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 خفاء اإلعراب يف املبين 

 وأثره يف التقعيد النحوي

 

 البحث ملخص

ا البحث العالقة بني البناء وخفاء اإلعراب، وما بينهماا مان عماوم    يناقش هذ
وخصوص وجهي، وما أدى إليه نظر بعض النحويني، اعتماًدا على خفااء اإلعاراب،   

وقد انتهى البحث، بناء على ذلك، إىل . من تعميم ملفهوم البناء أدخل معه ما ليس منه
نهما، ورصد تأثريهماا يف موقا    ، والفرق بي(العارض والوضعي: )حتديد نوعي البناء

الكلمة اإلعرابي، عارًضا آراء النحويني يف تناوهلم للبناء عند صياغة القواعد، ومقوًِّما 
 .تلك اآلراء

 

 ها7/2/7212وُقبل للنشر يف                                       ها             71/77/7211ورد البحث يف 
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Hiddenness of Case-ending in indeclinable Noun & its role  

in formulizing grammar rules  
 

 

Abstract 

This paper discusses the relationship between 

indeclinableness and hiddenness of case-ending, considering, in this 

regard, the differences and similarities  between them. The paper  

also discusses the consequence of  generalizing the 

indeclinableness as a result of the hiddenness of Parsing. This 

leads some syntacticians  to include some cases which are not from  

indeclinableness. Building on this, the paper comes out with 

identifying the two kinds of ndeclinableness: (original & 

occasional) and the difference between them,  and their impact on 

the word syntactic position, considering, in this regard, the 

syntacticians views about dealing with ndeclinableness  in 

formulizing grammar rules.   
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 ةــاملقدم

من املعلوم أن بناء قواعد النحو قام على أساس وصافي تكاو ن بعاد اساتقراء     
وِّلت تلك املادة من خالل نظر متعدد املآخاذ إىل قواعاد معيارياة،    كالم العرب، ثم ح

حتكم بالصحة واخلطأ، وتبني وجاهة ذلك بالتعليل، وترد ما شذ من كاالم اتاتب باه    
 .بالتأويل

والبناء يف الكلمة العربية ظاهرة ُبين عليها كثري من القواعاد، ويف هاذا البحاث    
نحاويني،   يف تطبيقااتهم، فاأن أثار البنااء      حديث عن أثر هذه الظاهرة، يف تقعياد ال 

التطبيقي، وأعين به ما يكون عند تفسري النصوص، غري حمصور، وإمنا املعينُّ هناا أثاره   
 .يف القواعد

فالكلمة يف العربية   ختلو من حالني، فهي إما معرباة، وإماا مبنياة، فاا رو      
ألصل فيها اإلعراب، وإمناا كاان   ، أما األمساء فا(7)مبنية، واألفعال األصل فيها البناء

اإلعراب أصاًل يف األمساء لتوارد املعاني عليها، فتحتاا  حينذاذ إىل اإلعاراب الاذي     
، فأن  ا سم يبنى، (1)، ويف حال َمَنَ  من ذلك مان ، كشبه ا ر (4)يعطي كالًّ وظيفته

 .  إىل لفظهولكنه حيتفظ مبوضعه يف اجلملة، ويكون حكمه اإلعرابي منسوًبا إىل حمله 

وبناًء على هذا، فاملبين   خيتلف عن املعارب إ  يف ظهاور عالماة اإلعاراب،     
صاحي،، إ  أن اه   ( نظريًّاا )فتأثر املعرب بالعوامل ظاهر، وتأثر املبين بها منويٌّ، وهاذا  

عند تتب  الرتاكيب اللغوية الصحيحة، وتفسري النحويني هلا، جناد أن  هاذا ا كام قاد     
يٌء من ا ستثناء، أو التقيياد، فاأردت يف هاذا البحاث تنااول أثار تلاك        يطرأ عليه ش

 . ا ستناءات يف التقعيد النحوي، وعالقتها خبفاء إعراب املبين
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 يف خفاء اإلعراب وعالقته بالبناء: املبحث األول

 :خفاء اإلعراب -أ

أن   ُتستمد د لة اجلملة من معطيات متعددة، ومن أهمها الرتبة، واإلعراب، إ َّ
ظهور عالمة اإلعراب مل يكن يف كل كلمة، وإمنا وق  يف األكثر، وختلف ختلًفا ُكلِّيًّا يف 
بعض األبواب، وجرئيُّا يف بعضها، وميكن أن ُيجمل ختلاف ظهاور العالماة يف  ساة     

 :أبواب

 .، وختلف اإلعراب فيه كليٌّ، وسيأتي ا ديث عنه(امًسا كان أو فعاًل)املبين  :األول

 .ا سم املقصور، وهو ما آخره ألف  زمة، وختلف اإلعراب فيه أيًضا كليٌّ :نيالثا

ا سم املنقوص، وهو ما آخره ياء  زمة قبلها كسرة، وختلاف اإلعاراب فياه     :الثالث
 .جزئي، إذ تظهر الفتحة

الفعل الناقص، وهو ما آخره حر  علة، فأن كان اآلخر ألًفا فخفاء اإلعراب  :الراب 
ل الرف  والنصب، وإن كان ياًء أو واًوا، ظهرت الفتحاة، وخفيات الضامة،    فيه يف حا

أما اجلزم فيكون حبذ  حر  العلة، وذهب بعض النحويني إىل أن ا ذ  كاان عناد   
اجلازم   به، أي أن عالمة اجلزم حذ  الضمة املقدرة، فلما حذفت وق  اللابس باني   

 .(2)املرفوع واجملزوم، فحذفوا ا ر  لذلك

 :املضا  إىل ياء املتكلم، وقد اختلف فيه بني اإلعراب والبناء، على أقوال: ساخلام

 .ملناسبتها وإمنا قدرت ا ركة على ما قبل الياء، (2)أنه معرب، وهو قول اجلمهور :األول

، وُعلل ذلك بأن املضا  قد يكتسب البناء من (0)أنه مبين، والكسرة عالمة بناء :الثاني
علاى أحاد    (1)   (إنه َ قٌّ مثَل ما أن ُكم َتْنِطُقوَن): يف قوله تعاىل( مثل)املضا  إليه، كنصب 
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، وقد زاد من ذلك كون املضا  إليه املبين   يستقل بنفسه، فناسب بناء (2)التوجيهات
وُرد على هذا التعليل بأناه يوجاب وجاوب بنااء ماا أضايف إىل الكاا         . (2)املضا 

 .(70)إىل غري ذلك. .ضا  إىل ياء املتكلمواهلاء، كما يوجب بناء املثنى امل

  ياتغري آخاره، ولايس مبابين إذ     ، فلايس مبعارب إذ   أّنه   مبين و  معرب :والثالث
 . (77)سبب للبناء، وهو رأي ابن جين 

أنه مبين يف حال الرفا  والنصاب، ومعارب يف حاال اجلار، وهاو رأي ابان         :والراب 
 .(74)مالك

قصور واملنقوص، والفعل الناقص، واملضاا  إىل  فاألبواب األربعة األخرية، امل
ياء املتكلم جند أن  خفاء اإلعراب فيها كان لسبب صوتي متعلق بآخر الكلمة؛ فهو إما 
للثقل، أو لتعذر ظهورها بسبب سكون حر  اإلعراب، أو بسبب انشغاله حبركاة ماا   

ه غري قابل للعالمة   مان  بعده؛ ولذا قد روا العالمة على اآلخر وَنَووها، أم ا املبين فأن
جهة لفظ اآلخر، ولكن من جهة الوض ، فلم ُتقد ر علياه العالماة، وإمناا جعلاوا لاه      

 .(71)موضًعا من اإلعراب، حيكم عليه به قياًسا على املعرب   أصالة

 :عالقة خفاء اإلعراب بالبناء -ب

ا، فجعل اختلفت نظرات النحويني حول ماهية البناء، فنحا بعضهم منًحى لفظيًّ
كل حركة ليست أثًرا للعامل عالمًة للبناء؛ ولذا عد  أهل هذا النظار املضاا  إىل يااء    
املتكلم مبنيًّا، ومل يراعوا حاله إذا أضيف إىل غري ياء املتكلم، بل ذهبوا أبعد من ذلك، 

، قال ابن الشجري متحدًِّثا عن املضا  إىل (72)فعدوا حركة التقاء الساكنني حركة بناء
مل خياُر    : إن  هذه ا ركة حركاة بنااء، كحركاة التقااء السااكنني يف  او      )): ء املتكلميا

((بناء إن  كل  حركة مل حتدث عن عامل حركُة: وأقول وإن كانت يف كلمة معربة،.. .القوُم
(72). 
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ومن هذا النظر أيًضا ما نقل عن األخفش أنه يرى بناء مجا  املنناث الساامل يف    
، وذلك ملا كانت العالمة ليسات  (70)منوع من الصر  يف حالة اجلروامل ،حالة النصب

 .العالمة اليت جيلبها العامل عادة يف هذا املوض 

أما النظر الثاني فهو نظر إىل الكلمة مان حياث الوضا ، فماا صال، لتنااوب       
 .ا ركات حسب العامل فهو معرب، وما مل يصل، فهو مبين

يني عامة، أن  قضاية اإلعاراب والبنااء    ونسب بعض الباحثني إىل الفراء والكوف
قضية معنوية، فما كان طرًفا يف اإلسناد فهو معرب، وما مل يكان كاذلك، كااألدوات    

 .(71)فهو مبين

، (72)لكن النظر املعنوي إىل قضية اإلعراب والبناء هو قول أكثار أهال العربياة   
ساناد، فاأن   على اختال  يف وجهه، ففي حني ُعلِّق األمر عند طائفاة علاى قضاية اإل   

عند األخرى تعلق على ذات الكلمة، فماا ناساب اإلعاراب وضاعا حكام      ( املعنوية)
 .عليه به، فتأثر بالعوامل، وما مل يكن ُحكم عليه بالبناء فلزم آخره حا  واحدة

وهذا ا ختال  يف النظر إىل ماا هياة البنااء مل يانثر تاأثرًيا ظااهًرا يف تعريفاه،        
لزوم اللفظ حالة واحدة ليسات أثاًرا   ))تكاد جتم  على أنه فتعريفات النحويني للمبين 

((للعامل
ما ناسب مبين األصل، )): ، وفطن ابن ا اجب إىل املاهية فعر  املبين بأنه(72)

ما   خيتلف آخره كسائر النحااة؛ ألن  : ومل أقل يف حده)): ، وقال((أو وق  غري مركب
((ينمعرفة انتفاء ا ختال  فرع عن تعقل ماهية املب

(40). 

