المعنى وك رة موارده دليُل عل

أقوى من ك ير الموارد. قالأ وأّمتا َضتْع  العتود التى اللفت  بعتد اعتبتار المعنتى فقتد 

"خالديَن فيهتا  قال تعالىأ ،ورد به التنزيل كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللف 

 ً متل علتى المعنتى. ومتا ورد بته " فحمل على اللف  بعتد الحأَبداً قَد أَْحسن اللهُ له ِرْزقا

ف ب  أنّه يجتوز الحمتل علتى كتّلِ واحتٍد بعتد اآلختر متن غيتر  ،التنزيل ليس بضعي 

 . (7)ضع "

وهو يَُضعِّ  رأي الكوفيين القا"ل بأ َّ "أم لة المبالغة ال تعمل ألّ  استم الفاعتل 

نتاع انما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته، وهذه غير جارية فوج  امت

                                                 
 .9/365 أ، والفرا"د الجديدة2/232وانظر ارتياف الضََّربأ  9/956( هم  الهوام   9)

 .979، و"رأي في المفعول المطلق" 349 -343( أسرار البالغةأ  2)

 .2/293 ، وانظر االرتيافأ9/951( هم  الهوام أ  3)

 .9/215، وطبقات النحاة واللغويينأ 2/435( المساعدأ  4)

 .2/623، والمساعدأ 9/228اف الضربأ ( ارتي 8)

 .9/233( الهم أ  6)

 .9/491( األبباه والنظا"رأ  7)
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ره الصفة" ،عملها "وهذا ضعي ، ألّ   أوقال ،(9)والمنصوب محمول على فِعل يُفَّسِ

النصَّ ُمقدَّم على القياس، وتقدير ناص  غيرها على خالف األصل، فال يُصار اليته 

ي بتين النصت  علتى الحتال  .(2)ما أمكن احالة العمل على الموجود" وابن العلج يُسّوِ

فتي الوقت   ،ومتررت برجتٍل أستدٍ  ،ررت برجتٍل أستداً والجر على الصفة في نحوأ مت

ل  .(3)الذي استضع  سيبويه ال اني ولم يستضع  األوَّ

تتتل ذلتتت  بتتتأ ّ  ،(4)ريتتتات"خُ  أ  يكتتتوَ  أُختتتر معتتتدوالً عتتتن أُ وهتتتو يَُضتتتعِّ    ويُعلِّ

وهتو يَْستتبعد متن  .(8)ل  والتالم أو اضضتافة"يات ممتا يلتزم استتعماله اّمتا بتاألأُخر"

. ويتردّ علتى القتول القا"تل" بتأّ  اعتراب (6)اب سنين اعراب زيتو جهة القياس اعر

بقولتهأ "لتو  (7)األفعال الخمسة بتاألل  والتواو واليتاء كتالم نى وجمت  المتذكر الستالم

وهتتو يمنتت  "وصتتل أل بالصتتفة  .(5)كتتا  كتتذل  ل بتتت  النتتو  فتتي األحتتوال ال الثتتة"

 .(93)يام رأيته فتي المغنتيويرجح ابن ه ،(1)الميبّهة لقرب هذه الصفة من األسماء"

ُ  حذف تمييز كأيّن ويؤازره أبو حيّا  فيقولأ وقد تتبع  ك يراً مما  ،(99)وهو يَُضعِّ

ويتوقت  فتي  .(92)موضت  واحتد"فتي ورد في األبعار من كأين فلم أره محذوفاً وال 

وهتتو يَْستتتبعد وز   .(93)اجتتازة التأكيتتد والبتتدل واالستتت ناء متتن الظتترف المتوستت  فيتته

"لتوق  الوز  على معرفة األصلي والزا"د، وال يتحقق ذل  فتي  األعجميةاألسماء 

"وفي هذا نظر أل َّ ما ال  أأجاز الحكاية بما ويقولمن ويتوق  عند  .(94)األعجمية"

ويردُّ ابُن العلتج قتول ابتن كيستا  القاضتي بتأ َّ فتي الميتار اليته فتي  .(98)يُحكى بها"

                                                 
 .832/ 9( األبباه والنظا"رأ  9)

 .832/ 9( األبباه والنظا"رأ  2)

 .2/227( انظر األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/26( الهم أ  4)

 .9/26( الهم أ  8)

 .9/47( الهم أ  6)

 .9/89( الهم أ  7)

 .9/89الهم أ  ( 5)

 .9/58( الهم أ  1)

 .9/58( الهم أ  93)

 .9/286 أ، والهم 9/357( االرتيافأ  99)

 .9/357( االرتيافأ  92)

 .9/233، والهم أ 9/38( االرتيافأ  93)

 .9/937( األبباه والنظا"رأ  94)

 .2/983( الهم أ  98)
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. ويتردُّ قتول (9)فاً تقتديره َحبَّتذا حستن هنتد"نحوأ َحبَّذا هند مصدراً مخصوصاً محتذو

 ،(2)القا"تتُل بتتأ َّ المرّكتت  تركيتت  متتزج قتتد يبنتتى علتتى الفتتتح تيتتبيهاً لتته بخمستتة عيتتر

 .(3)وليس البناء ُمطرداً عند عامة البصريين والكوفيين"" أويقول

ه، قويتتة استتتوعب  قضتتايا النحتتو ومستتا"لوواضتتح أّ  ابتتن العلتتج ذو بخصتتية  

ولم تخل كت  النحو من ردود عليته بالطريقتة التتي ردّ فيهتا  ،ضع وبرزت تردّ وت

دود ردّ أبي حيتا  علتى ابتن العلتج قتراره القاضتي بحتذف  على سابقيه. ومن هذه الرُّ

"وهتذا مختالٌ  لمتا اتفتق عليته أ اسم ليس وال يكو  حين يست نى بهما قال أبتو حيّتا 

ً  ،(4)الكوفيو  والبصريو  من أ َّ الفاعل مضمر ال محذوف"   أوقال أبو حيا  أيضتا

يريتد جتواز ا َّ قا"متاً  ،(8)ووهم صاح  البسيح فحكتى جتواز هتذا عتن البصتريين""

اء ،الزيتتدا  وردّ أبتتو حيتتا  عتتدم اجتتازة ابتتن العلتتج  ،(6)وهتتو متتا أجتتازه األخفتتش والفَتترَّ

 أوقتتال ،(7)"اضتتافة الظتترف المتوستت  فيتته "ألنّتته استتم واألستتماء ال تضتتاف التتى الجمتتل

. وردّ أبتتو حيتتا  اختيتتار ابتتن العلتتج (5)"صتتحيح بتتل قتتد اتستت  فيهتتا وأُضتتيف "ولتتيس ب

 أوقتال ،اضي بجواز حذف العا"د على المبتدأ اذا كا  مرفوعاً نحوأ زيتد هتو قتا"مقال

وتوقت  أبتو حيتا  عنتد احتمتال التعريت  التذي أورده  ،(1)"والصحيح أنه ال يجوز"

وكتا  ابتن  ،(93)وفي التعري  نظر""أ ابن العلج في اسناد اضضافة الى الجمل وقال

العلج قد ذكر احتمتالين فتي استناد اضضتافة التى الجمتل همتا وجته التخصتص ووجته 

. ونس  أبو حيا  ابن العلج الى الوهم حين ذكر اضجماع عن النحتويين (99)التعري 

 همت  ومتن المتذكر التى المؤنتث متن لفظتفي أّ  العرب "قد ترج  من الواحد الى الج

جماع وهم وذكره اض" أقال أبو حيَّا  ،(92)وال ترج  من معناه الى لفظه"معناه،  ىال

                                                 
 .2/933( التصريحأ  9)

 .2/296( التصريحأ  2)

 .2/296( التصريحأ  3)

 .2/323( االرتيافأ  4)

 .2/935( االرتيافأ  8)

 .2/935( االرتيافأ  6)

 .2/823( االرتيافأ  7)

 .2/829( االرتيافأ  5)

 .2/82( االرتيافأ  1)

 .2/47( الهم أ  93)

 .2/47( الهم أ  99)

 .9/849( االرتيافأ  92)
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. وردّ أبتتو حيَّتتا  قتتوَل ابتتن الِعلتتج أ َّ متتا الموصتتولة الحرفيتتة ال تكتتو  ستتابكة االّ (9)"

المتترء متتا ذهتت   رُّ محلّهتتا بتتدليل قتتول اليتتاعرأ يستتالموصتتول حيتتث يصتتحُّ حلتتول 

لمطلتتق أعتتّم متتن المصتتدر بأنّتته ختتالف . ووصتت  عتتدّ ابتتن العلتتج المفعتتول ا(2)الليتتالي

ً . ووصتت  رأي ابتتن العلتتج القاضتتي بتتإعراب "(3)بتتاذ " فتتي َحبَّتتذا زيتتد راكبتتاً راكبتتا

ونس  أبو حيّا  ابن العلج الى الوهم حتين  .(4)مفعوالً به ألعني مضمراً بأنّه غري 

 ،رّ جتب  أْ  تقوم وعجبَ  أنت  قتا"ُم النقل عن الخليل أ َّ موض  أْ  وأّ  في م ل عج

ووهتم ابتن مالت  وصتاح  البستيح  ،قال أك ر النحويين على أنّته فتي موضت  نصت 

وذهتتت  ابتتتن عقيتتتل واألزهتتتري . (8)فتتتنقال أ َّ متتتذه  الخليتتتل أنّتتته فتتتي موضتتت  جتتتر"

. وَردّ ابن عقيل علتى ابتن العلتج متا نقلته متن (6)والسيوطي الى ما ذه  اليه أبو َحيَّا 

رع يبنيتتتته الكتتتتوفيين لتتتتيس االّ أّ  الظتتتترف المضتتتتاف التتتتى جملتتتتة مصتتتتدّرة بمضتتتتا

. قال ابن عقيلأ "وكالهما وهم فللكوفيين الوجها  (7)والبصريو  يجيزو  الوجهين

. وردّ ابتتن عقيتتل علتتى ابتتن العلتتج احتجاجتته للتتزوم (5)وللبصتتريين اضعتتراب فقتتح"

وصتت  مجتترور رّب واحتجاجتته يقضتتي "بتتأّ  عاملهتتا يحتتذف غالبتتاً فجعتتل التتتزام 

"وردّ بأّ  الغالت  ذكتره ويجتمعتا   أل ابن عقيل في ردّهوقا ،(1)الوص  كالعول"

. وردّ األزهتتري اختيتتار ابتتن العلتتج (93)نحتتوأ رّب رجتتٍل عتتالٍم لقيتت  فتتال عوضتتية"

القاضتتتي بتتتأ َّ الصتتتفة الُميتتتبّة ال تكتتتو  االّ غيتتتر مجاريتتتة للمضتتتارع وهتتتو قتتتول 

ي  . وردّ األبتتموني علتتى ابتتن العلتتج قولتتهأ اذا ستتم(99)الزمخيتتري وابتتن الحاجتت "

وردّ عليه قولهأ  ،(93)وقالأ "ليس بصحيح" ،(92)امرأة بيد فهو مصروف بال خالف

                                                 
 .9/849( االرتيافأ  9)

 .9/59( الهم أ  2)

 .2/232( االرتيافأ  3)

 .2/51، والهم أ 3/39االرتيافأ  ( 4)

 .3/89( االرتيافأ  8)

 .2/683، والفرا"د الجديدةأ 2/59، والهم أ 9/393، والتصريحأ 9/433( المساعدأ  6)

 .2/386( المساعدأ  7)

 .2/386( المساعدأ  5)

