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مي مذهب الكوفة أثر علل األخفش األوسط النحوية في  متقد ِّ

 أكرم سلومة محمود سليمان

 دكتوراه بقسم اللغة العربية  باحث

 كلية البنات جامعة عين شمس

 
 

 ُملخص البحث

النحوية عند األخفش األوسط وإبراز مالمح التجديد والتطوير  يهدف هذا البحث إلى الحديث عن العلة

 , والتي لم يُلِق عليها العلماُء الضوء كما فعلوا مع سابقيه والحقيه, خالل القرن الثاني الهجري.افيه

ثم البحث عمن تأثروا باألخفش األوسطططط ممن جاءوا بعده من تالمذته من ُمتقدمي هذا المذهل اليوفي 

نظًرا العتماد كثيٍر منهم على , أو جاءوا بعده, وأخذوا عنه, وغيرهم من علماء هذا الفن, الذين عاصطططططروه

 آراء األخفش وعلله النحوية في ضبط خالفهم مع نحاة البصرة.

وتمضطططي الروايات التي ت كد لنا صطططلة علماء المذهل اليوفي باألخفش, بم وحبهم له, والولوئ ب را ه 

اء, بم إنَّهما سارا على نهجه في تأليفهما ليتابين يحمالن نفس االسم) معاني وعلله, وخاصة اليسا ي والفر

القرآن(, ثم اهتمام اليسطا ي الدديد بأن يقرأ عليه كتا  سيبويه, ليس مرة واحدة, بم مرتين  ألنه يعلم يقينا 

 أنَّه عالم كبير, وأنَّه هو الطريق الموصلة إلى فهمه وشرحه.

, مما جعم اًرا من علطم األخفش التي كطان لطه مظاهر واضططططططحة للتجديد فيهوقطد تنطاول هطذا البحطث كثي

متقدمي مذهل اليوفة يسطططيرون خلفه ويقتفون ُخطاه متأثرين بتلل العلم  والتي كان من أبرزها العلم التي 

 تعتمد على السمائ, وهناك علم أخرى متفرقة ستُلحظ من خالل البحث.

 الكوفة(.كلمات البحث:) العلة/ األخفش/   

 

 

 

 مقدمة

اِدِ  األدِمينِ  ٍد النَّبٍِيِ  الصطططَّ مَّ يٍِِدندا ُمحد وِل اللِها سطططد سطططُ الُم عدلدى رد الةُ والسطططَّ دُ للِها والصطططَّ م  ِم اللِها والحد  ابِسططط 

يِنا  ِم الدٍِ ه وتدبِعدهُ بإحساٍن إلى يدو  تدفدى أثرد ِن اق  ا وُكٍمِ مد ِعيند مد بِه أدج  ح  صد عدلدى آِلِه ود بدع دُ:ود  ود

فلقد ارتبط التعليم بالفير اإلنسططاني ارتباًاا وثيقًا  إ   يعد وسططيلة معرفية تسططاعد على الفهم والتعلم  

لذلل لم تسططططططتغِن عنه العلوم اإلنسططططططانية والعلميةا أو باألحرى كم العلوم التي يتناولها اإلنسططططططانا ولم تين 

ير التعليم منذ باكورة ندأتهاا فجعلته معينًا لها لتفسالدراسات النحوية بمعزل عن تلل العلوم  إ  استعانت ب

ظواهرهطا وقواعدها وأحيامهاا فهو وسططططططيلتها اإلقناعية في تثبيت تلل الظواهر واألحيام. كما أن الطبيعة 

االجتهادية للتعليم شططططجعت النحويين على جعم التعليم ميدانًا تتبارى فيه قدراتهم العقلية وااقاتهم الفيرية 

علطم يربطون بهطا بين الواقع اللغوي والقاعدة النحويةا فُولد التعليم لييون بوابة للتواصططططططم بين  في إنتطا 
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والقطار  المتعلم المطدفوئ بفطرتطه  -المبنيطة على شططططططيطم أحيطام وقواعطد عقليطة -المنظومطة اللغويطة الفيريطة

 (.3لمعرفة أسرار وضع تلل األحيام والقواعد)

األخفش األوسط كان له دور في تجديد العلة النحوية, ولين ولألسف لم أنَّ  إلىوتجدر اإلشطارة هنا      

يُلِق عليها العلماُء الضططططوء كما فعلوا مع سططططابقيه والحقيه, خالل القرن الثاني الهجري, في حقبة ما بين 

 كبار علماء البصطططططرة )الوليم وسطططططيبويه( وحقبة من جاء بعدهم ممن كان لهم مزيد اهتمام وعناية بأمر

العلة النحوية )كاليسطططا ي والفراء( من المذهل اليوفي, وهناك علماء قد تأثروا باألخفش األوسطططط ممن 

نظًرا العتماد كثيٍر منهم على آراء األخفش وعلله جاءوا بعده من تالمذته, وغيرهم من علماء هذا الفن, 

)  خالل بحثنا هذاالنحوية في ضطططططبط خالفهم مع نحاة البصطططططرة, وه الء من سطططططنُلقي عليهم الضطططططوء 

 .(وثعلل/ وابن األنباري/  وابن قتيبةوهدام بن معاوية/  كاليسا ي/ والفراء/

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى:

  ومن ثدمَّ إبراز دور األخفش مي مططدرسطططططططة اليوفططةمتقططدالوقوف على العلططم النحويططة ليططم من األخفش و -

 التعليلي في رسم ُخطى المذهل اليوفي.

 الباحث:منهج 

ا المتمثم في رصد الظاهرة ووصفها والوقوف عليها المنهج الوصفييعتمد الباحث في هذه الدراسطة على 

 بجانل من التحليم والتفصيم.

 محتوى البحث:

 ويشتمل البحث على اآلتي:

 مقدمة: 

 تمهيد:

 مبحثين:

 المبحث األول: علل السماع.         

 المبحث الثاني: علل متفرقة.         

ل إليها الباحث.  خاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصَّ

 قائمة المصادر:

 قائمة المراجع:

 تمهيد

 ونرصد هنا التعريف بأهم مصطلحات البحث، وهي: 

لَّة: -1   العِّ

ن  هل إلى أن ما كان موجبا للحيم يسططططمى  تعددت أقوال العلماء حول تعريفهم للعلة النحوية  فمنهم مد

علة  ألن  لل شطططأنها: أنه يجل مطولها عند وجودها إن لم يوجد مانع. وما كان مجوزا يسطططمى سطططببا  ألن 

ن  هل إلى أن  (.3المسططبل قد يتولف عن السططبل لفقد سططبل عند تعدد األسططبا  أو لوجود مانع ) ومنهم مد

                                                 

انظر منهج التعليطم النحوي عند عبد القاهر الجرجاني للدكتور/ عبداإلله علي جويعدا مجلة القادسططططططية للعلوم اإلنسططططططانية  3

 .43م: ص4/3232ا العدد: 31بالعرا : المجلد:
 .3/343, والوصا ص البن جني 3/361انظر االقتراح للسيواي  3
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منهم من قال: هي الصفة التي من أجلها أُعطي المقيس (. و3التعليم هو تقرير ثبوت الم ثر إلثبات األثر )

(. ويرى البعض أنَّ العلططة هي   التعليططم لألحيططام النحويططة الواردةا و لططل 3الحيمد  الططذي في المقيس عليططه)

(. وقيم: يُرادُ بها في النحو 1كطالتعليطم لطدخول التنوين في اليالما والتعليم لثقم الفعم وخفة االسططططططم...إل )

(. وقيم: هي الوصطططف الذي ييون مظنة وجه الحيمة في اتوا  4ل لحيٍم من األحيام النحوية)التماس سطططب

الحيما أو بعبطارة أوضططططططح: هي األمر الطذي يزعم النحويون أن العر  الحظتطه حين اختطارت في كالمهططا 

 (.1وجًها معينًا من التعبير والصياغة)

د من النحططاة في فهم كالم العر , والبحططث عن وبنططاء على  لططل يميننططا القول بططأن العلططة النحويططة اجتهططا

األسططبا  التي تيُمن وراءه, وقد تيون مقبولة أو غير مقبولة, فالعربي ينطق بسططجيته وال معرفة له بالعلة, 

 مع ُمالحظة أنَّهم  في  لل مجتهدون, رأيهم صوا  يحتمم للوطأ  ألنَّ النفس قد  هبت فيه كم مذهل.

   السماع: -3

ما ثبت في كالم من يوثق أحد المصططططططادر التي اعتمدها العلماء في جمع اللغة ورصططططططد حقا قها: وهو 

بفصططاحته, فدططمم كالم الله تعالى, وكالم نبيه صططلى الله عليه وسططلم, وكالم العر , قبم بعثته, وفي زمنه, 

ا تدلدقٍِي  (.6وبعده, إلى أن فسطططدت األلسطططنة بيثرة المولدين, نظما ونثرا, عن مسطططلم أو كافر ) ويراد به أيضطططً

اللغة ِمن أهلهاا ويقابله القياسا وقد اشططططتهر البصططططريون باعتمادهم على السططططمائ كثيرا مقارنة باليوفيين 

وتجدر اإلشططارة إلى أنَّ مصطططلح السططمائ عند ابن جني  (.7الذين اعتمدوا في غالل قواعدهم على القياس)

 هو نفسه مصطلح النقم عند ابن األنباري.

 : قياسال -1

قال ابن األنباري في )جدله( هو حمم غير المنقول على المنقول إ ا كان في معناه( قال السططططططيواي:  

 (.8 )وهو معظم أدلة النحوا والمعول في غالل مسا له عليها كما قيم:إنما النحو قياس يتبع انتهى.

ا:  ولهذا قيم في حده: إنه علم بمقاييس مسطتنبطة من  وهو  (.9اسططتقراء كالم العر  )وقال السطيواي أيضططً

أدحططد المصططططططادر التي بُني عليهططا علم النحوا وهو محططاكططاة العر  في ارا قهم اللغويططة وحمططم كالمنططا على 

كالمهم في صوغ أصول المادة وفروعها وضبط الحرف وترتيل كلماتهاا وقيم: هو إلحا  مسألة ليس لها 

لتين من تدططططططابه يسططططططتدعي قياس إحداهما على حيم معين بمسططططططألطة لهطا حيم مع مالحظطة ما بين المسططططططأ

 (. 32األخرى)

                                                 

 .11انظر التعريفات للجرجاني:  1
 .713ل النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي: انظر الشاهد وأصو  2
 . 153للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي:  يةوالصرف يةمصطلحات النحو المعجم  7
 .211انظر معجم المصطلحات للدكتور محمد إبراهيم عبادة:  4
 .09لمبارك: انظر العلة النحوية نشأتها وتطورها لمازن ا 5
 .3/61ي انظر االقتراح للسيوا  7

 . 191للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي:  يةوالصرف يةمصطلحات النحو المعجم  3
 .3/371انظر االقتراح للسيواي  8
 .3/376انظر االقتراح للسيواي  9

 . 101للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي:  يةوالصرف يةمصطلحات النحو المعجم  19
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 السماع( )علل المبحث األول:

متد من قد اممطا ال شططططططل فيطه أنَّ اللغطةد العربيطةد لغطةُ سططططططمطائ قبطم أن تيون لغطة قيطاس, وهذا األمر 

عصططورها الجاهلية األولى حتى عصططر صططدر اإلسططالم, فقبا لها كانت ممتدة اول الصططحراء وعرضططها, 

كطم قبيلطة منهطا ألفاظا ال تحملها غيُرها من القبا م وتنفرد بها, بم وتعتز بها, خاصططططططة ما وافق منها تحمطم 

 قواعد اللغة الوليدة بعدها, والتي اتفق عليها علماء هذا العلم.

وفي هذا الصطططططدد يقول الدطططططي  محمد انطاوي:  ما من ريل أن اللغة العربية لغات قبا م شطططططتى 

ولهجاتها وتميزت في شطططططيء من تراكيبهاا  لل أن العربي غير مقيد بضطططططوابط  تغايرت في بعض ألفاظها

وضططعية ال يتوطى حماهاا بم يرسططم اليالم حسططل مدططييته في أي غرر كان غير خاضططع لنظام يسططيطر 

 (.3عليه )

ولو أمعنا النظر فيما لألخفش من علم لوجدنا ُجلَّها محمواًل على السطططططمائ, ويتضطططططح هذا جليا من 

مواضطططططع كثيرة   سطططططمعته من فالن, قد سطططططمعت فالنا يقول, حدثني عيسطططططى بن عمر أنه سطططططمع قوله في 

(   ما سدِمع ُت بهذا ِمن  أحد من العر  وال من أحٍد من النحويين )3األعرا )
1.) 