لكن ا ختال  وق  ظاهًرا يف سبب البناء، ففي حني أمجعوا على شبه ا ر ، 
، اختلفاوا يف أساباب   (الوضاعي، واملعناوي، وا فتقااري   )على اختال  أوجه الشبه 

 :أخرى، منها
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ياا زياُد، فأناك    : وقوعه موق  املبين، كأمساء األفعال، واملنادى املبين، فاأذا قلات   (7
 .طاب يكون بالضمائرناديت خماطًبا، واخل

 .مضارعته ملا وق  موق  املبين، وهو ا سم املعدول ملننث على َفَعال  (4

 .املوصولة إذا اجتمعت فيها شروط البناء( أيُّ)خروجه عن النظائر، وهو  (1

 .(47)يومذذ: ،  وإضافته ملبين (2

 .(44)كثرة العلل املوجبة ملن  الصر ، زاده املربد (2

ال  فيها، إىل أمار أهام، وهاو أن  املابين مان      ولعل البحث يتجاوز مناقشة اخل
 :خالل هذه األسباب منقسم قسمني

 .مبين يف كل حال، وهو ما كان بناؤه لسبب وضعي: األول

، (41)ما مل يكن بناؤه بسبب الوض ، وإمنا كان بسبب الرتكيب، فهو بناء عارض :الثاني
((تمكن يف موض املتمكن الذي جعل مبنزلة غري امل)): وقد عرب عنه سيبويه با

(42). 

  يعادو أن   -يف نظاري -وجند أن األول هو املبين حقيقة، بال إن  بنااء الثااني    
يكون خترجًيا لظواهر معينة، و  وجود لسبب البناء ا قيقي فيه؛ ولذا جتد هذا القسم 

 :  يكاد خيلو من إحدى علل ثالث تبعده عن حكم األول

إىل يا املتكلم، كما سبق عرضاه، والفعال    ا ختال  يف بنائه، كاملضا  :األوىل
املضارع اليت اتصلت به نون توكيد مباشرة، فقد ذهب األكثرون إىل بنائه، رجوًعاا إىل  

: ، وحكى ابن الدهان اخلال  فيه، قال(42)ما افرتضوه من أن األصل يف األفعال البناء
ء، ومانهم مان   هي حركة بناا : والفتحة قبل النون فيها خال ، فمن الناس من يقول))

هي حركة التقاء الساكنني، فمذهب سيبويه واملاربد وابان السارا  أن الفتحاة     : يقول
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لسيبويه فيها قول آخر، يدعي فيها أنهاا  : فتحة بناء، وهو قول الفارسي، وقال الزجا 
حركة التقاء الساكنني، وكاالم الساريايف يقتضاي القاول الثااني، والقاول األول هاو        

((الصحي،
وابان الادهان يارى أناه     )): ليه ابن إيااز خاال  هاذا، وقاال    ، ونسب إ(40)

((معرب
: ، والظاهر أن ابن إياز مييل إىل إعرابه، فقد قال قبيل نقله عن ابن الادهان (41)

((فكانت مقدرة.. .هو معرب، وإمنا مل تظهر حركات اإلعراب: ولقائل أن يقول))
(42). 

، (  )فاة إىل إعراباه أيًضاا   وأما املضارع املسند إىل نون اإلناث، فقاد ذهبات طائ  
أنه قد استحق اإلعراب فاال يعادم إ    ))، والعلة عندهم (  )كابن درستويه، والسهيلي

لعدم موجبه، وبقاء موجبه دليل على بقائاه، فهاو مقادر يف ا ار  الاذي كاان فياه        
((ظاهرا، ومن  من ظهوره ما عرض فيه من الشبه باملاضي

(17). 

والاذي عنادي   )): النافية للجنس، قال السريايف(  )وكذا اختلفوا يف بناء اسم 
((إعراب، وهو مذهب سيبويه(  )أن الفتحة يف ا سم بعد 

(14). 

، ونسب للكوفيني (11)وذهب الرياشي والكسائي إىل أن  املنادى املضموم معرب
 .، فلم يبق من هذا القسم ما أمجعوا على بنائه(12)غري الفراء

 .(12)يف بعضها، فاملضا  إىل املبين   جيب بناؤهجتويز بنائه   وجوبه  :الثانية

وتاب  املناادى املابين،   (  )جتويز بناء تابعه وإعرابه، وذلك يف تاب  اسم : الثالثة
يف بعض الصور، فاملبين أصالة يراعى حمله وجوًبا، و  ينظر إىل لفظاه، أماا يف هاذين    

ب، الذي جيب أن يراعى لفظه البابني، فقد يراعى اللفظ، ويف مراعاة اللفظ شبه باملعر
 .وحمله يف كل حال، ولو مل تكن حركته قريبة من حركة اإلعراب مل جيز مراعاتها مطلًقا

وخالصة القول أن  خفاء اإلعراب نتيجة مالزمة للبناء، وليست سببا له، وكال  
ما كان خفاء اإلعراب سبًبا للحكم عليه يف البناء فااخلال  يف بنائاه قاوي، واألظهار     

 .نه معرًباكو
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 :أثر خفاء اإلعراب يف البناء يف موقع املبين: املبحث الثاني

األصل أن يكون موض  الكلمة يف الرتكياب واحاًدا، ساواٌء أكانات معرباة أم      
يف موض  رفا ، إ  أن   ( هذا)مرفوع، و( زيد)قام زيد، وقام هذا، فا: مبنية، فأذا قلت

 :كاألمر قد يتوس  فيه يف بعض املواض ، ومن ذل

 :وقوع ضمري النصب واجلر موق  ضمري الرف ، والعكس

 (:لو ه، ولو ك، ولو ي)باب  -أ

 :حر  امتناع لوجود، ويليها اسم مرفوع، اختلف يف إعرابه، على أقوال( لو )
 .(10)وجد، ذهب إىل ذلك الكسائي: أنه فاعل لفعل حمذو ، تقديره :األول

 . (11)الفراء وابن كيسان نفسها، وهو مذهب( لو )أنه فاعل لا :الثاني
لو مل يوجاد، ونسابه أباو حياان إىل     : نائبًة عن فعل، تقديره( لو )أنه فاعل لا :الثالث

 .(12)بعض متقدِّمي النحاة

 .(12)..لو انعدم كذا: ، والتقدير( )أنه فاعل لفعل نابت عنه : الراب 
 .(20)أنه مبتدأ، وهو قول البصريني :اخلامس

تفاق، وإمنا اخلال  يف رافعاه، ومل ياأِت إ  مرفوًعاا، إذا    وُيلحظ أن  رفعه حمل ا
 :كان امًسا ظاهًرا، كما قال جرير

 لااااو  ا ياااااُء هلاااااجين اسااااتعبارُ 
 

 (27)ولاازرُت قااربِك وا بيااب ياازارُ    
 

لاو  أْناُتم َلُكن اا    ): أما إذا كان مضمًرا، فقد جاء ضمرَي رف ، كما يف قولاه تعااىل  

(ُمانمننيَ 
ألن سبيل املضمر سبيل الظاهر يف وضاعه مان   ))؛ (21)لكثري، وهو الشائ  ا(24)
((اإلعراب

 :، وجاء ضمري نصب وجر، قال يزيد بن ا كم الثقفي(22)
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 وكاام مااوِطنال لااو ي ِطحااتَ كمااا هااوى 
 

 (22)بأجراماااه مااان قُلَّاااةِ النياااق  منهاااوي  
 

 :واختلف يف ذلك على أقوال

ري، كماا اختصات   يف مثل هذا حر  جر، خاص بهذا الضم( لو )أن   :األول
 ماا يكاونُ   ذا باابُ َها )): ، وهذا رأي سيبويه، قاال (20)والكا  با سم الظاهر( حتى)

، إذا يوذلك لو ك ولو ، إذا ُأظهر بعده ا سُم عن حاله ً تحوُِّم ا فيه ا سُممضمًر
ولو جاءت عالمة اإلضمار على القيااس   ،، وإذا أظهرت ُرف ا سم فيه ُجر  ضمرَتَأ

 اليااءَ  والادليل علاى ذلاك أن    ، اجمارورً  اولكنهم جعلاوه مضاَمرً  .. . أنتلو  :لقلت
((مرفوع والكا    تكونان عالمَة مضمرال

(21). 

وإمنا اختار اجلر على النصب، م  كون الضامري مشارتًكا، لعادم اقرتاناه بناون      
 .(22)الوقاية

(  ت)، وباختصااص  (لادن )بعاد  ( غادوة )وقرن سيبويه هذه املسألة بنصاب  
 .(22)مل يف ا ني، وذلك جبام  ا ختصاص حبالة إعرابية يف موض  دون غريهبالع

، (20)أن ه ُأِحال ضامري اجلار حمال ضامري الرفا ، وهاو ماذهب الفاراء         : الثاني
، و  يف (لاو  )أنه مل يرد ظااهٌر ُجار باا   : أوهلما: ، فالفراء احتب بأمرين(27)واألخفش

صوب واجملرور يف الضمائر، جاز أن يستوي أنه َلم ا استوى لفظ املن: الضرورة، والثاني
 .(24)لفظ املرفوع بهما

أما األخفش فحجته أن العرب قد استعارت ضمري الرف  املنفصل للنصاب يف  
، (21)لقيُتك أنت، فأكدت الضامري املتصال الواقا  يف حمال نصاب بضامري رفا        :  و

 .(22)ما أنا كأنت، فأدخلوا الكا  على ضمري الرف : وقالوا
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ذوذ ما جاء على هاذا، وهاو رأي املاربد، قاال بعاد أن سااق قاول        ش :الثالث
ومان  . .(لاو  أنات  )والذي أقوله إن  هذا خطٌأ،   يصل، إ  .. )): سيبويه واألخفش

خالفنا فهو   ُبد  يزعم أن  الذي قلنااه أجاود، ويادعي الوجاه اآلخار فيجيازه علاى        
((ُبعٍد

(22). 