 .2/256، والمساعدأ 2/487( االرتيافأ  1)

 .2/256( المساعدأ  93)

 .2/52( التصريحأ  99)

 .2/827برح األبمونيأ (  92)

 .2/827( برح األبمونيأ  93)
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. وردّ عليته قولتهأ ا َّ (2)وقالأ "لتيس كتذل " ،(9)اّ  َسقَر ممنوع من الّصرف باتفاق

ّل وقالأ "وليس كذل  بتل ورد لكنّته أقت ،(3)غير مضافة ةفاعل نِْعَم وبئس ال يرد نكر

  .(4)ن "أٌم من المضاف نحوأ نِْعَم غال

 آراؤه

تتم ابتتن العلتتج المصتتتدر المنتصتت  التتى مفعتتول مطلتتتق والتتى مؤكتتد والتتتى  -9 قَسَّ

والمفعتتول المطلتتق أعتتّم متتن المصتتدر وهتتو متتا كتتا  فِْعلُتته عاّمتتاً كصتتنع   ،(8)ُمتستت 

 . (6)َوفَعَْل ُ 

" أي زاد ابُن العلج على المصادر الم نتاة الواقعتة مفاعيتل مطلقتة "حواليت  -2

 . (7)طاقةطاقة بعد ااِ 

ً يرى ابُن العلج أ  " -3 . (5)" في َحبَّذا زيدٌ راكباً منصوٌب بأعني مضتمراً راكبا

 .(1)قال أبو حيا  وهو غري 

 . (93)َمنَ  ابُن الِعْلج ابدال الجملة من المفرد -4

لم يجز العط  علتى تتاب  أّي وأيّتة االّ علتى تأويتل المعطتوف فتي نحتوأ يتا  -8

 . (99)أيها الطويل والقصير

6-  ً  . (92)فال يُقالأ فَْهَمهَ  ،ليس لحوق الهاء ِل فَْعلَةَ قياسا

أجتتاز اعمتتال المصتتدر المجمتتوع فتتي التمييتتز نحتتوأ عجبتت  متتن تصتتببات   -7

 ً  .  (94)أل َّ التمييز قابل لعمل الضعي  فيه كاألحوال والظروف ،(93)عرقا

                                                 
 .2/827( برح األبمونيأ  9)

 .826/ 2( برح األبمونيأ  2)

 .2/372( برح األبمونيأ  3)

 .2/372( برح األبمونيأ  4)

 .9/956( الهم أ  8)

 .9/365، والفرا"د الجديدةأ 9/956، والهم أ 2/232( االرتيافأ  6)

 .9/951الهم أ ، و2/293( االرتيافأ  7)

 .2/51، والهم أ 2/944، والمساعدأ 3/39( االرتيافأ  5)

 .2/51، والهم أ 3/39( االرتيافأ  1)

 .9/215، وطبقات النحاة واللغويينأ 2/435( المساعدأ  93)

 .2/837( المساعدأ  99)

 .2/623، والمساعدأ 9/228( االرتيافأ  92)

 .2/225، والمساعدأ 3/974( االرتيافأ  93)

 .2/225( المساعدأ  94)
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أ َّ أُخريتات عّ  ابُن الِعلج أ  يكوَ  أُخر معتدوالً عتن أُخريتات. وتعليلته ضَ  -5

 . (9)مما يلزم استعماله اّما باألل  والالم أو اضضافة

 . (2)استبعد ابُن العلج من جهة القياس اعراب سنين اعراب زيتو  -1

ردّ ابتتُن العلتتج القتتول القا"تتل بتتأّ  اعتتراب األفعتتال الخمستتة بتتاألل  والتتواو  -93

  ل بتتت  النتتو  فتتي وقتتالأ "لتتو كتتا  كتتذل ،(3)واليتتاء كتتالم نى وجمتت  المتتذكر الستتالم

 . (4)األحوال ال الثة"

صيغ "ُجَم " وأجمعو  صيغ َجْم  ال جم  ألجم  وال لجمعتاء، ولهتذا ال  -99

تقتول  ... "وفتي َجْمت  أجمت  أ. قتال أبتو َحيّتا (8)ت نى أجم  وال جمعتاء وال تجمعتا 

اه هو قول َوَجْمُ  أَْجَم  َوَجمعَاء على ما ذكرن ... وفي جم  جمعاء ُجَم  ... أجمعو 

 . (6) ..." النحويين والله أعلم. وفي البسيح ال ت نى

حكتتى ابتتن العلتتج االتفتتاق علتتى عتتدم تقتتديم الخبتتر علتتى الفعتتل فتتي أفعتتال  -92

 .(7)المقاربة

َضعَّ  رأي الكوفيين القا"ل بأّ  أم لة المبالغة ال تعمل والمنصوب بعدها  -93

 . (1)ُمقدٌَّم على القياسالنص . أل َّ (5)محمول على فعل يُفّسره الصفة

يرى ابُن العلج أ َّ ما الموصولة الحرفية ال تكتو  ستابكة االّ حيتث يصتُح  -94

ألّ  الموصولة سابكة فتي المعنتى ألنت  تستب  بهتا الجملتة.  ،حلول الموصول محلّها

 . (93)المرء ما ذه  الليالي" ويردّه قولهأ يسرُّ " أوقال أبو حيا 

أل الموصولة بالصفة الميبّهة لقرب هذه الصفة من  َمنَ  ابُن العلج وصل -98

 .(99)األسماء وخال  ابُن مال . ورجح ابن هيام في المغني رأي ابن العلج

                                                 
 .9/26( الهم أ  9)

 .9/47، والهم أ 264 -9/263( االرتيافأ  2)

 .9/89، والهم أ 9/423( االرتيافأ  3)

 .9/89( الهم أ  4)

 .2/699( االرتيافأ  8)

 .2/699( االرتيافأ  6)

 .9/939( الهم أ  7)

 .9/832( األبباهأ  5)

 .9/832( األبباه أ  1)

 .9/59( الهم أ  93)

 .9/58، والهم أ 9/839( االرتيافأ  99)
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توقّتت  ابتتن العلتتج فتتي اجتتازة قتتول متتن قتتالأ يؤّكتتد ويبتتدل ويستتت ني متتن  -96

 . (9)الظرف المتوس  فيه بخالف الظرف غير المتوس  فيه

لضمير في الجملة االستمية الواقعتة حتاالً بعتد االَّ أوج  ابن العلج انفراد ا -97

 .(2)ألّ  االتصال يحصل بإالّ  ،نحوأ ما ضربُ  أحداً االّ عمرو خير منه

وآزره أبو حيّا  بقولهأ "وقد تتبع   (3)َضعَّ  ابُن العلج حذف تمييز كأين -95

 . (4)احد"ك يراً مما وَردَ في األبعار من كأيّن فلم أره محذوفاً وال في موض ٍ و

 . (8)كأيّن تق  مبتدأ وخبراً ومفعوالً يرى ابُن الِعلج أ   -91

أجاز ابتُن العلتج الفصتل بتين نِْعتم وفاعلهتا لتصترف هتذا الفعتل فتي رفعته  -23

 .(6)الظاهر والمضمر وعدم التركي 

أجاز وص  تمييز نِْعم في م لأ نِْعم رجالً صتالحاً زيتد. ونقلته أبتو حيتا   -29

 . (7)اً بهعن البسيح جازم

 .(5)القياس يقتضي بدل الغَلَح -22

ل في التنازع أو ال اني سيّا  -23 اعمال األوَّ
(1) . 

 هوردّ  ،(93)يرى ابُن العلج أّ  فاعل نِْعم وبتئس لتم يترد نكترة غيتر مضتافة -24

 . (99)األبموني

اذا َوقَتتَ  الحتتال مؤّكتتداً لمضتتمو  الجملتتة جتتاز فتتي خبتتر المبتتتدأ أ  يكتتو   -28

والمعتتروف أ َّ التعريتت  الزم، ألّ  هتتذه األحتتوال انمتتا تؤكتتد بتتيئاً استتتقّر  ،(92)نكتترة

 . (93)وعرف
                                                 

 .9/38، واألبباهأ 9/233( الهم أ  9)

 .9/246( الهم أ  2)

 ..9/286، الهم أ 9/357( االرتيافأ  3)

 .9/286، وهم  الهوام أ 9/357( االرتيافأ  4)

 .2/76، والهم أ 2/997، والمساعدأ 9/355( االرتيافأ  8)

 .2/58، والهم أ 3/91( االرتيافأ  6)

 .2/56( الهم أ  7)

 .2/826، وبرح األبمونيأ 2/925، والهم أ 2/431، والمساعدأ 2/626( االرتيافأ  5)

 .9/32( التصريحأ  1)

 .2/372( برح األبمونيأ  93)

 .2/372( برح األبمونيأ  99)

 .2/42( المساعدأ  92)

 .2/42( المساعدأ  93)
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ردَّ رأي ابتتن كيستتا  القاضتتي بتتأ َّ فتتي الميتتار اليتته فتتي نحتتوأ حبتتذا هنتتد  -26

 . (9)مصدراً مخصوصاً محذوفاً أي َحبَّذا حسن هند

يتبيهاً لته ردَّ قول القا"ل بأّ  المركت  تركيت  متزج قتد يبنتى علتى الفتتح ت -27

وقتالأ ولتيس البنتاء  ،بخمسة عير االّ في نحتو معتدي كترب فيفتتح آختر ال تاني فقتح

 . (2)مّطرداً عند عامة البصريين والكوفيين

 تجري االستغاثة مجرى النداء فتأمر بها نحوأ -25

 ً  يتتتتتتتتالَبكٍر انيتتتتتتتتروا لتتتتتتتتي كليبتتتتتتتتا

 

 (3)يتتتتتتتالبكٍر أيتتتتتتتن أيتتتتتتتَن الِفتتتتتتترار

 

 . (4)تعمال أسماء األفعالصوت استعمل اس هاألصُل في صَ  -21

وردّه  ،قَدَم وَستقَر ممنوعتا  متن الّصتْرف باتفتاق للتأنيتث المعنتوي والعلميتة -33

 . (8)األبموني

 . (6)يُْبدَُل الِفعل من الِفعل بدل كّل من كّل باتفاق -39

 .(7)وردّه األبموني ،اذا سمي  امرأة بيد صرف  بال خالف -32

ن النحاة في أ َّ العرب قد ترج  من الواحتد التى نقل ابُن العلج اضجماع ع -33

وال ترجتت  متتن معنتتاه التتى  ،التتى معنتتاه ه ، ومتتن المتتذكر التتى المؤنتتث متتن لفظتتالجمتت

 .  (1)"وذكره اضجماع وهم" أوردّه أبو حيّا  بقوله ،(5)هلفظ

 . (93)ال يكو  اسم ما زال نكرة -34

 . (99)زما التوس  ال يَطَّرد في ظروف المكا  بخالف ظروف ال -38

                                                 
 .2/933( التصريحأ  9)

 .2/296( التصريحأ  2)

 .821، 2/825مساعدأ ( ال 3)

 .2/645( المساعدأ  4)

 .9/446، وانظر االرتيافأ 2/826( برح األبمونيأ  8)

 .2/431، والمساعدأ 2/443( برح األبمونيأ  6)

 .2/827( برح األبمونيأ  7)

  .9/849االرتيافأ ( 93)

 .9/849( االرتيافأ  1)

 .2/13( االرتيافأ  93)

 .9/36النظا"رأ ، واألبباه و2/273( االرتيافأ  99)
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ال حينئتتٍذ، واألستتماء اذا توستتع  فتتي الظتترف لتتم تجتتز اضتتافته ألنتته استتٌم  -36

