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ّ ّمةاملقد 

 وصحبو آلهوه  وعمى دمحم   دناسي ه  عمى الم  والس   الةوالص   ، العالمين رب ه  لله  الحمد  
      ابعينوالت  

 ا بعد. أم  

م إلى صواب بيا المتكم ه  لييتدي   ؛عندما بدأ العمماء يضعون قواعد لمكالم العربي  ف     
ويشرحون األسباب التي من أجميا  ،مون خذوا يعم ه أفيو  عن الخطأ الكالم ويبتعد  

ى بمغت وتمميذه سيبويو حت   ،جاء الخميل ن  إ، وما حكاما من األحكم  الكالم  استحق  
ا فال فالقارئ لكتاب سيبويو يجد ذلك واضح   ،ة ذروتيا في عصرىماحوي  عميالت الن  الت  

مون فراح العمماء يعم ه ، وجد الخميل أو سيبويو ليا تعميال  أو  لة في الكتاب إل  أتخمو مس
بين العمماء  الخالف   ر  ث  واب من بين أضرب الكالم، فك  يا ىي الص  لة يرون أن  أمس كل  
يم ئكون بآرامن المدرستين يتمس   فأخذ عمماء كل    ،ى ظيرت مدرستا البصرة والكوفةحت  

دليل عمى لشرح وجية نظرىم والت   عميل أداة  خذين من الت  ا مت  وما يرونو صحيح  
ة وكان أصحابيا يعرضون رفت بالمدرسة البغدادي  تيا، ثم ظيرت مدرسة أخرى ع  صح  

ن أركان ىذه واب، ومه قرب إلى الص  أبينيما ما يرونو  ن حو يرج ه  رفين ثم  رأي الط  
، واقتضت طبيعة البحث أن يشتمل عمى ثالثة المدرسة العالم أبو البركات األنباري  

 المصادر. تائج ثم  الن   تمت بخاتمة ألىم ه مة وتمييد وخ  بقت بمقد ه مباحث س  

 .بالحروف عرب  ما أ   ل فتناول:و  ا المبحث األم  أ

 .عرباتعمل بعض الم   ن:اني فتضم  المبحث الث   وأم ا

 .قةعمل متفر ه الث فكان في: وأم ا المبحث الث  
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بن ين كمال الد ه  حوي  أبو البركات الن   د بن عبيد هللا،حمن بن محم  عبد الر  ىو      
ي  نبار األ

(1). 

                  

  .(2)(ه513ولد في ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة وخمسمائة )     

                       

ابن منصور سعيد بن يد ة عمى ظامي  وقرأ الفقو بالمدرسة الن   ،قدم بغداد في صباه     
ة، ظامي  بالن   اوصار معيد  ا من الخالف، طرف   ل  وحص   ،ى برعبعده حت   ن  از وعمى م  ز  الر  

ولزم  ،أبي منصور الجواليقي   يد قرأ األدب عمى وكان يعقد مجمس الوعظ، ثم  
 وه ي  د  عمى ي  ج حو، وتخر  شار إلييم في الن  ى برع وصار من الم  حت   جري  ريف ابن الش  الش  

                 . (3)جماعة

      

 

 
                                                           

 2: 1974بريوت،  –، دار صادر 1اس، ط، حتقيق: إحسان عب  هـ(764)تشاكر الكتب  د بن فوات الوفيات: حمم   1
/292. 
، حتقيق : د. احلافظ 1، طهـ(851)تد بن عمر بن قاضي شهبةأبو بكر بن أمحد بن حمم   ، ةافعي  طبقات الش   ينظر: 2

 .14/ 2هـ: 1447 -بريوت  -عبد العليم خان، عامل الكتب 
 .293/  2:فوات الوفيات ينظر: 3

:             سرية أيب الربكات األنباريّ   أّوًلا

 مهـسإ

 

 والدته

 

 نشؤته
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 االعمم، ورع   غزير   اصدوق   ثقة   ا، إمام  (1)اول يقبل من أحد شيئ   ،كان خشن العيش 
واشتغل بالعمم والعبادة  ،في بيتو اسعن الن   نقطع في آخر عمرهإ، ( 2) اا عفيف  ا تقي  زاىد  

سرج في بيتو مع خشونة الممبس والفراش ول نيا ومجالسة أىميا وكان ل ي  وترك الد  
 .( 3) يوم الجمعةيخرج إل  

                        

 .( 4)ةفنون العربي  الي فىد وأكثرىا ي المغة واألصول والز  ا فف  ئة وثالثون مصن  لو م     

 .ةأسرار العربي   .1
 .ينين والكوفي  ين البصري  حوي  اإلنصاف في مسائل الخالف بين الن   .2
 .حوالميزان في الن   .3
 .(5)رينمين والمتأخ ه طبقات األدباء المتقد ه  .4
 عقود اإلعراب. .5
 حواشي اإليضاح. .6
 منثور الفوائد.  .7
 مفتاح المذاكرة.  .8
 كتاب لو.  .9

 كتاب ما.  .11
 كتاب كيف.  .11

                                                           
ًّ أبو الفداء)ت. ٔ  .ٖٓٔ/ ٕٔبٌروت:  -هـ(, مكتبة المعارف77ٌٗنظر: البداٌة والنِّهاٌة: إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المُرش

 
 .9ٖٕ/ ٌٕنظر:فوات الوفٌات:  .ٕ
ًّ بن أحمد العكريّ  .ٖ )ت ٌنظر: شذرات الذّهب فً أَخبار َمْن ذهب, عبد الح ًّ  ٕهـ(, دار الكتب العلمٌّة:  09ٓٔالدمشم

/ٖٓٙ. 
 
 .ٖ٘ٓ/ ٌٗنظر: المصدر نفسه:  .ٗ
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ ٌٗنظر: نفسه:  .٘

 أوصافه

 

 ارهـــآث
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 م. كتاب األلف والال   .12
 ة. كتاب حمية العربي   .13
 ة.كتاب لمع األدل   .14
 راب في عمم اإلعراب. غاإل  .15
 ائل في بيان رتبة الفاعل.شفاء الس   .16
 صريف.الوجيز في الت    .17
 .(1)األوزان البيان في جمع أفعل أخف    .18

 

 (.2)ريفةلميجرة الش   ئةي في شعبان سنة سبع وسبعين وخمسموف ه ت  

                   

عادات بو الس  أد بن حمزة ىبة هللا بن عمي بن محم  : جري  عادات الش  الس   أبو -1
حو وكان يجمس يوم الجمعة ليو عمم الن  إ، انتيى جري  الش   حوي  الن   العموي  

ي يوم الخميس وف ه ، ت  باط يقرأ عميوناحية الر ه بجامع المنصور مكان ثعمب 
في داره في فن د   ثم   ةئوخمسمالعشرين من رمضان سنة اثنتين وأربعين 

 (.3)الكرخ
 د بن الخضر الجواليقي  أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن محم   -2

في فنون األدب، وىو من مفاخر بغداد  اكان إمام   :األديب اللغوي   البغدادي  
، ثقة غزير الفضل وافر العقل بريزي  ا الت  قرأ األدب عمى الخطيب أبي زكري  

                                                           
 .293/ 2:فوات الوفيات ينظر: 1
 .11/ 2 ة:افعي  ينظر: طبقات الش   2
، دار 1هـ(، ط597أبو الفرج)ت بن اجلوزي  اد بن حمم   محن بن علي  مم: عبد الر  ينظر:ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واأل 3

د بن يعقوب حو واللغة: حمم  ة الن  ، والبلغة ىف تراجم أئم  134/ 14:ه 1358بريوت،  -صادر
 .84 هـ:1447 –الكويت  - اث اسإلمامي  ة إحياء الت  ، مجعي  1د ادلصري، ط، حتقيق : حمم  هـ(817)تابديآالفريوز 

 وفاته

 

    شٌوخه
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 ،شرح أدب الكاتب :مثل ،صانيف المفيدةف الت  بط، صن  كثير الض   مميح الخط ه 
يمحن كممة فيما اه الت  صاحب المقامات سم   اص تأليف الحريري  ة الغو  ر  ة د  وتتم  

، حو مذاىب غريبةفي بعض مسائل الن   ة إلى غير ذلك، وكان يختارفيو العام  
ي يوم األحد وف ه ت  اس في تحصيمو والمغالة فيو، و مرغوب فيو، يتنافس الن  وخط  
باب في فن بغداد، ود  في م سنة تسع وثالثين وخمسمئة صف المحر  منت

 .(1)حرب
 
 
أبو عمي  ،عبيد هللا الخطيبي المعروف باألجل اللغوي  علي بن منصور بن  -ٔ

فقيو، كاتب مقيم  المولد والمنشأ، عالم فاضل، لغوي   األصل البغدادي   األصبياني  
وغيرىما، كان في صباه  ة، قرأ عمى ابن العصار وأبي البركات األنباري  ظامي  بالن  

حيم بن عبد الر  ه عمى رأ ويحفظو، ويق ،اس من المجمليوم نصف كر   يكتب كل  
، وحفظ إصالح المنطق، وحفظ غير ى أنيى الكتاب حفظا  وكتابة  العصار حت  

 (.2)حوذلك من كتب المغة والن  

األدب طمب ، حوي  الن   مصدق بن شبيب بن الحسين أبو الخير الصلحي   -2
ا،  صالح  ىل األدب، وكان رجال  أ  جماعة من وه ي  د  عمى ي  ج وتخر   ،ى برز فيوحت  

 ثنيناإلئة، ومات في ليمة ركتو، ولد سنة خمس وثالثين وخمسمببستفاد ي  فكان 
 (.3)ئةخمس وستمسنة  لاألو  الث والعشرين من ربيع الث  

 
 

 

 

                                                           
د بن أيب بكر بن ين أمحد بن حمم  اس مشس الد   أبو العب   مان، ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الز   1