يد بن ا كم، وزعم أن  يف القصيدة خطًأ وُنقل عن املربد رده ا ستشهاد بيت يز
 .(20)كثرًيا وشذوًذا وخروًجا عن القياس

 :إ  أنه رد عليه بأمور

أن  هذه القصيدة كانت حمالًّ  ستشاهاد النحاويني يف غاري موضا ، ومل      :األول
 .افيه املربد، وقد رواها مج  من الرواة، ونسبتها ثابتة   خال يرمها أحد منهم مبا رماها به 

 :أن هذا ا ستعمال ثبت يف شواهد أخرى، فقد روى الفراء :الثاني
 أُتطِماااا  فينااااا ماااان أراق دماءنااااا

 
 (21)ولااو ك مل يعاارض ألحسااابنا َحَساانْ    

 
 :وروى غريه بيت عمر بن أبي ربيعة

 أوماااات بعينيهااااا ماااان اهلااااود    
 

 (22)لاااو ك هاااذا العااااَم مل أحجاااب   
 

 :وقال رؤبة
 (22)لو كما قد خرجت نفساكما

 :وقال آخر
 ويااااااااوم ِبجااااااااي  تالفيُتااااااااُه

 
 (00)ولااااو ك  صااااُطِلَم العسااااكُر 

 
إمجاع النحويني املتقدمني من البصريني والكوفيني على رواية هذا عان  : الثالث

 .(07)العرب
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وم  هذا الرد، إ َّ أنين أرى أن  قول املربد هو اجلااري علاى القيااس، وثباوت     
القطعي بقياسيته، فكم مان ا ساتعما ت   هذا ا ستعمال عن العرب   يعين ا كم 
ثم حكموا بعد ذلك بشاذوذها أو نادرتها    ،اليت أثبت النحويون هلا عدًدا من الشواهد

 .أو قلتها، ومنعوا القياس عليها

( لاو  )ثم إن  الرأيني اآلخرين   خيلوان من ماداخل تضاعفهما، فأماا جعال     
جاب عن هذا السريايف، فذهب إىل حر  جر، فأن  حر  اجلر حيتا  إىل متعلق، وقد أ

 .(04)(لعل)، وباجلر با(حبسبك درهم)ما مفاده أن  هذا ا ر  غري أصلي، ونظَّر له با

، فمدخول الباء له حمل من اإلعاراب، وهاو ا بتاداء، ومل    (حبسبك درهم)فأم ا 
 .يف حمل رف  مبتدأ( لو ك)ينصوا على جعل الضمري يف 

إذا عملاات صااارت مبنزلااة الباااء يف   ( لااو )وكااذلك ... )): قااال السااريايف 
ونظري هذا ماا روي مان   ... وتكون لو ك ولو ي بأسرها مبنزلة حبسبك. .(حبسبك)

ملا بعدها، فأذا خفضت ما بعدها كانت هي وما بعدها مبنزلة اسم مبتدأ ( لعل)خفض 
((وما بعدها خرب

مان  ، ولو تأملت الرتكيب لوجدت أن  ما بعدها   يصال، خارًبا   (01)
 .حيث املعنى، إ  إن أراد اخلرب اتذو ، كما يف الظاهر

أما قول الفراء واألخفش، ففيه إنابة الضمري املتصل مكاان الضامري املنفصال،    
، أماا القيااس فهاو تأكياد الضامري املتصال بالضامري        (02)وهذا   جيوز إ  يف الشاعر 

 :املنفصل، قال ابن مالك
 وُمضااَمَر الرفاا  الااذي قااِد انفَصاالْ  

 
 (02)أكِّاااد ِباااِه كااال  ضااامريال ات َصااال  

 
وَيلِفُت النظَر يف هذه املسألة ختريُب الفراء، الذي تابعه عليه ابن كيساان، وهاو   

وإمنا دعااهم  )): أن  كون الضمري مبنيًّا، هو املسوغ ألن يق  الضمري مكان الضمري، قال
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لفظاه يف اخلفاض   لو ك يف موض  الرف ؛ ألنهم جيدون املكين يساتوي  : إىل أن يقولوا
ضربُتك ومررُت بك، وجيدوناه يساتوي أيًضاا يف الرفا  والنصاب      : والنصب، فيقال
فلما كاان ذلاك اساتجازوا أن يكاون الكاا  يف      ... ضربنا، ومر بنا: واخلفض، فيقال

((رفًعا، إذ كان إعاراب املكاين بالاد  ت   با ركاات    ( أنت)موض  
، وجااء يف  (00)

لو  أنت، و  جيوز أن يكون املضمر خال  املظهار  : جهالو)): اخلزانة عن ابن كيسان
يف اإلعراب، وهو بدل منه، وموضاوٌع موضاَعه، ولكان املكاين  مساتغنال عان د لتاه        
با ر  الذي يوَجب فياه الرفا ، و  يقا  منصاوب و  خمفاوض، واكتفاي بد لاة        

((..ا ر  من د لة املكين
(01). 

هب إىل هذا يف مسألة العطف على اسم الفراء يذ -إن شاء اهلل تعاىل -وسنرى 
 .بالنصب قبل استكمال اخلرب( إن )

فحقيقة اخلال  يف هذه املسألة راجعة إىل خفاء اإلعراب، الذي كان من سبب 
البناء، وأيًّا كان ا كم على األسلوب من حياث شاذوذه وقياسايته، إ  أن  التخاريب     

بني الضمائر، و  حاجة إىل ادعاء إحالل جيدر أن يكون راجًعا إىل البناء، الذي سو ى 
 .إىل عمل اجلر( لو )ضمري حمل ضمري، فضاًل عن إخرا  ا ر  

 (.عسى)الضمري املتصل با -4

، وجعلاهما  (عساى )ومثل البحث السابق تعرض النحويون للضمري املتصل باا 
 هذا باب ما يكون مضمًرا فيه ا سم متحوًِّ  عان حالاه إذا  )سيبويه حتت باب واحد 

وأخواتها، فريف  املبتدأ ( كان)يعمل عمل ( عسى)، فاملتقرر أن (02)(ُأظهر بعده ا سم
 .امًسا له، وينصب اخلرب خرًبا له، وعلى هذا جاء ا ستعمال الشائ  هلذا الفعل

 :عساك وعساه وعساني، قال رؤبة: إ  أنه مس  عن العرب قوهلم
 (02)يا أبتا َعلََّك أو عساكا
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 :نوقال عمران بن حطا
 ولاااي نفاااس أقاااول هلاااا إذا ماااا    

 
 (10)ُتنااااازعين لعلَّااااي أو عساااااني   

 :وقال صخر بن جعد اخُلْضري 
 فقلااُت عساااها ناااُر كااأسال وعلَّهااا    

 
 (17)تَشاااكَّى فاااآتي  َوهاااا فَأُعوُدهاااا 

 :واختلف يف ختريب ذلك على أقوال 

ُعِكَس فنصبت ا سم ورفعت اخلرب، وذلك تشبيًها هلا ( عسى)أن  عمل  :األول
، ونسب إليه الساريايف  (14)، وعلى هذا فاإلسناد على حاله، وهذا رأي سيبويه(لعل)اب

، وُضعِّف بأن فيه تشريك فعال وحار  يف لفاظ واحاد،     (  )(لعل)أنها حر  مبنزلة 
 .(12)يف األصل فعل، وهي هنا حر ، بال دليل( عسى)فا

يف ( لعال )جعلوها مبنزلة )): حر ، قال( عسى)سيبويه مل ينص على أن : قلُت
بالعمل ملا كان مبعناه، فهو من محل األصل على ( لعل)، فهو إمنا شبهه با((هذا املوض 

 .(12)الفرع، ومحل األصل على الفرع يف العمل وارد، وذكروا له أمثلة متعددة

بقي على أصله، لكاّن اإلساناد عكاس، فكاان اخلارب      ( عسى)أن  عمل : الثاني
، ويلزم منه جعل اخلرب (11)، وأجازه الفارسي(10)امًسا، وا سم خرًبا، وهو رأي املربد

 .عسى الغويُر أبنًسا: امًسا صرحًيا، مثل قوهلم

بقي على أصله، واإلسناد على حاله، إ َّ أناه ُتُجاوَِّز   ( عسى)أن  عمل  :الثالث
 (12)يف الضمري، فوضا  ضامري النصاب مكاان ضامري الرفا ، وهاو ماذهب ياونس         

 :وُرد بأمرين ،(20)، وصححه ابن مالك(12)واألخفش
 .أن نيابة الضمري عن الضمري إمنا ثبتت يف املنفصل -7
ويف )): قال أبو حيان. (27)أن اخلرب قد ظهر مرفوًعا يف بيت صخر بن جعد السابق -4
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وقد ظهر يف هاذا البيات    (( فتض، األخفش( أن)ولو ظهر اخلرب بغري )): البسيط
((الذي أنشدناه، فافتض،

(24). 

