
  
  

  

  الخالف بين سيبويِه والخليل
  في الصوت والِبنْية

  
  
  
  إعداد

  * اهلامشيأمحد بن حممد بن أمحد القرشي. د
 

  
  

  
  
  
  
  

                                                
ة اإلسالمية، وأمتَّ دراسته العليا يف جامعة أم القرى، وحصل على ـة باجلامعـ خترج من كلية اللغة العربي*

  ).هـ١٤١٦(مساعداً يف كلية املعلمني باملدينة املنورة بقسم اللغة العربية ، مث عين أستاذاً )هـ١٤١٥(الدكتوراه 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ملخص البحث

  : نيب بعده، وبعد احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال
ني الذي ال ينضب على مر العصور، فالكتاب إلمام النحاة، وحجة العرب سيبويه، هو املَِع

  .، ولقّبوه بالبحر استعظاماً له واستصعاباً ملا فيه"قرآن النحو"وتعاقب الدهور، مساه النحاة 
عقَد سيبويه أبواب الكتاب بلفظه ولفظ اخلليل بن أمحد، ووافقه يف معظم مسائل الِبنية، وخالفه 

  .اق، واخلالف فرعيف بعٍض منها، إِذ األصل بينهما هو االتف
". رايٍة وأمثاهلا"؛ ويف النسب إىل "ظَبيٍة وحنوها"النسب إىل : فقد خالف سيبويه شيخه اخلليل يف

 خالفه يف – أيضاً –ويف باب اهلمز خالفه يف ختفيف إحدى اهلمزتني اتمعتني يف كلمتني، و 
  .أنّ اهلمز والنرب شيٌء واحد وال فرق بينهما

؛ وال قلب "خطايا"املكاينّ ذهب سيبويه إىل أنه ال قلب يف اجلمع األقصى حنو ويف باب القلب 
القلب يف مجعه، حنو : ؛ وكذلك"جاٍء"يف اسم الفاعل من األجوف الثالثي املهموز الّالم، حنو 

  .، أما اخلليل فريى القلب فيها"جواٍء"
 فحكم على ما جاء من األفعال ويف باب تداخل اللُّغات أثبت اخلليل التداخل، وخالفه سيبويه

  .بأنها شاذّة
ويف باب الوقف اختلفا يف حقيقة ألف املقصور املنون املوقوف عليه، وكذلك اختلفا يف الوقف 

  .على املنادى املنقوص غري املنون
ويف باب الزوائد ذهب اخلليل إىل أنّ الزائد هو األول يف كلّ مضاعف، وخالفه سيبويه فذهب 

  .وكال القولني صواب ومذهب: لثاين، مث قال سيبويهإىل أنه ا
أما باب خمارج احلروف فقد خالف شيخه يف عدد خمارج احلروف؛ ويف ترتيب املخارج؛ ويف 

  .ترتيب حروف بعض املخارج
  .هذا ما تيسر يل ووقفت عليه من أوجه اخلالف بينهما، واهللا املوفق
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  مقدمة

تدرك غايته، وال تعلم ايته، وأشكره على نعمه اليت الحتصى، أمحد اهللا سبحانه وتعاىل محداً ال
  .وأستعينه وأستغفره

  :وأصلّي وأسلّم على سيدنا حممد صفوة اهللا من خلقه، أما بعد
فالكتاب لسيبويه إمام النحو، وحجة العرب، هو املنبع الصايف، واملَِعني الذي ال ينضب على مر 

  .العصور، وتعاقب الدهور
ب فيه سيبويه أبواب النحو والصرف، ومسائل التمارين، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ اخلليل استوع

  .بن أمحد، وهو أعلم الناس بالنحو بعد اخلليل، وأثْبت من محل عنه
 – بعد موته –مات عنه سيبويه وهو يف حداثة ِسنه، وريعان شبابه، وربيع عمره، فأقبل العلماء 

، والرواية، والشرح، واحلفظ، جيالً بعد جيل، وطبقةً بعد طبقة، بالدراسة) الكتاب(على 
وغرب، وتلقفه القاصي والداين، وشغف العلماء به على اختالف مشارم، ) الكتاب(فشرق 

  .وتعدِد مواردهم
أنّ الفراء من النحويني الكوفيني  وجد بعض الكتاِب حتت وسادته ) الكتاب(وبلغت العناية بـ

  .ن جيلس عليهااليت كا
اُء وحتت رأسه كتاب سيبويِه: قال ثعلبمات الفر.  

عبداهللا بن أيب إسحاق، وأيب : مجع فيه سيبويه ماتفرق من أقوال من تقدمه من العلماء، كأمثال
  .عمرٍو بن العالء

عيسى بن عمر، وأيب اخلطاب األخفش :  مجع فيه أقوال وآراء شيوخه، كأمثال– أيضاً –و 
  .خلليل بن أمحد، ويونس بن حبيب، وأيب زيٍد األنصاري، وغريهمالكبري، وا

  .فأبدع كتابه على مثاٍل مل يسبق إليه، ومل يدع للمتأخرين استدراكاً عليه
لـم يك سيبويه يف كتابه مجاعاً آلراء السابقني آو آلراء شيوخه فحسب، بل كان ذا شخصيٍة 

  .من القواعد، اعتماداً على مساعه من العرب اخلُلّصقويٍة، تظهر يف ضم ما استخرجه بنفسه 
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 يناقش شيوخه يف مسائل النحو والصرف، فما يقره الدليل أو القياس أخذ – رمحه اهللا –وكان 
به، وما خيالفهما اطّرحه وخالف صاحبه، وإن رأى أنّ القول اآلخر قوي أخذ به إىل جانب 

  .مايراه
 أمحد الفراهيدي الذي الزمه وأخذ النحو عنه فربع، وكان شيخه اخلليل بن: وممن خالفهم

عنه، فكان الكتاب سجال حافالً بآراء اخلليل يف النحو ) الكتاب(سيبويه أكثر نقالً يف 
، ورغم ذلك خالفه "قال"أو " وسألته: "والصرف، وكان سيبويه كثرياً ماحيكى عن اخلليل بقوله

  . بينهما فرع، واالتفاق هو األصل يف معظم املسائليف بعض ماحكاه، إالّ أنّ اخلالف
ومما أود التنبيه إليه يف هذه املسائل أني مل أقصر اخلالف بني سيبويه وشيخه اخلليل على معناه 
املعروف وهو املخالفة بينهما يف الرأي، بل إنين وسعت مفهوم اخلالِف ليشمل مطلق التعدد يف 

ه برأٍي مل يقل به اخلليل يف املسألة الواحدة عددته من قبيل اخلالف الرأي، فإنّ انفراد سيبوي
الضمين بينهما، فإنّ سيبويه قد يعرض رأي اخلليل، مث يعرض رأي غريه ومييل إليه وقد يذكر 

، "راية، وغاية، وآية"رأيه بعد رأي اخلليل مث يستحسنهما، وذلك كما يف مسألة النسب إىل 
، وكذلك "جاٍء، وساٍء"ل من األجوف الثالثي املهموز الالم، حنو وكذلك يف مسألة اسم الفاع

، وكذلك "جاء أشرطها"يف مسألة حتقيق أو ختفيف إحدى اهلمزتني اتمعتني يف كلمتني، حنو 
  ".سلّم"اختالفهما يف مسألة أيهما الزائد األول أو الثاين يف املضاعف حنو 

 بينهما؛ ألنّ جمرد ذكر رأي اخلليل، مث التعقيب عليه فمثل ذلك عددته من قبيل املسائل اخلالفية
بإبداء رأيه هو أو رأي غريه، يفهم منه ضمناً أنّ سيبويه ينتحي منتحى آخر يف االستقالل 

  .بشخصيته، وعدم ميله إىل متابعة شيخه يف كل آرائه
 حمض الصدفة، وإنما واهللا يعلم أنّ مجع اخلالفات بينهما مل أقف عليها باهلين اللين، أو وافتين

كان ذلك مثرةَ اطّالٍع واستقراٍء للكتاب، ولكثٍري من كُتب النحو والصرف، مثّ عارضت 
  .، وعلى ما أورده النحويون يف مصنفام)الكتاب(مامجعته على ماقاله سيبويه يف 

  :وبعد أن مجعت املادة العلمية وفق ماتيسر يل، مسيت البحث
  ).ِه واخلليل يف الصوت والِبنيةاخلالف بني سيبوي(

  :أما املنهج الذي سلكته يف هذه الدراسة فيتلخص فيما يلي
  . أُقدم بني يدي املسألة مدخالً ومتهيداً، يتضح منه أبعاد املسألة:أوالً
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أو من غريه، ) الكتاب( أُورد اخلالف بني سيبويه وشيخه اخلليل، مؤيداً ذلك بنصوص :ثانياً
  .ه اخلالف بينهماموضحاً وج

  . أَذكر آراَء العلماء وموقفَهم من اخلالف، مؤكّداً ذلك بأقواهلم ونصوِصهم:ثالثاً
 أُرجح بينهما يف ضوء أقوال العلماء، وعلِلهم، وحجِجهم، قارناً ذلك بالنصوص الواردة :رابعاً

  .عنهم
  .لسيبويه) ابالكت( سلكت يف ترتيب مباحث اخلالف بينهما وفق ورودها يف :خامساً

وقد اقتضت خطة البحث بعد مجع اخلالفات بني سيبويه واخلليل يف الصوت والِبنية، أن تكون 
  :وفق مايلي

راسة إىل سبعة مباحث؛ يسبقها مقدمةٌ، ومتهيدمت الدقس.  
  :أما املباحث السبعة، فهي

  .اختالفهما يف باب النسب، وفيه مطلبان: املبحث األول
  . اختالفهما يف باب اهلمز، وفيه مطلبان:املبحث الثاين

  .اختالفهما يف باب القلب املكاينّ، وفيه مطلبان: املبحث الثالث
  . اختالفهما يف باب تداخل اللُّغات، وفيه مطلب:املبحث الرابع

  . اختالفهما يف باب الوقْف، وفيه مطلبان:املبحث اخلامس
  . مطلب اختالفهما يف باب الزوئد، ويف:املبحث السادس
  .اختالفهما يف باب خمارج احلروف، وفيه ثالثة مطالٍب: املبحث السابع

ثُم جاءت اخلامتة يف اية الدراسة، خلّصت فيها أهم نتائج البحث، ثُم ِفهرس املصادر واملراجع، 
  .ثُم ِفهرس املوضوعات

يوم الينفع مالٌ وال بنون، وأنْ اللّه أَسألُ أنْ جيعلَ هذا العملَ يف ميزان حسنايت : وختاماً أقول
 معاء جدير، هو موالنا ِنعه على ذلك قدير، وعلى إجابة الدينفع به قارئه ومجيع املسلمني، إن

  .املوىل وِنعم النصري
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  متهيد
علم النحو من أمسى علوم العربية قدراً، وأعظمها أثراً، وأجلها نفعاً، به يستبني سبيل العلوم على 

  .صدها، واختالف أنواعهاتنوع مقا
نشأ علم النحو أول أمره صغرياً، شأن كلّ علٍم وكلّ فنٍّ، وكانت نشأته يف  الصدر األول 
لإلسالم، فنشأ نشأةً عربيةً حمضةً على مقتضى الفطرة، مث تدرج يف وضعه، وتكوينه، ومنوه، 

رقّي حىت كَمة التنونضجه، واكتماله، شيئاً فشيئاً متشياً مع س لت أبوابه، غري مقتبس من أي
  .لغٍة، اليف نشأته واليف تطوره وتدرجه، حىت وصل إىل طور الترجيح والبسط يف التصنيف

وكان من أسباب نشأة النحو فُشو الفساد يف اللغة العربية، وأول مااختلّ من كالم العرب 
ملتعرِّبني من عهد النيب صلى اهللا فأحوج إىل التعلم اإلعراب؛ ألنّ اللحن ظهر يف كالم املوايل وا

عليه وسلم، وملّا سطع نور اإلسالم، وأظهر اهللا دينه على سائر األديان، وانتشرت الفتوحات 
اإلسالمية، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وأقبلوا إليه أرساال، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة، 

الطاً مستمراً يف البيوت واألسواق، واملناسك واللّغات املختلفة، واختلط العرب بغريهم اخت
واحلج، وتصاهروا واندجموا يف بعضهم بعضاً، ونتيجةً هلذا االمتزاج واالختالط تسرب اللحن 
والضعف إىل سليقة العريب، الذي كان ينطق على سجيته يف صدر إسالمه، وماضي جاهليته، 

  .ملعانيه الدقيقة اليت تتميز ا اللُّغة العربيةفاستبان منه اإلعراب الذي هو حلية كالمه، واملوضح 
  .وانتشر اللحن فشمل اخلاصة، حىت صاروا يعدون من اليلحن

لذلك خشي أهل العلم وعظم اإلشفاق منهم من فُشو اللّحن وغلبته على اللّغة العربية، فخافوا 
ديث؛ فدعاهم احلذر من أن يؤدي ذلك إىل فساد امللكة، وبطول العهد ينغلق فهم القرآن واحل

ذهاب لغتهم وفساد كالمهم أن يستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردةً شبه 
  .الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكالم، ويلحقون األشباه باألشباه

 بن عمرو الدؤيلّ، فكان أولَ من رسم للناس النحو، وأصلَه، وأعملَ فكره فيه، أبو األسود ظامل
 ه مسع حلناً، فقال أليب )رضي اهللا عنه(وكان أبو األسود أخذ ذلك عن أمري املؤمنني علي؛ ألن

اجعل للناس حروفاً، وأشار له إىل الرفع، والنصب، واجلر، فكان ألمري املؤمنني عليٍّ : األسود
دؤيلّ فضلُ القيام بوضعه على ضوء فضلُ اهلداية إىل األساس، وأليب األسود ال) رضي اهللا عنه(

  .هدي وتوجيه أمري املؤمنني
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مث اختلف الناس إىل أيب األسود يتعلمون العربية، ففرع هلم ماكان أصلَه، فأخذ ذلك عنه 
عنبسةُ بن معدان الفيل، وحيي بن يعمر العدواينّ، وميمونُ األقرن، : مجاعةٌ، كان من أفذاذهم

 – أيضاً –صم الليثي؛ وكان عنبسةُ الفيل أبرع أصحاب أيب األسود، وعن عنبسة ونصر بن عا
  .أخذ ميمون األقرن، فكان البارع من أصحابه

وهؤالء شاركوا يف استنباط كثٍري من قواعد وأحكام النحو، وسامهوا يف نشره وإذاعته بني 
  .الناس

عبداهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، رأَس : مث جاء من بعدهم جيلٌ كان أكثر عدداً، من أشهرهم
الناس بعد موت شيخه ميمون األقرن، ومل يكن يف أصحاب ميمون أحد مثله، وهو أعلم أهِل 

  .البصرة، وأعقَلُهم، ففرع النحو وقاسه، وتكلّم يف اهلمز، وكان رئيس الناس وواحدهم
 وعيسى بن عمر الثقفي، وقد كان أبو وكان يف عصره وزمانه أبو عمرو بن العالء املازينّ،

عمرٍو أخذ عن ابن أيب إسحاق.  
  .فكان ابن أيب إسحاق يقدم على أيب عمرٍو يف النحو، وكان أبو عمرٍو يقدم عليه يف اللّغة

 أخذ أبو عمرٍو عمن أخذ عنه ابن أيب سحاق، وأخذ العلم عن ابن أيب إسحاق – أيضاً –و 
أبو اخلطاب األخفش الكبري، وعيسى بن عمر الثقفي، وكان عيسى : منهموأيب عمرٍو مجاعةٌ، 

  .أفصح الناس، وصاحب تقعٍري يف كالمه، واستعمال الغريب فيه
يونس بن حبيب، أخذ عن أيب عمرٍو، : وعن هؤالء وغريهم أخذ مجاعة من العلماء، منهم

  .واألخفش الكبري
ل الناس وأتقاهم، إنه اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وكان يف زمانه أذكى الناس وأعلمهم، وأفض

  .إمام أهل البصرة ورئيس طبقته، أخذ عن عيسى بن عمر، وأيب عمرٍو
 ؤاسيويف عصر اخلليل تالقت فيه طبقته برئاسته مع الطبقة األوىل الكوفية بزعامة أيب جعفر الر

  . عن أيب عمرٍو، وهو عامل أهل الكوفة– أيضاً –الذي أخذ 
فنهض النحو ضةً قويةً، واشتد التنافس بني البصريني والكوفيني، واخلالف بينهما يف إعمال 

  .الفكر واستخراج القواعد نتيجةً للتقصي واالستقراء للمأثور من كالم العرب
كان للخليل بن أمحد الفضل األكرب على علم النحو بل على كثٍري من علوم اللغة العربية، فكان 

 الذي ض ا يف شىت النواحي، فمن عهده انتظم شتات النحو، والتأم عقده، واختذ هو عمادها
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تعليمه دوره الفين، وهو الذي بسط النحو، ومد أطنابه، وسبب علله، وفتق معانيه، وأوضح 
اِحلجاج فيه، حىت بلغ به أقصى حدوده، وانتهى به إىل أبعد غاياته، مث مل يرض أن يؤلّف فيه 

رفاً، أو يرسم منه رمساً ترفعاً بنفسه، وترفعاً بقدره؛ واكتفى يف ذلك مبا أوحى إىل سيبويه من ح
علمه، ولقّنه من دقائق نظره، ونتائج فكره، ولطائف حكمته، فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلّده، 

  .وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله، كما امتنع على من تأخر بعده
علم الناس بالنحو بعد اخلليل، ومل يكن يف أصحاب اخلليل وال يف غريهم من فكان سيبويه أ

  .الناس مثلُه
لَِزم أستاذه اخلليلَ وأخذ عنه النحو وغريه فربع، ووافقه يف معظم املسائل اليت حكاها عنه يف 

ف الكتاب، أو سأله عنها؛ وخالفه يف بعِض مسائل الِبنية، وهي موضوع هذا البحث، إِذ اخلال
  .)١(بينهما فرع، واألصل هو االتفاق

  .وقبل اخلوض يف اخلالف بينهما، يطيب يل أن أُعرف ما بصورٍة موجزٍة
  .تعريف موجز باخلليل بن أمحد: أوالً

 ،حويالن ،البصري ،األزدي ،هو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي
اللُّغوي . يمانوفراهيد حد عمن أَز.  

  .إنّ أباه أولُ من سمي بأمحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقال
، ونشأ فيها، غلب على حياته الفقر، كان يقيم يف خصٍّ )هـ١٠٠(ولد اخلليل يف البصرة سنة 

ه خلفه له بالبصرة، اليقدر على فَلْسني، والناس يقتاتون بعلمه األموال، وهو يقتات من بستاٍن ل
  .عليه أبوه باخلُريبة

 حو عن عيسى بن عمر الثقفيوأيب عمرو )هـ١٤٩(تلقى علومه على علماء عصره، فأخذ الن ،
  ).هـ١٥٤(بن العالء التيمي املازينّ 

  .وروى احلروف عن عاصم بن أيب النجود، وعبداهللا بن كثري، وهو من املقلّني عنهما
  
  

                                                
مراتب النحويني، وأخبار النحويني البصريني، وطبقات : بنيت هذا التمهيد يف نشأة النحو وتطوره وتدرجه على) 1(

حو للطنطاويحويني واللُّغويني، والفهرست، ونزهة األلباء، ونشأة النالن.  
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ث عن أيوب بن أيب متيمة السشب، وغالب وحدوام بن حِتياين، وعاصم األحول، والعوخ
  .القَطَّان

ة، قال األصمعينل عنه إىل مذهب أهل السا، فتحول أمره إباضيكادت : كان اخلليل يف أو
  .اإلباضية تغلب على اخلليل، حىت من اهللا عليه مبجالسة أيوب

ةً يف تصحيح القياس، واستخراج مسائل كان سيد أهل األدب قاطبة يف علمه وزهده، وغاي
  .النحو وتعليله، وهو أول من استخرج العروض، وحصر أشعار العرب ا

وكان أعلم الناس وأذكاهم، وأفضلَ الناس وأتقاهم، وكان من الزهاد يف الدنيا واملنقطعني إىل 
  .العلم

الصحابة أذكى منه وال أجمع، مل يكن للعرب بعد : وكان آيةً يف الذكاء،  وكان الناس يقولون
  .وهو مفتاح العلوم ومصرِّفها

  . يحج سنةً، ويغزو سنةً، حىت جاءه املوت– رمحه اهللا –وكان 
  . أولياء اهللا، فليس للّه ويلٌّ– يعين أهل العلم –إن مل تكن هذه الطائفة : أنه قال: ومن كالمه

  .تربع اجلهل بني احلياء والِكبر يف العلم: وقال
نوازع العلم بدائع، وبدائع العلم مسارح العقل، ومن استغىن مبا عنده جهل، ومن ضم : وقال

  .إىل علمه علم غريه، كان من املوصوفني بنعت الربانيني
  .مر الليايل، واملرأة احلسناء، وحمادثات الرجال: ثالثة تنسيين املصائب: وقال
  .لس غريهاليعرف الرجلُ خطأَ معلمه حىت يجا: وقال
  .زلَّةُ العاِلم مضروب ا الطَّبل: وقال

فإنّ شرباً من األرض اليضيق : أحسبين قد ضيقت عليك، فقال اخلليل له: وقال لرجٍل، قال له
  .على املتحابني، واألرض برحِبها التسع متباِغضين

  .وغريها. أكمل مايكون اإلنسان عقالً وذهناً عند األربعني: وقال
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عمرو بن عثمان سيبويه، والنضر بن شميل، وأبو فيد مؤرج : أخذ عنه خلق كثري، من أشهرهم

بن عمرو السدوسي العجلي، وعلي بن نصر اجلهضمي، واألصمعي، وهارون بن موسى 
النحوي، ووهب بن جرير، ومحاد بن سلمة بن دينار، وأبو سليمان كيسان بن معرف، وبكار 

  . العودي، وآخرونبن عبداهللا
كتاب العني وقد اختلف يف نسبته إليه، وكتاب النغم، واجلُمل، : وللخليل مصنفات منها

  .والعروض، والشواهد، والنقْط والشكل، واإليقاع
سنة سبع : سنة مخس وسبعني، وقيل:  سنة سبعني ومائة، وقيل– رمحه اهللا –تويف اخلليل 

