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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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هـ( 769المباحث النحوية في كتاب العدة البن فرحون المدني )

 منصوبات األسماء أنموذًجا

 

 .د. علي حسين خضيرالباحثة : هيام عبد هللا حرج                أ

 كلية اآلداب –جامعةاألنبار 

khudhair.udhair@uoanbar.edu.iq 

 : الملخص

دراسة  التطبيقية للنحو في القرآن والسنة والشعر، أمر في غاية األهمية، وقد الال شك أن         

كثرت الدراسات في الشعر باعتباره ديوان العرب، وفي القرآن باعتباره كتاب هللا ودستور 

األمر فيه عن القرآن والشعر، وها نحن بصدد دراسة كتاب  المسلمين، أما الحديث فقد قل  

إلعراب الحديث الشريف، وسنتعرض في بحثنا هذا لمنصوبات األسماء في  كتاب العدة في 

بن فرحون، وقد شمل البحث دراسة منصوبات األسماء النظرية في أحد عشر إعراب العمدة ال

موضعًا ، وأُردف بالشواهد التطبيقية من كتاب العدة، وقد ُجمعت األراء فيه بين علماء النحو 

ة باألراء النحوية التي كثرت وتكاثرت على الكالم، م  ل  القدامى والمحدثين حتى يظهر في صورة مُ 

وية جامعة بين النظري والتطبيقي حتى يسهل على القارئ الخوض في إعراب فالبحث دراسة نح

 وا منه أيما إقالل.الحديث الذي تغافل عنه العلماء وأقل  
Abstract: 

There is no doubt that the study of the applied grammar of Quran and Sunnah 

and poetry, is very important. There have been many studies in poetry as the 

Arabs Court, and in Quran as the book of God and the Constitution of Muslims, 

but the hadeeth has been less compared to Koran and poetry. 

Here we are studying a book of (Aerab Alhadith Alsharifi), In this research we 

will review the Accusative case of names in book (Al Adah fi Aerab Al-

Aumdah) by Ibn Farahon. The research included studying the Accusative of 

theoretical names in eleven accusatives and mentioned this in the applied 

evidence from the book of (Al Adah fi Aerab Al-Aumdah). 

The views were brought together by ancient and modern Arab grammarians to 

appear in a form familiar with the grammatical views that abounded and 

multiplied to speech. The research is a syntactic study preventive between 

theoretical and applied so that it is easier for the reader to delve into the 

expression of Hadeeth which scientists overlooked it. 

 المقدمة

الحمد هلل الذي جعل من آياته اختالف األلسنة واأللوان، والصالة والسالم على أفصح الخلق 

وأفضلهم سيدنا محمد الذي أكرمه هللا تعالى بالحكمة والبيان، وعلى آله وأصحابه الذين تفقهوا في 

د العلوم بالنحو الدين بتفقههم بلغة القرآن...أما بعد فلقد اهتم علماء العربية منذ العهد األول بتقعي

ألنه كما قالوا "النحو في الكالم، كالملح في الطعام"، فكما أن الطعام ال يصلح إال بالملح، فكذلك 

الكالم ال يصلح إال بالنحو، ولقد شرع العلماء في إعراب القرآن والحديث والشعر، لتحسين 

mailto:khudhair.udhair@uoanbar.edu.iq
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اب المسلمين األول، النطق بها، وتثبيت الفصاحة على األلسن، وكثر إعراب القرآن؛ ألنه كت

 -صلى هللا عليه وسلم –وكذلك الشعر ألنه منتهى علم العرب، ولكن على كثرة حديث الرسول 

إال أن إعراب الحديث قد قل، وهذا سبب تأليف الكتاب العدة في إعراب العمدة الذي نتعرض 

 .لدراسته، وسنقتصر على األسماء المنصوبة وبيان إشارة صاحب العدة لها في كتابه

 وهي أحد عشر اسًما على النحو التالي:
 

 النداء  :

النداء عند البصريين ومن وافقهم منصوب لفًظا أو محاًل؛ ألنه مفعول به، وفعله الزم اإلضمار    

 والجمهور؛ فحرف النداء سد مسد (1)دلَّ عليه حرف النداء، وسد مسده، وهذا مذهب سيبويه 
فالعامل في نصب المنادى فعل  (2)العمل فللفعل المضمرالفعل في اللفظ فقط دون العمل، أما 

. وفي إضماره يقول ابن (3)محذوف، ال يظهر، وتقديره أدعو أو أنادي، وقد سد مسد حرف النداء

جني: "لو تجش م إظهاره فقيل: أدعو زيدًا وأنادي زيدًا، الستحال أمر النداء، فصار إلى لفظ الخبر 

. فإظهار الفعل ينقل (4)مما ال يصح فيه تصديق وال تكذيب" المحتمل للصدق والكذب، والنداء

النداء من األنشاء إلى الخبر، ويخرج به عن الغاية التي وضع لها.أما المبرد وابن جني فقاال: إن 

ناصب المنادى هو حرف النداء؛ قال المبرد: "إن المنـادى منصوب ب ) يا( ألنـها تنوب عن 

 .(5)الفعل

لوا )يا( في االسم الصريح وهي حرف، و)يا( لها خاصة في قيامها مقام وقال ابن جني: "إعم

الفعل ليست لسائر الحروف، وذلك أن )يا( نفسها هي العامل الواقع على المنادى، وحالها في ذلك 

 .(6)حال أدعو وأنادي في كون كل  واحد منهما هو العامل في المفعول"

 ى في الهمع، وهي:وذكر السيوطي آراء النحاة  في ناصب المناد

 أنه منصوب بفعل الزم اإلضمار يقدر ب أنادي أو أدعو. -1

 أن الناصب معنوي وهو القصد. -٢

 أن الناصب حرف النداء. -٣

( بمعنى أتضجر، وليس ثم فعل مقدر. -٤  أن حروف النداء أسماء أفعال بمعنى أدعو، ك )أف 

 إن حروف النداء أفعال. -٥

 إنشاء، وهو النداء بصفة، نحو: يا فاسُق، ويا فاضُل؛ الحتمال النداء منه ما هو خبر ال -6

 .(7)الصدق والكذب 

والناظر في هذه اآلراء يرى تشدد النحاة في تقدير العامل في نصب المنادى، فالمهم عندهم    

 تعليل النصب بأي طريقة ليكون المنادى مفعواًل به.