عساى  : ل نصب، وا سم املرفاوع حماذو ، والتقادير   أن الضمري يف حم :الراب 
 .(22)، ونقله البغداي عن الزجا ، م  إجازته لقول املربد(  )األمُر إياك، نسب للمربد

: وقبل تناول األثر بشيء من التفصيل، مثة أماران جاديران باإلشاارة، أوهلماا    
ن حاله إذا ُأظهر هذا باب ما يكون مضمًرا فيه ا سم متحوًِّ  ع: )ترمجة سيبويه للباب

عن حال اإلظهاار، فباو ب لاه، ليصاوغ     ( حتوُّل)، فاإلضمار أدى إىل (22)(بعده ا سم
 .قواعد خاصة هلذه ا ا ت

نص أبي حي ان، وماا نقلاه عان ابان أباي الربيا ، فاأن  توجياه          :واألمر الثاني
إىل ماا   فياه إشاارة  ( با فتضاا  )األخفش مل يسلم ملا ظهر اإلعراب، وأرى أن التعبري 

يكتنف خفاء اإلعراب من التكهُّن، وما يعلَّق عليه مان قواعاد قاد تتهااوى يف حاال      
 .ظهوره

 :وعند التأمل يف األقوال األربعة يف هذه املسألة، ميكن أن تقسم قسمني

ُنظاار فيااه إىل الصااناعة فقااط، وهااو رأي ساايبويه، ورأي املااربد، ورأي  :األول
يف اإلضامار دون  ( لعال )باا ( عساى )ي تشابيه  الزجا ، فأما سيبويه، فتخرجياه يقتضا  

ولذا أجاب عن سنال قد ينشأ، باأن ذلاك وقا      ؛اإلظهار، والعلة قائمة يف املوضعني
 .، ووقف عند هذا(لدن)بالنصب بعد ( غدوة)كما اختصت 

أما املربد فقد عكس اإلسناد ليحقق سالمة قواعد الصاناعة مان اخلطاأ، لكان     
( زياد أخاوك  )إذ خيتلف ا كم بني  ؛ا بنظر د ليقلب اإلسناد جيب أن يكون مدعوًم

عساى زياد أن   )، عند جعل األول هو املبتدأ، وعليه يلازم الفارق باني    (أخوك زيد)و
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عسى زيد أن حيكم : من حيث الد لة، فمعنى اجلملة األوىل( عساه أن يقوم)و( يقوم
قا  أن  د لتهماا   عسى القيااُم أن يكاون هاو زياًدا، والوا    : عليه بالقيام، ومعنى الثانية

 .واحدة

مجلاة تاماة،   ( عسااك )وأما الزجا  فقد قد ر ا سم حمذوًفا، ويقتضاي هاذا أن   
 .ولكن  الفائدة   تتم بذلك، ففقد شرط اجلملة

ُنظر فيه إىل املعنى، وهو رأي األخفش، إذ يبقى املعنى كماا هاو    :القسم الثاني
 .لرف  وضمري النصب واجلرحال اإلظهار، وخلفاء اإلعراب ُسوِّي بني ضمري ا

لسالمة املعنى، وأّما ا عرتاض بأن التناوب إمناا يكاون    ؛وهذا أقرب للصواب
 :يف املنفصل، فأن ه مدفوع بأمرين

أن  ثبوت التناوب يف املنفصل من أسباب قبولاه يف املتصال؛ ألن العلاة    : األول
 .واحدة يف املتصل واملنفصل، وهي خفاء اإلعراب

وباباه، علاى قاول الفاراء، وهاو      ( لاو ه )اء يف املتصل أيًضاا يف  أنه ج :الثاني
 .ُرج، يف املسألة السابقةما

 .وبهذا يسلم املعنى يف املسألتني، ويتحد التوجيه أيًضا

ا سام،  ( ناار كاأس  )وأما ا عرتاض ببيت صخر بن جعد، فيحتمل أن يكون 
 :ر حقيقية، وقبل البيت، و  خيتلف املعنى بذلك، فهو يتكلم عن نا(20)والضمري اخلرب

 وليااال َبااادت للعاااني نااااٌر كأنهاااا  
 

 (21)سااانا كوكاااٍب   َيساااتبنُي  وُدهاااا 
 

فا حتمال يبطل ا ستشهاد، إضافًة إىل أن البيت مفرد، ليس له نظري، ثام إناه   
 -وا الاة هاذه  -فا حتجا  فيه  شاذ من جهة أخرى، وهي كون اخلرب امًسا صرحًيا،
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ن من شرط الكثرة لالستشهاد، وعلى هذا ميكن أن يوجاه  يوافق ما اشرتطه النحويو 
، كما هو رأي سايبويه، وهاو أحسان    (لعل )على ( عسى)توجيه ضرورة، فيحمل فيه 

وعلَّهاا تشاكى، فكأناه أراد    : يف البيات ( لعل)توجيه من حيث الد لة، وينيده إعادة 
 .واهلل أعلم. تكرار املعنى وتغيري اللفظ

 :ء اإلعراب يف البناء يف موقع تابع املبينأثر خفا: املبحث الثالث

 :بالرف  قبل استكمال اخلرب( إن )العطف على اسم  -7

إن  زيًدا وعماًرا قائماان، وإن    : بالنصب،  و( إن )األصل أن يعطف على اسم 
إن  زياًدا قاائٌم   : زيًدا قائٌم وعمًرا، وجيوز العطف بالرف  إذا كان بعد متام اجلملة،  او 

على أنه مبتدأ، واجلملة اساتذنافية علاى القاول األشاهر واألقايس، أو علاى       وعمٌرو، 
 .(22)إذ إن موضعه األصلي الرف  على ا بتداء ؛(إن )موض  اسم 

والذي يهم البحث يف هذه املسألة قول الفراء، إذ أجاز أن يعطاف علاى اسام    
إن  النَي ): وله تعاىلقبل جميء اخلرب بشرط أن يكون ا سم مبنيًّا، قال يف توجيه ق( إن )

آمنوا والذين هادوا والصابذون والنصارى َمن آمَن باهلل واليوم اآلخر وعِمال صااً ا فاال خاو      

(عليهم و  هم حيزناون 
، (الاذين )علاى أناه عطاف علاى     ( الصاابذني )إن  رفا   )): (22) 

حر  على جهة واحدة يف رفعه ونصبه وخفضه، فلما كان إعراباه واحاًدا،   ( الذين)و
إن  : ، و  أساتحب أن أقاول  (الصاابذني )جاز رفا   ... نصًبا ضعيًفا( إن )كان نصب و

، وكاان الكساائي جييازه، لضاعف     (عبد اهلل)عبد اهلل وزيٌد قائمان، لتبني اإلعراب يف 
 :، وقد أنشدونا هذا البيت رفًعا ونصًبا(إن )

 فماان يااُك أمسااى يف املدينااة رحلااه  
 

 (20)فااااأنِّي وقياااااًرا بهااااا لغرياااابُ  
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قاد عطاف علاى اسام مكاين       ( قي اًرا)ألّن .. .ليس هذا حبجة للكسائي( قي اٌر)و
إذا عطفات علياه   ( الاذين )عنه، واملكين   إعراب له فسهل ذلك فياه كماا ساهل يف    

؛ ألن  املكين   يتبني  فيه الرفا  يف  (الصابذون)، وهذا أقوى يف اجلواز من (الصابذون)
((...فريف  يف حال( اللذون)قد يقال فيه ( الذين)حال، و

(27). 

والناقلون مذهب الفراء أخذوا مبا يدل عليه ظاهره، ومل ينصوا على البناء، قال 
((  أقول إ  فيما يتبني فيه اإلعاراب : والفراء يقول)): ثعلب حاكًيا مذهبه

، وقاال  (24)
 ،قائماان  إن  هذا وزياٌد قائماان، وإن  الاذي عنادك وزياد     : والفراء جييز)): ابن السرا 

  يتاابني فيااه اإلعااراب،  ااو هااذا ومااا  ( إن )وإنااك وزيااٌد قائمااان، إذا كااان اساام 
((ذكرناه

، بال ناص   (22)، وحيًنا خبفاء اإلعراب(22)، فعربوا حيًنا بعدم ظهور العمل(21)
إن خفاي  )): بعضهم على املعرب املقدر إعرابه، فقاال الرضاي حماررا ماذهب الفاراء     

و معرًبا مقد ر اإلعراب جاز ا مل على اتل قبال مضاي   إعراب ا سم بكونه مبنيًّا أ
((اخلرب

 .(21)، ومثله فعل الدماميين(20)

وذلك ألن متثيل الفاراء اقتصار علاى املابين، ومل      ؛وهذا الذي اعتقدوه فيه نظر
: فقال( خفاء إعراب ا سم)ولذا اعرتض أبو حيان عبارة ابن مالك  ؛يصر  باملعرب

أن يكون ا سم مبنيًّا، وباه مث لاوا، وأن يكاون    ( اب ا سمخفاء إعر) :ويشمل قوله))
معرًبا، لكن  اإلعراب فيه مقد ٌر، كاملقصور واملضا  إىل يااء املاتكلم، وهاو حيتاا  إىل     

((نقل مذهب الفراء يف ذلك
والتعبري خبفاء اإلعراب أخذه )): وقال خالد األزهري. (22)

املعرو  عان الفاراء أناه    : واشيه، فقالمن التسهيل، واعرتضه يف ح[ يعين ابن هشام]
يشرتط بناء ا سم، فال يدخل يف ذلك املقصاور واملضاا  لليااء، ويادخالن يف نقال      

((املنلف
 .، فدخول املعرب   ميكن أن يقط  به من عبارة الفراء(22)
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لو ه )إضافًة إىل أن  الفراء قد حبث خفاء اإلعراب يف موض  آخر، وهو مسألة 
: وإمناا دعااهم إىل أن يقولاوا   )): مدار ا ديث علاى الضامائر، قاال    ، جاعال(ولو ك

: لو ك يف موض  الرف ؛ ألنهم جيدون املكين يستوي لفظه يف اخلفض والنصب، فيقال
: ضربُتك ومررُت بك، وجيدونه يساتوي أيًضاا يف الرفا  واخلفاض والنصاب فيقاال      

رفًعاا،  ( أنت)يف موض   فلما كان ذلك استجازوا أن تكون الكا ... ضربنا، ومر بنا
((وكان إعراب املكين بالد  ت   با ركات

