
 في مسائل  المرفوعات. المنع والتجويز بين النحاة

 كلية التربية ــ براك الشاطئ . ـ جامعة سبها ــأ ـ السيد حسين مسعود  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة :

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه  أجمعين .

 أّما بعد 

وضع  وتدوينه وصوالً إلىجمعه فإّن النحو العربي مّر بمراحل كثيرة بداية من 

ولقد انبرى له علماء أجالء أولوه عنايتهم واهتمامهم ، ه قواعده وتثبيت أسسه ومفاهيم

السبق لمدرستي البصرة والكوفة فضل لثام عن غوامضه وغرائبه ، ولعّل وأماطوا الّ 

بوا له حياتهم كلها بحثاً ودراسة وتدريساً وتصنيفاً ، فألفوا في العناية بهذا العلم الذي وه

، وظهرت بين هاتين المدرستين الخالفات العلمية فيه المؤلفات الكثيرة قديماً وحديثاً 

في المسائل النحوية واللّغوية المختلفة ، فكل منهم له آرآؤه وأفكاره النابعة من تصوره 

ه وعلله التي يؤيد بها مذهبه ويدعم بها فكرته ، للمسألة النحوية ومن ثمَّ يورد حجج

 وانطالقاً من ذلك فقد جاءت هذه الورقة البحثية بعنوان : 

 (المرفوعات.ع والتجويز بين النحاة في مسائل المن)

ن في بعض المرفوعات م ون هللا تعالى ـ ذكر آرآء النحاةحيث سيتم فيها ـ بع  

 ، وتجويز ذلك عند بعض النحاة . حيث منع مجيئها على تركيب معين

 : إلى أربعة مباحث على النحو اآلتيوقد تمَّ تقسيم هذه الورقة 

 مسألة تقديم الفاعل على عامله.: المبحث األول

 المنع والتجويز في تحديد رافع المبتدأ، ورافع الخبر.: المبحث الثاني

 شباه الجمل.المنع والتجويز في تحديد رافع االسم بعد أ: المبحث الثالث

 المنع والتجويز في تقديم الخبر على المبتدأ.: المبحث الرابع

 .الهوامش الخاتمة وقائمة ثمَّ بعد ذلك 
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 ملخص البحث

ناقشتتته هتتذه الورقتتة البحثيتتة نمتتاذ  متتن مستتائل المنتتع والتجتتويز عنتتد النحتتاة فتتي      

، وتتم توضتي  واختالف النحاة في ذلتك ،ومن ذلك تقديم الفاعل على عامله المرفوعات

ذلك بأمثلة وشواهد تبين رأي كل فريق ، وبينته هذه الدراسة المنع والتجويز في تحديد 

رافتع المبتتتدأ ورافتع الخبتتر، واختتالف نحتتاة البصتترة والكوفتة فتتي تحديتد الرافتتع لهمتتا ، 

 يان وترجي  الرأي األقرب للصواب.وحجة كل فريق فيما ذهب إليه ، وب

، وبيتان حديد رافع االسم بعد أشباه الجملوتناولت الدراسة المنع والتجويز في ت         

يتتة التتتي تحتتدد موقتت  كتتل حجتة كتتل متتن البصتتريين والكتتوفيين مستتتعيناً بالشتتواهد النحو

، وآخر هذه المسائل التتي اختلت  فيهتا البصتريون والكوفيتون مستألة المنتع فريق منهما

البصريون تقتديم الخبتر علتى المبتتدأ  ، حيث أجازى المبتدأر علوالتجويز في تقديم الخب

 وبيان أدلة وشواهد الفريقين .، ومنعه الكوفيون، وبيان سبب منع الكوفيين لذلك

م ومتتن كتتالم ة متتن القتترآن الكتتريهتتذا االختتتالف مبنتتي علتتى أدلّتت وخالصتتة القتتو  أنَّ      

 .لما يقو  مستعيناً بتلك الشواهد انتصر كل فريق من الفريقينوقد العرب شعراً ونثراً 

 : مسألة تقديم الفاعل على عامله ـــ أولا 

 في حكم تقديم الفاعل على عامله على رأيين: اختلف النحاة  

، حيتث ذهتب ستيبويه المندع أحددمما:      
(1 )

والبصتريون إلتى منتع تقتديم الفاعتل علتى 

المتتأخرين ومتنهم الزمخشتري( ، ووافقهتم أغلتب النحتاة قام زيد عامله ن :) 
(2)

بقولته   

في تعري  الفاعل " هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدماً عليه أبتداً "
(3)

، كمتا 

وافقهم ابن يعيش في ذلك 
(4)

 . 

(، علتى أن زيٌد غالماهُ قام ( ، وال ) الزيدان قام( ، وال يجوز)  زيٌد قام  فال يجوز)      

ماً ( فتاعالً مقتدزيدد يكتون )
(5)

( ، مبتتدأ والجملتة بعتده فتي محتل رفتع زيدد ، بتل يعترب )

ليبنى عليه كالم ، واالبتداء ال يكون إال بمبني عليه به خبر، والمبتدأ هو كل اسم ابتدئ 
(6 )

، وقد منع البصريون تقديم الفاعل فتي النثتر والشتعر علتى الّستواء ومتا ورد ظتاهره 

هه على الفاعل هو جهة قيام الفعل أو شتبهه ، وسبب تقديم الفعل أو شب التقديم فضرورة

به ليخر  منه نائب الفاعل ؛ ألن قيام الفعل ليس بنائب الفاعل بل وقوع الفعل عليته 
(7 )

، ومع ذلك نجتد ستيبويه وكثيتًرا متن جمهتور البصتريين ممتن أتتوا بعتده رغتم رفضتهم 

، وإن كان الخليل  تقديم الفاعل على  الفعل ، يجيزون تقديمه على مشتقات الفعل
(8)

قتد  

، وهتتذا متتا أشتتار إليتته ستتيبويه  بقولتته: " وزعتتم الخليتتل استتتكره ذلتتك
 

ــــــــتتـ رحمتته هللا 
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(، وذاك إذ لتتم تجعتتل قائمتتاً مقتتدماً مبنيتتاً علتتى قددائٌم زيدددٌ  ــــــــــتتـ أنتته يستتتقب  أن يقتتو :)

( مرتفتع، ضدرب  ( علتى)عمدرو(، و)ضرب  زيداا عمدروٌ المبتدأ كما تؤخر وتقدم وتقو :)

( متتؤخًرا، وكتتذلك هنتتا الحتتد فيتته أن يكتتون زيددد وكتتان الحتتد أن يكتتون مقتتدماً، ويكتتون)

االبتداء فيه مقدماً " 
(9)

. 

واعلتم أن الفاعتل فتي عترف النحتويين هتو  ووافق ابن يعيش البصريين بقوله: "

، وأسندت إليه، ونسبت ذلتك الفعتل إلتى ذلتك االستم، لتذلك كتان  كل اسم ذكرته بعد فعل

اإليجاب والنفي سواء، وبعضهم وصفه بأنه كل اسم تقدمه فعل غير مغير عن بنيته في 

 "
(10)

واألصتل أن  :" ، كما وافق الزمخشري رأي البصريين في كتابه المفصل بقولته 

يلي الفعل ؛ ألنه كالجزء منه فإذا قتدم عليته غيتره كتان فتي النيتة متؤخراً ، ولكنته أجتاز 

هُ زيدٌ  تقديم:) ( ضرب  غالُمهُ زيداا  ولم يجز:)(  ضرب  غالم 
(11)

؛ ألنَّ الضمير ال بتدَّ لته  

تا معنتى ال  تا لف تاً ال معنتى ، وإمَّ تا لف تاً ومعنتى ، وإمَّ من عودٍة على متذكوٍر متقتدم ، إمَّ

لف اً ، وقد جاز في األو  وامتنع في الثاني.
(12)

 

عل من وعلق ابن يعيش في شرحه على المفصل بقوله : " اعلم أن القياس في الف

حيث هو حركة الفاعل في األصل أن يكون بعد الفاعل ؛ ألنَّ وجوده قبل وجود فعلته ، 

ولكنّه عرض للفعل إنه كان عامالً في الفاعل والمفعتو  لتعلقهمتا بته واقتضتائه إياهمتا، 

وكانت مرتبة العامل قبل المعمو  فقدم الفعل عليهما لذلك ، وكان العلم باستتحقا  تقتدم 

 عله من حيث هو موجده ثانياً، فأغنى أمُن اللبِس فيه عن وضع اللفظ عليهالفاعل على ف

، فلذلك قدم الفعل وكان الفاعل الزماً له ، يتنز  منزلة الجزء منه  بدليل أنه ال يستغني 

 ، ولذلك إذا اتصل به ضميره أسكن آخره نحو) عنه ، وال يجوز إخالء الفعل عن فاعل

، فال بد متن اتصتا  الفاعتل بالفعتل واختالطته بته متا فيته  (ضرْبُت، وضرْبنا، وضرْبتُم 

مقنتتع ، وإذا كتتان الفاعتتل كتتالجزء متتن الفعتتل وجتتب أن يترتتتب بعتتده ، ولهتتذا المعنتتى ال 

، كما ال يجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أولها "  يجوز أن يتقدم عليه
(13)

    . 

ووافق الرضي
(14)

جمهتور البصتريين فتي هتذا الجانتب فقت: ؛ أي: عنتدما يكتون  

الخبر جملة والمبتدأ مفرد ، وهذا ما أشار إليه في شرحه على الكافية بقوله : " إذا كان 

( فإنه لو قُِدم اشتبه المبتتدأ بالفاعتل زيٌد قام  الخبر فعالً مسنداً إلى ضمير المبتدأ، نحو:) 

(، الزيددون قداموا (، و) الزيددان قامدا بتارزاً نحتو:) ، فإن قيل: فليجز إن كان الضمير 

(، يتعاقبون فيكم مالئكدة قلت يشتبه المبتدأ بالبد  من المضمر، أو بالفاعل على لغة: ) 

أو نقو : منع ذلك حمالً على المفرد " 
(15)

. 
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وابن الحاجب
(16)

يؤيد البصريين في منعه من تقديم الفاعل على عامله ، ولكنته   

ب تأخير الفاعل باتصاله بضمير المفعو  ، وهذا ما فهمناه من قولته : يرب: شرط وجو

( أو معناها أو اتصل مفعوله وهو غير  إل ) " وإذا اتصل به ضمير مفعو  أو وقع بعد

متصل  وجب تأخيره " 
(17 )

، ويعلل  ذلك بقولته : " إذا اتصتل بالفاعتل ضتمير مفعتو  

ضددرب زيددداا غالُمددهُ راجعته إلتتى مفعتتو  وجتتب تتتأخير الفاعتتل عنتد األكثتترين ومثالتته :) 

)
(18)

. 