و محذوف، ألنه يعتمد على قوة القرائن، ففي يرى النحاة أن حرف النداء ينوب عن الفعل وه   

حذف حرف النداء ، ويعلل سيبويه حذف الفعل العامل بكثرة االستعمال، فصارت أداة النداء بداًل 

 .(8)من اللفظ بالفعل، فحذف أدعو ألنك إذا قلت: يا فالن، علم أ نك تريده

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن الغرض من حذف حرف النداء الفراغ بسرعة الوصول    

إلى المقصود، فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأًسا وعدم إضاعة أي وقت في ذكر حرف النداء 

 .(9)لئال تفوت الفرصة

وهي نائبة  ويذهب إبراهيم حسن، إلى أن الغرض من حرف النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعو،

قها أن تذكر دائًما في اللفظ، حتى ال يؤدي حذفها إلى إجحاف  عن أدعو تخفيفًا واختصاًرا، فكان ح 
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بحذف الفعل وما ناب عنه معًا، فيكون كالجمع في الحذف بين العوض والمعوض منه، أو يكون 

قوة القرائن الدالة  اختصاًرا للمختصر. بيد أن العرب حذفوا الحرف أحيانًا في اللفظ اعتمادًا على

وفي حذف الفعل قال ابن هشام: "ولما علموا أن  .(1)عليه التي يصير بها كالملفوظ به تماًما

الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيًرا، أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين. أحدهما: داللة 

وهو  (2)مقامه وهو يا وأخواتها" قرينة الحال والثاني: االستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم

 يقصد بقوله: الضرورة، دواعي االستعمال اللغوي في البيئة اللغوية.

وقال السيوطي: وللزوم إضماره أسباب: االستغناء بظهور معناه، وقصد اإلنشاء وإظهار     

دعو الفعل يوهم اإلخبار وكثرة االستعمال، والتعويض منه بحرف النداء. ويقدر ب أنادي أو أ

 .(3)إنشاء، هذا مذهب الجمهور

مما سبق نرى أن النحاة قالوا بوجود فعل محذوف نصب المنادى، وال يجوز إظهار هذا الفعل. 

وهذا الفعل المضمر هو القسم الثالث من أقسام المحذوفات عند ابن مضاء، يقول: هو مضمر إذا 

هللا، وحكم سائر المناديات المضافة  ظهر، تغير الكالم عما كان عليه قبل إظهاره، كقولنا: يا عبد

والنكرات حكم عبد هللا، وعبد هللا عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره أدعو أو أنادي. وهذا إذا 

 . (4)ا ظهر تََغير المعنى وصار النداء خبر
 

 : وقد أشار ابن فرحون إلى النداء في مواضع عده منها

 .(٥)في قوله يا رسول هللا الياء حرف نداء ورسول هللا منادى مضاف   

قوله يا أيها األمير منادى محذوف حرف النداء وذلك سائغ إال مع اسم الجنس واالشارة 

 .(6)والمندوب واسم هللا تعالى 

قوله يا معشر الشباب معشر منادى مضاف والمنادى المضاف والمطول والنكرة غير المقصودة 

 .(7)نصوبات بتقدير ادعو  م

 .(8)وقوله اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب منادى مضاف ال يصح عند الجمهور أن يكون صفة 

 
 : االختصاص

. قُصد تخصيصه بحكم (9)االختصاص: اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصه أو يشاركه فيه    

معرفة يذكر بعده معمول ويكون بقصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر  .(10)ضمير قبله

 .(11)ألخص محذوفًا وجوبًا، وهو على خالف مقتضى الظاهر ألنه خبر بلفظ النداء

وال يجوز أن يتقدم المنصوب على االختصاص على الضمير، وإن ما يكون الضمير حشًوا بينه    

أي أ نه ال يكون في بداية السياق الكالمي، وال في نهايته، بل إن  (12)وبين ما نسب إليه أو أخيًرا

 التداول االستعمالي له يوجب أن يكون حشواً في وسط الكالم أو خالله.

 

 واالختصاص اصطالًحا على قسمين:   

 المحمول على المنادى شكاًل وتركيبًا، نحو: اللهم أغفر لنا أيتها العصابةُ. األول:

كن محمواًل على النداء وال منقواًل عنه، وهو المحمول على المفعول مباشرة، نحو: ما لم ي الثاني:

ومن بواعث االختصاص الفخر والتواضع والبيان، ويكون  .(13)نحن العرب أقرى الناس للضيف

ذلك بتحويل األسلوب، قال سيبويه: "زعم الخليل أن االختصاص نصب على أ نك لم ترد أن 
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اطب بأمٍر جهلوه، ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت، فجعله ثناء تُحدث الناس وال من تخ

وتعظيما. وهذا أشبه بقوله: إ نا بني فالن نفعل كذا، ألنه ال يريد أن يخبر من ال يدري أنه من بني 

 .(1)فالن، ولك نه ذكر ذلك افتخاًرا"

 ويشبه االختصاص النداء لفظاً، ويخالفه في ثالثة أوجه:   

 يستعمل معه حرف نداء، ال لفظاً وال تقديًرا. أ نه ال -1

 أ نه ال بد أن يسبقه شيء، فال يقع في أول الكالم. -٢

 .(2)أن تصاحبه األلف والالم -٣ 

والشرط األخير يخص النداء، لوجود لفظ أي أو أية فيها، وإن ما هما من الناحية الصوتية كتلة 

ويذهب الزمخشري مذهب سيبويه في  . لف والالملفظية جيء بهما للتوصل إلى مناداة ما فيه األ

االختصاص؛ فهو يجري على طريقة النداء، وهو منصوب بفعل الزم إضماره، وذلك قولهم: أما 

أنا فأفعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا أيها القوم، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، جعلوا "أيا" 

لم يعنوا بالرجل والقوم والعصابة إال أنفسهم، مع صفته دلياًل على االختصاص والتوضيح، و

وكأ نهم قالوا: أما أنا فأفعل كذا متخصًصا بذلك من الرجال، ونحن نفعل متخصصين من بين 

فاالختصاص جار مجرى النداء وليس  . (3)األقوام، وأغفر لنا مخصوصين من بين العصائب

ك االختصاص، فالمقصود به معين نداء، فنحن في النداء نخص مخاطبًا فنقول: يا زيد، وكذل

ومحدد، والمعرف باأللف والالم ليس منقواًل عن النداء، فقد أجري على ما النداء عليه، ولم تجره 

 مجرى األسماء في النداء، كما قال سيبويه.