الحمم على لطذا فقطد كطان من أهم المسططططططا طم التي كطان لألخفش فيها مظاهر واضططططططحة للتعليم هي 

في اختيار عدة آراء اعتمادًا على علة السططططططمائا  قد وافق اليوفيون األخفشد والمسططططططموئ من كالم العر , 

 ومن أهم المسا م في هذا الصدد:

 خالفهم في الوصف إن لم يين مسبوقًا باستفهام وال نفي أقا م الزيدان ؟. -

 عده.ما بإ ا كان الوصف المذكور مسبوقًا باستفهام أو نفي فال خالف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته ل

فطإن تططابقطا بطإفراد نحو:  أقطا م زيطد ؟ جطاز أن ييونا خبًرا مقدًماا ومبتدأ م خًراا وأن ييونا: مبتدأ مقدًماا 

 وفاعاًل مغنيًا عن الوبر.

فإن لم يين الوصطف مسطبوقًا باسطتفهام وال نفي ضطعف عند سيبويه إجراجه مجرى المسبو  بأحدهما        

 لل دون ضطططعفا وقد صطططرح ابن هدطططام بموافقة اليوفيين لألخفش في هذا  (. وأجاز األخفش4ولم يمتنع )

 .(1)الصدد

 وعلته في  لل استعمال  لل كثيًرا في لسان العر .       

 ومن شواهد  لل قول بعض الطا يين:

ٍل فدالد تدُل ُمل ِغيا بيٌر بدنُو ِله  ِت)  خد رَّ بٍِيٍ إ دا الطَّيُر مد قدالدةد ِله  مد
6) 

 خالفهم في اإلبدال من ضمير المتيلم والمواال. أيًضا:ومن ذلك 

يقول ابن يعيش في شططططططرح المفصططططططم: واعلم  أٍن المضططططططمراِت كلَّها لل أن تُبِدل منها إالَّ ضططططططميرد المتيلَّم 

والموطااطلا فال يحسططططططن البططدُل من كططٍمِ واحطد منهمطا عنططد أكثِر النحويينا لو قلطت:  مررُت بطل زيطٍد ا أو 

أو بي الِمسططططططييِن ا كطان األمُر لم يجز شططططططيٌء من  لطل  ألٍن الغرر من البدل البياُنا   مررتد بي زيطٍد 

وضططططميُر المواال والمتيلٍم في غايِة الوضططططوحا فلم يحتج إلى بيان. وقد أجاز  لل أبو الحسططططن األخفُشا 

                                                 

 .333انظر ندأة النحو لمحمد انطاوي:  3

 .3/336انظر معاني القرآن لألخفش:  3

 .1/319انظر معاني القرآن للزجا :  1

 .3/113شرح اليافية الدافية البن مالل:  4

 .3/388انظر أوضح المسالل البن هدام:  1

. 94/ 3, وهمع الهوامع للسططيواي: 41/ 3البيت من الطويما وقد جاء بال نسططبةا انظره في: شططرح التسططهيم البن مالل:   6

نو لهل: حي من األزد يقال: إنهم أزجر الناس للطير. واللهبي الذي عناه الدطططططاعر هو الذي زجر حين وقعت حصطططططاة في وب

 في الحج فأدمتها فقال الرجم: أمير الم منين والله ال تحج بعدها. فيان كما قال. -رضي الله عنه-صلعة عمر بن الوطا  
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ي لد فِيِه ﴿: -تعالى -واحتٍج بقولطه ِة الد رد ِقيدامد ِم ال  عدنَُّيم  إِلدى يدو  مد ُهم  لديدج  ُروا أدن فُسططططططد سططططططِ (ا فقولُه  الذين 3)﴾الَِّذيند خد

خسططروا أنفسططهم  عنده بدٌل من الياف والميِما وهو ضططميُر المواابينا وقد أجمعوا في جواِز  لل في بدل 

 االشتمالا نحِو قول الداعر:

ِك لن يُطاعا رد فدي تِنِي ِحل ِمي ُمضاعا)   دِرينِي إٍن أم   (3وما أل 

 في بدل البعضا نحِو قوله:وربٍما جاء أيًضا 

عدـ جن واألداِهمِ أو   ــددنِي بالٍسِ

ناِسِم ) ث ندةُ المد ِرجِلي فِرجِلي شد
1) 

فقوله:  ِحل ِمي  بدٌل من الياء في  ألفيتني ا وهو منصوٌ  من قبيِم بدل االشتمالا وكذلل  ِرجِلي  بدٌل 

ألٍن فيه إيضاًحاا إ  كان الثاني مٍما يدتِمم من  الياء  في  أوعدني ا والضميران للمتيلٍم. وساغ  لل هنا 

  (4عليه األٍوُلا أو بعًضا منها وهو المرادُ باليالما وال تعلُم كمَّ واحد منهما إالَّ ببياٍن. )

 (.1 ) وقد تبع األخفَش الكوفيون في هذا الرأي 

ُم األخفش واليوفيين أن  ثم  تقع زا دة.أيًضا ومن ذلك ع   : زد

أن  ثم  تقع زا طدة  فال تيون عطاافة ألبتةا وحملوا على  لل  األخفش والكوفيونقطال األشططططططموني: زعم 

د ِمند ا﴿قوله تعالى:  أ ل جد ظدننوا أدن  الد مد ُهم  ود لدي ِهم  أدن فُسططُ اقدت  عد ضططد ُحبدت  ود ا رد ُر بِمد در  لدي ِهُم األ  اقدت  عد تَّى إِ دا ضططد لَِّه لحد

لدي ِهم  ِليدتُوبُوا إِالَّ إِلدي ِه ثُمَّ   (.7()6.)﴾تدا د عد

 : خالفهم في الظرف) دون( من حيث التصرف والبناء.أيًضا ومن ذلك

ات )قبم( و )بعد(  ود ا تقدم  كره فِي أدخد ال )دون( كدمد ود دح  يقول السيواي: من الظروف المبنية فِي بعض األ 

رو أدي فِي كداند من ُهود للميان تدقول قعد زيد دون عدم  ي ٍه ود ف ِعن د ِسيبدود رن نُوئ التَّصد م  ُهود مد يدان ود وفض عدن مد

ُهور ال بدصِريينا ود هل  ُجم  فَش والكوفيونود َخأ خر  عدلدي ِه:  األأ ف لدِين بقلة ود رَّ ِمنَّا دُوند ﴿إِلدى أدنه يتدصد ود

ب نٍِي واألولون قد 8)﴾ دِللد  افدتِِه إِلدى مد ضد بني إِلِ تددأ ود قدالد ( فدقدالد )دون( ُمب  ا( ود ا دون  دِلل فدحذف )مد الُوا تدق ِديره مد

 الدَّاِعر: 

ِت والموُت دُونُها ... ( دَّ المو  ُت حد  (32)( 9) )وباشدر 

 في زيادة  ِمن   مع الفاعم المعرفة دون نفيا وال ما يدبهه. ومن ذلك أيًضا:

 وروي عن األخفش جواز زيادتها مطلقا. 

                                                 

 .33سورة األنعام, آية 3

ا 316/ 3ا ونُسططططططل لغيرها انظره في: اليتا  لسططططططيبويه: 11هو لعطدٍي بن زيد العباديا ديوانه ص البيطت من الوافرا و 3

 .393/ 1ا والوزانة للبغدادي: 331/ 3وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي: 

الدين ا والمقاصططططد النحويَّة لبدر 392ا 389ا 388/ 1البيتان من الرجزا وقد نُسططططل للعديم بن الفر  في خزانة األد :  1

ا وهمع الهوامع 419/ 3  وشرح األشموني: 334/ 3  وبال نسطبة في: شرح أبيات سيبويه البن السيرافي: 392/ 4العيني: 

. اللغة: أوعدني: هدٍدني. األداهم: جمع األدهما وهو القيد. الدططثنة: الغليظة. المناسططم: جمع المنسططما وهو 337/ 3للسططيواي: 

م خٍف البعير. المعنى: هططدٍدني بططال سططططططجن والقيودا ولين رجلٍي قويتططان تدططططططبهططان خٍف البعير )أي أنهمططا قططادرتططان على تحمططٍ

 الميروه(.

 .3/369انظر شرح المفصم البن يعيش:  4

 .1/3384انظر شرح اليافية الدافية البن مالل:  1

 .338سورة التوبة, آية  6

 .3/166انظر شرح األشموني على ألفية ابن مالل:  7

 .33سورة الجن, آية: 8

ا وشرح شذور الذهل البن هدام: 3/314البيت من الطويما وقد جاء بال نسبةا انظره في: شرح التسهيم البن مالل:  9

 .3/437ا وشرح التصريح لوالد األزهري: 326

 .3/331انظر همع الهوامع للسيواي:  32
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 وعلته في  لل استعمال  لل كثيًرا في لسان العر .        

 ومن شواهد  لل قول الداعر:

ت ِمن  بدي ن ساعةٍ  و   (3)فييف ببدي ن كداند موِعددهُ الحد ر  وكن ُت أرى كدال مد

 أراد: وكنت أرى بين ساعة كالموتا فزاد  من .

 ومثله قول اآلخر:          

بداُء  ثُُم قدا ًِمايدظدمن بِه الِحر  نِيِن األدبداِعرِ   يدم  ثُُر فِيه ِمن  حد يدي   (3)ود

 أراد: وييثر فيه حنين األباعر.

 فزاد  من  مع الفاعم المعرفة دون نفيا وال ما يدبهه.

وروي (.  1)﴾يدغ ِفر  لدُيم  ِمن   ُنُوبُِيم﴿: -تعالى –ومما اسطططتدل به األخفش على زيادتها في اإليجا  قوله       

 (.4)ذلك أيضا عن الكسائي مثل

وتجدر اإلشطططارة إلى أن ابن مالل قد تأثر بعلة األخفش في هذا الصططططدد ومال إلى رأيه, حيث قال:  وبقوله 

ِليند ﴿: -تعالى –أقول لثبوت السطططمائ بذلل نظما ونثراا فمن النثر قوله  سطططد كد ِمن  ندبدِأ ال ُمر  اءد لدقدد  جد ( وقوله 1)﴾ود

ند ﴿: -تعالى – لَّو  اِورد ِمن   دهدلٍ  يُحد ا ِمن  أدسطططد يٍِيداتُِيم  ﴿: -تعالى –( وقوله 6)﴾فِيهد ن ُيم  ِمن  سطططد ِفٍُر عد يُيد  –( وقوله 7)﴾ود

()﴿: -تعالى آِمنُوا بِِه يدغ ِفر  لدُيم  ِمن   ُنُوبُِيم  ود
ارُ ﴿: -تعالى –( وقوله 8 دن هد ا األ  تِهد ِري ِمن  تدح   (.32( )9)﴾تدج 

 خالفهم في با  النا ل عن الفاعم. :ومن ذلك أيًضا          

وفي هذا الصدد يقول ابن مالل:  وال يجيز غيُر األخفش من البصريين أن ينو  غيُر المفعول به وهو 

ا كدانُوا وأجار ذلك األخفش والكوفيونموجود.  ًما بِمد ى قدو  زد ا وي يد مذهبهم قراءة بعض القراء:  ِليُج 

ِسبُوند )  (.33()33يدي 

بأنَّ نا ل الفاعم لم يقع على  –اسططططططتنادًا على هذه القراءة  -ويرى البطاحطث أنَّ مطا  هل إليه األخفش        

المفعول به  ليونه منصططططوبًا, بم وقع على الجار والمجرور, أمٌر فيه نظر  ألنَّ القاعدة المطردة في واقعنا 

ا لمفعولين أحططدهمططا عططاقططم واآل ه يُقططدَُّم العططاقططم على غير اللغوي) إ ا كططان الفعططم متعططديططً خر غير عططاقططم, فططإنططَّ

 العاقم(.

( وأخواتها وحيم عملها.ومن ذلك أيًضا  :  خالفهم في دخول )ما( الزا دة على )إنَّ

وتبعه في ذلك فقطد أجازه األخفش حمال على المسططططططموئ من كالم العر   فقد ُروي عنهم: إنما زيدًا قا ٌما 

 (31مع ما. والسماُئ في غير هذي معدوٌم ) عن العر . فأعمم عمم إِنٍ  الكسائي

 مسألة الخالف في االسم الواقع بعد )إذا( ووليه فعل.

                                                 

ا وشرح اليافية الدافية 16يضطاح شطواهد اإليضاح للقيسي: البيت من الطويما وقد نُسطل لسطلمة بن يزيد الجعفيا انظر: إ 3

 .3/464ا وهمع الهوامع للسيواي: 3/798البن مالل: 

 .3/464ا وهمع الهوامع للسيواي: 3/799البيت من الطويما وقد ورد بال نسبةا انظر: شرح اليافية الدافية البن مالل:  3

 .13سورة األحقاف, آية 1

 .3/799بن مالل: شرح اليافية الدافية ال 4

 .14سورة األنعام, آية 1

 .13سورة اليهف, آية 6

 .373سورة البقرة, آية 7

 .13سورة األحقاف, آية 8

 .31سورة البقرة, آية  9

 .1/318شرح التسهيم البن مالل:  32

 .34سورة الجاثية, آية  33

 .3/321انظر شرح اليافية الدافية البن مالل:  33

 .3/171, وشرح ابن عقيم على ألفية ابن مالل: 3/163انظر المقاصد الدافية للداابي:  31
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)إ ا( شططراية غير جازمة تُفيد الظرفية, فمال الحيم إ ا وليها اسططم بعده فعم؟ هم يُعر  فاعال لفعم يفسططره 

 المذكور بعده, أو يُعر  مبتدأ وما بعده خبر.