كما وافقهم ابن هشام 
(19)

حيث أثبت رأيه في مؤلفاته فتذكر فتي أوضت  المستالك  

د ما ظتاهره أنَّته فاعتل من خال  عرضه ألحكام الفاعل: " وقوعه بعد المسند ، فإن وج

ا مبتدأ ، في نحو:)  زيٌد قدام  تقدم ، وجب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً ، وكون المقدم إمَّ

ا فاعالً محذوف الفعل في نحو قوله تعالى:  ٌد مدن  المردرنين  اجدتجار     (، وإمَّ وإِْن أ ح 

فأ ِجْره 
((20  

؛ ألنَّ أداة الشرط مختصة بالجمل"
(21)

وافقهتم األشتموني. كمتا 
(22)

بقولته :  

" واألصل في الفاعل أن يتصل بالفعل ؛ ألنه كجزء منه ، بدليل أن عالمة الرفع تتأخر 

عنه في األفعا  الخمسة " 
(23)

. 

أجاز الكوفيتون تقتديم الفاعتل علتى عاملته فتي ستعة الكتالم ، الجـواز ،  الثـانـي :

(، وقتد استتد  الكوفيتون علتى جتواز الزيدون  قدام  (، و) الزيدان قام  فيجوز عندهم : ) 

بَّاِء :   تقديم الفاعل على رافعه بوروده عن العرب في نحو قو  الزَّ

ا  ديد  ا           أ جندلا يحِمْلن  أْم ح  ئِيد  ْريُه ا و  اِل م  ما للِجم 
(24)

 

و)  ( استم استتفهام مبتتدأ ،مدا ( مرفوعتاً، قتالوا : ) مريُها في رواية من روى ) 

(: فاعتتل تقتتدم علتتى مرددي ( جتتار ومجتترور متعلتتق بمحتتذوف خبتتر المبتتتدأ، ) للجمددال 

( مضاف ، والضمير العائد إلى الجما  مضتاف إليته ، مري (  و)  وئيداعامله، وهو) 

شيء ثابدت للجمدال حدال نونهدا وئيدداا ( حا  من الجما  ، وتقدير الكالم :  ) وئيدا و) 

 (.مريها 

 أنه ل يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجهين:واجتدل البصريون على 

أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحتدهما علتى اآلختر وضتعاً، فكمتا :  األول

 ال يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها ؛ ال يجوز تقديم الفاعل على فعله . 

ن تقتديم الفاعتل علتى فعلته يوقتع فتي اللّتبس بينته وبتين المبتتدأ، وذلتك أنَّتتك إذا إ : الثداني

( بزيدد ( ، وكتان تقتديم الفاعتل جتائًزا لتم يتدر الستامع أأردت االبتتداء ) قدام   زيددٌ قلت:) 
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( زيدد  ( المتذكور إلتى ) قدام  واإلخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتتر، أم أردت إستناد ) 

 ( حينئذ خالية من الضمير. قام  )  تكون، و على أنَّه فاعل

( مبتدأ حذف خبره مريها ووافق ابن هشام مذهب البصريين ، ولكنَّه يرى أن ) 

(مريها يكون وئيداا، أو يوجد وئيداا وبقي معمو  الخبر وتقدير الكالم:) 
(25 )

، كمتا فنّتد 

رأي الكتتوفيين فتتي كتابتته أوضتت  المستتالك بقولتته: " وعتتن الكتتوفي جتتواز تقتتديم الفاعتتل 

بَّتاء : متا للجمتا ...، وهتو عنتدنا ضترورة ، أو مشتيها مبتتدأ حتذف  تمسكاً بنحو قو  الزَّ

حكمد  لد  مثبتداا ( ، قيدل أو ( أي:) حكمد  مسدمً ا اخبره ، أي ي هتر وئيتداً، كقتولهم:) 

" ير الظرف مريها بدل من ضم
(26)

 . 

( وليست فاعالً مقدًما على مبتدأ ووافقهم أبو علي الفارسي في إعراب مشيها )  

 ( حا  سدت مسد الخبر.  وئيداا عامله ، ولكنه رأى أن ) 

وأجاب البصريون عن استدال  الكوفيين بالبيت الستابق، بتأن هتذا البيتت يحتمتل 

( مبتدأ ، والضمير مضاف إليه ، رى مغير ما ذكروا من وجوه اإلعراب ، إذ يكون ) 

( ، وجملتة مرديها يظهدر وئيدداا ( حا  من فاعتل لفعتل محتذوف ، والتقتدير:) وئيدا ا و) 

الفعل المحذوف وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ ، ومتى كان البيتت محتتمالً لتم يصت  

فتتي  االستتتدال  بتته. وقتتد يتقتتدم الفاعتتل علتتى عاملتته فتتي الشتتعر فتختلتت  تتتأويالت النحتتاة

 إعرابه كما في قو  الشاعر:  

دوِد ي ُدوُم  اٌل على طُوِل الصُّ ا     ِوص  صددِت فأطولِت الصدود  وق لَّم 
(27)

 

قا  سيبويه عتن تقتديم الفاعتل علتى عاملته بأنته ضترورة
(28 )

، ولكتن رفتض ابتن 

هشام أنَّها ضرورة وقا  : " وجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل صريحاً، والشاعر 

تراً بالمتذكور"يددوم ( مرتفع بتـ) وصاٌل أوالها فعالً مقدراً ، وأن )  ( محتذوفاً مفسَّ
(29 )

 ،

 ( فاعل ال مبتدأ. وصال ( زائدة ، و) ما ويرى المبرد أنَّ ) 

 : وخالصة القول

ن رأي البصريين من منع تقديم الفاعل على فعله هتو األصتوب؛ ألنَّ تقتديم الفاعتل إ    

( على فعله يحّو  الجملة من جملة فعلية إلتى إستمية ، لكونهتا بتدأت بمبتتدأ ، اجم) هوو

والحقيقة أني لم أَر نحوياً من النحتاة المتتأخرين قتد وافتق الكتوفيين فيمتا ذهبتوا إليته متن 

 ه. تقديم الفاعل على فعل
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اختلتت  النحتتاة فتتي تحديتتد رافتتع المبتتتدأ ورافتتع الخبتتر، فبينمتتا نجتتد البصتتريين قتتد 

اعتبروا أن المبتتدأ يُرفتع باالبتتداء ، نجتد أن الكتوفيين يترون أن المبتتدأ يرتفتع بتالخبر؛ 

 أي: إن المبتدأ هو عامل الرفع في الخبر، والخبر عامل الرفع بالمبتدأ. 

 ريقين:أما الخبر فقد اختلف فيه البصريون ف

 : أن عامل الرفع فيه هو االبتداء وحده .يرى الفريق األول

أن عامل الرفع فيه هو االبتداء والمبتدأ معاً  الفريق الثاني يرى:
(30.)

   

أما الكوفيون فاحتجوا بقولهم: " إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر ترتفع بالمبتتدأ ؛ 

لته متن مبتتدأ ، وال ينفتك أحتدهما  والخبتر ال بتدألننا وجدنا أن المبتدأ ال بد له من خبر، 

( ال يكتون زيدد أخدو  ن صتاحبه ، وال يتتم الكتالم إال بهمتا، أال تترى أنتك إذا قلتت: ) ع

أحدهما كالماً إالّ بانضمام اآلخر إليه ، فلما كتان كتل واحتد منهمتا ال ينفتك عتن اآلختر، 

ه مثل ما عمل صتاحبُه ويقتضي صاحبه اقتضاًء واحداً عمل كل واحٍد منهما في صاحب

فيه ، فلهذا قلنا : إنَّهما يترافعان ، كل واحٍد منهما يرفتع صتاحبه ، وال يمتنتع كتل واحتد 

منهما أن يكون عامالً ومعموالً 
(31  . )

وقد جتاء لتذلك ن تائر كثيترة فتي كتتاب هللا تعتالى، 

اء اْلُحْسن ى كقوله تعالى : ﴿ ا ت ْدُعوْا ف ل هُ األ ْجم  ا مَّ ﴾أ يّا
(32)

(، تدعوا ( بـ) أياا ما فنصب )  .

 (  فكان كل واحد منهما عامالً ومعموالً. أياا ما ( بـ) تدعوا وجزم ) 

كما قا  الكوفيون: " ال يجوز أنه يقتا  إنَّ المبتتدأ يرتفتع باالبتتداء ؛ ألننتا نقتو  : 

ا أن يكون شيئاً من كالم العرب عند إظهتاره ، أو غيتر شتيء ، فتإنه  االبتداء ال يخلو: إمَّ

كاَن شيئاً فال يخلو أن يكون اسماً أو فعالً ، أو أداة متن حتروف المعتاني فتإن كتان استماً 

يكون قبله اسٌم يرفعه   وكذلك ما قبله إلى ما ال غاية له ، وذلك محتا  ، وإن  فينبغي أن

( ، وإن كتان أداة حضدر زيدٌد قائمداا ( كما يقا  :) زيٌد قائماا كان فعالً فينبغي أن يقا  :) 

فإن األدوات ال ترفع األسماء على هذا الحد ، وإن كان غير شتيء فاالستم ال يرفعته إالّ 

معدوم ، ومتى كان غير هذه األقستام الثالثتة التتي قتدمناها فهتو غيتر رافع موجود غير 

 معروف .

كمتتا قتتالوا: " ال نعنتتي باالبتتتداء التعتتري متتن العوامتتل اللّف يتتة ، فتتإذا كتتان معنتتى 

االبتتتداء هتتو التعتتري متتن العوامتتل اللّف يتتة ، فهتتو إذاً عبتتارة عتتن عتتدم العوامتتل ، وعتتدُم 

ّ  علتتى أنَّ االبتتتداء ال يوجتتب الرفتتع أنَّتتا نجتتدهم العوامتتل ال يكتتون عتتامالً ، والتتذي يتتد

يبتدئون بالمنصتوبات والمستكنات والحتروف ، ولتو كتان ذلتك موجبتاً للرفتع لوجتب أن 

ا لم يجب ذلك د َّ على أن االبتداء ال يكون موجباً للرفع" تكون مرفوعة ، فلمَّ
(33.)