بل قد اتس  فيها  ،تضاف الى الجمل. وردّ هذا الرأي أبو حيا  بقولهأ "وليس بصيح

 . (9)وأُضيف "

ت نى على أحِد جزءي الجملة نقل عن النحاة اضجماع في جواز تقديم المس -37

 . (2)عٍل أو مفعولمن فا

عتل المضتارع خبتراً فتي جملتة الحتال االستمية وكتا  منفيتاً بتال اذا وق  الفِ  -35

 . (3)َحُسن ترك الواو

 . (4)اذا رخم  يا قاضُي المرخم من قاضية فالظاهُر التزام لغة يا حاُر  -31

اذا حمل على اللف  جاز الحمل بعده على المعنى، واذا حمل على المعنتى  -43

 . (8)للف  من غير ضع  خالفاً البن الحاج جاز الحمل بعده على ا

فَْعتال  فَْعلتتى َكَستتْكرا  وَستتْكَرى وغضتتبا  وغضتتبى وعطيتتا  وَعْطيتتى  -49

 . (6)انما يُْعرف بالسماع دو  القياس

القياس التسوية بين الحال والصفة في مررت برجٍل أسداً ومررت برجٍل  -42

 .(7)ع  الحالأسٍد خالفاً لسيبويه الذي استضع  الوص  ولم يستض

 مختاراته:

 يرى ابُن العلج أَ َّ النو  المحذوفة في "فَلَْيني" من قول الياعرأ -9

ً  تتتتتتتتتراه كالتَّغَتتتتتتتتام يُعَتتتتتتتتلُّ   ِمْستتتتتتتتكا

 

 ْينتتتتتتتتتتييستتتتتتتتتتوء الفاليتتتتتتتتتتات اذا فَلَ 

 

وهتتتو الموافتتتق لمتتتا قتتتّرره " ،(5)هافقتتتهتتتي نتتتو  الوقايتتتة وفاقتتتاً للمبتتتّرد ومتتتن و

ى هتذا الترأي أيضتاً متن قبتل ابتن جنّتي . ورأ(1)البصريو  من أّ  الفاعل ال يحذف"

                                                 
 .829 -2/823( االرتيافأ  9)

 .2/335( االرتيافأ  2)

 .2/367( االرتيافأ  3)

 .3/963( االرتيافأ  4)

 .9/491( األبباه والنظا"رأ  8)

 .2/39( األبباه والنظا"رأ  6)

 .2/227( األبباه والنظا"رأ  7)

 .9/59، واألبباه والنظا"رأ 9/68، والهم أ 15، 9/17( المساعدأ  5)

 .15، 9/71( المساعدأ  1)
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. ويرى سيبويه أ  النو  المحذوفة هي (9)ا ومن بعدُ ابن هيام الخضرواي وأبو َحيَّ 

 .(2)نو  اضناث واختار رأيه ابن مال 

اختار ابن العلج حذف العا"د على المبتدأ اذا كا  مرفوعاً ألنه ال ما ن  منته  -2

 أعتاٌر" أي هتو عتاٌر. وَردّه أبتو َحيّتا  بقولته ورّب قَتْتلٍ نحوأ زيتد هتو قتا"م. وقولتهأ "

. وقال السيوطيأ"َوُردَّ بأنَّته ال يتدري أحتذف بتيء أم ال (3)"والصحيح أنه ال يجوز"

 . (4)لصالحية المذكور لالستقالل بالخبرية"

يحتمتتُل ابتتُن الِعلتتج أ  تكتتو  التتتاء فتتي الت بتتدالً متتن ستتين لتتيس ثتتم  -3

كو  ليس نفسها ضعف  بالتغيير فعمل  في لغة أهل انقلب  الياء ألفاً على القياس فت

 . (8)الحجاز عملها في موضعها وهو الحال"

 ،فادتها االستدراكاكّن تفيد التوكيد فضالً عن يرى ابُن العلج أ َّ ل -4

 ً  . (6)واختار ابن مال  هذا الرأي أيضا

اختار ابُن العلج اعمال قال عمل ظّن من غير أ  يتضمن معناه. وعلى   -8

 . (7)ألعلم وابن خروف. واختار ابُن جنّي اضعمال م  تضمن معنى الظنهذا ا

فإنّه ك ر عندهم  ،اً ذكر الداربمن مواض  حذف الفعل والفاعل وجو  -6

دياَر ميّة أي اذكر. وم له ذكر األيام والمعاهد أ فاستعملوه بحذف الفاعل كقوله

 . (5)والدّمن ألنه يستعمل عندهم ك يراً 

تا  عن َعلَِم من يعقل. وعلى هذا االختيار أبو علي اليَّلَْوبين فُل وفُلَة كناي  -7

 . (1)نهما كنايتا  عن نكرة من يَْعِقلأعصفور وابن مال . ومذه  سيبويه  وابن

                                                 
 .9/59، واألبباه والنظا"رأ 9/68( الهم أ  9)

 .9/59، واألبباه والنظا"رأ 9/68( الهم أ  2)

 .2/82( االرتيافأ  3)

 .9/17( الهم أ  4)

 .9/926( الهم أ  8)

 .9/292، والتصريحأ 9/933( الهم أ  6)

 .9/336، والفرا"د  الجديدةأ 9/987، والهم أ 9/264 ، والتصريحأ3/53( االرتيافأ  7)

 .9/965( الهم أ  5)

، والهمت أ 2/481، وبرح األبمونيأ 2/971، والتصريحأ 2/842، والمساعدأ 3/941فأ ا( االرتي1)

9/977. 
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المصادر النا"بة عن أفعالها ال يَطَِّردُ نصبها وقد جاء بعضها رفعاً وهو   -5

 . (9)عةقول سيبويه. وخال  ابُن عصفور ورأى أنها تستعمل مرفو

اذا أردت الظَّْرف قل أ وْسح نحوأ زيد وْسح الدار. واذا أردت االسم   -1

 . (2)قل أ َوَسحأ ضَرْبُ  َوَسَطه

ز سيبويه أ  يوص  بغير كّل نكرة ولو مفرداً وم ل  -93 كا  معنا  ولبَجوَّ

 . (3)رجل االّ زيد. واختاره ابُن الِعلج

 ،ني رجتل االّ راكت فال يقال جتاءَ  ،ال يفصل بين الموصوف وصفته بإال -99

يفصتل بينهمتا، كمتا ال يفصتل بهتا بتين الصتلة والموصتول،  الألنهما كييء واحد ف

ال بتتين المضتتاف والمضتتاف اليتته، أل َّ االّ ومتتا بعتتدها فتتي حكتتم جملتتة مستتتأنفة. و

والصفة ال تستأن  وال تكو  في حكم المستأن . وردّ ابتن العلتج علتى الزمخيتري 

وأ ما مررت برجٍل االّ صتالح، وفتي الجملتة نحتوأ متا الذي أجاز ذل  في المفرد نح

مررت بأحد االّ زيد خير منه. ووص  ابُن العلج مذه  الزمخيري بأنّه ال يعترف 

مالتت  تبعتتاً لألخفتتش اختتتاره ابتتن متتا اختتتاره ابتتن العلتتج و. (4)لبصتتري وال كتتوفي

 . (8)والفارسي

 اذا عطتتت  علتتتى المستتتت نى بغيتتتر جتتتاز فتتتي المعطتتتوف مراعتتتاة اللفتتت   -92

ح ابُن العلج بجريا  ذل  أيضاً في غير اذا كان  صفة، االّ  ومراعاة المعنى. وَصرَّ

أنّه فيها من الحمل على المعنى وفي االست ناء من الحمتل علتى الموضت ، فهتو فتي 

 .(6)االست ناء أقوى

ز ابن العلج وبعا البصريين مجي -93 الحال من المضاف اليه مطلقاً.  ءَجوَّ

جوا عليه "أ ّ   .(7)مقطوٌع مصبحين" ابَر هؤالءِ د وَخرَّ

اختار ابن العلج رأي السهيلي القاضي بمن  عمل حرف التنبيه في  -94

 . (9)الحال

                                                 
 .9/919( الهم أ  9)

 .9/239( الهم أ  2)

 .9/221( الهم أ  3)

 .9/233( الهم أ  4)

 .9/233( الهم أ  8)

 9/239( الهم أ  6)

 .9/243( الهم أ  7)
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"انّها ليس   أاختار ابن العلج في المركبات نحو أيادي سبا اضضافة قال -98

وانما حذف التنوين من ال اني لالتباع. وحركة االتباع ليس   ،مبنية بل مضافة

خفوٌل في التقدير كما أتب  األول في يا زيد بن عمرو لل اني حركة اعراب فهو م

 . (2)في حركته"

اختار رأي الفارسي القاضي بجواز اضافة العدد الى اسم الجم  واسم  -96

 . (3)الجنس قياساً نحوأ ثالث القوم وثالث نخل

بنع  مفرداً وجم  تكسير جاز الحمل فيه على التمييز وعلى  ءاذا جي -97

ً أو العدد نحوأ عندي  ً أو صالٌح، وعيرو  رجالً كراما عيرو  رجالً صالحا

كراٌم، فإ  كا  جم  سالمة تَعَيّن الحمل على العدد نحوأعيرو  رجالً 

 .(4)صالحو 

صّرح ابن الِعلج بوجوب اعادة الجار بعد الهمزة في نحوأ أبزيد في  -95

 .(8)جواب مررت بزيد خالفاً البن مال 

فة الى الجمل فيه احتماال أ وجه ذكر ابن الِعلج أّ  اسناد اضضا -91

 . (7)"وفي التعري  نظر" أوقال أبو حيا  ،(6)التخصيص ووجه التعري 

أجاز ابُن الِعلج الفصل بين الصفة الميبهة وبين معمولها اذا كا   -23

 .  (5)"مفتحة لهم األبواب" أمرفوعاً أو منصوباً كقوله تعالى

لتنبيه ولُمَّ التي هي فعل أمرتاب  البصريين في أّ  َهلُمَّ مركبة من ها ا -29
(1) ،

 .  (93)هالُّم" أ"ويدّل على صحته أنهم نطقوا به فقالواأوقال

                                                                                                                        
 .9/244( الهم أ  9)

 .2/379، وانظر االرتيافأ 9/241( الهم أ  2)

 .9/283، والهم أ 2/74( المساعدأ  3)

 .9/284( الهم أ  4)

 .2/477، واالرتيافأ 2/37( الهم أ  8)

 .2/47( الهم أ  6)

 .2/47( الهم أ  7)

 .2/15( الهم أ  5)

 .2/432، والتصريحأ 2/648مساعدأ ، وانظر ال2/936( هم  الهوام أ  1)

 .2/648، والمساعدأ 2/231، وانظر االرتيافأ 2/936( هم  الهوام أ  93)
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فأصل جاء أخوك زيد  ،عط  البيا  سّمي بهذا االسم أل  أصله العط  -22

وهو زيد حذف الحرف والضمير وأقيم زيد مقامه، ولذل  ال يكو  في غير 

 . (9)األسماء الظاهرة

 . (2)لمعارف والنكرات كمذه  بعا الكوفيينعط  البيا  يق  في ا -23

أجاز تصغير نوع من األسماء لم يعرف قح م ل أوية من كذا وهو  -24

 .(3)تصغير أّوه

                                                 
 .2/929( هم  الهوام أ  9)

 .3/424( المساعدأ  2)

 .2/919( هم  الهوام أ  3)
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 . (9)ال يستبعد ابن الِعلج أ  يعمل اسم المصدر عمل المصدر -28

