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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد هلل رّب العاالمين   والالا و والسا ل  لا          

بياء والمرسلين الهادي األمين أبا  القاسام محماد أشرف األن

بن  بد هللا  وآله األبرار المنتجبين   وصحبه الميامين وبعد 

: 

فمن األهميّة أن تُدرس آراء النحويين الذين  اشوا ف  

المرحلااة التاا  ساابقا انحااراف الاادرس النحااوي  اان مسااار  

 األصيل قبل أن تتعقّد مسائله وتشاوبه ماااهيم  لام المن ا  

فهذ  المرحلة تعّد من أهم المراحل ف  حياو الادرس النحاوي 

  ومن الجدير باالهتمال أن يُجما  تاراأ أول ال النحااو الاذين 

 ايشاااوا تلااال المرحلاااة التااا  ت شاااء  ااان نالاااا ة ا راء 

النحويّااة وولوصااها ودمااة للتااراأ النحااوي المنسااوب  لاا  

ثام  ومان لماء العربيّة األجا ء  ووفااء ألسا فنا العءمااء   

وقاا  اوتيارنااا  لاا  نحااوّي كوف   اااي فاا  القاارنين ال ااان  

وال الااا الهجااريين مرحلااة اادهااار الاادرس النحااوي ونمااّو  

 .وت ّور  

وكان ساب  اوتياار هاذا النحاوّي   انّاه لام نجاد دراساة  

تناولاا آراء  النحويّااة بالادرس   وأنّااه مان أ اا ل النحااويين 

النحويّة يجد بعا   المبّراين ف  بي تيه   والمتالاّح المءان

الشااذراا المتناااثرو التاا  تشااير  لاا  آرائااه النحويّااة   فعماادنا 

 ل  استقالااء مااّدو البحاا وجما  هاذا الشاتاا المتنااثر مان 

مالاادر    وقااد وقا  البحااا فا  مبح ااين ثاّم المبحااا األّول 

حياته ابتداء مان والدتاه حتّا  وفاتاه     أّماا المبحاا ال اان  

يّااة   وكااان ماانهث البحااا يعتمااد فتضااّمن  اارا آرائااه النحو

 ل  تأصيل المسألة التا  يتعلا  بهاا الارأي النحاوّي   ويعاّد 

ذلل بمنزلة التمهياد للارأي   كا  ت اون ف رتاه واثاحة   ثاّم 

 رثااه ومناقشااته   وصااوال  لاا  النتااائث التاا  أسااار  نهااا 

القادير  البحا تبعتها قائمة بموارد البحا   ونسأل هللا العلا 

قنا ف     اء صورو واثاحة  ان هاذا العاالم أن ن ون قد وف

 .الجليل   ومن هللا نستمد العون والتوفي 

 حياته: المبحا األول 

 :اسمه وموطنه 

هو أبو  بد هللا محمد بن أحمد بن  بد هللا ال ُاّوال
(1)

   

من أهل ال وفة
(2)

  نشأ فيها 
(3)

ثّم ف  بغداد  
(4)

 . 

 :م انته العلميّة 

كااان :) ) م أّن ثعلبااا كااان يقااول ذكاارا كتاا  التااراج     

أبااو  بااد هللا ال ااّوال حاذقااا بالعربيّااة   وكااان ساالمة حافءااا 

لتأديّة ما ف  ال ت    وكان أباو جعاار محماد بان قاادل حسان 

النءاار فاا  العلاال   وهااثالء ال  ثااة ماان مشاااهير أصااحاب 

((الاااااااّراء 
 (5)

  ووصااااااء القا اااااا  هااااااثالء ال  ثااااااة باااااا   

(األج ء)
(8)

 . 

الرواياا تدّل  ل  م اناة ال اّوال العلميّاة  وهناك بع 

 ذ يح   أّن ثعلبا كان ف  حلقة  لام يشارل لارواد    وبينماا 

: هو كذلل  ذ ورد شيخ يتوّكأ  ل   الا   فقال ألهل الحلقاة 

أفرجوا له حتّ  جلس  ل  جانبه   ثّم سأله  ان مساألة فقاال 

  فيهاا قال فيها أبو جعار الرؤاس  فيها كذا   وقال ال سائ: 

كذا   وقاال الااّراء فيهاا كاذا   وقاال هشاال فيهاا كاذا   وقلاا 

لان ترانا  أ تقاد فا  هاذ  المساألة  اّل : كذا   فقال لاه ثعلا  

جواباال   فالحمااد هلل الااذي بلغناا  هااذ  المسااألة فياال   فقااال 

 نّه ال ّوال أستاذ : من ي ون هذا الشيخ ؟ فقيل: الحاثرون 

ثعل 
(7)

ياة أّن ال اّوال كاان لاه شاأن   ويتّضح من هاذ  الروا

 ءاايم فاا  ناااس ثعلاا    وهااو رأس المدرسااة ال وفيّااة فاا  

اماناااه   وتاااّدل ايضاااا   لااا  أّن ال اااّوال كاااان مااان العلمااااء 

المحي ين بآراء  لمااء ال وفاة فا  المساائل النحويّاة   وقاد 

ي ون سب  ذهاب بع  المحادثين  لا  أّن ال اّوال لايس مان 

النحويين المبّراين
(6)

ه لم يشتهر لاه تالانيء  ألنّ  
(9)

يجما   

آراء  النحويّااة   و اّل فمااا دوا اا  هااذا ايجاا ل الااذي ي نّااه 

 ن لاام ( الحااذ )ثعلاا  لااه ؟ وكيااء يم اان ل علاا  أن يالاااه باا 

قد ال ي ون مشاهورا شاهرو . ي ن مبّراا بين ال وفيين ؟ نعم 

 .ال سائ  والاّراء   ول نه كان من كبار نحوي  ال وفة 

 : ه أساتذته وت مذت

ورد ف  بع  المالادر أنّه حّدأ  ن األصامع     
(12 )

  و نّااه كااان أحااد أصااحاب ال سااائ 
(11)

  والاااّراء 
(12)

أّمااا .  

ت مذتاه فقااد تلمااذ  لياه ثعلاا    كمااا أسالء البحااا   وساام  

(ه 248ا)منه أبو  مرو الدوري المقرئ
(13)

. 

 : طبقته 

 صااانّء الزبيااادي فااا  طبقاتاااه نحااااو ال وفاااة             

وجعلهاام سااا طبقاااا   و اااّد ال ااّوال ماان نحااوي  ال بقاااة 

 سلمة بن  اصم   وأبو  بد هللا ال ّوال   : الرابعة   وهم 

 

ومحمد بن قادل   وأحمد بن قاادل   ومحماد بان ساعدان 

  ومحمد بن حبي 
(14)

 . 

 :وفاته 

ذكاارا المالااادر أّن وفاتااه كانااا فاا  ساانة مااائتين     

وث أ وأربعين
(15)

 . 

 آراؤ  النحويّة: ل ان  المبحا ا

 :حّد االسم • 

فاا  الادرس النحاوي ربمااا لام يعاارف الحادود              

نشأته األول   وقد أوذا الحادود طريقهاا  لا  النحاو فا  ماا 

بعد   وأصبحا تأوذ حيّزا  واسعا  منه   وقد اجتهد ك يار مان 
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النحاااويين فااا  وثاااعها   وألبااا   باااد هللا ال ُاااّوال آراء فااا  

والاعل واألداو نقلها الب ليوس  ف  كتابه الحلل  ذ  حدّ االسم

 االسااام ماااا ا تورتاااه: وقاااال أباااو  باااد هللا ال ُاااّوال :)) قاااال 

((المعان  وانتسبا  ليه األوصاف 
(18)

  وقد استند ف  هاذا  

التحديااد  لاا  أساااس و يااا 
(17)

  ماان حيااا تمتّاا  األسااماء  

بالمعااااان    و م ااااان وصااااااها   و ااااارا هااااذا التحدياااااد 

غياار صااحيح   ألّن األفعااال تعتورهااا :))  ليوساا  بقولااه الب

((المعااان    وماان األسااماء مااا ال يوصااء 
(16)

  وهااذا يعناا   

و نّمااا هااو )) أّن هاذا الحااّد ال يم اان  ااّد  حااّدا  جامعااا  مانعااا    

((رسم وتقري    ألّن شروط الحّد أن يستغر  المحدود 
(19)

 