 

 وقد أشار ابن فرحون إلى االختصاص في موضع واحد:

في االختصاص معمول ألخص واختير  في قوله أيها النبي: أيها مرفوع على االختصاص واالسم

الحذف في باب أيها وأيتها قوله فتحصل من هذا ان أي وأيه مضمومة اللفظ في باب االختصاص 

 . (٤)منصوبه المحل بأخص المقدر

 
 : االغراء والتحذير

 (6). من صلة الرحم وحفظ العهد ونحوهما(5)اإلغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه   

. أو ما جرى (7)وأما التحذير فهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه يجب االحتراز منه   

 .(8)مجراه

واالسم المغرى به والمحذر منه منصوبان، وناصبهما وفقًا لرأي النحاة فعل مضمر يقدرونه    

لى بالذم في اإلغراء، واحذر في التحذير، يقول سيبويه:" هذا باب ما جرى من األمر والنهي ع

إضمار الفعل المستعمل إظهاره، إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل. أما النهي فهو 

التحذير كقولك: األسد، والجدار الجدار، وإنما نهيته أن يقرب الجدار المخوف المائل أو يقرب 

 .(9)األسد"

تغناء عنه، وقال في باب آخر:" هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره اس    

ومنه باب ما جرى منه على األمر والتحذير، وذلك قولك إن كنت تحذر: أياك، كأن ك قلت: أياك 

فالناصب هو فعل مضمر متروك إظهاره، فالفعل ال يجوز أن يظهر في  (10)نحو أياك باعد"

أو أغلب صور اإلغراء والتحذير، وجاز أن يظهر إذا لم يكرر االسم المغرى به أو المحذر منه 

 يعطف.
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 :وقد أشار ابن فرحون إلى موضوع االغراء في مواطن عدة منها

ه سنة محمد أو يكون منصوبً  : في قوله سنة محمد صلى هللا عليه وسلم هو مرفوع أي ا بتقدير هذ 

 . (1)غراء لزموا سنة محمد فيكون من باب اإلإ

غراء فإعرابه هو من باب اإلغراء للغائب وفيه خالف وقوله متى قيل إقوله فعليه بالصوم أنه 

وقوله فعليه خالصة في مقالة ولو نصب خالصة لجاز على شذوذه  .(٢)كإعراب عليكم انفسكم 

 .(٣)ويكون من باب االغراء 

 

 : الحال

، يقول ابن (4)أطلق النحويون على ما به بيان هيئة الصاحب وقت قيامه بالحدث اسم الحال  

المفعول به، وأما لفظها فإنها نكرة تأتي بعد معرفة قد تم جني: "الحال وصف هيئة الفاعل أو 

وقد شاع على األلسنة أن الحال وصف فضلة  (5)عليها الكالم وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى

 .(6)منتصب، وأصل ذلك قول ابن مالك

 اْلَحاُل َوْصٌف فَْضلَةٌ ُمْنتَصُب      ُمْفِهُم فَي َحاِل َكفَْرًدا أَْذهبُ 

والمرتد بالفضلة بينه ابن هشام بعد أن عرف الحال فقال عن الحال: "هو وصف فضلة يقع     

على جواب كيف ك "ضربت اللص مكتوفًا، والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة ال ما يصح 

ويكشف ابن يعيش سر تسميتهم له بالحال بقوله: "وإنما سمي حااًل ألنه ال  .(7)االستغناء عنه"

يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إال لما أنت فيه تطاول الوقت أم قصر، وال يجوز أن يكون لما 

مضى وانقطع، وال لما يأتي من األفعال، إذ الحال هي هيئة الفاعل أو المفعول وصفته في وقت 

 .(8)ذلك الفعل"

 لعمدة: وقد أشار ابن فرحون في مواضع متعددة إلى الحال في كتابه العدة في إعراب ا

( في القوم هي حال مؤكدة أو صفة مؤكدة ل  ف ي اْلقَْوم  وفي قوله رجاًل معتزاًل  (9)قوله )لَْم يُصَّ

فوجد لها ريًحا في لها  (10)يجوز أن يكون حااًل من رجل على رأي من يجيز الحال من النكرة 

وفي قوله قام جملة في محل حال من النبي وقع الحال  (11)يتعلق بصفة ريح فانتصب على الحال

 .(1٣)وفي قوله على كتاب هللا هي محل حال من الفرائض (1٢) فعل ماضي

 
 : التمييز

تلمس النحويون وجه الشبه بين التمييز والمفعول، ألنه منصوب وكلُّ منصوب البد أن يكون    

مما تفضي إليه داللة الفتحة وهي المفعولية، ولذا فإننا نجد أن سيبويه يسمي التمييز مفعواًل، قال: 

قولك:  وذلك "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعوٍل ولم يقو قوةَ غيره مما تعدى إلى مفعول،

 .(14)امتألُْت ماء وفقأت شحماً، وال نقول: امتألْتُه وال فقأتُه"

فوجه الشبه كما يرى سيبويه بين المفعول والتمييز هو عمل الفعل فيهما، فالفعل تعدى إلى    

المفعول به وعمل به كما تعدى في التمييز إال إ نه لم يَقو قوة غير ه. وهو شبه يستند إلى الشكل 

 يجمع بينهما انطالقاً من فكرة العامل، ال من جهة الداللة على عالقة المفعولية.الذي 

وقال النحاة أيضا يكون موقع التمييز أخًرا كما أن المفعول كذلك، فإن ه فضلة أي بعد استقالل 

 .(15)منصوبًا الكالم بفاعله، ولذلك وجب أن يكون
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خشري في تفسيره نصب التمييز، إذ قال: أُْلحَق وقد نفسر كلمة فضلةَ ب زائد وهذا ما قاله الزم   

 .(1)التمييز بالمفاعيل ألنه زائد في الكالم كالمفعول

والتمييز شاهد على حيرة ال نحويين واختالفهم في تفسير ظاهرة النصب فيه، فبعد أن استقروا     

ن درهًما. كلَّ منصوب ال بد له من ناصب، وواجههم قول القائل: عندي عشرو على القول بأن

وجدوا أن درهًما منصوب وليس له ناصب، ال مذكور وال محذوف، فالظرف ال يعمل، والمبتدأ 

الذي هو عدد جامد ال يعمل أيًضا، والجملة ال تحتمل تقدير عامل محذوف، ألن المعنى ال 

 .(2)يقتضي مثل هذا التقدير

 معمول ال بد له من عامل، وقالوا: فالذي أوقع النحاة في هذه الحيرة بحثهم عن العامل، فكل        

عرض حادٌث ال بد له من محدث. وأثر ال بد له من مؤث ر، ولم يقبلوا أن يكون المتك لم محدَث هذا 

 . (3)األثر، ألنه ليس حراً فيه يحدثه متى شاء، وطلبوا لهذا األثر عاماًل مقتضيًا، وع لة موجبة

 معينه منها:وقد أشار ابن فرحون إلى التمييز في مواضع  

قوله أكثرنا ظاًل هنا تمييز وهنا  (٤)في قوله هو أوفى منك شعًرا والشعر تمييز والعامل فيه أوفى  

قوله  (6)في قوله أطعم ستة تمييز ستة فحذف أي ستة مساكين (٥)فصل التمييز بين المبتدأ والخبر 

 .(8)وقوله أنا ابن أربع عشرة سنة منصوب على التمييز  (7)كنا أكثر األنصار حقاًل، فحقال تمييز 

 
 : االستثناء

ورد مصطلح االستثناء عند كثير من النحاة بعد سيبويه كالفراء واألخفش والمبرد يقول      

المبرد: هذا باب االستثناء، واالستثناء على وجهين: أن يكون الكالم محمواًل على ما كان عليه بل 

ذلك قولك: ما جاءني إال زيد، ومررت بزيد، وتكون األسماء محمولة على دخل االستثناء، و

أفعالها، وإنما احتجت إلى النفي واالستثناء ألنك إذا قلت: جاءني زيد فقد يجوز أن يكون معه 

 غيره، فإذا قلت: ما جاءني إال زيد نفيت المجيء كله إال مجيئه وكذلك جميع ما ذكرنا.