اُء ان ددقَّت  إِ دا ﴿: -تعالى –مثم قوله   (.3)﴾السَّمد

قال أبو حيان:  إ ا وليها اسطم بعده فعم جعم الفعم المتأخر مفسرا لفعم متقدم رافع لالسم. ال يجيز سيبويه 

 (.3غير هذا. وأجاز األخفش ارتفائ االسم باالبتداء )

 وعلته في  لل استعمال  لل كثيًرا في لسان العر . ومنه قول ضيغم األسدي:       

يإِ  ف نِي في ابن عدٍمِ ُجُم الظَّلُوُم)  ا ُهود لدم  يدود  (1وإِن  لدم  أدل قده الرَّ

 لمجيء الضمير البارز المنفصم بعدها وهو على االبتداء, والجملة المنفية بعده خبره.

فيلحظ مما سبق أنَّ األخفش لم يرفض رأي سيبويه باليلية, بم أنٍه يجيز معه غيره وهو االبتداء  ألن        

)إن وإ ا( عنده ال توتص بالدخول على األفعال فحسططططل, بم تدخم على األفعال واألسططططماء معا, وهو رأي 

ِإ ا الدرايتين قوي نظًرا لورود السمائ به, وفي هذا الصدد يقول الجرجاوي:  فدإِنَّ  ُهم يجيزون دُُخول إِن ود

ذُوف ِعن د  (4)على األسططططططمطاء, فطامرأة  ح  اعطم بالمذكور ِعن د ال ُيوفِيٍين أدو بِمد بره أدو فطد دأ وخطافطت خد تطد دهم ُمب  ِعنط 

فدش ) دخ   (.1األ 

 : خالفهم في جواز توكيد النيرة.ومن ذلك أيًضا

هُ  ازد أدجد ة, ود ا معارف, فدالد تتبع نيرد دنَّهد ء من أدل فداظ التوكيد  أِل ي  ة ُمطلقًا ِعن د أدكثر ال بدصططِريين بِدططد الد ت كد نيرد   ود

أ ي  ا رد الل فِي شططرح التسططهيما أمَّ , ندقله اب ن مد اء كداندت محدودة, أم الد ود فَش والكوفيين بدعضططهم ُمطلقًا, سططد َخأ األأ

اِ ) يجوز توكيدها إِن ود ل أولى بِالصطططَّ هدذدا القدو  الل ود , قدالد اب ن مد إِالَّ فدالد قَّتدة ود كداندت محدودة أدي: ُم د
ة 6 حَّ ( لصطططِ

له  ثدره فدِفي قدو  قد يُِريد أدك  ر ود ه  ِميع الدطططَّ أِلدن فِيِه فدا ِددة  أِلدن من قدالد صطططمت شطططهرا قد يُِريد جد السطططمائ بذلل  ود

ال يرفعهُ التوكيد ود  تِمد له: اح  اِرد فِيِه قدو   من ال ود

معدا... ( ًما أج  ة يدو  ت البيرد رَّ  (7))قد صد

قدوله:   ود

ِملني الذلفاُء حوال أكتعا... (  (8))تح 

ا: ن هد ِضي الله عد قدول عدا ِددة رد  ود

ان( ضد مد امد شهرا ُكله إِالَّ رد ُسول الله صد أدي ت رد ا رد دُود فدالد فدا ِددة فِيِه فدالد يُقدال: اعتيفت وقتا  (9))مد ح  أما غير ال مد

بدددل أدو النَّع ت أدو  ُمول على ال  ح  ا ورد من  دِلل مد ي يا ندفسطططططه, والمانعون ُمطلقًا أجابوا بِأدن مد أدي ت شطططططد الد رد ُكله, ود

ة ) ُرورد الضَّ
32.) 

                                                 

 .3سورة االندقا , آية 3

 . 168, والجنى الداني للمرادي: 3/944شرح اليافية الدافية البن مالل:  3

, والمقاصطططططد الدطططططافية 3/944وما بعدها, وشطططططرح اليافية الدطططططافية البن مالل:  321/ 3انظر الوصطططططا ص البن جني:  1

 .4/91للداابي:

 .338: ) إن امرأة خافت من بعلها (..سورة النساء, آية:-تعالى –يقصد به قوله  4

 .97انظر موصم الطال  إلى قواعد اإلعرا  لوالد األزهري:  1

 ل: وإن يُِفد توكيدُ منيوٍر قُبم .... وعن نُحاة البصرة المنع شدِمم.قال ابن مال 6

ا وشرح األشموني على األلفية: 1/397البيت من الرجزا وقد جاء بال نسبةا انظره في: شرح التسهيم البن مالل:  7

 .1/369ا والوزانة للبغدادي: 1/372وهمع الهوامع للسيواي:  3/143

ا واللمحة في شرح الملحة البن 1/397بال نسبةا انظره في: شرح التسهيم البن مالل:  البيت من الرجزا وقد جاء 8

 .1/368ا والوزانة للبغدادي: 1/372وهمع الهوامع للسيواي:  3/143ا وشرح األشموني على األلفية: 3/729الصا غ: 

لدي   9 لَّى اللهُ عد ِليد أخرجه مسلم في صحيحه كتا  الصيام با  ِصيداِم النَّبٍِيِ صد ن  الد يُو 
بداِ  أد تِح  اس  ا ود اند ضد مد لَّمد فِي غدي ِر رد سد ِه ود

ٍما برقم ) و  ًرا عدن  صد  (.3316شده 

 .1/372انظر همع الهوامع للسيواي:   32
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 م(.خالفهم في زيادة غير كان بين )ما أفع ومن ذلك أيًضا:

 «:أف عدمد »و « ما»بين « كان»  واختفلوا في زيادة غير 

إلى جواز زيادة أدمسى وأدصبحد بينهماا واستُِدلَّ بما حيي من كالمهم: ما  األخفش والكسائيُّ والفراءفذهل 

مم جمهور البصريين  لل على الدذو  واال ددهاا وما ــــ أدمسى ـــ أدد فدأدهاا وحد قتصار في ـطـطـط أدصبدحد ـطـــ أدب رد

 (.3 لل على ما ُسمع )

 خالفهم في جواز صرف ماال ينصرف. ومن ذلك أيًضا:

  زعم أبو الحسطن األخفش في اليبير له أنه سطمع من العر  من يصطرف في اليالم جميع ما ال ينصرف؟ 

ا -وحيى الزجاجي في نوادره مثم  لل؟ فالجوا : أن صططرف ما ال ينصططرف في اليالم إنما هو لغة  -أيضططً

 (.3لبعض العر  )

وصرف ما ال ينصرف في الدعر أكثر من أن يحصىا  وقد تبع األخفَش الكسائيُّ والفراُء من الكوفيين"

وزعم اليسططططا ي والفراء: أنه جا ز في كم ما ال ينصططططرف إال أفعم منل نحو: أفضططططم من زيدا وزعما أن 

 (.1)من( هي التي منعته الصرف )

 )علة السماع والقياس معا(.

 خالفهم في حذف الموصول االسمي. ذلك:ومن 

ن وابن مالل مستدلي وأجازه األخفش وتبعه الكوفيونمنع سطيبويه والبصطريون حذف الموصطول االسطمي, 

نَّا بِالَِّذي أُن ِزلد ﴿ : -تعالى -(, والذي منه قوله 4بالقياس على )أن(, فإن حذفها ميتفي بصطططلتها, وبالسطططمائ) آمد

أُن ِزلد  ندا ود فُوند ال يدِلمد ﴿ (, وقوله:1)﴾إِلدي ُيم  إِلدي  ٍرِ أيضططا  –(أي: من يحرفون, وقول الدططاعر 6)﴾ِمند الَِّذيند هدادُوا يُحد

– : 

ُسولد اللَِّه ِمن ُيم   ُجو  رد ن  يده  اءُ   فمد يدن ُصُرهُ سدود ددُحهُ ود يدم   (7)ود

 )علة الخروج من الخالف وكثرة التأويل(. -

 خالفهم في وقوئ المصدر حااًل. ا لمسألةويتضح هذا جليا من خالل عرضن

 قال ابن مالل:

اال يدقدع   ددر ُمنديَّر حد ص  مد )  ود ي دٌ ادلدع  بدغ تدةً زد ةٍ كد بِيدث رد
8) 

ب را ا وهو عند سيبويه والجمهور على التأويم بالوصف:  ك ًضا ا و قتلته صد قال األشموني:  و جاء زيد رد

والمبرد إلى أن نحو  لل منصططططو  على  وذهب األخفشأي: باغتا وراكضططططا ومصططططبوراا أي: محبوسططططا. 

بر لته يصطططططالمصططططدريةا والعامم فيه محذوفا والتقدير: الع زيد يبغت بغتةا وجاء يركض ركضطططططاا وقت

وذهب الكوفيون إلى أنه منصووووب على المصووودرية كما ذهبا صطططبرا  فالحال عندهما الجملة ال المصطططدر. 

ا لين الناصطل عندهم الفعم المذكور لتأوله بفعم من لفظ المصدر  فـطططططط الع زيد بغتة  عندهم تأويم: إليه

                                                 

 .32/338انظر التذيم والتيميم ألبي حيان األندلسي:  3

 .4/3811انظر المقاصد النحوية لبدر الدين العيني:  3

 .4/3811لنحوية لبدر الدين العيني: انظر المقاصد ا 1

 .344انظر من مسا م الوالف بين سيبويه واألخفش:  4

 .46سورة العنيبوت, آية  1

 .46سورة النساء, آية  6

ا وشطططططرح 1/191ا وانظر: شطططططرح كتا  سطططططيبويه للسطططططيرافي: 32البيت من الوافرا وهو لحسطططططان بن ثابتا ديوانه ص  7

 .88/ 3ووهمع الهوامع  للسيواي:  3/361األشموني على ألفية ابن مالل: 

 .13انظر ألفية ابن مالل:  8
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را تأويم: صططبرته صططب  بغت زيد بغتة  و جاء ركضططا  في تأويم: ركض ركضططاا و  قتلته صططبرا   في

( 3.) 

 )علة الحمل على النقل والقياس معا(. -

 خالفهم في وقوئ الفعم الماضي حااًل من غير قد. 

قطال أبو البركطات األنبطاري:   هطل اليوفيون إلى أن الفعطم الماضططططططي يجوز أن يقع حااًلا وإليه  هل أبو  

فدش من البصطططططريين. و هل البصطططططريون إلى أنه ال  يجوز أن يقع حااًلا وأجمعوا على أنه إ ا الحسطططططن األدخ 

 كانت معه  قدد   أو كان وصفًا لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حااًل.

 على أنه يجوز أن يقع الفعم الماضي حااًل هو النقُم والقياس. وعلة األخفش والكوفيين       

دُوُرُهم  ﴿: -تعالى –أما النقُم فقد قال الله  ت  صطططططُ رد صطططططِ اُءوُكم  حد ( فحصطططططرت: فعم ماٍرا وهو في 3)﴾أدو  جد

ةً صطططدورهما والدليم على صطططحة هذا التقدير قراءة من قرأ:  أو جاجوكم  رد صطططِ موضطططع الحالا وتقديره: حد

ِمٍي والمفٍضم عن عاصم) رد ض  ةً صدروهم  وهي قراءة الحسن البصرٍي ويعقو  الحد ِصرد حد
1.) 

نحو:  مررت برجم قاعدا وغالم قا م  جاز أن   وأما القياس فألن كم ما جاز أن ييون صفة لنيرة        

ييون حااًل للمعرفة نحو:  مررت بالرجم قاعدًاا وبالغالم قا ًما ا والفعم الماضططططي يجوز أن ييون صططططفة 

ُجِم  للنيرة نحو:  مررت برجم قدعدددا وغالم قامد   فينبغي أن يجوز أن يقع حااًل للمعرفة نحو:  مررت بالرَّ

امد , وما أشبه  لل )قدعدددا وبالغالم قد 
4.) 