 سااام   ألّن   هنااااك جانااا  مااان الالاااّحة فااا  حاااّد ال ُاااّوال ل

األسااماء لهااا معااان م   ويم اان أن توصااء  جماااال   واألفعااال 

ّن لهااا معاان  ال بأصااالتها باذلل باال  تشاترك معهاا ماان حياا 

بار يتهااا  لاا  األسااماء   ول نّهااا ال توصااء   فالااّحة هااذا 

الحّد تءهر ف  هذا الجان  منه   وهو وصء تقريبا  ل سام 

 :حّد الاعل • 

  تحديااد الاعال و  ماتاه م لمااا اوتلاء النحااو فا        

اوتلاااااوا فاااا  تحديااااد االساااام و  ماتااااه
(22)

  باااادءا  ماااان  

سيبويه
(21 )

وأّماا :)) فقاد وثا  فا  كتاباه حاّدا  للاعال بقولاه 

الاعاال فأم لااة أوااذا ماان لاااس أحااداأ األسااماء   وبنيااا لمااا 

((مض    ولما ي ون ولم يق    وما هو كائن لام ينق ا  
(22)

 

( أبنياة وصايو وأواان )لاعال أم لاة أي   فسيبويه يرى أّن ا

فالاعال  نااد  ( المالاادر)أواذا مان لااس أحاداأ األساماء أي

مشت  من المالدر   ثّم قّسم األفعال  ل  الماثا    واألمار 

  والمضارع   وهذا التقسيم ال  ث  للاعال  اّل مساتقّرا  مناذ 

سيبويه   وقد  ورا سيبويه بأّن هناك كلماا  ّدها أفعااال 

لايس   و سا    : تثوذ من لاس أحداأ األسماء م ال   ولم 

ونعم   وب س
(23)

وفا  تالاّوري )) وقاال بعا  المحادثين .  

أّن ال لماا المعترا بها ينبغ   وراجها من طائااة األفعاال 

لتسلم حدود النحاو   و ل  رأسهم سيبويه   مان اال تاراا 

))
(24)

  ول اان  ن كانااا ساا مة حاادود النحااويين   والساايّما  

يبويه   فاا   وااراه هااذ  ال لماااا ماان طائاااة األفعااال فمااا ساا

الحلااول التاا  يم اان  يجادهااا لتلحاا  بقساام آواار ماان أقسااال 

 ال  ل   وه  ف  بع  جوانبها موسومة بع ماا الاعل؟

أّما أبو  بد هللا ال ُاّوال فقاد وثا  حاّدا  للاعال قاد يتّسام 

بالقالور  ويم ان أن يالاد   لا  الجازء األكبار مان طائااة 

الاعل :)) فعال   ول نّه ال يم ن أن يعّد حّدا  جامعا     ذ قال األ

((كّل كلماة دلّاا  لا  حادوأ فعال فا  بعا  األوقااا 
(25)

   

وهااذا التحديااد ال يم اان أن يحاايل باألفعااال جميعهااا   ألّن ماان 

لماا كاان الاعال يادّل  لا  )) األفعال ما ال يادّل  لا  الحادأ و

 وأوواتها ال تدّل  ل   الناقالة( كان)الحدأ والزمن فإّن 

 

الحاااادأ البتااااة يثيّااااد ذلاااال معناهااااا الااااو يا  وواقاااا  

((االستعمال
(28)

 .  

 :حّد األداو •  

مان مالا لحاا ال اوفيين ( األداو)مال لح        
(27)

   

  وقاااد ت اااون ( الحااارف)ويقابلاااه فااا  المالااا لح البالاااري 

:)) األدواا أشمل ف  المعن  من الحاروف   قاال السايوط  

ألفعاال ادواا الحروف وما شاكلها من األساماء ووأ ن  باأل

((والءاااااروف 
(26)

  وقاااااد اوتلاااااء النحوياااااون فااااا  حاااااّد  

الحااروف
(29)

  كمااا اوتلاااوا فاا  حااّد االساام والاعاال   ول ااّن  

اوت فهم ف  الحرف كاان أقاّل مان اوات فهم فا  الاعال
(32)

   

فقاد ذكار سايبويه أّن الحارف ماا جااء لمعنا  لايس باساام وال 

ثّم  وسوف  وواو القسم   والل ايثاافة ) ّل له ب فعل   ثّم م

ونحوها(
(31)

   أي نحو هذ  الحروف من حروف المعان     

ورأى الب ليوسااا  أن حاااّد سااايبويه صاااحيح ال م عااان 

فيه
(32)

أراد : ماا جااء لمعنا    فقيال : واوتلء ف  قوله ))  

ما جاء لمعن  واحد ولم يدّل  ل  معنيين كما ي ون ذلال فا  

ّن الاعل يدّل  ل  معن  وامان   فقد ميّز  من الاعال الاعل أل

  ثّم تأّول له أن ذلل المعن   نّما هو ف  غيار    فتميّاز  مان 

االسم الذي يدّل  ل  معن  ف  ناسه فيالير مميّزا من الاعل 

((واالسم
(33)

 . 

وقاال أباو  باد :)) وأورد الب ليوس  حّد ال ّوال بقوله 

جاااءا لمعناا  ليسااا باساام وال فعاال األداو مااا : هللا ال ااّوال 

))
(34)

  وهاذا التحدياد   واقعاا    ال ي اره  ان حاّد سايبويه  

للحاارف    نّمااا هااو م اااب  لااه بااالنّا سااوى أنّااه اسااتعمل 

باادال ماان الحاارف   وهااو ( األداو:) مالاا لحه ال ااوف  بقولااه 

يريد بااألداو حارف المعنا    لاذلل فإنّاه يعاّد متابعاا  لسايبويه 

 .ف ف  تحديد  للحر

 :جواا تقديم الاا ل المتاّلل بضمير الماعول • 

قرر النحاو أنّه ال يجوا ف  العربيّة  اود الضامير        

 ل  متأور لاءا  ورتبة والسيّما  ند جمهاور البالاريين
(35)

 

(صاحبها ف  الدار)  فيمتن  بايجماع نحو 
(38)

  ل ان هنااك  

أور مسألة و ف بين النحاويين فا   اودو الضامير  لا  متا

لاءااا  ورتبااة  تتالاال بموثااوع الاا اال    ذ أوجاا  النحويااون 

الاالال بااالماعول بااين الاا اال وفعلاه فاا  ثاا أ مسااائل
(37)

   

منها أن يتاّلل بالاا ال ثامير الماعاول   فاالجمهور يوجا  

فا  ذلاال فاا  الن اار تقاديم الماعااول
(36)

﴿ :  نحااو قولااه تعااال   

و ذا ابتلاا   بااراهيمُّ رب ااه 
(39)

﴿ يااولُّ ال يناااُ  :   وقولااه تعااال  

الءااالمين معاااذمرتُهم 
(42)

  ألّن فااا  تقااديم الاا ااال فااا  هاااذ   

وه  مساألة . المسألة  ود للضمير  ل  متأّور لاءا  ورتبة  

و فيّااة بااين النحاااو فاا  هااذا الموثاا 
(41)

ثااربُّ :) نحااو  

  وهااااذ  المسااااألة ممنو ااااة  نااااد جمهااااور ( غ ُمااااه اياااادا  

النحويين   وما ورد من ذلل تأّولو 
(42)

وأجااهاا أباو  باد .  

هللا ال ُّوال مان ال اوفيين
(43 )

وابان ( ها 215ا )  واألواا 

جنّااا  مااان البالاااريين
(44)

 وابااان مالااال 
(45)

مااان األندلسااايين 

ثربون  وثربا قومل بإ مال : محتّجين ف  الن ر بقولهم 

ثااربته : ال ااان    وقااد ح ااا  ساايبويه فاا  كتابااه   وبقااولهم 

و جااائز بإجماااع ح ااا  اباان اياادا  بإباادال ايااد ماان الهاااء وهاا

ثاارب غ مااه )  وفاا  كليهمااا مااا فاا  ( هاا  229ا)كيسااان

مان تقاديم ثامير الاا ال المتاّلال باه ثامير الماعاول ( ايدا

 لاااا  الماعااااول ماااان  ااااودو الضاااامير  لاااا  متااااأّور لاءااااا  

ورتباااة
  ً(48)

محتّجاااين شاااعرا  بقاااول النابغاااة.  
(47)

  وينسااا  

لغير 
(46)

  : 

                                   

جااازى رب اااه  نّااا   ااادي  

 بااااااااااااااااااااان حااااااااااااااااااااااتمم 

             

جزاءُّ ال  بم العادياا وقاد  

 فعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 

 
( هاا 868ا) وذهاا  بعاا  النحااويين ماانهم اباان النااا م

فااا  شااارحه  لااا  األلايّاااة
(49)

  والشااايخ والاااد فااا  شااارل 

التالريح
(52 )

 . ل  أّن هذا التقديم يرد ف  الشعر ثرورو 

: )) لمسااالل  لاا  حااين قااال اباان هشااال فاا  أوثااح ا

((والالحيح جواا  ف  الشعر فقل 
(51)

ا )  وقال ال ضاري 

وبق  قول ثالا وهو الحا  وهاو :)) ف  حاشيته ( ه 1267

((جوااهااا شااعرا  ال ن اارا  
(52)

( هاا 922ا)  وقااال األشاامون  
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وقد أجااا بعا  النحااو ذلال فا  الشاعر دون الن ار وهاو :)) 

((الح  واينالاف ألّن ذلال  نّماا ورد فا  الشاعر
(53 )

ولعاّل . 