 

 : تحديد رافع المبتدأ، ورافع الخبرالمنع والتجويز في  ـــثانياا 
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انتصتروا لترأيهم ولكنَّ البصريين كان لهم رأٌي مخالٌ  ، وتحليتٌل مختال  ، فقتد 

بأن قالوا : " إن العامل في المبتدأ هو االبتداء 
(34 )

، وإن كتان االبتتداء هتو التعتري متن 

العوامل اللف ية ؛ ألن العوامل فتي هتذه الصتناعة غيتر متؤثرة حستيّة كتاإلحرا  للنتار، 

واإلغرا  للمتاء ، والقطتع للستي  ، وإنَّمتا هتي أمتارات ودالالت ، وإذا كانتت العوامتل 

محل اإلجماع إنَّما هي أمارات ودالالت فاألمارة ، والداللة تكون بعدم شتيء ، كمتا في 

تكون بوجود شيء
(35 )

، أال ترى أنَّه لو كان معك ثوبان ، وأردت أن تميََّز أحتدهما متن 

اآلختتر، فصتتبغَت أحتتدهما وتركتتت صتتبن اآلختتر لكتتان تتترك صتتبن أحتتدهما فتتي التمييتتز 

بمنزلة صتبن اآلختر   فكتذلك ــتـ هتا هنتا ــتـ  وإذا ثبتت أنَّته عامتل فتي المبتتدأ وجتب أن 

إنَّ ( و) ندان وأخواتهدا نحتو:)  يكون عتامالً فتي خبتره قياستاً علتى غيتره متن العوامتل،

 (. ظنَّ وأخواتها ( و) وأخواتها 

ا منه ذهتب إلتى أنَّ االبتتداء والمبتتدأ جميعتاً يعمتالن فتي الخبتر فقتالوا: " ألنتا  وأمَّ

وجتتدنا الخبتتر ال يقتتع إالَّ بعتتد االبتتتداء والمبتتتدأ معتتاً، فوجتتب أن يكونتتا همتتا العتتاملين فيتته 

"
(36)

 . 

الرأي بقوله: " غير أن هذا القو  وإنه كتان عليته كثيتٌر  وقد ضعََّ  األنباري هذا

من البصريين إالَّ أنَّه ال يخلو من ضعٍ  ، وذلك ألنَّ المبتدأ اسم ، واألصل في األسماء 

أنَّها ال تعمل ، وإذا لم يكن لها تأثير في العمل ، واالبتداء له تأثير، فإضتافة متا ال تتأثير 

لته والتحقيتق فيته عنتدي أن االبتتداء هتو العامتل فتي الخبتر له إلى ما له تتأثير، ال تتأثير 

بواسطة المبتدأ ؛ ألنه ال ينفك عنه ، ورتبته أال يقع إال بعده ، فاالبتداء يعمل فتي الخبتر 

عند وجود المبتدأ ال به ، كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطتب ، فالتستخين 

تسخين إنَّما حصل بالنار وحدها فكتذلك هتا هنتا إنَّما حصل بوجودهما ، ال بهما ؛ ألن ال

االبتداء وحده هو العامل في الخبر، عند وجود المبتتدأ ، إالَّ أنَّته عامتل معته ، ألنته استم 

واألصل في األسماء أال تعمل"
(37)

ا من ذهتب إلتى أن االبتتداء يعمتل فتي المبتتدأ ،  . وأمَّ

نوي ، والعامل المعنوي ضتعي  ؛ والمبتدأ يعمل في الخبر فيرون أن االبتداء عامل مع

ضتعي  ؛ ألنته متتى وجتب كونته  ـتـ أيضاً ـ  وهذا  فال يعمل في شيئين كالعامل اللّف ي 

عامالً في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره ؛ ألن خبر المبتدأ يتنز  منزلة الوص  ، أال 

ا كان الخبُر هو المبتدأ في ال معنى ، أو منتّزالً ترى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى ، فلمَّ

منزلته ، تنّز  منزلة الوص  ؛ ألن الوص  في المعنتى هتو الموصتوف أال تترى أنّتك 

(، أن العاقتتل فتتي المعنتتى هتتو زيتتد قددام  زيددٌد العاقددُل ، ورمددل عمددرو الظريددُف إذا قلتتت ) 

وال ري  في المعنى هو عمرو  ولهذا لما تنّز  الخبر منزلة الوص  كان تابعاً للمبتدأ 
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ع ؛ كما تتبع الصفةُ الموصوَف ، سواء أكان العامل قويتاً أم ضتعيفاً، فكتذلك هتا في الرف

هنا. 
(38)

 

وقد ردَّ ابتن األنبتاري
(39 )

تا قتولهم: "إنَّهمتا يترافعتان؛   علتى الكتوفيين بقولته :" أمَّ

ألنَّ كل واحد منهما ال بتّد لته متن اآلختر وال ينفتك عنته " قلنتا: " الجتواب عتن هتذا متن 

  وجهين:

نَّ متتا ذكرتمتتوه  يتتؤدي إلتتى محتتا  ، وذلتتك ألنَّ العامتتل ستتبيله أن إ : األولالوجدده 

يُقدر قبل المعمو  وإذا قلنا إنَّهما يترافعان وجب أن يكون كلُّ واحٍد منهمتا قبتل اآلختر، 

 وذلك محا  ، وما يؤدي إلى المحا  محا .

أنَّ العامل في الشيء مادام موجوداً ال يدخل عليه عامل غيتره ؛ ألنَّ  : الوجه الثاني    

ندان زيدد أخدا   ، وإنَّ زيدداا أخدو  ، عامالً ال يدخل على عامل ، فلّما جاز أن يقتا  : " 

 " بطل أن يكون أحدهما عامالً في اآلخر.  وظننُت زيداا أخا   

 ثالثة أوجه:  وأما ما اجترهدوا به من اآليات فال حجة لهم فيه من

( مجزوم بهمتا، وإنَّمتا هتو أيّاما، وأينماأنّا ال نسلّم أن الفعل بعد)  الوجه األول:  

 ( لفظً ، وإن لم يعمال شيئاً. إْن ( نابا عن) أيّاماا، وأينما ( و) إنْ مجزوم بـ)

( لف تاً وعمتالً ، ولكتن جتاز أن يعمتل إْن أننا نسلِّم أنَّها نابت عن)  الوجه الثاني:

كل واحد منهما في صاحبه ، الختالف عملهما ، ولم يعمتال متن وجته واحتد ، فجتاز أن 

 يجتمعا ويعمل كل واحد منهما في صاحبه ، بخالف ما هنا. 

إنَّمتتا عمتتل كتتل واحتتد منهمتتا فتتي صتتاحبه ألنَّتته عامتتل، فاستتتحقَّ أن الوجدده الثالددث:       

ا ها  ( استمان باقيتان زيدٌد قدائم هنتا فتال ختالف فتي أن المبتتدأ والخبتر، نحتو) يعمل، وأمَّ

على االسمية ، واألصل في األسماء أال تعمل ، فبان الفر  بينهما "
(40)

  . 

تتا       ثتتم يتتتابع األنبتتاري بتترّده علتتى الكتتوفيين وهتتو يتتنقض كالمهتتم بقولتته: " وأمَّ

عتتالً أو أداة  قلنتتا: " فتتإن كتتان معنتتى قتتولهم : " إن االبتتتداء ال يخلتتو أن يكتتون استتماً أو ف

االبتداء هتو التعتري عتن العوامتل اللف يتة ، فهتو إذاً عبتارة عتن عتدم العوامتل ، وعتدم 

العوامل ال يكون عامالً ، قلنا هذا يلزمكم في الفعتل المضتارع ، فتإنكم تقولتون : يرتفتع 

عتري عتامالً فتي بتعريه متن العوامتل الناصتبة والجازمتة ، وإذا جتاز لكتم أن تجعلتوا الت

الفعل المضارع جاز لنا أن نجعل التعري عامالً في االسم.
(41) 
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اء وقيل: إنَّ أبا عمر الجرمي وأبا زكريا يحيى بن زياد الفرَّ
(42)

قد اجتمعا، فقا    

الفتتراء للجرمتتي
(43 )

(  لِتتَم رفعتتوا زيتتداً   فقتتا  لتته زيددد منً لددق : أخبرنتتي عتتن قتتولهم: ) 

الجرمي: باالبتداء، قا  له الفّراء : ما معنى االبتداء  قا  تعريته من العوامتل ، قتا  لته 

الفراء ، فأظهره. قا  له الجرمي: هذا معنى ال يُ هر، قا  لته الفتراء: فمثلته إذا ً،  فقتا  

الً ال يُ هر، وال يُتمثل! فقا  لته الجرمي : ال يُتمثَّل،  فقا  الفراء : ما رأيُت كاليوم عام

( لَِم رفعتم زيداً   فقتا  بالهتاء العائتدة علتى زيد ضربته الجرمي: أخبرني عن قولهم: ) 

زيد ، فقا  الجرمي : الهاء اسم ، فكيت  يرفتع االستم   فقتا  الفتراء: نحتن ال نبتالي متن 

ن كتل استم منهمتا ( ؛ ألزيدد منً لدق هذا  فإنَّتا نجعتل كتل واحتد متن االستمين إذا قلتت:) 

ا الهاء في )  ( ففتي محتل النصتب ، ضدربته مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع اآلخر، وأمَّ

فكي  ترفع االسم   فقا  الفراء : ال نرفعه بالهاء ، وإنما رفعناه بالعائد على زيد ، قتا  

الجرمي : ما معنى العائد   قا  الفراء : معنى ال ي هر قا  لته الجرمتي: أظهتره ، قتا  

الفراء : ال يمكن إظهاره ، قا  الجرمتي : فمثِّلتهُ ، قتا  ال يتمثتل  فقتا  لته الجرمتي: لقتد 

وقعت فيما فررت منه 
(44)

. 

والحقيقة أن أغلب النحاة المتأخرين وافقوا النحاة البصريين فيما ذهبتوا إليته متن 

ء النحتاة : أن العامل في المبتدأ هو االبتداء ، والعامل في الخبتر هتو المبتتدأ ، متن هتؤال

تتل بقولتته عتتن المبتتتدأ والخبتتر: " همتتا االستتمان المجتتردان  الزمخشتتري فتتي كتابتته المفصَّ

( والمتراد بالتجريتد إخالؤهمتا متن العوامتل التتي هتي زيٌد منً لق لإلسناد نحو قولك :) 

كان وإنَّ وحسبت وأخواتهما ، ألنهما إذا لم يخلو منهما تلعبت بهمتا وغصتبتهما القترار 

دا ال على الرفع ،  وإنَّمتا اشتترط فتي التجريتد أن يكتون متن أجتل اإلستناد ألنَّهمتا لتو جتر 

لإلسناد لكانا في حكم األصوات التي حقها أن ينطق بها غير معربتة ؛ ألن اإلعتراب ال 

يستحق إال بعد العقد والتركيب ، وكونهما مجردين لإلسناد هو رافعهما " 
(45.)