 .، مما يشري إىل أن  املقصود البناء(700)

وهذا ينكد أن  خفاء اإلعراب يف البنااء خصوًصاا؛ ألن  ساببه وضاعي متعلاق      
 .جبملته،   صوتي متعلق حبر  منه، كان مستصحًبا عند بناء القاعدة النحوية

 :لنافية للجنس، وتاب  املنادى املبينا(  )تاب  اسم  -4

اتفق هذان البابان يف أن  بناءهما عارٌض، وأن عالماة بنائهماا حركاٌة وليسات     
سكوًنا، وهذا البناء، على هذه ا ركة،   يكون إ  يف موض  معني، وقد أشار سيبويه 

 .(707)إىل هذا ا تفاق بني هذين البابني

ومان  .. ن نعت، وعطاف، وبادل، وتوكياد   وُبين على هذا أحكاُم ما يتبعهما م
 :تلك األحكام  على سبيل التمثيل

 (: )تاب  اسم  -أ

النافية للجنس املبين، وكان النعت مفرًدا مت صاًل جااز فياه   (  )إذا ُوصف اسم 
البناء على الفت،ِ ، والنصُب، والرف ، فالبناء على أن  النعت قد ركب م  ا سام قبال   

تعمل عمل (  )، فهو يف حمل نصب؛ ألن ( )ا تل اسم ، والنصب اتباًع( )دخول 
، والرف  اتباًعا تل   وامسها، وهو ا بتداء، فأن ختلف شرط من هاذه الثالثاة   (إن )
، (704)امتن  البناء، وجاز الوجهاان اآلخاران  ( بناء املوصو ، وإفراد النعت واتصاله)
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جااز الرفا    (  )املابين، ومل تتكارر   (  )لك العطف، فأذا ُعطف علاى اسام   ومثل ذ
 .والنصب، دون البناء؛  نتفاء الرتكيب

هذه األحكام تناوهلا النحوياون بشايء مان التفصايل، واختلفاوا عناد بعاض        
األحوال، وما جيدر أن يوقف عنده، أن سيبويه يرى أن اإلتباع بالنصاب للنعات هاو    

، ويرى أبو حيان أنه األحسان قياًساا؛ ألن ساائر املبنياات     (701)عرباألكثر يف كالم ال
هاذا، واإلعاراب يف   )): ، ويرى الرضي الارأي نفساه، قاال   (702)يتب  تابعها على حملها

((النعت املذكور أكثر من البناء
وإمناا  )): ، إ  أنه يرى أن الرف  هاو القيااس، قاال   (702)

ألن التوابا  تتبا  متبوعاتهاا يف     جاز الرف  محاًل علاى اتال، بال كاان هاو القيااس؛      
وإمنا جاز النصب محاًل على ا ركة البنائية ملشاابهتها  .. .اإلعراب   يف ا ركة البنائية

وجياوز  . .وزواهلا بزواهلا، فكأنها عاملة حمِدثة هلاا (  )لإلعرابية بعروضها م  عروض 
تعمال عمال    ألنهاا  ؛إن النصب يف الصفة محال على حمل امسهاا املنصاوب  : أن تقول

((، فمحل امسها املبين رف  ونصب(إن )
(700). 

فتجد ا تفاق على أن  اإلتباع على اتال هاو القيااس، وإمناا اخلاال  يف هاذا       
اتل، هل هو رف  أو نصب، وكل ذلك راجا  إىل أن  هاذا البنااء لايس بنااًء حقيقيًّاا       

 .متعلًقا بذات الكلمة

النصب يف العطاف يكاون با مال علاى      وتأكيًدا هلذا املعنى، يرى الشاطيب أن
لفظ النكرة، وإن كانت مبنية،   علاى حملاها؛ ألن حركاة البنااء هاذه شابيهة حبركاة        

 .معرٌب ، وهنا اقرتاب من قول من ذهب إىل أن ا سم(701)اإلعراب، بل اإلعراُب أصلها
ما إن وهذا التفصيل فيما جيوز يف التاب  متفق عليه فيما إذا كان ا سم مبنيًّا، فأ

كان معرًبا فقد ذهب ابن برهان وابن عصفور إىل أنه   جيوز إتباعاه إ  علاى لفظاه،    
 .(702)  طالَب علم خرًيا من زيد، و  جيوز الرف : فتقول
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ا مال علاى املوضا  يف هاذا     : وُرد  هذا بأن  املوض  لالبتداء، قال ابن خرو 
 .(702)الباب حسن يف املعرب واملبين؛ ألن املوض  لالبتداء

دليل مان أدلاة ضاعف هاذا     ( جواز العطف على اتل بالرف )ويف هذا اجلواز 
، أما تابعه، إذا ُحكم بأعرابه، فاال خيلاو مان    ( )مما يوجُِّه القول بأعراب اسم  ؛البناء

 :ثالث حا ت

 .أن يكون منصوًبا، فهذا على األصل، و  إشكال فيه :األوىل

ين، وذلاك يف الصافة، فحكمهاا حينذاذ أن     أن يكون مفتوًحا بغري تناو  :الثانية
تكون منصوبة، ويكون طر  التنوين ملشاكلة ا سم، أو للتخفيف، لقوة اتصال الصفة 

 .هذا زيُد بُن عمرو: باملوصو ، كما حذ  من  و

أن يكون مرفوًعا، فأن كان معطوًفا فهو على القط ، و  أجد فيه  :الثالثة
، وهذا (770)ز قط  النعت أن يكون املنعوت معلوًماإشكاً ، وإن كان نعًتا، فشرط جوا

ولذا  ؛  رجَل ظريٌف يف الدار، مقيٌِّد للمنعوت: غري متحقق هنا؛ ألن  النعت يف  و
فالرف  يف هذا   وجه له، فاألجدر أن ميتن ، إ َّ إن حتققت معلومية املنعوت، إما 

((ليٌل و  كثري  ماَل له، ق)): بد لة السياق، كما فيما روى سيبويه
، أوبتعدد (777)

  رجَل شاعًرا كاتٌب يف الدار، ففي  و هذا  يسوغ محله على : النعت، كما تقول
 .القط ، واهلل أعلم

 :تاب  املنادى املبين -ب

إذا كاان مفارًدا، أي غاري    ( العلم املفرد، والنكارة املقصاودة  )تاب  املنادى املبين 
لرف  إتباًعا للفظه، والنصاب إتباًعاا تلاه، علاى     مضا  و  شبيها به، فأنه جيوز فيه ا

 .(774)تفصيل يف أنواع التواب ، وتفضيل يف بعضها بني الرف  والنصب
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 :وسأقف يف هذا الباب على مسائل
أن  جواز اإلتباع على اللفاظ إمناا كاان ألن  هاذا البنااء عاارض، وقاد         :األوىل

ونهاا  زماة ما  الناداء، متخلفاة      لك ؛أشبهت حركة بناء املنادى املبين حركة اإلعراب
 .اليت تنفي اجلنس يف هذا(  )، وقد اشرتك هذا الباب م  (771)بتخلفه

أن  حكم التواب  من حيث اإلعراب والبناء خيتلف بالنظر إىل نوعه، فقد : الثانية
الواقا  بعاد أي يف الناداء نعات واجاب      ( أل)نص النحويون على أن ا سم اتلى با

ا ما كان مفاردً ، و(أل)لنعت املضا  املقرون بامعرب، وكذا أيًضا ا الرف ، فهو عندهم
، فيجوز رفُعه، فهو معرب (أل)من نعت، أو بيان، أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا با

 .(772)أيًضا

أما املعطو  املفرد غاري املقارتن باأل، والبادل، فحكماه تابًعاا حكماه مناادى         
ألنه ما قد اشارتكا   ؛يا زيُد وعمُرو، ليس إ َّ: لوتقو)): مستقالًّ، فهو مبين، قال سيبويه

يا زيُد وعباَد اهلل، وياا زياُد   عماُرو، وياا زياُد أو       : ، وكذلك(يا) :يف النداء يف قوله
عمُرو؛ ألن هذه ا رو  ُتدِخُل الرف  يف اآلخر كما تدِخل يف األول، وليس ما بعدها 

ذا كاان مضااًفا، لتقادير إعاادة     ، فكما نصب املعطو  إ(772)(((يا)بصفة، ولكنه على 
حر  النداء، فكذلك املفرد جيب بناؤه لتقديرها، وكذا البدل، فهاو علاى نياة تكارار     

، وكان هذا املوض  أحد املواض  القليلة اليت فرق فيها بني البادل املطاابق   (770)العامل
وإن يا أخانا زيًدا، إن نصابت كاان بياًناا،    : ويف قولك)): وعطف البيان، قال العكربي

((؛ ألن  حر  النداء يقدر عوده م  البدل(زيًدا)أردت البدل ضممت 
(771).  