هذا المذه  يعّد أك ر المذاه  تقبّ  ف  هذ  المساألة    ذ لام 

 يعتمد ال ُّوال ومن ذه  معه  ل  الجواا  اّل  ل  الشاهد 

الشااعري   و لاا  م ااالين ماان المن ااور   وقااد رّدهمااا 

وأّمااااا اي مااااال والباااادل :)) الشااايخ والااااد األاهااااري بقولااااه

 ذ األصاال وال  ياار فمسات نيان لمجي همااا  لاا  وا ف األصاال 

ر ثمير الغائ  با تراف ابن مالال وغيار   الشائ  تقّدل ماسم

فمت  جاء ما ي الاه ف  يعاّول  لياه فا  قيااس ماا لايس مان 

((بابه  ليه
(54)

وقد أيّد بع  المحدثين ذهااب ابان الناا م .  

وماا :))  ل  جواا هذ  المسألة فا  الشاعر ثارورو    ذ قاال

جاّواوا تقاديم الاا ال الملتابس  قاله هو صاحيح   ألّن الاذين

بضمير الماعول   لم يستشهدوا بآياا من القارآن ال اريم أو 

الحااديا النبااوي الشااريء   أو ماان من ااور العاارب الاالاايح   

و نّمااا قالااروا استشااهادهم  لاا  الشااعر وحااد    والشااعر ال 

((يم ن أن يعتمد أص  ف  وث  القوا د ال ليّة للعربيّاة
(55)

 

بولااة   و ن كانااا  بارتااه األوياارو فاا  أّن فهااذ  الحّجااة مق. 

الشااعر ال يم اان أن يعتمااد أصاا  فاا  وثاا  القوا ااد ال ليّااة 

للعربيّاة فيهاا نءار   ألّن الشاعر   فا  الواقا    ا تماد  لياه 

النحاو بوصاه ركناا  أساسايا  مان أركاان المااّدو اللغويّاة التا  

 .بُنيا  ليها القوا د النحويّة للعربيّة 

واا هاذ  المساألة فا  الشاعر لايس  لا  فالذهاب  ل  ج

سبيل الضرورو هو المذه  األقارب  لا  الالاواب مان حياا 

أّن هناك أك ار مان شااهد شاعري فضا   ان الشااهد المتقاّدل 

ورد دلي   ل  الجواا كقول الشا ر
(58)

: 

لّمااااااااااااا رأى طااااااااااااالمبُو ُ 

ااااااااااااااُروا  مالااااااااااااااعبا ُذ م

         

دُّ   اااااااااااااااا ُّ وكااااااااااااااااد لُّو  سُّ

ااااااااااااارُ   المقاااااااااااااُدورُّ  يُّن تُّالم

وقول الشا ر 
(57)

  : 

كسااااااا حلُمااااااه ذا الحلاااااام 

دم   أثااااااااااااااااوابُّ سااااااااااااااااثدُّ

            

ورقّاا  ناادا  ذا الناادى فاا   

 ذرا المجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 ًم 

 
وقول حّسان
(56 )

 : 

ولاااااااو أّن مجااااااادا  أولااااااادُّ 

 الاااااااااااااااااّدهرُّ واحااااااااااااااااادا

          ً 

مااان النااااس مأبقااا  مجاااُد ُ  

ما  الّدهرُّ م عم

وقول الشا ر
(59)

: 

جااازى بناااو  أباااا الغاااي ن م 

  اااااااااااااااااااااان كمبُّاااااااااااااااااااااار

 

ماااااااا و  ُحسااااااان م فمعااااااال م كُّ

ارُ  ااااااااااااااانمم  ى سم  يُجااااااااااااااازُّ

فهاذ  الشااواهد وغيرهااا 
(82)

تااّدل  لاا  ك اارو ورود هااذ   

. الءاهرو فا  الشاعر   مماا يقاّوي الاذهاب  لا  جوااهاا فياه 

والقول بجوااها ف  الن ار ال تثيّاد  الشاواهد الن ريّاة   وأنّاه 

يثّدي  ل  اهتزاا القا دو النحويّة الت  تقتض  وجاوب  ادل 

 .الضمير  ل  متأّور لاءا ورتبة  ود 

 

جواا الرفا  فا  تااب  المناادى المبنا   ذا كاان التااب  • 

 :مضافا 

قال ابن مالل         
(81)

 : 

تااااب ُّ ذي الضاااّم المضاااافُّ 

 (         ال  )دونُّ 

اااهُ نالااابا    كأاياااُد ذا   ألزم 

 الحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 

 
ف  هذا البيا يقرر ابن مالل أنّه  ذا كاان تااب  المناادى 

ياا : مول مضافا  غير مالاح  لأللء وج  نالابه نحاو المض

اياااُد صااااح ُّ  مااارو
 (82)

  وهاااذا التااااب   نّماااا يتوّجااا  فياااه  

النال  مرا او لمحّل المنادى   ويبين ابن هشال أحوال هاذا 

أن : وهاو ماا اجتما  فياه أماران   أحادهما :)) التاب  بقولاه 

مضااافا   أن ي ااون: ي ااون نعتااا  أو بيانااا  أو توكياادا    وال ااان  

نحو يا ايُد صاح ُّ  مرو و يا ايُد أباا  باد م ( ال)مجّردا  من 

((هللا   و يا تيُم كل هم   أو كل  م
(83)

 . 

: وألصالة نال  التاب  ف  هذا الباب فضل  لا  الرفا  

بااأن اشااترك معااه فاا  التاااب  المااارد   والشاابيه بااه   ووااا 

بالتاب  المضاف  ثافة محضاة
 (84)

ي   وهاو موثاوع الارأ 

قيد المناقشة   ألّن كّل منادى مضمول حّ  تابعه النال 
(85)

 

 . ل  األصل   ألّن أصله النال  

ول اّن أباا  باد هللا ال ُاّوال ذهاا  ماذهبا  م الااا  فا  هااذا 

التاب   ذ جّوا ف  هذا التاب  المضااف الرفا    قاال القرطبا  

وال يجوا الرف  فا  ال اان   ذا كاان مضاافا    :)) ف  تاسير  

((الد هذا التاب     اّل  ند ال ُّواليق
(88)

  والواق  أّن ال ُّوال  

لم ي ن الوحيد الذي ذه   ل  هذا المذه  بال ذكار األاهاري 

ح    ن جما ة من ال وفيين منهم ال سائ  والاّراء )) أنّه 

وال ُّوال جواا رفا  المضااف مان نعاا وتوكياد وتابعهم ابان 

((األنباري
(87)

 . 

راء ذهااب ال ُاّوال ومان وافقاه  لا  وقد ي اون الاداف  و

هاذا الارأي أنّااه أراد اطّاراد ح ام جااواا الرفا  والنالا   لاا  

تاب  المنادى المضمول  موما  سواء أكان هاذا التااب  مااردا  

مااا ))   أو مضااافا   ثااافة محضااة   أو غياار محضااة   ألنّااه 

سوى المضاف المذكور يجوا رفعه ونالبه   وهو المضاف 

يا ايُد ال ريُم األب م برفا  : فتقول . لمارد المالاح  ألل   وا

ال اااااريم ونالااااابه   وياااااا اياااااُد الءرياااااُء برفااااا  الءرياااااء 

((ونالبه
(86)

فأراد بذلل أن ي ّرد ح م ايجااو  ل  التااب  .  