  

يرى أنَّ الخبر يرفع باالبتداء كما يفهم من كالم الزمخشري على أنَّه
(46 )

، فيترى 

أنَّ االبتداء هو الرافع للمبتدأ والخبر، يقو  ابن يعيش:" وإنَّما قلنتا ذلتك ألن االبتتداء قتد 

ثبت أنَّه عامل في المبتدأ فوجب أنه يكون رافعاً للخبر ؛ ألنَّته يقتضتيهما معتاً ، أال تترى 

به كانت عاملة في الجزأين، كذلك ههنا ( لما اقتضت مشبهاً ومشبهاً نأنَّ أنَّ ) 
(47)

       . 

ل بقوله : " اعلم أن       وقد أوض  ابن يعيش هذا المعنى في شرحه على المفصَّ

المبتتتدأ هتتو كتتل استتم ابتتتدأت بتته وجردتتته متتن العوامتتل اللف يتتة لإلخبتتار عنتته ، وقتتو  

( يريتد بتذلك اد المجردان لإلجن( وقوله ) غصبتهما القرار على الرفع الزمخشري : ) 

( فتجرده من العوامتل اللف يتة ولتم تخبتر عنته بشتيء ، وكتان بمنزلتة زيدأنَّك إذا قلت ) 
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صوت تصوته ال يستحق اإلعراب ، إنَّما أُتَي به للفر  بين المعاني ، وإذا أخبرت عتن 

تا إذا  االسم بمعنى من المعاني المفيدة احتيج إلتى اإلعتراب ليتد  علتى ذلتك المعنتى، فأمَّ

ته غير معرب. ذك  رته وحده ، ولم تخبر عنه كان بمنزلة صوٍت تصوِّ

ثم قا  ابتن يعتيش بعتد أن عترض رأي المدرستتين الكوفيتة والبصترية ، والقتو  

على ذلك أنَّ التعري ال يص  أن يكون سبباً، وال جزءاً من الستبب ، وذلتك أنَّ العوامتل 

جب ... ونستبة العتدم إلتى األشتياء توجب عمالً والعدم ال يوجب عمالً، إذ ال بد من المو

كلها نسبة واحدة .. والصحي  أنَّ االبتداء اهتمامك باالسم وجعلتك إيَّتاه أوالً لثتاٍن ، كتان 

خبراً عنه واألوليّتة معنتى قتائم بته يكستبه قتوةً إذا كتان غيتره متعلقتاً بته ، وكانتت رتبتته 

شترط تحقتق معنتى الفعتل ، متقدمة على غيره ، وهذه القوة تشتبه الفاعتل ؛ ألنَّ الفاعتل 

وأنَّ الفاعل قد أسند إليه غيره ، كما أنَّ المبتدأ كذلك ، إالَّ أنَّ خبتر المبتتدأ بعتده ، وخبتر 

الفاعل قبله ، وفيما عدا ذلك هما فيه ستواء
 (48 )

وكتان أبتو إستحق 
(49 )

: " يجعتل العامتل 

تا كتان ال بتدَّ  في المبتدأ، إما في نفس المتكلم، يعني من اإلخبار عنه ، قا : ألنَّ  االسم لمَّ

منه من حديث يحدث به عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ "
(50)

  . 

نجتتد أن الزمخشتري وابتتن يعتيش قتتد وافقتا البصتتريين فتي تحديتتد وفدي الخالصدة 

العامل في المبتدأ والخبر، وقد استد َّ ابتُن يعتيش بتنفس االستتدالالت التتي أتتى بهتا ابتن 

د أقواله ، وال ننستى  األنباري ، وكان في الحقيقة معجباً به أيَّما إعجاب ، وكثيراً ما يرد 

ما أصب  شاباً قادراً على السفر عام ستبعة وستبعين أنَّ ابن يعيش سافر إلى العرا  عند

وخمسمائة ؛ أي :  في نفس العام الذي تتوفي فيته ابتًن األنبتاري وكتلُّ أملته أن يلتقتي بته 

ويتلقتى العلتتم علتى يديتته ، فقتد كتتان عتتالم عصتره بتتال منتازع ، ولكتتن متا إن وصتتل ابتتن 

ن حزنتا كبيتراً عليته يعيش الموصل حتى بلغته خبتر وفتاة ابتن األنبتاري فتي بغتداد فحتز
(51)

    . 

وقد انتصر ابن األنباري لرأي البصريين كما أشرت، وقتد وافقته ابتن مالتك  
(52)

أيضتاً  

 بقوله في ألفيته: 

ورفعوا مبتدأا بالبتدا             نذا  رفُع خبر  بالمبتدا 
(53.)

    

ووافقه ابن عقيتل
(54) 

بتتدأ : " متذهب ستيبويه وجمهتور البصتريين أنَّ الم : بقولته

فالعامل في المبتدأ معنويٌّ ، وهو كون االسم  ،مرفوع باالبتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ 

مجرداً عن العوامل اللف ية غير الزائدة ، وما أشبهها. والعامل فتي الخبتر لف تّي، وهتو 
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المبتدأ وهذا هتو متذهب ستيبويه ـتـ رحمته هللا ـتـ وذهتب قتوٌم إلتى أن العامتل فتي المبتتدأ 

 والخبر االبتداء، فالعامل فيهما معنوي. 

ل بعد أن عرض جميع اآلراء ، قا : وأعد  هذه المتذاهب متذهب ثم قا  ابن عقي

سيبويه ــ وهو األو  ـــــ وهذا الخالف مما ال طائل فيه 
(55)

 . 

 : حديد رافع الجم بعد أشباه الجملالمنع والتجويز في ت ـــ ثالثاا 

جرى خالف بين المدرستين البصترية والكوفيتة حتو  تحديتد الرافتع التذي يرفتع 

قتع بعتد ال ترف أو الجتار والمجترور ، وقتد ذهتب الكوفيتون إلتى أنَّ ال ترف االسم الوا

يرفع االسم إذا تقدم عليه ، ويسمون ال رف المحلَّ ، ومنهم متن يستميه الّصتفة ، وذلتك 

(. وقد وافقهم من البصتريين أبتو الحستن في الدار عمرو( و) أمام  زيٌد نحو قولك : ) 

األخفش
(56 )

، وأبو العباس المبرد
(57.)

  

وذهب البصتريون إلتى أن ال ترف ال يرفتع االستم إذا تقتدم عليته ، وإنَّمتا يرتفتع  

في الددار عمدرٌو ( و) أمام  زيدٌ باالبتداء. وحجة الكوفيين هي: أن األصل في قولك: ) 

( ، فحذف الفعل واكتُفَي بال رف منه ، حلَّ أمام   زيٌد   وحلَّ في الدار عمروٌ (، هو: ) 

رتفع االستتم بتته كمتتا يرتفتتع االستتم بالفعتتل ، يقتتو  الكوفيتتون : " وهتتو غيتتر مطلتتوب ، فتتا

والذي يد  على صحة ما ذهبنا إليه أن سيبويه يساعدنا علتى أن ال ترف يرفتع إذا وقتع 

خبراً لمبتدأ ، أو صفةً لموصوف ، أو حتاالً لتذي حتاٍ  ، أو صتلةً لموصتو   أو معتمتداً 

اء ﴿ لتته تعتتالى : علتتى همتتزة استتتفهام أو حتترف النفتتي ، فتتالخبر فتتي قو ددز  أُْول ئِدد   ل ُهددْم ج 

ُمْم فِي اْلُغُرف اِت آِمنُون   ِملُوا و  ا ع  ْعِف بِم  ﴾ الضِّ
(58.)

  

مدررت برجدل  صدالف  فدي ( مرفوعتة بتال رف والّصتفة ، كقولتك : )جزاءفكلمة) 

نُوٌر ﴿ (، وعلى ذلك قوله تعالى: الدار أبوه  ﴾وآت ْين اهُ اإِلنِجيل  فِيِه ُمداى و 
(59)

مدى، فـ) ، 

قاا ﴿ ( مرفوعان بال رف ؛ ألنه حا  من اإلنجيل ، ويد  عليه قوله تعالى: ونور ددِّ ُمص  و 

اة ِ ْيِه ِمن  التَّْور  ا ب ْين  ي د  ﴾لِّم 
(60)

( على حاٍ  قبله ، وما ذاك إالَّ ال رف مصدقاا . فعط  ) 

هُ ِعْلدُم اْلِكت داِب ﴿ والصلة ، كقوله تعالى:  ْن ِعند  م  ﴾ و 
(61)

والمعتمتد علتى الهمتزة  كقولته . 

األ ْرِض  ﴿  تعالى: اِت و  او  ﴾أ فِي ّللّاِ ش  ٌّ ف اِطِر السَّم 
(62 .)

ما في الدار وحرف النفي نحو:) 

اِشدع ةا   ﴿  ( في قوله تعالى:أنَّ (. و)أحٌد  ى اأْل ْرض  خ  ِمْن آي اتِِه أ نَّ   ت در  ﴾و 
 (63، )

( أنَّ فتـ)  

ل رف ، وإذا عمتل ال ترف فتي هتذه المواضتع كلهتا وما عملت فيه في موضتع رفتٍع بتا

 فكذلك فيما وقع الخالف فيه. 
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ولكنَّ البصريين احتجوا على هذا القو  ، فقالوا : إنَّ االسم بعده يرتفتع باالبتتداء 

َر ـــ هاهنا ـــ عامل ،  ؛ ألنَّه قد تعرى من العوامل اللّف ية ، وهو معنى االبتداء ، فلو قُدِّ

 أن يكون عامالا لوجهين : لم يكن إالَّ ال رف ، وهو ال يصل  هاهنا 

ن األصل فتي ال ترف أالَّ يعمتل ، وإنَّمتا يعمتل لقيامته مقتاَم الفعتل ، ولتو إ : أحدمما     

إنَّ كان ــ هاهنا ـتـ عتامالً لقيامته مقتام الفعتل لَمتا جتاز أنه تتدخل عليته العوامتل فتقتو :) 

( وما أشبه ذلك ؛ ألنَّ عامالً ال يدخل على عامتٍل ؛ وظننُت خلف   عمراا ( ) أمام   زيدا ا 

عاً لزيٍد لَما جاز ذلك  ولَما كتان العامتل يتعتداه إلتى االستم ، ويبطتل فلو كان ال رف راف

( ، وظننددت ينً لددق بكددراا (         و) إنَّ يقددوُم عمددراا عملتته ، كمتتا ال يجتتوز أن تقتتو  :) 

ا تعداه العامل إلى االستم كمتا قتا  تعتالى : ِحيمداا   ﴿فلمَّ ج  دالا و  ْين ا أ نك  ﴾إِنَّ ل دد 
(64)

ولتم يُترو  

عن أحٍد من القراء أنَّه كان يذهب إلى خالف النصب ، فقد د َّ هذا على ما قلناه 
(65)

. 