الفعل أو غيره من العوامل مشغواًل، ثم تأتي بالمستثنى بعد، فإذا كان  والوجه اآلخر: أن يكون   

،وظل المصطلح  كذلك (9)كذلك فالنصب واقع على المستثنى، ذلك قولك: جاءني القوم إال زيدًا

وهناك بعض النحاة درسوه تحت عنوان" المستثنى" ولم يفرقوا في الداللة بينه  حتى وصل إلينا.

ألهميته في الجملة، فهذا ابن السراج يقول: " المستثنى يشبه المفعول إذا أتى به وبين االستثناء 

بعد االستثناء الفعل عن الفاعل، فلو جاز أن نذكر " زيدًا" بعد هذا الكالم بغير حروف االستثناء 

وما كان إال نصبًا لكان ال معنى لذلك إال يتوسط شيء آخر، فلما توسطت )إال( حدث معنى 

 .(10)ء"االستثنا

وال يكون االستثناء إال بأدوات وهي على أنواع أسماء وأفعال ظهر ذلك في كتاب سيبويه إذ بدأ 

بأم الباب )إال( وحمل بقية األدوات عليها؛ حيث يقول: "فحرف االستثناء )إال( ، وما جاء من 

وليس وعدا  االستثناء فيه معنى إال، فغير وسوى، وما جاء من األفعال فيه معنى إال  فال يكون

 .(11)وخال..." 

وقد اختلف النحاة في تسمية هذه األدوات فمنهم من سماها حرفًا ومنهم من سماها أدوات     

وآخرون سموها آالت وصيغًا ووسائط، لكن تبقى داللتها واحدة وهي: إخراج االسم الواقع بعدها 

الستثناء" كان عند سيبويه؛ من الحكم الواقع على االسم قبلها؛ إذ أن أول ظهور تسمية "حروف ا

إذ كانت هذه التسمية تشمل كل أنواع األدوات إال أنه عند تفصيله القول فيها أعطى كل أداة 

مسمى، وقد اتبعه كثير من النحاة أمثال الفراء والمبرد وابن السراج ،ومنهم من سماها "أدوات 
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والهروي علي بن محمد ،(1)االستثناء" كثعلب أبو العباس احمد بن يحيى في مجالس ثعلب

 (3)وابن الصائغ شمس الدين في اللمحة في شرح الملحة (2)النحوي في األزهية في علم الحروف

 .(4)وبعضهم سماها "صيغ االستثناء "،ومثال ذلك القرافي حين قال: "قول ذو صيغ مخصوصة"

كم بإخراج أما الزركشي فقد استعمل مصطلح "وسائط" وقصد أداوت االستثناء يقول "الح    

 .(5)الثاني من حكم األول بواسطة موضوعه لذلك 

 وقد أشار ابن فرحون إلى االستثناء في مواطن عدة منها:

 .(6)قوله وللبخاري إال الفرائض منصوب باالستثناء 

 .(7)وفي قوله إال رجاًل االستثناء منقطع

 .(8)وهو األصلفي قوله غير النبي صل هللا عليه وسلم وغير   نصب على االستثناء 

 
 : المفعول به

يصدق معنى المفعول عند الجواري على المفعول به دون سواه من المفاعيل، يقول: ذهب     

النحاة في النصب عموماً إلى أ نه علم المفعولية، ومعنى المفعولية هو التأثر بالفعل، والمفعول هو 

يصدق الذي ينتج عن قيام الفاعل بالفعل، ولو طبق هذا المفهوم على األسماء المنصوبة لوجدناه 

 .(9)على ما يسمى عند نحاة البصرة المفعول به ليس غير

ويعد نائب الفاعل من المرفوعات، مع أ نهم قديماً عدوه مفعوالً به، قال أبو حيان: "فالمفعول به 

والمفعول به نوعان: قياسي وسماعي. ويأتي القياسي  .(10)منصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله"

رتبط المفعول به مع الفعل المتعدي، وال يتم معنى هذا الفعل إال مع مع األفعال المتعدية، في

المفعول به. ويكون العامل فيه ظاهراً، وهو واحد من العوامل التي ذكرها ابن عصفور في 

 .(11) المقرب.

وأما النوع الثاني فهو المفعول السماعي، وهي المفعوالت التي حذف العامل فيها وجوبًا، وهي    

وبة قيلت في سياقات معينة وأغلبها جاءت في األمثال. وقد لجأ النحاة إلى تقدير أفعال أسماء منص

لتحقيق عناصر اإلسناد وتفسير الحركة اإلعرابية، وهذا ما تراه في كثير من األقوال. فحاول 

النحاة تسويغ الحركة اإلعرابية وهي الفتحة هنا؛ فأعربوا أسماء كثيرة مفعواًل به ألنها تنتهي 

 الفتحة.ب

 وقد أشار ابن فرحون إلى المفعول به في مواطن عدة منها:

في قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل )يديه( مفعول ليغسل وعالمة نصبه الياء ألنه     

 (1٣)، وفي قوله وضع رسول هللا وضوء الجنابة مفعول به  (1٢)تثنية يد وهو منقوص غير مقيس

، وقولهم جاء منكم يوم الجمعة هنا (1٤)،في قوله ثالثًا وثالثين مفعول به ألن الفعل يسلط عليه

 .(1٥)مفعول به ألنها يجمع الناس لها 

 
 : المفعول معه

 .(16)المفعول معه: هو االسم المنتصب بعد الواو التي بمعنى مع، المضمن معنى المفعول به

ومن أبرز اإلشكاالت التي تعترض النحاة في المفعول معه مسألة العطف والمصاحبة،     

 بمعنى: متى يعرب االسم التالي للواو معطوفاً على االسم الذي قبله ومتى يعرب مفعواًل معه؟
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وقد بين الرماني الواو العاطفة والواو غير العاطفة، فالواو تكون عاطفة جامعة كقولك: قام زيد 

مرو. فيحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه، ويحتمل أن يقوما معًا في وقت واحد؛ وع

ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة نحو قولك: استوى الماء والخشبةَ، أي مع الخشبة، فحذفت 

 .(1)مع وجيء بالواو، فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول معه

لعطف وواو المعية الجمع بين االسمين السابق والالحق لها مع اختالف فالمشترك بين واو ا     

في المعنى. فاالسم بعد واو العطف يشترك مع االسم الذي قبلها في الفعل. في حين ال يكون هذا 

 مع واو المعية.

