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  ملخص

َيُسوقُ هذا الَبحثُ ِعّدةَ ِإشاراٍت دالٍّة على التَّباُينِ الواِضحِ، والتّعاُرضِ التّامِ بيَن ُجملٍة مـن آَراِء َصـاحبِ   
من ِصـّحِة  ، وآراِء الخليلِ بنِ َأحمَد، ِمّما َيفسُح الَمجاَل إلى الّدعوِة، من َجديٍد، إلى َضروَرِة التثّبِت )العينِ(كتابِ 

وقد اعتمَد الباِحثُ ِلتحقيِق هذا الغرضِ ـ باِإلضافِة إلى شُـُبهاِت نَفَـرٍ مـن      .  إلى الخليلِ) العينِ(نسَبِة كتابِ 
علـى مـا   ) العينِ(، َساقََها في ُمقّدَمِة البحِث ـ على َعرضِ ماّدِة كتابِ  )العينِ(الُعلماِء، حاَمت َحوَل ِنسَبِة كتابِ 

  .لِسيَبويِه، َأو في غيرِِه من الكتبِ النّحوّيِة) الكتابِ(لِ من آراٍء نحوِّيٍة في نُِسَب إلى الخلي
  

Abstract 
 This paper presents a number of significant signs of clear contrast and complete 
opposition between a set of opinions of the writer of “Kitaab Al-Ain” and those of Al-
Khalil Ibn Ahmad. This opens up an opportunity to a new call for the verification of Al-
Khalil’s attribution of “Kitaab Al-Ain”.  So as to achieve this, the researcher relied on 
laying the material of “Kitaab Al-Ain” before the syntactical points of view attributed 
to Al-Khalil in “Al-Kitaab” for ‘Sybawaih’ or any other grammar books , in addition to 
some scholars’ obscurities concerning the ownership of “Kitaab Al-Ain” presented in 
the introduction of this paper. 

  
، والتََصاِقِه بِالخليلِ بنِ َأحَمَد ِنسَبةً، واشِتَهارِ ذلك َبيَن َجمَهَرِة الُعلََمـاِء،  )العينِ(على الّرغمِ من ذُُيوعِ ِكتَابِ   

سـَبةَ،  ؛ ِإبَراِهيُم الّساُمّراِئّي، وَمهِديٌّ الَمخُزوِمّي آِخَر َمن وثّـقَ هـذه النّ  )العينِ(في القَِديمِ والَحِديِث، وكَاَن ُمَحقّقَا 
ِكتَـاُب   ووكَّدَها، ِإال َأّن نَفًَرا من الُعلََماِء، كََما هو َمشهوٌر، شَكَّك في ّهِذِه النّسَبِة، َأو طَعن فيَها، ونَفَى َأن َيكُـونَ 

  .ن تَصِنيِف الخليلِ بنِ َأحَمَدم) العينِ(
                                                           

  .اليس املقصود بالنحو هنا النحو باملعىن الضّيق، أي قسيم الصرف، وإّنما املقصود هو النحو باملعىن العاّم الذي يشمل الصرف والنحو مًع *
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، فَقَد نَقََل عنُه َأُبـو الطّّيـبِ   )هـ ٢٣٨ت (َهويِه وكَاَن من َأواِئلِ َهُؤالِء الُمشَكِّكيَن الُمنِكرِيَن ِإسَحاقُ بُن َرا  
َباَب العينِ ) العينِ(كَاَن اللّيثُ َصاِحُب الخليلِ بنِ َأحَمَد َرُجالً َصاِلًحا، وكَاَن الخليُل َعِمَل من ِكتَابِ :" اللّغَوِّي قَولَُه

  .)١("الِكتَابِ، وَسّمى نَفَسُه الخليَل َوحَدُه، فََأَحبَّ الليثُ َأن تَنفُقَ ُسوقُ الخليلِ، فََصنّفَ َباِقَي
) العـينِ (، الذي َرّد كَثَرةَ الوهمِ، والغَلَِط في ِكتَابِ )هـ ٢٩١ت (ومنُهم َأُبو الَعّباسِ َأحَمُد بُن َيحَيى ثَعلٌَب   

  .)٢("َرَسَمُه، ولَم َيحشُُه" إلى َأّن الخليَل
َبَداِئَع ِلم ُيسَبقْ ِإلَيَهـا،  " فَذَكََر َأّن الخليَل بَن َأحَمَد َأبَدَع ) هـ ٣٥١ت (وتَاَبَعُه على ذلك َأُبو الطّّيبِ اللّغَوِّي   

، فَِإنُّه هو الذي َرتَّب َأبواَبُه، وتُُوفَّي )العينِ(فَمن ذلك تََأِليفُُه كَالَم الَعرِبِ على الُحُروِف في الِكتَابِ الُمَسّمى بِِكتَابِ 
  .)٣("من قَبلِ َأن َيحشُوُه

َصرِيٌح في َأّن الخليَل لَم ُيكّملِ )" العينِ(َعِمَل َأّوَل ِكتَابِ :"عن الخليلِ) هـ ٣٦٨ت (ُر قَولِ الّسيَرافي وظَاِه  
  .)٤(الِكتَاَب
كَاَن اللّيثُ َرُجـالً َصـاِلًحا َعِمـَل ِكتَـاَب     :"َرِدًدا كَالَم ابنِ َراَهويِهالذي قَاَل ُم) ٣٧٠ت (ومنُهُم اَألزَهرِّي   

  . )٥("فيه َمن َحولَُه غََبرَسَبُه ِللخَِليلِ ِلَينفُقَ ِكتَاُبُه بِاسِمِه، وي، ونَ)العينِ(
إلـى َأّن  ، الذي خَلَـَص  )هـ ٣٩٢ت (وابُن جِنّي  ، )٦( )هـ ٣٧٧(وِمّمن َأنكََرُه َأيًضا َأُبو َعِليٍّ الفَارِِسّي   
.  ُجوُز َأن ُيحَمَل على َأصغَرِ َأتَباعِ الخليلِ، فَضالً عن نَفِسِهمن التّخِليِط، والخَلَلِ والفََساِد َما ال َي"فيه ) العينِ(ِكتَاَب 

قَـّرَرُه، وال  وِإن كَاَن ِللخَِليلِ فيه َعَمٌل فَِإنَّما هو َأنُّه َأوَمَأ إلى َعَملِ َهذَا الِكتَابِ ِإيَماًء، ولَـم َيِلـِه بِنَفِسـِه، وال    .. 
  .  )٧("َحّرَرُه

                                                           
. ٥٨، ص )د ت(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار هنضة مصر للطبع والنشـر، القـاهرة،   "مراتب النحويني: "أبو الطيب اللغوي )١(

  .١/٥٥٩، )م١٩٧٩(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، "بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: "سيوطيال: وينظر
، "رصف املباين يف شرح حروف املعاين: "املالقي: ينظر. وقد رّد املالقي الوهم والغلط يف العني إىل اخلليل نفسه. ٥٧املصدر نفسه ص  )٢(

  .٤٦٥، ص)م١٩٨٥(دار القلم، دمشق، ، ٢حتقيق أمحد اخلراط، ط 
  .٥٧املصدر نفسه ص  )٣(
، )م١٩٨٧(، شرح وتعليق حممد جاد املوىل وآخرين، املكتبة العصرية، صـيدا بـريوت،   "املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: "السيوطي )٤(

  .٧٧ـ١/٧٦
  .١/٧٧املزهر يف علوم اللغة وأنواعها : عبد، والسيوطي ٣/٢٧٣، )د ت(، دار صادر، بريوت، "لسان العرب: "ابن منظور )٥(
  .٣/٢٨٨، )د ت(، دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت، ٢، حققه حممد علي النجار، ط "اخلصائص: "ابن جين )٦(
  .٣/٢٨٨املصدر نفسه  )٧(



 ٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

، )ُمختََصرِ العـينِ (؛ َصاِحُب )هـ ٣٧٩ت (كرٍ ُمَحّمُد بُن الَحَسنِ الزَُّبيِديُّ اَألنَدلُِسيُّ ومن َهُؤالِء َأيًضا َأُبو َب  
َما وقََع فيه مـن   )١(ومن الّدِليلِ على كَوِنِه ِلغَيرِ الخليلِ َأّن َجِميَع… ِإنّه ال َيِصّح َأنُّه لَُه، وال َيثُبتُ عنُه : "قَاَل فيه

و على َمذَهبِ الكوفّييَن، وبِِخالِف َمذَهبِ الَبصرِّييَن، على ِخالِف َما ذَكََرُه ِسيَبويِه عن الخليلِ، َمَعاِني النّحوِ ِإنَّما ه
  .  )٢("وِسيَبويِه َحاِمُل ِعلمِ الخليلِ

وفـي  " ، )العينِ(الذي كَاَن ُيَرّدُد، ِإذَا َما نَقََل عن ِكتَابِ ) هـ ٣٩٥ت (ومن َهُؤالِء كَذلك َأحَمُد بُن فَارِسٍ   
  .)٣("الِكتَابِ الَمنُسوبِ إلى الخليلِ

، في النّوعِ )الُمزِهرِ في ُعلُومِ اللّغَِة وَأنواِعَها(، ولَخَّص َما َسَبقَ في ِكتَابِِه )هـ ٩١١ت (ثُّم َجاَء الّسُيوِطّي   
؛ ِلـذلك  )٥(، ولم َيكَّملُه)العينِ(َل ِكتَابِ ، وخَلََص إلى َأّن الخليَل َعِمَل َأّو)٤(اَألّولِ، في الَمسَألَِة الّساِدَسةَ َعشَْرةَ منُه

 .  )٦( )"العينِ(وذَكََر َصاِحُب كتابِ : "تََراُه َأحَيانًا ال ُيَصّرُح بِاسمِ ُمَصنِّفِه، َبل َيكتَفي بِالقَولِ

، وفي ِنسـَبِتِه  )العينِ( وال ُأرِيُد َأن َأخُوَض في هذه الَمسَألَِة، فََما َسَبقَ ِإشَاَراتٌ َدوالُّ على الطّعنِ في ِكتَابِ  
نَفِسِه، ُمتِّخذًا َبعَض َما َجاَء فيه ) العينِ(إلى الخليلِ، كََما َأّن الَبحثَ في ُمجَمِلِه َيسَعى إلى هذه الغَاَيِة، ُمحتَِكًما، إلى 

َأوَضَح الطُّرِق إلى الخليلِ، ُمستَِعينًا،  ِلِسيَبويِه، من ِعلمِ الخليلِ، ِلكَوِنِه) الكتَاُب(من آَراٍء، ُمقَارِنًا ذلك بَِما َحفََل بِِه 
  .من ِحينٍ إلى ِحينٍ، بَِما تَنَاثََر من آَراٍء خَِليِلّيٍة ُهنَا وُهنَاَك

، َأو َما )٧(، ووَجدتُ ِخالفَُه)العينِ(وقد ُبِنَي َهذَا الَبحثُ من َمَساِئَل في الَعَربِّيِة، ِمّما نَّص َعلَيِه َصاِحُب كتابِ   
، َمنُسوًبا إلى الخليلِ، َأو إلى الَبصرِّييَن بِِإجَماعٍ، ِلكَونِ الخليلِ واِحًدا مـنُهم،  )العينِ(، في غَيرِ كتابِ َما ُيَعارُِضُه

ـ  َأَضُعَها َبيَن َأيِدي الُمَحقِّقيَن، وُعلََماِء الَعَربِّيِة، ُمَؤّمالً اِإلفَاَدةَ منَها، إلى َجاِنبِ َما لََديهِم، َرَجاَء ولٍ الُوُصولِ إلى قَ
  .، للخَليلِ، َأو ِلغَيرِه)العينِ(فَصلٍ، وَرأيٍ قَاِطعٍ في َأمرِ ِنسَبِة كتابِ 

  .فيَها عن الخليلِ، َأو عن الَبصرِّييَن) العينِ(وَهذَا َبَياٌن ِللقََضاَيا، والَمَساِئلِ الِّتي افتََرقَ َصاِحُب كتابِ 