 

 المبحث الثاني: )علل متفرقة(

أنَّ من بين عللطه مطا هو مبني على السططططططمطائ من لغة العر   يجطدُ إنَّ المتتبع للتعليطم النحوي عنطد األخفش لد 

من لُغة العر  واعتمدت تهم, وهناك علم أُخرى تنوعت أركانُها وأسطبابها, فجنحت عن السمائ واسطتعماال

د هذا المبحث ارفًا منها, عديدة ومتنوعة,على أنماا  وقد ُرتٍِبت مسطططططا م هذه العلم الُمتفرقة ترتيبًا  يرصطططططُ

ى العلة على النحو التالي:  ألف با يًا حسل ُمسمَّ

 )علة الحمل على النظير( -

 خالفهم في وزن أشياء. ومن ذلك:

 هل أبو الحسططططططن األخفش من    هطل اليوفيون إلى أن  أشططططططيطاء  وزنه أدف عداءا واألصططططططم أفعالءا وإليه

البصططططريين. و هل بعض اليوفيين إلى أن وزنه أفعال.و هل البصطططططريون إلى أن وزنه لفعاءا واألصطططططم 

 (.1فعالء )

ياُء()         , 6  هل األدخفش إلى أنَّ وزن )أدشطططط  حاءد مد ح على سطططططُ م  ا ُجِمع سططططد ( أدف ِعالُء, ُجِمعدت عدلدى فدع م, كدمد

ا جمع  ُهمد ِكالد فِي جليس ود ماُء, ود فِي كريم ُكرد ِدقاُء, ود فِي صططديق أدصطط  ا تدقول فِي نصططيل أدن صططباُء, ود لفِعيم, كدمد

ٌء على ِمثدال فدع م, فدور  إِلى ِمثدال فدعيم ) ي  ح وشطططططد م  ُجلدسطططططاء, فسطططططد
(.  فيما جاز أن يجيء جمع فعم على 7

 (. 8فعالء, جاز أن يجيء على أفعالء  ألنَّه نظيره )

                                                 

 .3/9شرح األشموني على ألفية ابن مالل:  3

 92سورة النساء, آية 3

 .3/321انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  1

 .3/326انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  4

 .3/672انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  1

 .332واختار هذا المذهل الفارسيا انظر: المفتاح في الصرف للفارسي: 6

 .3/12انظر المقتضل للمبرد:  7

 .3/672انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  8
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حيث قالوا:  إنما قلنا إن وزنه أفعاء  ألنَّه جمع شطططيء  د سووولك جمهور الكوفيين مسووولك األخفش وق        

على األصططم. وأصططم شططيء شططيٍّ مثم شططيٍع  فقالوا في جمعه أشططيياء على أفعالءا كما قالوا في جمع لين: 

قطار  الهمزتين  ألن ألينطاء  إال أنهم حطذفوا الهمزة التي هي الالم البطا للتوفيفا و لطل ألمرين  أحطدهمطا ت

األلف بينهما حرف خفي زا د سططاكن  وهو من جنس الهمزةا والحرف السططاكن حاجز غير حصططين  فيأنه 

اية  فحذفوا الهمزة مع  قد اجتمع فيه همزتان, و لل مستثقم في كالمهم, وإ ا كانوا قد قالوا في سوا ية  سدود

 لططل من اريق األولى. واآلخر: أن اليلمططة جمعا انفرادهططا, فألن يحططذفوا الهمزة ههنططا مع تيراراهططا كططان 

والجمع يسطتثقم فيه ما ال يسطتثقم في المفردا فحذفت منه الهمزة البا للتوفيف, والذي يدل على أنه يستثقم 

ا وأبدلوا في  وا ل من الهمزة األولى واواا  في الجمع مطا ال يسططططططتثقم في المفرد, أنهم ألزموا خطايا القللد

 (.3في الجمع ما ال يستثقم في المفرد) كم  لل استثقالهم

فيلحظ من مما سططبق أن جمهور اليوفيين قد تبعوا األخفش في رأيه في الوزن األول لليلمة, غير أنَّ         

الوالف بينهم كططان في الوزن النهططا ي لهططا, حيططث أنهم حططذفوا الهمزة التي هي الالم البططا للتوفيف, فعنططد 

 اليوفيين هي )أفعاء(.األخفش هي ) أفعالء(, وعند 

: خالفهم في المصدر الموازن لـططططط: إفعال  بيسر الهمزةا  أو: استفعال نحو: إقواما ومن ذلك أيًضا         

واسططططططتقوام ا فطإنطه يحمطم على فعلطه في اإلعاللا فتنقطم حركة عينه إلى فا ها ثم تقلل ألفًا لتجانس الفتحة, 

 أللفين اللتقاء الساكنين .فيلتقي ألفانا  ويجل بعد القلل حذف إحدى ا

قال خالد األزهري:  واختلف النحويون في المحذوفةا  والصطططططحيح أنها الثانية لزيادتها وقربها من         

 وذهب األخفش والفراءالطرف  وحصطططول االسطططتثقال بهاا وإليه  هل الوليم وسطططيبويه, واختاره الناظما 

 (.3إلى أن المحذوفة بدل عين اليلمة )

( بين االسمية والحرفية. أيًضا: ومن ذلك  الوالف في)ُر َّ

 وذهب األخفشيقول الصطبان في حاشطيته:  ما مدى عليه المصنف من حرفية ر  هو مذهل البصريينا 

إلى اسططططميتها وأيده الرضططططي بأنها في التقليم أو التيثير مثم )كم( الوبرية في التيثير  إ  معنى  والكوفيون

ا الجنسا كما أن معنى كم رجم كثير من هذا الجنسا وال خالف في اسططمية ر  رجم قليم أو كثير من هذ

 (.1كم )

 وكذلل الحال فيما يُحمم عليها ويدبه بها.

( حرفية كما  هل إليه البصطططريون, وهي تعمم في االسطططم لفًظا ويظمن محلها          ويرى الباحث أنَّ )ُر َّ

ا ما  هل إليه األخفش ففيه من الت يلف ما قد يُور  حروف الجر الدطططططبيهة بالزا دة عن وظيفتها الرفع, وأمَّ

 األساسية المنواة بها. 

 خالفهم في دخول الم التوكيد على الفعم الماضي الغير متصرف.ومن ذلك أيًضا: 

( على الماضي إ ا كان غير متصرفا نحو:  إن زيدا لنعم الرجم ا 1( جواز دخول الالم)4وظاهر كالمه)

(  ألن الفعم الجامد كاالسما والمنقول عن سيبويه أنه 6م ا وهو مذهل األخفش والفراء)أو:  لعسى أن يقو

 (.7ال يجيز  لل)

                                                 

 .1/118 , األصول في النحو البن السرا :3/672انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  3

 .3/748شرح التصريح لوالد األزهري:  3

 .3/121انظر حاشية الصبان على شرح األشموني:  1

نٍِفا وهو ابن مالل. 4  أي: الُمصد

 أي: الم التوكيد المزحلقة الداخلة في خبر إنَّ الميسورة الهمزة. 1

 .3/117ام: وهدام ابن معاوية الضرير, انظر أوضح المسالل إلى ألفية ابن مالل البن هد 6

 .3/431, حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالل: 3/132شرح األشموني على ألفية ابن مالل:  7
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          ) مقبول  -إ ا كان مبدوًءا بفعم ماضي جامد -ويرى الباحث أنَّ دخول الالم المزحلقة على خبر )إنَّ

زيدًا لهو الرجم, كذلل تقول: إنَّ زيدًا لنعم  والذو  يسططططططتسططططططيغُهُ, وال يجد مانعًا من دخولها, فيما تقول: إنَّ 

الرجم, فالمعنى يسطططططتقيم, وال حر  في النطق, فدخولها على ضطططططمير الفصطططططم كدخولها على الفعم الغير 

 متصرف الجامد, ويُلحظ هذا كثيًرا مع نعم وبيس, بوالف عسى وليس فإنَّه ال يُستساُغ معهما.

 )علة الحمل على األصل( -

 خالفهم في حذف الياء وفتح ما قبلها في  ابن أُمَّ وابن عمَّ . ومن ذلك:

 (3في  يابن أما يابن عم ال مفر )  وفتح أو كسر وحذف اليا استمر

ر فِي  قولهم  يداب ند أُمَّ  ويا ابنة أما  تدمد ذ ُف اليدا  واأللف توفيفًا ليثرة االسطططططتعمال  اسططططط  حد ٌر ود فدت ٌح أو كدسططططط   ود

فدر   أما الفتح ففيه قوالن: أحدهما أن األصم: أما وعما بقلل الياء ألفًا فحذفت و يداب ند عدمَّ   ويا ابنة عم  الد مد

 األلف وبقيت الفتحة دلياًل عليها.

واألول قول الكسوووووائي والفراء وأبي عبيدة الثاني أنهما جعال اسطططططًما واحدًا مركبًا وبني على الفتحا         

 (.3: هو مذهل سيبويه والبصريين)ا والثاني قيموحكي عن األخفش

ويميم الباحث إلى رأي سيبويه من كونها اسًما واحدًا مركبًا مبنيًا على الفتح, بوالف رأي األخفش,         

 الذي يحتا  إلى التأويم, وردٍِ  شيء إلى أصله بدون دليم.

 )علة تبادل أوضاع( -

 خالفهم في حيم الضمير المتصم بلوال. ومن ذلك:

بو البركات األنباري:    هل اليوفيون إلى أن الياء والياف في  لواليا ولوالك  في موضططططع رفعا قال أ

وإليه  هل أبو الحسططططن األخفش من البصططططريين. و هل البصططططريون إلى أن الياء والياف في موضططططع جٍرٍ 

ه ال يجوز أن يقططال:  لواليا ولوالك  ويجططل د إلى أنططَّ أن يقططال:  لوال أنططاا  بلوال. و هططل أبو العبططاس الُمبدٍرِ

ِمنِيند ﴿ولوال أنت  في تى بالضطططططمير المنفصطططططم كما جاء به التنزيم في قوله:  تُم  لدُينَّا ُم   الد أدن  ( ولهذا لم 1)﴾لدو 

 يأِت في التنزيم إال منفصاًل.

م ي قاأمطا اليوفيون فطاحتجوا بطأن قطالوا: إنما قلنا إن الياء والياف في موضططططططع رفع  ألن الظاهر الذ        

ف ٌع بها على مذهبناا وباالبتداء على مذهبيم  فيذلل ما قام مقامه) الياء والياف مقامه رد
4.) 

ويرى البصريون أنَّهما في موضع جر, فإ ا أضمرت فيه االسم جرا وإ ا أظهرت رفعا ولو جاءت          

الد ﴿: -سططططططبحانه –عالمة اإلضططططططمار على القياس لقلت: لوال أنتا كما قال  ِمنِيند لدو  تُم  لدُينَّا ُم   (  ولينهم 1)﴾أدن 

 جعلوه مضمرا مجرورا.

 

ا  اء،أمَّ فَش وتبعه الفَرَّ وحاصططططططله أن الياء والياف والهاء في محم رفع باالبتداءا ولوال حرف  مذهب األَخأ

 (.6ابتداء على حالها)

 )علة الحمل على أقل األلفاظ تقديًرا( -

                                                 

 .13ألفية ابن مالل:  3

 .43/ 1شرح األشموني على ألفية ابن مالل:   3

 .13سورة سبأ, آية 1

, وشرح ابن عقيم على ألفية ابن مالل: 163ام: , ومغني اللبيل البن هد3/164انظر اإلنصطاف ألبي البركات األنباري:  4

1/7. 

 .13سورة سبأ, آية 1

, وشرح األشموني على ألفية 3/788, وشرح اليافية الدافية البن مالل: 3/168انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  6

 .3/61ابن مالل: 
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 خالفهم في تقدير المحذوف. ومن ذلك:

نحو قولهم: ضطططططربي زيدًا قا ًما  قال األخفش: هو مصطططططدر مقدر قبم الحال: تقديره: ضطططططربه قا ًماا وقال 

الجرميا وابن كيسانا وتبعهما األعلم: الحال سدت مسد الوبر كالظرفا كأنل قلت: ضربي زيدًا في حال 

 كونه قا ًما.