الالم في م ل "والله عندك ألقومّن" ال يعمل ما بعدها فيما قبلها. وأجاز  -26

 . (2)يدةذل  الفّراء وأبو عب

 ،أوج  ابن العلج لزوم اضمار العامل م  االستفهام في نحوأ أزيد سيراً  -27

 . (3)ألّ  ما فيه من معنى االستفهام للفعل كأنّه ناب عن التكرير

 ،ال يحذف تمييز نِْعم وفاعلها لبقاء اضبهام ولعدم مفسر الضمير حينئذ -25

اء في الحديث في قوله منه بيء كالت لكالعول من الفاعل االّ أ  يُعَوّ وألنّه 

 .  (4)"ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونِْعم "أ صلى الله عليه وسلم

خلتها سفمن قالأ رّب باة و ،تفر في األوا"لغْ يُْغتَفَر في ال واني ما ال يُ  -21

 . (8)ورب ال تدخل على معرفة ،قال ال غالم وال العباس

لمبتدأ  َ  يزيد ضارٌع لخصومة" خبربْ ِليُ ضارٌع في قول الياعر" -33

 . (6)محذوف. وهو رأي الجمهور

 ،يرى ابُن العلج أ َّ الصفة الميبهة ال تكو  االّ غير مجارية للمضارع -39

 . (7)لزمخيري وابن الحاج . وردّه األزهريل وهو قولٌ 

 أواستدل بقوله تعالى ،أجاز ابن العلج التنازع بين الحرفين تبعاً للفارسي -32

ية "بأّ  ا  وردّ استدالله باآل ،(5)فقالأ تنازع اْ  ولم في تفعلوا ،"فإ  لم تفعلوا"

 .(1)تطل  م بتاً ولم تطل  منفياً. وبرط التنازع االتحاد في المعنى"

صحح ابن الِعلج جواز االتباع بعد القط  اذا تعددت النعوت، أل  القط   -33

 . (93)عارٌل فال حكم له

                                                 
 .2/939( برح األلفية البن عقيلأ  9)

 .2/327، والمساعدأ 2/413( االرتيافأ  2)

 .9/478( المساعدأ  3)

 .3/22، وانظر االرتيافأ 2/18( التصريحأ  4)

 .658 -9/654، واألبباه والنظا"رأ 2/978، واالرتيافأ 9/244( التصريحأ  8)

 .9/274( التصريحأ  6)

 .2/52( التصريحأ  7)

 من بذور الذه . 423ص  9، وحابية رقم 9/397( التصريح  5)

 ور الذه .من بذ 423ص 9، وحابية رقم 9/397( التصريح  1)

 .2/433، وبرح األبمونيأ 2/497، والمساعدأ 2/813( االرتيافأ  93)



 -227- 

عن معاني األفعال من  فعال هي أسماء لأللفاظ النا"بةأسماء األ -34

 . (9)وهو ظاهُر قول سيبويه والجماعة ،األحداث واألزمنة

دخول الم االبتداء علتى الجتزء ال تاني متن الجملتة االستمية بتاذ نحتوأ اّ   -38

 . (2)زيداً وجهه لحسن. واألولى لوجهه حسن، واختار هذا الرأي أيضاً ابُن مال 

بس كمتتا فتتي َختتَرَق ال تتوُب اللتتقتتد يرفتت  المفعتتول وينصتت  الفاعتتل ألمتتن  -36

والذي صّححه المغاربة أّ  قلت  اضعتراب لفهتم المعنتى انمتا يجتوز فتي  ... المسمارَ 

 . (3)اليعر حال االضطرار

ح ابتن  -37 المصدر المؤكد في قم  قياماً متن قبيتل التأكيتد اللفظتي. وبته صترَّ

 . (4)جنيّ 

 . (8)تق  جملة اليرط حاالً. وقيل ال، وهو قول ابن جنيّ  -35

ا الجتنس أ  تقعتا متأجاز ابن العلج فتي متن ومتا الموصتولتين مقصتوداً به -31

 . (6)ابن مال  هذا الرأيورأى  ،فاعالً لنِْعمَ 

يرى ابن العلتج لتزوم وصت  مجترور رّب وفاقتاً لألخفتش والمبتّرد وابتن  -43

بتأ  واحتتج لته  ،(7)السّراج والزجاج والفارسي وابن طاهر وابن خروف واليَّلَْوبين

 ً  الغالتت  ذكتترهبتتأّ  فجعتتل التتتزام الوصتت  كتتالعول. وردّ  ،عاملهتتا يحتتذف غالبتتا

 .(5)ويجتمعا  نحوأ رّب رجل عالم لقي  فال عوضية

 . (1)الكالم والجملة مترادفا  -49

 . (93)أجاز ابُن العلج حذف مميز كم الخبرية. وذه  ابن عصفور الى هذا -42

 . (99)يكتفي بالهاءقد تحذف األل  في م ل واغالمياه و -43

                                                 
 .2/918( التصريحأ  9)

 .9/323( المساعدأ  2)

 .9/438( المساعدأ  3)

 .9/468( المساعدأ  4)

 .2/43( المساعدأ  8)

 .2/939( المساعدأ  6)

 .2/256، والمساعدأ 2/487( االرتيافأ  7)

 .2/256والمساعدأ  ،2/487( االرتيافأ  5)

 .2/969( األبباه والنظا"رأ  1)

 .2/937، والمساعدأ 9/377( االرتيافأ  93)

 .2/837( المساعدأ  99)
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ومن الجدار مفعول لفعتل محتذوف أي وّق تقول رأس  من الجدار وعنه.  -44

رأس  من الجدار أو مفعول متن أجلته أي متن أجتل الجتدار أي متن ضترره. وتقتدير 

 . (9)عنأ نّح رأس  عن الجدار

 . (2)على مذه  سيبويه. واللغويو  نقلوا ايهِ  -بالتنوين – يلزم أ  نقول ايهٍ  -48

تكسر الهتاء بعتد كسترة أو يتاء متا لتم تتصتل بضتمير نحتوأ يعطيهتوه ولتم  -46

. وتضم الهاء اذا كتا  قبلهتا ضتمة أو فتحتة أو ألت  أو واو نحتوأ يضتربُهم (3)يعطوه

 . (4)ولن يضربهم واصطفاهم ويغزوهم

فتجعل زيداً خبتراً عتن التذي امتا  ،أ  تقولأ زيد الذي ضرب عمراً  يصحُّ  -47

 . (8)أو تجعل "زيد" المبتدأ والذي خبره ،راً. وجوّزه المبّردمتقدماً أو متأخ

 . (6)مرفوعها يبطل عملهاوالفصل بين ال العاملة عمل ليس  -45

قال ابتن العلتج فتي ويحته وويبتهأ هتو مضتاف التى متا وقت  عليته التدعاء.  -41

أل  والمعرف بأل األحسُن فيه الرف . تقولأ الويتُل لته والخيبتة لته. وال يّطترد ادختال

 . (7)في جميعها، انما هو سماع

عامتتل ابتتن الِعلتتج تربتتاً وجنتتدالً معاملتتة المصتتدر، وهتتو رأي أبتتي علتتي  -83

اليلوبين وغيره. وقالأ أدخلوا أل كما فعلوا في المصتدر. قتالأ التترب لت  والتترب 

 . (5)ال يقالأ أرضاً وال جبالً  ،له. وال يقاس هذا الباب

الً ألجله أجنبياً متن مصتدر العامتل بحيتث ال اذا كا  المصدر الواق  مفعو -89

يصدق عليه باعتبتار مجتازي فتالالم نحتوأ فعلتته ألمتر اللته وتركتته لزجترك. ومنته 

. االّ أ  يكتو  مستبوكاً بتأ  والفعتل نحتوأ "أقتم الصتالة لتدلوك اليتمس"قوله تعالىأ 

 . (1).لبي  ا  النعمة ل 

                                                 
 .2/872( المساعدأ  9)

 .2/641( المساعدأ  2)

 .9/467( االرتيافأ  3)

 .9/461( االرتيافأ  4)

 .2/268، والتصريحأ 2/6( االرتيافأ  8)

 .2/993( االرتيافأ  6)

 .2/235( االرتيافأ  7)

 .2/291( االرتيافأ  5)

 .2/223( االرتيافأ  1)
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ار هتذا الترأي ابتن واختت   عندما يست نى بهما محتذوف.اسم ليس وال يكو -82

"وهذا مخال  لما اتفق عليه الكوفيو  والبصريو  متن أّ   أ. وقال أبو حيا (9)مال 

 . (2)الفاعل مضمر ال محذوف"

 . (3)قَْعدَك الله تدلُّ على القسم بدليل قولهمأ قَْعدَك الله ألفعلن -83

فتإ   ،يجوز التعج  في باب ظّن وأخواتها بيرط االقتصار علتى الفاعتل -84

كا  في موض  المفعولين أ  ألنه يتعدى اليهتا بحترف جتر تقتولأ متا أعلمنتي بأنّت  

 . (4)فاضل

بمعنى النقل تعتدت التى واحتد بنفسته والتى اآلختر بحترف  راذا كان  صيَّ  -88

 . (8)الجر بمعنى صيرت  الى موضع 

عتدى الغاء عمل الفعتل التذي يت -تبعاً ألبي علي اليلوبين –من  ابن الِعلج  -86

 . (6)الى ثالثة مفاعيل

أجاز ابُن العلج التعليق عن المفعولين وأجاز ذل  ابن مال  أيضاً. وذهت   -87

 . (7)أك ر النحويين الى عدم الجواز وهو اختيار ابن أبي الربي 

ذه  ابُن العِلج وابن مال  الى أّ  قام قام زيد، و"هيهات هيهات العقيتق"  -85

 . (5)المقتضي لغير توكيد ليس من التنازع، وبرطا كو 

اذا كتتا  استتم الفاعتتل م نتتى أو جمتت  ستتالمة لمتتذكر فتتي موضتت  يفتترد فيتته  -81

 . (1)الفعل فال يعمل. وهو مذه  سيبويه والخليل وخال  المبرد

"أولتى لت " هتو بمعنتى وليته أ أْولى المستعمل في الوعيد نحو قوله تعالى -63

 .(93) يعربسماً للفعل الاوال يكو   ،الهالك وما يكرهه

                                                 
 .2/323( االرتيافأ  9)

 .2/323( االرتيافأ  2)

 .2/833( االرتيافأ  3)

 .3/49( االرتيافأ  4)

 .3/63( االرتيافأ  8)

 .3/58( االرتيافأ  6)

 .3/58( االرتيافأ  7)

 .3/57( االرتيافأ  5)

 .3/959( االرتيافأ  1)

 .4/913، والكيافأ 3/236( االرتيافأ  93)
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اذا توس  في المصادر وكان  عامة على أصلها لتم تُت َنَّ ولتم تجمت  رعيتاً  -69

 .(9)ما جازت الت نية والجم ربللمصادر أو خاصة نحوأ َضْرب زيد َوَسْير البريد ف

 .(2)فا"دة األعالم االختصار وترك التطويل بتعداد الصفات -62

 . (3)مبالغةفا"دة وض  أسماء األفعال االختصار وال -63

اسم المصدر ميتق متن المصتدر للداللتة علتى مكتا  الفعتل وزمانته طلبتاً  -64

 . (4)لالختصار واضيجاز

ألّ  قولت   ،عدل عن طل  التعيتين بتأي التى الهمتزة وأم طلبتاً لالختصتار -68

 . (8)أَزيد عندك أم عمرو أَخصر من قول  أي الرجلين عندك زيد أم عمرو

حتذف حتروف المعتاني وعتدم زيادتهتا، أل َّ وضتعها القياس يقتضي عدم  -66

واذا حكتم  .فتإذا حتذف  أختّل حتذفها بتالمعنى التذي وضتع  لته ،للداللة على المعاني