لكن  هاذا ا كام بااإلعراب يف حالاة اإلتبااع علاى اللفاظ، مل يرتضاه بعاض          
املعاصرين، وزعم أن  حتريكه بالضم للمناسبة الشكلية فقط، و  يوصف بأعراب و  

 .(772)رفوعإنه م :بناء، ومن التسام، يف التعبري أن يقال
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ضعف علة بناء املتبوع، فكونها  زماة   -واهلل أعلم–ومذهبه هذا إمنا دعاه إليه 
م  النداء، صارت كأنها أثر للعامل، وإمنا ُحكم بالبناء ملا عليه مجهور النحاويني، ومماا   

، لكن ه سو ى بني التواب  يف ذلك، ومل يفرق بني ماا  (772)يدل عليه عدم تنوينه م  متكنه
بالبناء منه، وهو البدل واملعطو  اجملرد من أل، وما حكم عليه باإلعراب،  حكم عليه

وهذا مما يضعف هذا القول؛ ألن  التنوين دليال علاى اإلعاراب، وختلفاه دليال علاى       
 .البناء

ذهب األصمعي إىل من  وصف املنادى املضموم؛ ألناه شاابه املضامر،    : الثالثة
صف وانتصابه على القط ، بأضمار مبتادأ  واملضمر   جيوز وصفه، وخر  ارتفاع الو

، وهو بهذا يستصحب علة البناء، فأن هم عللوا بناء املنادى (740)(أعين)، أو فعل (أنت)
 .(747)بشبهه لكا  اخلطاب

، كماا خار   أباو عمارو بان      (744)وقد أجاز سيبويه نصب الصفة بتقدير الفعل
ى تقاادير ، علاا(741) ( (ژ ژ ڑ ڑ): العااالء نصااب املعطااو  يف قولااه تعاااىل 

 :، لكن ُمِنَ  نصب التوكيد على القط ، وُأجيز على املوضا ، قاال سايبويه   (742)الفعل
فأنت فيه باخلياار، إن شاذت قلات أمجعاون، وإن شاذت قلات        ،وأما يا متيُم أمجعون))

ويادلك   ،ل أنه ُمحال أن تقول أعاين أمجعاني  َب، من ِق(أعين)، و  ينتصب على نيأمجع
املعنى يف الرف  والنصاب  : يونس قوُل نه وصٌف ملنصوٍبينتصب أل (أمجعني)على أن 

((واحٌد
(742). 

: توكياد يف  او  وتاب  املبين إذا كان مضاًفا وجب نصبه، لكنهم أجاازوا رفا  ال  
يا متيُم كلكم، : وأما قوهلم)): ، جاء يف التصري،(740)متيُم كلُّهم، وخرجوه على القط يا

مدعوٌّ، وإن نصبوه فبفعال حماذو ،    كلكم: فأن رفعوه فهو مبتدأ وخربه حمذو ، أي
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((أي كلكم دعوت
، وأجاز الفراء رفعه، ورف  املعطاو  املضاا  مطلًقاا، قياًساا     (741)

 . (742)على النعت

كما أجاز املازني، ونسب للكوفيني نصب املعطو  العاري من أل، وأجازه ابن 
ندي أن يعترب وجيوز ع)): مالك بنية عدم إعادة حر  النداء، كما أجازه يف البدل، فقال

وحاال يعطاى فيهاا الرفا      . .حال جيعل فيها كمستقل، وهو الكاثري : يف البدل حا ن
والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النساق املقارون باأل يف    

((...عدم الصحة لتقدير حر  النداء قبله
(742). 

 .ائر، واهلل أعلمولو قد روا يف هذا القط  أيًضا لكان وجًها جيًِّدا، وله نظ

املوق  اإلعرابي، والعالمة، فقد : يتخلص إذن أثر البناء يف تاب  املبين يف ناحيتني
وأن يكاون مفعاوً  لفعال    ( نعًتاا وتوكياًدا ومعطوًفاا وباد ً    )جاز فيه أن يكون تابًعا 

حمذو  أو خرًبا، كما اختلفت العالمة بني عالمة الرفا ، وعالماة النصاب، وكونهاا     
 ...ء أو إعرابعالمة بنا

يتبني بعد هذا، ما للبناء من أثر يف تاب  املبين، ويتأكد هذا األثر فيماا كاان فياه    
البناء عارًضا؛ ألنه بنااء كااإلعراب، ومل يتخلاف عان حكام اإلعاراب فياه إ  أمار         

 .صناعي، حيث مل جيد النحويون علة مناسبة تسلم من ا عرتاض سوى ادِّعاء البناء

ناء علاى التبعياة ا صاطالحية، بال تعاد اه إىل تبعياة جاواب        ومل يقتصر أثر الب
الشرط لفعله، فقاد قار ر النحوياون أن  فعال الشارط إذا كاان ماِضاًيا جااز أن يرفا           

أماا  .. )): ، وعللوا ذلك خبفاء إعراب الشرط، قال عبد القاهر اجلرجااني (710)اجلواب
يف الشرط، حيث كان ماضًيا  الرف  فألجل أن اجلزاء تاب  للشرط، فلما مل يظهر اجلزم
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محل اجلواب عليه فلم جيزم، وترك على أول أحواله، وهو الرف ، فهو مرفوع يف اللفظ 
((جمزوم يف املعنى

(717). 

أماا   ،(714)وذهب بعض النحاويني إىل أن رفا  اجلاواب يف مثال هاذا ضارورة      
آتياك  : رإن أتيتين آتيك، التقدي: سيبويه فقد خرجه على التقديم والتأخري، ففي قولك

، وخرجه املربد على سقوط الفاء، فعند تقديرها تكاون اجلملاة يف حمال    (711)إن أتيتين
 .(712)جزم
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 ةــاخلامت

 :ظهر يف ثنايا هذا البحث عدد من النتائب، ميكن أن أخلصها فيما ياتي

أن ربط البناء خبفاء اإلعراب نظر مل يدرك حقيقة البناء، وقد أدى ذلك النظار إىل   -7
 .ة يف ا كم، م  ا تفاق يف ا الةمواقف متناقض

أن البناء حكم ينشأ من األصل الوضعي للكلمة، وينثر فيها تأثرًيا   يقف عناد   -4
عالمة اإلعراب، بل يتعد اه إىل موض  الكلمة من الرتكيب، وما يرتتب على ذلك 

 .من د لة

الظواهر أن البناء العارض ليس إ  خترجًيا جلأ إليه البحث النحوي، ليفسر بعض  -1
اليت مل جيد هلا تعلياًل مقنًعا، فهو أشبه ما يكون بعلل املنا  مان الصار ، الايت مل     

 .يقدم النحويون عالقة مقنعة بينها وبني عليت الفعل

أن  اعتبار البناء منثًرا يف موق  الكلمة مان الرتكياب ياندي إىل طار  كاثري مان        -2
د لاة، حتاى محِّال    مواض  التكلف والتأويال، الايت طالات يف بعاض الصاور ال     

 .األسلوب خال  ما حيتمله ظاهره، وما تدل عليه نظائره
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 :اتـش والتعليقــاهلوام

 

                                      
 ،24 - 11 الّنحو علل يف إليضا ا: انظر. على خال  يف ذلك بني البصريني والكوفيني( 7)

 .721 والّتبيني

 .7/21، وشر  املفصل 12املرجتل : انظر ( 4)

 . 7/72الكتاب : انظر (1)

 .72منهب السالك : انظر( 2)

 (.2)هامش رقم  7/7/22شر  الكافية للرضي : ، وانظر2/7221ارتشا  الضرب : انظر( 2)

، 04، واملصبا  يف النحو 702، واملرجتل 7/1، وأمالي ابن الشجري 7/420املقتصد : انظر( 0)
 .2/7221الضرب وارتشا  

، قرأ بالرف  الكوفيون عاصم يف رواية شعبة محزة والكسائي، وقرأ حفص عن 41: الذاريات( 1)
 .002السبعة : انظر. عاصم والباقون بالنصب

 .4/724، واخلصائص 4/222، واملسائل الشريازيات 7/412األصول : انظر( 2)

 .1/14، وشر  املفصل 702املرجتل : انظر( 2)

 .4/7000شر  الكافية الشافية : انظر( 70)

، 720التبيني : وانظر الرد على هذا الرأي ومناقشة املسألة يف. 4/120اخلصائص : انظر( 77)
، وارتشا  الضرب 1/14، وشر  املفصل 21، ومسائل خالفية يف النحو 7/01واللباب 

2/7221. 

 .1/412، وشرحه  بن مالك 707التسهل ( 74)

 .7/7/21ضي شر  الكافية للر: انظر( 71)

 .722-724التكملة : انظر( 72)

 .7/2أمالي ابن الشجري ( 72)
 .421، وانظر الرد على هذا القول يف املسائل العسكرية (مكرم) 7/20هم  اهلوام  : انظر( 70)
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مصطفى . د. املنيب عن معنى اإلعراب يف املعرب والبناء يف املبين بني البصريني والكوفيني( 71)

 .22خليل خاطر 

 .7/12، وشر  التسهيل  بن مالك 21، وأسرار العربية 7/71الكتاب : نظرا( 72)

، وشر  ا دود النحوية 70، وتسهيل الفوائد 7/00، واللباب للعكربي 12املرجتل : انظر(  72)
 .11-72البناء يف اللغة العربية : وانظر استقصاء تعريف البناء يف. 171

 .4/7/702شر  الكافية للرضي  ( 40)

، واتصول 1/20، وشر  املفصل 7/702، وشر  اجلمل  بن عصفور 740املفصل : رانظ( 47)
 (.مكرم) 7/21، واألشباه والنظائر 7/412يف شر  الفصول 

 .4/012، وارتشا  الضرب 0منهب السالك : انظر (44)

 .20 بالبناء يف اللغة العربية قسيم اإلعرا: وانظر ا ديث عنه يف. 07املصبا  يف النحو : انظر( 41)

 .7/70الكتاب (  42)

 .7/411، واتصول 4/114، وشر  اللم   بن برهان 4/00اللباب : انظر( 42)

 .ب471( قليب علي)الغرة ( 40)

 .7/412اتصول ( 41)

 .4/4/7221، وشر  الكافية للرضي 4/01، وانظراخلال  أيضا يف اللباب 7/411اتصول ( 42)

 .400-7/404شر  املقدمة اجلزولية : انظر( 42)

 .777-770نتائب الفكر : انظر( 10)

 .11املبنيب عن معنى اإلعراب يف املعرب والبناء يف املبين  : وانظر. 7/72هم  اهلوام  ( 17)

، وشر  الكافية 7/701، وانظر تفصيل اخلال  يف الغرة 2/702شر  الكتاب للسريايف ( 14)
 .7/4/272للرضي 

 .2/4721الضرب  ، وارتشا (قليب علي)أ  41الغرة : انظر( 11)

 .7/141اإلنصا  : انظر( 12)

 .1/27، وشر  املفصل 420، واملقدمة اجلزولية 102، 7/102الغرة : انظر( 12)
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، 007، واجلنى الداني 1/772، وشر  املفصل 2/27شر  كتاب سيبويه للسريايف : انظر( 10)

 .7/4/222، وحتفة األريب 2/7202وارتشا  الضرب 
 .7/4/222، وحتفة األريب 7/411، وشفاء العليل 2/7202ارتشا  الضرب : انظر( 11)

 .2/7202ارتشا  الضرب : انظر( 12)

 .122نتائب الفكر : ، وانظر أيًضا004، واجلنى الداني 104رصف املباني : انظر( 12)

 .7/10اإلنصا  : انظر( 20)

 .4/204ديوانه ( 27)

 .17: سبأ( 24)

، 7/222، والبسيط 1/772فصل ، وشر  امل4/022، واإلنصا  711املفصل : انظر( 21)
 .100ومغين اللبيب 

 .2/27شر  كتاب سيبويه للسريايف ( 22)

 .4/112، والكتاب 1/410( شعراء أمويون)البيت يف ديوانه ( 22)

 .107مغين اللبيب : انظر( 20)

 .4/111الكتاب ( 21)

صفور ، وشر  اجلمل  بن ع2/22، وشر  كتاب سيبويه للسريايف 1/7411الكامل : انظر( 22)
7/217. 