( ب   زيدٌد مدأخور نَّه لو كان عامالً لوجب أن يُرفََع به االسم في قولك : ) إ : والثاني    

 وقد اعترضوا على مذين الوجهين من وجهين: وباإلجماع أنَّه ال يجوز ذلك. 

اعترضوا عليه بأنه قالوا : " قولكم : إنَّ العامل يتعتداه إلتى االستم  : ولالوجه األ

بعده " ليس بصحي  ؛ ألن المحل عندنا اجتمع فيته نصتبان : نصتب المحتل فتي نفسته ، 

 ( فنصبه. زيدونصب العامل ، ففاض أحدهما إلى) 

الً لوجتتب أن : اعترضتوا عليتته بتأن قتتالوا: " قتولكم : إنَّتته لتو كتتان عتام الوجده الثدداني   

( متتع بدد  ( لتتيس بصتتحي  ، وذلتتك ؛ ألنَّ ) بدد  زيددد مددأخور يرفتتع االستتم فتتي قولتتك: ) 

( إذا أضتي  إليته االستم فإنَّته في الددار زيدٌد اإلضافة إلى االسم ال يفيد  بخالف قولنا: ) 

 وما اعترضوا به على الوجهين باطل. يفيد ويكون كالماً ، 

ه اجتمتتَع فتتي المحتتِل نصتتبان : فقتتولهم: ) إنَّتت : األولأمددا اعتراضددهم علددى الوجدده        

نصب المحل في نفسه، ونصب العامل (. فهو باطل 
(66)

. 

( مع اإلضافة إلى إنَّ ب    فهو ماثٌل في قولهم:)  وأما اعتراضهم على الوجه الثاني:    

تترى أن ( إذا أضي  إليته االستم فإنته يفيتد، أال في الدار االسم ال يفيد  بخالف قولك :) 

( يفيد ، ومع هتذا فكتل منهمتا عامتل كتاآلخر، جار زيٌد ( ال يفيد و) ضارب  زيٌد قولك:) 

فكذلك كان ينبغي أن يكون ها هنا
(67.)

 

تا قتولهم :)   إنَّ األصدل  فدي قولد   وقد ردَّ البصريون على هذا الوجه بقتولهم: "أمَّ

لدار عمرو ، ف ُحذف الفعل ، أمام   زيد ، وفي الدار عمرو، حلَّ أمام  زيد ، وحلَّ في ا
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( قلنا : ال نسلم أن التقديم في الفعل ، بل الفعتل ومتا عمتل فيته فتي وانتُفِي  بالظرف منه 

تقدير التأخير؛ وتقديم ال رف ال يتد  علتى تقتديم الفعتل ؛ ألنَّ ال ترَف معمتوُ  الفعتِل ، 

خبر التقديم ؛ وألن والفعُل هو الخبُر، وتقديم معمو  الخبر ال يد  على أن األصل في ال

(  وال ضداربٌ  عمدراا زيددٌ المبتدأ يخر  عن كونه مبتدأ بتقديمته ، أال تترى أنتك تقتو : ) 

يتتد  ذلتتك علتتى أن األصتتل فتتي الخبتتر التقتتديم ، وإنه كتتان يجتتوز تقديمتته علتتى المعمتتو  

فكذلك هاهنا
(68)

والجدم فدي تقددير والذي يد  على أن الفعل هاهنا في تقدير التتأخير،  .

        التقديم مسألتان:

( ، ولتتو كتتان كمتتا زعمتتتم ألدَّى ذلتتك إلتتى فددي داره زيددد : أنَّتتك تقتتو : ) األولددى  

 اإلضمار قبل الذكر، وذلك ال يجوز.

( ال  زيدد(، فتإنَّ ) فدي داره زيدد قدائم : )  نَّا أجمعنا على أنَّته إذا قتا إ : والثانية 

يرتفع بال رف وإنَّما يرتفع عندكم بقائم ، وعندنا يرتفع باالبتداء ، ولو كان مقدماً علتى 

 زيد لوجب أال يُلغى. 

وأما قولهم: " إن الفعل غير مطلتوب وال مقتّدر ألدَّى ذلتك إلتى أن يبقتى ال ترف 

منصوباً بغير ناصب، وذلك ال يجوز"
(69.)

لمرفتوع ونجد أنَّ ابن هشام يرى أنَّ االستم ا 

اِت ﴿ بعتتد ال تترف أو الجتتار والمجتترور، نحتتو قولتته تعتتالى: او  ددم  دد ٌّ ف دداِطِر السَّ أ فِددي ّللّاِ ش 

األ ْرِض  ﴾و 
(70)

تا علتى الفاعليتة ا على االبتتداء و إمَّ ، قا  االسم المرفوع  مرفوع إمَّ
(71)

  ،

َ  الفاعلية ، وهو بهذا يقترب من رأي الكوفيين الذين قدَّروا  لهتذا االستم كما نراه قد رجَّ

ٌف ﴿ فعالً رفعه وكذلك في قوله تعالى: دن ف ْوقِه دا ُغدر  ٌف مِّ بَُّهْم ل ُهدْم ُغدر  ل ِكِن الَِّذين  اتَّق ْوا ر 

ْبنِيَّددةٌ  ﴾مَّ
(72)

فكلمتتة غتترف تكتتررت متترتين ، وهتتي أرجتت  فتتي الفاعليتتة متتن االبتتتداء. ثتتم  

لموصتوف ؛ ألن يقو : " ألن ال رف األو  معتمد علتى المخبتر عنته ، والثتاني علتى ا

 ( في بيت الخنساء: نارالغرف األولى موصوفة ، وكذلك كلمة) 

وإن صخراا لتأتم الهداة به          نأنَّه علٌم في رأجِه نار
(73)

. 

( ؛ ألن األب لو أقاٌم زيٌد ( و) زيٌد قائٌم أبوهُ ومثله االسم التالي للوص  في نحو: )     

( متن ظلمداٌت ، وهتو األصتل فتي الخبتر، ومثلته كلمتة )  اقُدر فاعالً كان خبر زيد مفرد

ب دْرٌ   تعالى: ﴿ قوله ْعدٌد و  ر  داٌت و  اِء فِيِه ظُلُم  ن  السَّم  يِّل  مِّ ﴾أ ْو ن ص 
(74  )

؛ ألن األصتل فتي 

( فكذلك عنتد البصتريين، وأوجتب الكوفيتون فتي أقائٌم أنت الصفة اإلفراد ، فإن قلت :) 

ذلك االبتدائية 
(75)

. 
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ونجتتتد أن ابتتتن الحاجتتتب وافتتتق الكتتتوفيين فتتتي ذلتتتك  
(76)

وحجتتتتهم أن المضتتتمر  ،

المرتفع بالفعل ال يجاوره منفصالً عنه ، ونجتد أن ابتن هشتام يختلت  متع الكتوفيين فتي 

( والجتتواب : أنَّتته إنَّمتتا انفصتتَل متتع قددام  أنددا هتتذه النقطتتة بالتتذات ، فيقتتو : "ال يقتتا : ) 

ون مستتترا ً بخالفته متع الفعتل فإنَّته يكتون بتارزاً ) الوص  لئال يجهتل معنتاه ، ألنَّته يكت

( ، وألنَّ طلب الوص  لمعموله دون طلب الفعل فلذلك احتمل معته قمت  (، أو) نقمُت 

الفصل ، وألنَّ المرفوع بالوص  سدَّ في اللفظ مسدَّ واجب الفصل وهو الخبتر بختالف 

دْن  : ﴿فاعل الفعل ، ومما يقطع به علتى بطتالن متذهبهم قولته تعتالى اِغدٌل أ ندت  ع  ق دال  أ ر 

﴾آلِه تِي ي ا إِْبراِميُم 
(77)

 . وقو  الشاعر: 

خليلّي ما واف  بعهدي أنتما...  إرا لم تكونا لي على من أقاطعُ 
(78)

. 

فإن القو  بأنَّ الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في اآلية مؤٍد إلى فصتل العامتل عتن 

معموله باألجنبي
(79)

ويرى ابن عصفور أنه يجوز في نحو: )ما في الدار زيٌد( هو أن  .

المرفتتوع )زيتتٌد( إنمتتا هتتو استتم )لمتتا( الحجازيتتة، وال تترف فتتي موضتتع نصتتب علتتى 

الخبرية، والمشهور وجوب بطالن العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً 
(80)

.  

 : جويز في تقديم الخبر على المبتدأالمنع والت ـــ رابعاا 

اختل  النحاة في مسألة تقديم خبر المبتدأ عليه ، وعليه سار النحاة المتتأخرون ، 

 فمنهم من أجاز تقديم خبر المبتدأ عليه، ومنهم من منع ذلك. 

وقد منع الكوفيون تقديم الخبر على المبتدأ ، سواًء أكان الخبتر مفترداً أم جملتة    

( ، والخبر الجملتة قائٌم زيد( ، فال يجوز عندهم أن نقو  : )  زيد قائم، فالمفرد نحو :) 

(أبوه قدائٌم زيدٌد (  فال يجوز أن نقو : ) زيٌد أبوه قائم نحو: ) 
(81  )

، متع أن البصتريين 

 قد أجازوا تقديم خبر المبتدأ عليه سواء أكان مفرداً أم جملة. 