بزيادتها نافى ذل  وضعها للداللة على المعنى، ألّ  الحروف أُتي بها اختصاراً عن 

ال الحكتتم الجمتتل التتتي تتتدلُّ معانيهتتا عليهتتا، ومتتا وضتت  لالختصتتار ال يستتوغ حذفتته و

 . (6)بزيادته

ذه  ابن العلج وأك ر المتأخرين الى حذف نتو  الوقايتة اذا اجتمعت  مت   -67

نو  الرف  ألنها ال تدل على اعراب. وهذا مذه  المبّرد والسيرافي والفارسي وابن 

 . (7)جنّي. وذه  سيبويه وابن مال  الى حذف نو  الرف 

بعط  النستق أ  يكتو  المعطتوف  ابترط ابن الِعلج لجواز حكاية المتب  -65

 . (5)عليه علماً والمعطوف غير علم

 ،كّل صفة ك ر ذكر موصوفها معها ضتع  تكستيرها لقتّوة بتبهها بالفعتل -61

وكّل صفة ك ر استعمالها من غير موصوف قوي تكسيرها اللتحاقها باألسماء كعبد 

 . (9)وبيأ وكهل

                                                 
 .9/32( األبباه والنظا"رأ  9)

 .9/79( األبباه والنظا"رأ  2)

 .9/79( األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/73( األبباه والنظا"رأ  4)

 .9/73( األبباه والنظا"رأ  8)

 .9/78( األبباه والنظا"رأ  6)

 .9/75( األبباه والنظا"رأ  7)

 .2/243لنظا"رأ ( األبباه وا 5)
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ه بخالف الرباعي اذ ال ألجل حذف من هتكسير الخماسي األصول مستكر -73

 . (2)حذف فيه

األسماء األعجمية ال توز  لتوق  الوز  علتى معرفتة األصتلي والزا"تد.  -79

 . (3)وال يتحقق ذل  في العجمية

 . (4)االبتقاق يقدح في كو  العلم مرتجالً  -72

الحركة قد تقوم مقام الحرف في ال الثي المؤنتث المكبتر بغيتر هتاء فيمنت   -73

 . (8)ما لو فوق ثالث أحرف نحوأ َسقَرمن الصرف ك

األسماء المتضمنة للمعتاني تقتضتي الصتدر وا  لتم تكتن معتارف، ولهتذا  -74

ا  كتا  العلتم أعترف لتضتمنه معنتى و ،تقدّم اضبارة على العلم فتي قولت أ هتذا زيتد

 . (6)اضبارة

 . (7)ال يمكن اجتماع اعرابين في آخر كلمة. وهو رأي البصريين -78

 . (5)أمكن نسبة العمل الى الموجود لم يصر الى مجاز الحذف اذا -76

أصتتتتل العمتتتتل للفعتتتتل وهتتتتو فتتتترع متتتتن االستتتتم والحتتتترف. وهتتتتذا رأي  -77

 .(1)البصريين

لتتتم يجتتتز ابتتتن العلتتتج العطتتت  علتتتى الضتتتمير المجتتترور المؤكتتتد بضتتتمير  -75

 .(93)المرفوع

استتت نى ابتتن العلتتج متتن التتذي يجتتوز لليتتاعر صتترفه عنتتد الضتترورة ألتت   -71

رفها فا"تتدة ألّ  التأنيتتث المقصتتورة نحتتوأ حبلتتى ودنيتتا وستتكرى، ألنّتته ال يتحقتتق بصتت

 ل  فيؤدي الى اضتيا  بحرف ساكن وحذف حرف ساكن. التنوين يحذف األ

                                                                                                                        
 .2/923( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/923( األبباه والنظا"رأ  2)

 .9/937( األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/935( األبباه والنظا"رأ  4)

 .9/359( األبباه والنظا"رأ  8)

 .9/459( األبباه والنظا"رأ  6)

 .23، وانظر اضنصافأ 2/25( األبباه والنظا"رأ  7)

 .9/832والنظا"رأ ( األبباه  5)

 .9/894( األبباه والنظا"رأ  1)

 .2/233( األبباه والنظا"رأ  93)
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فتإنهم ال يجيتزو  صترفه  ،واست نى ابتن العلتج أيضتاً أفعتل منت  عنتد الكتوفيين

المضتتتاف. ومتتتذه  لمالزمتتتته منتتت  الدّالتتتة علتتتى المفاضتتتلة، فصتتتار لتتتذل  بمنزلتتتة 

البصريين جواز صرفه الستفادة زيادة حرف ووجود من ال يمن  من تنوينه كمتا لتم 

 . (9)يمن  من تنوين خيراً منه وبّراً منه، وهما بوز  أفعل في التقدير

 .(2)أّما بالفتح والتيديد األصحُّ أنها بسيطة -53

 . (3)مناألصحُّ من  االبتغال في تالي أداة تخصيص أو عرل أو ت -59

 . (4)كم االستفهامية تق  على قليل العدد -52

 نقوله:

فتتي أل التعريتت  متتذهٌ  يقتتول ا َّ التتالم هتتي للتعريتت  والهمتتزة همتتزة  -9

وصل اجتلب  لالبتداء وفتح  لالبتداء بالساكن. وعزا ابتن العلتج هتذا المتذه  التى 

 . (8)المحققين، ونقله أبو حيا  عن جمي  النحويين االّ ابن كيسا 

الخبر اذا وق  جامداً يتحمتل ضتميره وا  لتم يتؤّول بميتتق. نقتل ابتن العلتج  -2

. وخال  ابن مال  وقالأ وهتو دعتوى (6)هذا القول عن الكوفيين كلّهم وعن الرماني

 .(7)ال دليل عليها

نقل ابن العلج عن سيبويه وعن المبرد وعن بعا بيوخه وغيرهم اجتازة  -3

بيرط نحوأ التذي  ةان  الصلة جملة فعلية مصدرأ ا  كدخول الفاء على خبر المبتد

 . (1). وأورد السيوطي ردّاً عليه(5)ا  يأتني أكرمه فهو مكرم

جاء في البسيح في اعمال ال عمل ليسأ القياس عند بني تميم عتدم اعمالهتا  -4

 . (93)ويحتمل أ  يكونوا وافقوا أهل الحجاز على اعمالها

                                                 
 .2/33( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/67( األبباه والنظا"رأ  2)

 .2/999( هم  الهوام أ  3)

 .2/937( المساعدأ  4)

 .9/71( هم  الهوام أ  8)

 .9/18 ، وهم  الهوام أ9/227، والمساعدأ 2/46( االرتيافأ  6)

 .9/18، وهم  الهوام أ 9/227( المساعدأ  7)

 .9/931، وهم  الهوام أ 2/65( االرتيافأ  5)

 .9/931( هم  الهوام أ  1)

 .9/928أ ( هم  الهوام  93)
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ر أ َّ الت تعمتتل عمتتل لتتيس فتتي لفتت  نقتتل ابتتن العلتتج عتتن ستتيبويه والجمهتتو -8

كما أعملوا  ،وقالأ ورّب بيء يختص في العمل بنوع ما ال لسب  ،(9)الحين خاصة

 . (2)لد  في غدوة خاصة والباء في القسم

6-  ً واذا وقت  التذي بعتدها  ،نقل ابن العلج عتن الستيرافي أّ  الَت ال تعمتل بتيئا

والَت "منتاص فتي قولته تعتالىأ منصوباً فهو على اضمار فعل أي والت أرى حين 

 . (4). واختاره أبو حيا (3)"حين مناص

 . (8)نقل ابن العلج عن بعضهم أّ  مصدر كاد ُكوادٌ َوَمكادٌ  -7

فاق فتتي اضبتتحكتتى ابتتن العلتتج متتن معتتاني لعتتّل التّرجتتي فتتي المحبتتوب و -5

وحكتتى أ  األخفتتش والكستتا"ي زادا فتتي معانيهتتا  ،المكتتروه. وهتتو رأي البصتتريين

. وزاد الكوفيتو  االستتفهام وخرجتوا "لعلّته يتتذكر أو يخيتى"ليل وخّرجا عليهأ التع

أّ  لعّل العلج . وزاد أك ر الكوفيين الي . وحكى ابن "وما يدري  لعلّه يزكى"عليهأ 

 . (6)عند الجمهور بسيطة والمها أصل

حكى ابن العلج خالفتاً فتي كستر همتزة اّ  أو فتحهتا اذا وقعت  جوابتاً نحتوأ  -1

 . (7)لله ا َّ زيداً قا"موا

حكى ابُن العلج خالفاً بال ترجيح في دختول التالم علتى المعمتول خبتر اّ   -93

 . (5)اذا كا  متوسطاً بين االسم والخبر وهو ظرف أو مجرور

نقتتتل ابتتتن العلتتتج عتتتن بعضتتتهم جتتتواز اظهتتتار العامتتتل متتت  المكتتترر فتتتي  -99

 . (1)التحذير

                                                 

 .9/926( هم  الهوام أ  9)

 .281 -9/285، والفرا"د الجديدةأ 9/926( هم  الهوام أ  2)

 .9/926( هم  الهوام أ  3)

 .9/926هوام أ ( هم  ال 4)

وْيتدٌ استما " اللستا أ وادٌ وكُ وُكت ... مكتادةً مكتاداً و، وفتي اللستا أ "كتاد كتْوداً و9/921( هم  الهوامت أ  8)

4/357. 

 .9/934( هم  الهوام أ  6)

 .2/983( األبباه والنظا"رأ  7)

 .9/931( هم  الهوام أ  5)

 .9/961( هم  الهوام أ  1)
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وى تستعمل ظرفاً ك يراً وغير ظرف نقل ابن العلج عن الكوفيين أّ  س -92

 . (9)قليالً 

 . (2)حكى ابن العلج كسر السين والمدّ في سوى -93

 . (3)نقل ابن العلج عن بعضهم من  عمل كا  في الحال -94

أتي أ  بعده تفسيراً فأجازه تنقل ابن العلج خالفاً في صريح القول الذي  -98

 ."االّ ما أمرتني به أ  عبدوا اللهما قل  لهم "بعضهم وحمل عليه قوله تعالىأ 

 . (4)صريح ويجيز في المضمر كقول أ كتب  اليه أ  قمومنهم من يمن  في ال

بي عمرو بن أسيبويه وعيسى بن عمر وأبي زيد و نقل ابن العلج عن -96

العالء وأبي الحسن األخفش والمازني وابن الّسراج والجرمي والمبرد والزجاج 

لرماني وابن جنّي والسيرافي والصميري وجملة الكوفيين والزجاجي والفارسي وا

 ً  . (8)كالكسا"ي والفّراء وابن سعدا  وهيام أّ  رّب تفيد التقليل دا"ما

 ،(6)نقل ابن العلتج عتن بعضتهم أّ  الفعتل التذي يتعلتق بترّب حذفته واجت  -97

 . (7)قالأ ألنّه معلوم كما حذف من بسم الله وتالله ألفعلن

محذوفتة األلت  أو بهتاء مقسم به الله قتد يعتول عتن بتاء القستم اذا كا  ال -95

ولكن تقط  األل  كما فتي اللته ألفعلتن. وعتزا ابتن العلتج ال تاني  ،ثابتة أو ال يعول

 .(5)الى الكوفيين

وال اني يقتول  ،نقل ابن العلج قولين في أّما أحدهما يقول انها حرف بسيح -91

نا"بة عن أداة اليرط وفعتل اليترط معتاً  فهي ،نها مرك  معناه مهما يكن من بيءا

ل بعد حذفهما. وقيل عن فعل اليرط فقح. ورجح ابن العلج األوَّ
(1) . 