ويربط ابن جني بين واو المعية وواو العطف، يقول: أما الواو مع المفعول معه في نحو: "    

زيٍدا " فجارية هنا مجرى حروف العطف. والداللة على ذلك أن العرب لم تستعملها قط قمت و

بمعنى " مع " إال في الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لصلحت. أال ترى أ نك إذا قلت: قمت 

وزيدًا، أي: مع زيد، قد كان يجوز لك أن تقول فيه: قمت وزيد، فتعطف زيدًا على ضمير الفاعل. 

قولهم: لو تُركت الناقةُ وفصيلَها لرضعها، قد كان يجوز لك أن تعطف فتقول: " وكذلك 

 .(2)وفصيُلها" فترفع على العطف

ويذهب ابن جني مذهب الكوفيين في هذا الرأي؛ ألنهم ذهبوا إلى أن ه يجوز العطف على الضمير 

إلى أ نه ال  المرفوع المتصل في اختيار الكالم نحو " قمت وزيد " في حين ذهب البصريون

يجوز إال على قبح في ضرورة الشعر، وأجمعوا على أ نه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإ نه يجوز 

 .(3)العطف من غير قبح

ومع القول بجواز العطف في هذه المسألة إال أن للمعنى أثًرا كبيًرا في العطف أو المصاحبة،    

ثت أنا والساعة "، فالواو فيه بمعنى مع، فالعكبري قال بوجوب النصب في الحديث النبوي " بع

والمراد به المقارنة، ولو رفع لفسد المعنى، ألن تقديره يكون بعثت أنا وبعثت الساعة وهذا فاسد 

 .(4)في المعنى؛ إذ ال يقال بعثت الساعة وال في الوقوع

 وقد أشار ابن فرحون إلى موضوع المفعول معه في مواطن عدة ومنها:

تسل أنا يجوز في أنا النصب على أنه مفعول معه أي مع رسول هللا صل هللا في قوله كنت أغ

وقوله   (6)وقوله وصففت أنا واليتيم وراءه ويجوز نصب اليتيم على أنه مفعول معه  (٥)عليه وسلم

 .(8)وفي قوله أنا وخالد فخالد مفعول معه (7)وأسامة يجوز فيه النصب على أنه مفعول معه 

 
 : المفعول المطلق

قال الوراق: "اعلم أن المصدر ينصب ألنه مفعول، أال ترى أن ك إذا قلت: ضربُت ضربًا،     

 .(9)فقيل لك: ما فعلت؟ فقلت: أحدثت ضربًا. فقد بان لك أن المصدر مفعول، فلهذا انتصب"

فابن الوراق بين ع لة نصب المصدر؛ فهو عنده مفعول بتقدير: أحدثت، وبهذا التقدير يسوغ    

 النصب.

وقد عاب إبراهيم مصطفى على النحاة اهتمامهم بالعامل، وأنهم أخذوا يبحثون عنه، فإن لم      

ل حركة من يجدوه ظاهًرا قدروه. يقول: أساس بحث النحاة في اإلعراب أ نه أثر جلبه العامل، فك

حركاته، وكل عالمة من عالماته إ نما تجيء تبعًا لعامل في الجملة، وإن لم يكن مذكوًرا ملفوًظا 

فهو مقدر ملحوظ، وأطالوا في شرح العامل وشرطه ووجه عمله حتى تكاد تكون نظرية عندهم 

 .(10)في النحو كله
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سمية المطلق؛ فألنه غير مقيد وعلى رأي القدماء، ومنهم ابن الوراق فالمصدر مفعول، أما ت    

بشيء كسائر المفعوالت، كقيد المفعول به بالباء والمفعول فيه بفي والمفعول له بالالم والمفعول 

. ولهذا يرى المخزومي أن الجدير بأن يسمى المفعول من بين المفعوالت إنما هو ما (1)معه بمع

، أما غيره فليس جديًرا بهذه التسمية سمي بالمفعول المطلق، ألنه هو الحدث الذي يحدثه الفاعل

ولكنها اصطالح، ويرى أن ال مانع من أن نصطلح على التسمية ما يتعدى إليه فعل الفاعل 

ً يراد به توكيده أو تعليله أو  بالمفعول. أما الموضوعات األخرى فمتعلقات الفعل يتعلقن به تعلقا

هن خارجات عن اإلسناد والتفريق بينهن بيان مكان إحداثه أو زمانه وهن جميعاً منصوبات، ألن

 .(2)ينبغي أن يقوم على أساس من إدراك ما لهن من وظائف

ونرى تأثر المخزومي بإبراهيم مصطفى في نصب المفاعيل، فهن جميعًا منصوبات ألنهن         

 خارجات عن اإلسناد.

توكيدًا لفعله أو بيانًا  ويخالف الجواري هذا الرأي، إذ يقول: "قال: النحاة في المصدر المنصوب

له أو وصفًا أنه مفعول مطلق، وزعموا أنه هو مفعول الفعل حقيقة. وهو في الحق ليس بمفعول، 

ألنه لم يقع عليه فعل الفاعل وليس بمطلق. ألنه ال يقابله مفعول مقيد، وإنما يستحق صفة 

أو الجر. وألنه وحده اإلطالق ما يسمى بالمفعول به، ألنه مطلق من قيد معاني حروف الخفض 

 .(3)المفعول، كما يرى نحاة الكوفة"

والنحاة يحاولون دائًما تقدير المحذوف، يقول أبو حيان: "يحذف عامل المصدر وجوبًا لكونه     

بداًل من اللفظ بالفعل، من المصادر التي تستعمل في الدعاء لإلنسان أو عليه، فإن كان لهذه 

لم يكن لها فعل، قدر من معناه، فمن المتعدي سقيًا ورعيًا في المصادر فعل، انتصبت به، وإن 

الدعاء وكذا مرحبًا وأهاًل وسهاًل، أي سقاك هللا ورعاك ورحبت بالدك وأهلت وسهلت. وتحتمل 