                                                           
  .خالصة البحث: ينظر. ليس بإطالق، فهناك مسائل عديدة جاءت وفق مذهب البصريني )١(
  .٢/٣٧٨، )م١٩٩٤(، دار الفكر، بريوت، "ظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف ال: "حاجي خليفة)٢(
. ٤٣٧، ٣٥٣، ١/٣٤٦، )م١٩٦٩(، البايب احللـيب، القـاهرة،   ٢، حتقيق وضبط عبد السالم هارون، ط "مقاييس اللغة: "ابن فارس )٣(

  .٢٦، ص )د ت(، حتقيق السيد أمحد صقر، عيسى البايب احلليب، القاهرة، "الصاحيب: "وينظر
  .١/٧٦املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، : السيوطي )٤(
  .١/٧٧املصدر نفسه  )٥(
  .٢/٢١٢،  )م١٩٩٢(، حتقيق عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، "مهع اهلوامع: "السيوطي )٦(
ى مذهب الكـوفّيني، وخبـالف مـذهب    سبقت اإلشارة إىل قول أيب بكر األندلسي إن مجيع ما وقع فيه من معاين النحو إمنا هو عل )٧(

  .البصريني على خالف ما ذكره سيبويه عن اخلليل وسيبويه حامل علم اخلليل
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  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

، في َمنـعِ َصـرِف   )العينِ(َهذَا االفِتَراِق التَعِليُل الوارُِد في كتابِ  لََعّل َأبَرَز القََضاَيا، وَأوَضَح اَألِدلِّة على  .١
  .َأشَياَء

أنَّ األصَل صرفُ أشياَء لكوِنها على حدِّ فَيٍء وأفياٍء، أي على وزنِ أفعـالٍ،  ) العينِ(يرى صاحُب كتابِ   
شَّيٌء، بِـوزنِ فَيِعـلٍ،   : َأصَل بِنَاِء شَيٍء"َأّن  في منِعها تَتََمثُّل فيولكنَّ العرَب منعتَها من الصرِف، والعلّةُ عنَده 

فَلَّما كَاَن الشّيُء ُمخَفّفًا، وهـو اسـُم   .. .  ولَِكنُّهم اجتََمُعوا قَاِطَبةً على التّخفيِف، كََما اجتََمُعوا على تَخفيِف َمّيٍت،
: َأشِيَئاُء، ولَِكـن : ُه، كََما خُفّفَ واِحَدتُُه، ولَم َيقُولُوااآلَدِمّييَن، وغَيرِِهم من الخَلِق، ُجِمَع على فَعالء، فَخُفّفَ َجَماَعتُ

َمـّدِة   َأشَياء، والَمّدةُ اآلِخَرةُ زَِياَدةٌ، كََما زِيَدت في َأفِعالَء، فَذََهَب الّصرفُ ِلُدخُولِ الَمّدِة في آِخرَِها، وهـو ِمثـلُ  
 )٢(َمّدةٌ َزاِئَدةٌ فََمرجُِعُه إلى التّأِنيِث، فَِإنُّه ال َينَصرِفُ في َمعرِفٍَة وال، وكُّل اسمٍ آِخُرُه )١(َحمَراَء، وَأسِعَداَء، وَعَجاَساَء

  .)٣("نَِكَرٍة
وقَاَل قَـوٌم فـي   : "قَاَل. غَيرِ َأن ُيَسّمَيُهمتَعِليالً آخََر، َمنُسوًبا إلى قَومٍ، من ) العينِ(ثُّم ُيورُِد َصاِحُب كتابِ   
: َأشَاواتٌ، وقَـاَل َبعُضـُهم  : َأشِيَئاء، وقَاَل َبعُضُهم: اختَلَفَت في َجمعِ الشّيِء، فَقَاَل َبعُضُهمِإّن الَعَرَب لَّما : َأشَياَء

فَيٍء وَأفَياٍء، ونَحوِِه، وَجاَء ُمختَِلفًا، ُعِلَم َأنُّه قَد قُِلـَب عـن َحـّدِه، وتُـرَِك     : على طَرِيقَِة )٤(َأشَاوى، ولَّما لَم َيجِْئ
  .  )٥("َصرفُُه
). العينِ(ثبِتُ ِسيَبويِه عن الخليلِ نَصا، تَجُِد فيه اخِتالفًا َبّينًا في َأصلِ َأشَياَء، ووزِنَها َعّما َجاَء في كتابِ وُي  
   .  )٦("وزعَم الخَلِيُل َأّن َأشَياَء َمقلُوَبةٌ كَِقِسيٍّ:" قَاَل

، وهو ُيشَابُِه الّرأَي )٧( )التّهِذيبِ(فيه نَصا، َأثَبتَاُه من تََدخّال في نَّصه، وَأقَحَما ) العينِ(غَيَر َأّن ُمَحقّقَي كتابِ   
َأشَياُء اسٌم ِللَجِميعِ، كََأّن : وقَاَل الخليُل: "والنّصُّ هو. الّرأَي الذي نَقَلَُه ِسيَبويِه عن الخليلِ، في َأصلِ أشَياَء، ووزِنَها

                                                           
  .عجس ٦/١٣١لسان العرب : ابن منظور. اإلبل العظام املََسان: العجاساء )١(
  .وال نكدة: يف املطبوع )٢(
، وزارة الثقافـة واإلعـالم، دار   ٢املخزومي وإبراهيم السامرائي، ط  العني، حتقيق مهدي: اخلليل بن أمحد ،"العني: "اخلليل بن أمحد )٣(

  .شيء ٢٩٦ـ٦/٢٩٥، )م١٩٨٦(ومكتبة اهلالل، بغداد، 
  .جييء: يف املطبوع )٤(
  .شيء ٦/٢٩٦العني، : اخلليل بن أمحد )٥(
  .٣/٥٦٤، )م١٩٧٧(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ٢الكتاب، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، ط : سيبويه )٦(
وهو أشهر مـن أن  . ١١/٤٤٠يبدو أن رأي اخلليل سقط من األصول، فأثبتناه من التهذيب : "قال احملققان بعد أن أثبتا نص التهذيب )٧(

  .يشك فيه) من أين: يف املطبوع(



 ٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

لَفَعاَء، كََما قَلَُبوا َأنـُوق  : الَهمَزةُ اُألولَى إلى َأّولِ الكَِلَمِة، فَُجِعلَتفَعالء شَيَئاء، فَاستُثِقلَِت الَهمَزتَانِ، فَقُِلَبت : َأصلَُه
  .  )١("ِقِسّي: َأينُق، وكََما قَلَُبوا قُُووس فَقَالُوا: فَقَالُوا

ثبِتَ َرأَيُه، َأو َأن َيسقُطَ َرأَي اآلخَرِيَن في َأشَياَء، وَأال ُي) العينِ(وِمّما ُيِثيُر الغََراَبةَ َأن ُيثبِتَ الخليُل في كتابِ   
  .  )٢(َرأُيُه منُه، على الّرغمِ من اشِتَهارِ َرأيِ الخليلِ، وذُُيوِعِه َبيَن الُعلََماِء

  
َيَرى َأّن الِعلّةَ في تَسِكينِ َياِء َما كَاَن اسِمينِ وُجِعال اسًما واِحًدا ) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأّن َصاِحَب كتابِ   .٢

وَمعِدي كَرِب، َمن َجَعلَُه َمفِعالً :"قَاَل. ةُ َصدرِِه َياٌء، ِهي تََحّرُك َما قَبَل الَياِء، ِإذ لَو كَاَن َما قَبلََها َساِكنًا لَفُِتَحتِنَهاَي
لى الَباِء، وَسكّنُوا َياَء فَِإنُّه َيكُوُن لَُه َمخَرٌج من الواوِ والَياِء َجِميًعا، ولَِكنُّهم َجَعلُوا اسَمينِ اسًما، فََصاَر اِإلعَراُب ع

  .  )٣("وكَذلك كُّل اسَمينِ ُجِعال اسًما واِحًدا. َمعِدي ِلتََحّرِك الّدالِ، ولو كَانَِت الّداُل َساِكنَةً لَنََصُبوا الَياَء
ارِقًا التّعِليَل الوارَِد فـي  ، وَسَأَل الخليَل عن ذلك، فََجاَء تَعِليلُُه ُمفَ)الِكتَابِ(ونَاقَشَ ِسيَبويِه الَمسَألَةَ نَفَسَها في   
، وُملَخُّصُه َأّن َصدَر َهذَا الُمَركّبِ ُمعتَلٌّ بِالَياِء، وَأّن الَياَء َسكَنَت ِإّما تَشبِيًها بِاَألِلِف في َحالِ النّصبِ). العين(كتابِ 

وَسَألتُ الخليَل عن الَياَءاِت ِلَم لَـم تُنَصـْب فـي    " :الّزاِئَدِة َحشًوا، وَهذَا كَالُم ِسيَبويِه )٤(وِإّما تَشبِيًها بَِياِء َدرَدبِيسٍ
شَّبهوا هـذه  : َرَأيتُ َمعِد يكَرِبٍ، واحتََملُوا َأَياِدَي َسًبا؟ فَقَاَل: َموِضعِ النّصبِ، ِإذَا كَاَن اَألّوُل ُمَضافًا، وذلك قَولَُك

َما َعّروا اَألِلفَ منُهَما من النّصبِ َأيًضا، فَقَالَِت الشّـَعَراُء  الَياَءاِت بَِأِلِف ُمثَنًّى َحيثُ َعّروَها من الّرفعِ والَجّر، فَكَ
  :)٥(َحيثُ اضطُّروا، وهو ُرؤَبةُ

  َسّوى َمَساِحيهِّن تَقِطيطَ الُحقَق   
  :وقَاَل َبعُض الّسعِدّييَن

  َيا َداَر ِهنٍد َعفَت ِإال َأثَافيَها  

                                                           
  .شيء ٢٩٧ـ٦/٢٩٦العني، : اخلليل بن أمحد )١(
، وأبو جعفر ٢/٢١٢، )م١٩٩٤(، دار احلديث، القاهرة ١اجلليل عبده شليب، ط ، شرح وحتقيق عبد "معاين القرآن وإعرابه: "الزجاج )٢(

إمالء مـا مـن بـه    : "، والعكربي٢/٤٢، )هـ١٣٩٧(، حتقيق زهري غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد، "إعراب القرآن: "النحاس
ـ ١٣٨٩(، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، ٢، تصحيح وحتقيق إبراهيم عطوة عوض، ط "الرمحن ، وأبـو الربكـات   ١/٢٢٧، )هـ
، ١/٣٠٦، )م١٩٨٠(، حتقيق طه عبد احلميد طه، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، "البيان يف غريب إعراب القرآن: "األنباري

  .٤/٢٨، )د ت(، مطابع النصر احلديثة، الرياض، "البحر احمليط: "وأبو حيان
  .عدو ٢/٢١٧العني، : اخلليل بن أمحد )٣(
  .دردبس ٦/٨١لسان العرب : ابن منظور. الداهية، والشيخ اهلم، والعجوز، واسم خرزة: الدردبيس )٤(
  .١٠٦ديوانه ص  )٥(



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ا الَموِضعِ بِذَا؛ َألنُّهم َيجَعلُوَن الشّيَئينِ َهُهنا اسًما واِحًدا، فَتَكُوُن الَياُء وِإنَّما اختُّصت هذه الَياَءاتُ في َهذَ. ونَحُو ذلك
ُيَحّركُوَها كَتَحرِيِك  غَيَر َحرِف اِإلعَرابِ، فَُيَسكّنُونََها، وُيشَّبهونََها بَِياٍء َزاِئَدٍة َساِكنٍَة، نَحو َياِء َدرَدبِيسٍ وَمفَاِتيَح، ولَم

 العِتالِلَها، كََما لَم تَُحّرْك قَبَل اِإلَضافَِة، وُحّركَت نَظَاِئُرَها من ِغيرِ الَياَءاِت؛ َألّن ِللَياِء والواوِ َحاالً، الّراِء في شَغََر
ِة اسمٍ واِحٍد في زِلََستََراَها ِإن شَاَء اُهللا، فََألَزُموَها اإلسكَاَن في اِإلَضافَِة َهُهنَا ِإذ قَد تَسكُن فيَما ال َيكُوُن وَما َبعَدُه بَِمن

  .  )١("الشّعرِ
  
تَكُوُن من َأبَرزِ الَمَساِئلِ، الِّتي تَتِّضُح الُمفَاَرقَةُ فيَهـا  " َحتّى"، و"َأو"وتَكَاُد َمسَألَةُ نَاِصبِ الِفعلِ الُمَضارِعِ َبعَد   .٣