 .342/ 5بريوت: –اس، دار صادر ، حتقيق: إحسان عب  هـ(681)تكانخل   
 ت) احلموي   وميالر   هللا عبد بن ايقوت هللا عبد أبو ينالد    شهاب :األديب معرفة إىل األريب إرشاد :األدابء معجم 2

 .1973 / 5:م 1993 - هـ 1414، بريوت ،اسإلمامي   الغرب دار ،1ط، اسعب   إحسان حتقيق: :(هـ626
 .2699/  6:دابءمعجم األ 3

 تالمٌذه   
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 :ةتعريف العلّ 

ثلغة : وىي: )      د  غ ل الح  م ة تمك كأ ن   حاجتو عن صاحب و ي ش  غ ال   صارت العه  اثاني   ش 
ن ع و مو عن م  غ   (.1)(لاأل و   ش 

 ن، فالمبني  حاة سبب قيام حكم معي  ة في عرف الن  : أصبحت العم  اصطالح  إ     
ة وىي إسناد حركتو، لعم   و قام مقام الفاعل فاستحق  موا سبب رفعو بأن  لممجيول عم  

ة منذ حوي  ونشأت العمل الن  ا بإسناد الفعل إليو، الفاعل كان مرفوع   ن  الفعل إليو، كما أ
ة، وراح حوي  الب يسألون أساتذتيم عن سبب األحكام الن  حو، فراح الط  نشأة عمم الن  
رت ة التي تطو  حوي  ءم وطبيعة المغة، وواقعيا، فالعمل الن  مون بما يرونو يتالاألساتذة يعم ه 
سبب الحكم  ارسة الغرض منيا إفيام الد  ره كانت عمل تعميمي  حو وتطو  بعد نشأة الن  

الحقبة التي أعقبت   أن  ا، إل  وتقريبو لو، وىذا ما يجده القارئ لكتاب سيبويو واضح  
ة بعيدة عن واقع المغة ة عقمي  مون بعمل منطقي  سيبويو وأستاذه الخميل كان عمماؤىا يعم ه 

ا نتج عن ذلك  عميم واإلفيام، مم  وىو الت   فابتعدت بذلك العمل عن غرضيا األساسي  
ة منيا، ففي ذلك كتفاء بالعمل التعميمي  حاة إلى ترك العمل أو اإلعا قسم من الن  د أن  

( ودعا فيو إلى ترك العمل التي حاةعلى الن   د  الر  كتابو ) أل ف  ابن مضاء القرطبي  

                                                           
 .467/ 11بريوت: –، دار صادر 1هـ(، ط711لسان العرب: دمحم بن مكرم بن منظور اسإفريقي ادلصري)ت  1

ًّ  حوالنّ  فً ةالعلّ : ثانًٌا      العرب
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 م أن  ا يشرح فيو كيف يمكن لممتكم ه و أل ف  كتاب  ذكر أن   والث، ثم  واني والث  اىا بالث  سم  
نا لكانت نا ولو وصم  كتابو لم يصم    أن  عتماد عمى العمل إل  م بال خطأ من دون اإليتكم  
ون حوي  ك الن  بب الذي دعاه إلى ذلك ىو تمس  الس   و، ولعل  ف  و لم يؤل ه ن  تو أقوى، أو أحج  

م يا عالمة لممتكم ه ر الكالم بذاتيا ل أن  يا ىي التي تغي  بالعمل ونسب العمل إلييا وكأن  
    .ليجعل كالمو عمى وجو مخصوص من اإلعراب 

 العلل أقسام

 :أقسامي العمل عمى ثالثة م ابن جن ه قس  

 ة.عم   .1
 .ةة العم  عم   .2
 .(1)ةة العم  ة عم  عم   .3

 

 م ابن مضاء العمل عمى ثالثة أقسام:وقس  

 .لو  العمل األ   .1
 .وانيالعمل الث   .2
 .(2)والثالعمل الث   .3

 

 

 
                                                           

)ت ينظر:اخلصائص: 1  173/ 1:بريوت –هـ(، حتقيق: حمم د علي الن ج ار، عامل الكتب 392أبو الفتح عثمان بن جّن  
هـ(، 592القرطب ، أبو العب اس )ت خمي  الر د َعلى الن حاة: أمحد بن عبد الر محن بن حمم د، ابن َمَضاء، ابن عمري الل   2

 .127م:  1979 -هـ  1399سإعتصام، ، دار ا1ا، طدرالة وحتقيق: الد كتور حمم د إبراهيم البن  
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 :ةالعلّ  بناء

 :، وفرع، وحكم( نحوأصلوىي: ) أشياءى عند وجود ثالثة بن  ة ت  العم   أن  ن بي       
و، والحكم فاعم   م  س  ىو الفاعل، والفرع ىو ما لم ي   األصلو، فاعم   م  س  ة رفع ما لم ي  عم  

 .(1)اإلسنادالفرع بيا الحكم ىي  ة التي استحق  فع، والعم  ىو الر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ينظر:ملع لا  1

 
م له وعني ، قد  (هـ755)ت نباري  د لا ين بن محم  د  أبى البركات عبد الرحمن كمال ال ة:دل

أبى  في جدل إلاعراب: ، و إلاغراب57م:1575-هـ1755ة، ىري  ، مطبعة الجامعة الس  فغاني  بتحقيقه:سعيد لا 

، مطبعة فغاني  م له وعني بتحقيقه:سعيد لا ، قد  (هـ755)ت نباري  د لا ين بن محم  حمن كمال الد  البركات عبد الر  

 .وما بعدها 107م:1575-هـ1755الجامعة السىرية، 
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 :الأسامء امخلسة

ر الحروف التي تتغي   أن   إلى ون الكوفي  الخمسة فذىب  األسماءحاة في ختمف الن  إ     
ة والفتحة التي ىي الضم  الحركات  بأن   موا ذلكوعم   ،(1)إعرابر العامل فييا لتغي  

فيذه الحركات ، ىذا أب   :ا ليذه األسماء في حال اإلفراد نحو قولكوالكسرة تكون إعراب  
ا لممفرد في الحركة التي تكون إعراب   ألن   ؛عمى ما كانت عميو في حال اإلفراد باقية

ورأيت  ىذا غالم  نحو:  ،ا لو في حال اإلضافةحال اإلفراد ىي بعينيا تكون إعراب  
ك ك ومررت بغالمه ك ورأيت غالم  ىذا غالم   واإلضافة نحو: ،ا ومررت بغالم  غالم  

ا ا لو في حال اإلفراد ىي بعينيا إعراب  فتحة والكسرة التي كانت إعراب  ة والفتكون الضم  
فع في حال الر  ر الحركات ر تغي  ا كانت الحروف تتغي  ، لم  لو في حال اإلضافة

بالحروف  نه ي  ىذه األسماء معربة من مكان   ذلك عمى أن   دل   صب والجر ه والن  
  . (2)والحركات

حرف اإلعراب في حال اإلفراد ) ذلك بقولو: بأن   نباري  األأبو البركات  وقد رد         
فت من آخر الكممة صارت العين ذه ا ح  لم   (أبو)م التي ىي الواو من الال   ىو الباء ألن  

فكانت الحركات عمييا حركات  ،م في كونيا آخر الكممةالتي ىي الباء بمنزلة الال  

                                                           
كتور عبد ، حتقيق ودرالة:الد  هـ(616)تالعكربي   ني:أبوالبقاءني والكوفي  ني البصري  حوي  يني عن مذاهب الن  التب   ينظر: 1
 .194 م:1986 -هـ1446، 1لبنان، ط-، بريوتلمامي  العثيمني، دار الغرب اسإمحن بن لليمان الر  
د بن أيب محن بن حمم  ني: أبو الربكات عبد الر  ني والكوفي  ني البصري  حوي  اسإنصاف يف مسائل اخلماف بني الن   ينظر: 2

 .19/ 1 دمشق: –، دار الفكر هـ(577)تلعيد األنباري  

 ابحلروف عربأ  ما  ل:املبحث الأو  
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 ا أرادوا أن  يم لم  ألن   ؛ةلعم  فحرف اإلعراب ىو حرف ا ،ا في حال اإلضافةإعراب فأم  
وا عمى ليدل   ؛م في اإلضافةوا الال  بمنزلة اختالف الحركات رد   الحروفه  يجعموا اختالف  

ذا كان ا يأتي من باب الت  م  له  ةن شأنيم اإلعراب بالحروف توطئم   أن   ثنية والجمع وا 
اإلضافة ة لم تكن ىذه الحركات عمى الباء في حال حرف اإلعراب ىو حرف العم  

وصار ىذا بمنزلة  ،حركات اإلعراب ل تكون في حشو الكممة ألن   ؛حركات إعراب
 ؛يا تصير حرف اإلعرابوقائمة فإن   ،قائم :نحو سماإلصمت ببناء أنيث إذا ات  تاء الت  

و قد صار بمنزلة ألن   ؛فةوتخرج ما قبميا عن تمك الص   ،يا صارت  آخر الكممةألن  
وليست  سماإلأنيث زائدة عمى بناء تاء الت   وبل أولى فإن  حشو الكممة فكذلك ىاىنا 

ذا ترك ما قبل الز  وليس زائد   ،سماإلفي بناء  ة ىاىنا أصمي  ة وحرف العم  أصمي   ائد ا وا 
 . (1)لى(ا كان ذلك من طريق األو  حشو   يترك ما قبل األصمي   حشوا فألن  

 ىي والياء واأللف والواو واحد مكان من معربة ياأن   إلى ون البصري   وذىب     
 وىو لمعنى األصل في الكالم دخلاإلعراب  جوا لذلك بأن  ، واحت  (2)اإلعراب حروف
زالة الفصل  ةالفاعمي   من بعض من بعضيا المختمفة المعاني بين والفرق  بسالم   وا 