 .   المضاف  موما استح اما  للقا دو 

االسااتاهاميّة المجاارور  لاا  تمييااز ( كاام)حماال تمييااز • 

 :      ال بريّة ( كم)

( أّي  ااادد)اسااتاهاميّة بمعناا  : لاا  نااو ين  (كاام) 

(ك يااار)ووبريّاااة بمعنااا  
(89)

  فاااإن كاناااا اساااتاهاميّة كاااان  

تمييزهااا ماااردا  منالااوب ا   و ن كانااا وبريّااة كانااا للت  ياار  

وي ون تمييزها م اوثا    ويجوا فيه ايفراد والجما 
(72)

  .

ال ف  االساتاه))وقد جاء تمييز االستاهاميّة منالوبا    ألنّها 

بمنزلاة العاادد المتوساال باين القلياال وال  ياار   وهاو ماان أحاادُّ 

 شرُّ  ل  تسعةُّ وتسعين   وهو ينال  ما بعد  فلهذا كان ما 

((بعاادها فاا  االسااتاهال منالااوبا  
(71 )

( كاام)وقااد جاااء تمييااز . 

االستاهاميّة مجرورا ب  ف القا دو   ذكر سيبويه أنّه سأل 

: مبنااّ  ؟ فقااال   لاا  كاام جااذع م بيتاال: ال لياال  اان قااولهم 

فأّمااا الااذين جااّروا .القياااس النالاا  وهااو قااول  اّمااة الناااس 

ول ااانّهم حاااذفوها ت ايااااا  لااا  ( مااان)فاااإنّهم أرادوا معنااا  

اللسااان   وصااارا  لاا   وثااا  منهااا
(72)

  فال لياال يقااّدر  

 الجاّرو  ن طري  تالّور البنية العميقة ( من)وجود 

 

( ال اّاة)ها   بعلّة ن قيّة( من)للتركي    ثّم  لل حذف 

وهااااذا قااااول ساااايبويه وجمهااااور النحااااويين    ذ  ّن أك اااار . 

( مان)م ااوا بإثامار ( جاذ ا)النحويين ياذهبون الا  أّن 

 وثا منها(  ل )و
(73)

 . 

أّماااااااا أباااااااو  باااااااد هللا ال ُاااااااّوال وهشاااااااال ال اااااااوف  

فا  تميياز ( من)فلم يذهبوا  ل   ثمار ( ه 311ا)والزجاه

االساااتاهاميّة المجااارور( كااام)
(74)

 نّماااا حملاااوا تمييزهااااا    

قاال الزجااه فا  تقادير . ال بريّاة ( كام)المجرور  ل  تمييز 

هاذا التقادير  نادي :)) االساتاهاميّة ( كام)الجااّرو بعاد ( من)
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و أ   ألّن حروف ال ا  ال تضمر    اّل أنّه يجاوا ال اا  

فا  االساتاهال كماا ( كام) ل  وجه آور   وهو أن ي ا  ب  

 ترى أنّهام قاد أجاااوا النالا  بهاا أال. ي ا  بها ف  ال بر 

 ف  ال بر  ل  التشبيه لها باالستاهال   ف ذلل ي ا  بها 

((فااا  االساااتاهال تشااابيها باااال بر
(75)

وباااذلل حملاااوا .  

ال بريّاة ( كام)االستاهاميّة المجرور  لا  تميياز ( كم)تمييز 

 اان طرياا  التشاابيه   ألنّهاام رأوا أنّااه ال يم اان الركااون  لاا  

وال  م ل هذا .   ألّن حروف الجّر ال تضمر  تقدير حرف جرّ 

المذه  ذه  ابان  الااور
(78)

  وأباو البركااا ( ها 889ا)

األنباري
(77)

 .أيضا  

والواقاا  أّن رأي ال ُااّوال وماان وافقااه فاا  حماال تمييااز 

ال بريّاة أولا  ( كام)االستاهاميّة المجارور  لا  تميياز ( كم)

 .من الذهاب  ل  تقدير حرف جّر محذوف 

ة أّن ماان الالااعوبة أن تسااتح م قا اادو نحويّااة والحقيقاا

االساتاهاميّة  ذ ( كام) ل   ااهرو لغويّاة م ال  ااهرو تميياز 

كم درهٌم :) ورد  ن المبّرد مج ء هذا التمييز مرفو ا  نحو 

  وقاااد  لااال هاااذا الرفااا  مءهااارا  التميياااز المنالاااوب ( لااال؟

ا  كام دانقا: ألّن التمييز وق   ل  غير  ف أّن التقادير :)) قائ 

((وما أشابه ذلال. درهٌم لل   وكم قيراطا 
 (76)

فيتّضاح أّن .   

   ذ ألجاأتهم ( كم)اللغة ال تلتزل بارثيّة النحويين ف  تمييز 

هذ  الارثيّة  ل  اتّ اذ سابيل فرثايّاا التقادير   كماا رأيناا 

االستاهاميّة المجرور   ( كم)ف  تقديرهم لحرف الجّر لتمييز

مييااز م منالااوب  نااد مجاا ء التمييااز أو تقاادير المبااّرد هااذا لت

مرفو ااا   وقااد جاااؤوا بهااذ  الارثاايّاا جميعهااا فاا  ت ااريث 

الءااااهرو مااان أجااال الحااااا   لااا  فرثاااهم األّول المتم ااال 

بالقا دو من االنتقاا
(79)

 . 

 ( :   نّ )ال ل الواقعة ف  وبر• 

المعااروف فاا  النحااو البالااري أّن الل االبتااداء          

تحقياا  معناا  الجملااة و االااة الشاال  معناهااا التوكيااد   وهااو

فتدول  ل  االسم  ذا كان مبتادأ لتأكياد مضامون الجملاة
(62)

 

﴿ولُّعبٌد مثمٌن ويٌر مان مشارك م :كقوله تعال  
(61)

وال تادول  

لاة   فتلازل تاأوير يال ق(  نّ )هذ  ال ل ف  ال بر  اّل أن تادول 

 ّن اياادا لمن لماا ٌ : الاا ل  لاا  ال باار نحااو قولاال 
 (62)

ّ    وحاا 

هااذ  الاا ل أن تقاا  أّوال ماان حيااا كانااا الل االبتااداء   والل 

االبتااداء لهااا صاادر ال اا ل   فالقياااس أن تقاادل الاا ل   فتقااول 

(  ّن ايدا لقائمٌ )ف  ( يّن ايدا قائمٌ )
(63)

 اّل أنّهام كرهاوا ))    

الجم  بين حرف  التوكيد فزحلقوا الا ل الا  ال بار   وكاناا 

 املااة   ف ااان ( نّ )هااا غياار  املااة  والاا ل أولاا  بااذلل   ألنّ 

((تقديم العامل أول 
(64)

 . 

ة  لا  ياوذه  أبو  بد هللا ال ُّوال ومعه هشال بان معاو

( نّ )أّن هاذ  الا ل هاا  جاواب قسام مقااّدر قبال
(65)

حتاا  أّن .  

 هذا الرأي أصبح مذهبا  للنحو ال وف   اّمة   يقول الدكتور 

 

 ااااوفيين أوااااذوا وأكباااار الءاااان أّن ال:)) الم زوماااا    

مو    فعدوا ال ل ف  قولهم  لزيٌد قاائٌم   : برأيهما هذا   و م 

((جااواب القساام أيضااا   والقساام مقااّدٌر قبلااه 
(68)

  ذكاار أبااو  

البركاااا األنباااري فاا  اينالاااف ذهاااب ال ااوفيين  لاا  هااذا 

ذهاا  ال وفيّااون  لاا  أّن الاا ل فاا  قااولهم :)) ذه  بقولااه مااال

وهللا : جواب قسم مقاّدر   والتقادير( لزيٌد أفضُل من  مرو:)

لزياااٌد أفضاااُل مااان  مااارو   فأثااامر اليماااين اكتاااااء  باااال ل 

((منها
(67)

  وفاّلل أبو البركاا دليل ال وفيين  ل  أّن هاذ   

هااذ  الاا ل )) الاا ل جااواب القساام وليسااا الل االبتااداء بااأن 

يجوا أن يليها الماعول الاذي يجا  لاه النالا    وذلال نحاو 

ل اياٌد آكالٌ لُّ ُّ :)قولهم  فلاو كاناا هاذ  الا ل الل االبتاداء ( عامُّ

ل ان يج  أن ي ون ما بعادها مرفو اا   ولماا كاان يجاوا أن 

((يليهااا الماعااول الااذي يجاا  أن ي ااون منالااوبا
(66)

  و لاا   

 وف  هذا الرأي فإنّه 

فاا  النحااو ال ااوف  وهااذا مااا ( الل االبتااداء)ال وجااود لاا  

وماذه  ال اوفيين أّن :))  ندما قال( ه 868ا)أّكد  الرث 

  جااواب القساام أيضااا   والقساام ( لزيااٌد قااائمٌ :) الاا ل فاا  م اال

قبله مقّدر   فعل  هذا   ليس ف  الوجود  ندهم   الل ابتاداء 

))
(69)

وبذلل تتضح أهميّة آراء ال ُّوال فا  النحاو ال اوف  .  