إلى َأّن الِفعَل الُمَضارَِع َينتَِصُب ) لعينِا(فَقَد ذََهَب َصاِحُب كتابِ . ، وَرأيِ الخليلِ)العينِ(َبيَن َرأيِ َصاِحبِ كتابِ 
  :)٢(، قَاَل امُرُؤ القيسِ"َحتّى"بَِمعنَى " َأو"وتَكُوُن : " قَاَل". َأن"َأنْفُِسهما، من غَيرِ تَقِديرِ " َحتّى"و" َأو" بِـ 

  انَُحاوُِل ُملكًا َأو نَُموتَ فَنُعـــذََر    فَقُلتُ لَُه ال تَبِك َعينَاَك ِإنَّمـــــا 
  :َيزِيُد بُن ُمَعاوَِيةَ: وقَاَل. َحتّى: َأي

  القَى الِّتي تَشَعُب الِفتَياَن فَانشََعَبا      َحتّى ُيَصاِدفَ َماالً َأو ُيقَاَل فَتًى 
  .  )٣(" "َحتّى"كََما َينِصُبوَن بِـ " َأو"فََينِصُبوَن بِـ 

فَقَد ذََهَب الخليـُل إلـى َأّن   ). العينِ(يٌد عن َرأيِ َصاِحبِ كتابِ َأّما َرأُي الخليلِ، كََما َينقُلُُه عنُه ِسيَبويِه، فََبِع  
اعلَم َأّن َما انتََصَب َبعـَد   : "قَاَل ِسيَبويِه في َبابِ َأو. ُمضَمَرةً" َأن"َينتَِصُب بِـ " َحتّى"و " َأو"الِفعَل الُمَضارَِع َبعَد 

وَسَألتُ الخليَل عن قَوِلِه ـ  .. .  َصَب في الفَاِء والواوِ على ِإضَمارَِها، كََما انتَ"َأن"فَِإنُّه َينتَِصُب على ِإضَمارِ " َأو"
وَما كَاَن ِلَبشَرٍ َأن ُيكَلَّمُه اُهللا ِإال وحًيا َأو من وَراِء ِحَجابٍ َأو ُيرِسَل َرُسـوالً فَُيـوِحَي بِِإذِنـِه َمـا     {َعّز وَجّل ـ  

هذه لَم َيكُـْن  " َأن"ولو كَانَت هذه الكَِلَمةُ على . ِسوى هذه الِّتي قَبلََها" َأن" ، فََزَعَم َأّن النّصَب َمحُموٌل على)٤(}َيشَاُء
كَاَن في َمعنَى ِإال َأن ُيوِحَي، وكَاَن َأو ُيرِسَل ِفعالً ال } ِإال وحًيا َأو من وَراِء ِحَجابٍ{: ِللكَالمِ وجٌه، ولَِكنُّه لَّما قَاَل

ِإال وحًيا وِإال َأن ُيرِسـَل  : ِإال َأن ُيوِحَي َأو ُيرِسَل؛ َألنُّه لَو قَاَل: هذه، كََأنُّه قَاَلَيجرِي على ِإال، فَُأجرَِي على َأن 
ِإال : َأو ِإال ُيرِسَل، فَكََأنُّه قَاَل: كَاَن َحَسنًا، وكَاَن َأن ُيرِسَل بَِمنزِلَِة اِإلرَسالِ، فََحَملُوُه على َأن، ِإذ لَم َيُجْز َأن َيقُولُوا

  .  )٥("و َأن ُيرِسَلوحًيا َأ

                                                           
  .٢/٨٥، )هـ١٣٩٩(دار الكتب العلمية، بريوت،  ،شرح الكافية: الرضي: وينظر. ٣٠٧ـ٣/٣٠٥الكتاب : سيبويه )١(
  .٦٦ديوانه ص  )٢(
  .أو ٤٣٩ـ٨/٤٣٨العني، : اخلليل بن أمحد )٣(
  .  ٥١سورة الشورى اآلية  )٤(
  .٤٩-٣/٤٦الكتاب : سيبويه )٥(



 ٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

ِسرتُ إلـى َأن َأدخُلََهـا،   : ِسرتُ َحتّى َأدخُلََها، كََأنَّك قُلتَ: وذلك قَولَُك.. .  : "وقَاَل ِسيَبويِه في َبابِ َحتّى  
وَهذَا . ِإذَا كَاَن غَاَيةً َجرٌّ فَالِفعُل ِإذَا كَاَن غَاَيةً نَصٌب، واالسُم. فَالنّاِصُب ِللِفعلِ َهُهنَا هو الَجاّر ِلالسمِ ِإذَا كَاَن غَاَيةً

وُيَؤكُّد ذلك نَقُل َجَماَعٍة من النّحوِّييَن ِإجَماَع الَبصرِّييَن على َأّن الِفعَل َبعَد َحتّى َمنُصوٌب بِتَقِديرِ  .  )١("قَوُل الخليلِ
  .  )٢("َأن"

َحرفَـانِ   )٤("َحتّـى "، و )٣("َأو"ذيَن ذََهُبوا إلى َأّن َيتِّفقُ َمَع الكوفّييَن ال) العينِ(وَما ذََهَب ِإلَيِه َصاِحُب كتابِ   
  ".َأن"َينِصَبانِ الِفعَل الُمَضارَِع َأَصالَةً من غَيرِ تَقِديرِ 

  
  َألَةُ َعَملِ ِإّن وَأخَواِتهِاومن هذه الَمَساِئلِ الِّتي اختَلَفَا في النّظَرِ ِإلَيَها َمس  .٤

وِإّن وَأّن : "قَـالَ . ُر على نَِصبِ َأسَماِئَها فَقَـط َأّن َعَمَل ِإّن وَأّن َيقتَِص)  العينِ( فَظَاِهُر كَالمِ َصاِحبِ كتابِ 
يعتَمـُد َعلَيـِه، َأو   ثَِقيلَةٌ، َمكُسوَرةُ اَألِلِف وَمفتُوَحةُ اَألِلِف، وِهَي تَنِصُب اَألسَماَء، فَِإذَا كَانَت ُمبتََدًأ لَيَس قَبلََها شَيٌء 

َد كَالمٍ قَد تَّم وَمَضى، فََأتَيتَ بَِها َألمرٍ َيعتَِمُد َعلَيَها كََسرتَ اَألِلفَ، وفيَما ِسـوِى ذلـك تَنِصـُب    كَانَت ُمستَأنَفَةً َبع
  .ولو َأنَّها تَعَمُل الّرفَع في َأخَبارَِها لَنَّص على ذلك .  )٥("َأِلفََها

                                                           
هذا باب احلروف اليت تضمر فيها أن وذلك الالم اليت يف : "ويوضح سيبويه هذا الكالم يف موضع آخر بقوله. ٣/١٧الكتاب : سيبويه )١(

وأن ههنا مضمرة، ولو مل تضمرها لكان الكالم حىت تفعل ذاك، فإمنا انتصب هذا بأن، : جئت ِلتفعلَ، وحّتى، وذلك قولك: قولك
  .٦ـ٣/٥الكتاب : ينظر سيبويه". حماال، ألن الالم وحىت إمنا يعمالن يف األمساء، فيجران، وليسا من احلروف اليت تضاف إىل األفعال

، مسألة رقـم  )د ت ( كر، بريوت، ، دار الف"اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفّيني: "أبو الربكات األنباري )٢(
د (، عامل الكتب، بريوت، ومكتبة املتنيب، القاهرة، "شرح املفصل: "، وابن يعيش٢/٢٤٠شرح الكافية، : ، والرضي٥٩٨، ص ٨٣
، عامل الكتـب، بـريوت،   ١، حتقيق طارق اجلنايب، ط "ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة: "، والزبيدي٧/١٩،  )ت
  .١٥٤ـ١٥٣، ص )م١٩٨٧(

، دار املريخ، الريـاض،  ١، حتقيق محزة النشريت، ط "إصالح اخللل الواقع يف اجلمل: "، والبطليوسي٢١٣رصف املباين، ص : املالقي )٣(
  .٤٩، ص )م١٩٧٩(

، حتقيق "لنحاةتذكرة ا: "، وأبو حيان٧/١٩شرح املفصل، : ، وابن يعيش٥٩٧، ص ٨٣اإلنصاف مسألة رقم : أبو الربكات األنباري )٤(
، شرح حممـد  "املويف يف النحو الكويفّ: "، والكنغراوي٤٣٨، ص )م١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١عفيف عبد الرمحن، ط 

، عـامل الكتـب،   ٢، ط "معاين القرآن: "الفراء: وينظر. ١١٦، ص )هـ١٣٧١(هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي بدمشق، 
، حتقيق عبد السالم هارون، ط "شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات: "وأبو بكر األنباري ،١٣٣ـ١/١٣٢، )م١٩٨٠(بريوت، 

  .٣٧٣، ص )م١٩٨٠(، دار املعارف، القاهرة، ٤
  .أن ٨/٣٩٦العني، : اخلليل بن أمحد )٥(



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

فَقَد نَقََل عنُه َصَراَحةً َأنَّها تَعَمـُل  . َرَدُه َصاِحُب العينوَيتََعاَرُض َما نَقُلَُه ِسيَبويِه عن الخليلِ َمَع ظَاِهرِ َما َأو  
الّرفَع والنّصَب، كََما َعِملَت كَاَن الّرفَع والنّصَب : وزعَم الخليُل َأنَّها َعِملَت َعَملَينِ: "قَاَل. ينِ؛ الّرفَع والنّصَبَعَملَ

  .  )١("كَاَن َأخَاَك َزيٌد: ِحيَن قُلتَ
َيتِّفقُ َمَع َمذَهبِ الكوفّييَن الذيَن َيَروَن َأّن ِإّن وَأخَواِتَها تَعَمُل النّصـَب فـي   ) العينِ(كتابِ  وَمذَهُب َصاِحبِ  

  .  )٢(َأسَماِئهِّن، وال َعَمل لَُهّن في َأخَبارِِهّن، وِإنَّما ُهنَّ َبواٍق على َرفِعَها
  
: " قَـالَ . َأَداةٌ َعاِملَةٌ، تَرفَُع االسَم َبعـَدَها ) َحيثُ(ى َأّن ذََهَب إل) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأّن َصاِحَب كتابِ   .٥

: َحيثُ، الثّاُء َمضُموَمةٌ، وهو َأَداةٌ ِللّرفعِ، َيرفَُع االسَم َبعَدُه، ولُغَةٌ ُأخـَرى : ِللَعَربِ في َحيثُ لُغَتَانِ، واللّغَةُ الَعاِلَيةُ
  .  )٣("َحوثُ

الكوفّييَن في ِإعَمالِ هذه اَألَداِة الّرفَع فيَما َبعَدَها، وُيَعارُِض َمذَهَب الَبصـرِّييَن،   وَهذَا الَمذَهُب ُيواِفقُ َمذَهَب  
وَحيثُ، وِإذ، وِإذَا، هذه الُحُروفُ .. .  َهل، وَبل، ولوال،): "تَذِكَرِة النَّحاِة(َجاَء في . ومنُهم الخليُل، في َعَدمِ ِإعَماِلَها

سَماَء، واَألخَباَر ِعنَد الكوفّييَن، وِعنَد َأهلِ الَبصَرِة ال َعَمَل لََها الَبتّةَ، وِإنَّما َيقَُع َبعَدَها ُمبتََدٌأ والظُّروفُ كُلَّها تَرفَُع اَأل
  .)٤("وخََبٌر، وهو اَألَصّح

  
وَأّما : "قَاَل. يَجابِتَقَُع َزاِئَدةً في اِإل) من(ذََهَب إلى َأّن ) العين(ومن هذه الَمَساِئلِ، َأيًضا، َأّن َصاِحَب كتابِ   .٦

: فَفيـه قَـوالنِ   ، )٥(}وُينَّزُل من الّسَماِء من جَِبالٍ فيَها من َبَرٍد فَُيِصيُب بِِه َمن َيشَاُء {: قَوُل اِهللا ـ َجّل وَعّز ـ   
) من(من جَِبالٍ فيَها َبَرٌد، و وُينَّزُل من الّسَماِء: وُينّزُل من الّسَماِء من َأمثَالِ جَِبالٍ فيَها من َبَرٍد، والثّاِني: َأَحُدُهَما
  .، َأي َزاِئَدةٌ)٦("ِصلَةٌ