 يجمعوا أن   إلى حاجة فال واحد بإعراب يحصل المعنى وىذا ذلك غير إلى ةوالمفعولي  
 في بينيما يجمع أن   إلى حاجة فال ،اآلخر مقام يقوم نه ي  اإلعراب   أحد ألن   ؛نه ي  إعراب   بين
 .(4)رأييم واعتمد استدلليم نباري  األح أبو البركات ، وقد رج  (3)واحدة كممة
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كالواو  ؛(1)يا دلئل اإلعرابولكن   ،يا ليست بحروف إعرابخفش إلى أن  ذىب األو      
يا لو كانت أن  ل ذلك بوعم  ، (2)ثنية والجمع وليست بالم الفعلوالياء في الت   ،واأللف

 ذىب زيد   فمو قيل: ،ا كان فييا دللة عمى اإلعرابم  ال من زيد ل  حروف إعراب كالد  
عمى  األحرف تدل  ىذه  تا كانال دللة عمى اإلعراب فمم  لم يكن في نفس الد  

 .(3)إعرابيا دلئل اإلعراب وليست بحروف عمى أن   اإلعراب دل  
تكون ىذه األحرف دلئل  )ل يخمو أن  ذلك بقولو:  نباري  األوقد رد  أبو البركات      

فوجب  ،عمى اإلعراب في الكممة كانت تدل   فإن   ،أو في غيرىا ،اإلعراب في الكممة
ن   ،قول األكثرين إلىل ىذا القول ؤو يا آخر الكممة فيألن   ؛يكون اإلعراب فييا أن    وا 

وليس من  ة  تكون الكممة مبني   أن   إلىي فيؤد ه  ،عمى إعراب في غير الكممة كانت تدل  
 .(4)(ةيا مبني  مذىب ىذا القائل أن  

ا الواو واأللف م  أو  ،ف اإلعرابو حر  وسائر األحرف الباء إلى أن   المازني  وذىب      
الباء تختمف عمييا  )ألن  ل ذلك بقولو: ، وعم  (5)نشأت عن إشباع الحركاتفوالياء 

كما تختمف حركات اإلعراب عمى سائر  صب والجر ه فع والن  الحركات في حالة الر  
ىذه الحركات التي ىي  وأن   ،الباء حرف اإلعراب عمى أن   حروف اإلعراب فدل  

ن   ،ة والفتحة والكسرة حركات إعرابالضم   شبعت فنشأت عنيا ىذه الحروف التي ما أ  وا 
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والياء  ،واأللف عن إشباع الفتحة ،ةفالواو عن إشباع الضم   ،والياءىي الواو واأللف 
 .(1)ا في استعماليم(وقد جاء ذلك كثير   ،عن إشباع الكسرة

ما يكون في ضرورة إشباع الحركات إن   ذلك بأن   نباري  األأبو البركات  وقد رد       
ىذه  عمى أن   ذلك فدل   ،الكالم فال يجوز ذلك باإلجماع اختيارا في حال أم   ،عرالش ه 

 .) 2)الحركات ليست لإلعراب وأن   ،ليست لإلشباع عن الحركات األحرف

 
 

  : التثنية وامجلع

ثنية والجمع بمنزلة الحركات األلف والواو والياء في الت   ون إلى أن  ذىب الكوفي        
رىا وعدم بقائيا بتغي  وا عمى ذلك ، واستدل  (3)يا إعرابة، والكسرة( في أن  )الفتحة، والضم  

ا رت عن حاليا، فمم  ا تغي  م  ل   إعرابلو كانت حروف  ياأن  نوا عمى حال واحدة، فبي  
 .يا بمنزلتياعمى أن   ر الحركات دل  رت تغي  تغي  

ا ول حرف ى والجمع  معرب  ي إلى كون المثن  ىذا يؤد ه  عمييم بأن   ض  ره اعت   ثم       
 .(4)إعراب لو وىذا ل نظير لو

الحركة  ل يجوز فيما يكون إعرابو بالحركة ل بالحرف؛ ألن   وبأن  وا عمى ذلك د  ور       
الحرف ل يدخل في  ألن   ؛ا بالحرفتدخل في الحرف بخالف ما إذا كان معرب  

إعرابيا بالحرف فكذلك  الخمسة معربة ول حرف إعراب ليا ألن   األفعالفالحرف 
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إعرابو  ا ول حرف إعراب لو ألن  ثنية والجمع معرب  في الت   سماإليكون  ىاىنا يجوز أن  
 .(1)بالحرف

يكون لو حرف  معرب أن   األصل في كل ه  ن  أذلك ب نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
 ة  خاصي   الحروفليذه  ن أن  ثم بي  ا بالحرف، ا بالحركة أو معرب  إعراب سواء كان معرب  

اسم معتل ل تدخمو  كل   وذلك أن   ؛غييرمن أجميا الت   تا استحق  ل تكون في غيرى
 ر ىذه الحروف كالحركات ل يدل  تغي   ح أن  وض   ، ثم  وعصا ،رحى :الحركات نحو

ر في يا تتغي  فإن   ،صمة والمنفصمةبالضمائر المت   عمى ذلك ، واستدل  يا بمنزلتياعمى أن  
مائر المنفصمة أنا وأنت في الض  ف ،ارىا إعراب  وليس تغي   ،صب والجر ه فع والن  حال الر  
ي  حال الر   ي  فع، وا  صمة، نحو: مررت بك، فتكون الكاف صب، والمت  اك في حال الن  اي وا 

ر ىذه وىي اسم مخاطب، ورأيتك فتكون في موضع نصب، فتغي   في موضع جر   
 .(2)امائر في ىذه األحوال لم يكن إعراب  الض  

 أن  عراب اىا حروف اإلسيبويو سم   إن   :مقولي أن   نباري  األأبو البركات ذكر  ثم        
حروف اإلعراب ىي أواخر الكمم وىذه الحروف ىي أواخر  ألن   يم؛ة عميىذا حج  

 .(3)الكمم

معربة  الخمسة األفعال وا بو من أن  ما استدل   نباري  األأبو البركات  ف  ضع   ثم        
ليا  فمنيم من ذىب إلى أن  ىذه األفعال مختمف فييا،  ول حرف إعراب ليا؛ فذكر أن  

منا لو سم   ذكر بأن   ، ثم  في يفعمون  (الواو)في يفعالن و (األلف)حرف إعراب وىي 
لو  ووذلك ألن   ؛عمى خالف األصل عربتأ   مافإن  عربت ول حرف إعراب ليا أ  يا بأن  
 بطل أن  ، و ون مير أو الن  الض  م أو يكون الال   ا أن  إم   ليا حرف إعراب لم يخل   ر  د ه ق  

                                                           
 .35-34/ 1يف مسائل اخلماف: واسإنصاف، 154/ 2:ادلقتضب ينظر: 1
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 أن   لوجب ،ممن اإلعراب الجزم فمو جعمناه الال   ألن   ؛ميكون حرف اإلعراب الال  
 ،وذلك ل يجوز ،يحذف ضمير الفاعل إلى أن   ين في حالة الجزم فكان يؤد ه سك  ي  

ا مير في الحقيقة ليس جزء  الض   ألن   ؛مير حرف اإلعرابيكون الض   ا أن  وبطل أيض  
ن   ،الفعلمن  يكون  فال يجوز أن   ،و فاعلألن   ؛سم قائم بنفسو في موضع رفعاما ىو وا 
 (1)ا لكممة أخرى وعمى ىذا تخرج األلف والواو والياء في تثنية األسماء وجمعياإعراب  

وا عمى ذلك ، واستدل  (2)حروف إعراب وليست بإعراب ياأن   إلىون وذىب البصري        
عمى مفرد فإذا  فالواحد يدل   ،ثنية والجمعللة عمى الت  زيدت لمد  ما ىذه الحروف إن   بأن  

ثنية والجمع صارت ا زيدت بمعنى الت  ثنية والجمع فمم  ت عمى الت  زيدت ىذه الحروف دل  
 .(3)من تمام صيغة الكممة التي وضعت لذلك المعنى

إعراب يا ليست بإعراب ول حروف إلى أن   د والمازني  ذىب األخفش والمبر  و      
ر المفرد ل يتغي  فسم المفرد بمقارنتيا باإل وا لذلكاحتج  و ، (4)عمى اإلعراب يا تدل  ولكن  

فمو ال، ة من الد  بحذف الضم   ي قام زيد  كزيد ف اإلعرابذفت منو عالمة ح   إن  معناه 
ى والجمع معنى المثن   يختل   أن  ة لكان ينبغي كالضم   اإعراب  كانت ىذه الحروف 

 ى تدل  في المثن   فاأللف ،بخالفيما اإلعرابعمى  فال يدل   إعرابوحرف  اأم  بحذفيما، 
 .(5)ضح الفرق بينيما، من ذلك يت  إعرابوعمى 
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عمى  تدل   ا أن  كالميم ل يخمو إم   ن  أذلك فذكر  نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
 عمى إعراب في الكممة فوجب أن   كانت تدل   فإن   ،إعراب في الكممة أو في غيرىا

يا حروف اإلعراب يا أواخر الكممة فيؤول ىذا القول إلى أن  في ىذه الحروف ألن   ر  قد  ت  
ن  كقول أكثر البصر   تكون  عمى إعراب في غير الكممة فوجب أن   كانت تدل   يين، وا 

اق بيذا ابن الور   د  ، وقد ر  (1)انثنية والجمع مبني  الت   ة وليس من مذىبيم أن  الكممة مبني  
 .(2)دالر  

      

 

 .(3)انقالبيا ىو اإلعراب إلى أن   ي  جرموذىب أبو عمر ال     

 :ذلك بأمرين نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       

ول حرف وىذا ل نظير لو  ،يكون اإلعراب بغير حركة ي إلى أن  ىذا يؤد ه  ن  إ *
  .في كالميم

ل أو   ألن   ؛نه ي  فع مبني  ثنية والجمع في حال الر  الت  كون ت ي إلى أن  ىذا يؤد ه  ن  إ *
 ؛نه ي  معرب   صب والجر ه يكونا في حال الن   ول انقالب لو وأن   ،فعالر   سماإلأحوال 