 .4/112الكتاب : انظر( 22)

 . 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 20)

 .7/411، وأمالي ابن الشجري 1/11املقتضب : انظر رأيه يف( 27)

 .2/22، وشر  الكتاب للسريايف 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 24)

 .7/412أمالي ابن الشجري : انظر( 21)

 .107مغين اللبيب : انظر( 22)

 .1/11املقتضب : وانظر. 1/7412الكامل ( 22)
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 .7/411، وأمالي ابن الشجري 2/21شر  الكتاب للسريايف : انظر( 20)

 .4/021، واإلنصا  2/24، وشر  الكتاب للسريايف 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 21)

: ، وقيل2/111، وخزانة األدب 1/772وشر  املفصل  ،22ديوان عمر بن أبي ربيعة ( 22)
 410ملحقات أمالي الزجاجي : بيت للعرجي، انظرال

 .ومل أجده يف ديوانه. 2/127خزانة األدب : انظر( 22)

 .1/7412الكامل : انظر( 00)

 .2/24شر  الكتاب للسريايف ( 07)

 .2/22شر  الكتاب للسريايف : انظر( 04)

 .2/22شر  الكتاب ( 01)

 .7/214شر  اجلمل  بن عصفور ( 02)

 .20األلفية ( 02)

 .4/22معاني القرآن للفراء ( 00)

(01 )2/127. 

 .4/111الكتاب ( 02)

، وشر  1/17، واملقتضب 2/401، 4/112، والكتاب 727ملحقات ديوان رؤبة : انظر( 02)
 .2/104، واخلزانة 1/741، وشر  املفصل 4/702أبيات سيبويه 

، 1/741، وشر  املفصل 4/222، وكتاب الشعر 1/14، واملقتضب 4/121الكتاب : انظر( 10)
 .2/122، واخلزانة 2/122والتذيل والتكميل 

 .2/120، وخزانة األدب 402مغين اللبيب : انظر( 17)

 .2/122، والتذييل والتكميل 2/20، وشر  السريايف 4/112الكتاب : انظر( 14)

 .2/20شر  السريايف : انظر( 11)

 .7/122شر  التسهيل : انظر( 12)

 .701، وا قرتا  7/101اخلصائص : انظر( 12)
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 .2/20، وشر  السريايف 1/17املقتضب : انظر( 10)

 .4/221كتاب الشعر: انظر( 11)

 .2/120خزانة األدب : انظر( 12)

 .2/122، والتذييل والتكميل 2/20شر  السريايف : انظر( 12)

 .7/122شر  التسهيل : انظر( 20)

 .401مغين اللبيب : انظر (27)

 .2/101التذييل والتكميل ( 24)

 .ابقاملرج  الس( 21)

 .2/122خزانة األدب : انظر( 22)

 .4/111الكتاب ( 22)

 .111( شر  املز )شر  مغين اللبيب ( 20)

 .1/127، وشر  أبياته 7/221شر  شواهد املغين ( 21)

، والغرة 7/722ب، واإلنصا   1/2، وشرحه للسريايف 4/722انظر املسألة يف الكتاب ( 22)
 .4/00، والتصري، 4/100صد الشافية ، واملقا4/4/7422، وشر  الكافية للرضي 7/11

 .02: املائدة( 22)

 .7/421، واألصول 7/714، وجماز القرآن 7/21الكتاب : البيت لضابئ الربمجي يف( 20)

 .7/170معاني القرآن للفراء ( 27)

 .7/170جمالس ثعلب ( 24)

 .7/420األصول ( 21)

 .127، والتبيني 7/11، والغرة 7،720اإلنصا  : انظر( 22)

، 27، 4/21، وشر  التسهيل  ن مالك 7/224شر  مجل الزجاجي  بن عصفور : رانظ( 22)
واضطرب ابن هشام يف التعبري عن رأي الفراء، فقال يف املغين  .4/117واملقاصد الشافية 

، وقال يف تلخيص ((شرط الفراء لصحة الرف  قبل جميء اخلرب خفاء إعراب ا سم: ))071
 ((. لو  بناؤه ملا جاز الرف : وقال الفراء: ))111الشواهد 
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 .4/4/7402شر  الكافية ( 20)

 .2/22تعليق الفرائد : انظر( 21)

 .2/722التذييل والتكميل ( 22)

 .4/14التصري، ( 22)

 .2/22شر  الكتاب للسريايف ( 700)

 .4/422الكتاب : انظر( 707)

، 2/421، والتذييل والتكميل 7/4/212، وشر  الكافية للرضي 4/422الكتاب : انظر( 704)
 .4/712والتصري، 

 .4/422الكتاب : انظر( 701)

 .2/421التذييل والتكميل : انظر( 702)

 .7/4/227شر  الكافية للرضي ( 702)

 .املصدر السابق( 700)

 .4/212املقاصد الشافية : انظر( 701)

، ورأي ابن عصفور يف شرحه جلمل الزجاجي 7/20انظر رأي ابن برهان يف شرحه للم  ( 702)
4/412. 

 .4/222شر  ابن خرو  جلمل الزجاجي : ، وانظر4/712التصري، : انظر( 702)

املركب ا مسي يف كتاب : ، وانظر4/02، 7/22أشار إىل هذا الشرط سيبويه يف الكتاب ( 770)
 .414سيبويه 

 .4/424الكتاب ( 777)

 .7/7/242شر  الكافية للرضي : انظر( 774)

 .4/4، وشر  املفصل 7/127التبصرة والتذكرة : انظر( 771)

 .10-2/12، وأوض، املسالك 4/4، وشر  املفصل 202، 7/207البدي  : انظر( 772)

 .4/720الكتاب ( 772)
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 .4/1شر  املفصل : انظر( 770)

 .7/202اللباب ( 771)

 .24، 2/20النحو الوايف : انظر( 772)

 .212التبيني : انظر( 772)

، 720هيل ، والتس(قليب علي)ب  14، والغرة 7/117، واألصول 2/402املقتضب : انظر( 740)
 .7/7/242وشر  الكافية للرضي 

 .402أسرار العربية : انظر( 747)

 .411املركب ا مسي يف كتاب سيبويه : ، وانظر4/721الكتاب : انظر( 744)

 .70: سبأ( 741)

 .2/722الدر املصون : انظر( 742)

 .4/722الكتاب ( 742)

  .4/7011توضي، املقاصد واملسالك : انظر (740)

(741 )2/20-21. 

 .4/7011توضي، املقاصد واملسالك : انظر( 742)

 .1/204شر  التسهيل ( 742)

 .4/422، واإليضا  يف شر  املفصل 4/042اإلنصا  : انظر( 710)

 .4/7702املقتصد ( 717)
 ، 2/722شر  املفصل : انظر( 714)

 .1/00الكتاب : انظر( 711)

( رتاكيبال)، وحتفة الغريب 224مغين اللبيب : ، وانظر الرأيني يف4/10املقتضب : انظر( 712)
 .10، 2/22، وخزانة األدب 7/722
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 .ها7200منسسة الرسالة، : بريوت. 7:ط. عبد العال سامل مكرم.د: حتقيق. للسيوطي. النظائراألشباه و -1

 .ها7271منسسة الرسالة، : بريوت. 1:ط. ا سني الفتليعبد . د:حتقيق.  بن السرا . األصول يف النحو -2

 .ها7240. 7:ط .خليل عبد الفتا  مصطفى محدي.د :حتقيق .للسيوطي. ا قرتا  -2

 .ها7271كتبة اخلاجني، م: القاهرة. 7:ط. حممود حممد الطناحي. د: حتقيق. لشجريأمالي ابن ا -0

 .ها7201دار اجليل، : بريوت. 4:ط. عبد السالم هارون: حتقيق. ألبي القاسم الزجاجي. أمالي الزجاجي -1

 .ها7201املكتبة العصرية، : بريوت. لألنباري. اإلنصا  -2

 .املكتبة العصرية: بريوت-صيدا. يدالدين عبد ا م حممد حميي: شر .  بن هشام. أوض، املسالك -2

وزارة : اجلمهورية العراقية. موسى بناي العاليلي.حتقيق د.  بن اجلاجب.اإليضا  يف شر  املفصل -70
 .األوقا  والشنون الدينية

 .ها7270دار النفائس، : بريوت.0:ط.مازن املبارك. د: حتقيق. للزجاجي. اإليضا  يف علل النحو -77

. فتحي أمحد علي الدين. صاحل حسني العايد، د. د: حتقيق. جملد الدين بن األثري.  علم العربيةالبدي  يف -74
 .ها7247مكة املكرمة، جامعة أم القرى، . 7:ط

. 7:ط. عياد بن عيد الثبييت. د: حتقيق.  بن أبي الربي  اإلشبيلي. البسيط يف شر  مجل الزجاجي -71
 .ها7201دار الغرب اإلسالمي، : بريوت