                                                           
  .٢/١٣١الكتاب : سيبويه )١(
اإلنصاف : ، وأبو الربكات األنباري١/٢٣٠، )م١٩٨٥(وت، ، بري١، حتقيق عبد احلسني الفتلي، ط "األصول يف النحو: "ابن السراج )٢(

، حتقيق ودراسة عبد الرمحن العثيمني، ط "التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفّيني: "، والعكربي١٧٦، ص ٢٢مسألة رقم 
، حتقيق وتقدمي "ملفصلاإليضاح يف شرح ا: "، وابن احلاجب٣٣، ص ١١، مسألة رقم )م١٩٨٦(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١

، دراسة "شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية: "، وابن هشام١/٢٠٨، )هـ١٤٠٠(موسي بناين العليلي، مطبعة العاين، بغداد، 
  .٢/١٥٥مهع اهلوامع : ، والسيوطي٢/١٤، )م١٩٧٧(وحتقيق هادي هنر، مطبعة اجلامعة، بغداد، 

  .وثح ٣/٢٨٥العني، : اخلليل بن أمحد )٣(
، مطبعة النسر ١، ط ١، وارتشاف الضرب، حتقيق مصطفى أمحد النماس، ج ٦٤٤ص : وينظر. ٣١٨تذكرة النحاة، ص : أبو حيان )٤(

  .١/١٥٥، والبحر احمليط ٢/٢١، )م١٩٨٧(، مطبعة املدين، القاهرة، ١، ط ٢الذهيب، و ج 
  .والصواُب ما أثبتنا. الزايوينـزِل، بتخفيف : ُضبطت) العني ( ويف . ٤٣سورة النور اآلية  )٥(
  .برد ٨/٢٨العني، : اخلليل بن أمحد )٦(



 ٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

َمنَع زَِياَدِتَها في الواجِبِ تَأِكيـًدا علـى َأّن َرأَي    )٢(ِسوى اَألخفَشِ )١(ولََعّل في نَقلِ النّحوِّييَن عن الَبصرِّييَن  
  .تََها في الواجِبِالخليلِ في هذه الَمسَألَِة هو َرأُي الَبصرِّييَن، وَأنُّه َمنََع زَِياَد

  .)٣(َيتِّفقُ َمَع َمذَهبِ الكوفّييَن الذيَن ذََهُبوا إلى َجوازِ زَِياَدِتَها في الواجِبِ) العينِ(وَمذَهُب َصاِحبِ كتابِ   
  
ذَا ِلَمـا  ِإذ ِلَما َمَضى، وقد َيكُوُن ِلَمـا ُيسـتَقَبُل، وإِ  " ذَكََر َأّن ) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأّن َصاِحَب كتابِ   .٧

وَسـَألتُُه  : "قَاَل. غَيَر َأّن ظَاِهَر نَقلِ ِسيَبويِه عن الخليلِ َأّن ِإذ ِلَما َمضى فَقَط، وِإذَا ِلَما ُيستَقَبُل .  )٤("ُيستَقَبُل
ذكُُر ِإذ تَقُوُل، فَـِإذَا فيَمـا   َأتَ: الِفعُل في ِإذَا بَِمنزِلَِتِه في ِإذ، ِإذَا قُلتَ: عن ِإذَا، َما َمنََعُهم َأن ُيَجاُزوا بَِها؟ فَقَاَل

  .  )٥("تَستَقبُِل بَِمنزِلَِة ِإذ فيَما َمَضى
من َأّن ِإذ تََأِتي ِلَما ُيستَقَبُل، َجَعلَُه ابُن ِهشَامٍ وجًها من َأوُجِه ِإذ، وذَكَـَر َأّن  ) العينِ(وَما َأثَْبتَُه َصاِحُب كتابِ   

  .  )٦("الُجمهوَر ال ُيثبِتُوَن َهذَا الِقسَم"
  
، و، وفُو، وَأخُو، وَحُمـو، وامـرؤٌ  ذ: ذََهَب إلى َأّن نَحو) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأيًضا َأّن َصاِحَب كتابِ   .٨

 )٧(ولَيَس في كَالمِ الَعَربِ شَيٌء َيكُوُن ِإعَراُبُه على َحرفَينِ غَيُر َسبعِ: "وابنٌُم، َيكُوُن ِإعَراُبُه على َحرفَينِ، قَاَل
  .وَمعنَى َهذَا َأنَّها ُمعَرَبةٌ من َمكَانَينِ .  )١("وابنٌُم ، )٨(ذُو، وفُو، وَأخُو، وَحُمو، وامُرٌؤ: ، وُهّنكَِلَماٍت )٧(َسبعِ

  .َمكَانَينِ

                                                           
، حتقيق صـاحب أبـو جنـاح، العـراق،     "شرح مجل الزجاجي: "، وابن عصفور٢/٣٤إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس: ينظر )١(

، ٣٩١ملعـاين، ص  رصف املباين يف شرح حـروف ا : ، واملالقي٦/٧٩البحر احمليط : ، وأبو حيان٤٨٥ـ١/٤٨٤، )هـ١٤٠٠(
، ٢، حتقيق فخر الدين قبـاوة وحممـد فاضـل، ط    "اجلىن الداين يف حروف املعاين: "، واملرادي٤/٢١٥مهع اهلوامع، : والسيوطي

  .٣١٨، ص )د ت(منشورات دار اآلفاق اجلديدة 
  .٢٢٣، ٢٠٩، ٩٩ـ٩٨، ص )م١٩٨٢(، ٢، حتقيق فائز فارس، ط "معاين القرآن: "األخفش )٢(
شرح الكافية، : ، والرضي٦/٧٣، و ٢/٥٦، و ١/٤٢٤م،  ١٩٦٧، دار الكتاب العريب، مصر، ٣اجلامع ألحكام القرآن، ط : القرطيب )٣(

، حتقيق نظيف حممد خواجة، فرانتس شتاينر "حاشية على شرح بانت سعاد: "، والبغدادي٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٩، ٢/٥٥، و ١/٢٣٨
ن أحدا من البصريني والكوفّيني ال جييز زيادة من يف الواجب إال األخفش بل إن أبا حيان ذكر أ. ٤٥٨، ص )م١٩٨٠(بفيسبادن، 

: محـدي اجلبـايل  : وأشري إىل أن هناك اضطرابا يف نقل مذهب الكوفّيني يف هذه املسألة ينظـر . ١٠٥، ١/٩٨البحر احمليط : ينظر
  . ا بعدهاوم ٤٨٨، ص )م١٩٩٥(، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، "اخلالف النحوي الكويفّ"

  .إذ، إذا٨/٢٠٤العني : اخلليل بن أمحد )٤(
  .٣/٦٠الكتاب : سيبويه )٥(
، ص )م١٩٧٢(،دار الفكر، بـريوت،  ٣، حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، ط "مغين اللبيب عن كتب األعاريب: "ابن هشام )٦(

١١٣.  
  .مل يذكر إال سّتا، والظاهر أن السابعة هي أبو )٧(
  .يف املطبوع وامرٌء، والصواب ما أثبتُرمست  )٨(



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

َأّن نَحو هذه اَألسَماءِِ ُمعـَرٌب   )٢(ُيواِفقُ الَمشهوَر من َمذِهبِ الكوفّييَن) العينِ(وَما ذََهَب ِإلَيِه َصاِحُب كتابِ   
  .)٣(ُجمهورِ الَبصرِّييَن َأّن نَحَو هذه اَألسَماِء ُمعَرٌب من َمكَانٍ واِحٌدمذهب ُض من َمكَانَينِ، وُيَعارِ

  
  ا تَوجِيُه قَولِ امرِِئ القَيسِومنَها َأيًض  .٩

  )٤(َأكَّب على َساِعَديِه النِّمر    لََها َمتنَتَانِ خَظَاتَا كََما 
ِت من الَعَربّيِة، فَذَكََر َرأَيينِ، ظَاِهُرُهَما َيُدّل على َأنُّهَما لَيَسا َما في َهذَا البِي) العينِ(فَقَد َعَرَض َصاِحُب كتابِ   

، فََحذَفَ النّوَن ِللتَخفيِف، وثَاِنيهَِما َأنُّه َأَراَد خَظَاتَا، فَلَّما تََحّركَِت التّاُء َأَعاَد اَألِلـفَ  )خَظَاتَانِ(َأَحُدُهَما َأنُّه َأَراَد . لَُه
كُفّ نُوُن خَظَاتَـا،  : وقَاَل َبعُض النّحوِّييَن: قَاَل.. .  : "وَهذَا كَالُمُه. والفَتَحِة، والِقَياُس َأن تُتَرَك من َأجلِ الَحَركَِة

فَنََصـَب   ، )٥(}الُمِقيِمي الّصـالةَ {: وعلى َهذَا الكَفّ ِقَراءةُ َمن قََرَأ. اللّذَا، وُهم ُيرِيُدوَن اللّذَانِ: كََما قَالُوا في الّرفعِ
خَظَاتَا؛ َألّن الواِحَدةَ : خَظَا، وقَالُوا ِللَمرَأتَينِ: َبل ُأخرَِجت على َأصلِ التّصرِيِف، كََما تَقُوُل ِللذّكَرِ: وُيقَاُل. الةَالّص

في الِقَيـاسِ َأن   خَظَاتَا وغََزتَا، كَاَن{: َحّركَِت التّاُء في قَوِلَكخَظَت، وغََزت، فَتُسِقطَ اَألِلفَ التّاُء، فَلَّما تَ: ُيقَاُل لََها
  .  )٧("على َعِقبِ ِفعلِ الواِحِد، فََألَزُموا طَرَح اَألِلِف )٦(}تُتَرَك اَألِلفُ َمكَانََها خَظَتَا وغََزاتَا، ولَِكنُّهم َبنَوا التّثِنَيةَ

الّرأَيانِ، َأو َأَحُدُهَما ِللخَِليلِ لََما  ولو كَاَن .  )٩(والثّاِنَي عن الِكَساِئّي ، )٨(ونَقََل َجَماَعةٌ الّرأَي اَألّوَل عن الفَّراِء  
  .  )١٠(َأغفََل ذلك النَّحاةُ، ولََما َسكَتَ ِسيَبويِه عنُه

                                                                                                                                              
  .ذو ٨/٢٠٧العني، : اخلليل بن أمحد )١(
  .١٠٨اخلالف النحوي الكويفّ ص : محدي اجلبايل: ينظر. للكوفّيني مذهبان آخران يف إعراب هذه األمساء )٢(
، ١/٢٧شرح الكافية : عدها، والرضيوما ب ١١٢٣مهع اهلوامع : ، والسيوطي١٧، ص ٢اإلنصاف مسألة رقم : أبو الربكات األنباري )٣(

  . ٥٧، ص )م١٩٨٥(، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، ١، حتقيق حنا مجيل حداد، ط "شرح عيون اإلعراب: "واجملاشعي
  .١٦٤ديوانه ص  )٤(
  .٣٥سورة احلج اآلية  )٥(
بندا (كما ورد . ترك األلف مكاهنا خظاتا وغزاتاخظتا وغزتا، كان القياس أن ت: ولعل الصواب. ورد هكذا يف املطبوع{  } وما بني  )٦(

  .بدال من بنوا التثنيةَ) التثنيةُ
  .خظو، خظي ٤/٢٩٧العني، : اخلليل بن أمحد )٧(
، ٣٣٨، ص)م١٩٨٠(، مؤسسة الرسـالة،  ٣، حققه وقدم له سعيد األفغاين، ط "اإلفصاح يف شرح أبيات مشكلة اإلعراب: "الفارقي )٨(

، الدار املصـرية للطباعـة والنشـر، القـاهرة،     ١، دراسة وحتقيق مصطفى إمام، ط "شرح أبيات اجلمل احللل يف: "والبطليوسي
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، دار صادر، : خظا، والبغدادي ١٤/٢٣٣لسان العرب، : ، وابن منظور٢٨٥، ص )م١٩٧٩(

  .٣/٣٥٦، )د ت(بريوت، 
، دار الكتب العلمية، ١، ط"املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية: "ميل بديع يعقوبخظا، وإ ١٤/٢٣٣: لسان العرب: ابن منظور )٩(