 .(4)هذه الثالثة. إضمار المصادفة   ومن الالزم في الدعاء عليه: بعدًا وسحقًا وتعًسا ونكًسا وبؤًسا

: وسخ األذن والتفة:  ومما ليس له فعل    من لفظه ذفًرا أي نتنا وأفةً وتفةً وكذلك قذرا. واألفُّ

 .(5)وسخ األظفار

 وقد أشار ابن فرحون إلى المفعول المطلق في مواطن عديدة منها: 

وفي  (6)في قوله ثالثًا مصدر ألنه عدد وعدد المصدر مصدر أي ثالث مرات أو ثالث غسالت

 (8)، وفي قوله طالما مصدر  (7) قوله ضعفا مصدر بمعنى المضاعفة كالعطاء بمعنى اإلعطاء

 .(9)وقوله نظرة مصدر مؤكد يفيد وحدة العدد 

 
 :المفعول فيه 

لها  قرر النحاة أن ظرفي المكان والزمان مفعول فيه، وسميت بذلك ألن    األفعال تقع فيها وتح 

كاألناء، والذي يطلق عليه الظرف عند النحويين ما حسن فيه إظهار )في( وال تؤثر فيها )في( 

وليست في لفظه؛ ألن الحرف الموضوع لمعنى الظرفية )في(، فإن لم تكن، ودل  االسم عليها 

، فالظرف منصوب عندهم على معنى حرف الجر الذي هو )في(، وإذا ظهر (10)صار مسمى بها

فحكم الظرف  (11)اسًما بمنزلة سائر األسماء المجرورةوعمل الجر لم يسموه ظرفًا، وكان 

واالسم قد ال يكون ذُكر ألجل  .(1٢)النصب لفًظا أو محاًل، والعامل فيه هو المتع لق الذي يتع لق به

وألن الظرف يأتي في ؛  (1٣)أمر وقع فيه، وال هو زمان وال مكان، وذلك كزيٍد في ضربت زيدًا
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ت ما تفضي إليه داللة الفتحة وهي المفعولية، وبما أن الفعل الغالب منصوبًا، وضعه النحاة تح

 وقع في زمان الفعل أو مكانه سموه مفعواًل فيه، ألن معنى المفعولية التأثر بالفعل.

ويرى الجواري أن النحاة تك لفوا الجهد في توجيه المسائل حتى يجعلوا كل  اسم من األسماء    

ما، فمن ينظر في كتبهم يدرك أن هذا المفهوم للمفعولية ال المنصوبة مفعواًل للفعل على طريقة 

يمكن أن ينطبق على هذه األسماء انطباقًا حقيقيًا، وال سيما حين يفتقد الفعل من الكالم فيتكل فون 

، والذي دفعهم إلى هذا هو الناحية الشكلية التي تنطلق من (1)لتقديره وتأويل عمله بالغ التكلَّف

 .نظرتهم إلى الفتحة

ظرفا الزمان والمكان من المنصوبات، والنصب عند النحاة عالمة المفعولية، قال المبرد: اعلم    

أ نه ال ينتصب شيء إال على أ نه مفعول. أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى، فإن قلت: سرُت يوم 

. فالزمان الجمعة، وجلسُت مكان زيد، فإ نما فعلت السير والجلوس في هذا الزمان وهذا المكان

والمكان مفعول فيهما، وفي قولك: ضربت زيداً يوم الجمعة في الدار، فأنت لم تصنع بالدار 

واليوم شيئًا. ولكن لو قلت: هدمُت الدار وبنيُت الدار لكانت مفعوله بمنزلة زيد، ألنك فعلت فعالً 

 .(٢)أوصلته إليها

، فالفعل يقع فيه. وبحث النحاة عن فالمفعول فيه: ما يدل على زمان وقوع الحدث أو مكانه    

عامل النصب في المفعول فيه، فهو منصوب وكلُّ منصوب ال بد له من ناصب، ولهذا قالوا: 

منصوب بالفعل أو معناه. يقول المبرد:" اعلم أن الظروف متضمنة لألشياء. فما كان منها معه 

فعل عليه نصبته، وإن جعلته فعل أو شيء في معنى الفعل فمجراه مجرى المفعول. فإن أطلقت ال

له أو شغلته عنه رفعته، ونصبه إذا انتصب على أ نه مفعول فيه. فأما ما يكون في معنى الفعل 

لك، وزيد في الدار يومنا هذا، ألن  فينتصب به نحو قولك: الملك لك يوم الجمعة، ألن معناه تم 

 .(٣)خيه في هذا اليوم"معناه االستقرار، وزيد صديُق عبد هللا اليوم، ألن معناه يؤا

والنحاة إن لم يجدوا فعالً يكون عاماًل للنصب في الظرف، قدروه، أو حاولوا البحث عن عامل    

غيره، فقالوا: معنى الفعل. فنرى المبرد يقدر الناصب معنى الفعل الذي لم يذكر في الجملة، 

وهذا الرأي يراه أبو جناح  . فنصب يوم الجمعة في قولك: الملك لك يوم الجمعة بمعنى تمل ك

مضحًكا، ألن النحاة حاولوا البحث عن العامل، وحينما لم يجدوا، احتالوا بما يضحك، فقالوا:إن 

والزمخشري يقول: إن الظرف منصوب بعامل مضمر  .(٤)الظروف تعمل بها روائح األفعال 

 .(٥)كقولك في جواب من يقول لك: متى سرت؟ يوم الجمعة. أي سرُت يوم الجمعة

ويضمر عامل النصب على شريطة التفسير كما صنع في المفعول به تقول: اليوم سرُت فيه.     

. والعامل في هذه (6)وأيوم الجمعة ينطلق فيه عبد هللا؟، مقدًرا: أسرت وأنطلق عبد هللا يوم الجمعة

 .(7)الحالة ممتنع اإلظهار

أمامك،  وقع خبًرا للمبتدأ. نحو: "زيدوذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخالف إذا    

وعمرو وراءك". وذهب البصريون إلى أ نه ينتصب بفعل مقدر. والتقدير: زيد أمامك زيد استقر 

أمامك. ورأي ثالث منسوب لثعلب يرى فيه أن الظرف ينتصب ألنه األصل في قولك: "أمامك 

نه فبقي منصوبًا على ما كان زيد " حل  أمامك. فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفي بالظرف م

 .(8)عليه مع الفعل

 : وأما البصريون فقد لجأوا إلى التقدير لتسويغ النصب ويظهر رأيهم باآلتي   

ق ق هذا  زيد أمامك، التقدير زيد استقُّر أمامك مبتدأ عامل مقدر/خبر المبتدأ معمول مفعول فيه يح 

التقدير عند البصريين أمران: أولهما: تسويغ النصب في أمامك، وثانيهما: تحقيق عناصر اإلسناد 
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هذا الفعل في الجملة. فعند تقدير است قر استوفت الجملة ركنيها المسند والمسند إليه، ونصب 

 المفعول فيه.