سططططططتعمال الظرف وروى هذا عن أبي والعر  تقول: أكثر شطططططربي يوم الجمعةا فاسططططططتعملوا الحال ا       

اا و هل سططيبويه وجمهور البصططريين إلى أنه زمان مضططاف إلى فعله تقديره: إ ا كانا وكان  الحسططن أيضططً

ومذهب األخفش، هذه المقدرة تامة ال ناقصطططةا والحال من الضطططمير المسطططتين في كانا والعامم فيها كانا 

 (.3ا والمبرد أن العامم فيها المصدر )والفراء

فدش فِي ضطططربي زيدا قدا ِما ضطططربه قدا ِما أولى و دخ  لذدِلل كداند تدق ِدير األ  هنا يعلم لألخفش ابن هدطططام بقوله:  ود

أِلدن التَّق   ة ود سططد م  دنَّهُ قدر اث ندي ِن وقدروا خد م إِ ا كداند أدو إِ ا كداند قدا ِما أِل اصططِ ر من ِديمن تدق ِدير بداقِي ال بدصططِريين حد

 (.3)اللَّف ظ أولى 

 

 

 

 : خالفهم في زيادة الواو.ومن ذلك أيضا

ا﴿وقد فسططططططر أبو الحسططططططن األخفش قوله تعالى:  ندتُهد زد قدالد لدُهم  خد ا ود ابُهد ت  أدب ود فُتِحد تَّى إِ دا جد ُءوهدا ود ( على 1)﴾حد

ندتُها ا فالواو في هذا زا دة. قال الداعر: زد  حذف الواو. وقال:  معناها: قالد لدُهم  خد

ياِل)  ود دِللد يا ُكبدي ددةُ لدم  يدُين  فإ ا  ِة حاِلٍم بِود  ( .1()4إالَّ كدلدمَّ

ندادينداهُ ﴿:-تعالى –ومنه قوله  بِيِن  ود تدلَّهُ ِللجد ا ود لدمد ا أدسط  ات ( وقوله: 6)﴾فدلدمَّ اود اِهيم مليوت السَّمد كدذدِللد نري إِب رد ﴿ود

ر ولييون من الموقنين﴾ در  األ   (.7)األخفش في هذه المسألةوقد تبع الكوفيون  ود

وعنطد المرادي:   أنَّ من خصططططططا ص كالم العر  إلحطا  الواو في الثطامن من العطددا فيقولون: واحد اثنان 

ثالثة أربعة خمسطططة سطططتة سطططبعة وثمانيةا إشطططعاًرا بأن السطططبعة عندهم عدد كامم. واسطططتدلوا بقوله تعالى   

كعونا السططططططاجدونا اآلمرون بالمعروفا والناهون عن التا بونا العابدونا الحامدونا السططططططا حونا الرا

المنير  ا وبقولططه تعططالى   وثططامنهم كلبهم  ا وبقولططه تعططالى   ثيبططات وأبيططاراًا وبقولططه تعططالى   حتى إ ا 

 (.8 ). قالوا: ألحقت الواوا ألن أبوا  الجنة ثمانيةا ولما  كر جهنم قال فتحتوفتحت أبوابها  جاجوها 

اليةوا ويرى اليليلدي:  او حد  (.9 )ألقوى أدن تيون ال ود

                                                 

 .1/3291انظر ارتداف الضر  من لسان العر  ألبي حيان:  3

 .823اللبيل عن كتل األعاريل البن هدام: انظر مغني  3

 .71سورة الزمر, آية  1

ة حالم(ا وانظره في شرح التسهيم: 319البيت من اليامما وهو لتميم بن مقبم العجالنيا ورواية الديوان/  4 ل مد / 1. )إال كدحد

 .33/18. وخزانة األد : 361  والجنى الداني: 116

 .313انظر معاني القرآن لألخفش: / 1

 .324, 321سورة الصافات, آية  6

 .1/392انظر همع الهوامع للسيواي:   7
 .3/367انظر الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي :  8
 .3/347انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة البن كييلدي :  9
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ِله تدعدالدى َكديفد تيفرون بِال ة كدقدو  قطد مقدرد او فدقدط ود قطد تيون ال ود تَّى إِ ا جاجوها  ود قدوله َحد اتًا{ ود ود لَّه وكنتم أدم 

ا ود دلطِ  ابهطد قطد فتحطت أدب ود ِدير ود ا{ التَّقط  ابهطد فتحطت أدب ود ة إكرام أهطم ود ا قبملد أِلدن من تدتِمطَّ ابهطد ة أدن تفتح لدُهم أدب ود  ال جنطَّ

ا ا قبم ال ُوُصول إِلدي هد ا وليجدوا ِريحهد لدي هد ا فدالد يتنغصون بِال ُوقُوِف عد  (.3 )ال ُوُصول إِلدي هد

 ولوية()علة إجماع وأ - 

 خالفهم في الجار ليلمة) ناٍر( في قول الداعر: ومن ذلك:

أ رد سدبِيند ام  ا ) ونارٍ   أُكمَّ امرٍ  تدح  قَّدُ باللَّي ِم نارد تدود
3) 

فأبقى  نار على جره مع أنه مضطططاف إليه  كم  محذوفة معطوفة على  كم  المذكورةا  أي: وكم نار ا 

وإنما قدرناه مجروًرا بـططط كم  محذوفة ولم نجعله مجروًرا بالعطف على  امر   المجرور بإضافة  كم  

لفين  ألن  امر   المجرور معمول لـطط كم ا و امرأ  إليه  ليال يلزم العطف  على معمولي عاافين موت

المنصو  معمول لـططط تحسبين  على أنه مفعول ثان لها ومفعوله األول  كم امر   مقدم عليه, فلو عطفنا 

 نار  المجرورة على  امر   المضططاف إليه  كم ا و عطفنا  ناًرا  المنصططوبة على  امرأ  المنصططو  

على معمولي عاملين  موتلفينا و لل ممتنع  ألن العااف نا ل عن لزم أن نعطف بحرف واحد شطططييين  

العامم, وعامم واحد ال يعمم جرا ونصططططبا وال يقوى أن ينو  منا  عاملينا هذا مذهل سططططيبويه والمبرد 

والزجا  إلى الجوازا والتقدير: أتحسطططبين كم  وذهب األخفش والكسوووائي والفراءوابن السطططرا  وهدطططاما 

ر ناًراا فحذف المضططاف وأبقى المضططاف إليه على جرها واختير الحذف دون العطف  امر  امرأا وكم نا

ألن حططذف مططا دل عليططه دليططم مجمع على جوازها والعطف على معمولي عططاملين موتلف فيططه كمططا قططدمنططاا 

 (.1والحمم على المتفق عليه أولى من الحمم على الموتلف فيه )

 )علة تتميم( -

 اعم المدتق من العدد.خالفهم في اسم الف ومن ذلك:

افا لما ُهود مصططوغ ِمن هُ كثاني اث ندي ِن  تدع مم فدردا كثان وثانية وثالث وثالثة إِلدى عداشططر وعاشططرة أدو ُمضططد يسطط    ود

عدِليِه  ح ود دصد ُخو  ِمن هُ فِي األ 
أ  الد ينصبها أدي الد ينصل هدذدا المصوغ أدصله ال مد ة ود ثدة إِلدى عداشر عدرد وثالث ثدالد

الثَّ ال   م ال فداِعم فرئ ال ِفع م ود عمم اس  بدعدة ود در  الد ربعت األ  ثدة ود دنَّهُ الد فعم لدهُ لم يدقُولُوا ثلثت الثَّالد ُهور أِل اِني أدنه ُجم 

عدِليِه  ائِّي  وثعلبينصططبه ود فَش َوالأكسووَ َخأ نداهُ متمم ثد  األأ ع  بدعدة على أدن مد ثدة ورابع أدر  ثدة الد وقطر  فديُقدال ثداِلث ثدالد

قه قدالد أِلدن لدهُ فعال سمع ثنيت الرجلدي ن ا فدو  الل ينصل ثدان فدقدط دون ثداِلث فدمد عدِليِه اب ن مد ا ود ثداِلثهد بدعدة ود أدر   ا إِ  ود

اقِي ) بدود لم يسمع مثم  دِلل فِي ال  ا فديُقدال ثدانِي اث ندي ِن ود كنت الثَّانِي ِمن ُهمد
4.) 

 )علة الحذف على التدريج( -

 خالفهم في حذف عا د الموصول. ومن ذلك:

 قال الداعر:

سدٍد يدُجوُر عدلديَّ قدوِمي ِمن  حد ُسدُونِي  ود ِر  ُو لدم  يدح  أدين الدَّه   .(1)ود

فـطططططططططط أي  اسططططتفهامية مبتدأا و  و : خبره, وهي موصططططولة عند الطا يين, واقعة على الدهرا وجملة  لم 

يحسدوني : صلتها والعا د محذوفا  أي: فيه ا والذي سهم حذفه كون مدلول الموصول زماناا وقد عاد 

سطططا عضطططهم منقاعليه الضطططمير المجرور بـطططططططط في  كما تقول: أعجبني اليوم الذي جيتا تريد فيها وجعله ب

                                                 
 .3/318انظر المصدر السابق :  3

 .111وانه/ البيت من المتقار ا وهو ألبي دجاد اإلياديا دي 3

 .3/739شرح التصريح لوالد األزهري:  1

 .1/363انظر همع الهوامع للسيواي:  4

ا وأوضح 326ا 399/ 3ا وانظره في: شرح التسهيم البن مالل: 376البيت من الوافرا وهو لحاتم الطا يا ديوانه  1

 .83/ 3ا وشرح األشموني على األلفية: 371/ 3المسالل البن هدام: 
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بوالف غير الزمانا فإنه ال يتعين فيه الجارا وهذا ظاهر إن قلنا بأن الحذف ليس على التدريجا كما يقول 

وهو قول (  3فال ييون شططططططا ا ) كما يقول به األخفشبطه اإلمطام سططططططيبويطه. أمطا إ ا قلنطا إنطه على التدريج 

 (.3)الكسائي"

 )علة التضمين والسماع معا( -

 فهم في )حاشا( عندما تيون لالستثناء.خال ومن ذلك: 

تدث نى, ود هل ال ج ا تجر ال ُمسطططط  , لدِينَّهد ن ِزلدة إِالَّ ا حرف ددا ِما بِمد ثر ال بدصطططِريين إِلدى أدنَّهد أك  ي ٍه, ود يبدود ِمي, ر    هل سطططِ

أدبُو زيد, واألخفشوالمازني, والمبرد, والزجا ,  بدانِ َوالأفراء, ود ي  رو الدطَّ أدبُو عدم  تدع مم كثير, ود ا تس  ا ٍي, إِلدى أدنَّهد

لمن يسمع حاشا الدَّي طدان  ِفر لي, ود سمع: اللَُّهمَّ اغ  , ود ٍمنه معنى إِالَّ اِمدا, لتدضد يا جد حرفا جارا, وقليال فعال ُمتدعددٍِ

بدغ  دص  أدبا األ   ود

: قدالد  ود

بدان إِنَّ بِهِ  اة والدَّت مِ   حاشا أدبدا ثدو  ل حد نًّا عدلدى المد  (1)ضد

ف ُهوم من  م فداعله, أدو ال بدع ض ال مد ا, أدو اسطط  لدي هد وفاعم حاشططا ضططمير مسططتتر عدا ِد على مصططدر ال ِفع م ال ُمتدقددٍم عد

, أدي: قيامهم, أدو ال قدا ِم ِمن ُهم, أدو بدعضططططططهم انل ُهود ع نى جد م حاشططططططا زيدا, فدال مد م ال عدام, فدإِ ا قيم: قدامد ال قدو   ااِلسطططططط 

 (.4زيدا )

 ة الحمل على العموم(عل) -

لد كدافٍِر بِهِ ﴿خالفهم في توجيه قوله تعالى:  ومن ذلك: الد تدُيونُوا أدوَّ  (.1)﴾ود

ِه.  افٍِر بطِ لد فدِريٍق كطد الد تدُيونُوا أدوَّ ِديُر: ود : التَّقط  اءُ  قِيطمد فَُش َوالأفَرَّ َخأ ع ندى ال ِفع ِم  أِلدنَّ  َوَزَعَم األأ ُموٌل عدلدى مد ح  هُ مد أدنطَّ

ن  كدفدرد بِِه.  ُل مد ع ندى أدوَّ  ال مد

لُهُ )        مد أدج  ُف فدتًى ود رد ِم ُهود أدظ  كداند ظداِهُر ال يدالد لُهُ ود مد أدج  ِفت يداِن ود ُف ال  رد ي ِه: ُهود أدظ  يدى ِسيبدود حد ود
6.) 

 (.7احد منيم أٍول كافر بها كقولل: كسانا حلةا أي: كم واحد منا )وقيم معناه:   وال يين كم و       

وعلطة األخفش في  لططل هي حمطم اسططططططم الفطاعططم على العموم المفهوم من المعنىا أي: وال يين كططم          

واحد منيم أٍول كافر به, ويميم الباحث إلى رأيه في هذا المثال  حيث إنَّه أتى بفعم اسططططططم الفاعم المحمول 

ل(.عليه ل عليه المقام, وهذا أفضم من تأويم مضاٍف إليه محذوف بعد كلمة )أوَّ  , وأوَّ

م,  م منه وحذف الُمفضططططَّ ا في المثال الثاني فإنَّ الباحث يميم إلى رأي سططططيبويه  حيث إنَّه أبقى الُمفضططططَّ وأمَّ

م منه وأبقى الُمفضططططططَّ  ا لو حذف المفضططططططَّ م)هو أظرف فتى لدخوله في عموم المفضططططططم منه, وهذا أبلغ ممَّ

  وأجملُهُ(.