، (4)ان في حالثنية والجمع مبني  الت   أن   وليس من مذىب الجرمي   ،لنقالبيما
 .(5)ني  د  د بمثل ىذين الر  المبر   د  وقد ر  
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ان وىو خالف ثنية والجمع مبني  الت   اج أن  ج  عن أبي إسحاق الز   كي  وح        
ثنية والجمع ىذه الحروف زيدت عمى بناء المفرد في الت   لذلك بأن   ، واحتج  (1)اإلجماع

 .(2)وما أشبيو عشر   نحو خمسة   نه ي  سم  اإلب من ك ه فنزل منزلة ما ر  

 :مسألتينذلك ب نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       

 ما من  يه ي  ي  عمى معن   نيدل   يماألن   ؛يغةا عمى ىذه الص ه ع  ضه التثنية والجمع و   ن  إ -1
ن  الت   ذا كان كذلك لم يج   ،لوجود لفظو ؛د المفرد في الحكمفر  ما ي  ثنية والجمع وا  ز وا 
  .وما أشبيو عشر   كخمسة   نه ي  منفصم   نه ي  ب من شيئ  ك ه يا بما ر  شب  ي   أن  

 ؛ يختمف آخرىما باختالف العوامل فييمال  ن يجب ألكا نه ي  لو كانا مبني  يما ن  إ -2
ا اختمف ىاىنا آخر فمم   ،مال يختمف آخره باختالف العوامل فيو المبني   ألن  
 .(3)انيما معربان ل مبني  عمى أن   ثنية والجمع باختالف العوامل فييما دل  الت  

ّ  عل    : ابلأل  فعع املث

يا تدخل عمى ألن   ؛من الجمع أكثرثنية الت   ذلك بأن   نباري  األأبو البركات ل عم       
 ،باتوعمى الحيوان وعمى غير الحيوان من الجماد والن   ،يعقل وعمى ما ل يعقل ن  م  

ثنية أكثر ا كانت الت  فمم   ،ةو في األصل ألولي العمم خاص  الم فإن  بخالف الجمع الس  
ليعادلوا بين  ،واألثقل وىو الواو لألقل ه  ،وىو األلف لألكثر جعموا األخف   والجمع أقل  

ن   ،ثنية والجمعالت   ة ثنية والجمع ليما ست  الت   ألن   ؛صب والجر ه ما أشركوا بينيما في الن  وا 
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وجدت ابن جني قال ، و (1)ركة ضرورة ثالثة أحرف فوقعت الش  أحوال وليس إل  
 .(2)بذلك

 :الك ولكتا

ن  األلف فييما ليست لمت   ون إلى أن  فييما فذىب البصري  حاة اختمف الن         ما ثنية، وا 
مير إلييما، فذكروا وا عمى ذلك بعود الض  ، واستدل  (3)ةلفظيما مفرد، وتثنيتيما معنوي  

ى باعتبار المعنى، إلييما مثن   ا وذلك باعتبار المفظ، ويرد  إلييما مفرد   مير يرد  الض   أن  
 :لفرزدقاوا عمى ذلك بقول واستدل  

      ِكالمها ِحنَي َجدَّ اجلَْرُي بينهما   

 (4) قد َأقْ َلعا وِكال َأنْ َفْيِهما رايب 
 
 

 إلى المعنى قال: )أقمعا(. د  ا ر  د  إلى المفظ  قال )رابي( ولم يقل رابيان، ولم  ا ر  فمم  

صب في الن  ثنية لنقمبت لو كانت لمت  األلف  زوا ما ذىبوا إليو فذكروا أن  عز   ثم         
 نه ي  م  ج  كال الر   رأيت   :ظير تقولاألصل ىو الم   ألن   ؛ظيرإذا أضيفتا إلى الم   والجر ه 

 ا لم تنقمب دل  ظير فمم  تنقمب مع الم   ثنية لوجب أن  ولو كانت لمت   نه ي  م  ج  بكال الر   ومررت  
 .(5)ثنيةيا األلف المقصورة وليست لمت  عمى أن  
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ى، ولو كان لفظيما ضافان إلى المثن  يما ي  لفظيما مفرد بأن   وا عمى أن  استدل   ثم         
 .(1)ضاف إلى نفسويء ل ي  الش   ى؛ ألن  ضافا إلى المثن  ي   ا جاز أن  م  ى ل  مثن  

 كل   (كال) وأصل، (2)ومعن ى ايان لفظ  مثن   وكمتا كال  أن   ون إلىوذىب الكوفي         
 كاأللف فييما واأللف أنيثلمت   كمتا في اءالت   يدتوزه  ثنيةلمت   األلف يدتوزه  مالال   فته ف ه فخ  
وا عمى ذلك بقول واستدل   ،اإلضافة لمزوميما منيما ثنيةالت   نون  حذف ولزم دانه ي  الز   في
 اعر:الش  

      المى واحدةما سُ هِ يْ لَ جْ يف كلت رِ 

 ب      زائده كلتامها م   قرونة   
 
 

 .(3)ىكمتا مثن   عمى أن   قولو: )كمت( مفرد فدل   فذكروا أن        

       

 

ذفت لضرورة األلف قد ح   ذلك، فذكر أن   أبو البركات األنباري   فوقد ضع        
 .(4)عرالش ه 

 صب والجر ه ة الن  األلف فييما تنقمب إلى الياء في حال وا من القياس بأن  استدل   ثم        
ولو  ،مايه ي  م  كه  نه ي  م  ج  بالر   ومررت   ،مايه ي  م  كه  نه ي  م  ج  الر   رأيت   نحو: ،ريمض  إذا أضيفتا إلى ال

(، عصاىما رأيت  ) :نحو(، عصا)كانت األلف المقصورة لم تنقمب كما لم تنقمب ألف 
 .(5)ةومعنوي   ةلفظي   تثنيتيما أن   عمى دل   دانه ي  الز   ألف انقالب فييما األلف انقمبت فمما
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ا وأم  ضيفت، عندما أ   مبت ياء  ىذه األلف ق   ذلك بأن   أبو البركات األنباري   د  وقد ر        
مبت مع ما ق  إن   مير،الض   ضيفت إلىإذا أ   صب والجر ه يا تنقمب في حال الن  ن  إقوليم 

سم، ول تقع فكما يجب دخول ىذه الكمم عمى اإليا أشبيت إلى وعمى ألن   ؛المضمر
ن  مضافة،  سم، ول تقع إل  ذلك كال وكمتا يجب دخوليا عمى اإل مضافة، فكإل   ما وا 
صب ىذه الكمم ليا حال الن   فع ألن  صب دون الر  والن   في حالة الجر ه  األلف ياء  مبت ق  

 .(2)د ه بيذا الر   نباري  اق األالور   ، وقد سبق ابن  (1)فعوليس ليا حال الر   والجر ه 

 :الأععال امخلسة

 ىن عالهة لإلعزاب    ة جعل النّعلّ

 ؛يجعل حرف اإلعراب أن  لم الفعل لم يمكن  ن  أذلك ب نباري  األأبو البركات ل عم      
ن في حالة سك  ت   لوجب أن   ،يا حرف اإلعرابمن اإلعراب الجزم فمو أن   وذلك ألن  

يجعل  ولم يمكن أن   حذف ضمير الفاعل وذلك ل يجوز،ي   ي إلى أن  الجزم وىذا يؤد ه 
ن   ،لالحقيقة ليس بجزء من الفعو في ألن   ؛مير حرف اإلعرابالض   ما ىو قائم بنفسو وا 

 فوجب أن   ،يجعل حرف إعراب لكممة أخرى  و فاعل فال يجوز أن  ألن   ؛في موضع رفع
ين وجعموا ثبوتيا والم ه  شبو حروف المد ه يا ت  ون ألن  يكون اإلعراب بعدىما فزادوا الن  

 نباري  األاق أبا البركات الور   ، وسبق ابن  (3)صبفع وحذفيا عالمة لمجزم والن  عالمة لمر  
 .(4)ذلك
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 :صةفع وحذفها عالهة للجزم والنّىن عالهة للزّة جعل النّعلّ

 ل والحذف طارئ عميو كما أن  الثبوت أو   ذلك بأن   نباري  األأبو البركات ل عم       
 ،ارئ ارئ الط  ل والط  ل األو  صب طارئان عميو فأعطوا األو  ل والجزم والن  فع أو  الر  
في األسماء  الجزم في األفعال نظير الجر ه  ألن   ؛الجزم صب فييما محمول عمىوالن  

صب ىينا محمول فكذلك الن   ثنية والجمع محمول عمى الجر ه صب في الت  الن   وكما أن  
 .(2)سيبويو قال بذلكوجدت و ، (1)عمى الجزم
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 ال
 

 :واجملزور  واجلارّزف سن الىاقع تعد الظّرافع اإل

، زيد   ك  م عميو وذلك نحو: أمام  سم إذا تقد  رف يرفع اإلالظ   ون إلى أن  ذىب الكوفي       
 ي  ففحذف الفعل واكت   زيد   ك  أمام   حل   زيد   ك  أمام  في  األصل ن  أوا لذلك بواحتج  
 .(1)بالفعل سم بو كما يرتفعوىو غير مطموب فارتفع اإل ،رف منوبالظ  

قديم قدير في الفعل الت  الت   م أن  سم ه ذلك بقولو: )ل ن   نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
 ؛عمى تقديم الفعل رف ل يدل  أخير وتقديم الظ  بل الفعل وما عمل فيو في تقدير الت  

 عمى أن   وتقديم معمول الخبر ل يدل   ،والفعل ىو الخبر ،رف معمول الفعلالظ   ألن  
ك المبتدأ يخرج عن كونو مبتدأ بتقديمو أل ترى أن   وألن   ،قديماألصل في الخبر الت  