ولعل  رأي البصريين في تقدير فعل أقرب إلى منطق اللغة من رأي ثعلب، الذي قال فيه: إن     

األصل في قولك أمامك زيد. حًل أمامك. فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفى بالظرف منه 

 فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل.

 
 :الخاتمة 

 أهمها : من ا البحث توصلت إلى نتائج عدة ، بعد االنتهاء من هذ

أن النداء عند البصريين ومن وافقهم منصوب لفًظا أو محاًل؛ ألنه مفعول به، وفعله الزم 

اإلضمار دلَّ عليه حرف النداء، أن حرف النداء ينوب عن الفعل وهو محذوف، ألنه يعتمد على 

 قوة القرائن.
ومن أبرز اإلشكاالت التي تعترض النحاة في المفعول معه مسألة العطف والمصاحبة، بمعنى:  

متى يعرب االسم التالي للواو معطوفًا على االسم الذي قبله، وذهب الجواري إلى أن النحاة تك لفوا 

ريقة الجهد في توجيه المسائل حتى يجعلوا كل  اسم من األسماء المنصوبة مفعوالً للفعل على ط

ما، فمن ينظر في كتبهم يدرك أن هذا المفهوم للمفعولية ال يمكن أن ينطبق على هذه األسماء 

 انطباقًا حقيقيًا.
وأن النحاة إن لم يجدوا فعالً يكون عامالً للنصب في الظرف، قدروه، أو حاولوا البحث عن 

الذي لم يذكر في  عامل غيره، فقالوا: معنى الفعل. فنرى المبرد يقدر الناصب معنى الفعل

لك.  الجملة، فنصب يوم الجمعة في قولك: الملك لك يوم الجمعة بمعنى تم 
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 .٢/٣00شرح ابن عقيل، البن عقيل, .٢9

 .٣/1٤77ارتشاف الضرب، ألبي حيان , .٣0

 .1/٢٥٣لسيبويه,الكتاب،  .٣1

 .1/٢٥٣الكتاب، لسيبويه, .٣٢

 .٢/٥79العدة في إعراب العمدة، البن فرحون , .٣٣

 .٣/1٥8المصدر نفسه،, .٣٤

 .٣/٥٥٣المصدر نفسه،   .٣٥

,أسرار العربية، 88, التعريفات للجرجاني ٢/٥٥, شرح المفصل، البن يعيش, ٢/10ينظر: شرح الرضى على الكافية ,  .٣6
 .1/17٤لألنباري,

 .1/٤٢اللمع ,البن جنى , .٣7

 .٣11شرح ابن عقيل، البن عقيل،  .٣8

 .1/٢٣٥ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام االنصاري, .٣9

 .٥٥ /٢شرح المفصل, .٤0

 .1/٢٥7اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري, .٤1

 .٢/8همع الهوامع، للسيوطي, .٤٢

 .٢/18٢األشباه والنظائر، للسيوطي, .٤٣

 .٢/٥٥شرح المفصل, .٤٤

 .٢/8همع الهوامع , للسيوطي ، .٤٥

 .٢6٢ /1العدة في إعراب العمدة، البن فرحون،  .٤6

 .٢61 /1المصدر نفسه،  .٤7

 .٢/٢6المصدر نفسه،, .٤8

 .٢/100المصدر نفسه،, .٤9

 .٣/1٤٥المصدر نفسه،  .٥0

 .1/٢0٤الكتاب، لسيبويه,  .٥1

 .٢٣8في علم النحو دراسة ومحاورة،ألحمد ماهر البقري،  .٥٢

 .٥1شرح االنموذج، للزمخشري،  .٥٣

 .٢7أبو جناح،  دراسات في نظرية النحو،لصاحب  .٥٤

 .٣1إحياء النحو، لمصطفى ابراهيم،  .٥٥

 .٢٥8 /1العدة في إعراب العمدة، البن فرحون،  .٥6

 .٢/٣٥6المصدر نفسه،  .٥7

 .٢/٤8٥المصدر نفسه،  .٥8

 .٣/10٢المصدر نفسه،  .٥9

 .٣/٥٣8المصدر نفسه،  .60

 .٤/٣89المقتضب، للمبرد, .61

 .1/٢81أصول في النحو، البن السراج , .6٢

 .٢/٣09الكتاب، لسيبويه , .6٣

 .1٥٤مجالس ثعلب، لثعلب،  .6٤

 .٢6االزهية في علم الحروف، للهروي النحوي،  .6٥

 .1/٤10اللمحة في شرح اللحمة ,البن الصائغ ، .66

 .11٣الكافية في النحو، البن الحاجب،  .67

 .189المستصفى في علم األصول، للغزالي،  .68

 .٤٣المنصوبات في ضوء كتاب النحو إلبراهيم مصطفي،للبوالصة ، .69

 .٢/٢99المصدر نفسه،, .70

 .٢/٥87المصدر نفسه،, .71

 .8٤نحو التيسير، ألحمد عبد الستار الجواري ،   .7٢

 .1٤66 /٣ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان،  .7٣

 .1/7٤العدة في إعراب العمدة، البن فرحون , .7٤

 .1/٢٣1المصدر نفسه، .7٥
 .٢/91المصدر نفسه، .76

 .٢/10٥المصدر نفسه، .77

 .٢٢٥المقرب، البن عصفور،  .78

 .60بن عيسى  ,  معاني الحروف، لعلي .79

 .1٢1 /1سر صناعة اإلعراب، البن جني,  .80

 .٤7٤/ 66٢االنصاف في مسائل الخالف، لألنباري، مسألة  .81

 .٥٥-٥٤أوضح المسالك، البن هشام،  .8٢

 .1/٢99العدة في إعراب العمدة، البن فرحون , .8٣

 .1/٤٥٥المصدر نفسه، .8٤
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 .٢/٢16المصدر نفسه، .8٥