  .١/٣٠٠، )م١٩٩٢(بريوت، 
، )م١٩٨٣(، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفـاعي بالريـاض،   ٢، حتقيق عبد السالم هارون،  ط"جمالس العلماء: "الزجاجي: ينظر )١٠(

  .٨٦ص



 ٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

من َأّن ِإّياَك ُمكَّونَةٌ من الكَاِف، وِهَي الّضِميُر، ومن ) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َما ذََهَب ِإلَيِه َصاِحُب كتابِ   .١٠
ال تَكُوُن َمَع الّضَماِئرِ؛ الكَاِف والَهاِء، والَياِء في َموِضعِ ) ِإّيا(كَاِف، وكَاَن َيذَهُب إلى َأّن ، وِهَي ِعَماٌد ِلل)ِإّيا(

: َما ِصلَةُ أّيا، ُيجَعُل َمكَاَن اسمٍ َمنُصـوبٍ، كَقَوِلـكَ  : " )١(}َأّياما تَدُعوا {: قَاَل ُمَعلّقًا على قَوِلِه تََعالَى. الَجّر
ِإّياَك َضَربتُ، فَتَكُوُن ِإّيا ِعَماًدا : اسُم الَمضُروبِ، فَِإذَا َأَردتَ تَقِديَم اسِمِه غَيرِ ظُهورِِه قُلتَ َضَربتَُك، فَالكَافُ

 ..".  ِللكَاِف، َألنَّها ال تُفَرُد من الِفعلِ، وال تَكُوُن ِإّيا َمَع كَاٍف، وال َهاٍء، وال َياٍء في َموِضعِ الّرفعِ والَجـرّ 

)٢(  .  
فَقَد نَقََل ِسيَبويِه عن ). العينِ(نَقالً عن الخليلِ، ُيفَارِقُ بَِجالٍء، َما َجاَء في كتابِ ) الِكتَابِ(ّن َما َجاَء في غَيَر َأ  

وَهذَا . اّبِإذَا َبلَغَ الّرُجُل الّستّيَن، فَِإّياُه وِإّيا الشّو: الخليلِ َأّن ِإّيا اسٌم ُأِضيفَ إلى الكَاِف، ِلظُهورِ اِإلَضافَِة في قَوِلهِم
وَحّدثَِني َمن ال َأتّهِـُم  . ِإّياَك نَفِسَك لَم ُأعنفُْه؛ َألّن هذه الكَافَ َمجُروَرةٌ: لَو َأّن َرُجالً قَاَل: وقَاَل الخليُل: " هو النّقُل

  .  )٣("ّبِإذَا َبلَغَ الّرُجُل الّستّيَن، فَِإّياُه وِإّيا الشّوا: عن الخليلِ َأنُّه َسِمَع َأعَرابِيا َيقُوُل
وكُلُّهم، فَيما َأعلَُم، ذَكََر َأّن . وَعَرَض َعَدٌد من النّحوِّييَن هذه الَمسَألَةَ وشََرُحوَها، وذَكَُروا ِخالفَ الُعلََماِء فيَها  

ـ  َي الّضـِميُر،  َمذَهَب الخليلِ هو َأّن ِإّيا اسٌم ُمضَمٌر، ُأِضيفَ إلى الكَاِف، وَأّن َمذَهَب َبعضِ النّحوِّييَن َأّن الكَافَ ِه
  .  )٥(، وهو َمنُسوٌب ِللكوفّييَن)٤(وَأّن ِإّيا ِعَماٌد لََها

  
، في َأصلِ )العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأنّنا نَجُِد افِتَراقًا َبّينًا َبيَن َما نَقَلَُه ِسيَبويِه عن الخليلِ، وَما َجاَء في كتابِ   .١١

ِإن ال تَفَعل ذَاَك فَافَعل : ِإنَّما هو)" العينِ(فََأصُل الِعَباَرِة في كتابِ . منَهاِإّما ال، وفي َبَيانِ الَمحذُوِف : قَوِلهم

                                                           
  .١١٠سورة اإلسراء اآلية  )١(
  .أي ٤٤١-٨/٤٤٠العني، : اخلليل بن أمحد )٢(
  .١/٢٧٩الكتاب، : سيبويه )٣(
: ، والعكربي١/٣١١، )م١٩٥٤(، مطبعة  البايب احلليب مبصر، ١، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، ط "سر صناعة اإلعراب: "ابن جين )٤(

شـرح  : والرضي. ٦٩٥، ص ٩٨ف، مسألة رقم اإلنصاف يف مسائل اخلال: ، وأبو الربكات األنباري١/٦إمالء ما من به الرمحن، 
اجلـىن الـداين،   : ، واملـرادي ١/٢١٢مهع اهلوامع، : ، والسيوطي١/٤٧٤ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان األندلسي٢/١٢الكافية 

، ص )م١٩٨١(، حتقيق عفيف عبد الرمحن، منشورات جامعة الريمـوك،  "فاحتة اإلعراب يف إعراب الفاحتة: "، واإلسفراييين٥٣٦ص
١٦٣.  

" يف ايضاح التسـهيل شفاء العليل ": ، والسلسيلي٦٩٥ص  ٩٨اإلنصاف يف مسائل اخلالف، مسألـة رقـم : أبو الربكات األنباري )٥(
وأشـري إىل أن هنــاك   . ١/١٩٠، )م١٩٨٦"، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمـة،  ١دراسة وحتقيق الشريف عبد اهللا الربكايت، ط 

  .  ٤٩٧اخلالف النحوي الكويفّ، ص : محـدي اجلبايل: ينظـر. ّيني يف أصل إيـاك وفروعـهااضطرابـا يف نقل مـذهب الكوف



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ِلَمٍة ذَا، ولَِكنُّهم لَّما َجَمُعوا َهُؤالِء اَألحُرفَ فَِصرَن في ُمجَرى اللفِظ ُمثقلَةً، فََصاَر ال في آِخرَِها كََأنُّه َعجُز كَ
  .  )١("ِإّما ال فَافَعل ذَا: مٍ طَلَبتَ فيه شَيًئا، فَُرّد َعلَيَك َأمُرَك، فَقُلتَفيَها َضِميُر َما ذَكَرتُ لََك، في كَال

َزَعَم الخليُل، َرِحَمُه اُهللا، َأنُّهم َأَراُدوا ِإن كُنتَ ال تَفَعُل غَيَرُه فَافَعل كَذَا، وكَذَا ِإّما "كََما ) الِكتَابِ(وَأصلَُها في   
  .  )٢("ِتِه في الكَالمِال، ولَِكنُّهم َحذَفُوُه ِلكَثَر

) الِكتَـابِ (، َبعُض ُجملٍَة، َدلّت َعلَيِه ال، و َما ِصلَةٌ، وبَِحَسـبِ  )العينِ(فَالَمحذُوفُ منَها ِإذَن، بَِحسبِ كتابِ   
  . )٣(الُمَعّوُض منُه َما" كَاَن"َبعُض ُجملٍَة، والِفعُل 

َأّن الَحذفَ ) الِكتَابِ(فَالِعلّةُ في ). العينِ(عنُه في كتابِ ) تَابِالِك(وَينَضافُ إلى َما َسَبقَ اخِتالفُ التَعِليلِ في   
َأّن الَحذفَ وقََع ِلِثقَلِ اللفِظ، فََصاَر ال في آِخرِ الِعَباَرِة َعُجـَز  ) العينِ(وقََع في الكَالمِ ِلكَثَرِة االسِتعِمالِ، وفي كتابِ 
  .ا، وُمغِنًيا عنُهالّصيغَِة وِنَهاَيتَها، َداالً على الَمحذُوِف منَه

  
َحرفَانِ َحـّب  " َأّن َأصلََها : َأوَرَد في َأصلِ َحّبذَا قَولَينِ؛ اَألّول) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأّن َصاِحَب كتابِ   .١٢

خَـَر مـن   في َموِضـعٍ آ ) العينِ(وَينقُُل َصاِحُب كتابِ . )٤("َحّبذَا َزيٌد: وذَا، فَِإذَا وَصلتَ َرفَعتَ بِهَِما، تَقُوُل
وَهذَا الّرأُي ُيواِفقُ َما وَرَد فـي  . وفي َهذَا ِداللَةٌ على َأّن الّرأَي ِليَس لَُه) ٥(َهذَا الّرأَي عن َأبِي َأحَمَد) العينِ(
ُء، ولَِكّن وزعَم الخليُل، َرِحَمُه اُهللا، َأّن َحّبذَا بَِمنزِلَِة َحّب الشّي: "َجاَء فيه. ِلِسيَبويِه، نَقال عن الخليلِ) الِكتابِ(

  .  )٦("ذَا وَحّب بَِمنزِلَِة كَِلَمٍة واِحَدٍة، نَحو لَوال، وهو اسٌم َمرفُوٌع
والَمشـهوُر َأن  . وهو َرأٌي غَرِيٌب، ِإال َأن َيكُوَن َأَراَد َمعِنى التَّعّجبِ .  )٧("َأحبِب بَِهذَا" َأّن َأصلََها : والثّاِني  

َأحبِب بَِهذَا، ال َأن تَكُـوَن  : ِهَي الِّتي بَِمعنَى ِصيغَِة التَّعّجبِ )٨(ُروَرِة بِالَباِء الّزاِئَدِةتَكُوَن ُحّب الَمفُصولَةُ من ذَا الَمج
  .  )٩(َحّبذَا بَِمعنَى َأحبِب بَِهذَا

  
  

                                                           
  .إما ال ٨/٣٥١العني : اخلليل بن أمحد )١(
  .٢/١٢٩الكتاب : سيبويه )٢(
ة العامـة، بغـداد،   ، دار الشئون الثقافي٢، حتقيق حامت صاحل الضامن،  ط "الزاهر يف معاين كلمات الناس: "أبو بكر األنباري: وينظر )٣(

  .٢/١٠٦مهع اهلوامع : ، والسيوطي١/٢٥٩، )م١٩٨٧(
  .حب ٣/٣٢العني، : اخلليل بن أمحد )٤(
" ، ممن مل نعرف عنهم شـيئا )العني(أبو أمحد هذا بعض الذين تردد ذكرهم يف : " وقال حمققا العني. ٢٠٣/ ٣العني : اخلليل بن أمحد )٥(

  .٣/٢٠١، ٢هامش رقم 
  .٥/٤٥مهع اهلوامع : السيوطي: وينظر. ٢/١٨٠اب الكت: سيبويه )٦(
  .حبذ ٣/٢٠٣العني، : اخلليل بن أمحد )٧(
  وُحّب هبا مقتولةً حني تقتلُ  فقلت اقتلوها عنكم مبزاجها : كقول األخطل )٨(
  .٢/٣١٩شرح الكافية : الرضي: ينظر )٩(



 ٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

  . َأوَرَد في َأصلِ كََأّين َرأَيينِ) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأيًضا َأّن َصاِحَب كتابِ   .١٣
والثّاِني َأّن النّوَن َأصـٌل، والكَـافَ   . َأيٍّ: كَافَ َزاِئَدةٌ، والنُوَن بَِمنزِلَِة التّنوِينِ، وَأّن َأصَل بِنَاِئَهااَألّول َأّن ال  

  . َزاِئَدةٌ الزَِمةٌ
حوِيٌّ اُل، وكََأنُّه نَُيقَ: وظَاِهُر ِعَباَرِتِه َيُدّل على َأنُّه لَيَس َصاِحَب َهذَينِ الّرأَيينِ، فَهو َيُسوقَُها ُمَصّدَرةً بِِصيغَِة  

وكََأّين فـي  : "وهذه ِعَباَرتُُه. في َميَدانِ الَعَربِّيِة، وُعلُوِمَها، َهّمُه تَرِديُد آَراِء اآلخَرِيَن، ونَقلَُها ةلَيَس بِِذي َباعٍ طَوِيل
َبلِ النّوُن َمـَع َأيٍّ َأصـٌل،   : وُيقَاُل. َأيٍّ: اِئَهاالكَافُ فيَها َزاِئَدةٌ، والنّوُن بَِمنزِلَِة التّنوِينِ، وَأصُل بِنَ: َمعنَى كَم، ُيقَاُل