ن   ،قديماألصل في الخبر الت   ذلك عمى أن   ول يدل   ضارب   ا زيد  تقول عمر   كان  وا 
الفعل ىاىنا في تقدير  عمى أن   فكذلك ىا ىنا والذي يدل   ،يجوز تقديمو عمى المعمول

ولو كان  في داره زيد   :ك تقولقديم مسألتان إحداىما أن  في تقدير الت   سمأخير واإلالت  
ا أجمعنا انية أن  والث   ،كر وذلك ل يجوزى ذلك إلى اإلضمار قبل الذ ه ألد   ؛كما زعمتم

ن  ا ل يرتفع بالظ  زيد   فإن   ،قائم   في داره زيد   :و إذا قالعمى أن   فع عندكم ما يرترف وا 
 ا قوليم إن  وأم   ،مغى ي  ا عمى زيد لوجب أل  م  ن مقد  بتداء ولو كابقائم وعندنا يرتفع باإل

يبقى  ى ذلك إلى أن  ر ألد  قد  الفعل غير مطموب قمنا لو كان الفعل غير مطموب ول م  
 .(2)ا بغير ناصب وذلك ل يجوز(رف منصوب  الظ  
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ن  سم إذا تقد  ل يرفع اإلرف الظ   ون إلى أن  وذىب البصري         ما يرتفع م عميو وا 
رف، وىو ل الظ   إل  لم يكن  لو عامل لفظي   ر  د ه لو ق   وبأن  وا لذلك بتداء، واحتج  باإل

 تين: بعم  يكون عامال   أن  موا عدم صالحيتو ، وعم  يكون عامال   أن  يصمح 

ن  ل  رف أاألصل في الظ   ن  إ .1 ولو كان ىاىنا  ،ما يعمل لقيامو مقام الفعل يعمل وا 
 ك  أمام   إن   :تدخل عميو العوامل فتقول ا جاز أن  م  الفعل ل   لقيامو مقام عامال  
 .ا جاز ذلكم  ل   ا لزيد  رف رافع   ل يدخل عمى عامل فمو كان الظ  عامال   ألن   ازيد  

 مأخوذ   في قولك بك زيد   سم  بو اإل ع  رف  ي    لوجب أن  و لو كان عامال  ن  إ .2
 .(1)و ل يجوز ذلكوباإلجماع أن  

 :يأتيعمييم بما  ض  ره واعت        

المحل عندنا اجتمع فيو  ألن   ؛بعده ليس بصحيح سماإلاه إلى العامل يتعد   إن   .1
 نصبان نصب المحل في نفسو ونصب العامل ففاض أحدىما إلى زيد فنصبو 

 :نه ي  ذلك بنقطت   نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       

 ل وذلك نه ي  وجي   من امنصوب   سماإل يكون  أن   يجوز وأن   إلى ييؤد ه  ىذا ن  إ *
 أن   زيج   لم نه ي  العاقم   اعمر   وأعطيت   ازيد   أكرمت   قمت لو كأن   ترى  أل يجوز
 فكذلك يجوز ل وذلك نه ي  وجي   من امنصوب   تجعمو كألن   الوصف عمى تنصبو
 . ىاىنا

 نصب يكون  أن   اإم   يخمو ل سماإل إلى المحل من فاض الذي صبالن   ن  إ *
  منصوب وإن   :فقولوا رفالظ   نصب :قمتم فإن   العامل نصب أو المحل
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ن   ،عميو دليل ل وألن   ؛أحد بو يقول مال وىذا رفبالظ    نصب وإن   قمتم وا 
 .(1)عممو ويبطل بعده ما إلى اهيتعد   العامل إن   :قولنا صح   فقد العامل

ليس  مأخوذ   بك زيد   :سم في قولكيرفع اإل  لوجب أن  و لو كان عامال  إن   .2
ار سم ل يفيد بخالف قولنا في الد  بك مع اإلضافة إلى اإل وذلك ألن   ؛بصحيح

 .(2)او يفيد ويكون كالم  سم فإن  إذا أضيف إليو اإل زيد  

 بينيما الفرق  وقع ام  ل   عامال   كان لو وأن  ذلك ب نباري  األأبو البركات  د  وقد ر           
 فكل   ىذا ومع ،فيدي   زيد   وسار   ،فيدي   ل زيد   ضارب   :قولك أن   ترى  أل ،المعنى ىذا في

 .(3)ىاىنا يكون  أن   ينبغي كان فكذلك كاآلخر عامل منيما

 :ازف الىاقع خربًصة يف الظّعاهل النّ

ا لممبتدأ رف ينتصب عمى الخالف إذا وقع خبر  الظ   ون إلى أن  ذىب الكوفي        
رف فال الظ   اأم  في المعنى،  المبتدأالخبر ىو  ن  أموا ذلك ب، وعم  (4)ك  أمام   زيد   :نحو

قوا ا لو نصب عمى الخالف ليفر ه ا كان مخالف  يكون ىو الخبر في المعنى، فمم  
 .(5)بينيما

صب لكان لو كان الخالف يوجب الن   ن  أبذلك  نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
رف الظ   رف كما أن  المبتدأ مخالف لمظ   ألن   ؛ايكون منصوب   ا يجب أن  المبتدأ أيض  
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ن   يكون من واحد   ر أن  و  ص  ت  الخالف ل ي   ألن   ؛لممبتدأمخالف  ما يكون من اثنين وا 
 .(1)ك  ا أمام  زيد   :قالي   ا فكان ينبغي أن  فصاعد  

، (2)ك  أمام   استقر   زيد   :فيو قديروالت   رقد  م   بفعل ينتصب وأن   إلى ون البصري   وذىب     
 زيد   :األصل في قولك أن   فذكروارف من معنى،  نو الظ  بما تضم   وا لذلكواحتج  
راد فيو معنى من أسماء األمكنة أو األزمنة ي   اسم   رف كل  الظ   ، إذك  في أمام  :  ك  أمام  

يا دخمت رابطة ألن   ؛ق بوليا من شيء تتعم   ل بد   وحروف الجر ه  في وفي حرف جر   
ر قد ه ى ي  ز حت  لم يج   ولو قيل: من زيد   من زيد   عجبت   :تربط األسماء باألفعال كقولك

رف صل الفعل بالظ  الحرف فات   ف  ذه ح   ، ثم  استقر   ر  د ه ق بو، فق  ا يتعم  شيئ   لحرف الجر ه 
 . (3)ر مع الحرفقد  رف كما ىو م  ر مع الظ  قد  م   فنصبو فالفعل الذي ىو استقر  

 قدير زيد  والت   (و ينتصب بتقدير اسم فاعل )مستقر  وذىب بعضيم إلى أن         
اسم  ألن   ؛لى من تقدير الفعلتقدير اسم الفاعل أو   موا ذلك بأن  ، وعم  4))ك  أمام   مستقر  

ا وجب سم ىو األصل والفعل فرع فمم  واإل ق بو حرف الجر ه يتعم   الفاعل اسم يجوز أن  
 .(5)لى من تقدير الفرعتقدير أحدىما كان تقدير األصل أو  

ل  قدير استقر  ت  ال أن  ن بي  سم، فالفعل  عمى اإل نباري  األأبو البركات ح وقد رج        
في العمل، واسم  األصلاسم، والفعل ىو  فعل ومستقر   استقر   ن  أل ذلك بوعم   مستقر  

 في العمل، واستدل   األصلما ىو  ر  د ه ير عامل ق  دا وجب تقلم  و  الفاعل فرع عميو،
جممة  إل  ل تكون  يافإن  بصمة الموصول  مستقر  ر ل قد  ىو الم   استقر   أن  عمى 
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وما أشبو ذلك  ك  والذي وراء   ك  الذي أمام   رأيت   :رف يكون صمة لمذي نحوالظ  و 
 ؛الكان مفرد   ر اسم الفاعل الذي ىو مستقر  قد   جممة فمو كان الم  مة ل تكون إل  والص  
ن  اسم الفاعل مع الض   ألن   والمفرد ل يكون صمة،  ،امفرد  ما يكون مير ل يكون جممة وا 

 .(1)مير يكون جممةالفعل مع الض   ألن   ر الفعل الذي ىو استقر  قد  يكون الم   فوجب أن  

 زيد   ك  أمام   :قولك في األصل ألن  بفعل محذوف؛  ينتصب وأن   إلى ثعمبوذىب      
 عمى امنصوب   فبقي منو رفبالظ   واكتفى مطموب غير وىو الفعل فحذف ك  أمام   ل  ح  
(2)الفعل مع عميو كان ما

. 