: ال يجتوز تقتديم ضتمير  وسبب منع الكوفيين تقديم الخبر على المبتدأ أنّهتم قتالوا

( كتتان فتي قتتائم ضتمير زيتتد   قددائٌم زيدد االستم علتى ظتتاهره ، أال تترى أنَّتتك إذا قلتت :) 

( فقتد تقتدم زيدد ضتمير )  أبدوه (( كانتت الهتاء فتي ) أبدوه قدائم زيدٌد وكذلك إذا قلتت :) 

ضمير االسم على ظاهره ، وال خالف في أن رتبة ضمير االستم بعتد ظتاهره ، فوجتب 

 وز تقديمه عليه. أال يج

ا البصريون فقد أجازوا ذلك ؛ ألنه قد جاء كثيراً في كالم العرب وأشتعارهم ،  أمَّ

ا ما جاء من ذلك فقولهم في المثل العربي: )  دُم فأمَّ ك  فدي (، وقتولهم: ) في بيته يؤتى الح 

يِّددُت  (، وقتتد حكتتى ستتيبويه أن العتترب تقتتو :) مرددنوٌء مددن يرددنُؤ  ( و) أنفاندده لُددفَّ الم 
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( ، نعتتم: لقتتد تقتتدم الضتتمير فتتي هتتذه األمثتتا  علتتى ال تتاهر، والتقتتدير فيهتتا: تميمدديٌّ أنددا 

أندا ( و) مدْن يردنُؤ   مردنوٌء ( ، و) والميُت لُفَّ في أنفانه ( ، ) الحكُم يؤتى في بيته)

ا ما جاء من ذلك من أشعار العرب: تميميٌّ   (.  وأمَّ

و أبنائنا، وبناتُنا     بنومنَّ أبناُء الرجاِل األباعدِ بنونا بن
(82.)

 

 (. وقو  الشاعر:بنو أبنائنا بنونا وتقدير الكالم: ) 

ت ْونا       وحّل الزاد في شهري قماحِ  فتى ما ابُن األغر إرا ش 
(83.)

 

 (. ومثل ذلك قو  الشاعر: شتونا  ما إرا ابن األغر فتىوتقدير الكالم: ) 

يْ  طوالة وصُل أروى          ظنون آن ُمً َّرُح الظنونِ  نال يوم 
(84)

. 

( خبره ،  ظنون( مبتدأ ، و) وصُل أروى ووجه الداللة في هذا البيت أن قوله :) 

( الذي هو خبر المبتدأ، وقد تقدم معموله ظنون( ظرف متعلق بـ) نال يومي طوالة و) 

على المبتدأ ، فلو لم يجز تقديم خبر المبتدأ عليه لما جاز تقديم معموله عليه ؛ ألنَّ 

( القتال  زيداا حين تأتي المعمو  ال يقع إالَّ حيُث يقع العامل ، أال ترى أنَّك لو قلت: ) 

ـنه تقدم تأتي على حين ، فتقو  : ) ( لم يجز  ؛ ألنه ال يجوز أتأتي فنصبت زيداً بـ) 

( ، فلو كان تقديم خبر المبتدأ ممتنعاً كما القتال حين تأتي ( بل قل: ) القتاُل تأتي حين 

امتنع ــــ هاهنا ــــ تقديم الفعل المتنع تقديم معموله على المبتدأ ؛ ألن المعمو  ال يقع 

يفوقه في التصرف ، بل أجمُل  إال حيث يقع العامل، ألن المعمو  تبٌع للعامل ، فال

أحواله أن يقع موقعه ؛ إذ لو قلنا إنَّه يقع حيث ال يقع العامل لقدمنا التابع على المتبوع 

( ، فتجعل مرتبته فو  مرتبة  أن يجلس الغالم حيث ل يجلس السيد، ومثا  ذلك: ) 

جواز تقديم  سيّده ، وذلك عدو  عن الحكمة ، وخرو  عن قضيّة المعدلة وإذا ثبت بهذا

معمو  خبر المبتدأ على المبتدأ ، فألن يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه من باب أولى ؛ 

ألنَّ رتبة العامل قبَل رتبة المعمو  ، وهذا ال إشكا  فيه.
(85 )

  

ووافق ابن األنباري رأي البصريين فيما ذهبوا إليه وردَّ على رأي الكوفيين 

جوزنا تقديمه ألدَّى رل  إلى أن نقدم ضمير الجم على لو بقوله: "وأما قو  الكوفيين) 

( قلنا هذا فاسد، وذلك ألن الخبر وإن كان مقدماً في اللفظ، إال أنه متأخر في  ظامره

التقدير، وإذا كان متقدماً لف اً متأخراً تقديراً فال اعتبار في هذا التقديم في منع 

( فاعالً، زيداا ( إذ جعلت )مهُ زيدٌ ضرب  غالاإلضمار، ولهذا جاز باإلجماع قولهم: )

( وإن كان متقدماً عليه في اللفظ إالَّ أنَّه في تقدير غالمه( مفعوالً ؛ألن)غالمهو)
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وج ى  ﴿التأخير، فلم يمتنع ذلك من تقديم الضمير، قا  تعالى:  س  فِي ن ْفِسِه ِخيف ةا مُّ ف أ ْوج 

﴾
(86)

( في تقدير موجى ؛ ألن ) ( وإن كان متأخراً لف اً موجىفالهاء عائدة على) .

التقديم، والضمير في تقدير التأخير  قا  زهير
(87)

: 

من يلق  يوماا على عالتِِه م ِرماا      يلق  السماحة  منه والندى ُخلُق ا 
(88)

. 

وقا  األعشى
(89)

: 

أصاب  الملو   فأفناُمُم         وأخرج  مْن بيتِِه را يزْن 
(90)

. 

وقد علق ابن األنباري على هذا بقوله : " وكذلك أجمعنا علتى جتواز تقتديم خبتر 

( وإن كان قد قدم فيه ضمير االسم على ظاهره نان قائماا زيٌد كان على اسمها، نحو: ) 

، إالَّ أنَّه لما كان في تقدير التأخير لم يمتنتع ذلتك متن تقتديم الضتمير، ولهتذا لتو فُقِتد هتذا 

م والتأخير لَما جتاز تقتديم الضتمير، أال تترى أنَّته ال يجتوز أنه نقتو  :) التقدير من التقدي

( مفعتوالً ؛ ألنَّ التقتدير إنَّمتا زيداا ( فاعالً    و) غالمه ( إذ جعلت ) ضرب  غالُمهُ زيداا 

ا إذا وضتع فتي الموضتع  َ  بالشيء عن الموضع الذي يستحقه ، فأمَّ يخال  اللفظ إذا ُعدِّ

فمحتا  أن يقتا  : إن النيتة بته غيتر ذلتك ، وهتا هنتا قتد وقتع الفاعتل فتي الذي يستتحقه ، 

رتبتتته ، والمفعتتو  فتتي رتبتتته ، فلتتم يمكتتن أن تجعتتل الضتتمير فتتي تقتتدير التتتأخير"
(91 )

 ،

هُ زيٌد بخالف ما إذا قلت :)   ( فاعالً. زيد ( مفعوالً ، و) غالمه ( فجعلت ) ضرب  غالم 

وابتن األنبتتاري فتي كتابتته المفصتتل ،  وقتد وافتتق الزمخشتري كتتالً متن البصتتريين

تميمدي أندا ، ومردنوٌء مددن  حيتث قتا  : " ويجتوز تقتديم الخبتر علتى المبتتدأ كقولتك : )

ْرت ُهْم أ ْم ل ددْم تُنددِذْرُمْم ل  يُْؤِمنُددون   ﴿( وكقولتته تعتتالى:  يرددنؤ  ل ددْيِهْم أ أ نددذ  اء ع  ددو  ج  ﴾و 
(92 )

، 

ْحي اُمم ﴿وقوله تعالى:  اء مَّ و  ا ي ْحُكُمون  ج  اء م  اتُُهْم ج  م  م  ﴾و 
(93)

ف دُروْا وقوله: ﴿   إِنَّ الَّدِذين  ن 

ْرت ُهْم أ ْم ل ددْم تُنددِذْرُمْم ل  يُْؤِمنُددون   ل ددْيِهْم أ أ نددذ  اٌء ع  ددو  ﴾ج 
(94)

والمعنتتى ستتواٌء علتتيهم اإلنتتذار  ،

جدل فدي الددار روعدمه ، وقد التزم تقديمته فيمتا وقتع فيته المبتتدأ نكتره ، نحتو قولتك : ) 

")
(95)

. 

كما وافق ابن يعيش البصريين والزمخشري وابن األنباري بقوله : "يجوز تقديم 

( ، و) رامدٌل عمدرٌو ( و) قدائٌم زيدٌد خبر المبتدأ مفرداً كان أو جملةً ، فمثا  المفترد : ) 

( فتأبوه مبتتدأ وقتائٌم أبوه قائٌم زيٌد  ( خبر عن زيد وقد تقدم عليه، ومثا  الجملة : ) قائمٌ 

خبره ، والجملة في موضع الخبر
(96)
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( خبتر مقتدم تميميٌّ ( مبتدأ و)أنا( بقوله: " )تميمٌي أناوقد علق ابن يعيش على ) 

تتا قتتو  أنددا ، أال تتترى أن الفائتتدة المحكتتوم بهتتا هتتو كونتته تميميتتاً ولتتيس)  ( المتتتكلم ، وأمَّ

ضددمر علددى إندده يددؤدي إلددى تقددديم الم الكتتوفيين عنتتدما عللتتوا ستتبب متتنعهم متتن التقتتديم:)

( فنقتتو : " إن تقتتديم الضتتمير علتتى ال تتاهر إنَّمتتا يمتنتتع إذا تقتتدم لف تتاً ومعنتتًى ، الظددامر

ولكن إذا تقدم لف اً والنية فيه التتأخير فتال بتأس ؛ ألن ال تاهر وإن تتأخر فهتو فتي حكتم 

فقتد تقتدم المضتمر  في أنفانده لدف الميدُت ، وفدي بيتده يدؤتى الحكدم ( ، المتقدم ، نحو:)

ر فيهما لف اً فق: ، ألنَّ النية فيهما التتأخير، وإذا ثبتت متا ذكرنتاه جتاز تقتديم على ال اه

خبتتر المبتتتدأ عليتته
(97)

ْرت ُهْم أ ْم ل ددْم تُنددِذْرُمْم ل   ﴿قولتته تعتتالى: ، وأمتتا   ل ددْيِهْم أ أ نددذ  اء ع  ددو  ج  و 

﴾يُْؤِمنُدددون  
(98 )

دددا ي ْحُكُمدددون    ﴿، وقولتتته تعتتتالى : ددداء م  ددداتُُهْم ج  م  م  ْحي ددداُمم و  اء مَّ دددو  ﴾ج 
(99)

  

فمحياهم مبتدأ ، وممتاتهم عطت  عليته ، وستواء خبتر مقتدم
(100)

كمتا وافتق ابتن مالتك    

 ( ومن سار في فلكهم فقا  :  البصريين بقوله )

ا ر  زوا التقديم إر ل ضر  واألصل في األخبار أن تؤخرا          وجوَّ
(101)

. 