                                                 
 .9/882، والمساعدأ 9/351 را"د الجديدةأ، والف9/232( هم  الهوام أ  9)

 9/818( المساعدأ  2)

 .9/244( هم  الهوام أ  3)

 .2/91( هم  الهوام أ  4)

 .2/28، وهم  الهوام أ 2/486( االرتيافأ  8)

 .2/28( هم  الهوام أ  6)

 .2/25( هم  الهوام أ  7)

 .2/31( هم  الهوام أ  5)

 .2/67( هم  الهوام أ  1)
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حكى ابن العلج عن بعضهم أ  كم الخبرية حرف للتك يتر فتي مقابلتة رّب  -23

 .(2). وردّه ابن عقيل(9)الدّالة على التقليل

ي نحتوأ عجبت  أ  تقتوم نقل ابتن العلتج عتن الخليتل أ  موضت  أْ  وأّ  فت -29

. ونستبه أبتو (3)وعجبُ  أنّ  قا"م الجر. وأك ر النحويين علتى أنّته فتي موضت  نصت 

حيا  وابتن عقيتل واألزهتري التى التوهم فتي نقلته، أل  الخليتل يقتول اّ  موضت  أ  

 .(4)تقوم وأنّ  قا"م النص  ال الجر

فارقه في أنهتا نقل ابن العلج عن بعضهم أّ  الصفة الميبهة باسم الفاعل ت -22

 .(8)ال توجد االّ حاالً 

نقل ابن العلج عتن العترب أنهتا تضتي  "عتام" التى أّول مصتروفاً وغيتر  -23

 .(6)يكو  أّول معرفة ونكرةومصروف، وتص  بأّول مصروفاً وغير مصروف 

 ،ابن العلتج أ  داللتة أستماء األفعتال علتى الزمتا  بالوضت  ال بتالطب نقل  -24

نى الفعل. وقيل وهو ظتاهر كتالم ستيبويه والجماعتة. وقيتلأ وعلى هذا فهي اسم لمع

هي أسماء للمصادر ثم دخلهتا معنتى الفعتل. وهتو معنتى الطلت  فتي األمتر أو معنتى 

 . (7)الوقوع بالمياهدة وداللة الحال في غير األمر

حكتى ابتتن العلتج عتتن الفتراء االقتصتتار علتى الستتماع متن غيتتر قيتاس فتتي  -28

 . (5)ع في التنازع أو اضمارهمسألة حذف الضمير المرفو

نقل عن البصريين قولهم بأ َّ َهلُمَّ مركبة من هاء التنبيه ولّم التي هي فِْعل  -26

 . (1)أمر. ونقل قوالً ثانياً يقول انها أي َهلُّم بسيطة غير مركبة

                                                 

 .2/78، وهم  الهوام أ 2/936دأ ( المساع 9)

 .2/936( المساعدأ  2)

 .9/393، والتصريحأ 9/433، والمساعدأ 3/89( االرتيافأ  3)

 .2/683، والفرا"د الجديدةأ 2/59، والهم أ 9/433، والمساعدأ 3/89( االرتيافأ  4)

 .2/15( الهم أ  8)

 .2/934( الهم أ  6)

 .2/938( الهم أ  7)

 .2/931( الهم أ  5)

، وبترح األبتمونيأ 2/936، والهمت 2/432، والتصريحأ 2/648، والمساعدأ 3/231( االرتيافأ  1)

3/515. 
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 . (9)نقل اعمال الجامد في التنازع نحوأ نعم في الحضر وبئس في السفر زيد -27

قتوٍم متن النحتاة جتواز االبتتغال مت  اختيتار الرفت  فتي تتالي أداة نقل عتن  -25

 . (2)"األصح المن " أوقال ،تحضيا أو عرل أو تمن ورجح المن 

ونقتتل عتتن بعضتتهم  ،نقتتل عتتن البصتتريين كتتو  عطتت  البيتتا  بالمعتتارف -21

 . (3)ونقل عن الكوفيين كونه بالمعارف والنكرات ،تخصيصه باألعالم والكنى

 . (4)ه وجماعة اجازتهم بدل الغلحنقل سيبوي -33

نقتتل عتتن األخفتتش أ َّ حتتتى تعطتت  الفعتتل اذا كانتت  ستتبباً كالفتتاء نحتتوأ متتا  -39

 . (8)تأتينا حتى تحدثنا

قتالأ ويحتمتل  ،نقل عن النحويين أ َّ أصل ما ُحتّرك متن الستاكنين الكستر -32

 .(6)الحركات قال الفتح األصل، أل  الفتح أخ ُّ أ  ي

النحويين أنّه ذه  الى أّ  اضعراب أصٌل في األفعال فرع نقل عن بعا  -33

 . (7)في األسماء

34-  ً  .(5)نقل عن بعضهم أنه قد أجاز اعمال اسم المصدر قياسا

 ،نقل الكوفيين بناء الظرف المضاف الى جملة ُمَصدَّرة بمضارع ليس االّ  -38

 ،قل ونسبه الى الوهمابن عقيل هذا الن . وردّ (1)ونقل عن البصريين اضعراب والبناء

 .(93)وكالهما وهم فللكوفيين الوجها  وللبصريين اضعراب فقح أوقال

 . (99)الكوفيين أن  اذا قل  الله فكأن  قل  أبا للهعن نقل  -36

                                                 
 .2/993( الهم أ  9)

 .2/999( الهم أ  2)

 .2/929، والهم أ 2/424( المساعدأ  3)

 .2/826، وبرح األبمونيأ 2/925، والهم أ 2/431، والمساعدأ 2/626( االرتيافأ  4)

 .2/936( الهم أ  8)

 .2/911( الهم أ  6)

 .9/37، وبرح األلفية البن عقيلأ 9/23( المساعدأ  7)

 .2/939لفية البن عقيلأ األ( برح  5)

 .2/386( المساعدأ  1)

 .2/386( المساعدأ  93)

 .2/335( المساعدأ  99)
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ا نقل عن الفّراء وأبي عبيدة أنهما أجازا أ  يعمل ما بعتد التالم فيمتا قبلهمت -37

 . (9)قومنّ في نحوأ والله عندك أل

أو َعلَتٍم،  النحتويين علتى منت  اضتافة ذي لمضتمرٍ ابن العلتج أ َّ أك تر  نقل -35

نحتو رأيت   ... وأجاز ابُن بتّري اضتافتها التى متا يُضتاف اليته صتاح  ألنهتا بمعنتاه

 . (2)األمير وذويه ورأي  ذا زيد

نقل ابن العلج عن األك رين ومنهم األخفش أّ  فاعل حّ  اذا أفتردت عتن  -31

 .(3)ومضمر مفسر وابارةذا ظاهر عام ومضاف 

 .(4)نقل عن بعضهم أ  كم االستفهامية تق  على ك ير العدد -43

ً عن نقل  -49  . (8)الكوفيين تقدّم المست نى على المست نى منه قياسا

 . (6)نقل عن الفّراء أّ  التقدير في ما الدار أحدٌ االّ حماراً سوى حمار -42

 . (7)نوين غدوةحكى ابن العلج عن أبي الخطاب سماع ت -43

ونحوأ ما زيدٌ  ،نقل عن بعضهم جواز اضمار العامل في نحوأ أزيدٌ سيراً  -44

 . (5)سيراً بال تفريق بين االستفهام وغيره

نس  ابن العلج الى سيبويه استواء الرفت  والنصت  فتي عمترو فتي نحتوأ  -48

 . (1)زيد قام أبوه  وعمرو كلمته

جتواز النصت  وتترجيح الرفت  علتى نقل ابتن العلتج عتن بعتا النحتويين  -46

 . (93)بتداء في نحوأ برابنا أال تيربهاال

نقل ابن العلج عن النحويين أّ  أّ  م ل اِ َّ في افادة التوكيد -47
(9) . 

                                                 
 .2/413( االرتيافأ  9)

 .2/348( المساعدأ  2)

 .2/946( المساعدأ  3)

 .2/937( المساعدأ  4)

 .9/861( المساعدأ  8)

 .9/889( المساعدأ  6)

 .9/412( المساعدأ  7)

 .9/478( المساعدأ  5)

 .9/495( المساعدأ  1)

 .9/493( المساعدأ  93)
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نقل ابن العلج عن المبتّرد جتواز تقتدم أنت  علتى التذي خبتراً أو مبتتدأ فتي  -45

 . (2)نحوأ الذي َضَرْبُ  أن 

فعال كلّها معارف ما نّو  منها وما لم ينتّو  ّ  أسماء األنَقََل عن بعضهم أ -41

 . (3)وأنها أعالم أجناس معنوية كسبحا 

نقل سيبويه أّ  المنادى يجوز ضّمه وفتحه اذا كتا  علمتاً مفترداً موصتوفاً  -83

بابن متصل به نحوأ يا زيدٌ بَن سعيد فيجوز ضّمه على األصل وفتحته اتباعتاً لفتحتة 

 . (4)بن أو اضافة زيد الى سعيدواقحاماً الأابن 

اذا عط  غير العلم على العلم نحوأ مررت بزيٍد وأخيت  فيجتوز حكايتته  -89

نقالً عن ابن بابياذ ألّ  المتبوع تجوز حكايته. ونقل ابن الدها  المنت  ألّ  التتاب  ال 

 . (8)تجوز حكايته

أستتماء نستت  ابتتن العلتتج التتى ستتيبويه والجماعتتة أّ  أستتماء األفعتتال هتتي  -82

 .(6)لأللفاظ النا"بة عن معاني األفعال من األحداث واألزمنة

نقتتل عتتن الكتتوفيين أّ  رجتتالً فتتي نحتتوأ نِْعتتَم رجتتالً زيتتد هتتو علتتى التفستتير  -83

 . (7)للممدوح وال يقدرو  فاعالً وكأن  قل  زيد الممدوح رجالً 

ندهم لنعم نقل عن الكوفيين أّ  نِْعَم وبئس اسما  والمرفوع بعدهما تاب  ع -84

 . (5)اّما بدالً أو عط  بيا . ونِْعَم اسم يراد به الممدوح فكأن  قل أ الممدوح زيد

نقل عن النحويين مذهبين في هاِت أحدهما يقول اّ  هات اسم فعل مسماه  -88

أعح وكسر آخره هرباً من التقاء الساكنين. وثانيهمتا ويُْعتَزى التى الخليتل ويقتول اّ  

                                                                                                                        
 .9/338( المساعدأ  9)

 .2/268( برح التصريحأ  2)

 .2/239( التصريحأ  3)

 .2/961، والتصريحأ 2/418( المساعدأ  4)

 .9/654( األبباه والنظا"رأ  8)

 .2/918( التصريحأ  6)

 .3/29( االرتيافأ  7)

 .2/18 أ، والتصريح929 -2/923( المساعدأ  5)
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والتتتدليل قولتتته  ،أولتتته بتتتدل متتتن الهمتتتزة، وهتتتو متصتتترفهتتتات فعتتتل والهتتتاء فتتتي 

 . (9)"هاتوا برهانكم"أتعالى

نقتتل فتتي حتتذف عامتتل رّب عتتدّة متتذاه أ نتتادر الحتتذف وهتتو قتتول الخليتتل  -86