  .سنة ستني: وسبعني، وقيل
  .)٢(ظهر واألغلب أنها سنة مخس وسبعني ومائة، وله أربع وسبعون سنةًواأل
  

  .تعريف موجز بسيبويه: ثانياً
هو أبو ِبشر عمرو بن عثمان بن قَنرب، إمام النحويني والبصريني، وحجة العرب، موىل بين 

؛ وسيبويه لقببيع بن زياٍد احلارثيرائحةُ : ، ومعناهاحلارث بن كعب بن عمرٍو، مثّ موىل آل الر
  .التفاح

  ).هـ١٤٠(البيضاء من أرض فارس، حنو سنة : ولد سيبويه بقريٍة من قرى ِشرياز، يقال هلا
مث قدم إىل البصرة ونشأ فيها، ورغب يف طلب الفقه واحلديث، فالتحق حبلقة محاد بن سلمه، 

الجرم ألطلنب علماً ال : هفبينا هو يستملي على محاٍد حلن، فعاتبه محاد على حلنه، فقال سيبوي
  .تلحِّنِني فيه أبداً، مثّ مضى ولزم اخلليل فربع، وهو أثْبت من أخذ عنه

                                                
، وأخبار ٧٢ - ٥٤، ومراتب النحويني ٥٤١املعارف : مدت يف التعريف باخلليل على املصادر واملراجع التاليةاعت) 2(

، وإنباه الرواة ٤٧-٤٥، ونزهة األلباء ٦٥، والفهرست ٥١-٤٧، وطبقات النحويني ٥٦-٥٤النحويني البصريني 
، وغاية ٤٣١-٧/٤٢٩ أعالم النبالء ، وسري١١٤، وإشارة التعيني ٧٧-١١/٧٢، ومعجم األدباء ٣٤٧-١/٣٤١

، وتـاريخ األدب العريب لفروخ ٢٧٧-١/٢٧٥، وشذرات الذهب ٥٦٠-١/٥٥٧، وبغية الوعاة ١/٢٧٥النهاية 
١١٦-٢/١١١.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 11 

  
 النحو واللغة واألدب عن يونس بن حبيب، وأيب اخلطاب األخفش الكبري، – أيضاً –وأخذ 

  .وعيسى بن عمر الثقفي، وأيب زيٍد األنصاري، وغريهم
بعد اخلليل، ومل يكن يف البصرة وال يف غريها مثلُه، ساد أهل عصره كان أعلم الناس بالنحو 

  .وفاقهم، فهو ِإمام أهل البصرة بال مدافع، ورئيس طبقته بال منازع
  .كان فيه مع فَرط ذكائه حبسةٌ يف لسانه، وانطالق يف قلمه

 أدٍب، مع حداثة كان شابا نظيفاً مجيالً، قد تعلّق من كلّ علٍم بسبٍب، وضرب بسهٍم يف كلِّ
  .ِسنه، وبراعته يف النحو

مرحباً بزائٍر : كان اخلليل يحبه ويجلُّه، وال يملُّ من لقائه، فكان يقول له إذا أَقْبل عليه سيبويه
  .اليملّ، وما سمع اخلليل يقولُها لغريه

من بعده، مس إىل مثله، وال حلقه أحد فه فلم يسبقه أحدا كتابه الذي صناس أمقرآن "اه الن
  .، ولقّبه املربد بالبحر استعظاماً له، واستصعاباً ملا فيه"النحو

  .من أراد أن يعمل كتاباً يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي: وكان املازينّ يقول
وجنم من أصحاب سيبويه ممن أخذ عنه أبو احلسن األخفش سعيد بن مسعدة، وأبو علي حممد 

  .رببن املستنري قُطْ
قدم سيبويه إىل بغداد، وناظر الكسائي وأصحابه فلم يظهر عليهم، وتعصبوا عليه، وجعلوا 
للعرب جعالً ليوافقوهم، فتابع األعراب الكسائي، واملناظرة مشهورة، فظهر عليهم سيبويه 

  .بالصواب، وظهر الكسائي عليه بتركيب احلجة والتعصب
وجهه تلقاء فارس، ومل يعد إىل البصرة، وأقام هناك إىل أنْ مات فاستِزلّ سيبويه فخرج وصرف 

  .غماً بالذَِّرِب، ومل يلبث إالّ يسرياً
  .وكانت وفاته يف سنة مثانني ومائة بفارس، يف أيام الرشيد، وقربه يف ِشرياز

  .غري ذلك يف سنة ومكان وفاته، والصحيح ما أثبته وهو قول األغلب: وقيل
إنه نيف على األربعني سنةً، : اثنتني وثالثني سنةً، ويقال:  كما قيل–ه اهللا  رمح–عاش سيبويه 
  .وهو الصحيح
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ومىت : إنه صنف كتاباً يف ألف ورقٍة من ِعلْم اخلليل، فقال: وملّا مات سيبويـه، قيـل ليونس
: ، فقالمسع سيبويه هذا كلَّه من اخلليل؟ جيئوين بكتابـه، فلما نظـر فيه رأى كلّ ماحكى

جيب أن يكون هذا الرجلُ قد صدق عن اخلليل يف مجيع ماحكاه، كما صدق فيما حكاه 
  .)٣(عني

                                                
، وأخبار ١٠٦، ومراتب النحويني ٥٤٤املعارف : اعتمدت يف التعريف بسيبويه على املصادر واملراجع التالية) 3(

، وإنباه ٥٨ - ٥٤، ونزهة األلباء ٧٤، والفهرست ٧٢-٦٦، وطبقات النحويني ٦٥ - ٦٣النحويني البصريني 
، ٨/٣٥١، وسري أعالم النبالء ٢٤٥-٢٤٢، وإشارة التعيني ١٢٧-١٦/١١٤، ومعجم األدباء ٣٦٠-٢/٣٤٦الرواة
، وتاريخ األدب ٢٥٥-١/٢٥٢، وشذرات الذهب ٢٣٠، ٢/٢٢٩، وبغية الوعاة ١/٦٠٢ وغاية النهاية ٣٥٢

  .١٢١، ٢/١٢٠لعريب لفروخ ا
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  :اختالفهما يف باب النسب، وفيه مطلبان: املبحث األول
  ).ظَبيٍة، أو دميٍة، أو ِفتيٍة: (اخلالف بينهما يف النسب إىل: املطلب األول
ذا كان آخره ياًء، أو واواً، وكان احلرف الذي قبل الياء أو الذي ينسب إليه إ: االسم الثالثي

  .الواو حرفاً صحيحاً ساكناً، إما أن يكون خمتوماً اء التأنيث، أو اليكون
، فتقول "ظَبٍي، وغَزٍو: "فإن كان جمرداً من هاء التأنيث، فإنه ينسب إليه دون تغيٍري، وذلك حنو

  ".غَزِويظَبِيي، و: "يف النسب إليهما
  .)٤(وهذا مذهب سيبويه، واخلليل، ويونس، ومجهور النحويني باتفاٍق

أما إذا ختم اء التأنيث بعد الياء، فإنّ فيه اختالفاً بني سيبويه، واخلليل، ويونس، فمذهب 
سيبويه واخلليل يف أحد قوليه وهو األقيس، أنه ينسب إليه على لفظه بال تغيٍري، سوى حذف 

، كأنك "ظَبيي، ودميي، وِفتيي": "ظَبيٍة، أو دميٍة، أو ِفتيٍة"أنيث، فتقول يف النسب إىل هاء الت
 الواوي، فتقول يف نسبت إىل االسم الذي ليس فيه هاء التأنيث، وأجريته جمراه؛ وِمثْلُ اليائيِّ

، بال تغيٍري سوى حذف "ِرشويغَزوي، وعرِوي، و": "غَزوة، أو عروة، أو ِرشوة"النسب إىل 
فإذا كانت هاء التأنيث بعد هذه الياءات، فإنّ فيه : (هاء التأنيث، كاليائي سواء، قال سيبويه

: دميي، ويف ِفتيٍة: ظَبيي، ويف دميٍة: رميي، ويف ظَبيٍة: فمن الناس من يقول يف رميٍة: اختالفاً
  .نك أضفت إىل شيٍء ليس فيه ياٌء، كأ...ِفتيي، وهو القياس 

فإذا جعلت هذه األشياء مبرتلة ماال ياء فيه، فأجره يف اهلاء جمراه وليست فيه هاء؛ ألنّ القياس أن 
  ...يكون هذا النحو من غري املعتل يف  اهلاء مبرتلته إذا مل تكن فيه اهلاء،

يي، والينبغي أن يكون يف القياس ظَب: وحدثنا يونس أنّ أبـا عمـرٍو كـان يقـول يف ظَبيٍة
  .)٥ ()إالّ هذا

أنه يحرك : أما مذهب يونس فإنه ينسب إليهما كما ينسب إىل االسم الثالثي املنقوص، أي
احلرف الساكن الذي قبل الياء أو الواو بالفتحة، مث بالنسبة للياء يقلبها ألفاً وفق القاعدة، مث 

، ومثله الواوي "ظَبِوي، ودمِوي، وِفتوي: " النسب إىل ما آخره ياًءواواً عند النسب، فيقول يف
                                                

، وشرح ٥/١٥٣، وابن يعيش ٢٤٥، والتكملة ٣/٦٥، واألصول ٣/١٣٧، واملقتضب ٣/٣٤٦ينظر الكتاب ) 4(
  .٢/٦٠، واملقرب ٢/٣١٧اجلُمل 

  .٣٤٧-٣/٣٤٦ينظر الكتاب ) 5(
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وذلك بتحريك الساكن الذي قبل الواو فقط، وهو اختيار " غَزِوي، وعرِوي، وِرشوي: "فيقول
  .)٦(الزجاج

 وخمالف حكم عليه سيبويه بأنه شاذٌ" غَزوة: "وكذا" ظَبية"وما ذهب إليه يونس يف النسب إىل 
للقياس، ومذهبه أالّ يغير منه يف النسب إالّ ماورد تغيريه عن العرب، وذلك مثل قوهلم يف حيٍّ 

  .)٧(ِبطَِوي: ِزنِوي، وِيف الِبطْية: بنو ِزنية: من العرب يقال هلم
ضد أما اخلليل فقد عذَر يونس واحتج له يف ذوات الياء دون ذوات الواو؛ ألنّ السماع يع

  .ويقوي مذهبه يف ذوات الياء، خبالف ذوات الواو؛ لعدم السماع
وكالم اخلليل عن مذهب يونس واحتجاجه له يف ذوات الياء دون ذوات الواو، يبين لنا أنه 
يذهب إىل مذهب يونس يف اليائي دون الواوي؛ ألنه مل يوافقه يف الواوي، ونقْلُ سيبويه عن 

: وأما يونس فكان يقول يف ظَبيٍة: ( وكذا شراح الكتاب، قال سيبويهاخلليل حيتمل ذلك،
  .ِفتوي: دموي، ويف ِفتيٍة: ظَبِوي، ويف دميٍة

كأنهم شبهوها حيث دخلتها اهلاء بفَِعلٍة؛ ألنّ اللفظ بفَِعلٍة إذا أسكنت العني وفَعلٍة : فقال اخلليل
  .من بنات الواو سواٌء

نيت فَِعلةً من بنات الواو لصارت ياًء، فلو أسكنت العني على ذلك املعىن لثبتت ياء لو ب: يقول
ومل ترجع إىل الواو، فلما رأوها آخرها يشبه آخرها، جعلوا إضافتها كإضافتها، وجعلوا دميةً 

  .كفُِعلٍة، وجعلوا ِفتيةً مبرتلة ِفِعلٍة
  ...ما وزعم أنّ األول أقيسهما وأعر. هذا قول اخلليل

، وال ...غَزوي؛ ألنّ ذا اليشبه آخره آخر فَِعلٍة إذا أُسكنت عينها : ال أقول يف غَزوة إالّ: وقال
 ويروة إالّ عرتقول يف ع...  

عرِوي، : وأما يونس فجعل بنات اليـاء يف ذا وبنـات الـواو سواًء، ويقـول يف عروة
  .)٨ ()عروي: وقولنا

                                                
 ،٢/٤٨، وشرح الشافية ٥/١٥٣، وابن يعيش ٢/٦٢٦، واالرتشاف ١٩٥٠ينظر شرح الكافية الشافية ) 6(

  .٤/١٨١، وحاشية الصبان ٢/١٩٧، واهلمع ٣/١٠٢٣، وشفاء العليل ٣/٣٧٦واملساعد 
  .١١١، والقول الفصل ٧٧، والوايف ٢/٦٢٦، واالرتشاف ٣/٣٤٧ينظر الكتاب ) 7(
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م سيبويه أنّ يف النسب إىل اليائي أو الواوي املختوم اء التأنيث مذهبني، وأنّ وخالصة كال
  .اخلليل جييز الوجهني يف ذوات الياء دون الواو، وخيتار اإلقرار على األصل

  :واملذهبان مها
مذهب سيبويه واخلليل يف أحد قوليه أن ينسب إليهما بال تغيٍري سوى حذف هاء : األول

  .ظَبِيي، وغَزِوي: بقاء سكون ماقبل الياء أو الواو، فيقالالتأنيث، و
مذهب يونس وهو قول اخلليل يف اليائي دون الواوي، أنه ينسب إليهما بإبدال سكون : الثاين

  .ظَبوي، وغَزوي: ماقبل الياء أو الواو فتحة، وقلب الياء ألفاً مث واواً، فيقال
فأما قولُ يونس يف : (الف للقياس، وهو قول املربد، إذْ قالوقد حكم عليه سيبويه بأنه خم

  .)٩()ظَبوي، فليس بشيٍء، إنما القول ماذكرت لك: النسب إىل ظَبيٍة
 هو ماذهب إليه اخلليل بن أمحد من جواز الوجهني يف النسب إىل ذوات الياء؛ إذْ والراجح

ظَبيي، وهو مذهب : ، فتقول يف النسب إىل ظَبيٍةجوز فيه أن ينسب إليه على لفظه بال تغيٍري
  .سيبويه

: ظَبوي؛ قال ابن مالك:  أن ينسب إليه على مذهب يونس، فتقول- أيضاً –وأجاز اخلليل 
  .)١٠()وإنْ أُنث بالتاء، عومل معاملةَ منقوٍص ثالثي، إن كان ياًء وفاقاً ليونس(

يني كالسريايفّ، والفارسي، واألعلم الشنتمري، ومذهب اخلليل هو مذهب مجهور النحو
  .)١١(والزخمشري، وابن يعيش، وابن عصفور، وابن مالك، وابن عقيل، وغريهم

                                                                                                                                       
، ٥/١٥٣، وابن يعيش ٢/٨٨٩، والنكت على الكتاب ٣/١٧٠، وانظر التعليقة ٣٤٨، ٣/٣٤٧ينظر الكتاب ) 8(

  .٢/٦٢٦الرتشاف ، وا٢/٤٨وشرح الشافية 
  .٣/١٣٧ينظر املقتضب ) 9(
  .٣/١٠٢٣، وشفاء العليل ٣/٣٧٦، واملساعد ٢٦٤ينظر التسهيل ) 10(
، ١٥٤، ٥/١٥٣، وابن يعيش ٢٠٩، واملفصل ٢/٨٨٩، والنكت على الكتاب ٣/١٧٠ينظر التعليقة ) 11(

  .٣/٣٧٦، واملساعد ١٩٥٠، وشرح الكافية الشافية ٢٦٤، والتسهيل ٢/٦١واملقرب 
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  ).رايٍة، وغايٍة، وآيٍة(اخلالف بينهما يف النسب إىل : املطلب الثاين
 ياء متحركة، قبلها اختلف سيبويه واخلليل والنحويون يف النسب إىل االسم الثالثي الذي آخره

، فقد اختلفوا يف النسب إليه على "رايٍة، وغايٍة، وآيٍة: "ألف، وختم االسم اء التأنيث، حنو
  :)١٢(ثالثة أوجٍه

  ".راِئي، وغاِئي، وآِئي: "قلب الياء مهزةً، فتقول: الوجه األول
ا، فأُبدلت الياء مهزة لوقوعها أنها اتصلت بياء النسب، فثقل النطق : وعلّة قلب الياء مهزةً

  ".سقاية"طرفاً بعد األلف املبدلة من أصٍل، تشبيهاً هلا باأللف الزائدة يف 
رايٍة، وطايٍة، وثايٍة، : "وسألته عن اإلضافة إىل: (وهذا الوجه هو مذهب اخلليل، قال سيبويه

، وإنما مهزوا الجتماع الياءات "يراِئي، وطاِئي، وثاِئي، وآِئ: "أقول: وحنو ذلك، فقال" وآيٍة
مع األلف، واأللف تشبه بالياء، فصارت قريباً مما جتتمع فيه أربع ياءات، فهمزوها استثقاالً، 
وأبدلوا مكاا مهزة؛ ألنهم جعلوها مبنـزلة الياء اليت تبدل بعد األلف الزائدة؛ ألنهم كرهوها 

  .)١٣(")رداٍء" كما كانت ثَم، وذلك حنو ياء ههنا كما كُرهت ثّم، وهي هنا بعد ألف
، )الكتاب(وقد نص املربد على أنّ هذا الوجه اختاره سيبويه، وهو خمالف ملا ذكره سيبويه يف 

  .)١٤(على ماهو مبين يف الوجهني الالحقني
  ".راِيي، وغَاِيي، وآِيي: "بقاء الياء على حاهلا، فتقول: الوجه الثاين

بغري مهٍز؛ " آِيي، وراِيي: "، قال"أُميي: "ومن قال: (عله سيبويه أوىل وأقوى، فقالوهذا الوجه ج
  .)١٥()ألنّ هذه الم غري معتلة، وهي أوىل بذلك؛ ألنه ليس فيها أربع ياءاٍت؛ وألنها أقوى

                                                
، والتبصرة ٢٤٦، والتكملة ٣/٦٦، واألصول ١/٢٨٤، واملقتضـب ٣٥١، ٣/٣٥٠ينظر الكتـاب ) 12(

، واملقرب ٢/٦٢٥، واالرتشاف ١٩٥٢، وشرح الكافيـة الشافية ٥/١٥٧، وابـن يعيش ٢/٥٩٦والتذكرة 
  .٢/١٩٦، واهلمع ٣/٣٧٥، واملساعد ٢/٥١، وشرح الشافية ٢/٦٠

  .٣/٣٥٠ينظر الكتاب ) 13(
  .٣٥١ – ٣/٣٥٠، وانظر الكتاب ١/٢٨٥ملقتضب ينظر ا) 14(
  .٣٥١-٣/٣٥٠ينظر الكتاب )  15(
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أنه أقيس، إذْ فيه ترك الياء على حاهلا دون قلٍب، كما يف : والسبب يف كونه أوىل وأقوى
"ييك لو أفردته بعد طرح اهلاء ألثبت الياء، وقلت"ظَبوألن ،" :وآي ،وغاي ،وال تلزم " راي

  .)١٦(اهلمزة؛ ألنّ األلف قبل الياء أصلٌ غري زائٍد، والياء إنما تهمز إذا كان قبلها ألف زائدةٌ
وابن يعيش، والرضي ،ن ذهب إىل هذا الوجه ابن السراج، والزخمشري١٧(ومم(.  