  ألن رأيه هذا أصابح رأياا لل اوفيين  اماة   و ن كاان رأياه 

تقااادير قسااام محاااذوف   والتمّسااال بعااادل  هاااذا يترتااا   لياااه

ألّن األصااال  ااادل )) التقااادير أولااا  مااان التمّسااال بالتقااادير   

((التقدير   والتأكيد الم لوب من القسم حاصل من الا ل
(92)

 

 : ذا وقعا جوابا للقسم (  نّ )وجوب فتح همزو • 

ذكر النحويّون مواث   دو لوجوب كسر همازو          

بقوله لّ الها ابن مالل(  نّ )
(91)

 : 

فاكساااااار فاااااا  االبتاااااادا وف  

ااااااااااااااااااااااالُّه    بااااااااااااااااااااااادء م صم

          

ليماااااااين م (  نّ )وحياااااااُا  

لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه    م مم

 

 
أو ُح يااااا  بااااالقول مأو حلّااااا  

 محااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

              

 

حاااال م  كزرتُاااهُ و نّااا  ذو  

 أمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

    

 
وكساااااروا مااااان بعاااااد مفعااااال م 

 ُ لِّقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                     

بااال ل   كااا لم  نّااه لااذو   

 تُقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 
وماا يهّمنااا ماان هاذ  المواثاا  الموثاا  الاذي تاارد فيااه 

فااإذا وقعااا . جوابااا للقساام   ألّن لل ُااّوال فاا  ذلاال رأٌي (  نّ )

وجاا  ال ساار  ( وهللا  ّن ايادا قااائمٌ :) جاواب قساام نحااو (  نّ )

وهااااذا مااااذه  البالااااريين وبااااه ورد السااااماع
(92)

  وذكاااار  

األاهري ف  وجاوب كسار همازو  ّن  ط قاا فا  هاذا الماورد 

ولو أثامر الاعال أي فعال القسام وذكارا الا ل أو :)) وله بق

لم تذكر أو ذكرا ال ل وذكر فعل القسم تعيّن ال سار  جما اا 

وهللا  ّن ايااادا  لقاااائٌم   وحلااااُا  ّن ايااادا  : مااان العااارب نحاااو 

((لقائمٌ 
(93)

ألنّاه ))   و لّة وجوب كسرها فا  جاواب القسام  

((جملة ال محالة 
(94)

يجيازون غيار ال سار   والبالريّون ال  

ف  جواب القسام
(95)

أل (  نّ )  ساواء أوقعاا الا ل فا  وبار  

 .لم تق  

فاا  (  نّ )وهناااك رأٌي آوااُر يقضاا  بجااواا فااتح هماازو 

جاااواب القسااام    ذا لااام يقتااارن وبرهاااا باااال ل نسااا  الااا  

المبّرد
(98)

  وال وفيين 
(97)

  ( وهللا  ّن ايادا  قاائمٌ :) ف  نحو  

  هاذا الم اال  لا  ال سارو نّهم ياّضلون الاتح فا
(96)

  وقاد  

وفياه بعاد    ذ ال يقا  الماارد الالاريح :) رّد  الرث  بقوله 

(جوابا للقسم
(99)

 . 

 

 

أّما أبو  بد هللا ال ُّوال فقد تاّرد ف  رأياه بوجاوب فاتح 

 ذا وقعااا فاا  جااواب القساام ولاام يقتاارن وبرهااا (  نّ )هماازو 

بال ل
(122 )

ة برواياة فاتح   فقد  لّ  األاهري  ل  بيا رؤبا

  وهو القائل(  نّ )همزو 
(121)

   : 

 العلاااا ِّ  أو تحلااااا  بربِّاااال

 

 أنّااا  أباااو ذيالااال م الالاااب ِّ  

 

والاتح  ند ال سائ  والبغداديين وأوجبه أباو :)) بقوله 

وأّن مثولااة بمالاادر معمااول (  لاا ) بااد هللا ال ُااّوال بتقاادير 
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باساقاط ال ااف  و لا  هاذا ليساا لاعل القسم وهو تحلاا  

جوابا للقسم   ألنّهاا ماارد وجاواب القسام ال ي اون  اّل جملاة 

و ذا امتنا  أن ي اون جوابااا للقسام كاان الاعاال  وباارا بمعناا  

ال ل  للقسم ال قسما  ذ األصل ف  الجواب أن ي ون مذكورا  

((ال محذوفا  
(122)

 . 

الاااراء   ولعااّل ال ُااّوال فاا  هااذا الاارأي قااد تاااب  أسااتاذ  

ألّن الاارأي ورد منسااوبا   ليااه فاا  الهماا 
(123)

  وقااد انتقااد  

 نااد ال ااوفيين   ووجااوب (  نّ )األاهااري  جااااو فااتح هماازو 

وهاذا ال يقادل :)) فتحها  ند ال ُّوال فا  هاذا الماورد بقولاه 

ف  د وى ايجماع السابقة  ن العرب فإّن ال اوفيين ومانهم 

((وثاااا  ال ُااااّوال لاااام ي بااااا لهاااام سااااماع بااااذلل الم
(124)

   

والحقيقة أّن السماع وارد برواية بيا رؤبة بااتح الهمازو   

ول ان   فا  الواقا    أّن ال ا ف منشاث  النءار  لا  جملتا  

القسم والمقسم  ليه بتأثر أحداهما باألورى من حيا العمل 

وتااوا نءرو النحاو  ليهما ف  هذ  المسألة   وهذا ما ذكر  

ذا ال اا ف أّن جملتاا  القساام وأصاال هاا:)) الساايوط   ذ قااال 

والمقساام  لياااه   هاال أحاااداهما معمولااة لألوااارى   في اااون 

. المقساام  ليااه ماعااوال لاعاال القساام أوال ؟ وفاا  ذلاال واا ف 

. فاتحُّ   ألّن ذلال ح ام  ّن  ذ وقعاا ماعاوال . نعام : فمن قاال 

ال   و نّما ه  تأكيد للمقسم  ليه   ال  املاة فياه : ومن قال 

((األمرين أجاا الوجهين  كسرُّ   ومن جّوا
(125)

 . 

ويبدو أّن ال ُّوال كان يارى    لا  وفا  هاذا األسااس   

أّن جملااة القساام  املااة فاا  المقساام  ليااه   لااذلل يم اان أن 

وما دواا  لياه لي اون متعلّقاا بجملاة ( أن)يثول مالدر من 

 . القسم 

 :داللة لعل • 

ماان األحاارف المشاابهة بالاعاال   تعماال  ماال ( لعاال)

  نالاااابها المبتاااادأ باتاااااا    ورفعهااااا ال باااار  نااااد فاااا(  نّ )

البالريين
(1

  ومعناها الغال   ليهاا الترجا  وايشااا   (28

  والار  بينهما أن الترج  ي ون فا  أمار محباوب   كقولاه 

  وايشااا  ي اون (.   169: البقرو )تعال  ﴿لعل م تالحون  

ف  أمر م رو 
(1

﴿لعال الساا ة قريا   :   كقولاه تعاال  ( 27

  وقياال  نهااا للتعلياال وجعلااوا منااه قولااه (.   17: لشااورى ا)

ا  :تعال   شُّ ُر أُّو  يُّ   ك  ال  لُّيِّنا  لُّعُّل هُ يُّتُّاذُّ ( 44:طا ه)﴿ فُّقُوال لُّهُ قُّو 

ومن لم ي با ذلل يحمله  ل  الرجاء   ويالارفه للم ااطبين 

.  أي اذهباااا  لااا  رجائ ماااا
(1

وقيااال تاااأت  ل ساااتاهال . (26

ُّ :قولاه تعاال  ه وا منوأثبته ال وفيون وجعل رمي لُّعُّال  هللا  ﴿ال تُّاد 

را   لملُّ أُّم  دُّ ذُّ ُأ بُّع  دم  لعلنا ))وحديا ( 1من ا ية: ال   )يُح 

((أ جلناك
(1

وقاد تاأت  للتشابيه وجعلاوا مناه . (29

ااااااااااااانم ُّ لُّعُّل ُ اااااااااااام  :قولااااااااااااه تعااااااااااااال  الُّ ااااااااااااُذونُّ مُّ تُّت  م ﴿ وُّ