ولي. ممتنعه وهتو قتول لُْكتذَة األصتفهاني. زوسيبويه. ك يره وهو قول الفارسي والج

 . (2)الزمه

 . (3)يية العلمية. قال واألك ر التنكيرحكى ابن العلج أنّه سم  في ضحوة وع -87

 . (4)نقل عن الُمبَّرد أّ  آية تضاف الى الفعل على تقدير ما المصدرية -85

نقل في البستيح قتوالً يقتولأ اّ  اضضتافة التى المبنتي مطلقتاً يحصتل عنهتا  -81

 . (8)البناء مطلقاً. ولذا جعل بعضهم اضضافة الى ياء المتكلم موجبة للبناء

توصتتت  ويوصتتت  بهتتتا، ونقتتتل عتتتن بعتتتا  قتتتل عتتتن الكتتتوفيين أّ  كتتتاّل ن -63

 . (6)النحويين أّ  البصريين ال يصفو  بها

نقل عن النحويين أنهم اتفقوا على أّ  بدل الفعل من الفعل يكتو  فيته بتدل  -69

الييء من الييء وال يكتو  فيته بتدل بعتا متن كتل. واختلفتوا فتي بتدل االبتتمال، 

 .(7)"يفعل ذل  يلق أثاماً يضاع  ومن"ومنه عند من أثبتهأ 

نقل عن بعا النحويين جواز حذف ما علُم من المضاف وبقاء المضاف  -62

 اليه على اعرابه نحوأ

 أكتتتتتتّل امتتتتتترىء تحستتتتتتبين اْمتتتتتتَرءاً 

 

 توقّتتتتتتتتتدُ بالليتتتتتتتتتل نتتتتتتتتتارا رٍ اونتتتتتتتتت

 

ناب عتن  وحّجة المجيز ظاهر السماع. ونقل عن غيرهم المن  ألّ  العاط  لو

 . (9)ك ر، وال يجوز ذل  بإجماعأ نعاملين لناب ع

                                                 
 .9/49( حابية ياسين على التصريحأ  9)

 .2/256( المساعدأ  2)

 .9/414، والمساعدأ 2/221( االرتيافأ  3)

 .2/385( المساعدأ  4)

 .2/374( المساعدأ  8)

 .2/423اعدأ ، والمس2/816( االرتيافأ  6)

 .2/431، والمساعدأ 2/627( االرتيافأ  7)
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نقل عن سيبويه القياس في المعدول الى فعل في سّ ِ المذكر نحوأ يافُسق  -63

 . (2)ونقل عن بعا أصحابه االقتصار على المسموع ،ويا ُخبَث

بالهاء في الوقت  علتى لغتة متن ينتظتر ومتن ال  هنقل عن بعضهم يا خمس -64

 . (3)ونقل عن بعضهم الوق  بالتاء ،ينتظر

يا اثن. وقالأ ومن جعله متن بتاب المضتاف  أنقل ترخيم اثني عير فيقال -68

 . (4)وال يرخم المضاف ال يرخمه

نقل الفراء وأك ر الكوفيين جواز ترخيم ال الثي المحّرك الوسح م ل حكم  -66

 . (8)يا َح َ  أفيقال

تباع لحركتة ا   فتح التاء من طلحة في يا َطلحةَ نس  الى ابن طلحة القول بأ -67

 .(6)الحاء

نقتتتل جتتتواز اظهتتتار العامتتتل فتتتيأ األستتتد األستتتد. ونَقَتتتل قُتتتْبَح اظهتتتاره ال  -65

 . (7)امتناعه

نقل عن األصتمعي جتواز القتولأ َبتتّا  متا بتين زيتد وعمترو، ونقتل عتن  -61

 . (5)األك رين المن . وَعلّق ابُن عقيل على ذل  بقولهأ وهو خالف المعروف

ت عتين لغتة فتي أُفِّ نقل ابن العلتج أرب -73 ْضتَجُر أَ  أجر، وقيتلوقتالأ معنتاه الضَّ

 . (93). ونقل أيضاً عدّة لغات في صحارى وعذارى(1)وقيلأ َضِجْرت

                                                                                                                        
 .2/472( المساعدأ  9)

 .2/843( المساعدأ  2)

 .2/845( المساعدأ  3)

 .2/841( المساعدأ  4)

 .2/882( المساعدأ  8)

 .2/885( المساعدأ  6)

 .2/879( المساعدأ  7)

 .3/231، واالرتيافأ 2/689( المساعدأ  5)

 .2/682( المساعدأ  1)

 .9/12( األبباه والنظا"رأ  93)
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. وعنتد أبتي حيتا  (9)الزهدما  كما في البسيح هما زهدم وقيس ابنا حتز  -79

 . (2)زْهِدم وِكْرِدم ابنا قيس اهم

 . (3)الجم  َمْقتَوو  قال ابن العلج قالواأ رجل َمْقتَوي وفي -72

 . (4)نقل عن يونس جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها بظرف أو مجرور -73

نقتتل ابتتن العلتتج عتتن األخفتتش أنتته وافتتق الكتتوفيين علتتى أّ  كتتذا تفتترد عتتن  -74

المرك  بالمفرد المنصتوب وتركت  هتي معطوفتة علتى م لهتا تقتولأ لته عنتدي كتذا 

 ً بتتالمفرد المجتترور، وتُْفتترد هتتي نحتتوأ لتته كتتذا وعتتن الما"تتة واأللتت   ،وكتتذا درهمتتا

 . (8)درهم

نقل عن األخفش أ َّ الواو واأللت  واليتاء فتي األستماء الستتة زوا"تد دواّل  -78

 . (6)على اضعراب

نقتتتل عتتتن األخفتتتش أّ  متتتن العتتترب متتتن يضتتتي  فتتتي م تتتل معتتتد يكتتترب  -76

 . (7)وحضرموت وقالي قال

 . (5)التي لتي نقل عن سيبويه أّ  أصل الذي لذي وأصل -77

 . (1)نقل عن بعا النحويين انكاره أ  تكو  من وما نكرتين موصوفتين -75

زيتد تاّمتة   نقل عن ظاهر كالم سيبويه أّ  عسى في نحتو عستى أ  يتذه -71

 . (93)ال خبر لها وفاعلها ما بعدها على تقدير المصدر

                                                 
 .9/288( االرتيافأ  9)

 .9/288( االرتيافأ  2)

 .9/261( االرتيافأ  3)

 .9/353( االرتيافأ  4)

 .313 -9/351( االرتيافأ  8)

 .9/496( االرتيافأ  6)

 .9/443( االرتيافأ  7)

 .9/828( االرتيافأ  5)

 .9/848( االرتيافأ  1)

 .923 -2/922( االرتيافأ  93)
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الكتوفيين ال  نقل عن البصريين أنهتم أجتازوا اّ  قا"متاً الزيتدا  وحكتى أ ّ  -53

. وقتتال أبتتو (9)يجيتتزو  االّ أ  تقتتولأ اّ  قتتا"مين الزيتتدا  وال يجيتتزو  افتتراد االستتم

 .(2)حيا أ وهم صاح  البسيح فحكى جواز هذا عن البصريين

 وأ َّ  و  ا َّ عزا ابن العلج التى األخفتش جتواز لحتوق متا ليت  ولعتّل وكتأّ  د -59

 .(3)ولكنَّ 

ا أنّته هدول َكعَُمتر وُزفَتر ثالثتة متذاه أ أحتدنقل ابن العلتج فتي العلتم المعت -52

...  ميتق من المعدول عنه فعلى هذا يكو  منقوالً. وال اني أنته مرتجتل غيتر ميتتق

وال التتث أنتته لتتيس منقتتوالً علتتى اضطتتالق وال متترتجالً علتتى اضطتتالق بتتل هتتو ميتتابه 

ز  وميابه للمرتجل الختصاصه بو ،للمنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه

 . (4)ال يوافقه المعدول عنه فيه

نقل في أمتِس خالفتاً عنتد متن أعترب فقيتل هتو مصتروف وقيتل هتو غيتر  -53

 . (8)مصروف

 . (6)نقل عن سيبويه جواز اضافة مذ الى الجملة االسمية -54

نقتتتل أ  اعتتتراب "فصتتتاعداً" منصتتتوب انتصتتتاب المصتتتدر أي فصتتتعد  -58

  .(7)ُصعوداً 

 . (5)ى في ال أقوم حتّى يقوم االّ أ  يقومنقل عن بعضهم أّ  المعن -56

نقل عن الكوفيين انكارهم دخول الكاف على ضمير الرف  المنفصل نحتو  -57

 . (1)أن  كأنا وأنا كُهو

                                                 

 .2/935( االرتيافأ  9)

 .2/935( االرتيافأ  2)

 .2/987( االرتيافأ  3)

 .9/674( األبباه والنظا"رأ  4)

 .2/283( االرتيافأ  8)

 .2/829( االرتيافأ  6)

 .2/369( االرتيافأ  7)

 .2/433( االرتيافأ  5)

 .2/436( االرتيافأ  1)
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فعتتُل بحتتّق أتقتتدير فتتي نحتتو اذهتت  بتتذي تستتلمأ ال نقتتل عتتن بعضتتهم أّ  ال -55

فتكتو   ،ذي ستالمة سالمت ، ومعناه القسم. وقيلأ المعنى ال أفعل هذا مقترنتاً بوقت ٍ 

ذو صفة لوق . وقيل هو صفة لوق . المعنتىأ افعتل متبركتاً بمتا تستلم فيته والمعنتى 

 . (9)متبركاً ب 

نقل عتن المبترد جتواز تقتدّم متا بعتد الفتاء عليهتا االّ ا  كتا  المعمتول مت   -51

بخالف أّما زيداً  ،عامله نفسه ال يصّح أ  يتقدم فال يجوز أّما درهماً فعندي عيرو 

فإنه قبل دخول اّ  يجوز نحوأ زيداً أنا ضارب. وقيلأ يجوز ذل  في  ،فإني ضارب

 . (2)نّي ذاه إالظرف والمجرور نحوأ أّما اليوم ف

 . (3)حكى ابُن العلج جواز التعج  من األفعال الناقصة -13

نقتتل ابتتن العلتتج أ َّ األخفتتش يفتتّرق بتتين أ  يكتتو  االستتم الفاصتتل ضتتميراً فتتي  -19

فيبقى على ما كا  عليه من طل  الفعل وتعلقه باالسمين  ،أن  زيداً تضربه الفعل نحوأ

وأن  مرفوع وزيتد منصتوب، والنصت  االختيتار. وا  لتم يكتن لته ذكتر وافتق ستيبويه 

 .(4)على االبتداء في زيد ورجحه على النص  نحوأ زيد أخوه يضربه

فهتل هتو فتي  ،ينقل في البسيح خالفاً فتي متا هتو معمتول للتتاب  غيتر الحقيقت -12

حكم ما هو تاب  نحوأ مررت برجل غير ضارب أخوه زيداً، وهذا رجل غيتر ضتارب 

 . (8)وقال يحتاج في هذا الى اعتماد ،أخوه زيداً. ونقل عن بعضهم عدم الجواز

د أّ  جمتت  الستتالمة أولتتى متتن جمتت  التكستتير فنحتتوأ متتررت  -13 نقتتل عتتن المبتتّرِ

 . (6)  غلمانهبرجٍل حسنين غلمانه أولى من نحوأ حسا

نقل عن بعضهم أّ  باب م نى وثالث ورباع معدول عن مكّرر طلباً للمبالغة  -14

 . (7)واالختصار

                                                 
 .2/825( االرتيافأ  9)

 .2/873( االرتيافأ  2)

 .3/43( االرتيافأ  3)

 .3/992( االرتيافأ  4)

 .3/953( االرتيافأ  8)

 .3/283( االرتيافأ  6)