ا بفعل معدوم يكون منصوب   ي إلى أن  يؤد ه  وبأن  ذلك  نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
ا في ر  قد  ا أو م  ا موجود  ر  ظي  يكون م   ا أن  م  إا والفعل ل يخمو ا وتقدير  وجو لفظ   من كل ه 

ا ا في حكم الموجود كان معدوم  ر  قد  ا ول م  ا موجود  ر  ظي  ا إذا لم يكن م  حكم الموجود فأم  
و ل أن  ب إليو ب  ى  عمى خطأ ما ذ   ، ثم استدل  وجو والمعدوم ل يكون عامال   من كل ه 

 . (3)ةحوي  ة ول يشيد لو شاىد من العمل الن  نظير لو في العربي  

 :مس املرعوع بعد لولالعامل يف ال       

، (4)ك  ألكرمت   لول زيد   :سم بعدىا نحولول ترفع اإل ون إلى أن  ذىب الكوفي        
 :قدير في قولكالت   ألن   ؛سمبة عن الفعل الذي لو ظير لرفع اإليا نائأن  وا لذلك بواحتج  
ا يم حذفوا الفعل تخفيف   أن  إل   ،ك  ألكرمت   ك  من إكرامه  لو لم يمنعني زيد   ك  ألكرمت   لول زيد  

ا منطمق   ا أنت  أم   :ىذا بمنزلة قوليم وزادوا ل عمى لو فصار بمنزلة حرف واحد وصار
ب ةن بن اف  خف  قال  معك   ا انطمقت  منطمق   كنت   ن  إ :قدير فيووالت   معك   انطمقت     :د 
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      نَ َفر   َذا أْنتَ  أمَّا ُخَراَشةَ  أبَ 

 (1) الضَُّبعُ  أْتُكْلُهمُ  لَْ  يَ قَ ْومِ  فَإنَّ  
 
 

ا عن الفعل كما عوض   ذا نفر فحذف الفعل وزاد ما عمى أن   كنت   ن  إ :قدير فيووالت  
يا عمى أن   والذي يدل   ،سبا عن إحدى ياءي الن  كانت األلف في اليماني عوض  

 يجمع بين العوض لئال   ؛و ل يجوز ذكر الفعل معياعوض عن الفعل أن  
 .(2)ضوالمعو  

الواقع بعد لول، فذىب قسم  سمين مختمفين في العامل في اإلالكوفي   أن   ووجدت         
إلى  أي  ىذا الر   ب  سه سم المرفوع بعد لول ىو لول، ون  العامل في اإل منيم إلى أن  

 .(3)اءالفر  

ما الحرف إن   أن  بوا لذلك ، واحتج  (4)بتداءو يرتفع باإلون إلى أن  وذىب البصري         
تدخل عمى الفعل  دون الفعل بل قد سمباإل تختص   ا ولول ليعمل إذا كان مختص  

م وحسم قال كما تدخل عمى اإل  :الظفري   الج 

تُ ُهمُ  قد إّنِ  كَ ر  دَ  رَّ ًل دَ        رمي ْ

  (5) ملَْحُدودِ  يُعْذر  وًل ُحِدْدتُ  َلْوًلَ  
 
 

ل  فوجب أن   يا ل تختص  عمى أن   فأدخميا عمى الفعل فدل   ت  د  ده فقال لول ح       
ذا لم تكن عاممة وجب أن    .(6)بتداءا باإلسم مرفوع  يكون اإل تكون عاممة وا 
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بة مع ل لو التي في ىذا البيت ليست مرك   بأن  ذلك  نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
ن   ك  ألكرمت   لول زيد   :بة مع ل في قولككما ىي مرك   عمى أصمو من  ما لو حرف باق  وا 

ل مع الماضي  ألن  ؛ يء لمتناع غيره ول معيا بمعنى لمامتناع الش  للة عمى الد  
 .(1)و قال قد رميتيم لو لم أحدبمنزلة لم مع المستقبل فكأن  

 :ال ضاعة

 :علة حذف التنوين من املضاف

 تدل   واإلضافة نفصالاإل عمى يدل   نوينالت   ذلك بأن   نباري  األأبو البركات ل عم        
 واإلضافة وتمامو سماإل بانقطاع ن  ؤذه ي   نوينالت   ؛ ألن  بينيما يجمعوا فمم صالت  اإل عمى
 .(2)محال واحدة حالة في منفصال   صال  مت   يءالش   وكون  صالت  اإل عمى تدل  

ليه  رر  عل    :املضاف ا 

 بمعنى نه ي  ضرب   عمى كانت الم   اإلضافة ذلك بأن   نباري  األأبو البركات ل عم        
 إليو المضاف في فعمل مقامو المضاف قام الجر ه  حرف وحذف من وبمعنى مالال  
الجر ه  حرف يعمل كما الجر  

(3). 

ليه  :الفصل بني املضاف واملضاف ا 

رف و يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليو بغير الظ  ون إلى أن  ذىب الكوفي       
 اعر:بقول الش  وا عمى ذلك عر، واستدل  وحرف الخفض لضرورة الش ه 
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      ِبَزجَّة اتُ هَ جْ جَ زَ ف َ 

 (1) مزاده أيب القلوصَ  زَجَّ  
 
 

ففصل بين المضاف والمضاف إليو بالقموص وىو  أبي مزاده القموص   والتقدير زج  
 .(2)مفعول وليس بظرف ول حرف خفض

قامةمحمول عمى حذف المضاف  وبأن  ذلك  نباري  األأبو البركات  د  وقد ر         وا 
 .(3)صفتو مقامو

رف وحرف الجر ه و ل يجوز ذلك بغير الظ  ون إلى أن  وذىب البصري       
موا ، وعم  (4)

 .الفصل بينيما بمنزلة شيء واحد فال يصح   إليوالمضاف والمضاف  ن  أذلك ب

 :ء ا  ى هفسها ضاعة الش  

، يء إلى نفسو إذا اختمف المفظانو يجوز إضافة الش  ون إلى أن  ذىب الكوفي       
  :ي  ره ي  م  اعي الن  عمى ذلك بقول الر  وا واستدل  

   (5) الشَّعارا واْجتَ َنبَ  السَّْيلِ  َمَدبَّ       َيَُْدو الَغْريبِّ  جاِنبَ  وقَ رَّبَ 
 
 

 

و محمول عمى حذف المضاف إليو و كم  ذلك بأن   نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
قامة صفتو مقامو  .(6)وا 
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 بيا رادي   ماإن   اإلضافة أن  موا ذلك بل يجوز، وعم  و ون إلى أن  وذىب البصري       
 كان تعريف فيو كان لو وألن   ؛بنفسو ف  يتعر   ل يءوالش   خصيصوالت   عريفالت  

ن   اإلضافة عن امستغني    من أبعد اسمو إلى بإضافتو كان تعريف فيو يكن لم وا 
 يجوز ل  أ فوجب اسمو إلى اسمو بإضافة آخر اشيئ   يصير أن   يستحيل إذ عريفالت  
 . (1)افق  مت   لفظيما كان لو كما

عريف بيا الت   راد  ما ي  اإلضافة إن   ألن   ؛و ل يجوزأن   ىون إلوذىب البصري       
عن  امستغني  و لو كان فيو تعريف كان ألن   ؛ف بنفسويء ل يتعر  خصيص والش  والت  

ن   ،اإلضافة عريف إذ الت   من سمو أبعداإلى  بإضافتولم يكن فيو تعريف كان  وا 
 يجوز كما لو كان ل  خر بإضافة اسمو إلى اسمو فوجب أا آيصير شيئ   يستحيل أن  
 .(2)افق  لفظيما مت  

 :ما ل ينرصف

 ، وىي:تسع رفالص   تمنع التي العمل      

 وزن  عمى فرع الفعل وزن  أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل : وىو فرع: وعم  الفعل وزن 
 .سماإل

 عمى فرع الوصف أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل فرع: وعم  : وىو الوصف
 .الموصوف

 .ذكيرالت   عمى فرع أنيثالت   أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :أنيثالت  
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 ون والن   األلف أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :ائدتانالز   ون والن   األلف
 أنيثالت   عالمة دخول امتناع في أنيثالت   عالمة مجرى  يجريان يماألن   فرع ائدتانالز  

 .حمراة قالي   ل كما وسكرانة عطشانة قالي   ل وأن   ترى  أل ؛عمييما

 .نكيرالت   عمى فرع عريفالت   أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :عريفالت  

 .ةالعربي   عمى فرع العجمة أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :العجمة

 .الواحد عمى فرع الجمع أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :الجمع

 قمتعم ه  وألن   فرع العدل أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :العدل
 .منو بالمعدول

 .اإلفراد عمى فرع ركيبالت   أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل وىو فرع: وعم   :ركيبالت  

 .رفالص   العمل ىذه منع بو وجة عم  

 فرع والفعل نابي   ما عمى افروع   كانت الم  يا: )ذلك بأن   نباري  األأبو البركات  لعم       
 .(1)(الفعل أشبيت فقد افرع   لكونو سماإل من أثقل وىو سماإل عمى

أبو البركات ل تان، وعم  ت فيو عم  د  جه  إذا و  رف إل  سم من الص  ول يمنع اإل      
 تقوم ةالعم   تكون  أن   إل   أصمو عن نقمو عمى تقوى  ل واحدةال ةعم  ال أن  بذلك  نباري  األ

 .(2)تينعم   مقام ةعم   لقيام واحدة ةبعم   رفالص   من عمن  ي   فحينئذ   تينعم   مقام

  :نوينوالت   ف ارجر  مس املمنوع من الرص   معع ال  عل  

 :نه ي  ذلك بنقطت   نباري  األأبو البركات ل عم        
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 ب  ج  و   رفالص   ع  ن  م   ب  وجه ي   ما د  جه و   افمم   رفلمص   عالمة وألن   نوينالت   ع  نه م  و إن   .1
  . لو اتبع   الجر   ع  نه وم   ف  حذ  ي    أن  

 الفعل أشبو وألن   رفالص   من ع  نه م   ماإن   وألن   اع  ب  ت   ل أصال   الجر   ع  نه م   ماإن   ون  إ .2
 .(1)أشبيو ما فكذلك تنوين ول جر   فيو ليس والفعل

 :صب يف ما ل ينرصفعىل الن   محل ارجر  

 ملح   وليذا شابيةم   صبوالن   الجر ه بين  أن  ذلك ب نباري  األأبو البركات ل عم       
 عمى صب  الن   ملح   افمم   المالس   ثوالمؤن   رالمذك   وجمع ثنيةالت   في الجر ه  عمى صب  الن  

 .(2)ىينا صبالن   عمى الجر   ملح   فكذلك المواضع تمك في الجر ه 

 :ال ضاعة  م أأومع الأل  والل    خوول يميع ما ل ينرصف ارجر  عل  

 ذلك بما يأتي: نباري  األأبو البركات ل عم  

 افمم   نوينالت   مع تكون  ل واإلضافة موالال   األلف ألن   نوينالت   فيو نمه أ   ون  إ .1
 .الجر ه  موضع في الجر   فدخمو نوينالت   فيو نمه أ   تد  جه و  