 )علة كثرة االستعمال( -

 خالفهم وضع المصدر موضع فعم الطلل المستعمم.ومن ذلك:  

                                                 

 .3/377يح لوالد األزهري: شرح التصر 3

 .3/428المساعد البن عقيم:  3

ا 366ا والمغني البن هدام: 163البيت من اليامما وقد نُسل للجميع األسديا انظره في: الجني الداني للمرادي:  1

 . 4/383والوزانة للبغدادي: 

 .361انظر مغني اللبيل عن كتل األعاريل البن هدام:  4

 .43سورة البقرةا آية  1

 .3/111انظر تفسير القرابي:  6

 .3/313انظر اليداف للزمودري:  7
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اختلف كم من سططيبويه واألخفش في عمم المصططدر عمم فعله الدال على الطلل, كقولل: ضططربًا لزيٍدا أي: 

وهو من القطع في األنف,  واإلفراد اضططربه  وسططقيًا للا أي: سططقاك الله  وجدًعا لعدوكا أي: جدعه اللها 

 في هذا أكثر من اإلضافةا و لل كالمثم المذكورةا ومن اإلضافة:  فضر  د الرقا  .

أن وضططع المصططدر موضططع فعم الطلل المسططتعمم مقيٌسا بدططرا إفراده  مذهُب األخفش والفراء          

 (.3وتنييره كاألمثلة السابقةا و لل ليثرته )

 )علة فصل( -

او ال جمع متطرفة. ذلك:ومن   خالفهم في زيداددة األلف بعد ود

ربُواا فاألخفش يدجعله   و: لن يض  او بِِه متطرفة, ندح  لت ال ود تلف البصريون فِي إلحاقها بالمضارئ إِ ا اتَّصد اخ 

ا. بدعض ال بدصِريين الد يل حقهد لف, ود دمر فِي لحا  األ  األ   كالماضي ود

تلفُوا فِي          قد اخ  بدل زيادتها)ود سطططد
دٍ, وعدلى أدال تتحرك أصطططال 3 ا على ال مد ضطططعهد ِليم: لما كداند ود (, فدقدالد ال ود

لف. ا يدن تدِهي إِلدى مور  األ  دٍ بهد لف  أِلدن فصم صدوت ال مد  زادوا بع دهدا األ 

فَش سبب الزيادة          َخأ ا ود  -وتبعه في ذلك َابأن قُتَيأبَة -وعلل األأ ا فصم بهد او ال جمع وواو النسأدنَّهد ق, بدين ود

م, ثمَّ  ا, هدذدا ُهود األدص  ف قبلهد ر  لدة عدن ال حد وهدا من الواوات ال ُمن فدصطِ ندح  اُءوا( ود و: )كفُروا( و )وردوا( و )جد ندح 

ذدا ِلهد اِحدًا, ود و: )ضطططططربوا( ليدُيون ال بدا  ود ا ندح  لدة بالحرف قبلهد ق لم تل ح حذفوا على  دِلل من الواوات ال ُمتَّصطططططِ

لذدِلل سموا هدِذه  او ال جمع, ود عد ود ا يعرر مد ا من اللٍب س مد ا التصالها الد يعرر فِيهد دنَّهد و: )يدد ُعو(  أِل بالمفرد ندح 

م) لف ألف ال فدص   (.1األ 

 )علة القرب من النكرة( -

تد --قولهخالف العلماء في إعرا  )غير( في  ومن ذلك: ااد الَِّذيند أدن عدم  رد وِ   : ﴿صطططططِ غ ضطططططُ ي ِر ال مد لدي ِهم  غد عد

(﴾ لدي ِهم   (.4عد

لم ا ووأجاز ثعلب ما قاله األخفش هل األخفش إلى أن  غدي ر  يجوز أن ييون نعتًا لـ الذين  أو بداًل منها 

 يرده.

﴾ 1قال األخفش)         لدي ِهم  تد عد ﴾ هو صفة ﴿الَِّذيند أدن عدم  لدي ِهم  غ ُضوِ  عد ي ِر ال مد  (:  وقوله: ﴿غد

وعلم األخفش قوله:   بأن الصطراا مضطاف إليهما فهم جر لاضطافةا وأجريت عليهم  غدي ِر  صفة         

 إني ألمر بالرجمأو بطدالا و غير  و مثطم  قد تيونان من صططططططفة المعرفة التي باأللف والالم نحو قولل: 

غيركا وبالرجم مثلل فما يدططططتمنيا و غير  و مثم  إنما تيونان صططططفة للنيرةا ولينهما قد احتيج إليهما 

في هذا الموضططططعا فأجريتا صططططفة لما فيه األلف والالما والبدل في  غير  أجود من الصططططفة  ألن  الذي  

به باالسم الم  وصوص من الرجم وما أشبهه .و الذين  ال تفارقهما األلف والالما وهما أش 

فاألخفش يجيز في  غير  وجهين: الصطفة والبدلا ولينه رجح كونه بدال على كونه صفةا مع أن سيبويه  

 (.6وأكثر النحاة والمفسرين  هبوا إلى أن  غدي ِر  صفة لـ الذين )

                                                 

 .3/473المساعد البن عقيم:  3

 أي: األلف. 3

 .1/136انظر همع الهوامع للسيواي:  1

 .7سورة الفاتحة اآلية   4

 .3/37معاني القرآن   1

ا وشططرح المفصططم البن يعيش 4/431 للمبرد: ا والمقتضططل3/7ا ومعاني القرآن للفراء: 3/111نظر: اليتا  لسططيبويه:  6

 .3/348ا والبحر المحيط ألبي حيان األندلسي: 3/336
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ا ثالثًاا وهو أن ييون وقد حيى ثعلٌل قول األخفش وأجازها كما حيى قول الفراءا ولينه أجاز وجهً          

ي ِر  بداًل من الضطططططمير في  عليهم . قال ثعلل: وليس يمتنع ما قالها )وهو قريل من قول الفراء( ) (, 3 غد

ي ِر  نعتًا  حد كون  غد جَّ ولو رجعنطا إلى كالم الفراء فلن نجطده يوتلف كثيًرا عمطا قطالطه األخفشا وإن كان قد رد

 لـ الذين ا على كونه بداًل منه.

ومما سططططبق يتضططططح لنا أنه ال يوجد خالف كبير بين ما قاله األخفش والفراء وثعللا بم إن التعليم          

الذي  كره األخفش لوقوئ  غير  نعتا لـ الذين  هو نفسه التعليم الذي قاله الفراءا وحياه عنه ثعللا وهو 

ا أن  غير  وقعت نعتا لـططططططططط الذين   ألن  الذين  قريل من النيرة  ألنه  ٍم بأعيانِِهم  د قدو  د  به قدصطططط  لم يُق صططططد

غ ُضوِ   قريل من المعرفة  ألنه توصص باإلضافة) ي ِر المد و غد
3.) 

 )علة أولوية( -

 خالفهم في حذف التنوين للضرورة. ومن ذلك:

قول: ي -وكان من هذا الدططأن بميان -قال أبو البركات األنباري:   كان أبو بير بن السططرا  من البصططريين 

 صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم يين بأبعد من قولهم:لو 

لدهُ قال قدا مٌ  ح  ِا ندِجيُل)  فدبدي نداهُ يدد ِري رد ُو الِمالد ٌم ِرخ  مد ن  جد ِلمد
1) 

ولما صطحت الرواية عند أبي الحسطن األخفش, وأبي علي الفارسطي, وأبي القاسم بن برهان من البصريين, 

نصططرف في ضططرورة الدططعر, واختاروا مذهل اليوفيين على مذهل صططاروا إلى جواز ترك صططرف ما ي

 البصريينا وهم من أكابر أ مة البصريين والمدار إليهم من المحققين.

وأما البصططريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه ال يجوز ترك صططرف ما ينصططرف  ألن األصططم في        

ألدٍى  لل إلى ردٍه عن األصم إلى غير أصما األسطماء الصطرفا فلو أنا جوزنا ترك صطرف ما ينصرف 

وليان أيضا ي دي إلى أن يلتبس ما ينصرف بما ال ينصرف  وعلى هذا يور  حذف الواوا من  هو  في 

 نحو قوله:

 فبيناه يدري رحله قال قا م

ي إلى االلتباسا بوالف حذف التنوينا فدبداند الفر  بينهما.         فإنه ال ي دٍِ

إليه في هذه المسططططألة مذهل اليوفيين  ليثرة النقم الذي خر  عن حيم الدططططذو ا ال لقوته في والذي أ هل 

 (.4القياس)

 وعلة األخفش ومن تبعه من العلماء في هذه المسألة:       

فدألدن يجوز حططذف التنوين للضططططططرورة كططان  لططل من اريق األولى  وهططذا ألن الواو من  هو  متحركططةا 

الف أن حذف الحرف السطططاكن أسطططهم من حذف الحرف المتحركا فإ ا جاز حذف والتنوين سطططاكنا وال خ

الحرف المتحرك الططذي هو الواو للضططططططرورة, فألن يجوز حططذف الحرف السطططططططاكن, كططان  لططل من اريق 

 (.1األولى)

                                                 

 

اسدةً( إ 3 عًا وِدرد م  آنِيَِّة )جد ِوٍيِ ِلآليداِت القُر  ِجيه النَّح  فدِش في التَّو  تور/أحمد عداد الدكانظر بحث بعنوان: )تعقيبات ثدع لدٍل على األدخ 

 .11ات في كلية اللغة العربية بالمنوفية)جامعة األزهر(: صمحمد الجندي, مدرس اللغوي

ا 8ا ندططر مجموًعا صططنعة محمد نايف الديلمي في مجلة الموردا م339البيت من الطويما وهو للعجير السططلوليا ديوانه:  1

ا 3/394ا وشططرح كتا  سططيبويه للسططيرافي: 3/37وما بعدهاا وانظره في: األصططول في النحو البن السططرا :  327ا ص3ئ

 .3/312ا والوزانة للبغدادي: 3/72والوصا ص البن جني: 

 .3/438اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  4

 .3/438اإلنصاف ألبي البركات األنباري  1
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ك في البيططت ضططططططرورة شططططططعريططة ال يُقططاس عليهططا, ولو سططططططلَّمنططا بططذلططل         ويرى البططاحططث حططذف الُمتدحٍرِ

ك أقبح من حذف الساكن.فالموضوعان   ضرورة شعريَّة, وحذف الُمتحٍرِ

 )علة مشابهة الفعل المضارع واالسم معا(. -

 خالفهم في  إن  الموففة من الثقيلة إعماال وإهماال. ومن ذلك:

  إن الموففططة من الثقيلططة. وفيهططا بمططد التوفيف لغتططان: اإلهمططالا واإلعمططال. واإلهمططال أشططططططهر. وقططد قر  

:   وإن كال لمطا ليوفينهم  . وهطذه القراءةا ونقطم سططططططيبويطها حجة على من أنير -تعطالى – بطالوجهين قولطه

اإلعمطال. فطإ ا أعملططت فحيمهططا حيم الثقيلططة. وإ ا ألغيططت جططاز أن يليهطا األسططططططمطاء واألفعططال. وال يليهططاا من 

ةٌ ﴿األفعالا إال النواس ا نحو:  بِيرد إِن  كداندت  لديد  ( وندر قول الداعر:3)﴾ود

بدت  عدلديلد ُعقُوبدةُ الُمتدعدٍمدِ   ت  يدمينُلد إن  قتل تد لدُمسِلًماشدلَّ  جد  (3) ود

 (.1وأجاز األخفش القياس على هذا البيتا وتبعه ابن مالل )

ارئ, وليونه الد  ور فدأشططبه ال ُمضططد تدل زم ال ُحضططُ يقول السططيواي وحجة األخفش:  أنَّ الفعم الجامد لاندططاء يسطط 

اب ن  فُور ود ا  كره اب ن ُعص  ال من الٍدبده بُِيم ادِريق, هدذدا مد اِلي من قد خد م, والمتصرف ال ود ف أشبه ااِلس  رَّ يتدصد

الطلا  َخأ مطد ب األأ ذأهوَ ا الد فَش لموا تقودم َوالأفراءَوأَن الأَجَواز موَ ى ليدونهد عدسططططططد بيسد ِعن ده اسططططططمان, ود   أِلدن نعم ود

ا أدكثر ال ُيوفِيٍين واألندلسيين ) افدقدُهمد ود لغيره, ود اِحد لدهُ ود ارئ, إِ ا كداندت بِلدف ظ ود ن ِزلدة ال ُمضد ا بِمد مضارئ لدهد
4.) 