ووافقهم بتذلك ابتن عقيتل أيضتاً فتي شترحه علتى األلفيتة ، حيتث قتا  : " األصتل 

تقتتديم المبتتتدأ وتتتأخير الخبتتر ، وذلتتك ألن الخبتتر وصتت  فتتي المعنتتى للمبتتتدأ ، فاستتتحق 

قدائٌم التأخير كالوص  ، ويجوز تقديمته إذا لتم يحصتل بتذلك لَتبس أو نحتوه ، فنقتو : ) 

("وعند   عمرٌو  ،ٌق زيد   وفي الدار زيٌد زيٌد ، وقائٌم أبوه زيٌد ، وأبوه منً ل
(102)

. 

( فدي داره زيدٌد وقد نقل اإلجماع من البصريين والكتوفيين علتى جتواز القتو :)  

" وهو يقصد أنَّهم أجازوا تقديم الخبر شبه  فنقل المنع عن الكوفيين مطلقاً ليس بصحي 

الجملة على المبتدأ 
(103 (

زيد نعم منع الكوفيون التقديم في مثل:)  ، ثم يقو  ابن عقيل: "

("زيدٌد قدام  أبدوه، وزيدد أبدوه منً لدٌق ( ، و) قائم 
(104)

ثتم يتردُّ علتى الكتوفيين بقولته :"  

 ( ومنه قوله : مرنوٌء مْن يرنؤ  والحق الجواز إذ ال مانع من ذلك ، ومنه قولهم:) 

هُ       وباِت منتِرباا في هُ مْن ننت  واحد  برثُِن األجدِ  قْد ثكلْت أُمُّ
(105)

. 

( خبتر مقتدم ، كمتا يجتوز أن قدْد ثكلدت أمده  ( مبتدأ مؤخر، و)مْن ننت واحده فقوله: ) 

 ( ، كما في قو  الشاعر: أبوه منً لٌق زيد  نقو  : )

إلى مل   ما أمه من محارب       أبوه ول نانت نليٌل تصاِمُرْه 
(106)

. 

("ما أمه من محارب أبوه والشاهد في هذا البيت: ) 
(107)

. 
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( (، وهتو مدا  استم ) )أّم ُ (( نافية تعمل عمتل لتيس وما  ووجه االستشهاد فيه: أّنً

( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر متا، من محارب مضاف والهاء مضاف إليه، و) 

( مبتدأ مؤخر، وهو أبو ( و) ما ومعموليها في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ المؤخرو) 

مضاف والهاء مضاف إليه. وفي هذا البيت شتاهد للنحتاة البصتريين ومتن وافقهتم علتى 

 جواز تقديم الخبر على المبتدأ، ومثل هذا البيت للفرزد  أيضاً: 

لَّكاا       أبو أمِه حيٌّ أبوهُ يقاربُْه  وما مثله في الناِس إل ُمم 
(108)

. 

ولكن نقل ابن الشجري
(109 )

اإلجماع من البصريين والكوفيين علتى جتواز تقتديم 

الخبر إذا كان جملة 
(110)

ووافتق الجتاربردي ، والحقيقة أن هتذا القتو  لتيس بصتحي  ،  

( حيث قا  :" وقد يتقتدم الخبتر علتى المبتتدأ إذا المغني في النحوالبصريين في كتابه ) 

(منً لٌق زيٌد كانا على القياس، نحو:) 
(111)

.  

شدرح المغندي فدي يخ محمد بن عبتد الترحيم الميالنتي فتي كتابته ) كما وافقهم الش

(، حيث قا : " وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً علتى القيتاس متن كتون المبتتدأ النحو

( مبتتدأ متؤخر، و) زيدٌد (، فتـ) منً لٌق زيٌد معرفة والخبر نكرة ، لعدم االلتباس، نحو:) 

ا إذا كانا معرمنً لق  فتين  فيجب أن يتقدم المبتدأ ويتتأخر الخبتر، وال ( خبر مقدم ، وأمَّ

يجوز أن يتقدم الخبر على مبتدئه خشية اللّبس"
(112).

وقد منع الجميع تقديم الخبتر علتى  

 المبتدأ إذا كانا معرفتين.

 الخاتمة

ين كان توضي  ظاهرة المنع والتجويز بلقد حاولته هذه الورقة قدر اإلم

النحويين في مسائل المرفوعات ، وقد تبين من خال  الدراسة أن مسائل الخالف بين 

حاو  االنتصار لمذهبه ي تحصى كثيرة ، وكل من الفريقين الالبصريين والكوفيين 

 واألمثلة  ومن ثَّم تأويلها وفقاً لما يعتقده ويراه . بإيراد الشواهد 

ع البصريين غالباً في منعهم أو ونالحظ في هذه الدراسة أن الصواب كان م

التي تقنع هم يحسنون إيراد العلل والحجج المنطقية تجويزهم للتركيب اللّغوي ؛ ألنَّ 

 ابهة يحتجون المتلقي ، بخالف الكوفيين الذين أولعوا بالشواهد الشاذة وجعلوا منها أدلّ 

 ، ومن المعلوم أنَّ الشاذ ال أصل له وال يقاس عليه . 

 وهللا ولي التوفيق .                                     
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( هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر، إمام النحاة ، وهو أو  من بس: علم النحو ، تتلمذ على 1)

هـ(. ين ر: 180يد الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وصن  كتابه الشهير باسم )الكتاب( ، توفي سنة )

. و بغية الوعاة  342/ 2. وإنباه الرواة على أنباء النحاة : 1/285. و وفيات األعيان:6/81األعالم ، 

 . 2/229في طبقات اللغويين والنحاة: 

هـ( إمام في اللغة والتفسير واألدب، 538هـ ـ 467( هو محمود بن أحمد الخوارزمي ، جار هللا، )2)

ف، وأساس البالغة، والمفصل ، ونوابن الكلم ، والمستقصى من مصنفاته، تفسيره الشهير باسم الكشا

. ووفيات 1/431. ومفتاح السعادة ومصباح السيادة : 178/ 7في األمثا  . يُن ر األعالم : 

 .1/469. ونزهة األلبّاء في طبقات األدباء:  2/333األعيان:

م بالتخمير : ،و ين ر : شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسو 1/74( شرح المفصل :3)

1/233-234 . 

 .  74/ 1( شرح المفصل : 4)

 .  1/422( شرح ابن عقيل 5)

 . 2/126( كتاب سيبويه :6)

 . 57(  شرح المغني في النحو: 7)

هـ(، من أئمة النحو واللغة واألدب ،  170ـ  100( هو الخليل بن أحمد بن عمر )الفراهيدي( )8)

ومات في البصرة ، من مصنفاته : كتاب العين في اللغة ،  واضع علم العروض ، أستاذ سيبويه ، ولد

 . 1/241،إنباه الرواة : 1/172،والوفيات:  2/314ومعاني الحروف،  يُن ر : األعالم : 

 .2/127(  كتاب سيبويه : 9)

 .  75/ 1( شرح المفصل : 10)

 .  44( المفصل، الزمخشري : 11)

 . 1/159نحوي :( األيضاح في شرح المفصل ، البن الحاجب ال12)

 .  1/76( شرح المفصل :13)

( هو الرضي االستراباذي )محمد بن الحسن( من مصنفاته ، شرحه على الكافية ، وشرحه على 14)

، وبغية الوعاة  5/395هـ .يُن ر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  686الشافية ،  توفي سنة : 

:1/567 . 

 .  1/258(  شرح الرضي :15)

بن عمر بن أبي بكر، له مصنفات منها : الكافية ، والشافية ، وقد شرحهما الرضي ( هو عثمان 16)

 . 2/134، وبغية الوعاة :  5/234هـ .  يُن ر : شذرات الذهب :646من بعده،  توفي  سنة 

 .  1/196( شرح الرضي على الكافية : 17)

 .  1/196(  المصدر نفسه : 18)

( هو جما  الدين يوس  بن أحمد بن هشام األنصاري، ولد في القاهرة ، عالم النحو في عصره، 19)

من كتبه : مغني اللبيب عن كتب األعاريب، وأوض  المسالك إلى ألفية ابن مالك ، وقطر الندى، 

،  2/68وبغية الوعاة :  4/147.  يُن ر : األعالم :  761واإلعراب عن قواعد اإلعراب، توفي سنة 

 .  7/308،و الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :  6/191وشذرات الذهب : 

 الهوامش 
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 .   6( سورة التوبة ، اآلية : 20)

 .  2/77( أوض  المسالك إلى ألفية ابن مالك : 21)

( هو نور الدين  علي بن محمد بن عيسى ، ولد في القاهرة ، أخذ عن الكافيجي، إمام النحاة في 22)

هـ . 929العاشر الهجري، من أهم مصنفاته شرحه على ألفية ابن مالك ، توفي سنة: مصر في القرن 

 .  8/165. وشذرات الذهب:  6/5ين ر: الضوء الالمع : 

 .  1/111( شرح األشموني :23)

. ومغني 2/145. وحاشية األمير على المغني:  256/ 15( األغاني ألبي فر  األصفهاني: 24)

وجاء في  . 1/422. وشرح ابن عقيل: 1/338. وأوض  المسالك :758 اللبيب عن كتب األعاريب :

األغاني أن هذا البيت مصنوع ومنسوب للزباء، ملكة تدمر، ويسميها الرومان )زنوبيا(. األغاني 

. وقد قرئت )مشيَها( بالنصب ويكون إعرابها مفعو  به مطلقاً، 15/256ألبي فر  األصفهاني: 

، ين ر: .وقد قرئت بالجر ويكون إعرابها بد  اشتما  من الجما   758ين ر: حاشية المغني : 

 .   1/338أوض  المسالك:

 .  758( مغني اللبيب : 25)

 .  2/80( أوض  المسالك:26)

 .  4/287( البيت للمرار بن سعيد الفقعسي ،من الشعراء األمويين، ين ر: الخزانة :27)

 .  1/12( الكتاب: 28)

 .  404( مغني اللبيب : 29)

 . 189/ 1( التصري  بمضمون التوضي  : 30)

 .45ـ  44/ 1ي مسائل الخالف :( اإلنصاف ف31)

 .  110( سورة اإلسراء ، اآلية : 32)

 . 1/46( اإلنصاف في مسائل الخالف : 33)

 .  38( المدارس النحوية ، شوقي ضي  : 34)

 . 84( دروس في كتب النحو العربي ، عبده الراجحي: 35)

 . 1/254( شرح األشموني أللفية ابن مالك : 36)