  ".راوي، وغاِوي، وآِوي: "قلب الياء واواً، فتقول: وجه الثالثال
أنها وقعت ثالثة متطرفة، فاستثقلت ألجل ياء النسب بعدها، فقُلبت واواً، : وعلّة قلب الياء واواً

  .)١٨(تعامل معاملة النسب إىل املنقوص الثالثي: أي" عمِوي، وشجِوي"كما يف 
ثاِوي، وآِوي، : "ولو أَبدلت مكان الياء الواو، فقلت: (ويه، فقالوهذا الوجه أجازه سيب

وراوي ،جاز ذلك، كما قالوا" وطاِوي" :مكان اهلمزة"شاِوي ١٩ ()، فجعلوا الواو(.  
  .)٢٠(وممن ذهب إىل هذا الوجه املربد، وهو أجود األقاويل عنده

وما كانت المه ياًء : (صها الصيمري بقولهوحاصل ماسبق ذكره أنّ يف املسألة ثالثة أوجٍه، خلّ
  :ثالثة أوجٍهراية، وآية، فالنسب إليه على : وقبلها ألف، حنو

  .راِيي، وآِيي: ترك الياء على حاهلا، كقولك: أحدها
  .راِئي، وآِئي: قلب الياء مهزةً، كقولك: والثاين

  .)٢١()راِوي، وآِوي: قلبها واواً، كقولك: والثالث
  :أما اختالف سيبويه مع اخلليل يف املسألة فيتلخص فيما يلي

 يف الوجه األول أنّ اخلليل يذهب إىل قلب الياء مهزة، موضحاً علّة ذلك، أما – آنفاً –بينت 
  .سيبويه فقد نص املربد على أنه اختار مذهب اخلليل

                                                
  .٢/٥١، وشرح الشافية ٥/١٥٧ينظر ابن يعيش )  16(
  .٢/٥١، وشرح الشافية ٥/١٥٧، وابن يعيش ٢٠٩، واملفصل ٣/٦٦ينظر األصول )  17(
  .١١١، ١٠٨، والقول الفصل ١٣٣، وشذا العرف ٢/٥٢ينظر شرح الشافية )  18(
  .٣/٣٥١ ينظر الكتاب ) 19(
  .١/٢٨٥ينظر املقتضب )  20(
  .٢/٥٩٦ينظر التبصرة والتذكرة )  21(
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ئها على حاهلا وجعله أَوىل، إىل تقوية عدم قلب الياء وبقا) الكتاب( ذهب يف – أيضاً -: قلت
  .وهو مذهب مجاعة من النحويين، وقد بينت ذلك يف الوجه الثاين

إىل جواز قلب الياء واواً؛ وهو أجود األقاويل عند املربد، ) الكتاب( ذهب سيبويه يف – أيضاً -
  .وهو موضح يف الوجه الثالث

  ".رايٍة، وغايٍة، وآيٍة، وثايٍة، وطايٍة"سب إىل سيبويه يذهب إىل جواز األوجه الثالثة يف الن: إذاً
  .وأما اخلليل فيذهب إىل جواز وجٍه واحٍد، هو قلب الياء مهزةً

هو ماذهب إليه اخلليل بن أمحد، وهو قلب الياء مهزةً؛ ألنه مذهب مجهور النحويني : واألجود
بن مجاعة، والسيوطي، كالسريايفّ، وابن مالك، وأيب حيان، وابن عقيل، والسلْسيلي، وا

  .)٢٢(والصبان، وغريهم
فأما من مهز؛ فألنّ الياء وقعت بعد ألٍف، وكان حقُّها أن : (قال السريايفّ معلّالً مذهب اخلليل

تهمز قبل النسبة وتعلّ، ولكنهم صححوها وهي شاذّةٌ، فلما نسب إليها وِزيدت ياُء النسبة 
  .)٢٣()قياس من اهلمزثقلت، فردوها إىل ماكان يوجبه ال

  .)٢٤()أجودها اهلمز: ثالثة أوجٍه" غايٍة: "ويف حنو: (وقال ابن مالك
وذلك لسالمته من ثقل الياءات، مع الكسر املوجود، ذلك : (قال ابن عقيل موضحاً جودة اهلمز

 –؛ ومن اإلبـدال بعد اإلبـدال، كمـا يف الوجـه الثالث -غاِيي :  أي–يف الوجه األول 
  .)٢٥()-اِوي غ: أي

من : (وقال السيوطي واهلمز أجود؛ ألنّ فيه سالمةً من استثقال الياءات، وإبدالٌ أخف
  .)٢٦()إبدالني

  

                                                
،وشفاء العليل ٣/٣٧٥، واملسـاعد ٢/٦٢٦، واالرتشـاف ٢٦٤، والتسهيل ٣/٣٥٠ينظر هامش الكتاب)  22(

  .٤/٧٢٢، والنحو الوايف ٤/١٨١، وحاشية الصبان ٢/١٩٦، واهلمع ١١٧، وحاشية ابن مجاعة ٣/١٠٢٣
  .٣/٣٥٠، وانظر هامش الكتاب ٣/١٧٤ينظر هامش التعليقة )  23(
  .٢٦٤ينظر التسهيل )  24(
  .٣/٣٥٧ينظر املساعد )  25(
  .٢/١٩٦ينظر اهلمع )  26(
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  :اختالفهما يف باب اهلمز، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
  .اخلالف بينهما يف ختفيف اهلمزتني اتمعتني يف كلمتني: املطلب األول

  :ضربنيني إذا التقتا يف كلمتني منفصلتني، فهما على اعلم أنّ اهلمزتني املتحركت
  .أن تكونا خمتلفيت احلركة: والثاين. أن تكونا متفقيت احلركة: األول

  :ثالثة أقسامفإن اتفقتا يف احلركة فعلى 
  ).٣١: البقرة) [هؤالِء ِإنْ كنتم: (اتفاقهما يف الكسر، كقوله: األول
  ].١٨: حممد) [اَء أَشراطهاج٠: اتفاقهما يف الفتح، كقوله: الثاين

  ].٣٢: األحقاف) [أولياُء أُولئك: (اتفاقهما يف ا لضم، كقوله: الثالث
، وكانت القسمة تقتضي مخسة أقسام فعلى - وهو الضرب الثاين –أما إذا اختلفتا يف احلركة 

  :ستةً
  ].١٣: البقرة) [السفهاُء أَال: (مضمومة ومفتوحة، كقوله: األول
  ].٤٤: املؤمنون) [جاَء أُمة: (حة ومضمومة، عكس األول، كقولهمفتو: الثاين

  ].٧٦: يوسف) [ِوعاِء أَخيه: (مكسورة ومفتوحة، كقوله: الثالث
  ].١٣٣: البقرة) [شهداَء ِإذْ حضر: (مفتوحة ومكسورة، عكس الثالث، كقوله: الرابع

  ].١٤٢: البقرة) [من يشآُء ِإىل: (مضمومة ومكسورة، كقوله: اخلامس
  .مكسورة ومضمومة، عكس اخلامس، ومل يرد له شاهد يف القرآن: السادس

  .)٢٧(هذه أقسام التقاء اهلمزتني املتحركتني يف كلمتني منفصلتني
واعلم أنّ القُراء والنحويني اختلفوا يف حتقيق اهلمزتني معاً، أو ختفيفهما، أو حتقيق األوىل 

  .يل إحدامها يف األقسام السابقةوختفيف الثانية بإسقاطها، أو العكس، أو تسه
  .)٢٨()ويف كلمتني جيوز حتقيقهما، وختفيفهما، وختفيف إحدامها على القياس: (قال ابن احلاجب

                                                
، ٣٣، والتيسري ١/٤٦، وشرح اهلداية ١/٧٤، والكشف ٧٥، والتبصرة يف القراءات ١٣٨ينظر السبعة )  27(

  .١/١٩٣، واإلحتاف ١/٣٨٢، والنشر ٢/٤٠٤ملشكل ، وكشف ا١/٣٧٧، واإلقناع ١/١٥٧والتذكرة 
  .٣/٦٥، وانظر شرح الشافية ٩٢ينظر الشافية )  28(
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واعلم أنّ اهلمزتني إذا التقتا وكانت كلُّ واحدة منهما من كلمة، فإنّ أهل : (وقال سيبويه
، كما استثقل أهل احلجاز حتقيق التحقيق خيفّفون إحدامها، ويستثقلون حتقيقهما ملا ذكرت لك

  .)٢٩()الواحدة، فليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان فتحقَّقا
  :)٣٠(أربعة مذاهبوحاصل اخلالف بني القُراء والنحويني يف املسألة يتلخص يف 

  ، سواء اتفقتا يف احلركة أم اختلفتا؟حتقيق اهلمزتني مجيعاً: األول
ة، والكسائي، وخلف، وروح عن يعقوب؛ وهو قول وهو مذهب ابن عامر، وعاصم، ومحز

  .عبداهللا بن أيب إسحاق احلضرمي من النحويني
وأما اهلمزتان : (وقد ذهب سيبويه إىل عدم جتويزه وحكم على حتقيق اهلمزتني بالرداءة، فقال

قرأ : "؛ ألنك الجيوز لك أن تقول"أقِْرئ أباك"، و"قرأ أبوك: "فليس فيهما إدغام يف مثل قولك
، وزعموا أنّ ابن أيب إسحاق كان حيقق اهلمزتني وأُناس معه، وقد تكلم …فتحققهما " أبوك

، وما ذهب إليه سيبويه من عدم التجويز واحلكم على حتقيق )ببعضه العرب، وهو رديٌء
  .)٣١(اهلمزتني بالرداءة، هو مذهب املربد، وابن السراج

  .)٣٢( قد سمع التحقيق فيهما، وقُرئ ماهو خالف ماذهبوا إليه، فإنه: والصحيح
، وهو مذهب أيب عمرٍو من القُراء وحتقيق الثانية) أي إسقاطها(ختفيف األوىل : الثاين

 - أي األقسـام الثالثـة من الضرب األول -والنحويني يف اهلمزتني املتفقتـني يف احلركـة، 
توحتني خاصةً قالون عن نافع، والبزي ووافقه ابن شنبوذ عن قُنبل، ووافقهم على ذلك يف املف

  .عن ابن كثري، وسهال األوىل من املكسورتني، ومن املضمومتني بني بني مع حتقيق الثانية

                                                
  .٢/٤٠٤، واألصول ١/٢٩٥، وانظر املقتضب ٣/٥٤٨ينظر الكتاب )  29(
، واألصول ١/٢٩٥، واملقتضب ٣/٥٤٨ الكتاب -أيضاً-السابق، و" ٢٧"ينظر اخلالف يف مصادر هامش )  30(

، وشرح الشافية ٢/٣٦، واملقرب ٩/١١٨، وابن يعيـش ٤/٤٨، وهامش التعليقة ٢٢٠، والتكملة ٢/٤٠٤
  .٢٦٥، واجلاربردي ٢/٧٢٩، واالرتشاف ٣/٦٥

  .٢/٤٠٤، واألصول ١/٢٩٥، واملقتضب ٤/٤٤٣ينظر الكتاب )  31(
  .٧٣٠، وانظر االرتشاف ٤/٤٩ممن ذهب إىل جواز حتقيقهما الرماينّ؛ ينظر هامش التعليقة )  32(
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فليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان فتحقَّقا، ومن كالم العرب ختفيف األوىل : (قال سيبويه
يازكريا ِإنا "، و"قد جا أَشراطهاف: "وحتقيق اآلخرة، وهو قول أيب عمرٍو، وذلك كقولك

  .)٣٣(")نبشرك
، وهو مذهب اخلليل بن أمحد من حتقيق اهلمزة األوىل، وختفيف الثانية بإسقاطها: الثالث

، مز األوىل وختفيف الثانية؛ وهو )هؤالِء انْ: (النحويني، وبه قرأ ابن كثٍري يف رواية قُنبل قوله
، وهو خمالف ملا أثبته مجهور القُراء؛ إذْ )٣٤(ى ذلك ابن جماهدقول نافٍع يف رواية ورش، نص عل

أثبتوا عنهما حتقيق اهلمزة األوىل كاخلليل، وتسهيل اهلمزة الثانية الختفيفها، واختلفوا يف صور 
  .التسهيل عنهما، على ماهو مبين يف كتب القراءات

ٍو، وأيب جعفـٍر، ورويس عن وما ذهب إليه اخلليل هي قراءة نافٍع، وابن كثٍري، وأيب عمـر
، - أي األقسـام اخلمسة من الضرب الثاين –يعقوب، يف اهلمزتني املختلفتني يف احلركـة 

فوافقوا اخلليل يف حتقيق اهلمزة األوىل، وخالفوه يف عدم حذف الثانية، بل سهلوها على 
  .)٣٥(ماتقتضيه مقاييس العربية من وجوه التسهيل

ومنهم من يحقّق األوىل وخيفّف اآلخرة، مسعنا ذلك : ( سيبويه بقولهوإىل مذهب اخلليل أشار
، وكان اخلليل يستحب هذا "يازكرياُء انا"، و"فقد جاَء اشراطها: "من العرب، وهو قولك

  .)٣٦()القول
، وهذا املذهب مل يقرأ به أحد من القُراء، وإنما هو لغة أهل ختفيف اهلمزتني مجيعاً: الرابع

وأما أهل احلجاز فيخفّفون اهلمزتني؛ ألنه لو مل تكن إالّ واحدة : (، قال سيبويهاحلجاز
  ).خلُففّت

؛ ألنّ أهل احلجاز خيفّفوما مجيعاً، جيعلون مهزة "اقرا آيةً: "وأما أهل احلجاز فيقولون: (وقال
واحدة خفّفوها، فكأنه ، أال ترى أنْ لو مل تكن إالّ مهزة "آية"ألفاً ساكنة، وخيفّفون مهزة " اقْرأْ"

  .)٣٧()، وحنوها"بآية"مث جاء " اقرا: "قال
                                                

  .٢٢٠، والتكملة ٢/٤٠٤، واألصول ١/٢٩٥، وانظر املقتضب ٣/٥٤٩ينظر الكتاب )  33(
  .١٤٠ينظر السبعة )  34(
  .١/٣٨٨؛ ووجوه التسهيل بينها ابن اجلزري يف النشر ٣٤مفهوم التسهيل وضحه الداين يف التيسري )  35(
  .السابق" ٣٣"ينظر مصادر هامش )  36(
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  .)٣٨(ولكلِّ مذهٍب من املذاهب األربعة السابقة حجته وعلّته
واعلم أنّ ماسبق ذكره خيتص باخلالف بني القُراء والنحويني عامة، أما اخلالف بني سيبويه 

  :وشيخه اخلليل يف املسألة، فيتلخص فيما يلي
  . مذهب أيب عمرٍو يف التقاء اهلمزتني يف كلمتني، هو حذف األوىل وحتقيق الثانية:أوالً
  .مذهب اخلليل هو حتقيق األوىل وحذف اهلمزة الثانية: ثانياً
وكلٌّ : (- بعد ذكره ملذهب أيب عمرٍو واخلليل –مذهب سيبويه جواز الوجهني، فقال : ثالثاً

عريب.( 
  

يف قول من خفّف األوىل؛ ألنّ اهلمزة الساكنة أبداً إذا " قْرا آيةًا: "وتقول: (وأكّد مذهبه بقوله
  .خفّفت أُبدل مكانها احلرف الذي منه حركةُ ماقبلها

؛ ألنك خفّفت مهزةً متحركة قبلها حرف ساكن، فحذفتها "اقْر آيةً: "ومن حقّق اُألوىل، قال
  .)٣٩()وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها

ة اخلالف بينهما أن اخلليل يرى ختفيف الثانية على كلّ حاٍل، وأما سيبويه فريى خالص: إذاً
ختفيف األوىل وحتقيق اهلمزة الثانية، ويرى العكس، وهو ماعبر عنه : جواز الوجهني، أعين

 واعلم أنّ اهلمزتني إذا التقتا يف كلمٍة واحدٍة مل يكن بد من بدل: (، وبقوله)وكلٌّ عريب: (بقوله
هما إذا كانتا يف حرف واحد لزم التقاُء اهلمزتني احلرفخفّف؛ ألناآلخِرة، وال ت.  

وإذا كانت اهلمزتان يف كلمتني، فإنّ كلّ واحدة منهما قد جترى يف الكالم، وال تلزق مزا 
االسم مهزةٌ، فلما كانتا ال تفاِرقان الكلمة كانتا أثقل، فأبدلوا من إحدامها، ومل جيعلومها يف 

  .)٤٠()الواحد والكلمة الواحدة مبنـزلتهما يف كلمتني

                                                                                                                                       
  .٣/٥٥٠ينظر الكتاب )  37(
، وشرح ١/٤٦، وشـرح اهلداية ١/٧٤، والكشـف ١/٢٩٥، واملقتضـب ٣/٥٤٩لكتـاب ينظر ا)  38(

  .٣/٦٥الشافية 
  .٥٥٠، ٣/٥٤٩ينظر الكتاب )  39(
  .٣/٥٥٢ينظر الكتاب )  40(
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وكان اخلليل يرى ختفيف الثانية على كلّ حاٍل، : ( مذهب اخلليل، فقالوقد رجح املربد
ألنّ البدل اليلزم إالّ الثانية، وذلك ألنّ اُألوىل يلفظ ا، وال مانع هلا، والثانية متتنع من : ويقول

  .)٤١() اليت قد ثبتت يف اللفظ، وقولُ اخلليل أقيس، وأكثر النحويني عليهالتحقيق من أجل اُألوىل

                                                
  .٢٩٦، ١/٢٩٥ينظر املقتضب )  41(
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  اخلالف بينهما يف اهلمز والنرب، أمها شيٌء واحد، أم بينهما فرق؟: املطلب الثاين
  اختلف سيبويه مع اخلليل يف اهلمز والنرب، أمها شيٌء واحد، أم بينهما فرق؟

ون اهلمز، وذّلك أنّ اهلمزة إذا خفّفت ذهب بذلك معظم صوا، فذهب اخلليل إىل أنَّ النرب د
  .مهزة غري حمققة؛ وهو قول بعض القراء والنحويني: وخف النطق ا، فتصري نبرةً، أي

  .)٤٢()وأما اهلمزة فمخرجها من أقصى احللق مهتوتةً مضغوطةً، فإذا رفِّه عنها النت:(قال اخلليل
: اينّ الفرق بني اهلمز والنرب، وكذا مذهب اخلليل وغريه من القُراء، فقالوقد وضح أبو عمرٍو الد

والنربة : بنربة، قال" شعائر اهللا" وكان يقرأ – أي اخلزاعي فيما رواه عن ابن كثٍري –وقال (
وحنوها، وقال ابن جماهٍد عن األصبهاينّ عن " خزائن، وبصائر" وكذلك: عندهم دون اهلمز، قال

ربةُ عندهم مهزةٌ ضعيفةٌ، : ٍش عن نافٍع يف حروٍف من اهلمز منبورة، قالأصحابه عن وروالن
  .كأنها مهزةٌ بني بني وليست مزٍة ثابتٍة، فوافق اخلزاعي فيما حكاه من كوا كذلك

  .)٤٣()النربة ألطف وألني وأحسن من اهلمزة، وهذا أيضاً موافق ملا حكيناه: وقال اخلليل بن أمحد
هو : اهلمز عند اخلليل هو الصوت احملقَّق للهمزة الذي خيرج من أقصى احللق؛ والنربأنّ : أي

اعلم أنّ : (وهذا مذهب الزخمشري، وابن يعيش، فقال. اهلمزة املخففة بوجٍه من وجوه التسهيل
اهلمزة حرف شديد مستثقلٌ، خيرج من أقصى احللق؛ إذْ كان أدخلَ احلروف يف احللق، فاستثقل 

ق به، إذْ كان إخراجه كالتهوع، فلذلك االستثقال ساغ فيها التخفيف، وهو لغة قريش النط
ألنّ : وأكثر أهل احلجاز، وهو نوع استحساٍن لثقل اهلمزة، والتحقيق لغة متيم وقيس، قالوا

يكون باإلبدال، : وختفيفها كما ذَكر. اهلمزة حرف فوجب اإلتيان به كغريه من احلروف
لني، فحينئٍذ تصري إىل األلف والواو : جعل بني بني؛ فاإلبدالواحلذف، وأن تا فترزيل نببأن ت

والياء على حسب حركتها وحركة ماقبلها، وأما احلذف فأنْ تسقطها من اللفظ البتة؛ وأما 
بني اهلمزة واحلرف الذي منه حركتها، فإذا كانت مفتوحةً جتعلها بني : جعلُها بني بني، أي

أللف، وإذا كانت مضمومةً بني اهلمزة والواو، وإذا كانت مكسورةً بني الياء اهلمزة وا
وأما سيبويه فإنه اليرى فرقاً بني اهلمز والنرب، بل مها امسان ملسمى واحٍد، فاهلمزة . )٤٤()واهلمزة

                                                
  .٥٩، ومقدمة ذيب اللغة ١/٥٢ينظر العني )  42(
  .ب/٤٦أ، والتبيان يف شرح مورد الظمآن /١/١١٣ينظر جامع البيان يف القراءات السبع )  43(
  .٩/١٠٧، وابن يعيش ٣٤٩ينظر املفصل )  44(
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 اليوجب اختالف – عنده –أنّ اختالف االسم : احملققة عنده تسمى نبرة، والعكس، أي
واعلم أنّ اهلمزة إنما فَعلَ ا هذا من مل خيفّفها؛ ألنه بعد خمرجها؛ وألنها نبرةٌ : (فقالاملسمى، 

، فنلحظ من )٤٥()خترج باجتهاد، وهي أبعد احلروف خمرجا، فثقل عليهم ذلك؛ ألنه كالتهوع
  .كالمه أنه سوى بني اهلمزة والنربة

 اللُّغويني، والنحويني، والقُراء؛ ِإذْ ذهبوا إىل أنّ  هو قول سيبويه؛ ألنه مذهب مجهوروالراجح
  .اهلمز والنرب مترادفان على معىن واحٍد

النبر يف : (وقال ابن فارس. )٤٦()مصدر نربت احلرف نبراً، إذا مهزته: والنبر: (قال ابن السكيت
؛ وهو قول اجلوهري، وابن )اهلمز، وكلُّ شيء رفَع شيئاً فقد نبره، ولذلك سمي املنرب: الكالم
اعلم أنّ : (وإليه ذهب العكربي، والرضي وغريمها من النحويني، قال العكربي. )٤٧(منظور

  .)٤٨()اهلمزة نبرة خترج من أقصى احللق يشبه صوا التهوع
  )٤٩(:وقد رجح مذهب سيبويه من القُراء أبو عمرو الداينّ، فقال

ـبفيه كُلْفةٌ وتع واهلمز  ـبصع شديد ه حرفألن 
  من صـدره وقُوة اعتماِد   يخرجه الناطق باجتهـاِد
نطـععيبه الكُلْفـةُ والتي   ععلـِة والتهوإذْ هو كالس  
  باجلعِل بني بني والتبديـلُ   لذاك فيه النقلُ والتسهيلُ
  لواحـٍد بـذاك يعلمـاِن   واهلمز والنبر مها لقبـاِن
  .النرب تعبري عن التخفيـِف   وقال أهلُ العلِم باحلروِف

                                                
  .٣/٣١، وشرح الشافية ١/٣٥٨، وانظر اإلقناع ٣/٥٤٨ينظر الكتاب )  45(
  .١٦ينظر إصالح املنطق )  46(
  .٥/١٨٩، ولسان العرب ٢/٨٢٢، والصحاح ٨٥٢" نرب"ينظر جممل اللغة )  47(
  .٣/٣١، وشرح الشافية ١/١٤، وانظر إمالء مامن به الرمحن ٢/٤٤٣لل البناء واإلعراب ينظر اللباب يف ع)  48(
  .٢٣٦، ٢٣٥ينظر اُألرجوزة املنبهة )  49(
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  :اختالفهما يف باب القلب املكاينّ، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث
  .اخلالف بينهما يف اجلمع األقصى ملفرٍد المه مهزة قبلها حرف مد، كخطايا: املطلب األول

  .)٥٠()عٍضتقدمي بعض حروف الكلمة على ب: (اعلم أنّ القلب هو
  .)٥١ ()تصيري حرٍف مكان حرٍف بالتقدمي والتأخري: ( فقال هو– أيضاً –وعرفه أبو حيان 

رعملي يف لَعمري؛ : وأكثر مايكون القلب يف املعتل واملهموز، وقد جاء يف غريمها قليالً، حنو
يف اكفَهر هفحلَّ؛ واكرم٥٢(وامضحلَّ يف اض(.  