 المتصل عن وقوعه منفصاًل( )علة صون الضمير -

 الفهم في إعرا  الضمير المتصم في قولل:) الضاربل(.ومن  لل خ

قال خالد األزهري:   قال سططيبويه: الضططمير كـططططططط  االسططم  الظاهرا فهو منصططو  في: الضططاربل   ألن 

الوصطف المقرون بـطططططط أل  ال يضاف عنده إال لما فيه  أل ا أو إلى مضاف لما فيه  أل ا أو إلى مضاف 

س واحدا منهاا  موفور في: ضطططاربل   ألن  حذف التنوين دليم إلى ضطططمير ما فيه  أل  والضطططمير لي

اإلضططططططافطة وال مانع منها إال اقتران الوصططططططف بـطططططططططططط أل  وهو مجرد عنهاا  ويجوز في  الضططططططاربل  

و الضططاربوك  الوجهان  الوفض والنصططل  ألنه يحتمم أن ييون حذف النون لاضططافةا فييون الضططمير 

ر الصطططلةا فييون في محم نصطططل. و هل الجرمي والمازني في محم خفضا وأن ييون للتوفيف وتقصطططي

والمبرد وغيرهم إلى أن الضططططمير فيهما في محم خفض ال غير  ألن حذف النون لاضططططافة هو األصططططما 

(: موضططططططع الضططططططمير 1). وقال األخفش" وهشوووووواموحذفها للطول ال ضططططططرورة تدعو إليه مع الضططططططمير

 (6 نصل )

فعوليطةا وهي محققطةا وموجل الوفض اإلضططططططافة وهي غير يرى األخفش أن موجطل النصططططططل الم       

محققةا وال دليم عليها إال حذف التنوينا ولحذفه سططبل آخر غير اإلضططافةا وهو صططون الضططمير المتصططم 

 (.7عن وقوعه منفصاًل )

 )علة التجرد من العوامل اللفظية( -

 خالفهم في الرافع للفعم المضارئ. ومن ذلك:

                                                 

 .341سورة البقرة, آية  3

تا  في: شططططرح كالبيت من اليامما وهو لعاتية بنت زيد ترثي زوجها الزبير بن العوام وقد قتم في موقعة الجمما انظره  3

 .3/16  وشرح التسهيم البن مالل: 1/347  أمالي ابن الدجري: 1/184سيبويه: 

 .328انظر الجنى الداني للمرادي:  1

 . بتصرف3/121انظر همع الهوامع للسيواي:  4
 .1/81أي: هدام . بن معاوية اليوفي.... انظر شرح التسهيم البن مالل : 1

 .3/687شرح التصريح لوالد األزهري:  6

 .3/391, وهمع الهوامع للسيواي: 3/686, شرح التصريح لوالد األزهري: 1/81شرح التسهيم البن مالل : 7
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يَّان فِ  ال:  قدالد أدبُو حد ب عدة أدق ود ارئ سد  ي الرافع لل ِفع م ال ُمضد

اعدة من ال بدصطططططِريين, وعزي فِي اإلفصطططططاح   ذ هدل جمد ُهود مد أدحدهدا: أدنه التعري من العوامم اللفظية ُمطلقًا, ود

 للفراء, واألخفش.

ذ هدل ال فراء.  ُهود مد الثَّانِي: التجرد من الناصل والجازم, ود  ود

ُهود   الثَّاِلث: ود ثدة عدمي.ود ُهود على ال مذداهل الثَّالد ُهود قريل من الَِّذي قبله, ود تدفع باإلهمال, ود  قدول األعلم, ار 

قع موقع   و: زيد يقوم ود م, فدإِن يقوم فِي ندح  تدفع بُِوقُوِعِه موقع ااِلس  ُهور ال بدصطِريين, أدنه ار  عدِليِه ُجم  ابِع: ود الرَّ ود

 قدا ِم  ود دِللد ُهود الَِّذي أوجل لدهُ الٍرف ع.

تدفع بِندفس المضارعة.  ذ هدل ثدع لدل, أدنه ار  ُهود مد اِمس: ود ال ود  ود

ُهود على هدِذه ال مذداهل السَّاِدس: أد   ا , ود ع رد ِ ا   أِلدن الٍرف ع نوئ من اإل  ع رد ِ تدفع بِالسَّبدِل الَِّذي أوجل لدهُ اإل  نه ار 

ثدة ثبوتي معنوي.  الثَّالد

فُوئ   ر  ةِ, ونقوم مد زد م  فُوئ بِال هد ر  تدفع بحروف المضططططططارعة, فأقوم مد ا ي, أدنه ار  ذ هدل ال يسططططططد ُهود مد ابِع: ود السططططططَّ ود

دد بطط ا ططِ الد فططد ان: ود يططَّ الد أدبُو حد ذدا لدف ِظي, قططد ُهود على هططد اِء, ود يططد ال  فُوئ بططِ ر  يقوم مد اِء, ود التططَّ فُوئ بططِ ر  تقوم مد ذدا ة لالننون, ود هططد

الد يندأ عدنهُ حيم تطبيقي ) ال والف, ود
3.) 

وفي هذا الصدد يقول شوقي ضيف:  ومن  لل إعرا  الفعم المضارئ المرفوئ  فقد  هل سيبويه          

وجمهور البصريين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع االسم, فإن كلمة يقوم في مثم:  زيد يقوم  تقع موقع قا ما 

رأي الفراءا فططاختططار رأي و هططل األخفش إلى أنططه مرفوئ لتعريططه من العوامططم اللفظيططة. ولم يرتض هططذا ال

األخفش ولينه حاول التغيير والتحريف والتبديم فيها فقال: إنه مرفوئ بتجرده من النواصططططططل والجوازما 

 (.3وواضح أنه نفس رأي األخفش بصيغة جديدة )

 وقد مال ابن مالل إلى رأي األخفش بقوله:

دُ  من ناصٍل وجازٍم كتسعددُ)     وارفع مضارعا إ  يُجرَّ
1) 

 علة النقل من األخف إلى األثقل() -

هذه المسططططألة تُعدن من المسططططا م التي اتفق فيها سططططيبويه واألخفش, بم وكثير من علماء المذهبين البصططططري 

 واليوفي.

قال ناظر الجيش:  مذهل الوليم وسطططططيبويه وأبي عمرو ويونس وابن أبي إسطططططحا  في المنقول من مذكر 

 األخفش والمازني والفراء أيًضا. وعلى ذلكالمسمى به م نث منع الصرفا 

هذا و -وهو با  التأنيث  -إلى األثقم  -وهو با  التذكير  -والعلة في  لل أن االسططم نقم من األخف         

 (.4فإنل تصرفه  ألنه خر  من البا  األثقم إلى البا  األخف )« شمس»بوالف  إ ا سميت رجال بـ 

 )علة تخفيف( -

 عم األمر إعرابا وبناًء.خالفهم في الف ومن ذلك:

يرى البصططريون أنَّه يُبنى على ما يُجزم به مضططارعه, بينما يرى األخفش وتبعه اليوفيون أنَّه مجزوم بأداة 

 محذوفة للتوفيف.

وفي هذا الصططدد يقول الجرجاوي في معرر حديثه عن هذه المسططألة:  وبناجهما موتلفا فالماضططي بناجه 

ر  بنططاجه على مططا يجزم بططه مضطططططططارعططه  المبططدوء بتططاء الوطططا ا  فنحو على الفتح كمططا تقططدما  و  األم

                                                 

 .3/193, وهمع الهوامع للسيواي: 3/448انظر اإلنصاف ألبي البركات األنباري:  3

 .369انظر المدارس النحوية لدوقي ضيف:  3

 .17ألفية ابن مالل:  1

 .8/4234اظر الجيش: انظر شرح التسهيم لن 4
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 اضطططر  : مبني على السطططيون ا فإن مضطططارعه يجزم بالسطططيونا نحو: لم تضطططر ا  ونحو: اضطططربا ا 

واضططربواا واضططربي:  مبني على حذف النون  ألن مضططارعها يجزم بحذف النونا نحو: لم تضططربا ولم 

خشا وارم  مبني على حذف آخر الفعم , ألن مضططارعها يجزم تضططربوا ولم تضططربيا  ونحو: اغز ا ا

بحذف آخرها نحو: لم تغزا ولم توشا ولم ترم. فـططططططططط اغز  مبني على حذف الواوا و اخش : مبني على 

إلى أن األمر معر  مجزوم بالم  وذهب األخفش والكوفيونحذف األلفا و ارم  مبني على حذف الياءا 

ا في نحو: قم واقعدا واألصططم: ِلتدقُم وِلتدق عدا فحذفت الالم للتوفيف  وتبعها األمرا وإنها حذفت حذفا مسططتمر

 (.3حرف المضارعة )

وإلى رأي األخفش  هل ابن هدام معلال هذا بقوله:  وبقولهم أقول  ألن األمر معنيا فحقه أن ي دى        

 (.3بالحرف  وألنه أخو النهي )

 

 )علة الحمل على المقام( -

جرور. خالفهم في العامم ومن ذلك: رفوئ بعدد الظَّرف والجاِر والمد  في االسِم المد

ٍرِ على شيٍء قبلده لم يدعمم في االسِم الذي بعددها بم ييوُن  يقول العيبري:  إ ا لم يدعتمد الظرُف وحرُف الجد

 االسُم مبتدأ والظَّرُف خبًرا ُمقدًماا وفيه ضدمير كما لو كاند م خًرا في اللفظ.

: يرتفُع االسم بهما كما يرتفع بالفعم ويولوان عن ضميٍر لعملهما في أبو الَحسن األخفش والُكوفيُّون وقالد 

 (.1الظَّاهر )

ة اليوفة قد تبِعُوا األخفش في كثير من مسططا م الوالف,           هُ أنَّ كثيًرا من أ مَّ ا سططبق عرضططُ ح ممَّ ويتٍضططِ

ي بعض المسطططا م, ويُد لُوا بِددل وهم فيها, وهذا دليم على أنَّ األخفش كما أنَّهم حاولوا أن يسطططتفيدوا من رأيه ف

ع خالف العلماء, ويأتي بِأحياٍم يقبلُها المنطُق  نده جيٍِدًا في كثيٍر من المسططططططا م النحويَّة موضططططططِ كان يُعِمُم ِ ه 

 والعقم.

, وقد أخبرونا بمن تأثر باألخفش وفي خطاتمطة هطذا البحطث يُميننا القول: لوال أنَّ ه الء العلماء ثقاتٌ          

في المسطا م والعلم لديينا في نسبتها إليهم, وحيث إننا لم نستطع أن نتثبت من هذا األمر في المسا م  اتها 

مي مذهل اليوفة, فإننا اضطططططططررنا إلى أخذ آرا هم المبثوثة في بطون  عند من تأثَّر باألخفش فيها من ُمتقدٍِ

 االعتداد بها.ُكتبهم على محمم الِجدٍِ و

 

* * * 

 

 النتائج

 اتسم منهج األخفش في تعليله للمسا م النحوية باالاراد وعدم التناقض. -3

ئ منهُج األخفش في التعليم فاتسم بعدة أمورا منها: -3  تنوَّ

 قد يُبديٍُِن علة المقام من خالل تمثيلها بمثال لغيرها تُحمم هي عليه. -

 يجيل هو عنه.قد يطرح علته من خالل ارحه لس ال  -

 كان يبني علله في كثير من األحيان على العقم والمنطق. -

                                                 

 .3/12انظر شرح التصريح لوالد األزهري:  3

 .3/122انظر مغني اللبيل عن كتل األعاريل البن هدام:  3

 .311انظر التبيين للعيبري:  1
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 قد يبني علته اعتمادا على قول الغير. -

 في مقام واحد يعضد بعُضها بعضا.قد يذكر أكثر من علة  -

نظًرا العتماد كثيٍر منهم على آراء األخفش تأثر كثير من علماء مذهل اليوفة باألخفش األوسطططططط   -1

 وهدططام :) اليسططا ي/ والفراء/النحوية في ضططبط خالفهم مع نحاة البصططرة, ومن أمثال ه الءوعلله 

 (.بن معاوية/ وثعلل/ وابن قتيبة/ وابن األنباري

ن فقد تبعه كثيٌر م فيها هوقوة ِعلدلِ نظًرا لوجاهة ما  هل إليه األخفش في كثير من مسططططا م الوالف   -4

ا المبردا وابن جنيا وابن مالل مثمكثير من هذه المسا م  في  وتأثروا به النحاة من غير اليوفيين

 وأبي البركات األنباريا والرضيا وغيرهم.

* * * 

 قائمة المراجع

ارتداف الضر  من لسان العر ا ألبي حيان األندلسيا شرح وتحقيق/ رجل عثمان محمدا مراجعة/  -

 م.3998ا 3القاهرةا ا -رمضان عبدالتوا ا ا/ ميتبة الوانجي

األصول في النحو, الم لف: أبو بير محمد بن السري بن سهم النحوي المعروف بابن السرا   -

بيروت, عدد األجزاء:  –هـ(,المحقق: عبد الحسين الفتلي,الناشر: م سسة الرسالةا لبنان 136)المتوفى: 

1. 

حمد بن بن م اإلنصطططاف في مسطططا م الوالف بين النحويين: البصطططريين واليوفيين, الم لف: عبد الرحمن -

هـطططططط(, الناشر: الميتبة العصرية, 177عبيد الله األنصطاريا أبو البركاتا كمال الدين األنباري )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3221 -هـ3434الطبعة: األولى 

البحر المحيط في التفسطططير, الم لف: أبو حيان محمد بن يوسطططف بن علي بن يوسطططف بن حيان أثير الدين  -

 3432بيروت, الطبعة:  –هـططططط(, المحقق: صدقي محمد جميم,الناشر: دار الفير 741)المتوفى: األندلسي 

 هـ.