 .  1/47( اإلنصاف في مسائل الخالف: 37)

 48.  1/47( ين ر : اإلنصاف في مسائل الخالف: 38)

هـ( من مؤلفاته : حواشي اإليضاح ،  577ـ 513(  هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ، )39)

، والوفيات  2/169واإلنصاف في  مسائل الخالف،  وأسرار العربية .يُن ر : إنباه الرواة : 

 . 4/285وشذرات الذهب :  ،1/299:

 . 1/48( اإلنصاف في مسائل الخالف :40)

 .  1/49( ين ر : اإلنصاف في مسائل الخالف: 41)

( هو يحيى بن زياد بن عبد هللا ، إمام نحاة الكوفة ، وأعلمهم بالنحو واألدب ، وكان يقا  له 42)

هـ( له مصنفات منها : المقصور والممدود، 144)أمير المؤمنين في النحو ، ولد في الكوفة سنة )
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. ين ر: هـ ، وهي في طريقه إلى مكة  207ومعاني القرآن، واللغات ، والبهي، والحدود ، مات سنة 

 .  228/ 1، والوفيات : 144/ 1،  ومفتاح السعادة ومصباح السيادة :145/ 8األعالم : 

( هو صال  بن إسحا  الجرمي، أبو عمر ، فقيه عالم بالنحو واللغة ، ولد في البصرة، من 43)

هـ . يُن ر:  225مصنفاته : السير، وكتاب األبينة، وغريب سيبويه، وكتاب العروض، توفي سنة: 

 . 1/228،والوفيات: 2/8، وبغية الوعاة: 2/80، وإنباه الرواة: 3/189األعالم: 

 .  1/49( اإلنصاف في مسائل الخالف:44)

ل :45)  .  48-47( المفصَّ

 . 1/85(  شرح المفصل:46)

 .  1/85( شرح المفصل: 47)

 .  1/85( شرح المفصل: 48)

لم بالنحو، ولد في بغداد، له مؤلفات ( هو إبراهيم بن السري بن سهل ، )أبو إسحق الزجا ( عا49)

، وفيات 1/40منها :)معاني القرآن، االشتقا ، األمالي في األدب، إعراب القرآن، ان ر: األعالم:

 . 1/11األعيان:

 .  1/85( شرح المفصل : 50)

 .  5/228، وشذرات الذهب:  2:351، وبغية الوعاة: 8/206( ين ر: األعالم :51)

، له  672د بن عبد هللا بن مالك الطائي، إمام النحاة في عصره، توفي سنة ( هو جما  الدين محم52)

مصنفات كثيرة ، منها : ألفيته الشهيرة في النحو، والكافية الشافية، والتسهيل وشرحه . يُن ر : 

 .6/145، وشذرات الذهب:  1/130، وبغية الوعاة: 6/233األعالم : 

 .  1/189( شرح ابن عقيل :53)

هللا بن عبد الرحمن بن عقيل ، له مصنفات ، منها : شرحه على التسهيل البن مالك،  ( هو عبد54)

هـ .يُن ر :  769وشرحه على  ألفية ابن مالك ، وقد اشتهرت باسم )شرح ابن عقيل(  توفي سنة : 

 .  6/214، وشذرات الذهب:  1/284بغية الوعاة :

 .  1/189( شرح ابن عقيل : 55)

)سعيد بن مسعدة( عالم باللغة واألدب ، تتلمذ على يد سيبويه، صنّ  كتباً  ( هو األخفش األوس:56)

، فهرست ابن  3/102منها : تفسير معاني القرآن، والقوافي، وكتاب الملوك، ين ر: األعالم:

 .  1/208.ووفيات األعيان: 1/104النديم:

نه، ولد في البصرة ( هو محمد بن يزيد األزدي، أبو العباس، إمام العربية ببغداد في زم57)

، 7/144هـ( من كتبه : الكامل، والمقتضب . ين ر: األعالم :286هـ( توفي  ببغداد سنة : )210سنة)

 .  1/495، ووفيات األعيان:1/116بغية الوعاة:

 .  37( سورة سبأ ، اآلية : 58)

 .  46( سورة المائدة ، اآلية : 59)

 .  46( سورة المائدة ، اآلية : 60)

 .  43( سورة الرعد ، اآلية : 61)

 .  10( سورة إبراهيم ، اآلية : 62)
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 .  37( سورة فصلت ، اآلية : 63)

 .  12( سورة المزمل ، اآلية : 64)

 . 193/ 1( حاشية الصبان على األشموني : 65)

 .  1/191( التوضي  بمضمون التصري  :66)66

 .  54/ 1( اإلنصاف في مسائل الخالف: 67)

 .  1/191ن :( حاشية الصبا68)

 .   54/ 1( اإلنصاف في مسائل الخالف :69)

 .  10( سورة إبراهيم ، اآلية : 70)

 . 722( مغني اللبيب : 71)

 .  20( سورة الزمر ، اآلية : 72)

 .27( البيت من البحر البسي: ، وهو للخنساء ، ين ر : ديوان الخنساء: 73)

 .  19( سورة البقرة ، اآلية : 74)

 . 723( مغني اللبيب : 75)

 .   54/ 1( اإلنصاف في مسائل الخالف : 76)

 .  46( سورة مريم ، اآلية : 77)

 . 723( البيت من البحر الطويل ، ولم يعرف قائل هذا البيت : يُن ر : مغني اللبيب : 78)

 . 723( مغني اللبيب : 79)

 . 724( مغني اللبيب : 80)

 .  1/65( اإلنصاف في مسائل الخالف : 81)

(البيت من البحر الطويل، للفرزد  )همام بن غالب(،  وذكر بعض النحاة أنه ال يعرف قائله، مع 82)

.  217كثرة االستشهاد به في كتب النحو العرب والبالغة والفرائض .ان ر:شرح ديوان الفرزد  :

، 589، ومغني اللبيب: 1/87على الكافية:. وشرح الرضي  1/66واإلنصاف في مسائل الخالف : 

. وشرح المفصل الن  1/108وشرح ابن عقيل ، مصدر سبق ذكره ،   1/213وخزانة األدب : 

 .  1/99يعيش: 

( البيت من البحر الوافر، وهو لمالك بن خالد الهذلي ، و معنى قوله :) فتى ما ( أي : 83)

 .  1/66( .واإلنصاف في مسائل الخالف : )فتى أّي ( ٌ: ان ر : لسان العرب، مادة )  م ح

( البيت من البحر الوافر، وهو للشماخ بن ضرار الغطفاني، وقد أنشده ابن من ور في معجمه 84)

 لسان العرب ، مادة )ط و  ( . 

 1/63( اإلنصاف في مسائل الخالف: 85)

 .  67( سورة طه ، اآلية :86)

قل الهجرة، حكيم الشعراء في الجاهلية، ومن  13( هو الشاعر زهير بن أبي سلمى توفي سنة 87)

 أئمة األدب، من شعراء المعلقات، اشتهر بمعلقته التي مطلعها :

 .  2/256أمن أم أوفى دمنةٌ لم تكلم       بحومانة الدرا  فالمتثلِم . ان ر : األعالم :   

 .  1/68ل الخالف: ، واإلنصاف في مسائ 59( البيت من البحر البسي:، ان ر شرح ديوان زهير: 88)
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( هو ميمون بن قيس بن ثعلبة، يقا  له أعشى بكر، واألعشى الكبير، من شعراء الطبقة األولى 89)

،  وجمهرة 7/341في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، سمي بصناجة العرب     ان ر : األعالم :

 .   48، وشرح شواهد المغني : 9/56أشعار العرب أبو زيد القرشي:

 . 134لبيت من البحر المتقارب، وهو لألعشى ميمون ، ان ر: ديوان األعشى :( ا90)

 .  70ـ  1/69( اإلنصاف في مسائل الخالف:91)

 .  10( سورة يس ، اآلية : 92)

 .  21( سورة الجاثية ، اآلية : 93)

 .  6( سورة البقرة ، اآلية : 94)

 48. 47( المفصل للزمخشري : 95)

 92-91( ين ر: شرح المفصل: 96)

  1/92( شرح المفصل :97)

 .  10( سورة يس ، اآلية : 98)

 .  21( سورة الجاثية ، اآلية : 99)

 .   93ـ  1/92( شرح المفصل : 100)

 .   1/213( شرح ابن عقيل : 101)

( علق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تحقيقه على شرح ابن عقيل بقوله : " ال يجوز 102)

دار زيٌد( من باب تقديم الخبر على المبتدأ عندهم ، فالجواب أن الجار أن يكون قولك : ) في ال

والمجرور عند الجمهور ال يخلو حاله من أن يكون في تقدير المفرد، أو في تقدير الجملة، وأيضاً قد 

عللوا عدم تجويز التقديم ، وأيضاً قد عللوا عدم تجويز التقديم بأن الخبر اشتمل على ضمير يعود 

تدأ، فلو قدمناه لتقدم الضمير على مرجعه، وذلك ال يجوز عندهم، وهذه العلة نفسها موجودة على المب

في الجار والمجرور  سواء أقدرت متعلقه اسماً مشتقاً أم قدرته فعالً . ان ر : شرح ابن عقيل على 

 .  1/214ألفية ابن مالك :

 89-88( ين ر: شرح المفصل :103)

 .  1/213( شرح ابن عقيل :104)

، وشرح ابن  121( البيت من البحر البسي: وهو لحسان بن ثابت ، ان ر ديوان حسان: 105)

 .  1/214عقيل:

 ( البيت من البحر الطويل، وهو للفرزد  يمده به الوليد بن عبد الملك، وقبل هذا البيت 106)

 رأوني فنادوني أسوُ  مطيتي             بأصوات هالَّ  صعاب جرائُِرهه .

 .  1/215. وشرح ابن عقيل: 213ن الفرزد  : ان ر : ديوا 

 .  1/215( شرح ابن عقيل: 107)

( البيت من البحر الطويل، وهو للفرزد ، ومعناه: )وما مثله في الناس حيٌّ يقاربه إالمملكاً أبو 108)

 أمه أبوه( . 

هـ ، إمام عصره في النحر، من  542هـ توفي سنة 450( هو هبة هللا بن علي ، ولد سنة 109)

 لفاته : كتاب شرح اللمع، وشرح كتاب التصري . مؤ

 .  3/356، وإنباه الرواة:  2/183ان ر: وفيات األعيان:    

 67-65( ين ر : اإلنصاف في مسائل الخالف :110)

 .  62( شرح المغني في النحو: 111)

 . 63ـ  62شرح المغني في النحو:  (112)
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