 ا، فقد ذكر ابن احلاجب والقلب املكاينّ له إمارات عرفا إماراته اليت ييكثر فيها، أم وأنواع
كناَء يناُء مع النأْي؛ وبأمثلة : ويعرف القلب بأصله: (أنّ القلب يعرف بستة أوجٍه، فقال

كآراٍم وآدٍر، وبأداء تركه : كأَيس؛ وبقلّة استعماله: كاجلاِه واحلادي والِقِسي؛ وبصحته:اشتقاقه
  .)٥٣ ()أشياَء: حنو: جاٍء؛ أو إىل منع الصرف بغري علٍّة على األصح: حنو: ني عند اخلليلإىل مهزت

، وذهب ابن مالك إىل أنه يعرف )٥٤(وقد ذهب ابن عصفوٍر إىل أنّ القلب يعرف بأربعة أشياء
كونُ أحِد التأليفني فائقاً لآلخِر ببعِض وجوِه : وعالمة صحة القلب: (بدليل واحٍد، فقال

  .)٥٥ ()صريف، فإن مل يثبت ذلك فهما أصالنالت
   )٥٦ (:وأما أنواعه اليت يكثر فيها، فهي

  .راء يف رأى، وناء يف نأى: تقدمي الالم على العني، وهو أكثرها، حنو -١
 .أَيس يف يئس، وجاه يف وجه: تقدمي العني على الفاء، حنو -٢
 .أشياء يف شيئاء: تقدمي الالم على الفاء، حنو -٣

                                                
  .٥٢، وتصريف األفعال ٣٣، واملغين ٢١، وانظر حاشية ابن مجاعة ١/٢١ينظر شرح الشافية )  50(
  .٢/٢٢٤، وانظر اهلمع ١/٣٣٤ينظر االرتشاف )  51(
  .٢/٢٢٤، واهلمع ١/٣٣٤، واالرتشاف ١/٢١، وشرح الشافية ٣١٥ر التسهيل ينظ)  52(
، وشذا ٢/٢٢٥، واهلمع ٢١، واجلاربردي وحاشية ابن مجاعة ١/٢١، وانظر شرح الشافية ٨ينظر الشافية )  53(

  .٢٣العرف 
  .٢/١٩٧ينظر املقرب )  54(
  .٣/١١١٠، وشفاء العليل ٤/٢١٢، وانظر املساعد ٣١٦ينظر التسهيل )  55(
، وتصريف ٣٤، واملغين ٢/٢٢٤، واهلمع ١/٣٣٥، واالرتشاف ٣١٥، والتسهيل ٢/٧٣ينظر اخلصائص )  56(

  .٥٢األفعال 
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 .حادي يف واحد: عن الالم، حنوتأخري الفاء  -٤
 .طأمن يف طمأَن: تقدمي الالّم األوىل على العني، وهو أقلّها، حنو -٥

) خِطيئة، وبِريئة، ودنيئة: (مجع) خطَايا، وبرايا، ودنايا: (واعلم أنّ سيبويه واخلليلَ اختلفا يف حنو
ذا وقعت اهلمزة بعد ألف اجلمع، إ) فَعاِئل(أنهما اختلفا يف اجلمع األقصى الذي على وزن : أي

وكانت تلك اهلمزة عارضةً فيه، وكانت الم مفرده أصلها مهزة، فذهب سيبويه إىل قلب اهلمزة 
العارضة ياًء، أما اخلليل فإنه يذهب إىل القلب ا ملكاين، فيجعل الياَء موضع اهلمزة، واهلمزةَ 

  .موضع الياء
 يؤدى إىل اجتماع مهزتني، – عند اخلليل –لب املكاينّ هو أنّ عدم الق: ومؤدى اخلالف بينهما

لذا أوجب الفرار مما يؤدي إليهما، وإنما دعا اخلليلَ إىل ارتكاب وجوب القلب يف مثله، أداء 
ترك القلب إىل اجتماع إعاللني يف الكلمة الواحدة، كما هو مذهب سيبويه، والقولُ بالقلب 

  .دفْع الجتماعهما
إنه اليقول به، وإن أدى تركه إىل اجتماع مهزتني، ومن مثّ اجتماع إعاللني؛ ألنّ وأما سيبويه ف

 بقلب اهلمزة العارضة ياًء، فيتخلص مما جيتنبه اخلليل مع عدم – عنده –اجتماع اهلمزتني يزول 
  .ارتكاب القلب الذي هو خالف األصل

، ومهزة بعدها هي المها، مث "خطيئٍة"بياٍء مكسورة هي ياُء " خطايئ: "عندمها" خطايا"فأصل 
، فصارت )صحائف(أُبدلت الياُء املكسورة مهزة لوقوعها بعد ألف اجلمع على حد إبداهلا يف 

اُألوىل مبدلة من الياء، والثانية هي الم الكلمة؛ مثّ أُبدلت اهلمزة الثانية اليت : مزتني" خطاِئئ"
ة تقلب ياًء مطلقاً، فبعد املكسورة أوىل، هي الم الكلمة ياًء؛ ألنّ اهلمزة املتطرفة بعد مهز

  .وما سبق ذكره من خطوات هو مذهب سيبويه" خطاِئي"فصارت 
  ".خطاِئي"أما اخلليل فيختصر اخلطوات السابقة بتقدمي اهلمزة على الياء، فتصري 

قلب كسرة اهلمزة األوىل فتحةً : مثّ بعد ذلك اتفق اخلليل وسيبويه يف باقي اخلطوات، وهي
؛ مث قُلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها، فصارت "خطائَي" للتخفيف، فصارت وذلك

بألفني بينهما مهزة، واهلمزة تشبه األلف، فاجتمع شبه ثالث ألفات، وذلك مستكره، " خطاءا"
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وذلك بعد مخس " خطايا"فأُبدلت اهلمزة ياًء ومل تبدل واواً؛ ألنّ الياء أخف منها، فصارت 
  .)٥٧(وات يف مذهب سيبويه، وأربٍع يف مذهب اخلليل بن أمحدخط

ألفاً؛ ألنّ ماقبل آخرها " خطايا"فكأنهم قلبوا ياًء أُبدلت من آخر " خطايا"وأما : (قال سيبويه
فلمأ أبدلوا من ... وأبدلوا مكان اهلمزة اليت قبل اآلخر ياًء، وفُتحت لأللف، ... مكسور، 

أبدلوا مكان اهلمزة ... قلوا مهزةً بني ألفني، لقرب األلفني من اهلمزة، احلرِف اآلخر ألفاً، استث
  .)٥٨ ()اليت قبل اآلخرة ياًء

مذهب سيبويه، وهو قول اجلمهور؛ ألنّ اخلليل اُعترض عليه بأنهم قد نطقوا : والراجح
اللهم : "باجتماع اهلمزتني، مما يدلّ على صحة مذهب سيبويه، إذْ قــال بعض العــرب

  .)٥٩( على األصل، وهو شاذٌٌّ– مزتني –" غفر يل خطاِئئا
  .)٦٠ ()عندي أقوى من قول اخلليل" خطايا"ومذهب من مل يقُل بالقلب يف : (قال ابن جين

، ووزا عند سيبويه )فَعاِلي(عند اخلليل " خطايا"مثرة اخلالف بينهما هو أنّ وزن : قلت
  ).فَعاِيل(

                                                
، وأوضح املسالك ٣/٥٩، وشـرح الشـافية ٩/١١٧، وابن يعيـش ٢/٥٤، واملنصف ٥٩٧ينظر التكملة )  57(
، ١/٣٨مالء مامن به الرمحن ، وإ٢/٨٠٦، واإلنصاف ٦/١٩، وتوضيح املقاصد ٤/٢١٤، واملساعد ٣/٣٢١

  .٥٤، ومنجد الطالبني ٣٧، والقواعد والتطبيقات ١٥٤، وشذا العرف ٢/٣٧١والتصريح 
  .٣/٥٥٣ينظر الكتاب )  58(
  .٢/٣٧١، والتصريح ٦/١٩، وتوضيح املقاصد ٩/١١٦، وابن يعيش ٢/٥٧ينظر املنصف )  59(
  .٢/٥٧ينظر املنصف )  60(
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  .هما يف اسم الفاعل من األجوف الثالثي املهموز الالّماخلالف بين: املطلب الثاين
: اختلف سيبويه واخلليل يف االسم الثالثي املهموز الالم، إذا كانت عينه واواً أو ياًء، وذلك حنو

ساٍء، : ساَء يسوُء، وناَء ينوُء، وجاَء جييئ، وشاَء يشاُء، إذا بنيت منها اسم الفاعل فإنك تقول
  . وشاٍءوناٍء، وجاٍء،

، إالّ أنّ "قائم"وأمثاله، يف أنك إذا أُبدلت من العني مهزة، قلت " قام"فهو كاسم الفاعل من 
يف أنه إذا أبدلت عينه مهزةً، التقت مهزتان، " قام"خيالف اسم الفاعل من " جاء"اسم الفاعل من 

الثانية ياًء، لكسر ماقبلها؛ هي الم الفعل، فأُبدلت اهلمزة : بدلٌ من عني الكلمة، والثانية: اُألوىل
جاٍء، : ، مث صارت"جاِئي: "ألنه اليلتقي مهزتان يف كلمٍة إالّ لزم اآلخرةَ منهما البدلُ، فتصري

ساٍء، وناٍء، وشاٍء؛ وهذا مذهب سيبويه يف أنه غري مقلوٍب، : قاٍض؛ ومثلها: عوملت معاملة
  ".فاعل"ووزنه 

: يف مذهبه" جاٍء"يف موضع العني، فلم تلتق مهزتان، فأصل أما مذهب اخلليل فإنه يقلب الالّم 
جائي، فاهلمزة اليت تلي األلف، إنما هي الم الفعل اليت مل تزل مهزةً : جايئٌ، مث قَلب فصار

: قُدمت على عني الفعل اليت كانت تهمز لالعتالل إذا كانت إىل جانب األلف، مث صارت
  .)٦١("فالع، مث فَاٍل "–  عنده–قاٍض، ووزنه : جاٍء، مبرتلة
وحنومها، الالّم فيهن مقلوبةٌ، " جاٍء وشاٍء: "وأما اخلليل فكان يزعم أنّ قولك: (قال سيبويه

  ).أَلزموا ذلك هذا واطّرد فيه، إذْ كانوا يقلبون كراهية اهلمزة الواحدة: وقال
، وباع يبيع، قال يقول: فهذه احلروف جتري جمرى: (وقبل ذلك بين سيبويه مذهبه، فقال

جاٍء، كما : وخاف خياف، وهاب يهاب، إالّ أنك حتول الالم ياًء إذا مهزت العني، وذلك قولك
والالم مهموزه، فالتقت مهزتان، ومل تكن لتجعل الالم " بائع"ترى مهزت العني اليت مهزت يف 

يلزمه اإلدغام؛ ألنه يف بني بني من ِقبل أنهما يف كلمة واحدٍة، وأنهما اليفترقان، فصار مبرتلة ما
  ).كلمة واحدة، وأنّ التضعيف اليفارقه

                                                
، ١/٢٥، وشرح الشافية ٩/١١٧، وابن يعيش ٢/٥٢، واملنصف ٥٩٥ملة ، والتك١/٢٥٣ينظر املقتضب )  61(

  .١/٣٣٥، واالرتشاف ٤/٢١٣، واملساعد ٢/٥٠٩واملمتع 
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هي اهلمزة اليت " جاٍء"فهذا تقويةٌ ملن زعم أنّ اهلمزة يف : (ويف اية املسألة أكّد مذهبه، فقال
  .)٦٢ ()وكال القولني حسن مجيلٌ: (مث قال) تبدل من العني
كن األولَ هو األرجح؛ ألنّ من قاعدته أن وهذا يقتضي إجازته كُال منهما، ل: (قال ابن عقيل

  .)٦٣ ()كثرة العمل مع اجلري على القواعد، أوىل من قلبه مع املخالفة
وقد اختلف النحاة يف األخذ بأحد املذهبني، فذهب ابن مالك، والرضي إىل ترجيح مذهب 

  .)٦٤() للخليلمقلوبني خالفاً" خطايا"و" جاٍء"وليس : (سيبويه يف عدم القلب، قال ابن مالك
وذهب أبو علي الفارسي، وابن يعيش، وابن عقيل إىل ترجيح مذهب اخلليل، وهو القول 

  .)٦٥(بالقلب املكاينّ
 إىل أنّ كال القولني حسن مجيلٌ، كما ذكر سيبويه - وهو الراجح –وذهب بعض النحويني 

  .)٦٦(ان، وغريهماملربد، وابن جىن، وابن عصفور، وأبو حي: يف اية كالمه، ومن هؤالء

                                                
  .٣٧٨، ٣٧٧، ٤/٣٧٦ينظر الكتاب )  62(
  .٤/٢١٣ينظر املساعد )  63(
  .١/٢٥، وانظر شرح الشافية ٣١٦ينظر التسهيل )  64(
  .٤/٢١٣ساعد ، وامل٩/١١٧، وابن يعيش ٥٩٦ينظر التكملة )  65(
  .١/٣٣٥، واالرتشاف ٢/٥١٠، واملمتع ٢/٥٣، واملنصف ٢/٢٥٤ينظر املقتضب )  66(
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  ".فواعل"على " جائية"اخلالف بينهما يف مجع اسم الفاعل كـ: املطلب الثالث
اعلم أنّ سيبويـه اختلف مـع شيخـه اخلليل يف اسم الفاعل من األجوف الثالثي املهموز 

اسم الفاعل على :  يف مجعه، أي– أيضاً – كما أنهما اختلفا – كما بينته سابقاً –الالم 
  .جائية، وسائية: جواٍء، وسواٍء، جمعي: ، حنو"اعلفَو"

، مثّ قَلب الالم يف موضع العني؛ لئالّ تلتقي مهزتان، "جوايئٌ": "جواٍء"فمذهب اخلليل أنّ أصل 
، فاهلمزة اليت تلي األلف إنما هي الم اجلمع، قُدمت على )فوالع(، على وزن "جوائي"فصار 

: ، فصار"قاٍض"ت إىل جانب األلف، مثّ عومل اجلمع معاملة العني اليت كانت تهمز إذا كان
  ).فواٍل(جواٍء، على وزن 

أما سيبويه فال يرى القلب وإن أدى ذلك إىل اجتماع مهزتني يف الطرف، وهو ما احترز منه 
اخلليل، وحملَه على ارتكاب وجوب القلب؛ ألنّ تركَه يؤدي إىل اجتماع إعاللني كما هو 

قلب العني مهزةً، وقلب اهلمزة اليت هي الم ياًء، وال يلزم ذلك يف قول : ويه، مهامذهب سيب
  .اخلليل

، فأُبدلت الياء اليت هي عني اجلمع مهزة؛ لوقوعها "جوايئٌ: "يف مذهب سيبويه" جواٍء"فأصل 
، ، فاجتمعت مهزتان فأُبدلت اهلمزة الثانية ياًء؛ النكسار ماقبلها"جوائئ"بعد األلف، فصارت 

جواٍء، على : ، فصار"قاٍض"، مثّ عومل اجلمع معاملة )فواعل(، على وزن "جوائي"فصارت 
، كما "جواٍء: "قلت" جئت"من ) فواعل: (وإذا قلت: (، وال قلب فيه، قال سيبويه)فواٍع(وزن 

، فتجريها يف اجلمع على حد ما كانت عليه يف الواحد؛ ألنك "شواٍء: شأوت: "تقول من
  .)٦٧(")شأوت"احدها جمرى الواحد من أَجريت و
هو ما ذهب إليه سيبويه، وهو مذهب مجاعة من النحويني كاملازينّ، وأيب علي والراجح 

وإذا كانت اهلمزة ثابتة يف : (الفارسي، وابن جني، والرضي، واجلاربردي وغريهم، قال املازينّ
رت ذلك الواحد على هذا املثال مل تعِرض يف مجٍع، وذلك الواحد، مثّ كَسها مل تر اهلمزة؛ ألنغي

                                                
  .٤/٣٧٧ينظر الكتاب )  67(
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؛ ألنّ اهلمزة مل تعِرض يف "جواٍع"مثل " جواٍء: "، قلت"فواعل"على " جائية"أنك إذا مجعت 
  .)٦٨ (")خطايا، ومطايا، وحيايا، وسوايا"مجٍع فيفعل ا ما فُعل بـ

  :ويف القلب املكاينّ أربع وقفات
محد إىل أنّ القلب املكاينّ يكون قياسيا يف كلّ ما يؤدي ترك  ذهب اخلليل بن أ:الوقفة األوىل

  :ثالث صورالقلب فيه إىل اجتماع مهزتني يف الطرف، وذلك يف 
يف مجع " خطايا: " كلّ مجٍع أقصى ملفرٍد المه مهزة، قبلها حرف مدٍّ، حنو:الصورة األوىل

  ".خطيئة"
  .جاٍء، وساٍء: هموز الالم، حنو اسم الفاعل من األجوف الثالثي امل:الصورة الثانية
: جواٍء، وسواٍء، جمعي: ، حنو"فواعل" على – السابق – مجع اسم الفاعل :الصورة الثالثة
  .جائية، وسائية

فإنّ هذه الصور عند اخلليل قياسية، أما سيبويه ومن تبعه من مجهور النحويني فال حيكمون 
  .تنيبقياسيتها، وإن أدى تركه إىل اجتماع مهز

ك القلب إىل : (قال الرضيى تراً إالّ ما ادعى اخلليل فيما أدوليس شيٌء من القلب قياسي
، وليس ما ذهب إليه اخلليل مبتٍني، وذلك ألنه إنما ...، فإنه عنده قياسي ...اجتماع مهزتني 

ناك سبب لزواله، فال يحترز عن مكروٍه إذا خيف ثباته وبقاؤه، أما إذا أدى األمر إىل مكروٍه وه
وإنما دعا اخلليلَ إىل ارتكاب وجوب القلب يف مثله، أداء ... جيب االحتراز من األداء إليه، 

: ترك القلب إىل إعاللني كما هو مذهب سيبويه، وكثرةُ القلب يف األجوف الصحيح الالم، حنو
مهزٍة يف بعض املواضع، شائك وشوائع، فلما رأى فرارهم من األداء إىل : شاٍك وشواٍع، يف

  .)٦٩ ()أوجب الفرار مما يؤدي إىل مهزتني

                                                
، ١/٣٣٦، واالرتشاف ٢/٥١١، واملمتع ١/٢٥، وشرح الشافية ٥٩٦، وانظر التكملة ٢/٦٣ينظر املنصف )  68(

 ٣١١واجلاربردي.  
، وتصريف ٣٩، واملغىن ٣١٠، ٢٤اجلاربردي وحاشية ابن مجاعة ، وانظر ٢٥، ١/٢٤ينظر شرح الشافية )  69(

  .٦٠األفعال 
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 توسع الكوفيون يف إطالق القلب على كلّ كلمتني احتد معنامها، ووجد بينهما :الوقفة الثانية
جبذ، : خالف يف تقدمي بعض احلروف على بعٍض، مع وجود املصدرين لكلٍّ من الفعلني، حنو

  .وجذب
 يرون القلب إن وجد املصدران لكلّ واحٍد من الفعلني، بل مها أصالن، وليس أما البصريون فال

  .)٧٠(أحدمها مقلوباً من اآلخر
وأما جذَبت وجبذت وحنوه فليس فيه قلب، وكلّ واحٍد منهما على ِحدته؛ ألنّ : (قال سيبويه

ال يطّرد مما إذا قلبت ذلك يطّرد فيهما يف كلّ معىن، ويتصرف الفعل فيه، وليس هذا مبرتلة ما
حروفه عما تكلّموا به، وجدت لفظه لفظَ ماهو يف معناه من فعٍل، أو واحٍد هو األصل الذي 

  .)٧١ ()ينبغي أن يكون ذلك داخالً عليه كدخول الزوائد
باب يف األصلني يتقاربان يف : "وقد عقد ابن جني يف كتاب اخلصائص باباً هلذه املسألة، مساه

اعلم أنّ كلّ لفظني وجد فيهما تقدمي وتأخري فأمكن أن : (، قال فيه"بالتقدمي والتأخريالتركيب 
يكونا مجيعاً أصلني ليس أحدمها مقلوباً عن صاحبه فهو القياس الذي ال جيوز غريه، وإن مل 
ميكن ذلك حكمت بأنّ أحدمها مقلوب عن صاحبه، مث أريت أيهما األصل، وأيهما الفرع، 

جذَب، وجبذ، ليس أحدمها : فمما تركيباه أصالن ال قلب فيهما، قوهلم: وجوه ذلكوسنذكر 
جذَب يجِذب جذْباً فهو : مقلوباً عن صاحبه، وذلك أنهما مجيعاً يتصرفان تصرفاً واحداً، حنو

  .جاذب، واملفعول جمذوب؛ وجبذ يجِبذ جبذاً فهو جابذ، واملفعول جمبوذ
حدمها أصالً لصاحبه فسد ذلك؛ ألنك لو فعلته مل يكن أحدمها أسعد ذه فإنَ جعلت مع هذا أ

احلال من اآلخر، فإذا وقفِت احلالُ بينهما ومل يؤثَر باملزية أحدمها وجب أن يتوازيا وأن ميثُال 
  .)٧٢ ()بصفحتيهما معاً، وكذلك ما هذه سبيله

: ذهب إىل أنه لغةٌ أُخرى، قال السيوطيأنكر ابن درستويه القلب املكاينّ، و: الوقفة الثالثة
طبيخ : يف البطّيخ لغةٌ أُخرى: ذهب ابن درستويه إىل إنكار القلب، فقال يف شرح الفصيح(

                                                
  .٣٣، واملغين ١/٤٨١، واملزهر ١/٣٣٦ينظر االرتشاف )  70(
  .٤/٣٨١ينظر الكتاب )  71(
  .١/٤٨١، وانظر املزهر ٢/٦٩ينظر اخلصائص )  72(
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بتقدمي الطاء، وليست عندنا على القلب كما يزعم اللُّغويون، وقد بينا احلجة يف ذلك يف كتاب 
  .)٧٣ ()إبطال القلب

باب احلروف اليت قُلبت، وزعم قوم من النحويني : (ذلك، قال ابن دريدومل يوافقه العلماء على 
جبذ وجذب، وما أطيبه وأيطبه، وربض : أنها لغات، وهذا القول خالف على أهل اللغة، يقال

  .)٧٤ (...)ورضب
 ذهب أمحد بن فارس إىل أنّ القرآن الكرمي ليس فيه شيٌء من القلب املكاينّ فيما :الوقفة الرابعة

يظن، وهو حنْوي على مذهب الكوفيني، وهم توسعوا يف إثبات القلب املكاينّ، كما بينته 
ومن سنن العرب القلب، وذلك يكون يف الكلمة، ويكون يف القصة، : (سابقاً، قال ابن فارس

  .جذَب وجبذ، وبكَل ولَبك، وهو كثري، وقد صنفه علماء اللّغة: فأما الكلمة فقوهلم
  .)٧٥ () شيٌء– جلّ ثناؤه – من هذا فيما أظن من كتاب اهللا وليس