  .  )١("والكَافُ َزاِئَدةٌ الزَِمةٌ، كََما لَزَِمت كَافَ كَم، ونَحوَِها
 وَسَألتُ الخليَل عن كََأّن، فََزَعَم َأنَّها ِإّن: "َجاَء فيه. ، نَقال عن الخليلِ، ُيواِفقُ الّرأَي اَألّوَل)الِكتَابِ(وَما في   

  .  )٢("لَُه كَذَا وكَذَا ِدرَهًما: وِهَي نَحُو كََأيٍّ َرُجالً، ونَحُو.. .  لَِحقَتَها الكَافُ ِللتّشبِيِه،
  

وَأّما َهلُّم فََزَعَم :" قَاَل ِسيَبويِه. ومن ذلك َأّن ِسيَبويِه نَقََل عن الخليلِ َأّن َهلُّم ُمَركَّبةٌ من َحرِف التّنبِيِه َها، ولُّم  .١٤
وقَاَل سيبويِه فـي   .  )٣("ا ِحكَاَيةٌ في اللغَتَينِ َجِميًعا، كََأنَّها لُّم ُأدِخلَت َعلَيَها الَهاُء، كََما ُأدِخلَت َها على ذَاَأنَّه

  .  )٤("وزعَم أنّها لُمَّ َألحقْتَها هاًء للتنبِيِه : " موضعٍ آخَر
َهذَا فيه، غَيَر َأنُّه لَم ُيِشْر إلى شَيٍء من ذلـك، وظَـاِهُر   َرأَيُه ) العينِ(ومن الُمَؤّملِ َأن ُيثبِتَ َصاِحُب كتابِ   

التّثِنَيةُ، والَجمُع، والوحَداُن، والتّأِنيثُ، . وَهلُّم كَِلَمةُ َدعوٍة إلى شَيٍء: " وَهذَا نَّصُه. كَالِمِه َأنَّها َبِسيطَةٌ، غَيُر ُمَركَّبٍة
َهلُّما، وَهلُّمـوا، ونَحـو   : ٍد، فَِإنُّهم َيحِملُونَُه على تَصرِيِف الِفعلِ، فََيقُولُوَنوالتّذِكيُر فيه َسواٌء، ِإال في لُغَِة َبِني َسع

  .  )٥("ذلك
لك فـي ِكتَـابِ   َهل ُأّم، َزاِعًما َأّن ذ: والغَرِيُب في اَألمرِ َأن َينِسَب َأُبو َجعفَرٍ النّّحاُس إلى الخليلِ َأّن َأصلََها  

َهـل  : ِللخَِليلِ، َرِحَمُه اُهللا، َأّن َأصـلََها ) العينِ( وقد ذَكَرنَا َمعنَاَها، ِإال َأّن في ِكتَابِ: عفَرٍقَاَل َأُبو َج: "قَاَل). العين(
  .  )٦("َأؤمُّ

                                                           
  .٤/٣٨٨مهع اهلوامع : طيالسيو: وينظر يف هذين الرأيني. أي ٨/٤٤١العني،  : اخلليل بن أمحد )١(
  .٣/٣٣٢: وينظر. ٣/١٥١الكتاب : سيبويه )٢(
  .٣/٣٣٢: الكتاب: سيبويه )٣(
  .  ٣/٥٢٩الكتاب : سيبويِه )٤(
  .هلم ٤/٥٦العني، : اخلليل بن أمحد )٥(
  .١٠٦ـ٢/١٠٥إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس )٦(



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

من َهل الذيَن ذََهُبوا إلى َأّن َهلُّم ُمَركَّبةٌ  )٢(، َأو َمَع الكوفّييَن)١(وَما نََسُبُه َأُبو َجعفَرٍ إلى الخليلِ َيتِّفقُ َمَع الفَّراِء
  .وَأّم
  

 كتابِ ولََعَل َمسَألَةَ ُوقُوعِ َبعضِ َأحُرِف الَجّر َموِقَع َبعِضَها اآلخَر واِحَدةٌ ِمّما ُيظهُِر التَّباُيَن َبيَن آَراِء َصاِحبِ  .١٥
  .، وآَراِء الَبصرِّييَن، ومنُهُم الخليُل بُن َأحَمَد)العينِ(
. َب َبعُض َأحُرِف الَجّر عن َبعضٍ، وَألَّح على ذلك في َأكثََر من َموِضعٍَأَجاَز َأن َينُو) العينِ(فََصاِحُب كتابِ   

  :بَِمعنَى الَباِء، قَاَل ُمَعلّقًا على قَولِ الشّاِعرِ" في"فَقَد َأَجاَز َأن تَكُوَن 
  وكُنتَ فيَما َساءُه َزِعيَما    َمنَعتَ من َأبَرَهةَ الَحِطيَما 

  : ، قَاَل ُمَعلّقًا على قَولِ الشّاِعرِ"على"كُوَن بَِمعنَى وَأن تَ ، )٣("بَِما: وَمعنَى فيَما"
  بِالظَّهاِئرِ )٤(واَألكُل في الفَاثُورِ

علـى ُجـذُوعِ   : ، َأي)٥(}وُألَصلَّبنّكُم في ُجـذُوعِ النّخـلِ  {: في الفَاثُورِ، َأي على الفَاثورِ، كََما قَاَل تََعالَى: وقَولُُه"
  .  )٧("َمَعَك: َأحَمُد ِإلَيَك اَهللا، َأي: ، كقَوِلهِم"مَع"َموِقَع " إلى"قُوَع كَما َأَجاَز ُو .  )٦("النّخلِ
َيتِّفقُ َمَع َمذِهبِ الكوفّييَن الذيَن ُيجِيُزوَن َمبَدَأ النَّياَبِة، وُيَعارُِض َمذَهَب ) العينِ(وَما ذََهَب ِإلَيِه َصاِحُب كتابِ   

ولو َأّن الخليَل من النّحوِّييَن القَاِئِليَن بمبدِأ النَّياَبِة لَما َأغفََل  .  )٨(َيأخُذُوَن بِِه الَبصرِّييَن الذين ال ُيجِيُزوَن ذلك، وال
  .ذلك نَقَلَةُ الَمذَاِهبِ

                                                           
، شرح وحتقيق السـيد  "تأويل مشكل القرآن: "، وابن قَُتيبة٣٦ـ٣/٣٥، اخلصائص: ابن جين: وينظر. ١/٢٠٣معاين القرآن : الفراء )١(

، حتقيق وتعليق حممد كامـل  "املساعد على تسهيل الفوائد: "، وابن عقيل٤٢١، ص )م١٩٥٤(أمحد صقر، البايب احلليب، القاهرة، 
  .٣/٣٩دب خزانة األ: ، والبغدادي٢/٦٤٥، )م١٩٨٢(، ٢، وج )م١٩٨٠(، ١بركات، دار الفكر، دمشق، ج 

  .  ٢٥٠فاحتة اإلعراب ص: ، واإلسفراييين٢/٧٣شرح الكافية : ، والرضي٣٤١اإلنصاف ص : أبو الربكات األنباري )٢(
  .بره ٤/٤٩العني، : اخلليل بن أمحد )٣(
  .فثر ٥/٤٤لسان العرب : ابن منظور. هو الطست خان عند العامة، واخلوان من رخام عند أهل الشام: الفاثور )٤(
  .١٢٤رة األعراف اآلية سو )٥(
  .فثر ٨/٢٢١العني، : اخلليل بن أمحد )٦(
  .محد ٣/١٨٩السابق،  )٧(
شرح التصريح على : "، واألزهري٢٣٩، ص )م١٩٧٣(، دار اجليل، بريوت، "االقتضاب يف شرح أدب الكتاب: "البطليوسي: ينظر )٨(

، دار إحيـاء  "حاشية الصبان على شرح األمشـوين : "الصبان، و٦ـ٢/٥، )د ت ( ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، "التوضيح
، حتقيق عبد العزيز رباح وأمحد يوسف دقاق، ط "شرح أبيات مغين اللبيب: "، والبغدادي٢/٢١٠، )د ت(الكتب العربية، القاهرة، 

  .٤/٢٩، )هـ١٣٩٣(، دمشق، ١



 ٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

َسّيٍد وَسْوِيٍد، فَُأدِغَمـِت  : ذََهَب إلى َأّن َأصَل َمّيٍت َمْوِيتٌ، ِمثُل) العينِ(ومن هذه الَمَساِئلِ َأّن َصاِحَب كتابِ   .١٦
: وَهذَا كَالُمُه. ، وهو َأّن َأصلَُه َميوِتٌ)٢(ظَاِهُرُه َأنُّه لَيَس لَُه )١(لواُو في الَياِء، وثُقّلَِت الَياُء، ثُّم ذَكََر َرأًيا آخََرا

 َميـوِتٌ : َمّيتٌ في اَألصلِ َمْوِيتٌ، ِمثُل َسّيٍد وَسْوِيٍد، فَُأدِغَمت الواُو في الَياِء، وثُقّلَِت الَياُء، وِقيـلَ : "كَالُمُه
  .  )٣("وَسيوٌِد

ِلِسيَبويِه نَقالً عن الخليلِ الّرأَي الثّـاِنَي، وُيَعـارُِض الـّرأَي    ) الِكتَابِ(ي اَألمرِ َأن ُيواِفقَ َما في والغَرِيُب ف  
. يوٌِد، وَصـيوِبٌ َسّيٌد وَصّيٌب، وِإنَّما َأصلُُهَما َس: وذلك قَولَُك في فَيِعلٍ: "قَاَل ِسيَبويِه .  اَألّوَل، َرأَي الخليلِ الَحقّ

؛ َألنُّهم قَد َيختَّصوَن الُمعتَّل بِالبِنَاِء، ال َيخُّصوَن كُْن فَيِعٌل في غَيرِ الُمعتَّلفَيِعٌل، وِإن لَم َي )٤(َسّيٌد: وكَاَن الخليُل َيقُوُل
الَمنقُوُل عـنُهم، والـّرأُي   ، وهو )٦(والّرأُي الثّاِني هو َرأُي الَبصرِّييَن بِاتّفَاٍق .  )٥("َيخُّصوَن بِِه غَيَرُه من الُمعتَّل

  .  )٧(اَألّوُل هو َرأُي الكوفّييَن، والَمشهوُر ِعنَدُهم
  

، تُفَارِقُ َما وَرَد )العينِ(ومن ذلك، َأيًضا، َأّن َعَدًدا من الُمصطَلََحاِت النّحوِّيِة، الِّتي استَخَدَمَها َصاِحُب كتابِ   .١٧
، وتَختَِلفُ َعّما استَعَملَُه َساِئُر الَبصرِّييَن، وتُواِفقُ )٨(على ِلَسانِ الخليلِِلِسيَبويِه من ُمصطَلََحاٍت ) الِكتَابِ(في 

َوقَد َيكٌوُن ما نُِسَب إلى الكوفّييَن من ُمْصطَلََحاٍت نَْحوِّيٍة، ُمتّفقيَن فيِه . ُمصطَلََحاِت الكوفّييَن، وَما نُِسَب ِإلَيهِم
  .، ثُمَّ صاَر الكوفّيوَن ُيعرفُوَن فيِه فيما)العينِ(احبِ كتابِ هو أصالً لص) العينِ(مَع ما جاَء في كتابِ 

                                                           
إن القول األول ورد يف نسخيت احلامتي والزوزين، وأما : وطةجاء يف األصول املخط: " ٨/١٤٠، ٨٣يف هامش املطبوع من العني رقم  )١(

  ".وهو من عمل النساخ. القول الثاين فقد ورد يف نسخة مطهر
  .هو رأي الكوفّيني كما سيأيت )٢(
  .موت ٨/١٤٠العني، : اخلليل بن أمحد )٣(
  .َسيٌد: يف املطبوع )٤(
  .٤/٣٦٥الكتاب : سيبويه )٥(
  ).فيَعل(، أو مفتوحة )فيِعل(ا إذا كانت عينه مكسورة وإن كانوا خيتلفون يف م )٦(
، ومكي بـن  ١٤٢، ص)م١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بريوت، ٢، حتقيق عبد احلسني املبارك، ط "اشتقاق أمساء اهللا: "الزجاجي: ينظر )٧(