لُُدونُّ  .يعن  كأن م(129:الشعراء)تُّ  
(112

 ) 

و  بد هللا ال وال ف ان له رأي آور فا  داللاة أما أب

وهااو أنهااا تااأت  للشاال فقااد ذكاار الساايوط  فاا  الهماا  ( لعاال)

ولعل للترج  فا  المحباوب ولفشااا  فا  الم ارو  نحاو :))

﴿لعاال السااا ة قرياا   :
(111

﴿فلعلاال باااو  ناساال  ( 
(112

وال (

تستعمل  ال ف  المم ن وااد األوا  وال ساائ  فا  معانيهاا 

وواااره  لياااه ﴿لعلاااه يتاااذكر أو ي شااا  التعليااال 
(113

وااد ( 

  ال وفيون ف  معانيها االستاهال ووره  ليه ﴿وما يدريل

 

لعله يزك  
(114

وااد (( لعلنا أ جلناك )) وحديا ( 

ال وال ف  معانيها وأك ر ال وفيين الشل والبالريون رجعوا 

(( هذ  المعان  كلها  ل  الترج  وايشاا 
(115

 ). 

ل فاا  رأيااه هااذا قااد توصاال  لاا  تلاال ويباادو أن ال ااوا

  فقااد (  لعاال)الداللااة ماان واا ل الساايا  الااذي قااد تاارد فيااه 

 لا  الشال    ذ لايس شارطا  أن ( لعال)يالرف السايا  داللاة 

ي ااون لل لمااة معناا  محااددا  فاا  ذاتهااا و نمااا الحاااكم فاا  ذلاال 

لعل كلمة شال   وأصالها : ))السيا    فقد ورد ف  الالحال 

((ها اائدو ل   وال ل ف  أول
(118

 ). 

 ال اتمة

يم ننا من و ل  را آراء ال ُّوال أن ندّون بع      

النتائث الت  أسار  نهاا البحاا    فقاد تبايّن أّن ال ُاّوال كاان 

مان النحااويين ال اوفيين المبااّراين دّل  لاا  ذلال سااعة  لمااه 

و حاطته بآراء شيووه ال وفيين   و لو منزلته لدى تلمياذ  

ن و ل البحا أّن بعا  آرائاه أصابحا مان ثعل   و تبيّن م

األح اال النحويّااة المعتمادو فاا  النحاو ال ااوف   اّماة   فضاا  

 اان تاااّرد  باابع  ا راء النحويّااة   وألاينااا  يااذه  مااذه  

البالريين ف  بع  ا راء   وهذا يعنا  أّن للنحاو البالاري 

ول ان  هار أنّاه التازل فا  بعا  . تأثيرا فا  آرائاه النحويّاة 

بماااذه  بي تاااه ال وفاااة فااا  اال تمااااد  لااا  الشاااواهد ا راء 

وفا  آراء أوارى . القليلة والنادرو ف  تقرير الح م النحاوي 

 هاار أنّااه يحاااول أن يجعاال ح مااه النحااوي ذا  موميّااة ماان 

واا ل محاولتااه تقرياار الح اام  الواحااد  لاا  أجاازاء الءاااهرو 

اللغويّة جميعها   ولعّل سب  ذلل أنّاه كاان يرما  الا  اح اال 

قا اادو النحويّااة ماان واا ل اطّرادهااا  لاا  أجاازاء الءاااهرو ال

اللغويّة جميعها   كما أنّه يءهر فا  بعا  آرائاه أنّاه يحااول 

سلوك أيسر السبل ف  ت ريث بع   واهر اللغة بعيادا  ان 

التأوياال النحااوي الااذي يااركن أحيانااا الاا  اللجااوء الاا  تقاادير 
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  والءاااواهر 1/263:شااارل التالاااريح:يُنءاار (45)

 .282:اللغويّة ف  التراأ النحوي 

 .191:ديوان النابغة : يُنءر  (48)

وال  أبا  األساود   أوالا  نس  ال  النابغة  أ (47)

شاارل التالااريح :  بااد هللا باان ُهمااار    يُنءاار 

:263. 

 .229:شرل ابن النا م : يُنءر  (46)

 .1/263:شرل التالريح : يُنءر  (49)

 .1/387:أوثح المسالل : يُنءر  (52)

 . 1/377:حاشية ال ضري  (51)

 .3/65:حاشية الالبان : يُنءر  (52)

 .264 263:شرل التالريح  (53)

 .166:ابن النا م النحوي  (54)

شاارل اباان  قياال : يااا باا  نساابة  يُنءاار الب (55)

 .1/376:  وحاشية ال ضري 427:

مغناااا  اللبياااا  : البيااااا باااا  نساااابة  يُنءاااار  (58)

   2/365:  وشاااااااااارل الاااااااااادمامين  2/839:

 .2/64:وحاشية الالبان 

 

   243:ديااااوان حّسااااان باااان ثابااااا : يُنءاااار  (57)

  وشاارل اباان  قياال  232:وشاارل اباان النااا م 

:1/426. 

مااال  الشااجريّة البيااا لسااليل باان سااعد فاا  األ (56)

  وبااا  نسااابة فااا  شااارل ابااان الناااا م  1/121:

  وحاشاية  1/429:  وشرل ابان  قيال  229:

 .2/64:الالبان 

 .2/63:حاشية الالبان : يُنءر  (59)

 . 2/258:شرل ابن  قيل : يُنءر  (82)

 .المالدر ناسه والجزء والالاحة :يُنءر  (81)

 . 3/68:أوثح المسالل  (82)

 . 574:شرل ابن النا م :يُنءر  (83)

 .لمالدر ناسه والالاحة ناسها ا: يُنءر  (84)

 

 . 8/234:تاسير القرطب   (85)

 . 2/174:شرل التالريح  (88)

الناداء :   ويُنءار  2/176:حاشية ال ضري  (87)

 .  123:ف  اللغة والقرآن 

 . 1/243:مغن  اللبي  : يُنءر  (86)

 . 342:المقّرب : يُنءر  (89)

 . 215:أسرار العربيّة  (72)
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  وم انااااة 2/182:كتاااااب ساااايبويه : يُنءاااار (71)

 . 85   84:د ف  النحو العرب  ال ليل بن أحم

الحلاال فاا   صاا ل ال لاال ماان كتاااب : يُنءاار  (72)

 . 239:الجمل 

 .المالدر ناسه والالاحة ناسها : يُنءر  (73)

 .المالدر ناسه والالاحة ناسها  (74)

 . 342:المقّرب : يُنءر  (75)

 . 218:أسرار العربيّة : يُنءر  (78)

 . 3/58:المقتض  : يُنءر  (77)

نحااو الارثاايّاا وآثارهااا فاا  أح ااال ال:يُنءاار  (76)

 . 119( :رسالة ماجستير)العرب  

 . 5/148:شرل المااّلل : يُنءر  (79)

 . 124:/النحل  (62)

 . 5/148:شرل المااّلل : يُنءر  (61)

 . 533   4/532: المالدر ناسه : يُنءر  (62)

همااااا  :   ويُنءااااار  32:معاااااان  الحاااااروف  (63)

 . 2/177:الهوام  

 . 177   2/171:هم  الهوام  : يُنءر  (64)

 . 126:مدرسة ال وفة  (65)

( 56)المساألة :مسائل ال ا ف  اينالاف ف  (68)

1/399 . 

 .المالدر ناسه والمسألة والجزء والالاحة  (67)

 . 4/317:شرل كافية ابن الحاج   (66)

 .المالدر ناسه والجزء والالاحة : يُنءر  (69)

 . 1/297:شرل ابن  قيل : يُنءر  (92)

 . 2/188:هم  الهوام  : يُنءر  (91)

 . 4/358:شرل كافية ابن الحاج   (92)

 . 1/219:شرل التالريح  (93)

 . 188: شرل ابن النا م :  يُنءر (94)

   4/358:شارل كافياة ابان الحاجا  : يُنءر  (95)

وقااد ورد فاا  المقتضاا  واا ف هااذا الاارأي    ذ 

فا  جاواب القسام (  نّ )صّرل فا  أنّاه  ذا وقعاا 

وج  كسر همزتها و ن لم ي ن فا  وبرهاا الا ل 

أّماااا  ّن فت اااون صااالة :) واتّضاااح ذلااال بقولاااه . 