وقد رجعت ملا أحصيته من قراءاٍت للقرآن الكرمي، : (قال عضيمة معلّقاً على قول ابن فارس
فوجدت قراءاٍت سبعية متواترة يتعين فيها القلب املكاينّ، وأُخرى حتتمل القلب املكاينّ وغريه، 

 الصرفيني وال يكون عند اآلخرين، كما وجدت قراءاٍت أُخرى أو يكون فيها قلب عند بعض
  .)٧٦ ()غري سبعية جترى هذا ارى

                                                
  .١/٤٨١ينظر املزهر )  73(
  .١/٤٧٦ينظر املزهر )  74(
  .١/٤٧٦، وانظر املزهر ٣٢٩ينظر الصاحيب )  75(
  .٤٢، ٤١ينظر املغين يف تصريف األفعال )  76(
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  .اختالفهما يف باب تداخل اللُّغات: املبحث الرابع
  .اخلالف بينهما يف حكم تداخل اللُّغات: وفيه مطلب هو

املاضي من لغٍة، من الظواهر اللُّغوية والصرفية ظاهرة تداخل اللّغات، وذلك بأن يؤخذ 
واملضارع أو الوصف من أُخرى ال تنطق باملاضي كذلك، فيحصل التداخل واجلمع بني 

  .)٧٧(اللغتني
بالضم، وقوماً " يفضل"بالفتح " فَضل: "واملراد بتداخل اللّغات أنّ قوماً يقولون: (قال ابن يعيش

ىت استعِمل مضارع هذه اللغة مع بالفتح، مث كَثُر ذلك ح" يفضل"بالكسر " فَِضل: "يقولون
  .)٧٨()ماضي اللغة اُألخرى، ال أنّ ذلك أصلٌ يف اللُّغة

  فما مفهوم التداخل يف اللُّغة واالصطالح؟: إذاً
. تشابهها والتباسها، ودخولُ بعضها يف بعض: تداخلُ األمور: (قال ابن منظور: التداخل لغة

  .)٧٩() يف لوٍنختليطُ ألواٍن: والدخلةُ يف اللّون
أنْ يثبت للماضي : ومعىن تداخل اللغتني: (أما يف االصطالح فقد عرفه ابن احلاجب، فقال

بناءاِن، واملضارع لكلّ واحٍد منهما بناٌء واحد، مثّ يتكلّم العريب بأحد بناءي املاضي مع بناِء 
  .)٨٠()املضارع الذي ليس له، فيتوهم أنه جاٍر عليه، وليس كذلك

، مث تالقى أصحاب اللغتني، فسمع هذا لغةَ هذا، وهذا (...يب منه قولُ ابن جني، إذْ قال وقر
  .)٨١()لغة هذا، فأخذ كلُّ واحٍد منهما من صاحبه ماضمه إىل لغته، فتركبت هناك لغةٌ ثالثة

وهلا، وقد وضح ابن جني أسباب تداخل اللّغات، وهو أن يتلَقّى الواحد لغة غريه فيسرع إىل قب
أو رفضها واالستعصام بلغته؛ أو أنّ طول تكرر مساعه للغة غريه تلصق به وتوجد يف كالمه، 

من خيف : واعلم أنّ العرب ختتلف أحوالُها يف تلقِّي الواحد منها لغةَ غريه؛ فمنهم: (فقال

                                                
، ١١٥، واإلصباح ١/٢٦٢، واملزهر ٦٧، واالقتراح ٢٥٦، ١/٢٠٨، واملنصف ١/٣٧٤ينظر اخلصائص )  77(

  .١٥٥واملغين 
  .٧/١٥٤ينظر ابن يعيش )  78(
  .١١/٢٤٣" دخل"ينظر اللسان )  79(
  .٢/١١٥ينظر اإليضاح يف شرح املفصل )  80(
  .١/٣٧٦ينظر اخلصائص )  81(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 36 

كرر من إذا طال ت: من يستعصم فيقيم على لغته البتة؛ ومنهم: ويسرع قبولَ مايسمعه؛ ومنهم
  .)٨٢()لغِة غريه لِصقت به، ووجدت يف كالمه

  )٨٣(:مذهبنيواعلم أنّ النحويني واللّغويني قد اختلفوا يف إثبات أو نفي التداخل يف اللّغات على 
  :فريقنيذهب إىل إثبات التداخل، وهم على : األول

  .فريق أجازه مطلقاً، وفريق أجازه بشرط أالّ يؤدي إىل استعمال لفٍظ مهمٍل
  .اخلليل بن أمحد: ومن اوزين

ذهب إىل عدم إثباته، وحكم على ماجاء منه بالشذوذ، أو الندور، أو القلّة، أو الضعف، : الثاين
  .سيبويه: ومن هؤالء. أو أنها لُغية

واحلديث عن موضوع التداخل يف اللّغات مطلقاً، حيتاج إىل حبٍث مستقٍل، إالّ أنين سأقتصر يف 
بحث على األفعال اليت اختلف فيها سيبويه واخلليل، هل هي من باب تداخل اللُّغات أو هذا امل

على " فَِعل"وقد بنوا : (قال سيبويه: فأقولأنها شاذّةٌ؟ مبينا موقف العلماء من اخلالف بينهما، 
 فشبه به، ، فلزموا الضمة، وكذلك فعلوا بالكسرة"فَعل يفعلُ: "يف أحرٍف، كما قالوا" يفِْعلُ"

، والفتح يف هذه األفعال ...حِسب يحِسب، ويِئس ييئس، ويِبس ييِبس، ونِعم ينِعم: وذلك
  .جيد، وهو أقيس

؛ ألنهم "يفِْعلُ"على " فَِعل"يف حرفني، بنوه على ذلك كما بنوا " فَِعل يفْعلُ"وقد جاء يف الكالم 
: ، وذلك"فَعل"، فأدخلوا الضمة كما تدخل يف "فَعل" كما قالوا يف ،"فَِعل"يف " يفِْعلُ: "قد قالوا

أقيس وتمت تل، ومفْضل ي؛ وفَضوتمت لُ، وِمتفْضفَِضل ي.  
، وكما ترك "فَِعلْت أَفْعلُ: "، كما قال"فَعلْت تفْعلُ: "كُدت تكاد، فقال: وقد قال بعض العرب

  .الكسرة كذلك ترك الضمة
  .شاذٌّ من بابه" فَِضل يفْضل"وهذا قول اخلليل، وهو شاذٌٌّّ من بابه، كما أنّ 

 ِركَتل"فكما شفْعفِْعل يي" ِركَتل"، كذلك شفْعل يفْعفِْعلُ"وهذه احلروف من ". يإىل " فَِعلَ ي
  .)٨٤()منتهى الفصل شواذٌّ

                                                
  .١/٣٨٣ينظر اخلصائص )  82(
  .١١٩، واإلصباح ٦٩ينظر االقتراح )  83(
  .٤١ – ٤/٣٨ينظر الكتاب )  84(
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وت"وأما : (وقال يف موضٍع آخرمت ِمت "ما اعتل"لت من فإنل "فَِعل يفْعل كما حيوومل حتو ،
  ".فَِضل يفْضل"؛ ونظريها من الصحيح "قُلت، وزدت"

يف أنها شاذّةٌ، ومل جييئا " ِمت"، وهي نظرية "فَعل يفْعل"، اعتلَّت من "كُدت تكاد: "وكذلك
  .)٨٥(")فَِعلَ"و" فَعلَ"على ماكثُر واطّرد من 
  :ثالثة حماورنّ اخلالف بينه وبني اخلليل يتركّز يف هو أ: وخالصة كالم سيبويه

حِسب يحِسب، ويِئس : ، حنو)فَِعل يفِْعل(اخلالف بينهما فيما جاء من األفعال على : األول
  .ييِئس، ويِبس ييِبس، ونِعم ينِعم

  .ِمت تموت: ، حنوفَِضل يفْضل؛ ومن املعتلّ: من الصحيح، حنو) فَِعل يفْعل(ماجاء على : الثاين
  .كُدت تكاد: ، حنو)فَعل يفِْعل(ماجاء على : الثالث

  .فقد حكم عليها سيبويه بأنها شواذٌّ، وحكم عليها اخلليلُ بأنها من تداخِل اللُّغات
هذا موقف اإلمامني من التداخل فيما سبق ذكره، وأما موقف النحاة واللُّغويني منهما، فقد 

  :على مذهبني – أيضاً –ك اختلفوا يف ذل
ذهب بعض النحاة واللُّغويني إىل القول مبا قاله سيبويه، وحكموا على ماجاء : املذهب األول

املازينّ، وابن قتيبة، : من األفعال خمالفاً للقياس واالطّراد بأنه شاذٌّ، وممن ذهب إىل ذلك
ر، وابن منظور، والسيوطي، والسريايفّ، واجلوهري، والصيمري، واللَّبلي، وابن عصفو

  .)٨٦(وغريهم
؛ وأبو زيد، وأبو )كُدت تكاد(وأمثاهلا؛ والرضي يف ) حِسب يحِسب(ووافقهم ابن مالك يف 

  .)٨٧(وأمثاهلا) فَِضل يفْضل(احلسن األخفش، وابن الشجري يف 

                                                
  .٤/٣٤٣ينظر الكتاب )  85(
، والتذكرة ١٢٥ – ١٢٢، وشرح الكتاب ٤٨٤، ٤٨٣، وأدب الكاتب ٢٥٦، ١/٢٠٦ينظر املنصف )  86(

،والصحاح ٢/١٦٤، واهلمع ١٧٧، ١/١٧٦، واملمتع ٨٠ – ٧٧اآلمال ، وبغية ٧٤٩ – ٢/٧٤٧والتبصرة 
  ).حِسب، فَضل(واللّسان 

،وانظر ١/٢١٠، وانظر آمايل ابن الشجري ١/١٣٨، وانظر شرح الشافية ٣/٤٣٨ينظر شرح التسهيل )  87(
  .٧/١٥٤، وابن يعيش ٤٣شرح امللوكي 
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، والفراء، أبوعمرو، وابن السكيت: أجازوا التداخل فيها ويف غريها، وهم: املذهب الثاين
وثعلب، والزجاجي، وابن خالويه، وابن جنى، والزخمشري، وابن يعيش، وابن احلاجب، وابن 

  .)٨٨(مالك، والرضي، وأبو حيان، وابن عقيل، والسلْسيلي، واجلاربردي، وغريهم
 أنّ التداخل يوجد يف - وهو املختار عندي - هو ماذهب إليه اخلليل، وغريه والصواب

غات، وهو ضرب من ضروب التوسع يف اللغة العربية، وال يصح إطالق الشذوذ دون رويٍة اللُّ
وإمعاٍن؛ كما أنه الجيوز تضييق واسٍع؛ ألنّ العريب له لغة يرثها ويتكلم ا، وله أُذْنٌ يتلقى ا، 

  .فيسمع لغة غريِه، وغيره يسمع لغته، فينشأ عن ذلك االستماع تركُّب لغة ثالثة
اعلم أنّ هذا موضع قد دعا أقواماً ضعف نظرهم، وخفّت إىل تلقّى : ( أحسن قولَ ابن جنيوما

ظاهر هذه اللغة أفهامهم، أن مجعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم، وادعوا أنها موضوعة يف 
ماكان أصل اللغة على مامسعوه بأَخرٍة من أصحاا، وأُنسوا ماكان ينبغي أن يذكروه، وأضاعوا 

  .واجباً أن حيفظوه
نِعم ينعم، وِدمت تدوم، وِمت : ، حنو)فَِعل يفعل(أال تراهم كيف ذكروا يف الشذوذ ماجاء على 

  ...متُوت 
هكذا ينبغي أن يعتقد،وهو .... واعلم أنّ أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركّبت، 

  .)٨٩()أشبه حبكمة العرب

                                                
، ٣٨٠ – ١/٣٧٨، واخلصائص ١٨١ثني سورة ، وإعراب ثال٣٩٧، واجلُمل ٢١٢ينظر إصالح املنطق )  88(

، ٤٣، ٤٢، وشرح امللوكي ١٥٧، ٧/١٥٤، وابن يعيش ٢٧٧، واملفصل ٢٥٧، ٢٥٦، ١/٢٠٨واملنصف 
، وشرح الشافية ٣/٤٣٧، وشرح التسهيل ١٩٥، والتسهيل ٢٤، والشافية ٢/١١٥واإليضاح يف شرح املفصل 

، وشفــاء ٥٨٩ – ٢/٥٨٧عد ، واملســا١٥٦، ١/١٥٥، واالرتشــاف ١٣٦، ١٣٥، ١/١٢٥
  .٢٦٥، ١/٢٦٤، واملزهر ٥٧، واجلاربردي ٨٤٢، ٢/٨٤١العليل 

  .٣٧٥ – ١/٣٧٤ينظر اخلصائص )  89(
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  :تالفهما يف باب الوقف، وفيه مطلباناخ: املبحث اخلامس
  .اخلالف بينهما يف حقيقة ألف املقصور املنون املوقوف عليه: املطلب األول

  .)٩٠()قطع الكلمة عما بعدها: (ذهب ابن احلاجب إلىأنَّ الوقف يف االصطالح، هو
  .)٩١()قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة: الوقف: (وعرفه أبو حيان، فقال

هو أن يكون لالستراحة، أو متام املقصود من الكالم، أو النظم يف الشعر، أو : يف الوقفوالعلّة 
  .)٩٢(متام السجع يف ا لنثِر

احلرف الذي يوقف عليه اليكون إالّ ساكناً؛ ألنَّ الوقف أولُ السكوت الذي : (قال ابن الباذش
ينقطع فيه عملُ اللسان ويسكُن، كما كان الذي يبتدأ به اليكون إالّ متحركاً؛ ألنّ االبتداَء أولُ 

  .)٩٣()الكالم الذي هو حبركة اللسان وتصرفه، فأجروا أول الطرفني مجرى سائرمها
، فقد اتفق "فىت: "الوقف على االسم املقصور املنون، حنو: ، منها)٩٤(والوقف له أنواع، وحمالٌّ

إن كان مرفوعاً، أو جمروراً، : اجلمهور على أنه يوقف عليه باأللف يف مجيع أحواله الثالث، أي
لف يف األحوال ، فيوقف عليه باأل"هذا فىت، سلّمت على فىت، وأكرمت فىت: "أو منصوباً، فيقال

  .الثالث
  )٩٥(:على ثالثة مذاهبوقد اختلف النحويون يف حقيقة ألف املقصور املنون املوقوف عليه، 

رفعاً وجراً : أنّ األلف بدلٌ من التنوين احملذوف مطلقاً يف األحوال الثالث: املذهب األول
  .وهو مذهب املازينّ، واألخفش، والفراء، واختاره الفارسي. ونصباً

                                                
  .١٦٨، واجلاربردي ٢/٢٧١، وانظر شرح الشافية ٦٣ينظر الشافية )  90(
، ٢/٣٣٨، والتصريح ٥/١٥٥، وتوضيح املقاصد ٢/٢٠٤، وانظر كشف املشكل ٢/٧٩٨ينظر االرتشاف )  91(

  .١٨٨، وشذا العرف ٢١٨، واملكودي ٤/٣٠١، واملساعد ٤/٢٠٣واألمشوين 
  .١٨٨، وشذا العرف ٢/٣٣٨، والتصريح ٤/٣٠١ واملساعد ٢/٢٠٦ينظر كشف املشكل )  92(
  .١/٥٠٤ينظر اإلقناع )  93(
شاف ، واالرت٣٢٨، والتسهيـل ١٨٦، والتبيـني ٢/٢٠٧كشف املشكـل : ينظر أنواع الوقف وحمالّه يف)  94(

، ٤/١٧٠، وابن عقيل ٨٠٧، وابن الناظم ٥/١٥٥، وتوضيح املقاصد ٣/٢٨٦، وأوضح املسالك ٢/٧٩٨
، والتصريح ٤/٣٠١، واملساعد ٣/١١٢٩، وشفاء العليل ٩/٦٦، وابن يعيش ٢/٢٧١وشــرح الشافيــة 

  .١١٣، والوايف ١٥٦، والقول الفصل ٤/٢٠٣، واألمشوين ٢/٢٠٤، واهلمع ٢/٣٣٨
  ".٩٤"ذاهب الثالثة يف املصادر السابقة يف هامش ينظر امل)  95(
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رأيت "أنّ التنوين يف األحوال كلّها قبله فتحة، فأشبه التنوين يف : علّة القائلني ذا املذهبو
باإلبدال ألفا؛ ألنّ األلف الِثقلَ فيها، خبالف الواو " رأيت زيدا"؛ ألنهم إنما وقفوا على "زيداً

  .)٩٦(والياء، وهذه العلة موجودة يف املقصور املنون
  )٩٧(: مالك يف األلفية، فقالوهو الظاهر من كالم ابن

  وقْفاً، وِتلْو غَيِر فتٍح احِذفَا    تنويناً اثْر فتٍح اجعلْ أَِلفَا    
  .إذْ كالمه يف النظم حيتمل موافقة املازينّ؛ ألنّ األلف وقعت بعد فتح

  .هو أنّ األلف هي األلف املنقلبة عن الم الكلمة يف األحوال الثالث: املذهب الثاين
أنّ التنوين حذف بسبب الوقف، فلّما حذف عادت األلف يف األحوال كلّها؛ ألنّ : هموعلت

األلف إنما حذفت لسكوا وسكون التنوين، فلما حذف التنوين للوقف مل يبق سبب حلذفها 
  .فعادت

 وهذا املذهب مروي عن أيب عمرو، واخلليل بن أمحد، والكسائي، ونسبه السريايف وابن الباذش
  .)٩٨(لسيبويه

. أنّ األلف يف النصب بدلٌ من التنوين، ويف الرفع واجلر بدلٌ من الم الكلمة: املذهب الثالث
  .عومل املقصور املنون يف الوقف عليه معاملة االسم الصحيح: أي

: أي(يف حاليت الرفع واجلر، عند الوقف عليها هي األلف األصلية " فىت"أنّ األلف يف : وعلّتهم
، وأما يف حالة النصب فإنها مبدلةٌ من التنوين، نظري "زيد"، وهي نظرية الدال من ) الكلمةالم

  .، حذفت األلف األصلية الجتماع الساكنني"رأيت زيدا"األلف يف 
  .)٩٩(ومعظم النحويني عليه: وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثر النحويني؛ وقيل

                                                
، وشرح الشافية ٤/٣٠٤،واملساعد ٥/١٥٦، وتوضيـح املقاصد ٢/٨٠٠،واالرتشاف ٣٢٨ينظر التسهيل )  96(

، ٢/٢٠٥، واهلمع ٢/٣٣٨، والتصـريح ٢/٤٢٩، وشرح ا جلُمـل ٩/٧٧، وابن يعيش ٢٨٤، ٢/٢٨٢
  .٤/٢٠٤واألمشوين 

  .٢١٨، واملكودي ٤/١٧٠، وابن عقيل ٥/١٥٥انظر توضيح املقاصد ، و٧٧ينظر األلفية )  97(
، وشرح  ٢/٢٨٤، وشرح الشافية ٥/١٥٦، وتوضيح املقاصد ٢/٨٠١، واالرتشاف ٣٢٨ينظر التسهيل )  98(

  .١١٦، والوايف ٢/٢٠٥، واهلمع ٢/٣٣٨، والتصريح ٤/٣٠٤، واملساعد ٢/٤٣٠اجلُمل 
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، )التسهيل(؛ وابن مالك يف )١٠٠(لفارسي يف أحد قوليهوهو مذهب ابن السراج، وأيب علي ا
وكالصحيح يف ذلك املقصور، خالفاً للمازينّ يف إبدال األلف من تنوينه مطلقاً، وأليب : (فقال

  .)١٠١()عمرٍو والكسائي يف عدم اإلبدال منه مطلقاً
بين وجه اخلالف تلك أقوال العلماء يف حقيقة ألف املقصور املنون إذا وقف عليه، وبقي أنْ أُ

  :فأقولبني سيبويه وشيخه اخلليل يف املسألة، 
إنّ اخلليل يذهب إىل مذهب أيب عمرٍو، وتبعهما الكسائي وغريه، وهو أنّ األلف هي املنقلبة يف 

  .األحوال الثالث، وملّا حذف التنوين للوقف عادت األلف مطلقاً
  :رأيانأما سيبويه فله يف حقيقة األلف 

 يعامل املقصور املنون يف الوقف معاملة الصحيح، وقد بينته يف املذهب الثالث، وهو أنه: أوهلما
  .أشهر رأييه، إذْ نسبه أكثر النحويني إليه

  .أنه يذهب إىل مذهب أيب عمرٍو، والكسائي كشيخه اخلليل: وثانيهما
ن الباذش، وذهب إليه ومل ينسب له هذا املذهب إالّ السريايفّ، مث تبعه األعلم الشنتمري، واب

حذف يف الوقف؛ : (؛ ألنّ سيبويه قال)١٠٢(الرضيها التا األلفات اليت تذهب يف الوصل فإنوأم
ألنّ الفتحة واأللف أخف عليهم، أال تراهم يفرون إىل األلف من الياء والواو إذا كانت العني 

  .)١٠٣()نهاقد رضا، و: قبل واحدة منهما مفتوحة، وفروا إليها يف قوهلم
أنّ األلفات اليت تذهب يف الوصل التحذف يف الوقف، : ومؤدى كالم سيبويه: (قال السريايف

وما أشبه ذلك، فهي تذهب عند الوصل الجتماع " رحا، وقَفَا، ومثَنى، ومولَى"حنو ألف 
ا، ورحا، عص: "فتقول: األلف، والتنوين، وعند الوقف يذهب التنوين فتعود األلف: الساكنني

                                                                                                                                       
، وابن ٥/١٥٨، وتوضيح  املقاصد ٢/٨٠١، واالرتشاف ١٩٨٣شافية ، وشرح الكافية ال١٨٦ينظر التبيني )  99(

، ٢/٣٣٨، والتصريح ٢/٤٣٠، وشرح اجلُمل٣٠٥، ٤/٣٠٤، واملساعد ٢/٢٨٠ وشرح الشافية ٩/٧٦يعيش 
  .٤/٢٠٥، واألمشوين ٢/٢٠٥واهلمع 

  .٤/٢٦٦، والتعليقة ٢/٣٧٨ينظر األصول )  100(
  .٣٢٨ينظر التسهيل )  101(
  .٢٨٣، ٢/٢٨١، وشرح الشافية ٩/٧٦، وابن يعيش ٢/١١١١، والنكت ٤/٢٦٦ليقة ينظر هامش التع)  102(
  .٤/١٨٧ينظر الكتاب )  103(
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؛ خلفة األلف؛ وهذا املوضع يدلّ على مذهب سيبويه، "هذا قاضٍ: "، وليس كقولك"ومولَى
  .)١٠٤(...)وهو أنّ األلف اليت تثبت يف الوقف هي األلف اليت كانت يف احلذف 

ماعزاه السريايفّ، والشنتمري، وابن الباذش، والرضي لسيبويه، هوخمالف ملا نسبه معظم : قلت
حويني لهالن.  