التبيين عن مذاهل النحويين البصريين واليوفيينا الم لف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله  -

ينا الناشر: دار الغر  هـ(ا المحقق: د. عبد الرحمن العثيم636العيبري البغدادي محل الدين )المتوفى: 

 .3ما عدد األجزاء: 3986 -هـ 3426اإلسالميا الطبعة: األولىا 

 -التذييم والتيميم  في شرح كتا  التسهيم ألبي حيان األندلسيا تحقيق د/ حسن هنداويا ا/ دار القلم -

 م.3231ا 3دمدقا ا

بن أحمد بن أبي بير بن فرح  الجامع ألحيام القرآن)تفسير القرابي(ا الم لف: أبو عبد الله محمد -

هـ(ا تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أافيشا 673األنصاري الوزرجي شمس الدين القرابي )المتوفى: 

جزءا  32ما عدد األجزاء: 3964 -هـ 3184القاهرةا الطبعة: الثانيةا  –الناشر: دار اليتل المصرية 

 مجلدات(. 32)في 

الم لف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علٍي الجنى الداني في حروف المعاني,  -

األستا  محمد نديم فاضم, -هـ(, المحقق: د فور الدين قباوة 749المرادي المصري الماليي )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3993 -هـ 3431لبنان, الطبعة: األولىا  –الناشر: دار اليتل العلميةا بيروت 

هـ(ا الناشر: الهيية المصرية 193لف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: الوصا صا الم  -

 .1العامة لليتا ا الطبعة: الرابعةا عدد األجزاء: 
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الفصول المفيدة في الواو المزيدةا الم لف: صالح الدين أبو سعيد خليم بن كييلدي بن عبد الله الدمدقي  -

عمان, الطبعة: األولىا  –حسن موسى الداعر, الناشر: دار البدير هـ(, المحقق: 763العال ي )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3992هـ 3432

ألفية ابن ماللا الم لف: محمد بن عبد اللها ابن مالل الطا ي الجيانيا أبو عبد اللها جمال الدين  -

 .3هـ(ا الناشر: دار التعاونا عدد األجزاء: 673)المتوفى: 

هـ(ا المحقق: عبد السالم 382عمرو بن عثمان بن قنبرا الملقل بسيبويه )المتوفى:  اليتا : أبو بدر -

 .4م. عدد األجزاء: 3988القاهرةا الطبعة الثالثةا  -محمد هارونا الناشر: ميتبة الوانجي

اليداف عن حقا ق غوامض التنزيما الم لف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدا الزمودري جار  -

هـا عدد األجزاء:  3427بيروتا الطبعة الثالثةا  –هـ(ا الناشر: دار اليتا  العربي 118توفى: الله )الم

4. 

هـ(ا 3436المدارس النحويةا الم لف: أحمد شوقي عبد السالم ضيف الدهير بدوقي ضيف )المتوفى:  -

 . 3الناشر: دار المعارف القاهرةا عدد األجزاء: 

 لف: ابن عقيما عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري المساعد على تسهيم الفوا دا الم -

دار  -هـ(ا المحقق: د. محمد كامم بركات الناشر: جامعة أم القرى )دار الفيرا دمدق 769)المتوفى : 

 .4هـ(, عدد األجزاء:  3421 - 3422المدنيا جدة(, الطبعة األولى )

القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصما الجرجاني المفتاح في الصرف, الم لف: أبو بير عبد  -

د, الناشطر: م سسة الرسالة 473الدار )المتوفى:  مد بيروت,  –هـطططططط(, حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحد

 .3م, عدد األجزاء: 3987 -هـ  3427الطبعة: األولى 

إبراهيم بن موسططى الدططاابيا تحقيق/ المقاصططد الدططافية في شططرح الوالصططة اليافيةا الم لف أبو إسططحا   -

 -محمطد إبراهيم البنطاا وعبطدالحميطد قطامش وآخرينا ا/ معهد البحوع العلمية وإحياء التراع اإلسططططططالمي

 م.3227مية الميرمةا  -جامعة أم القرى

الم لف: بدر « شطرح الدواهد اليبرى»المقاصطد النحوية في شطرح شطواهد شطروح األلفية المدطهور بـطططططط  -

هـطططططططط(, تحقيق: أ. د. علي محمد فاخرا أ. د. أحمد  811مود بن أحمد بن موسطططى العيني )المتوفى الدين مح

محمد توفيق السودانيا د. عبد العزيز محمد فاخر,الناشر: دار السالم للطباعة والندر والتوزيع والترجمةا 

 م. 3232 -هـ  3413جمهورية مصر العربية,الطبعة: األولىا  -القاهرة 

الم لف: محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزديا أبو العباسا المعروف بالمبرد  المقتضلا -

بيروتا عدد األجزاء:  –هـ(ا المحقق: محمد عبد الوالق عضيمة. الناشر: عالم اليتل. 381)المتوفى: 

4. 

 لصبانحاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن ماللا الم لف: أبو العرفان محمد بن علي ا -

-هـ  3437لبنانا الطبعة: األولى -هـ(ا الناشر: دار اليتل العلمية بيروت3326الدافعي )المتوفى: 

 .1ما عدد األجزاء: 3997

هـ( 3291خزانة األد  ولل لبا  لسان العر ا الم لف: عبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى:  -

 -هـ  3438الوانجيا القاهرةا الطبعة الرابعةا تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارونا الناشر: ميتبة 

 .31ما عدد األجزاء: 3997

شططططططرح ابن عقيطم على ألفيطة ابن مطالطل, الم لف : ابن عقيم ا عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني  -

القاهرةا دار مصطططر للطباعةا  -المصطططري. المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشطططر : دار التراع 

 .4م, عدد األجزاء : 3982 -هـ  3422سعيد جودة السحار وشركاه, الطبعة العدرون 
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شرح األشموني على ألفية ابن ماللا الم لف: علي بن محمد بن عيسىا أبو الحسنا نور الدين  -

ُموني الدافعي )المتوفى:  لبنانا الطبعة األولى  -هـ(ا الناشر: دار اليتل العلمية بيروت922األُش 

 .4ما عدد األجزاء: 3998 -ـه3439

شرح التسهيم = شرح تسهيم الفوا دا الم لف: محمد بن عبد اللها ابن مالل الطا ي الجيانيا أبو عبد  -

هـ(ا المحقق: د. عبد الرحمن السيدا د. محمد بدوي الموتونا الناشر: 673اللها جمال الدين )المتوفى: 

 4ما عدد األجزاء: 3992 -هـ 3432عة األولى هجر للطباعة والندر والتوزيع واإلعالنا الطب

 الم لف: محمد بن يوسف الحلبي المعروف« تمهيد القواعد بدرح تسهيم الفوا د»المسمى شرح التسهيم  -

ا 3القاهرةا ا -هـططططططط(ا تحقيق د/ علي محمد فاخر وآخرينا ابعة/ دار السططالم778بناظر الجيش)المتوفى

 ه.3438

التصريح بمضمون التوضيح في النحو, الم لف: خالد بن عبد الله بن  شطرح التصطريح على التوضيح = -

هـطططططططط(, الناشطططر: دار اليتل 921أبي بير بن محمد الجرجاوٍي األزهريا زين الدين المصطططري )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3222 -هـ3433لبنان, الطبعة األولى -بيروت-العلمية 

عبد اللها ابن مالل الطا ي الجيانيا أبو عبد اللها جمال الدين شططططرح اليافية الدططططافية, الم لف: محمد بن  -

هـطططططططططط(, المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي, الناشطططططر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي 673)المتوفى: 

وإحياء التراع اإلسالمي كلية الدريعة والدراسات اإلسالمية مية الميرمة, الطبعة: األولى, عدد األجزاء: 

1. 

المفصما الم لف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عليا أبو البقاءا موفق الدين  شرح -

هـ(, قدم له: الدكتور إميم بديع 641أألسدي الموصليا المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )المتوفى: 

 هـ.3433لبنان, الطبعة: األولىا  –يعقو , الناشر: دار اليتل العلميةا بيروت 

رح شططططططذور الطذهطل في معرفطة كالم العر , الم لف: شططططططمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد شطططططط -

ري القاهري الدافعي )المتوفى:  وجد هـططط(, المحقق: نواف بن جزاء الحارثي, الناشر: عمادة البحث 889الجد

ر رسطططالة ماجسطططتيالعلمي بالجامعة اإلسططالميةا المدينة المنورةا المملية العربية السطططعودية )أصططم اليتا : 

 .3م, عدد األجزاء: 3224هـ =3431للمحقق(, الطبعة األولىا 

هـ(ا  168شرح كتا  سيبويها الم لف: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان )المتوفى:  -

 لبنانا الطبعة األولىا –المحقق: أحمد حسن مهدليا علي سيد عليا الناشر: دار اليتل العلميةا بيروت 

 .1ما عدد األجزاء:  3228

هـ(ا 133معاني القرآن وإعرابها الم لف: إبراهيم بن السري بن سهما أبو إسحا  الزجا  )المتوفى:  -

ما عدد 3988هـ = 3428بيروتا الطبعة األولى  –المحقق: عبد الجليم عبده شلبيا الناشر: عالم اليتل 

 1األجزاء: 

مجاشعي بالوالءا البلوي ثم البصريا المعروف باألخفش األوسط معاني القرآنا الم لف: أبو الحسن ال -

هـ(ا تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعةا الناشر: ميتبة الوانجيا القاهرةا الطبعة 331)المتوفى: 

 .3ما عدد األجزاء: 3992 -هـ  3433األولىا 

بد الله بن يوسفا أبو مغني اللبيل عن كتل األعاريل, الم لف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن ع -

هـ(, المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله, 763محمدا جمال الدينا ابن هدام )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3981دمدق, الطبعة السادسةا  –الناشر: دار الفير 

لطباعة من مسا م الوالف بين سيبويه واألخفشا الم لف: أحمد إبراهيم سيد أحمدا ابعة/ دار ا -

 م.3988هـ = 3428مصر, الطبعة األولى  –المحمدية 
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موصطططططططم الطال  إلى قواعططد اإلعرا , الم لف: خططالططد بن عبططد اللططه بن أبي بير بن محمططد الجرجططاوٍي  -

 –هـطططططططط(, المحقق: عبد اليريم مجاهد, الناشطططر: الرسطططالة 921األزهريا زين الدين المصطططري, )المتوفى: 

 .3م, عدد األجزاء: 3996ـ ه3431بيروت, الطبعة األولىا 

موقف النحويين العر  من التعليم النحوي حتى القرن السادس الهجري, د/ سامي عور , مجلة  -

( 1( العدد )16جامعة تدرين للبحوع والدراسات العلمية, سلسلة اآلدا  والعلوم اإلنسانية, المجلد)

3234. 

طاويا تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن ندأة النحو وتاري  أشهر النحاةا الم لف: محمد الطن -

 إسماعيم, الناشر: ميتبة إحياء التراع اإلسالمي, الطبعة األولى .

همع الهوامع في شرح جمع الجومع, الم لف: عبد الرحمن بن أبي بيرا جالل الدين السيواي  -

 .1مصر,عدد األجزاء: يةداوي, الناشر: الميتبة التوفيقهـ(, المحقق:عبد الحميد هن933)المتوفى: 
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Abstract 

This research aims to talk about the grammatical Cause from the point of view of 

Al Akhfash, the middle, and highlighting the features of its renewal and 

development that scholars did not shed light on, as they did with his Former and 

subsequent, during the second century AH. Then the research for those who came 

after the middle Akhfash from his students and were affected by him, from the 

advanced of this Kufic doctrine who lived with him, or came after him, and took 

from him, and other scholars of this art, due to the reliance of many of them on 

the views of the Akhfash and his grammatical Causes in controlling their 

differences with the grammarians of Basra. The accounts go on to confirm to us 

the link between the scholars of Kufic doctrine and Al Akhfash, their love to him, 

and the awareness of his opinions and his Causes, especially Al Kisaei and Al 

Farraa who applied his approach in writing two books of the same name (The 

Meanings Of The Qur’an), then the strong interest of Al Kisaei for reading 

Sibawaih’s book in front of him, (Al Akhfash), not Once, but twice; Because he 

knows with certainty that he, Al Akhfash, is a great scholar, and that he is the 

path leading to understanding and explaining that book.This research dealt with 

many of the Causes of Al Akhfash that he had clear renewal manifestations in it, 

and that made the ancestors of Al Kufa doctrine walk behind him and trace his 

paths influenced by those Causes. Among the most notable were the Causes that 

depend on hearing, and there are other separate Causes that will be observed 

through research. 
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