الرسـالة، بـريوت،    ، مؤسسة٢، حتقيق حميي الدين رمضان، ط"الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: "أيب طالب
: ، والرضـي ١/٨٣، وأبو حيان البحر احملـيط  ٧٩٦، ص١١٥اإلنصاف مسألة رقم : ، أبو الربكات األنباري١/٣٣٩، )م١٩٨١(
  .١٧٦ـ٢/١٧٥، )م١٩٧٥(، حتقيق حممد نور احلسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، "شرح شافية ابن احلاجب"

: جعفـر عبابنـة  : ينظر. من مصطلحات حنوية) الكتاب(خلليل  ما جرى على لسان اخلليل يف ناقش جعفر عبابنة يف كتاب له عن ا )٨(
  .١٧٨ـ  ١٥٨، ص)م١٩٨٤(، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ١، ط "مكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريب"



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

َألّن الّزجَر واَألصواِت والِحكَاَياِت تَُحّرُك َأواِخُرَها على غَيرِ ِإعـَرابٍ  : " قَاَل. فَقَد استَخَدَم ُمصطَلََح اَألَداِة  
 )٢()الِكتَابِ(وُيقَابُِل َهذَا الُمصطَلََح على ِلَسانِ الخليلِ في   . )١("الزِمٍ، وكَذلك اَألَدواتُ الِّتي ال تَتََمكُّن في التّصرِيِف

الكَالُم ثَالثَةُ : "واَألَداةُ ُمصطَلٌَح كوفيٌّ، والَحرفُ ُمصطَلٌَح َبصرِيٌّ، قَاَل الخُوارِزِمّي. ُمصطَلَُح الَحرِف )٢()الِكتَابِ(
  .  )٣("هُل الكُوِفِة ُيَسّموَن ُحُروفَ الَمَعاِني َأَدواٍتوَأ. َهل، وقد، وَبل: وَحرفٌ َجاَء ِلَمعنًى، ِمثُل... .  َأشَياَء؛ اسٌم

وعلى ِصفَةٌ من : "بَِمعنَىَحرِف الَجّر، قَاَل ُمصطَلََح الّصفَِة بَِمعنََيينِ؛ اَألّولِ) العينِ(واستَخَدَم َصاِحُب كتابِ   
والثّاِني بَِمعنَـى   .  )٥(إلى َجاِنبِ ُحُروِف اِإلَضافَِة، وَأّما الخليُل فَكَاَن َيستَخِدُم ُمصطَلََح ُحُروِف الَجّر، )٤("الّصفَاِت

ِعنَد َحرفُ الّصفَِة، فََيكُوُن َموِضًعا ِلغَيرِِه، ولَفظُُه نَصٌب؛ َألنُّه ظَرفٌ ِلغَيرِِه، وهو في التّقرِيبِ ِشبُه : "الظّرِف، قَاَل
وَأّما الخليُل فَكَاَن َيستَخِدُم ُمصطَلََح  .  )٦("الّ ِصفَةً، َمعُموالً فيَهااللّزِق، ال َيكَاُد َيجِيُء ِإال َمنُصوًبا، َألنُّه ال َيكُوُن ِإ

  .  )٨("َأنَا َأّوُل َمن َسّمى اَألوِعَيةَ ظُُروفًا: " وقد ُروَِي عنُه قَولُُه .  )٧(الظّرِف
: ُمصطَلٌَح كوفيٌّ، قَاَل ابُن َيِعـيشَ وُمصطَلَُح الّصفَِة َسواٌء َأكَاَن َبَمعنَى َحرِف الَجّر، َأم كاَن بَِمعنَى الظّرِف   

واعلَم َأّن اَألشـَياَء الِّتـي ُيَسـّميَها    : "وقَاَل ابُن الّسّراجِ .  )٩("وُيرِيُد َأهُل الكُوفَِة بُِحُروِف الّصفَاِت ُحُروفَ الَجّر"
  .  )١١("َمَحاّل )١٠(الَبصرِّيوَن ظُُروفًا ُيَسّميَها الِكَساِئّي ِصفَةً، والفَّراُء

وَأما الخليُل فَقَِد اسـتَخَدَم ُمصـطَلََح    .  )١٢("َحرفٌ من ُحُروِف النَّسِق: وثُّم"َم َمصطَلََح النَّسِق، قَاَل ستَخَدوا  
فَـالَعطفُ مـن ِعَبـاَراِت    : "كوفّييَن، قَاَل ابُن َيِعـيشَ ، وهو ُمصطَلَُح الَبصرِّييَن، والنَّسقُ ُمصطَلَُح ال)١٣(الَعطِف

  .  )١٤("قُ من ِعَباَراِت الكوفّييَنالَبصرِّييَن، والنَّس
                                                           

  .توو ٨/١٤٤كيف، و  ٥/٤١٤حرف، و  ٢١١ـ٢/٢١٠: وينظر. حوب ٣/٣١٠العني، : اخلليل بن أمحد )١(
  .١٦١مكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريب ص : جعفر عبابنة )٢(
  .٥٣، ص )م١٩٩١(، دار املناهل، بريوت، ١، تقدمي جودت فخر الدين،  ط "مفاتيح العلوم: "اخلوارزمي )٣(
  .حوش ٣/٢٦٢حل، و  ٣/٢٦: وينظر. علو ٢/٢٤٦العني، : اخلليل بن أمحد )٤(
  .١٦٣ليل بن أمحد يف النحو العريب ص مكانة اخل: جعفر عبابنة )٥(
  .أمم ٨/٤٢٩ظرف، و  ٨/١٥٧بعد، و  ٢/٥٢: وينظر. عند ٢/٤٣ العني،: خلليل بن أمحدا )٦(
  .٣/٢٨٩الكتاب : سيبويه )٧(
  .١/٨٠، )هـ١٢٩٣(، طبع مصر، "نزهة اجلليس ومنية األديب اجلليس: "املوسوي )٨(
  .٤/١٥٣مهع اهلوامع : والسيوطي ،٨/٧: وينظر. ٤/٧٤شرح املفصل : ابن يعيش )٩(
  .٣٧٥، ٣٦٧، ٣٤٥، ١/٣٢٢معاين القرآن : الفراء: ينظر. ومساها الفراء أيضا صفة )١٠(
  .٢/١٢٥حاشية الصبان على شرح األمشوين،  : وينظر. ١/٢٠٤األصول يف النحو، : ابن السراج )١١(
  .مث ٨/٢١٨العني، : اخلليل بن أمحد )١٢(
  .٣/٥٠١الكتاب : سيبويه )١٣(
، قابله على نسـخة خطيـة   "الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: "الكفوي: وينظر. ٣/٧٤: شرح املفصل: ابن يعيش )١٤(

  . ٢/١٧٣، )م١٩٩٢(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ٢وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش وحممد املصري، ط 



 ٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

فَبَِمـا  {: وَيكُوُن ِصلَةً، كَقَوِلِه تََعالَى.. .  َما َحرفٌ َيكُوُن َجحًدا: "الّصلَِة، وهو كوفيٌّ، قَاَل واستَخَدَم ُمصطَلََح  
، وهو إلى َجاِنبِ ُمصطَلَحِ )٣(صطَلََح اللّغوِوأّما الخليُل فَقَِد استَخَدَم ُم. )٢("بِنَقِضهِم ِميثَاقَُهم: ، َأي)١(}نَقِضهِم ِميثَاقَُهم

واعلَْم َأّن الّزَياَدةَ واللّغو من ِعَباَرِة الَبصرِّييَن، والّصلَةَ : "لّزركَِشّيِعَباَراِت الَبصرِّييَن، قَاَل ا ُمصطَلَحِ الّزَياَدِة من 
  .  )٤("والَحشَو من ِعَباَرِة الكوفّييَن

فَِكنَاَيةُ التّـذِكيرِ،  ) هو(وَأّما : "وهو مصطلٌح كوفيٌّ، قَاَل ، طَلََح الِكنَاَيِةُمص) العينِ( واستَخَدَم َصاِحُب كتابِ   
َهذَا َمبَحثُ الُمضَمرِ، : "قَاَل الّسُيوِطّي .  )٧(، والّضِمير)٦(وكَاَن الخليُل َيستَخِدُم الُمضَمَر .  )٥("ِكنَاَيةُ التّأِنيِث) ِهَي(و

  .  )٨("صرِّييَن، والكوفّيوَن َيقُولُوَن الِكنَاَيةَ والَمكِنّيالُمضَمرِ، والتَعبِيُر بِِه وبِالّضِميرِ ِللَب
  

  الخالصة
فـي   وَبعُد، فَال شَّك في َأّن الَمَساِئَل الِّتي َساقََها الَبحثُ، وانَبنَى منَها، َأوَضَحت بَِجالٍء وجَه الُمفَاَرقَِة َبيَن َما  
غَيرِِه، وَأّن ُمجَمَل هذه الَمَساِئلِ َجاَء َوفْـقَ الَمـذَهبِ الكـوفّي،     ، َأو في)الِكتَابِ(، وَما ِللخَِليلِ في )العينِ(كتابِ 

  .ذَهبِوبِِخالِف الَمذَهبِ الَبصرِّي، وهو َأمٌر غَرِيٌب َحقًّا، ِإذ لَيَس من شَكٍّ َأّن ثَّم ِإجَماًعا على َأّن الخليَل َبصرِّي الَم
أِكيِد شُكُوِك الشّاكّيَن في َأن َيكُوَن الخليُل قَد َأكَمـَل كتـاَب   ولََعّل في مساِئلِ هذا البحِث َبعَض ِداللٍَة على تَ  

، ، وَحشَاُه، وَحّرَرُه، وعلى َضُروَرِة ُمَراَجَعِة هذه الَمسَألَِة، والتّلَّبِث ِعنَدَها، وهو َما َهَدفَ ِإلَيِه َهذَا الَبحـثُ )العين(
ِليلِ فيه َعَمٌل، فَذلك َأنُّه َأوَمَأ إلى َعَمِلِه ِإيَماًء، ِإال َأنُّه لَيَس بَِمقـُدورِ  وَسَعى إلى كَشِفِه، واإلنَباِه َعلَيِه، وِإن كَاَن ِللخَ

لَيَس لَُه، فَذلك َأمٌر شَاقٌّ وَعِسيٌر، وُمَجاَزفَةٌ خَِطـَرةٌ، ال َيقـُدُم   ) العينِ(َهذَا الَبحِث َأن َيجُرَؤ على الَبوحِ بَِأّن ِكتَاَب 
وفي الوقِت نفِسِه ال يملُك . عَبِتِه َأِدلّةٌ واِفَرةٌ واِضَحةٌ كَافيةٌ، وُمَؤشَّراتٌ َدالّةٌ، وَبَراِهيُن ُمقِنَعةٌَعلَيَها َباُحثٌ ِإال وفي َج

  .للخليلِ، كما فعَل ُمحقِّقاُه الفاضالنِ، وآحروَن) العينِ(أحٌد أْن َيجزَِم بأنَّ كتاَب 

                                                           
  .٢سورة فاطر اآلية  )١(
  .أي ٨/٤٤٠قسم، و  ٥/٦٨بعض، و  ١/١٨٣: وينظر. ما ٨/٤٣٤العني،  :اخلليل بن أمحد )٢(
  .٢/٢٨٦الكتاب : سيبويه )٣(
، حققه طه عبد الـروؤف سـعد،   "األشباه والنظائر: "، والسيوطي٣/٤٠٨الكليات : ، والكفوي٨/١٢٨شرح املفصل : ابن يعيش )٤(

  .١/٢٠٤م،  ١٩٧٥مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
  .هوي ٤/١٠٥العني، : ن أمحداخلليل ب )٥(
  .٢/٣٧٨الكتاب : سيبويه )٦(
  .٣/٥٠٧املصدر نفسه  )٧(
  .١/٩٥شرح التصريح على التوضيح : ، واألزهري١/٤٦٢ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. ١/١٩٤مهع اهلوامع : السيوطي )٨(



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

الَبَراِهينِ، وِإذَا لَم تَكُْن كَذلك،  ِهِذَبعًضا من هذه اَألِدلِّة، وشَيًئا من َه وقد تَكُوُن َمَساِئُل َهذَا الَبحِث، وُمنَاقَشَاتُُه  
  .فَال َأرتَاُب في َصالِحَها َأن تَكُوَن ِإشَاَراٍت نَاِفَعةً واِمَئةً في هذه الّسبِيلِ