ورمبا قال سيبويه ما، إالّ أنه اُشتهر عنه رأيه الذي بينته يف املذهب الثالث آنفاً، وقد رجحه 
  .)١٠٥()التسهيل(ابن عصفور، وابن مالك يف 

هو ما نسب للخليل بن أمحد، وهو مذهب أيب عمرٍو، والكسائي، وهو أنّ األلف : والصواب
  .ل الثالث، وملّا حذف التنوين للوقف عادت األلفمنقلبة عن الم الكلمة يف األحوا

وعزي هذا املذهب إىل الكوفيني، وقال به ابن كيسان، والسريايفّ، واألعلم، وابن برهان، 
، ومال )١٠٦(واجلزويلّ، وأبو علي الشلوبني، والرضي، ورجحـه أبو حيان، وقواه ابن عقيـل

وهذا املذهب أقوى من غريه، وهذا : (وقواه، فقال) الكافية الشافية، وشرحها(إليه ابن مالك يف 
  .موافق ملذهب ربيعة يف حذفهم تنوين الصحيح دون بدٍل، والوقف عليه بالسكون مطلقاً

وتقوي هذا املذهب الروايةُ بإمالة األلف وقفاً، واالعتداد ا رويا، وبدلُ التنوين غري صاٍحل 
  .)١٠٧() أقولوهو اختيار السريايفّ، وبه... لذلك، 

فعلى أنها بدلُ التنوين يعرب حبركاٍت : مثرة هذا اخلالف تظهر يف اإلعراب: (قال الصبان
مقدرٍة على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني؛ وعلى أنها املنقلبة عن الياء يعرب حبركاٍت مقدرٍة 

  .)١٠٨()على املوجودة؛ ألنها حينئٍذ حمل اإلعراب، فاحفظه

                                                
  .٢/٢٨١، وشرح الشافية ٤/٢٢٦ينظر كالم السريايفّ يف هامش التعليقة )  104(
  .٣٢٨، والتسهيل ٢/٢٨، واملقرب ٢/٤٣٠ينظر شرح اجلُمل )  105(
، ٩/٧٦، وابن يعيش ٢٨٤، ٢/٢٨٠، وشرح الشافية ٥/١٥٦د ، وتوضيح املقاص٢/٨٠١ينظر االرتشاف )  106(

، ١٠٦٩، وشرح املقدمة ٢٨١، واملقدمــة اجلزوليــة ٢/١١١٢، والنكت ٣٠٥، ٤/٣٠٤واملساعد 
  ١٥٨، والقول الفصل ١١٦، والوايف ٢/٢٠٥، واهلمع ٣٣٩، ٢/٣٣٨والتصريح 

  .٤/١٩٨٣ينظر شرح الكافية الشافية )  107(
)108  (ب٤/٢٠٤ان على األمشوين ينظر حاشية الص.  
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  .اخلالف بينهما يف الوقف على املنادى املنقوص غري املنون: يناملطلب الثا
  .منقوص منون؛ ومنقوص غري منوٍن: اعلم أنّ املنقوص على نوعني

  )١٠٩(:وكلّ نوٍع منهما له أحكام ختصه يف الوقف عليه، هذا بياا
فوعاً أو جمروراً؛ ، إما أن يكون منصوباً، وإما أن يكون مرإذا وقف على املنقوص املنون: أوالً

  .، وجب إثبات يائه، وأُبدل من تنوينه ألفا"رأيت قاضياً: "فإن كان منصوباً، حنو
هذا "وإن كان مرفوعاً أو جمروراً، فاألفصح واألجود واألكثر حذْف التنوين والياء، فتقول 

ومررت بقاض ،األرجح هو احلذف"قاض وجيوز إثبات الياء، لكن ،.  
وِلكُلِّ قَوٍم : (لياء عن ابن كثري، وورش يف مواضع من القرآن، كقوله تعاىلوقد جاء الوقف با

  .)١١٠(]١١: الرعد) [وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واِلى: (، وكقوله]٧: الرعد) [هاِدى
  .)١١١()واملنقوص غَري املنصوب، إن كان منوناً فاستصحاب حذف يائه أجود:(قال ابن مالك

بقاء الياء وحذفها، واألكثر : ، جاز فيه الوجهان على املنقوص غري املنونإذا وقف: ثانياً
  .)١١٢()وإن مل يكن منوناً فاإلثبات أجود: (واألجود بقاء الياء، قال ابن مالك

  :أربعة أنواعوحكْم ابن مالك على إثبات ياء املنقوص غري املنون يقع يف 
نصوباً وقف عليه بإثبات الياء قوالً واحداً،   فإن كان م":أل"ما سقط تنوينه ألجل : األول

: ؛ وإن كان مرفوعاً أو جمروراً فإقرار الياء أقيس وأكثر من حذفها، فتقول"رأيت القاضي: "حنو
هذا القاض، ومررت : "باإلثبات، وجيوز احلذف فتقول) هذا القاِضي، ومررت بالقاِضي"

بالقاض."  
  .نصباً" رأيت جواري: "قف عليه بإثبات الياء، حنوفيو: ماسقط تنوينه ملنع الصرف: الثاين

                                                
، والتبصرة ٢/٣٧٤، واألصول ٤/١٨٣ينظر أنواع الوقف على املنقوص وأحكـامه يف الكتـاب )  109(

، ٣٢٨، والتسهيـل ٩/٧٤، وابن يعيـش ٢/٤٣١، وشـرح اجلُمـل ٣٤٠، واملفصـل ٢/٧١٩والتذكرة 
، ٤/٣٠٨، واملساعد ٥/١٦٠صد، وتوضيح املقا٢/٣٠٠، وشرح الشافية ٨٠٨، وابن الناظم ٨٠٣واالرتشاف 
  .٢/٢٠٥، واهلمع ٢١٨واملكودي 

  .١/٣٢٤، واإلحتاف ٢/١٣٧، والنشر ١/٥٢٠، واإلقناع ٦٩ينظر التيسري )  110(
  .٤/٣٠٨، واملساعد ١٨٤، وانظر التبيني ٣٢٨ينظر التسهيل )  111(
  .٣٢٨ينظر التسهيل )  112(
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قاِضي : "فيجوز فيه الوجهان إذا وقف عليه كاملنون، حنو: ماسقط تنوينه لإلضافة: الثالث
  ".مكة

، فيجوز الوقف عليه بإثبات الياء، وجيوز "ياقاِضي أَقِْبلْ ":ماسقط تنوينه للنداء، حنو: الرابع
  .حذفها

خلالف بني سيبويه وشيخه اخلليل، فاخلليل خيتار أن يوقف عليه بالياء، وهذا املوضع هو حملّ ا
؛ ألنّ املنادى حملُّ "ياقاض: "وسيبويه اختار مذهب يونس ورجحه، وهو  حذف الياء، فتقول

؛ "ياقاِضي"أختار : يف النداء، فقال" القاِضي"وسألت اخلليل عن : (حذٍْف وختفيٍف، قال سيبويه
ه ليس مبنوهذا القاضي"ٍن، كما أختار ألن."  

؛ وقولُ يونس أقوى؛ ألنه ملّا كان من كالمهم أن حيذفوا يف غري "ياقاض: "وأما يونس فقال
ياحاِر، : النداء كانوا يف النداء أجدر؛ ألنّ النداء موضع حذٍْف، حيذفون التنوين ويقولون

  .)١١٣()وياصاِح، وياغُالم أَقْبلْ
ن يف اختيارهم وقد انقسم النمذهب اخلليل وهو إثبات الياء، أو :  أعين– أحد املذهبنيحويو

  :فريقني على –مذهب سيبويه ويونس وهو حذف الياء 
 ذهب إىل جواز الوجهني، دون حتديٍد للمختار منهما، وهو الظاهر واملفهوم من :الفريق األول

صفور، والرضي، وأيب حيان، كالمه، وهو قول ابن السراج، واألعلم الشنتمري، وابن ع
  .)١١٤(واملرادي، وابن عقيل، واألزهري، وغريهم

 اختـار مذهب اخلليـل بن أحـمد، وصرح بأنّ إثبات الياء هو األجود :الفريق الثاين
واألقيس؛ ومـن القائلني ـذا املذهـب املـبـرد، والصيمـري، والزخمشـري، وابن 

                                                
  .١٦٥، وانظر القول الفصل ٤/١٨٤ينظر الكتاب )  113(
، ٢/٣٠١، وشرح الشافية ٢/٤٣٢، وشـرح اجلُمل ١١٠٩، والنكـت ٢/٣٧٥ظر األصول ين)  114(

  .١٢٣، والوايف ٢/٣٤٠، والتصريح ٤/٣٠٩، واملساعد ٥/١٦٢، وتوضيح املقاصد ٨٠٤واالرتشاف 
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 وأبو علي الشلوبني، وابن مالك، واجلاربردي، والسيوطي، يعيش، واجلزويلّ، وابن احلاجب،
  .)١١٥(واألمشوين، وغريهم

 مذهب اخلليل، وهو إثبات الياء يف الوقف على املنادى املنقوص غري املذهب املختار: إذاً
  .املنون، وهو قول معظم النحويني؛ ألنه األقيس، واألكثر، واألجود

حج ن األعلم الشنتمريته: (ة اخلليل وعلّته يف إثبات الياء، فقالوقد بيجأنّ املنادى املعرفة : وح
اليدخلُه تنوين يف وقٍف وال وصٍل، والذي يسقطُ الياَء هو التنوين، فوجب أن تثبت الياُء؛ ألنها 

  .)١١٦()الم الفعل، كما تثبت غريها من سائر احلروف
ورجح سيبويه مذهب يونس؛ ألنّ النداء حملُّ : (قال بين املرادي حجة كلٍّ منهما، ف– أيضا -

  .)١١٧()حذٍْف، ورجح غريه مذهب اخلليل، ألنّ احلذف جماز، ومل يكثُر فيرجح بالكثرة

                                                
، ٢٨٢، واملقدمـة اجلزولية ٩/٧٥، وابن يعيـش ٣٤٠، واملفصـل ٢/٧٢٠ينظر التبصرة والتذكرة )  115(

، ٣٢٨، والتسهيل ١٠٧١، وشرح املقدمة اجلزولية ٢/٣٠٨اإليضاح يف شرح املفصل ، و٦٥والشافية 
  .٢/٣٠١؛ وانظر رأي املربد يف شرح الشافية ٤/٢٠٧، واألمشوينّ ٢/٢٠٥، واهلمع ١٨٢واجلاربردي 

  .١٨٢، واجلاربردي ٩/٧٥، وانظر ابن يعيش ١١٠٩ينظر النكت )  116(
  .٤/٢٠٧، واألمشوين ٢/٣٤٠لتصريح ، وانظر ا٥/١٦٢ينظر توضيح املقاصد )  117(
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  .اختالفهما يف باب الزوائد: املبحث السادس
ل أو الثاين؟: وفيه مطلبهما الزائد األواخلالف بينهما يف املضاعف أي  

 حرٍف وتكريره من حروف الكلمة، وهو من احلروف غري الزوائد، ال خيلو أن اعلم أنّ تضعيف
، وإما أن يكون يف الالم، )سلٍَّم، وِقنٍب، وتبٍع، وقَطَّع، وعلَّم: (يكون التضعيف يف العني، حنو

  ).مهدٍد، وجلْبب، وِخدبٍّ، وبِلزٍّ: (حنو
 أي احلرفني هو الزائد يف املضعف؟ أهو احلرف األول وقد اختلف اخلليل، ويونس، وسيبويه، يف

   .)١١٨(أم الثاين؟
سلّم، وقَطّع، وجلْبب، : (فذهب اخلليل بن أمحد إىل أنّ الزائد هو األول يف كلّ مضاعف، حنو

بفاألول يف هذه وحنوها هو الزائد عنده)وِخد ،.  
 الزوائد، وهو أنّ الواو والياء واأللف قد وقعن أنّ األول قد وقع موقعاً تكثر فيه أمهات: وحجته

  ).حوقل، وصيقل، وكاهل: (، حنو)فَوعل، وفَيعل، وفاعل(ثانيةً زائدةً يف 
، )جهور، وقَِضيب، وِكتاب: ( قد وقعن هذه احلروف ثالثةً زائدة، حنو– أيضاً –وكذلك 

، ومضعف الالم، حنو )م، وقَطّعسلّ(فجعل اخلليل احلرف األول من مضعف العني، حنو 
)بب، وِخدلْبن سيبويه رأي اخلليل، فقال) جواقعةً موقع هذه الزوائد وساكنةً مثلها، وقد بي :
)سألت اخلليل فقلت" :لّمتهما الزائدة؟ فقال" ساُألوىل هي الزائدة؛ ألنّ الواو والياء واأللف : أي

  ).علفَوعل، وفاعل، وفَي(يقعن ثواينَ يف 
: اُألوىل هي الزائدة؛ ألنّ الواو والياء واأللف يقعن ثوالثَ، حنو): فَعلٍَل وِفعلّ وحنومها(وقال يف 

  ).جدوٍل، وِعثٍْري، وشماٍل(
: ، وكذلك)عميثٍل(، وياء )فَدوكٍَس(وحنوه، جعل اُألوىل مبنـزلة واو ) عدبس: (وكذلك

)ددوٍر" واو ، جعل اُألوىل مبنـزلة)قَفَعهكَن.("  
  ).سلّم، وقَطّع، وجلْبب، وِخدب، وحنوها:(أما يونس وسيبويه فرييان أنّ الزائد هو الثاين يف حنو

                                                
، واملنصف ٦٩-٢/٦١، واخلصائص ٣/٢١١، واألصول ٤/٣٢٩ينظر تفصيل املسألة يف الكتاب )  118(

، واملساعد ١/٥٩، واالرتشاف ٢/٣٦٥، وشرح الشافية ٢٩٧، والتسهيــل ١/٣٠٣، واملمتع ١/١٦٤
  .٢/٢١٦، واهلمع ٤/٦٢
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وأما غريه فجعل الزوائد هي : (وقد بين سيبويه حجتهم يف كون األواخر هي الزوائد، فقال
، والياء )جدوٍل(ألنّ الواو تقع ثالثةً يف وأخواا، هي الزائدة؛ ) سلّم(األواخر، وجعل الثالثة يف 

، وجعل اآلخرة )ِمعزى، وتترى(وحنوه، مبنـزلة األلف يف ) مهدد(، وجعل اآلخرة يف )ِعثٍْري(يف 
كَنهوٍر، (مبنـزلة الواو يف ) ِعدبٍس(، وجعل اآلخرة يف )ِخلْفَنٍة(مبنـزلة النون يف ) ِخدبٍّ(يف 

، وجعل اخلليل األوىل مبنـزلة )ِقندأٍو(مبنـزلة الواو يف ) ِقرشبٍّ( اآلخرة يف ، وجعل)وبلَهوٍر
  .)١١٩()وكال الوجهني صواب ومذهب: (مث قال سيبويه). ِفردوٍس"الواو يف 

أيهما الزائد؟ فذهب اخلليل إىل أنّ " اقْعنسس وعلَّم: "واختلف يف اِملثْلِني يف حنو(قال السيوطي 
ئد هو األول، وذهب يونس إىل أنّ الزائد هو الثّاين، وأما سيبويه فإنه حكم بأنّ الثاين هو الزا

  .)١٢٠()وكال الوجهني صواب ومذهب: الزائد، مثّ قال بعد ذلك
، فذهب ابن السراج، وأبو علي الفارسي إىل اتباع املذهبنيوقد اختلف النحويون يف اتباع أحد 

  .)١٢١(، وذهب ابن عصفور إىل مذهب اخلليل ورجحه بدليلنيمذهب سيبويه وتصحيحه
فليس واحد : (أما ابن جني فقد ذهب إىل تصويب املذهبني بعد االستدالل لكلٍّ منهما، فقال

من املذهبني إالّ وله داٍع إليه، وحامل عليه، وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد املذهبني إالّ 
  .)١٢٢()نه، والتوفيق باهللا عز وجلبعد تأمله، وإنعام الفحص ع

: وأما ابن مالك فقد فصل يف اختياره، فذهب إىل أنّ الثاين هو الزائد يف مضعف الالم، حنو
)ددهوم ،سسناقْع(ف العني، حنوىل بالزيادة يف مضعل هو اَألوواألو ،) :لّملّم، وسفحصل )ع ،

؛ لوقوعه )اقْعنسس: (اين املثلني أَوىل بالزيادة يف حنووث: (من هذا التفصيل مذهب ثالثٌ له، فقال
؛ لوقوعه موقع ألف فاعل، وياء فَيعل، وواو )علّم: (؛ وأوهلما أَوىل يف حنو)احرنبى(موقع ألف 

  .)١٢٣()فَوعل

                                                
  .٤/٣٢٩ينظر الكتاب )  119(
  .٢/٢١٦ينظر اهلمع )  120(
  .٢/٢١٦، واهلمع ١/٣٠٦، واملمتع ٢/٦١، واخلصائص ١/١٦٤ينظر املنصف )  121(
  .٢/٦٩ينظر اخلصائص )  122(
  .٣/١٠٧٦، وشفاء العليل ٤/٦٢، وانظر املساعد ٢٩٧ينظر التسهيل )  123(
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  :اختالفهما يف باب خمارج احلروف، وفيه ثالثة مطالب: املبحث السابع
  .ما يف عدد خمارج احلروفاخلالف بينه: املطلب األول

اختلف سيبويه مع اخلليل يف عدد خمارج احلروف، وانقسم العلماء من القُراء والنحويني إىل 
  .مذهب يؤيد اخلليل، وهم قلّة؛ ومذهب يؤيد سيبويه، وهم اجلمهور: مذهبني

ليت تسمى حروف واخلالف بني سيبويه واخلليل يدور حول خمرج احلروف اجلوفية، أو اهلوائية، ا
  .األلف، والواو الساكنة املضموم ماقبلها، والياء الساكنة املكسور ماقبلها: املد واللّني، وهي

 – عنده –فاخلليل بن أمحد يرى أنّ هلا خمرجاً مستقالً ا، وبذلك يكون عدد خمارج احلروف 
  .ومن تبعه، سبعة عشر خمرجاً

منها مخسة وعشرون حرفاً صحاحاً، هلا أحياز : رفاًيف العربية تسعة وعشرون ح: (قال اخلليل
الواو، والياء، واأللف اللينة، واهلمزة، وسميت : ومدارج، وأربعة أحـرف جـوف، وهي

جوفاً؛ ألنها خترج من اجلوف، فال تقع يف مدرجـٍة من مدارج اللسـان، والمن مدارج 
 اهلواء، فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إالّ احللق، وال من مدارج اللّهـاة، إنما هي هاوية يف

  .)١٢٤()اجلوف
وقد تابعه على ذلك األزهري، ومكي بن أيب طالب، وابن حيدرة، وأبو القاسم اهلذيلّ، وأبو 

  .)١٢٥(احلسن شريح، وأبو علي ابن سينا، وابن اجلزري، وغريهم
قاط خمرج احلروف اجلوفية، وأما سيبويه فريى أنّ خمارج احلروف ستة عشر خمرجاً، وذلك بإس

من " الواو املدية"من أقصى احللق، وجعل " األلف"اليت هي حروف املد واللني، إذْ جعل خمرج 
من خمرج الياء املتحركة من وسط " الياء املدية"خمرج الواو املتحركة من الشفتني، وجعل 

  .)١٢٦(اللسان
:  القُراء والنحويني، فقد قال به هو ماذهب إليه سيبويه؛ ألنه مذهب اجلمهور منوالراجح

املربد، وابن السراج، وابن جين، والزجاجي، والصيمري، والزخمشري، وابن الباذش، وابن أيب 
                                                

  .٥٧ينظر العني )  124(
، والتمهيد ١/١٩٨، والنشر ٢/٢٧٩، وكشف املشكل ١/١٣٩، والكشف ٦٣ينظر مقدمة ذيب اللغة )  125(

  .١١٣يف علم التجويد 
  .١١٣، وخمارج احلروف البن الطحان ١/١٩٨ينظر النشر )  126(
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مرمي، وأبو الربكات ابن األنباري، والشاطيب، وابن احلاجب، وابن يعيش، وابن عصفور، وابن 
ن األندلسي، واجلاربردي، والسيوطي، مالك، وابن عقيل، والسلسيلي، والرضي، وأبو حيا

  .)١٢٧(وغريهم
:  يرون أنّ خمارج احلروف ستة عشر خمرجاً، وهو ماذهب إليه سيبويه، فقال– مجيعاً –فهؤالء 

  :وحلروف العربية ستةَ عشر خمرجاً(
  :فللحلق منها ثالثة

  .اهلمزة، واهلاء، واأللف: فأقصاها خمرجا -١
 .اءالعني، واحل: ومن أوسط احللق خمرج -٢
 .الغني، واخلاء: وأدناها خمرجا من الفم -٣
 .القاف: ومن أقصى اللسان وما فوقه من احلنك األعلى، خمرج -٤
: ومن أسفلَ من موضع القاف من اللسان قليال، ومما يليه من احلنك األعلى، خمرج -٥

 .الكاف
 .اجليم، والشني، والياء: ومن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى، خمرج -٦
 .الضاد:  أول حافة اللسان ومايليها من األضراس، خمرجومن بني -٧
ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان، مابينها وبني مايليها من [ -٨

 .)١٢٨(]الالم: احلنك األعلى، وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثّنية، خمرج
ينها وبني مايليها من ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان، ماب -٩