 فيو لجاز فيو نوينالت   كان ولو نوينالت   مقام قامت واإلضافة موالال   األلف ن  إ .2
 .مقامو قام ما فكذلك الجر  

 دخمو الفعل شبو عن د  ع  ب   افمم   الفعل شبو عن د  ع  ب   واإلضافة موالال   باأللف ون  إ .3
 المعنى فميذا واحدة ةعم   فيو ما بمنزلة صار قد وألن   الجر ه  موضع في الجر  
 .(3)واإلضافة موالال   األلف مع الجر   دخمو
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 :عرفضيل يف رضوفة الش  رصف أأععل الت  

موا عم  و ، عرأفعل منك ل يجوز صرفو في ضرورة الش ه  ون إلى أن  ذىب الكوفي       
ة قو   عمىوا ، واستدل  صاليا بوة ات ه صمت بو منعت من صرفو لقو  ا ات  لم   ن  مه  ذلك بأن  

ثنية والجمع عمى لفظ ر والت  وليذا كان في المذك   ،صاليا بو بكونو عمى لفظ واحدات ه 
يدون أفضل من ، والز  نه ي  أفضل من العمر   دانه ي  واحد، نحو: زيد أفضل من عمرو، والز  

 . (1)صاليا بو فميذا ل يجوز صرفوة ات ه عمى قو   العمرين، وما أشبو ذلك فدل  

رف ليس لو تأثير في منع الص   ن  صال مه ات ه  ن  أذلك ب نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
ن   قد  يمأن  عمى ذلك  رف وزن الفعل والوصف والذي يدل  ر في منع الص  ما المؤث ه وا 

 .منك   خير   زيد   :قالوا

تقوم مقام اإلضافة وكما ل يجوز الجمع بين  ن  مه  بأن   إليوزوا ما ذىبوا عز   ثم        
بأحدىما عن اآلخر  ي  غنه من دلئل األسماء فاست   دليالنه  يمانوين واإلضافة ألن  الت  

 .(2)فضيل وبين ما يقوم مقام اإلضافةفعل الت  أفكذلك ل يجوز الجمع بين 

 أن  و كان يجب ن  أرف، فذكر ذلك بمنعو من الص   نباري  األأبو البركات  د  وقد ر       
 .(3)في موضع الجر ه  ر  ج  ي  

وذلك  واإلضافة نوينالت   بين الجمعسبب عدم جواز  نباري  األأبو البركات ن بي   ثم       
 :نه ي  بنقطت  
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 نا الجمع  ز  نكير فمو جو  عمى الت   نوين يدل  عريف والت  عمى الت   اإلضافة تدل   ن  إ *
بين عالمة تعريف وعالمة تنكير في كممة  ع  م  ج  ي   ى ذلك إلى أن  بينيما ألد  

 .ان ل يجتمعاند  ان والض ه ضد  دة وىما واح
بينيما  نا الجمع  ز  نوين عالمة الفصل فمو جو  اإلضافة عالمة الوصل والت   ن  إ *

بين عالمة وصل وعالمة فصل في كممة واحدة  ع  م  ج  ي   ى ذلك إلى أن  ألد  
   .ان ل يجتمعاند  ان والض ه وىما ضد  

سم، من عالمات اإل نه ي  بين عالمت  و يجوز الجمع ن  أ نباري  األأبو البركات  نبي   ثم       
له ج  بالر   مررت   :وذلك نحو

(1). 

 بو ن  صال مه ث لت ه ؤن  ع ول ي  جم  ول ي   ىثن  و ل ي  إن  قوليم  نباري  األأبو البركات  د  ور      
 بثالث نقاط:

 :ك إذا قمتألن   ؛ن معنى المصدرو تضم  ث ألن  ع ولم يؤن  جم  ولم ي   ن  ث  و لم ي  ن  إ .1
فجعل موضع يزيد  ك  عمى فضمه  زيد  ي   زيد   ل  ض  كان معناه ف   منك   أفضل   زيد  

ول  رانه ا والفعل والمصدر مذك  ن معنى المصدر والفعل مع  فضمو أفضل فتضم  
 .نيما تدخميما تثنية ول جمع فكذلك ما تضم  

ذكير و مضارع لمبعض الذي يقع بو الت  ث ألن  ع ولم يؤن  جم  ولم ي   ن  ث  و لم ي  ن  إ .2
 .ثنية والجمع بمفظ واحد أنيث والت  والت  

سماء التي تنفرد ما تمحق األثنية والجمع إن  الت   ع ألن  جم  ولم ي   ن  ث  ما لم ي  إن   .3
ز تثنيتو ول جمعو كما عمى فعل وغيره فمم يج   ب يدل  سم مرك  إبالمعاني وأفعل 

وزمان،فوحد عمى معنى  ا يدل  ب  ا كان مرك  ز تثنية الفعل ول جمعو لم  لم يج  
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إضافتو  أن  ن بقميل الكالم عن كثيره، ثم بي   ا لمكالم واستغناء  الفعل اختصار  
  .(1)و جرى مجرى الفعلألن  ة ي  غير حقيق

األصل في األسماء  بأن  موا ذلك وعم  و يجوز صرفو، ن  أ إلىون وذىب البصري       
ن  يا الص  كم ه  تدخميا عمى خالف رف ألسباب عارضة ع بعضيا من الص  من  ما ي  رف وا 

تمك األسباب العارضة التي  د  ىا إلى األصل ولم يعد  اعر ر  الش   ر  األصل فإذا اضط  
 :ابغةالن  قال دخمت عمييا 

 (2).............................        .............َقصائد   فَ ْلَتْاتِيَ ْنكَ 

ى حص  ا ل ي  ذلك مم  ىا إلى األصل إلى غير د  و ر  فصرف قصائد وىي ل تنصرف ألن  

 عزصزف ها ينصزف يف ضزورة الشّ كُزْتَ.    (3)في أشعارىم كثرة  

صرف ما  ك  ر  ت  و يجوز إلى أن   وأبو عمي الفارسي  ، ون واألخفشذىب الكوفي  
، قال األشعاروا عمى ذلك بغير قميل من واستدل   ،عرينصرف في ضرورة الش ه 

 :األخطل

      َهَوتْ  إذْ  ِبلَكَتاِئبِ  األزَاِرقُ  طََلبَ 

 (4) َغُدورُ  الن  ُفِوسِ  َغائَِلةُ  ِبَشِبيبَ  
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قل الذي كثرة الن  ب ل ذلك، وعم  ينمذىب الكوفي   نباري  األأبو البركات  حوقد رج  
 ك  ر  و ل يجوز ت  ن  أ إلىون وذىب البصري  .(1)تو في القياسذوذ ل لقو  خرج عن حكم الش  
صرف ما  ك  ر  نا ت  ز  رف فمو جو  األصل في األسماء الص   ألن   ؛صرف ما ينصرف

 أن   ي إلىا يؤد ه ولكان أيض   ،ه عن األصل إلى غير أصلد ه ى ذلك إلى ر  ينصرف ألد  
 .(2)يمتبس ما ينصرف بما ل ينصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .514/ 2 :اسإنصاف يف مسائل اخلمافينظر:1
 .514/ 2 نفسه:ادلصدر  :ينظر 2
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 اخلامتة

 :ياأىم ه  عند ىينا قفسأ ميم ة، نتائج عن راسةالد ه  ىذهه  أسفرت     
عالم كبير ذو مقدرة عظيمة عمى  نباري  أبا البركات األ البحث أن   ثبت لي بعد -

 .حوي  عميل الن  الت  
ي جاء معظميا في كتاب   نباري  العمل التي ذكرىا األ وجدت بعد البحث أن   -

 ة.اإلنصاف وأسرار العربي  
 ح أغمب آرائيم.و رج  المذىب؛ ألن   بصري   نباري  أبا البركات األ ظير لي أن   -
، فقد نباري  ا عمى أبي البركات األا كبير  أثر   اقه الور   لبنه  البحث أن  ثبت بعد  -

 وافقو في أغمب ما قال بو من العمل.
عر، فقد كان ذو دراية واسعة بالش ه  نباري  أبا البركات األ خمص البحث إلى أن   -

 حيحة لمبيت ىي كذا.الرواية الص   يذكر في ردوده أن  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖ7 
 

 املصادر واملراجع

 القزآن الكزين

 د بن عبيد هللا بن أبي سعيدحمن بن أبي الوفاء محم  ة: عبد الر  أسرار العربي    .1
، 1بيروت، ط –، تحقيق : د.فخر صالح قدارة،  دار الجيل ىـ(577)تاألنباري  
 .م1995

ر  ر ه د بن الس  ألبي بكر محم  -حواألصول في الن    .2 اج )ت ي بن سيل المعروف بابن الس 
 ىـ(.316

 نباري  د األين بن محم  حمن كمال الد ه أبو البركات عبد الر   في جدل اإلعراب: اإلغراب .3
ة، وري  فغاني، مطبعة الجامعة الس  ني بتحقيقو:سعيد األم لو وع  ، قد  (ىـ577)ت

 .وما بعدىا 115م:1957-ىـ1377
ين: أبو البركات عبد ين والكوفي  ين البصري  حوي  اإلنصاف في مسائل الخالف بين الن    .4

 .دمشق –، دار الفكر ىـ(577)تد بن أبي سعيد األنباري  حمن بن محم  الر  
ة مكتب ،ىـ(774)تأبو الفداء رشي  ياية: إسماعيل بن عمر بن كثير الق  البداية والن ه   .5

 ة.مبناني  المعارف ال  
ىـ( 817د بن يعقوب الفيروز آبادي)تحو والمغة: محم  ة الن  مغة في تراجم أئم  الب    .6

 –الكويت  - راث اإلسالمي  ، جمعية إحياء الت  1، طري  د المصتحقيق : محم  
 .81 ىـ:1417

 
، ىـ(616)تالعكبري   ين:أبوالبقاءين والكوفي  ين البصري  حوي  بيين عن مذاىب الن  الت    .7