 .٢/٤٣8المصدر نفسه، .86

 .٤9٢الوراق، أبو الحسن محمد عبد، علل النحو، البن  .87

 .٢٢إحياء النحو، إلبراهيم مصطفى،  .88

 . ٤1شرح االنموذج في النحو، للزمخشري،  .89

 .10٥في النحو العربي،للدكتور مهدي المخزومي ، .90

 .٤٤،   نحو المعاني، للدكتور أحمد عبد الستار الجواري .91

 .٣/1٣60ارتشاف الضرب، ألبي حيان, .9٢

 .٢/116للسيوطي,همع الهوامع،  .9٣

 .1/79العدة في إعراب العمدة، البن فرحون , .9٤

 .1/٣76المصدر نفسه،, .9٥

 .٢/٥٢المصدر نفسه،, .96

 . ٢/9٢المصدر نفسه،, .97

 .1/٢71اللباب في علل البناء واإلعراب، للعكبري,  .98

 .1/6٣٢المقتصد في شرح االيضاح، للجرجاني, .99

 .٢٤0التطبيق النحوي، لعبده الراجحي،  .100

 .٢٣1بن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ال .101

 .8٥نحو التيسير،للدكتور أحمد عبد الستار الجواري،  .10٢

 .٤/٢99المقتضب، للمبرد, .10٣

 .٤/٣٢9المصدر نفسه، .10٤

 .٢9دراسات نقدية في نظرية النحو العربي،لعبد الرحمن أيوب ،  .10٥

 .7٢المفصل، للزمخشري،  .106

 .7٢المصدر نفسه ، .107

 .7٢شرح الكافية، لرضي الدين،  .108

 .٢91/٢٤٥الخالف، لألنباري، مسألة االنصاف في مسائل .109

 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
:المصادر  أوًلا

 ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  ارتشاف الضرب من لسان العرب
مكتبة  رمضان عبد التواب، :رجب عثمان محمد مراجعة :ه ـ تحقيق وشرح ودراسة 745األندلسي المتوفى: 

 م. 1998 -هـ  1418األولى،  :بالقاهرة الطبعة الخانجي
  :هـ(، 316األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى

 بيروت. –تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 
 هـ(، دار الكتب العلمية، 911وفى: األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المت

 م.1990 -هـ 1411الطبعة: األولى، 
  ه، تحقيق محمد محي الدين عبد  577اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، كمال الدين أبو البركات ت

 م.1961, 4الحميد، دار إحياء التراث العربي ط 
 د بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد هللا بن يوسف بن أحم

هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر 761الدين، ابن هشام )المتوفى: 
 والتوزيع.

  الّرد َعلى النّحاة، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن َمَضاء، ابن عمير اللخمي القرطبي، أبو العباس
هـ  1399اسة وتحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البنا، دار االعتصام، الطبعة: األولى، هـ(، در592)المتوفى: 

 م. 1979 -
  :هـ(، دار الكتب العلمية بيروت392سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى-

 م2000 -هـ1421لبنان، الطبعة: األولي 
 ه، تحقيق األردبيلي جمال الدين  538عمر الزمخشري، ت  شرح األنموذج في النحو، أبو القاسم محمد بن

 .1990محمد بن عبد الغني، حققه وعلق عليه حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة 
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  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى
القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة  -حيي الدين عبد الحميد، دار التراث هـ(، تحقيق: محمد م769

 م. 1980 -هـ  1400السحار وشركاه، الطبعة : العشرون 
  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري القاهري

ء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، هـ(، تحقيق: نواف بن جزا889الشافعي )المتوفى: 
المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية )أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق(، الطبعة: األولى، 

 م.2004هـ/1423
  ،شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين

 هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة.761هشام )المتوفى: ابن 
  العُّدة في إعراب العُمَدة، بدر الدين أبو محمد عبد هللا ابن اإلمام العالمة أبي عبد هللا محمد بن فرحون المدني

 –اإلمام البخاري  رحمةُ هللا عليه، تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث ،أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، دار
 الدوحة، الطبعة: األولى.

  :هـ(.381علل النحو، محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )المتوفى 
 -هـ  1420الرياض / السعودية، الطبعة: األولى،  -تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد 

 م.1999
  ،ل الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري اإلسنوي المالكي ابن الحاجب جما الكافية في علم النحو

األولى،  :القاهرة الطبعة –مكتبة اآلداب  الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، :ه،( تحقيق 646)توفي: 
 م. 2010

  :عبد هـ(، تحقيق: 180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى
 م 1988 -هـ  1408السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

  :هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى
 الرابعة.

  هللا العكبري البغدادي محب الدين اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد
 م.1995هـ 1416دمشق، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر 616)المتوفى: 

  محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد هللا، شمس الدين،  :اللمحة في شرح الملحة المؤلف
عمادة البحث العلمي بالجامعة  إبراهيم بن سالم الصاعدي، :ه، ـ تحقيق720المعروف بابن الصائغ )المتوفى: 

 م.2004هـ/1424األولى،  :اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة
  :هـ(، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب 392اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى

 لكويت.ا –الثقافية 
  :مجالس ثعلب، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب )المتوفى

 هـ(.291
  :هـ(، 384معاني الحروف، علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي )المتوفى

 .1973تحقيق عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر، القاهرة, 
 هـ(، تحقيق: محمد عبد السالم عبد 505تصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: المس

 م.1993 -هـ 1413الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 
 (هـ538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:  :المفصل في صنعة اإلعراب 

 .1993األولى،  :بيروت الطبعة –مكتبة الهالل  :ملحم الناشر د. علي بو :تحقيق
  :هـ(، 285المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى

 بيروت –تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب. 
 ،أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم الدويش: جامعة اإلمام  تحقيق: المقتصد في شرح التكملة، عبد القاهر الجرجاني

 م.2007 – 1428محمد بن سعود اإلسالمية، 
  :هـ( 911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى

 مصر. –تحقيق: عبد الحميد هنداوي الناشر: المكتبة التوفيقية 
 ربيةثانياا :المراجع الع

 ، م.2014إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
 ،م.1978ابراهيم، ابراهيم حسن ،مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة ،اسرار النداء في لغة القرآن 
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  تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري، يحيي عطية عبابنة ، عالم الكتب
 م2006، الحديث ، األردن

  ، م.1998التصنيف النحوي ، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية 
  ، م.2000الجملة العربية والمعنى ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار ابن حزم 
 م1957، الكويت، ة النحو العربي،أيوب عبد الرحمن،مؤسسة الصباحدراسات نقدية في نظري 
  م.1981ومحاورة ، أحمد ماهر البقري ، مطبعة فينوس ، مصر ، في علم النحو دراسة 
  ، م.1986في النحو العربي نقد وتوجيه ،  مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بيروت 
  ، م.1984نحو التيسير ،  أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي 
 ،1974بغداد ,منشورات المجمع العلمي العراقي، نوهو منحو المعاني،أحمد عبد الستار الجواري. 
  المنصوبات في ضوء كتاب النحو إلبراهيم مصطفى دراسة وصفية تحليلية ، رسالة دكتوراة ، كلية

 م.2007الدراسات العليا ، الجامعة األردنية ، 

 