 .النون: احلنك األعلى، وما فُويق الثّنايا، خمرج

                                                
، والتبصـرة ٤١٠، واجلمـل ١/٤٦، وسـر الصناعـة ٣/٤٠٠، و األصول ١/٣٢٨ينظر املقتضـب )  127(

ار ، وأسر١/١٦٣، واملوضح يف وجوه القراءات ١/١٣٩، واإلقنـاع ٣٩٣، واملفصل ٢/٩٢٦والتذكرة 
، ٢/٦٦٨، واملمتع ٢/٥، واملقرب ١٠/١٢٣، وابن يعيش ١٢١، والشافية ٩١، وحرز األماين ٤١٩العربية 

، ١/٥، واالرتشاف ٣/٢٥٠، وشرح الشافية ٣/١١١٥، وشفاء العليل ٤/٢٣٩، واملساعد ٣١٩والتسهيل 
  .٢/٢٢٨، واهلمع ٣٣٥واجلاربردي 

، ١/٤٧، وانظر سر الصناعة )بوالق (٢/٤٠٥ب سقط خمرج الالم من نسخـة هارون، ينظـر الكتا)  128(
  .١/٢٠٠، والنشر ٣/٢٥٣، وشرح الشافية ٢/٦٦٩واملمتع 
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: ومن خمرج النون غري أنه أَدخلُ يف ظهر اللسان قليال، الحنرافه إىل الالم، خمرج -١٠
 .الراء

 .الطاء، والدال، والتاء: ومما بني طرف اللسان وأُصول الثنايا، خمرج -١١
 .الزاي، والسني، والصاد:  خمرجومما بني طرف اللسان وفُويق الثنايا، -١٢
 .الظاء، والذال، والثاء: ومما بني طرف اللسان وأطراف الثنايا، خمرج -١٣
 .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلَى، خمرج  الفاء -١٤
 .الباء، وامليم، والواو: ومما بني  الشفتني، خمرج -١٥
 .الساكنةالنون : ، أي)١٢٩()النون اخلفيفة: ومن اخلياشيم، خمرج -١٦

  .انتهى كالم سيبويه يف تبيني خمارج حروف العربية األصول، وهي ستة عشر خمرجاً
نت ذلك سابقاً، قال الرضيحويني، كما بياء والنوقد أقره على ذلك مجهور العلماء من القُر :

  .)١٣٠()وأحسن األقوال ماذكره سيبويه، وعليه العلماء بعده(
  :تويف عدد خمارج احلروف ثالث وقفا

ذهب قطرب، واجلرمي، والفراء، وابن دريد، وابن كيسان إىل أنّ خمارج : الوقفة األوىل
احلروف أربعة عشر خمرجاً، وموضع اخلالف بينهم وبني سيبويه، هوخمرج الالم، والنون، 

  .)١٣١(وهو الصحيحوالراء، فهو عندهم خمرج واحد، وعند سيبويه واجلمهور ثالثة خمارج، 
  )١٣٢(:يب بعد ذكره خمارج احلروف الثالثةقال اإلمام الشاط

  وكم حاذٍق مع سيبويه بِه اجتلَى            
  وحييي مع اجلَرمي معناه قُـوِّال    ومن طرٍف هن الثّالثُ لقُطْرٍب  

ذهب أبو العباس املهدوي إىل أنّ خمارج احلروف ستة عشر خمرجاً، لكنه أسقط : الوقفة الثانية
ة على ثالثة خمارجخمرج اخليشوم، وقسم احلروف الشفوي:  

  .خمرج الباء، وامليم؛ وجعل خمرجيهما وفق مذهب اجلمهور: خمرج الفاء؛ والثاين: األول
                                                

  .٤٣٤ – ٤/٤٣٣ينظر الكتاب )  129(
  .٣/٢٥٤ينظر شرح الشافية )  130(
  .٢/٢٢٨، واهلمع ١/١٩٨، والنشر ١/٥ينظر االرتشاف )  131(
  .٩٢ينظر حرز األماين )  132(
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 غري أنها وي حىت تنقطع إىل – أيضاً –أما الثالث فجعله خمرج الواو، وهو من بني الشفتني 
  .)١٣٣( مذهب سيبويه واجلمهوروالصحيح. خمرج األلف

ماذهب إليه سيبويه واجلمهور من أنّ خمارج احلروف ستة عشر خمرجاً، ِإنما هو : لثالثةالوقفة ا
على سبيل التقريب، وإحلاِق مااشتد تقاربه مبقاِرِبه، وجعِله معه من خمرٍج واحٍد، وإالّ فالتحقيق 

، قال ابن أنّ لكلِّ حرٍف خمرجاً على ِحدٍة خيصه، خيالف خمرج احلرف اآلخر، وإالّ لكان إياه
  .)١٣٤()والتحقيق أنّ كلّ حرف له خمرج خيالف اآلخر، وإالّ لكان إياه: (احلاجب

  )١٣٥(:ويف هذا املعىن يقول العالمة إبراهيم بن عبدالرزاق
وباحلقيقه ،واحلصر تقريب قْعةٌ دقيقـهلكلِّ حرٍف ب 

هى مانصإذْ قال مجهور الور هخصي لكلِّ حرٍف خمرج. 
      
      
          

                                                
  .١/٧٧ينظر شرح اهلداية )  133(
  .٢/٤٨٠ينظر اإليضاح يف شرح املفصل )  134(
  .١/٦٤ينظر هداية القاري )  135(
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  .اخلالف بينهما يف ترتيب خمارج احلروف: املطلب الثاين
ذكرت يف املطلب السابق أنّ خمارج احلروف عند اخلليل سبعة عشر خمرجاً، وعند سيبويه 

  .واجلمهور ستة عشر خمرجاً؛ ألنهم أسقطوا خمرج اجلوف
  :ل وفق مايلي يف ترتيب خمارج احلروف، فرتبها اخللي– أيضاً –وقد اختلف سيبويه واخلليل 

  .العني، واحلاء؛ واهلاء؛ واخلاء، والغني: بدأ مبخارج حروف احللق الثالثة، وحروفها
  .القاف، وهو املخرج الرابع: مثّ أتبعها مبخرجي أقصى اللسان، فما فوقه من احلنك األعلى

  .الكاف، وهو املخرج اخلامس: ومن أسفله قليالً
  .اجليم، والشني، وهو املخرج السادس: ف الشجريةمث من وسط اللسان واحلنك األعلى للحرو

  .الضاد، وهو املخرج السابع: مث من إحدى حافتيه وما حياذيها من األضراس
  .الصاد، والسني، والزاي، وهو الثامن: مث أردفه مبخرج احلروف األسلية أو الصفريية

  .الطاء، والدال، والتاء، وهو التاسع: مث خمرج احلروف النطعية
  .الظاء، والذال، والثاء، وهو العاشر: رج  احلروف اللثويةمث خم

احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر، وحروفها وفق ترتيبه هلا : مث خمارج احلروف الذلقية
  .الراء؛ مث الالم؛ مث النون: مايلي

لثنايا الفاء، وخمرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف ا: مث أردفها مبخرجي احلروف الشفوية
  .العليا، وهو املخرج الرابع عشر

  .الباء، وامليم، وهو اخلامس عشر: مث من بني الشفتني خمرج
  .الواو، واأللف، والياء، وهو السادس عشر: مث خمرج احلروف اجلوفية أو اهلوائية

  .)١٣٦(وهو للغنة، وهو السابع عشر: مث خمرج اخليشوم
 *ع،ح: ( األصول وفق خمارجها، هووخالصة مذهب اخلليل يف ترتيب حروف العربية

  .)١٣٧()اهلمزة*و،ا،ي*ب،م*ف*ن*ل*ر*ظ،ذ،ث*ط،د،ت*ص،س،ز*ض*ج،ش*ك*ق*خ،غ*ھـ
وأما مذهب سيبويه يف ترتيب خمارج احلروف، فقد وافق شيخه اخلليل بن أمحد يف بداية 

  .املخارج، ويف ايتها، وخالفه يف الترتيب فيما بني ذلك، ويف أول وثاين خمارج احللق
                                                

  .٢/٢٧٨، وكشف املشكل ٦٤، ٦٣، ومقدمة ذيب اللغة ٥٨، ١/٥٧ينظر العني )  136(
  .٢/٢٧٧، وكشف املشكل ٥٧، ومقدمة ذيب اللغة ١/٤٨ينظر العني )  137(
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أما املوافقة فكانت من املخرج الثالث للحلق، وهو أدىن احللق مما يلي الفم، وحىت املخرج 
  .السابع، وهو خمرج الضاد

  .مثّ وافقه يف املخارج الثالثة األخرية، ومها خمرجا احلروف الشفوية؛ وخمرج اخليشوم للغنة
  :وأما املخارج اليت خالف فيها سيبويه اخلليل، فهي

  .ء، هـ، ا: أ سيبويه بأول خمرج للحلق من أقصاه، وحروفهبد: أوالً
  .ع،ح: مث أردفه باملخرج الثاين لوسط احللق، وحروفه
  .ع،ح،هـ: وهو خمالف ملا بدأ به اخلليل، إذْ بدأ باحلروف

ذهب سيبويه إىل أنّ خمارج احلروف الذلقية تأيت بعد خمرج الضاد، وقبل خمرج احلروف : ثانياً
  .رتيبها حسب خمارجها، هو خمرج الالم؛ مث خمرج النون؛ مث خمرج الراءالنطعية، وت

وهذا خمالف ملذهب اخلليل، إذْ جعل بعد خمرج الضاد، خمرج احلروف األسلية، مث النطعية، مث 
خمرج الراء، مث خمرج الالم، مث خمرج : اللّثوية، مث بعدها خمارج احلروف الذلقية، ورتبها كما يلي

  .النون
ذهب سيبويه إىل أنّ ترتيب خمارج طرف اللسان الثالثة، تأيت بعد خمارج احلروف الذلقية، : لثاًثا

خمرج احلروف النطعية، مثّ خمرج احلروف األسلية أو : وأنّ ترتيبها حسب خمارجها، هو
  .الصفريية، مث خمرج احلروف اللثوية

ورتبها خالف ترتيب سيبويه، وقد وهذا خمالف ملذهب اخلليل، إذْ جعلها بعد خمرج الضاد، 
  .)١٣٨(وضحت ذلك يف ثانياً

 يف ترتيب خمارج احلروف هو قول سيبويه، وهو مذهب مجهور القُراء والنحويني، وبه والراجح
 ١٣٩(قال ابن اجلزري(.  

                                                
  .٤٣٤، ٤/٤٣٣، والكتاب ٥٨، ١/٥٧ينظر العني )  138(
  .١/١٩٨، وانظر النشر "١٢٧"ر مصادر هامش ينظ)  139(
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  .اخلالف بينهما يف ترتيب حروف بعض املخارج أو زيادا: املطلب الثالث
يه واخلليل مل يقتصر على اخلالف يف عدد خمارج احلروف، أو يف اعلم أنّ االختالف بني سيبو

ترتيب املخارج، بل تعداه إىل اخلالف بينهما يف الترتيب الداخلي حلروف بعض املخارج، أو 
  :زيادا، وإليك بيان ذلك

، )خ،غ: (اختلفا يف ترتيب حروف أدىن احللق مما يلي الفم، فذهب اخلليل إىل أنّ ترتيبها: أوالً
  ).غ،خ: (ذهب سيبويه إىل أنّ ترتيبهاو

، )ج،ش: (اختلفا يف حروف وسط اللسان ووسط احلنك األعلى، فذهب اخلليل إىل أنها: ثانياً
  .، وهي ماتسمى باحلروف الشجرية)ج،ش،ي: (وذهب سيبويه إىل أنها

لسفلى، وهي اختلفا يف ترتيب احلروف اليت خترج مابني طرف اللسان وفُويق الثنايا ا: ثالثاً
، وذهب )ص، س، ز: (ماتسمى باحلروف األسلية، أو الصفريية، فذهب اخلليل إىل أنّ ترتيبها

: ، ويف سرده حلروف العربية وفق خمارجها رتبها هكذا)ز،س،ص: (سيبويه إىل أن ترتيبها
  .، وكال الترتيبني خمالف لترتيب اخلليل)ص،ز، س(

، وذهب )ب،م: (رج من بني الشفتني، فذهب اخلليل إىل أنهااختلفا يف احلروف اليت خت: رابعاً
  .)١٤٠()ب،م،و: (سيبويه إىل أنها

هذا وقد بينت يف املطلب السابق ترتيب اخلليل حلروف العربية األصول وفق خمارجها، وأما 
  : فهو– أيضاً –ترتيبها على مذهب سيبويه وفق املخارج 

  .)١٤١()ب،م،و*ف*ظ،ذ،ث*ز،س،ص*د،تط،*ر*ن*ل*ض*ج،ش،ي*ك*ق*غ،خ*ع،ح*ھـء،ا،(
  .)١٤٢( هو ماذهب إليه سيبويه، وهو مذهب أصحابه من مجهور القُراء والنحوينيوالصواب

فهذا هو ترتيب احلروف على مذاقها : (قال ابن جين بعد ترتيبه للحروف وفق منهج سيبويه
واضطراب، وخمالفةٌ ملا ترتيبها يف كتاب العني ففيه خطَلٌ، ] فأما[وتصعدها، وهو الصحيح، 

                                                
  .٦٣، ومقدمة ذيب اللغة ٤/٤٣٣، والكتاب ٥٨، ١/٥٧ينظر العني )  140(
  .١/٤٥، وانظر سر الصناعة ٤/٤٣٣ينظر الكتاب )  141(
  ".١٢٧"ينظر مصادر هامش )  142(
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قدمناه آنفاً مما رتبه سيبويه، وتاله أصحابه عليه، وهو الصواب الذي يشهـد التأمـل له 
  .)١٤٣() بصحته

                                                
  .٤٦، ١/٤٥ينظر سر الصناعة )  143(
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  اخلامتة
  : أَحمد اللّه محد الشاكرين، وأصلّي وأسلّم على سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين، وبعد

  :حث وأهم نتائجه، فأقولفهذه خالصةٌ موجزةٌ أُورد فيها خالصة الب
لسيبويه أعظم كتاب أُلّف يف فنه، اشتمل على علمي النحو والصرف، ) الكتاب(: أوالً

وأحاط جبميع أجزائهما، ومل يِشذّ عنه من أصول فنه إالّ ماال خطر له، مساه 
  .، ولقّبوه بالبحر استعظاماً له، واستصعاباً ملا فيه"قرآن النحو"الناس 

مل يسبقه أحد : ه سيبويه ماتفرق من أقوال من تقدمه من العلماء، فكان كما قيلجمع في
  .إىل مثله، وال حلقه أحد من بعده

بلفظه ولفظ اخلليل، وكان كثرياً ما حيكي عنه ) الكتاب(عقد سيبويه أبواب : ثانياً
  ".قال: "أو " وسألته: "بقوله

 النحو والصرف؛ وافقه سيبويه يف معظم سجال حافالً آلراء اخلليل يف) الكتاب(فكان 
ماحكاه، أو سأله عنه، وخالفه يف بعٍض منها، إالّ أنّ اخلالف بينهما فرع، واالتفاق هو 

  .األصل يف معظم املسائل
، فسيبويه ينسب )ظَبيٍة، ودميٍة، وِفتيٍة(اختلف اخلليل مع سيبويه يف النسب إىل : ثالثاً

ماذهب إليه سيبويه، وجييز مذهب : يل جييز الوجهنيإليها بدون تغيٍري، واخلل
  .يونس وهو إبدال الياء واواً، وهو مذهب اجلمهور

ثالثة أوجٍه، وأجاز اخلليل فيها قلب الياء " رايٍة" أجاز سيبويه يف النسب إىل :رابعاً
  .مهزة، وهو األجود، وعليه اجلمهور

 اهلمزتني املتحركتني إذا اجتمعتا يف اختلف اخلليل مع أيب عمرٍو وسيبويه يف: خامساً
كلمتني، فاخلليل يرى حتقيق األوىل وحذف الثانية، أما أبو عمرٍو فريى عكس 

  .اخلليل، وذهب سيبويه إىل جواز الوجهني، ورجح املربد مذهب اخلليل
ا كالمه: ذهب اخلليل إىل أنّ النرب دون اهلمز، وذهب سيبويه إىل أنهما مترادفان أي: سادساً

  .مبعىن واحٍد، وهو الراجح، وهو قول اجلمهور
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وحنوها، فذهب اخلليل إىل القول بالقلب " خطايا"اختلف سيبويه مع اخلليل يف :سابعاً
  .املكاينّ فيها؛ ألنّ تركه يؤدي إىل اجتماع مهزتني

 إىل عدم ارتكاب القلب الذي هو خالف – وهو قول اجلمهور –وذهب سيبويه 
  .األصل

ف سيبويه مع اخلليل يف اسم الفاعل من الفعل الثالثي األجوف املهموز الالم،  اختل:ثامناً
فذهب سيبويه إىل احلذف وعدم القلب، وذهب اخلليل إىل تقدمي الالم على 

  .العني
، فذهب اخلليل "فواعل"على " جائية" اختلف اخلليل وسيبويه يف مجع اسم الفاعل، حنو :تاسعاً

  .الراجح وهو مذهب سيبويه عدم القلبإىل القلب املكاينّ فيها، و
 ذهب اخلليل إىل أنّ القلب املكاينّ قياسي يف ثالث صوٍر، وخالفه سيبويه ومن تابعه؛ :عاشراً

كما أن الكوفيني توسعوا يف القلب، ورد البصريون عليهم؛ كما أنّ ابن درستويه أنكر 
ى ذلك؛ كما أنّ ابن فارس نفى القلب املكاينّ وجعله لغة أخرى ومل يوافقه العلماء عل

  .وجود القلب يف القرآن الكرمي، وأثبته غريه
 ذهب سيبويه، وأيده مجاعة من النحويني واللُّغويني إىل أنه اليوجد تداخلٌ يف :حادي عشر

  .اللّغات، وماورد من األفعال خيالف القياس فهو شاذٌّ
على خالف القياس، إنما هو  فريون ماجاء – وهو الصواب –أما اخلليل ومن تبعه 

  .لغات تداخلت فتركّبت
اختلف سيبويه واخلليل يف حقيقة ألف املقصور املنون املوقوف عليه، فذهب سيبويه : ثاين عشر

إىل أنها يف النصب بدلٌ من التنوين ويف غريه بدلٌ من الم الكلمة، وهو املشهور عنه، أما 
م الكلمة يف األحوال الثالث وهو الراجح؛ ألنه اخلليل فريى أنها األلف املنقلبة عن ال

  .قول مجهور العلماء
ذهب يونس وسيبويه إىل أنه يوقف حبذف الياء على املنادى املنقوص غري املنون، : ثالث عشر

وذهب اخلليل إىل أنه يوقف عليه بإثبات الياء، وهو اختيار مجاعة من النحويني؛ ألنه 
  .أقيس وأجود
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، "قطّع"اختلف اخلليل ويونس وسيبويه يف احلرف الزائد يف مضعف العني، حنو  :رابع عشر
، فذهب اخلليل إىل أنه األول، وذهب يونس وسيبويه إىل "جلبب"ومضعف الالم، حنو 

  .القولني صواب ومذهب: أنه الثاين، قال سيبويه وكال
ذلك بإثبات خمرج  ذهب اخلليل إىل أنّ خمارج احلروف سبعة عشر خمرجاً و:خامس عشر

 إىل أنها ستة عشر خمرجاً، وذلك – وهو الراجح –احلروف اجلوفية، وذهب سيبويه 
  .بإسقاط خمرج احلروف اجلوفية، وتوزيعها على خمارجها

اختلف اخلليل وسيبويه يف ترتيب خمارج احلروف، والراجح هو مذهب سيبويه، : سادس عشر
  .وبه قال اجلمهور من القُراء والنحويني

اختلف سيبويه مع اخلليل يف الترتيب الداخلي حلروف بعض املخارج، والصواب : سابع عشر
  .ماذهب إليه سيبويه، وهو مذهب مجهور القُراء والنحويني

واحلمد هللا أوالً وآخراً، ظاهراً وباطناً، وصلّى اهللا وسلّم وبارك على سيدنا حممٍد، وعلى آله 
  .وصحبه، وسلّم تسليماً كثرياً

  وآخر دعوانا أِن احلمد للّه رب العاملني
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  فهرس املصادر واملراجع
، ١شعبان حممد إمساعيل، ط. إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للبنا، حتقيق د -١

  .هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٧
هـ، ١٤٠٥، ١حممد إبراهيم البنا، ط. أخبار النحويني البصريني للسريايف، حتقيـق د -٢

 .العتصام، القاهرةدار ا
هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢، ١أدب الكاتب البن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، ط -٣

 .بريوت
ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلس، حتقيق ودراسة رجب عثمان  -٤

 .هـ، مكتب اخلاجني، القاهرة١٤١٨، ١حممد، ط
هـ، ١٤٢٠، ١ان اجلزائري، طاألرجوزة املنبهة أليب عمرو الداينّ، حتقيق حممد مبجق -٥

 .دار املغين، الرياض
هـ، مطبعة ١٣٧٧أسرار العربية أليب الربكات األنباري، حتقيق حممد جة البيطار،  -٦

 .الترقي، دمشق
عبدايـد دياب، . إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني لعبدالباقي اليماين، حتقيق د -٧

 .لسعودية، الرياضهـ، شركة الطباعة العربية ا١٤٠٦، ١ط
هـ، دار القلم، ١٤٠٩، ١حممود فجال، ط. اإلصباح يف شرح االقتراح، تأليف د -٨

 .دمشق
إصالح املنطق البن السكيت، شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر، وعبدالسالم حممد  -٩

 .، دار املعارف، القاهرة٤هارون، ط
هـ، مؤسسة ١٤٠٥، ١األصول يف النحو البن السراج، حتقيق عبداحلسني الفتلي، ط -١٠

 .الرسالة، بريوت
م، دار ومكتبة اهلالل، ١٩٨٥إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي البن خالوية،  -١١

 .بريوت
 .أمحد حممد قاسم، القاهرة. االقتراح يف علم أصول النحو للسيوطي، حتقيق وتعليق د -١٢
هـ، ١٤٠٣، ١عبدايد قطامش، ط. اإلقناع يف القراءات السبع البن الباذش، حتقيق د -١٣