ايااااٌد من لااااٌ     وهللا: للقساااام   ألنّاااال ال تقااااول 

: فاإن قلاا . النق اع المحلوف  لياه مان القسام 

وهللا  ّن اياادا من لااٌ  اتاّلاال بالقساام   وصااارا 

وهللا : بمنزلااة الاا ل التاا  تاادول فاا  قولاال (  نّ )

 . 4/127:المقتض  : يُنءر . لزيٌد ويٌر منل 

   4/358:شارل كافياة ابان الحاجا  : يُنءر  (98)

 . 188:وشرل ابن النا م 

 . 1/219:شرل التالريح : يُنءر  (97)

 . 4/358:شرل كافية ابن الحاج   (96)

 

 . 1/219:شرل التالريح : يُنءر  (99)

  والجناا  الاادان  166:ديااوان رؤبااة: يُنءاار  (122)

 . 1/432:  وحاشية الالبّان413:

 . 1/219:شرل التالريح  (121)

 . 2/188:هم  الهوام  : يُنءر  (122)

 . 1/219:شرل التالريح  (123)

 .  2/188:هم  الهوام   (124)

 .  124: حروف معان  ال: ينءر  (125)

  وشارل  369/  1: شارل التساهيل : ينءر  (128)

/  1:   وشرل ابان  قيال  213/  1: التالريح 

348 . 

  ايتقاان فا   1/379: مغن  اللبيا  : ينءر  (127)

  هماااااا  الهواماااااا   1/524:  لااااااول القاااااارآن 

:1/466 . 

 .  1/379: مغن  اللبي  : ينءر  (126)

 .  1/525: ايتقان ف   لول القرآن : ينءر  (129)

 .  17: الشورى (112)

 .  8: ال هء (111)

 .44: طه (112)

 . 3:  بس (113)

 .   466_1/467:هم  الهوام   (114)

 .  5/1615: الالحال  (115)

 :المالادر والمراج  

                                            

 .القرآن ال ريم • 

محمااد  لاا  حماازو سااعيد  دار : اباان النااا م النحااوي• 

 .ل 1977التربيّة لل با ة والنشر  م بعة أسعد   بغداد   

جاا ل الاادين الساايوط     بااد : ايتقااان فاا   لااول القاارآن • 

  محمااد أباا:   تحقياا  ( هاا 911ا)الاارحمن باان أباا  ب اار 

الاضل  براهيم   القاهرو   م تبة وم بعة المشاهد الحساين  

 http://thiqaruni.org/arabic/58.pdf .ل 1987  

 

األنباري   أبو البركااا  باد الارحمن بان : أسرار العربيّة •  

محمااااد بهجااااة البي ااااار   :   تحقياااا  ( هاااا 577ا)محمااااد 

 . 1957م بو ااااا المجمااا  العلمااا  العربااا  بدمشااا    
http://thiqaruni.org/arabic/18.pdf 

 

. د: حياا الشا ل والو يااة  أقسال ال ا ل العربا  مان• 

فاثاال مالاا ا  الساااق    الم بعااة العالميّااة    القاااهرو   

 .ل 1977= ه  1397

ابن الشاجري   أبوالساعاداا هباة : األمال  الشجريّة • 

  دار المعرفااة لل با ااة والنشاار   ( هاا 542ا)هللا باان  لاا 

 .ه  1349بيروا   لبنان   

ل الاااادين جمااااا:  نبااااا  الاااارواو  لاااا  أنبااااا  النحاااااو • 

: تحقيا    ( ه 824ا )ابو الحسن  ل  بن يوسء  القا  

  ( 1ط)بيااااروا  –صاااايدا   الاضاااال  بااااراهيم   محمااااد أباااا

 .ل 2224=ه 1424

جماال الادين بان : أوثح المسالل  ل  ألاية ابن مالل • 

محمااد :   تحقياا  ( هاا 781ا)هشااال    بااد هللا باان يوسااء 

 .ل 1962( 8ط)محي  الدين  بد الحميد   بيروا 

اينالاف ف  مسائل ال  ف بين النحويّين البالاريّين • 

األنباري   أبو البركاا  بد الرحمن بن محماد :   وال وفيّين 

محمااد محياا  الاادين  بااد الحميااد   :   تحقياا  ( هاا  577ا )

 .ل 1981( 4ط)مالر  –الم تبة التجارية ال برى 
://thiqaruni.org/arabic/12.pdfhttp 

 

جااا ل الااادين : بغياااة الو ااااو فااا  طبقااااا النحاااويين • 

   تحقي  ( ه 911ا ) بد الرحمن بن أب  ب ر   السيوط  

 –العلميااة   دار ال تاا    مالاا ا   بااد القااادر   ااا : 

 .ل  1425=ل  2224( 1ط)لبنان  –بيروا 

http://thiqaruni.org/arabic/58.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/18.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/12.pdf
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الجاوهري  سما يل بن حمااد : تاه اللغة وصحال العربية • 

  تحقيا  أحماد  باد الغااور   اار   دار العلام ( ه  393ا )

 .للم يااااااااااااااااااااااااااااين   بيااااااااااااااااااااااااااااروا   لبنااااااااااااااااااااااااااااان
http://thiqaruni.org/arabic/59.pdf 

 

 باااد الحساااين محماااد الاتلااا    و .د: تااااريخ العربيّاااة• 

 بد  ون الجناب   طار .رشيد  بد الرحمن العبيدي   و د.د

 .ا .  مثسسة دار ال ت  لل با ة والنشر   بغداد   د

أبااو  بااد هللا القرطباا    محمااد باان : تاسااير القرطباا  • 

سااالم مالاا ا  الباادري   دار :   تحقياا  ( هاا 871ا)أحمااد 

 .ه  1428= ل 2225( 2ط)ال ت  العلمية   بيروا   لبنان 

  الحسن  المراديّ : الجن  الدان  ف  حروف المعان  • 

ف اار الاادين قباااوو  و :   تحقياا  ( هاا  749ا ) باان قاساام 

لبنااان  –محمااد نااديم فاثاال   دار ال تاا  العلميااة   بيااروا 

 . ل  1992= ه   1413  ( 1ط)

حاشية ال ضري  ل  شرل ابن  قيل  ل  ألاية ابان • 

ترك  فرحاان المالا ا    دار ال تا  : شرل وتعلي  : مالل 

 .ه   1428= ل 2225( 2ط)بيروا  –العلمية 

حاشية الالبان شرل األشمون   ل  ألاياة ابان مالال • 

  محماود بان الجميال : تحقيا    ومعه شرل شواهد العينا  

 . ل 2222= ه   1423( 1ط)القاهرو  –م تبة الالاا 

أبو القاسام الزجااج    باد الارحمن :حروف المعان  • 

 لا  توفيا  الحماد  . د:  تحقيا  (ها  342ا ) بان اساحا  

 .1964= ه   1424( 1ط)األردن    –ار األمل   أربد د

ابان السايد : الحلل ف   ص ل ال لل من كتاب الجمال • 

  ( هاا  521ا )أبااو محمااد  بااد هللا باان محمااد  الب ليوساا  

سعيد  بد ال ريم سعودي   دار الرشيد للنشر بغداد : تحقي  

 .ل 1962( 1ط)

 سااايد حناااا .د: دياااوان حساااان بااان ثاباااا   تحقيااا  • 

 .ل 1977حسنين   دار المعارف بمالر  

الجازء ال اان   –مجموع أشعار العارب ) ديوان رؤبة • 

تالااحيح وترتياا  ولاايم باان الااورد البروساا    اليباازك  ( :  

 .ل 1923

: ديوان النابغاة   برواياة األصامع  وغيار    تحقيا  • 

 .ل 1987الاضل  براهيم   دار المعارف بمالر   محمد أب

بهااء الادين العقيلا     باد هللا بان  :شرل ابان  قيال • 

السيد  لا  الحساين   م بعاة :   تحقي  ( ه 789ا ) قيل 

 .ي . ه  1362  ( 2ط) يران  –نهضا 

باادر الاادين باان : شاارل ألايااة اباان مالاال الباان النااا م • 

 باد الحمياد السايد . د: محمد   أبو  باد هللا محماد   تحقيا  

 .ا.   دبيروا  –محمد  بد الحميد   دار الجيل 

األاهاري   والاد بان : شرل التالريح  ل  التوثيح • 

  دار  حيااء ال تا  العربياة    يسا  ( ها  925ا )  بد هللا 

 .ا .الباب  الحلب  وشركا    د

شرل الدمامين   ل  مغن  اللبي  محمد بن أبا  ب ار • 

أحماد  ازو  ناياة   بيااروا  : تالاحيح وتعليا  (ها  626ا)