، سالمي  ن سميمان العثيمين، دار الغرب اإلحمن بكتور عبد الر  تحقيق ودراسة:الد  
 .م1986 -ىـ1416، 1لبنان، ط-بيروت

 



ٖ0 
 

 

ين حسن بن قاسم بن عبد هللا د بدر الد ه أبو محم  اني في حروف المعاني: الجنى الد    .8
 -ين قباوة ، تحقيق: د فخر الد ه ىـ(749)تالمالكي   المصري   بن عمي  المرادي  ا

 -ىـ  1413لبنان،  –، دار الكتب العممية، بيروت 1د نديم فاضل، طاألستاذ محم  
 .م 1992

يير أبو عثمان ، الش   ، يثي  الم   بالولء ، محبوب الكناني  بن  بحر عمرو بن:الحيوان .9
 .5/12ىـ:1424بيروت،  –ة ىـ(دار الكتب العممي  255بالجاحظ)ت

د عمي ، تحقيق: محم  ىـ(392)تيأبو الفتح عثمان بن جن ه  الخصائص:  .11
 .بيروت –ار، عالم الكتب ج  الن  
ين، دار الكتب الد ه م لو ميدي ناصر ف قوافيو وقد  ديوان األخطل:شرحو وصن    .11

 .م1994 -ىـ1414، 2لبنان، ط -ة، بيروتالعممي  
شر فرانتس قو راينيرت فايبرت، بيروت، دار الن  ، جمعو وحق  ي  ره ي  م  اعي الن  ديوان الر   .12

 .م1981 -ىـ1411شتاينر بفيسبادن، 
بيروت ة، اتر، دار الكتب العممي  اس عبد الس  :شرح وتقديم: عب  بياني  ابغة الذ  ديوان الن   .13

 .م1996-ىـ1416، 3لبنان، ط -
اء، ابن ع  حمن بن محم  مى الن حاة: أحمد بن عبد الر  ع الر د   .14  مي  خير الم  م  د، ابن م ض 

ا، د إبراىيم البن  كتور محم  ىـ(، دراسة وتحقيق: الد  592 تاس )، أبو العب  القرطبي  
 .127م:  1979 -ىـ  1399عتصام، ، دار اإل1ط

 
، تحقيق : د.حسن ىـ(392)تيصناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جن ه  سر   .15

 .م1985دمشق،  –، دار القمم 1ىنداوي، ط
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 بن أحمد العكري   ذىب، عبد الحي   ن  ىب في أخبار م  شذرات الذ   .16
 .ة، دار الكتب العممي  ىـ(1189)تالدمشقي  

تصحيح وتعميق:  ،ىـ(686)تين األستراباذيالد ه  رضي   عمى الكافية، ضي  شرح الر   .17
 . م1978 -ىـ1398يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس ، 

د بن عمر بن قاضي أبو بكر بن أحمد بن محم   ، ةافعي  طبقات الش   .18
بيروت  -، تحقيق : د. الحافظ عبد العميم خان، عالم الكتب 1، طىـ(851)تشيبة

 .ىـ1417 -
، 1، طميمي  د.صبح الت   ، تحقيق:ىـ(392)تيأبو الفتح عثمان بن جن ه  :ثنيةعمل الت   .19

 .1992، القاىرة -ة  يني  مكتبة الثقافة الد ه 
، تحقيق : محمود ىـ(381)تاقد بن عبد هللا الور  الحسن محم   وحو: أبعمل الن   .21

 -ىـ  1421 -ة عودي  ياض / الس  الر   –شد ، مكتبة الر  1رويش، طد الد  جاسم محم  
 .م1999

، 1اس، ط، تحقيق: إحسان عب  ىـ(764)تد بن شاكر الكتبي  فوات الوفيات: محم   .21
 .م1974بيروت،  –دار صادر 

الم ، تحقيق عبد الس  ىـ(181)تبشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويوأبو الكتاب:  .22
 .د ىارون، دار الجيل ـ بيروتمحم  

ين عبدهللا بن الحسين بن الد ه  أبو البقاء محب   باب في عمل البناء واإلعراب،الم   .23
 -، دار الفكر1تحقيق : غازي مختار طميمات، ط ،ىـ(616)تالعكبري   عبدهللا
 .دمشق

، دار ىـ(711)تفريقي المصري  إلد بن مكرم بن منظور السان العرب: محم   .24
 .1بيروت، ط -صادر

،  ىـ(577)تنباري  د األين بن محم  حمن كمال الد ه أبو البركات عبد الر   ة:دل  لمع األ .25
 .م1957-ىـ1377ة، وري  ة الجامعة الس  ، مطبعفغاني  األ ني بتحقيقو:سعيدم لو وع  قد  
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، ىـ(392)تحوي  الن   ي الموصمي  أبو الفتح عثمان بن جن ه  :ةمع في العربي  الم   .26
 .الكويت –ة س، دار الكتب الثقافي  تحقيق:فائز فار 

ين أبو عبد هللا ياقوت معجم األدباء: إرشاد األريب إلى معرفة األديب: شياب الد ه  .27
دار  ،1اس، طإحسان عب   تحقيق: ىـ(:626 ت) الحموي   ومي  هللا الر   عبدبن ا

 .1973 /5م: 1993 -ىـ  1414، بيروت، الغرب اإلسالمي  
، ىـ(538)تمخشري  ل في صنعة اإلعراب: أبو القاسم محمود بن عمر الز  المفص   .28

 .1993، 1بيروت،  ط –تحقيق: د.عمي بو ممحم، دار ومكتبة اليالل 
ىـ( تحقيق: 285د )ت د بن يزيد،المعروف بالمبر  اس محم  العب   بي: ألقتضبالم .29

 بيروت. -د عبد الخالق عضيمة، عالم الكتبمحم  
أبو  بن الجوزي  اد حمن بن عمي بن محم  مم: عبد الر  المنتظم في تاريخ المموك واأل .31

 ه.1358بيروت،  -، دار صادر1ىـ(، ط597الفرج)ت
د بن ين أحمد بن محم  اس شمس الد ه أبو العب    :مانوفيات األعيان وأنباء أبناء الز   .31

 –اس، دار صادر ، تحقيق: إحسان عب  ىـ(681)تكانأبي بكر بن خم ه 
 .5/342بيروت:
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 ملّخص البحث

 

     ًّ  لى صواب م إبها المتكلِّ  , لٌهتديَ حٌنما وضع علماء اللغة لواعد الكالم العرب

 جلها سباب التً من ألون, وٌشرحون األٌعلِّ  اعن الخطؤ فٌه أخذو الكالم وٌبتعدَ 

 ى بلغت جاء الخلٌل, وتلمٌذه سٌبوٌه حتّ  نْ ا من األحكام, وما إالكالم حكمً  استحكّ 

 ن الكثٌر منها, وراح ة ذروتها فً عصرهما, وكتاب سٌبوٌه تضمّ حوٌّ علٌالت النّ التّ 

 ى ظهرت مدرستا البصرة والكوفة, الخالف بٌن العلماء حتّ  رَ ثُ لون, وكَ العلماء ٌعلِّ 

 لشرح  علٌل أداةً خذٌن من التّ رائهم متّ ٌتمّسكون بآ نِ ٌْ من المدرستَ  فؤخذ علماء كّل  

 صحابها ة وكان أرفت بالمدرسة البغدادٌّ ظهرت مدرسة أخرى عُ  وجهة نظرهم, ثمّ 

 ان هذه ن أركواب, ومِ لى الصّ حون ماٌرونه ألرب إرجِّ ٌُ  ثمّ  نِ ٌْ رفَ عرضون رأي الطّ ٌَ 

 ـ(, إذ كان عالًما كبًٌرا ذا ممدرة ه77٘)ت  م أبو البركات األنباريّ المدرسة العال

 ٌن ح أغلب آراء البصرٌّ إذ رجّ  المذهبِ  , وكان بصري  حويّ علٌل النّ عظٌمة على التّ 

 نصاف فً مسائل الخالف, ً اإلة, وكانت معظم العلل التً ذكرها فً كتابَ حوٌّ النّ 

 ة.وأسرار العربٌّ 

 فمد وافمه فً أغلب  وكان البن الوّراق أثر كبٌر على أبً البركات األنباريّ     

عر, فمد كان ٌذكر فً ذا دراٌة بالشِّ  نباريّ ه من العلل, وكان أبو البركات األمالال ب

 .حٌحة للبٌت هً كذاواٌة الصّ أثر الرِّ ردوده 

 

 

CONCLUSION 
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   When Arabian linguistics put Arabic language rules to be 

guide for speaker to right speech and getaway from mistake, 

they give reasons&explains the reasons for which the speech 

deserve judge from all judgments. 

   But when Al-Khalil and his student”Sibawayh”, the 

grammatical edits reached its peak in their time, and 

Sibawayh’s book includes a lot of them and the scientists has 

begun give reasons, and much disagreements get between 

them till appearance of two schools,Basra and Kufa,and 

scientists from each school stick in their opinions by putting 

reasoning tool a method for explaining their opinions. 

    Meanwhile another school had appeared known as 

“Baghdadi school” and it's owners were show both teams and 

choose what's they see close to the right. From this school’s 

chairman's was the scientists, Abu Al.Barakat Al.Anbari (dead 

٘77 A.H) which was great scientist having  great capacity for 

grammatical reasoning and he was Basrian in  inclination, 

optimizes Basrians grammatical openions. most grammatical 

reasons they mentioned them were contained in two books, 

Al.Insaf fi masaeel Al.khilaf and, Asrar Al.arabia, respectly. 

   For Abn Al.waraq was great favor upon Abi Al.Barakat, 

because he agree with him for most whats they claimed in 

grammatical reasoning.  Abu Al.Barakat had great knowledge of 

poultry therefore he was mention in his replies the correct text 

of such a poetic verse. 