 .9/73( األبباه والنظا"رأ  7)
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ك ر النحتاة علتى أّ  المحتذوف المته ألنّهتا أنقل خالفاً في المحتذوف متن ذا فت -18

طرف فهي أحّق قياساً على اضعتالل، وألّ  حتذف التالم أك تر متن حتذف العتين فتعليتق 

ألعم أولى. ومنهم من قتال المحتذوف عينته والموجتود المته ألّ  العتين ستاكنة، الحكم با

 .  (9) ... والساكن أضع  من المتحّرك فهو أحق بالحذف

16-  ً  ،نقل خالفاً في اآل  فقيل أصله أوا  ثتم حتذف  األلت  بعتد التواو وقلبت  ألفتا

 . (2)وقيل بل حذف  الواو وبقي  األل  بعدها فوقع  بعد الهمزة

نقل خالفاً فتي ُمْغتدَود  هتل الزا"تد فيته التدال األولتى أو ال انيتة؟ فَعَلتى األّول  -17

يقال في تصغيره ُمغَْيتد  بحتذف التواو مت  التدال ألّ  التواو وقعت  ثال تة، وعلتى ال تاني 

 . (3)ألنها رابعة فال تحذف ءُمغَْيدين بقلبها يا

ذليأ فرأيت  متا فيتِه فت م نقل خالفاً في الزا"تد فتي فت م متن بيت  أبتي كبيتر الهت -15

 . (4)رز"ته. فقيلأ الزا"د الفاء. وقيلأ ثم دو  الفاء لحرمة التصدر

فذه  قوم الى أنها توز  وذه  قوم  ،نقل خالفاً في وز  األسماء األعجمية -11

واختار ابُن العلج ال اني لتوق  الوز  على معرفة األصلي والزا"د،  ،الى أنها ال توز 

 . (8)وال يتحقق لها ابتقاق فال يتحقق لها وز  كالحرف ،االبتقاقوانما يعرف ذل  ب

نقتل جتواز و ،نقل عن البصريين من  تقديم معموالت أسماء األفعال عليهتا -933

 ً  . (6)ذل  عن الكوفيين قياسا

 ،نقل خالفاً في العط  على الضمير المجترور المؤكتد بالضتمير المرفتوع -939

 . (7)يبويه الى المن فذه  الجرمي الى الجواز وذه  س

نقل عن ابتن التدها  منت  حكايتة المتبت  بعطت  النستق، ونقتل عتن ابتن بابيتاذ  -932

 . (9)جوازها

                                                 

 .9/58( األبباه والنظا"رأ  9)

 .9/15( األبباه والنظا"رأ  2)

 .9/932( األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/938( األبباه والنظا"رأ  4)

 .9/937( األبباه والنظا"رأ  8)

 .2/233( األبباه والنظا"رأ  6)

 .232 -2/232( األبباه والنظا"رأ  7)
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 . (2)نقل أقواالً في تعليل بناء أمس -933

ك رين من  صرف رحمن ألّ  متا ال ينصترف متن فَْعتال  أك تر نقل عن األ -934

 . (3)فالحمل عليه أولى

التنوين وابقاء الكسرة اذا دع  الضرورة الى من   نقل عن الفارسي حذف -938

ونقتتل عتتن الكتتوفيين فتتي محتتّل جتتر قياستتاً علتتى متتا ال  ،صتترف المنصتترف المجتترور

 . (4)ينصرف لئال يلتبس بالمبني على الكسر

نقتتل عتتن الكتتوفيين أ َّ أم لتتة المبالغتتة ال تعمتتل ألّ  استتم الفاعتتل انمتتا عمتتل  -936

 ،ستتكناته. وهتتذه غيتتر جاريتتة فوجتت  امتنتتاع عملهتتالجريانتته علتتى الفعتتل فتتي حركاتتته و

 . (8)عل يُفّسره الصفةوالمنصوب بعدها محمول على فِ 

 نقل عن بعضهم تضعيفه أ  يكو  ناص  المعطوف في قول الياعرأ -937

 هتتتتل أنتتتت  باعتتتتث دينتتتتار لحاجتنتتتتا

 

 أو عبتتدَ رب أختتا عتتو  بتتن مختتراق

 

استم الفاعتل الموجتود والتنتوين  اسم الفاعل، وقالأ بتل الناصت  لتهعليه فعالً يدلُّ 

 . (6)ذا أمكن نسبة العمل الى الموجود لم يصر الى مجاز الحذفامراد، و

 .(7)نقل عن األخفش أ َّ عامل الصفة والتأكيد وعط  البيا  معنوي -935

نقل ابتن العلتج أ َّ تعريت  ألفتاظ التأكيتد "أجمت " و"أجمعتو " و"جمعتاء"  -931

 . (5)و"ُجم " باضضافة المقدّرة

نقتتل عتتن الفتتراء اجازتتته اضتتافة استتم الفاعتتل المعتتّرف بتتأل اذا كتتا  للحتتال أو  -993

 .  (9)االستقبال

                                                                                                                        
 .2/243( األبباه والنظا"رأ  9)

 .9/221( األبباه والنظا"رأ  2)

 .433، 9/233( األبباه والنظا"رأ  3)

 .9/456( األبباه والنظا"رأ  4)

 .9/832( األبباه والنظا"رأ  8)

 .9/832( األبباه والنظا"رأ  6)

 .9/829( األبباه والنظا"رأ  7)

 .9/694( األبباه والنظا"رأ  5)
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نقتتل فتتي تستتمية بتتدل االبتتتمال بهتتذا االستتم أقتتواالً أحتتدها البتتتمال األول علتتى  -999

ال تتاني وثانيهمتتا البتتتمال ال تتاني علتتى األول، وثال هتتا للقتتدر الميتتترك بينهمتتا وهتتو عمتتوم 

 .(2)والتعليقالمالبسة 

 نقل عن العرب أنّهم صغروا كلمتين باألل . قالوا فتي دابّتة دوابّتة وفتي هدهتد -992

 .(3)هداهد

 

 

                                                                                                                        
 .9/654( األبباه والنظا"رأ  9)

 .2/6( األبباه والنظا"رأ  2)

 .2/926( األبباه والنظا"رأ  3)
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 المصادر والمراجا

َرب من لسا  العرب -9 تتتتتألي  أبتتتتي حيّتتتتا  األندلستتتتي. تحقيتتتتق وتعليتتتتق التتتتدكتور  أارتياف الضَّ

م. 9154 - هتتتـ9434مصتتتطفى أحمتتتد النّمتتتاس. الطبعتتتة األولتتتى 

 النسر الذهبي.مطبعة 

تألي  عبدالقاهر الجرجاني. تحقيق ريتر. استنبول. مطبعتة  أسرار البالغةأ -2

 م.9184وزارة المعارف 

تتتتألي  جتتتالل التتتدين الستتتيوطي. تحقيتتتق األستتتتاذ عبداضلتتته  األبباه والنظا"رأ -3

 م.9158نبها . مجم  اللغة العربية بدميق 

تحقيتتتتق األستتتتتاذ طتتتته  .الستتتتيوطيتتتتتألي  جتتتتالل التتتتدين  األبباه والنظا"رأ -4

 م.9178 -هـ9318عبدالرلوف سعد. مكتبة الكليات األزهرية 

األلفاظ المختلفة في المعاني  -8

 المؤتلفةأ

تحقيتتق التتدكتور محمتتد حستتن عتتّواد. دار  .تتتألي  ابتتن مالتت 

 م.9119هـ 9499دار عمار. الطبعة األولى  -الجيل

لبركات عبدالرحمن بن محمد األنبتاري. تحقيتق تألي  أبي ا اضنصاف في مسا"ل الخالفأ -6

 -هتـ 9353الييأ محمد محيي التدين عبدالحميتد. الطبعتة الرابعتة 

 مطبعة السعادة. .م9169

تألي  ابن أبي الربي  عبيدالله بن عبيدالله. تحقيتق ودراستة  لزجاجيأاالبسيح في برح جمل  -7

 -بيتتروت -التتدكتور عيّتتاد بتتن عيتتد ال بيتتتي. دار الغتترب اضستتالمي

 لبنا . الطبعة األولى.

تتتألي  جتتالل التتدين عبتتدالرحمن الستتيوطي. تحقيتتق األستتتاذ  بغية الوعاةأ -5

م. 9164 -هتتـ9354الطبعتتة األولتتى  .محمتتد أبتتو الفضتتل ابتتراهيم

 الحلبي. يالبابعيسى مطبعة 

 تألي  ياسين العليمي. مطبعة عيسى البابي الحلبي. حابية ياسين على التصريحأ -1

للدكتور محمد حسن عواد. بحث نير في مجلة مجم  اللغة  رأي في المفعول المطلقأ -93

 م.9159كانو  األول -تموز .العربية األردني
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لفية ابن أبرح األبموني على  -99

 مال أ

تحقيتتق اليتتيأ محمتتد محيتتي التتدين عبدالحميتتد. دار الكتتتاب 

 لبنا . -بيروت م.9188هـ9378الطبعة األولى  .العربي

لفية ابن أبرح ابن عقيل على  -92

 مال أ

 تحقيق الييأ محمد محيي الدين عبدالحميد.

 تألي  خالد األزهري. مطبعة عيسى البابي الحلبي. برح التصريح على التوضيحأ -93

برح بذور الذه  في معرفة  -94

 كالم العربأ

تتتتألي  ابتتتن هيتتتام. تحقيتتتق اليتتتيأ محمتتتد محيتتتي التتتدين 

 -هتـ9358جارية الكبترى. الطبعتة العابترة عبدالحميد. المكتبة الت

 م.9168

تتبكي. تحقيتتق  طبقات اليافعية الكبرىأ -98 تتتألي  أبتتي نصتتر عبتتدالوهاب بتتن علتتي السُّ

األستتتاذينأ محمتتود محمتتد الطنتتاحي وعبتتدالفتاح الحلتتو. الطبعتتة 

 األولى. مطبعة عيسى البابي الحلبي وبركاه.

ضتتي بتتهبة األستتدي. تحقيتتق التتدكتور محستتن ابتتن قا تتتألي  طبقات النحاة واللغويينأ -96

 م.9174 -9173النج  األبرف  -غيال. مطبعة النعما 

تتتألي  جتتالل التتتدين الستتيوطي. تحقيتتتق اليتتيأ عبتتتدالكريم  الفرا"د الجديدةأ -97

 هتا وعلّتق علتى بتواهدها محمتد المتاّل المدّرس. أبترف علتى طبع

 م.9177أحمد الكزني. بغداد 

خيري. الدار العالمية للطباعة والنير تألي  الزم الكّيافأ -95

 والتوزي .

الكوك  الدّري فيما يتخّرج على  -91

 األصول النحوية من الفروع الفقهيةأ

تتتألي  جمتتال التتدين عبتتدالرحيم اضستتنوي، تحقيتتق التتدكتور 

رد . الطبعتتة األولتتى األ عمتتا / محمتتد حستتن عتتّواد. دار عمتتار/

 م.9158-هـ9438

ابن لسا  العربأ تألي   -23

 منظورأ

نسخة مصّورة عتن طبعتة بتوالق. التدار المصترية للتتألي  

 والترجمة.
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دار  .تألي  ابن عقيل. تحقيق وتعليق د. محمد كامل بركات المساعد على تسهيل الفوا"دأ -29

 هـ.9153 -هـ9433الفكر بدميق/

هم  الهوام  برح جم   -22

 الجوام أ

لستيد محمتد تألي  جالل الدين السيوطي. عنتي بتصتحيحه ا

 هـ مطبعة السعادة.9327بدر الدين النعساني. الطبعة األولى 

 