مكتبة : الرياض. 7:ط. عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل الدايل. د. لبناء يف اللغة العربية قسيم اإلعرابا -72
 .ها7270الرشد، 

جامعة : مكة املكرمة. 7:ط. فتحي أمحد مصطفى علي الدين. د: حتقيق. للصيمري. التبصرة والتذكرة -72
 .ها7204أم القرى، 
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 .ها7247مكتبة العبيكان، : الرياض. 7:ط. لعثيمنيعبد الرمحن ا. د: حتقيق. كربيعلل. التبيني -70

 حممد بن خمتار اللوحي، . د: حتقيق. لبدر الدين الدماميين. حتفة األريب يف الكالم على مغين اللبيب -71
 .ها7214عامل الكتب ا ديث، : عمان –إربد . 7:ط. حممد عبد اهلل غنضور. د

: بريوت. 7:ط. عباس مصطفى الصا ي. د :حتقيق.  بن هشام. ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد -72
 .ها7200دار الكتاب العربي، 

دار القلم، : دمشق. 7:ط. حسن هنداوي. د.أ: حتقيق. ألبي حيان. التذييل والتكميل يف شر  التسهيل -72
 .ها7244

 .ها7121دار الكاتب العربي، : القاهرة. حممد كامل بركات: حتقيق.  بن مالك. الفوائد تسهيل -40

 .ها7271. 7:ط. عبد الفتا  حبريي. د: حتقيق. خلالد األزهري. ضمون التوضي،التصري، مب -47

 .ها7201. 7: ط. حممد بن عبد الرمحن املفدى. د: حتقيق. للدماميين. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -44

 .ها7272عامل الكتب، : بريوت. 4:ط. كاظم حبر املرجان. د: حتقيق. للفارسي. التكملة -41

. عبد الارمحن علاي ساليمان   . د.أ: حتقيق. للمرادي. د واملسالك بشر  ألفية ابن مالكتوضي، املقاص -42
 .ها7244دار الفكر العربي، : القاهرة. 7:ط

دار الكتب : بريوت. 7:ط. فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل. د:حتقيق. للمرادي. اجلنى الداني -42
 . ها7271العلمية، 

 .ها7202مكتبة اخلاجني، : القاهرة. 1:ط. لسالم هارونعبد ا: حتقيق. للبغدادي. خزانة األدب -40

 .ملكتبة العلميةا. حممد علي النجار: حتقيق.  بن جين. اخلصائص -41

 .ها7200دار القلم، : دمشق. 7:ط. أمحد اخلراط. د: حتقيق. للسمني ا ليب. الدر املصون -42

 .دار املعار  :مصر. حممد أمني طه نعمان. د: حتقيق. بشر  حممد بن حبيب. ديوان جرير -42

 .ةدار ابن قتيب: الكويت. وليم بن الورد الربوسي: اعتنى بتصحيحه. ديوان رؤبة بن العجا  -10

 .ها7274دار الكتب العلمية، : بريوت. 4:ط. علي مهنا. عبد أ: شرحه. ديوان عمر بن أبي ربيعة -17
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 .ها7202دار القلم، : دمشق. 4:ط. أمحد اخلراط. د: حتقيق. للمالقي. رصف املباني -14

 .دار املعار : مصر. 1:ط. وقي ضيفش.د: حتقيق.  بن جماهد. السبعة -11

جمم  اللغة العربية، : دمشق.   ط. حممد علي سلطاني. د: حتقيق.  بن السريايف. شر  أبيات سيبويه -12
 .ها7120

دار : دمشق. 4:ط. عبد العزيز ربا  وأمحد يوسف دقاق: حتقيق. للبغدادي. شر  أبيات مغين اللبيب -12
 .ها7201مون للرتاث، املأ

اإلمام حممد بان   جامعة: الرياض. صاحل بن حسني العايد. د: حتقيق. للفاكهي. شر  ا دود النحوية -10
 .سعود اإلسالمية

: الرياض. 7:ط. حييى بشري مصري. حسن ا فظي ود. د: حتقيق. شر  الرضي لكافية ابن ا اجب -11
 .ها7271جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

جامعة أم القرى، : مكة املكرمة. 7:ط. عبد املنعم هريدي. د: حتقيق.  بن مالك. الكافية الشافية شر  -12
 .ها7204

 .ها7202الكويت، . 7: ط. فائز فارس. د: حتقيق. شر  اللم   بن برهان العكربي -12

 .عامل الكتب: بريوت.  بن يعيش. لشر  املفص -20

 .ها7272جامعة أم القرى، : مكة املكرمة. حممد عرب سلوى. د: حتقيق.  بن خرو . شر  مجل الزجاجي -27

 .بال بيانات نشر. صاحب أبو جنا .د: حتقيق. شر  مجل الزجاجي  بن عصفور -24

 .جلنة إحياء الرتاث العربي. سيوطيلل. شر  شواهد املغين -21

 .م7220اهليذة املصرية للكتاب، . وآخرين رمضان عبد التواب. د: حتقيق. شر  كتاب سيبويه للسريايف -22

. 7:ط. عبد ا افظ حسن مصطفى العسيلي. د: حتقيق. للدماميين(. شر  املز )شر  مغين اللبيب  -22
 .ها7242مكتبة اآلداب، : القاهرة

 .ها7120ساعدت جامعة بغداد على نشره، . نوري محودي القيسي. د. شعراء أميون -20
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املكتبة الفيصلية، : كة املكرمةم. 7:ط. الشريف عبد اهلل الربكاتي. د: حتقيق. للسلسيلي. شفاء العليل -21
 .ها7200

فريد بن عبد العزيز . د: حتقيق.  بن الدهان(. من باب إن إىل آخر باب العطف)الغرة يف شر  اللم   -22
 .ها7214دار التدمرية، : الرياض. 7:ط. الزامل السليم

 .اه7271منسسة الرسالة، : بريوت. 4:ط. أمحد حممد الدالي. د: حتقيق. للمربد. الكامل -22

 .ها7202مكتبة اخلاجني، : القاهرة. 7: ط. حممود حممد الطناحي. د: حتقيق. للفارسي. كتاب الشعر -20

 .ها7201عامل الكتب، : بريوت. 1:ط. عبد السالم هارون :حتقيق. بشر عمرو بن عثمانألبي . كتاب سيبويه -27

-دمشاق  . 7:ط. بهاان عباد اإللاه ن  . غازي خمتار طليماات، ود : حتقيق. ألبي البقاء العكربي. اللباب -24
 .ها7270دار الفكر املعاصر،  -دار الفكر: بريوت

 .مكتبة اخلاجني: القاهرة. د سزكنيفنا. حتقيق د. ألبي عبيدة. جماز القرآن -21

 .دار املعار : القاهرة. 2: ط. رونعبد السالم ها: حتقيق. ألبي العباس أمحد بن حييى. جمالس ثعلب -22

: عمان. 7:ط. شريف عبد الكريم النجار. د: حتقيق. البغدادي بن إياز . اتصول يف شر  الفصول -22
 .ها7217دار عمار، 

 .ها7124دمشق، . علي حيدر: حتقيق.  بن اخلشاب. املرجتل -20

مركز : الرياض. 7:ط. لعلي بن معيو  بن عبد العزيز املعيو . املركب ا مسي يف كتاب سيبويه -21
 .ها7241امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .ها7274دار الشرق، : بريوت. 7: ط. حممد خري ا لواني: حتقيق. للعكربي .مسائل خالفية يف النحو -22

 .ها7242كنوز أشبيليا، : الرياض. 7: ط. حسن هنداوي.د: حتقيق. للفارسي. املسائل الشريازيات -22

 .ها7201مطبعة املدني،  :القاهرة. 7:ط. حممد الشاطر أمحد حممد أمحد. د: حتقيق. للفارسي. املسائل العسكرية -00

دار البشائر : بريوت. 7:ط. مقبول علي النعمة: حتقيق. ألبي الفت، املطرزي. املصبا  يف النحو -07
 .ها7272اإلسالمية، 
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 .دار الكتب املصرية. د علي النجارأمحد يوسف جناتي وحمم: حتقيق. للفراء. معاني القرآن -04

. 0:ط. سعيد األفغاني: ك، وعلي محد اهلل ومراجعةمازن املبار. د: حتقيق.  بن هشام. مغين اللبيب -01
 .م7222دار الفكر، : بريوت

 .ها7242دار عمار، : عمان. 7:ط. فخر صاحل قدارة. د: حتقيق. للزخمشري. املفصل -02

جامعة أم : مكة املكرمة. 7:ط. عبد الرمحن العثيمني وآخرين. د: حتقيق. للشاطيب. املقاصد الشافية -02
 .ها7242القرى، 

 .م7224دار الرشيد، : العراق.   ط. كاظم حبر املرجان.د: حتقيق. للجرجاني .يف شر  اإليضا  داملقتص -00

 .عامل الكتب: بريوت. اخلالق عضيمةعبد . د: حتقيق. للمربد. املقتضب -01

 .مطبعة أم القرى. بد الوهاب حممدشعبان ع. د: حتقيق. ألبي موسى اجلزولي. املقدمة اجلزولية -02

مصطفى خليل . د. عراب يف املعرب والبناء يف املبين بني البصريني والكوفينياملنيب عن معنى اإل -02
 .ها7242. مصطفى خاطر

. جليزرسيدي : صححه وقدم له. ألبي حيان األندلسي .يف الكالم على ألفية ابن مالك منهب السالك -10
 .دار أضواء السلف: ط مصورة

 .دار ا عتصام: القاهرة. حممد البنا. د: حتقيق. للسهيلي. نتائب الفكر -17

 .دار املعار : القاهرة. 2:ط. حسن لعباس. النحو الوايف -14

: بريوت. 4: ط. عبد العال سامل مكرم. عبد السالم هارون، د: حتقيق. للسيوطي. هم  اهلوام  -11
 .ها7201منسسة الرسالة، 

 