 .ل 2227= ه   1426 ( 1ط )لبنان 

أباو الحسان  لا  بان   المجاشاع  : شرل  يون اي راب • 

م تباة   حناا جميال حاداد . د: تحقيا    (ها   479ا )فضال 

 .ل 1965= 1428( 1ط)الزرقاااااء  –األردن   دار المنااااال 
http://thiqaruni.org/arabic/51.pdf 

 

رث  الدين األستراباذي   : ابن الحاج  شرل كافية • 

 ميل بدي  يعقاوب . د:   تقديم ( ه 868ا)محمد بن الحسن 

هاااا  1419( 1ط)لبنااااان  -  دار ال تاااا  العلميااااة   بيااااروا 

 .ل1996=

أباو البقااء : موفا  الادين بان يعاي  : شرل الماالل • 

دار    ميل يعقاوب . د: تقديم   (ه   843ا )يعي  بن  ل  

 2221=ها   1422  (1ط)لبناان  –بياروا  ية ال ت  العلم

 . ل 

الزبيااادي   أباااو ب ااار : طبقااااا النحاااويين واللغاااويين • 

الاضاال  بااراهيم     محمااد أباا:   تحقياا  ( هاا 379ا)محمااد

 .ل 1973القاهرو   دار المعارف   

الءواهر اللغوية فا  التاراأ النحاوّي   الجازء األول   • 

ارل   القااهرو  الحدي اة  لا  أباو الم ا.د: الءواهر التركيبية 

 .ل1986= ه  1367(1ط)لل با ة   القاهرو 

رساالة )الارثيّاا وآثارها فا  أح اال النحاو العربا  • 

بغااداد   / نجااال حشااي  بااادع العتّاااب    آداب ( : ماجسااتير

 .ل 2222= ه  1423

محمد أحماد أحماد   : ابن النديم   تحقي  : الاهرسا • 

 .ا .الم تبة التوفيقيّة   مالر  د

أباو بشار  مارو بان   ماان بان قنبار : كتاب سيبويه • 

   بد الس ل محمد هاارون : تحقي  وشرل   ( ه  162ا )

 . ل 1966= ه   1426  ( 3ط)القاهرو   م تبة ال انج  

: مدرسة ال وفاة ومنهجهاا فا  دراساة اللغاة والنحاو • 

مهادي الم زوما    دار الرائاد العرباّ    بياروا   لبناان   .د

 .ل1968= ه  1428( 3ط)

 لاا   بااود . د: الماارادي وكتابااه توثاايح مقاصااد األلايّااة • 

= هااااا  1424( 1ط)السااااااه    م بعاااااة الجامعاااااة   بغاااااداد

 http://thiqaruni.org/arabic/14.pdf .ل 1964

 

أباااااااو البقااااااااء : مساااااااائل و فياااااااة فااااااا  النحاااااااو • 

 بد الاتّاال ساليم   م تباة . د:   تحقي  ( ه 818ا)الع بري

 .ل 2224= ه  1425ا داب   القاهرو 

الرمااان    أبااو الحساان  لاا  باان : معااان  الحااروف • 

 رفان بن سليم العشا حسونة الدمشاق    :  يس    تحقي  

 .ل 2225= ه  1428( 1ط)الم بعة العالريّة   بيروا 

ا )يحي  بن ايااد  الاّراء   أبو اكريا: معان  القرآن • 

أحمااد يوسااء نجااات    ومحمااد : تحقياا  :  1  ه ( هاا  227

( 3ط) القااهرو  – ل  النجار   م بعاة دار ال تا  المالارية 

 .ل 2221= ه   1422  

جمااال الاادين باان : مغناا  اللبياا   اان كتاا  األ ارياا  • 

  تحقي  ( ه  781ا )هشال   أبو محمد  بد هللا بن يوسء 

( 1ط)طهاااران  –مثسساااة الالااااد  مااااان المباااارك   . د: 

 .ه  1376

المبااارد   أباااو العبااااس محماااد بااان يزياااد : المقتضااا  • 

محمااد  بااد ال ااال   ضاايمة    ااالم :   تحقياا  ( هاا 265ا)

 .ا .بيروا   د -ال ت  

ابااااان  الااااااور األشااااابيل     لااااا  بااااان : المقاااااّرب • 

أحماد  باد الساتار الجاواري   :   تحقيا  ( ها 889ا)مثمن

 .ل 1968  م بعة العان    بغداد    و بد هللا الجبوري

 

 

 

http://thiqaruni.org/arabic/59.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/51.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/14.pdf


 

  78 

            2212كانون األول                    1لد  المج              2العدد                       آداب ذي قارمجلة 
 

جعااار .د: م انااة ال لياال باان أحمااد فاا  النحااو العرباا  • 

ل 1964= ها  1424( 1ط)نايء  بابنة   دار الا ر    ّمان

. 

: منية األدي  ف  شرل الباب الراب  من مغن  اللبي  • 

شااكر األنالااري   مركاز الدراسااا والبحاوأ العلمياة   دار 

 .ل 1994= ه  1414( 1ط)  لبنان العلول   بيروا 

 باد  لا  . د: النحو العرب  مانهث فا  الاتعلم الاذات  • 

= هااا  1421( 1ط)حساااين صاااالح   دار الا ااار    ّماااان 

 .ل 2221

أحمد محمد فارس   دار . د: النداء ف  اللغة والقرآن • 

 .ل 1969= ه  1429( 1ط)الا ر اللبنان    بيروا   لبنان

كمال الدين األنباري : قاا األدباء نزهة األلباء ف  طب• 

  محماد أبا: تحقيا    أبو البركاا  بد الرحمن بان محماد   

  ( 1ط)  بياااروا  –الم بعاااة العالااارية   الاضااال  باااراهيم 

 .ل 2223=ه   1424

الشاايخ محمااد : نشااأو النحااو وتاااريخ أشااهر النحاااو  • 

سااعيد محمااد اللحااال    ااالم : ال ن اااوي   مراجعااة وتعلياا 

ها  1428بياروا لبناان  – با ة والنشار والتوايا  ال ت  لل

 .ل2225=

جا ل الادين : هم  الهوام  ف  شارل جما  الجواما  • 

:   تحقيا  ( ها 911)السيوط     بد الارحمن بان أبا  ب ار 

 باااد العاااال ساااالم م ااارل  البحاااوأ العلميّاااة   ال وياااا . د

 ( .ل1979ه    1399)

Abstract 

    It is important to study the opinions 

of the grammarians who lived in the era 

preceding the deviation of the grammatical 

lesson from its original course before the 

complication of its issues and the distortion 

of its concepts by logic. Thus, this era is  

 

considered one of the important eras in 

the grammatical lesson. And it is worth 

collecting the heritage of those 

grammarians who witnessed that ear which 

reveals the clarity of the grammatical 

opinion and its purity to serve the 

grammatical heritage attributed to the 

great scholars of Arabic and to show 

loyalty to our great ancestors. Accordingly,  

the researchers choose grammarian. 

They shed light on the on Al-Tawal Al-

Kufi.  

Both of them are from the scholars who 

lived in the second and third centuries for 

Hijra, the era of flourishing, growing and 

developing of the grammatical lesson. The 

reason behind the researchers’ choice of 

theses scholar is that they did not find a 

study discussing their grammatical 

opinions by lesson. Besides, they are one of  

 

the outstanding pioneer grammarians 

in their environment. And the explorer of 

the grammatical resources might find 

pieces here and there pointing to their 

grammatical opinions. The researchers 

intend to trace or deduce the research 

material and collect those scattering pieces 

from their sources. The research is of two 

sections. The first section includes Al-

Tawal’s life starting from his birth to 

death. The second section includes talking 

about his grammatical opinions. The 

approach of the research depends on 

presenting the basics of the issue relating to 

the grammatical opinion. This is 

considered as an introduction to that 

opinion in order to make its idea clear. 

Then, the opinion is presented and 

discussed reaching at the results of the 

research. Following that is the list of 

resources. We ask Allah the Almighty that 

we were successful in presenting a clear 

picture of these scholar 
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