 .دار الفكر، دمشق
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هـ، مكتبة طيبة للنشر والتوزيع، املدينة ١٤١٠ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،  -١٤
 .املنورة

حممود حممد الطناحي، . أمايل ابن الشجري هلبة اهللا بن علي الشجري، حتقيق ودراسة د -١٥
 .مكتبة اخلاجني، القاهرة

ات يف مجيع القرآن أليب البقاء إمالء مامن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراء -١٦
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٣٩٩، ١العكربي، ط

، ١إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير القفطي، حتقيق حممد أبو الفضـل إبراهيم، ط -١٧
 .هـ، دار الفكر، القاهرة١٤٠٦

ين اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات ابن األنباري، حتقيق حممد حميي الد -١٨
 .هـ، املكتبة العصرية، بريوت١٤٠٧عبداحلميد، 

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري، حتقيق حممد حميي الدين  -١٩
 .م، دار إحياء التراث العريب، بريوت١٩٦٦، ٦عبداحلميد، ط

 .موسى العليلي، مطبعة العاين، بغداد. اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب، حتقيق د -٢٠
ة اآلمال يف معرفة النطـق جبميـع مستقبالت األفعـال أليب جعفـر اللبلي، حتقيق بغي -٢١

 .هـ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة١٤١١سليمان العايد، . د
بغية الوعاة يف طبقات اللُّغويني والنحاة للسيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  -٢٢

 .املكتبة العصرية، بريوت
م، ١٩٧٢اللغة للفـريوز آبـادي، حتقيـق حممد املصـري، البلغة يف تاريخ أئمة  -٢٣

 .دمشق
 .م، دار العلم للماليني، بريوت١٩٨٣، ١عمر فروخ، ط. تاريخ األدب العريب، تأليف د -٢٤
هـ، ١٤٠٥، ١حميي الدين رمضان، ط. التبصرة يف القراءات ملكي القيسي، حتقيق د -٢٥

 .معهد املخطوطات العربية، الكويت
، ١فتحي أمحد مصطفى علي الدين، ط. أليب حممد الصيمري، حتقيق دالتبصرة والتذكرة  -٢٦

 .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٢
معهد اللغات الشرقية بفرنسا، ) خمطوط(التبيان يف شرح مورد الظمآن البن آجطا،  -٢٧

 .رسالة ماجستري مسجلة باجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن
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 أليب البقاء العكربي، حتقيـق ودراسة التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني -٢٨
 .هـ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت١٤٠٦، ١عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، ط. د

هـ، ١٤١١، ٢عبدالفتاح حبريي إبراهيم، ط.التذكرة يف القراءات البن غلبون، حتقيق د -٢٩
 .الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة

هـ، ١٣٨٧، حققه حممد كامل بركات، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك -٣٠
 .دار الكتاب العريب للطباعة والنشر

 .التصريح على التوضيح خلالد األزهري، دار الفكر، دمشق -٣١
هـ، ١٤٠٩، ٢تصريف األفعال ومقدمة الصرف، تأليف الشيخ عبداحلميد عنتر، ط -٣٢

 .اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة
٣٣- حتقيق دالتعليقة على كتاب سيبويه أليب علي ،١عوض القوزي، ط.  الفـارسي ،

 .هـ، جامعة امللك سعود، الرياض١٤١٢
هـ، ١٤٠١كاظـم حبر املرجان، . التكملة أليب علي الفارسي، حتقيق ودراسـة د -٣٤

 .مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل
هـ، ١٤٠٧، ١التمهيد يف علم التجـويد البن اجلزري، حتقيق غامن قدوري محد، ط -٣٥

 .مؤسسة الرسالة، بريوت
عبدالرمحن علي . توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، حتقيق د -٣٦

 .هـ، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة١٣٩٦، ١سليمان، ط
التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين، عين بتصحيحه أوتوبرتزل، مكتبة اجلعفري  -٣٧

 .التربيزي، طهران
حمفوظ بدار ) خمطوط(جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة أليب عمرو الداين،  -٣٨

 .٣/، قراءات م٧٢٦٦الكتب الوطنية بالقاهرة برقم 
هـ، مؤسسة ١٤٠٧، ٣اجلُمل يف النحو للزجاجي، حتقيق علي توفيق احلمد، ط -٣٩

 .الرسالة، بريوت
هـ، عامل  الكتب، ١٤٠٤، ٣، ط"جمموعة الشافية"حاشية ابن مجاعة على اجلاربردي  -٤٠

 .بريوت
 .حاشية الصبان على شرح األمشوين للصبان، مطبعة احلليب، القاهرة -٤١
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حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع للشاطيب، ضبطه وصححه وراجعه حممد  -٤٢
 .هـ، دار املطبوعات احلديثة، املدينة املنورة١٤١٠، ٢متيم الزعيب، ط

 .هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٣، ٣قيق حممد علي النجار، طاخلصائص البن جين، حت -٤٣
 .، دار املعارف، القاهرة٢شوقي ضيف، ط. السبعة يف القراءات البن جماهد، حتقيق د -٤٤
هـ، ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، ط. سر صناعة اإلعراب البن جين، دراسة وحتقيق د -٤٥

 .دار القلم، دمشق
هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩، ٦ط، طسري أعالم النبالء للذهيب، حتقيق شعيب األرنؤو -٤٦

 .بريوت
، ١عبداملنعم فائز، ط. السريايفّ النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه، دراسة وحتقيق د -٤٧

 .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٣
هـ، ١٤١٥، ١الشافية يف علم التصريف البن احلاجب، حتقيق حسن أمحد العثمان، ط -٤٨

 .املكتبة املكية، مكة املكرمة
 .أليف أمحد احلمالوي، املكتبة العلمية، بريوتشذا العرف، ت -٤٩
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي، دار إحياء التراث العريب،  -٥٠

 .بريوت
، ٢٠شرح ألفية ابن مالك البن عقيل، حتقيق حممد حميـي الديـن عبداحلميد، ط -٥١

 .هـ، دار التراث، القاهرة١٤٠٠
عبداحلميد السيد حممد عبداحلميد، دار . حتقيق دشرح ألفية ابن مالك البن الناظم،  -٥٢

 .اجليل، بريوت
 .هـ، مطبعة احلليب، مصر١٣٧٤، ٣شرح األلفية للمكودي، ط -٥٣
 .شرح ألفية ابن مالك لألمشوين، مطبعة احلليب، القاهرة -٥٤
، ١شرح التسهيل البن مالك حتقيق عبدالرمحـن السيد، وحممد بدوي املختون، ط -٥٥

 .لنشرهـ، هجر للطباعة وا١٤١٠
 .شرح جمل الزجاجي البن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناح -٥٦
٥٧-  هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٤، ٣، ط)جمموعة الشافية(شرح الشافية للجاربردي. 
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شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين االستراباذي، حتقيق حممد نور احلسن وآخرين،  -٥٨
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٢

عبداهللا حممد العتييب، رسالة . ين االستراباذي، دراسة وحتقيق دشرح الشافية لركن الد -٥٩
 .هـ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة١٤١٤ -هـ ١٤١٣ماجستري، 

عبداملنعم هريدي، دار املأمون . شرح الكافية الشافية البن مالك األندلسي، حتقيق د -٦٠
 .للتراث

 .شرح املفصل البن يعيش النحوي، عامل الكتب، بريوت -٦١
، ١تركي بن سهو العتييب، ط. شرح املقدمة اجلزولية الكبري أليب علي الشلوبني، حتقيق د -٦٢

 .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤١٣
، ١فخر الدين قباوه، ط. شرح امللوكي يف التصـريف البن يعيـش، حتقيـق د -٦٣

 .هـ، حلب١٣٩٣
هـ، ١٤١٦، ١حـازم سعيد حيدر، ط. شرح اهلداية أليب العباس املهدوي، حتقيق د -٦٤

 .مكتبة الرشد، الرياض
الشريف عبداهللا . شفاء العليل يف إيضاح التسهيل أليب عبداهللا السلسيلي، حتقيق د -٦٥

 .هـ، دار الندوة، بريوت١٤٠٦، ١الربكايت، ط
الصاحيب يف فقه اللغة أليب حسني ابن فارس، حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى  -٦٦

 .احلليب، القاهرة
هـ، دار العلم ١٤٠٤، ٣ أمحد عبدالغفور عطار، طالصحاح للجوهري، حتقيق -٦٧

 .للماليني، بريوت
، دار ٢طبقات النحويني واللغويني أليب بكر الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط -٦٨

 .املعارف، القاهرة
، ١إبراهيم السامرائي، ط. مهدي املخزومي، ود. العني للفراهيدي، حتقيق د -٦٩

 .طبوعات، بريوتهـ، مؤسسة األعلمي للم١٤٠٨
هـ، دار الكتب العلمية، ١٤٠٢، ٣غاية النهاية يف طبقات القُراء البن اجلزري، ط -٧٠

 .بريوت
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هـ، ١٤١٧، ٢الفهرست البن الندمي، اعتىن ا وعلّق عليها الشيخ إبراهيم رمضان، ط -٧١
 .دار املعرفة، بريوت

، ٥شبانه، طالقواعد والتطبيقـات يف اإلبدال واإلعـالل تأليف الشيخ عبدالسميع  -٧٢
 .هـ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة١٤٠٩

هـ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة ١٤٠٩، ٢القول الفصل تأليف عبداحلميد عنتر، ط -٧٣
 .املنورة

 .هـ، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة١٣١٦، ١الكتاب لسيبويه، طبعة بوالق، ط -٧٤
 .هـ، مكتبة اخلاجني، القاهرة١٤٠٣، ٢الكتاب لسيبويه، حتقيق عبدالسالم هارون، ط -٧٥
حميي . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ملكي القيسي، حتقيق د -٧٦

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٤، ٢الدين رمضان، ط
هادي عطية مطر، . كشف املشكل يف النحو لعلي بن سليمان احليدرة اليمين، حتقيق د -٧٧

 .دهـ، مطبعة اإلرشاد، بغدا١٤٠٤، ١ط
، ١اللُّباب يف علل البناء واإلعراب أليب البقاء العكربي، حتقيق غازي خمتار طليمات، ط -٧٨

 .م، دار الفكر، دمشق١٩٩٥
 .لسان العرب البن منظور، دار صادر، بريوت -٧٩
، ١٩، العدد ١٢جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيـة وآداا، الد  -٨٠

 .ى، مكة املكرمةهـ، مطابع جامعة أم القر١٤٢٠
، ١جممل اللغة أليب احلسني ابن فارس، دراسـة وحتقيق زهري عبداحملسن سلطان، ط -٨١

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٤
، ٢حممد يعقوب تركستـاين، ط. خمارج احلروف وصفاا البن الطحان، حتقيق د -٨٢

 .هـ١٤١٢
هيم، دار الفكر، مراتب النحويني أليب الطيب اللغوي، حتقيق حممد أبو الفضل إبرا -٨٣

 .بريوت
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، شرح وضبط جمموعة من العلماء، دار إحياء  -٨٤

 .الكتب العربية، القاهرة
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هـ، دار ١٤٠٠املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، حتقيق حممد كامل بركات،  -٨٥
 .الفكر، دمشق

 .، دار املعارف، القاهرة٢ثروت عكاشة، ط. املعارف البن قتيبة، حتقيق د -٨٦
 .هـ، دار الفكر، بريوت١٤٠٠، ٣معجم األدباء لياقوت احلموي، ط -٨٧
هـ، اجلامعة ١٤٠٨، ٣املغين يف تصريف األفعال تأليف حممد عبداخلالق عضيمة، ط -٨٨

 .اإلسالمية، املدينة املنورة
 .، دار اجليل، بريوت٢املفصل أليب قاسم الزخمشري، ط -٨٩
هـ، مطابع ١٣٩٩، ٢ربد، حتقيق حممد عبداخلالق عضيمة، طاملقتضب أليب العباس امل -٩٠

 .األهرام التجارية، القاهرة
هـ، ١٤٠٥، ١مقدمة ذيب اللغة لألزهري، حتقيق بســام عبدالوهاب اجلايب، ط -٩١

 .دار البصائر، دمشق
شعبان عبدالوهاب، مطبعة . املقدمة اجلزولية يف النحو أليب موسى اجلزولـي، حتقيق د -٩٢

 .القاهرةأم القرى، 
، ١املقرب البن عصفور، حتقيق أمحد عبدالستـار اجلواري، وعبداهللا اجلبوري، ط -٩٣

 .هـ، مطبعة العاين، بغداد١٣٩١
هـ، دار ١٤٠٧، ١فخر الدين قباوه، ط. املمتع يف التصريف البن عصفور، حتقق د -٩٤

 .املعرفة، بريوت
 تأليف أمحد إبراهيم منجد الطالبني يف اإلبدال واإلعالل واإلدغام والتقاء الساكنني -٩٥

 .هـ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة١٤٠٨، ٤عمارة، ط
، ١املنصف على التصريف البن جين، حتقيق إبراهيـم مصطفى، وعبداهللا أمني، ط -٩٦

 .هـ، مطبعة مصطفى البايب احلليب١٣٧٣
عمر محدان . املوضح يف وجوه القراءات وعللها البن أيب مرمي، حتقيق ودراسة د -٩٧

 .هـ، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، جدة١٤١٤، ١بيسي، طالك
 .، دار املعارف، القاهرة٨النحو الوايف تأليف عباس حسن، ط -٩٨
، ٣إبراهيم السامرائي، ط. نزهة األلباء يف طبقات األدبـاء البن األنباري، حتقيق د -٩٩

 .هـ، مكتبة املنار، األردن١٤٠٥
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 حملمد الطنطاوي، تعليق عبدالعظيم الشناوي، وحممد نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -١٠٠
 .٢عبدالرمحن الكردي، ط

النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، تصحيح ومراجعة علي حممد الضباع، دار  -١٠١
 .الكتب العلمية، بريوت

، ١النكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، حتقيق زهري عبداحملسن سلطان، ط -١٠٢
 .يتهـ، الكو١٤٠٧

 .، مكتبة طيبة، املدينة٢هداية القاري إىل جتويد كالم الباري لعبد الفتاح املرصفي، ط -١٠٣
، ١مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع للسيوطي، عين بتصحيحه حممد بدر الدين النعساين،ط -١٠٤

 .، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة١٣٢٧
 .إلسالمية، املدينة املنورةهـ، اجلامعة ا١٤٠٨، ٤الوايف تأليف أمحد إبراهيم عمارة، ط -١٠٥
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  فهرس املوضوعات
 ٢  ملخص البحث 
 ٣ .مقدمةٌ 
 ٦ .متهيد 
 ٨ .تعريف موجز باخلليل بن أمحد 
 ١٠ .تعريف موجز بسيبويه 
 ١٣ .اختالفهما يف باب النسب، وفيه مطلبان: املبحث األول 
 ١٣ ".ظبية وحنوها"اخلالف بينهما يف النسب إىل : املطلب األول 
 ١٣ .النسب إليها بدون تغيري: مذهب سيبويه 
 ١٣ .النسب إليها بإبدال الياء واواً: مذهب يونس 
 ١٤ .اعتذار اخلليل ليونس واالحتجاج له 
 ١٥ .جواز الوجهني، وهو مذهب اخلليل، واجلمهور: الراجح 
 ١٦ ".راية وحنوها"اخلالف بينهما يف النسب إىل : املطلب الثاين 
 ١٦ .جاز النحويون يف النسب إليها ثالثة أوجٍهأ 
 ١٦ .هو قلب الياء مهزة: مذهب اخلليل 
 ١٨ .جواز األوجه الثالثة: مذهب سيبويه 
 ١٨ .الراجح مذهب اخلليل، وهو مذهب اجلمهور 
 ١٩ .اختالفهما يف باب اهلمز، وفيه مطلبان: املبحث الثاين 
 ١٩ .ختفيف اهلمزتني اتمعتني يف كلمتنياخلالف بينهما يف : املطلب األول 
 ١٩ .أنواع اهلمزتني املتحركتني يف كلمتني منفصلتني 
 ٢٠ .اخلالف بني القُراء والنحويني يتلخص يف أربعة مذاهب 
 ٢٢ .اخلالف بني سيبويه واخلليل وأيب عمرٍو 
 ٢٣ .ترجيح املربد ملذهب اخلليل بن أمحد 
 ٢٤ بينهما هل اهلمز والنرب شئٌ واحد، أو بينهما فرق؟اخلالف : املطلب الثاين 
 ٢٤ .النرب دون اهلمز: مذهب اخلليل 
 ٢٥ .الفرق بينهما، وهو الراجح، وعليه اجلمهور: مذهب سيبويه 
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 ٢٦ .اختالفهما يف باب القلب املكاينّ، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث 
 ٢٦ ".خطايا"األقصى، حنو اخلالف بينهما يف اجلمع : املطلب األول 
 ٢٦ .تعريف القلب 
 ٢٦ .أنواعه وإماراته 
 ٢٧ .اإلعالل" خطايا"مذهب سيبويه يف  
 ٢٧ .مذهب اخلليل فيها القلب املكاينّ 
 ٢٨ .الراجح مذهب سيبويه وهو قول اجلمهور 
 ٢٩ .ماخلالف بينهما يف اسم الفاعل من األجوف الثالثي املهموز الالّ: املطلب الثاين 
 ٢٩ .جواز اجتماع اهلمزتني يف الطرف، وال قلب فيه: مذهب سيبويه 
 ٢٩ .يرى القلب املكاينّ: مذهب اخلليل 
 ٣٠ .الراجح أنّ كال القولني حسن 
 ٣١  .على فواعل" جائية"اخلالف بينهما يف مجع اسم الفاعل، حنو : املطلب الثالث 
 ٣١  .يرى القلب املكاينّ: مذهب اخلليل 
 ٣١  .الراجح مذهب سيبويه ومن تبعه عدم القلب 
 ٣٢  :يف القلب املكاينّ أربع وقفات 
 ٣٢  .ذهب اخلليل إىل أنّ القلب قياسي يف ثالث صور، وخالفه سيبويه ومن تبعه: األوىل 
 ٣٣  .توسع الكوفيون يف القلب، ورد البصريون عليهم: الثانية 
 ٣٣  .د العلماء عليهأنكر ابن درستويه القلب، ور: الثالثة 
 ٣٤  .ذهب ابن فارس إىل نفي القلب يف القرآن، وأثبته غريه: الرابعة 
 ٣٥ .اختالفهما يف باب تداخل اللُّغات، وفيه مطلب: املبحث الرابع 
 ٣٥ .تعريف التداخل، وأسبابه 
 ٣٦ .اخلالف بني اللُّغويني والنحويني يف إثبات التداخل أو نفيه 
 ٣٧ .بيويه أنها شاذة، ووافقه مجع من النحويني واللُّغوينيمذهب سي 
 ٣٨ .مذهب اخلليل أنها من تداخل اللُّغات، وهو الصواب، وتبعه كثير من العلماء 
 ٣٩ .اختالفهما يف باب الوقف، وفيه مطلبان: املبحث اخلامس 
 ٣٩ .ملوقوف عليهاخلالف بينهما يف حقيقة ألف املقصور املنون ا: املطلب األول 
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 ٣٩ .تعريف الوقف، والعلّة يف ذلك 
 ٣٩ .اختالف النحويني يف حقيقة ألف املقصور املنون على ثالثة مذاهب 
 ٤٠ .مذهب املازين وغريه، وعلّتهم 
 ٤٠ .مذهب سيبويه وغريه، وعلّتهم 
 ٤١ .اخلالف بني سيبويه واخلليل يف حقيقة األلف 
 ٤٢ .واخلليل وغريهم من اجلمهورالصواب مذهب أيب عمرو  
 ٤٣ .مثرة اخلالف بينهم تظهر يف اإلعراب 
 ٤٤ .اخلالف بينهما يف الوقف على املنادى املنقوص غري املنون: املطلب الثاين 
 ٤٤ .أنواع املنقوص، وحكم الوقف عليها 
 ٤٥ .مذهب سيبويه ويونس يف الوقف على املنادى املنقوص غري املنون، حذف الياء 
 ٤٥ .مذهب اخلليل أنه يوقف عليه بالياء 
 ٤٦ .اختار معظم النحويني مذهب اخلليل؛ ألنه أقيس 
 ٤٧  .اختالفهما يف باب الزوائد، وفيه مطلب: املبحث السادس 
 ٤٧  .مذهب اخلليل الزائد هو األول 
 ٤٨  .مذهب يونس وسيبويه الزائد هو الثاين 
 ٤٨  .واب ومذهبالراجح أنّ كال القولني ص 
 ٤٩ .اختالفهما يف باب خمارج احلروف، وفيه ثالثة مطالب: املبحث السابع 
 ٤٩ .اخلالف بينهما يف عدد خمارج احلروف: املطلب األول 
 ٤٩ .أنها سبعة عشر خمرجاً: مذهب اخلليل 
 ٤٩ .أنها ستة عشر خمرجاً، وهو الراجح، وبه قال اجلمهور: مذهب سيبويه 
 ٥١ .د خمارج احلروف ثالث وقفاتيف عد 
 ٥١ .مذهب قطرب واجلرمي والفراء يف عدد خمارج احلروف: الوقفة األوىل 
 ٥٢ .مذهب أيب العباس املهدوي يف خمارج احلروف: الوقفة الثانية 
 ٥٢ .مذهب اجلمهور يف املخارج هو على سبيل التقريب: الوقفة الثالثة 
 ٥٣ . يف ترتيب خمارج احلروفاخلالف بينهما: املطلب الثاين 
 ٥٣ .منهج اخلليل يف ترتيبها 
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 ٥٤ .الراجح مذهب سيبويه يف ترتيب املخارج، وهو قول مجهور القراء والنحويني 
 ٥٥ .اخلالف بينهما يف ترتيب حروف بعض املخارج أو زيادا: املطلب الثالث 
 ٥٥ .صور اختالفهما يف الترتيب الداخلي حلروف بعض املخارج 
 ٥٥ .الصواب ماذهب إليه سيبويه، وهو مذهب اجلمهور 
 ٥٧ .اخلامتة 
 ٦٠ .فهرس املصادر واملراجع 
 ٦٨ .فهرس املوضوعات 
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