وَما نُِسَب إلى الخليـلِ فـي   ) العينِ(وِإذَا كَاَن ما َمرَّ قد كَشَفَ عنِ َمَواِضعِ االفِْتَراِق َبْيَن َما ُهو في كتابِ   
، ومثُل هـذا  )الكتابِ(َوافَقَتْ ما في ) العينِ(أو في غَيرِِه، فإنَّ هذا ال َيْعِني أنَُّه لَيَس ثَمَّ َمَساِئُل في كتابِ ) الكتابِ(

  .عالمِ الواحِد في المسألِة نفِسهاال يضيُر البحثَ، وال ينِفي ما َهّدفَ إليِه، إِذ األصُل أالّ يتعارَض َرْأُي ال )١(الُمتّفِق
  

  ثَبتُ المراجع
  ).م١٩٨٢(، تحقيق فائز فارس، الطبعة الثانية، "معاني القرآن: "األخفش )١
  ).بال تاريخ(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، "شرح التصريح على التوضيح: "األزهري )٢
عبد الرحمن، منشورات جامعة اليرموك، ، تحقيق عفيف "فاتحة اإلعراب في إعراب الفاتحة: "اإلسفراييني )٣

  .  )م١٩٨١(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١ط، "المعجم المفصل في شواهد النحو الشـعرية : "إميل بديع يعقوب )٤

  ).م١٩٩٢(
  : أبو البركات األنباري )٥

  ).بال تاريخ(، دار الفكر، "اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفّيين"  )أ
، تحقيق طه عبد الحميد طه، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،    "البيان في غريب إعراب القرآن"  )ب

  ).م١٩٨٠(القاهرة، 
  :البطليوسي  )٦

، دار المـريخ،  ١ط، تحقيق وتعليـق حمـزة النشـرتي،    "إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي"  )أ
  .  )م١٩٧٩(الرياض، 

  .  )م١٩٧٣(الجيل، بيروت،  ، دار"االقتضاب في شرح أدب الكتاب"  )ب

                                                           
قـال سـيبويه   . الالم، وهذا يوافق مذهب اخلليـل ، أن حرف التعريف هو األلف و٨/١٤٢) العني(من ذلك ـ مثال ـ أّنه ورد يف    )١(

، وأن ليست واحدة منهما منفصـلة  "قد" وزعم اخلليل أن األلف والالم اللتني ُيعرفون هبما حرف واحد كـ) : "٣/٣٢٤الكتاب (
يضـا أن  ومن ذلـك أ .   ١/٨٣)د ت(حتقيق عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت،  "املقتضب": املربد: وينظر". من األخرى

ابـن  : وينظر. عن اخلليل)  ٣/٥الكتاب ( ، وهذا يوافق نقل سيبويه "أن"و" ال"مركبة من "  لن"ذكر أن  )٨/٣٥٠(صاحب العني 
: ، مـع سـيبويه  ٣/٣٥٨والعني . ٦/٢١١العرب : ، مع ابن منظور٣٣٠، و٧/٣٠٠وقارن أيضا العني . ٣/١٥١اخلصائص : جين

  .٢/١٥٤الكتاب : يه، مع سيبو٤٤٣/ ٨والعني . ٣/٥٩الكتاب 



 ٤٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

، الدار المصرية للطباعة والنشر، ١ط، دراسة وتحقيق مصطفى إمام، "الحلل في شرح أبيات الجمل"  )ج
  ).م١٩٧٩(القاهرة، 

  :البغدادي  )٧
  ).م١٩٨٠(، تحقيق نظيف محمد خواجة، فرانتس شتاينر بفيسبادن، "شية على شرح بانت سعادحا"  )أ
  .  )بال تاريخ(، دار صادر، بيروت، "ب لسان العربانة األدب ولب لباخز"  )ب
  ).هـ١٣٩٣(، دمشق، ١ط، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، "أبيات مغني اللبيبشرح "  )ج

  : و بكر األنباريأب  )٨
، دار المعارف، القـاهرة،  ١ط، تحقيق عبد السالم هارون، "شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"  )أ

   . )م١٩٨٠(
، دار الشـئون الثقافيـة العامـة،    ١ط، تحقيق حاتم صالح الضامن، "الزاهر في معاني كلمات الناس"  )ب

  .  )م١٩٨٧(بغداد، 
، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع، عمـان،     ١ط، "مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربـي : "جعفر عبابنة  )٩

  ).م١٩٨٤(
  ).هـ١٣٩٧(ير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، ، تحقيق زه"إعراب القرآن: "أبو جعفر النحاس  )١٠
  : ابن جني  )١١

بـال  (، حققه محمد علي النجار، الطبعة الثانية، دار الهدى للطباعة والنشر، بيـروت،  "الخصائص"  )أ
  .  )تاريخ

، مطبعـة البـابي الحلبـي بمصـر،     ١ط، تحقيق مصطفى السقا وآخـرين،  "سر صناعة اإلعراب"  )ب
  .  )م١٩٥٤(

العليلي، مطبعة العـاني، بغـداد،   ، تحقيق وتقديم موسي بناني "اإليضاح في شرح المفصل: "الحاجب ابن  )١٢
  .  )هـ٤٠٠(

  ).م١٩٩٤(، دار الفكر، بيروت، "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: "حاجي خليفة  )١٣
  .)م١٩٩٥(وراه، الجامعة األردنية، ، رسالة دكت"الخالف النحوي الكوفّي: "حمدي الجبالي  )١٤
  : أبو حيان األندلسي  )١٥

، مطبعـة النسـر   ١ط  ،١ج ، تحقيق مصطفى أحمد النمـاس،  "ارتشاف الضرب من لسان العرب"  )أ
  .  )م١٩٨٧(، مطبعة المدني، القاهرة، ١ط، ٢ج الذهبي، و

  .  )بال تاريخ(، مطابع النصر الحديثة، الرياض، "البحر المحيط"  )ب
  ).م١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١طعبد الرحمن،  ، تحقيق عفيف"تذكرة النحاة"  )ج



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

، وزارة الثقافة واإلعالم، ١ط، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، "كتاب العين: "الخليل بن أحمد  )١٦
  .  )م١٩٨٦(دار ومكتبة الهالل، بغداد، 

  ).م١٩٩١(، بيروت، ، دار المناهل١ط، تقديم جودت فخر الدين، "مفاتيح العلوم: "الخوارزمي  )١٧
  ).م١٩٠٣(، جمع وليم بن الورد، ليبسك، "الديوان: "ةبرؤ  )١٨
  : رضي الدين االستراباذي  )١٩

، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيـروت،  "شرح شافية ابن الحاجب"  )أ
  .  )م١٩٧٥(

  .  )هـ١٣٩٩(، دار الكتب العلمية، بيروت، "شرح الكافية"  )ب
، عالم الكتـب،  ١ط، تحقيق طارق الجنابي، "ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة: "لزبيديا  )٢٠

  .  )م١٩٨٧(بيروت، 
  : الزجاجي  ٢١

  ).م١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢ط، تحقيق عبد الحسين المبارك، "اشتقاق أسماء اهللا"  )أ
كتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، ، م٢ط، تحقيق عبد السالم هارون، "مجالس العلماء"  )ب

   .  )م١٩٨٣(
، دار الحـديث، القـاهرة،   ١ط، شرح وتحقيق عبد الجليـل عبـده شـلبي،    "معاني القرآن وإعرابه"  )ج

  .  )م١٩٩٤(
  ).م١٩٨٥(، بيروت، ١ط، تحقيق عبد الحسين الفتلي، "األصول في النحو: "ابن السراج  )٢٢
، المكتبـة  ١ط، دراسة وتحقيق الشريف عبد اهللا البركـاتي،  "يل في إيضاح التسهيلشفاء العل: "السلسيلي  )٢٣

  ).م١٩٨٦(الفيصلية، مكة المكرمة، 
، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،     ٢ط، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، "الكتاب: "سيبويه  )٢٤

  .  )م١٩٧٧(
  :السيوطي  )٢٥

  ).م١٩٧٥(د الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ، حققه طه عب"ألشباه والنظائرا"  )أ
  .  )م١٩٧٩(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  )ب
، شرح وتعليق محمد جاد المولى وآخرين، المكتبة العصرية، صيدا "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"  )ج

  ). م١٩٨٧(بيروت، 
، تحقيق عبد العال سالم مكـرم، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،     "همع الهوامع شرح جمع الجوامع"  )د

  ).م١٩٩٢(
  ).بال تاريخ(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، "حاشية الصبان على شرح األشموني: "الصبان  )٢٦



 ٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محدي اجلبايل

  ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــ ــــــــــــــ

م، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي"مراتب النحويين: "أبو الطيب اللغوي  )٢٧
  ).بال تاريخ(القاهرة، 

  ).هـ ١٤٠٠(، تحقيق صاحب أبو جناح، العراق، "شرح جمل الزجاجي: "ابن عصفور  )٢٨
، ١ج ، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات، دار الفكـر، دمشـق،   "المساعد على تسهيل الفوائد: "ابن عقيل  )٢٩

  .  )م١٩٨٢(، ٢، و ج )م١٩٨٠(
  : بريالعك  )٣٠

، البابي الحلبـي، القـاهرة،   ٢ط، تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض، "إمالء ما من به الرحمن"  )أ
  .  )هـ١٣٨٩(

، دار ١ط، تحقيق ودراسة عبد الرحمن العثيمين، "التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفّيين"  )ب
  ).م١٩٨٦(الغرب اإلسالمي، بيروت، 

  : ابن فارس  )٣١
  ).بال تاريخ(، تحقيق السيد أحمد صقر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، "يالصاحب"  )أ
  ).م١٩٦٩(، البابي الحلبي، القاهرة، ٢ط، تحقيق وضبط عبد السالم هارون، "مقاييس اللغة"  )ب

، مؤسسة الرسالة، ٣ط، حققه وقدم له سعيد األفغاني،  "اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب: "الفارقي  )٣٢
  ).م١٩٨٠(

  ).م١٩٨٠(، عالم الكتب، بيروت، ٢ط، "معاني القرآن: "الفراء  )٣٣
  .  )م١٩٥٤(، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، البابي الحلبي، القاهرة، "تأويل مشكل القرآن: "ابن قتيبة  )٣٤
  .  )م١٩٦٧(، دار الكتاب العربي، مصر، ٣ط، "الجامع ألحكام القرآن: "القرطبي  )٣٥
، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضـع  "يات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكل: "الكفوي  )٣٦

  ).م١٩٩٢(فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري، الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
ـ  "الموفي في النحو الكوفّي: "الكنغراوي  )٣٧ ق، ، شرح محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمـي بدمش

  ).هـ١٣٧١(
، دار القلـم، دمشـق،   ٢ط، تحقيق أحمـد الخـراط،   "رصف المباني في شرح حروف المعاني: "المالقي  )٣٨

  ).م١٩٨٥(
  ).بال تاريخ(، تحقيق عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، "المقتضب: "المبرد  )٣٩
منـار، الزرقـاء، األردن،   ، مكتبـة ال ١ط، تحقيق حنا جميل حـداد،  "شرح عيون اإلعراب: "المجاشعي  )٤٠

  ).م١٩٨٥(
  ).م١٩٥٨(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، "الديوان: "امرؤ القيس  )٤١



 )“كتاب العني(آراء اخلليل النحوية يف ضوء ”ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

، منشورات دار ٢ط، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل، "الجنى الداني في حروف المعاني: "المرادي  )٤٢
  ).بال تاريخ(بيروت،  ، اآلفاق الجديدة

، تحقيق محيي الدين رمضـان،  "الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: "مكي بن أبي طالب  )٤٣
  ).م ١٩٨١(الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  ).هـ ١٢٩٣(، طبع مصر، "نزهة الجليس ومنية األديب الجليس: "الموسوي  )٤٤
  : ابن هشام  )٤٥

، دراسة وتحقيق هادي نهر، مطبعة الجامعـة، بغـداد،   "لعربيةشرح اللمحة البدرية في علم اللغة ا"  )أ 
  ).م١٩٧٧(

، دار الفكـر،  ٣ط، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمـد اهللا،  "مغني اللبيب عن كتب األعاريب"  )ب
  م).م ١٩٧٢(بيروت، 

 ).بال تاريخ(، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي، القاهرة، "شرح المفصل: "ابن يعيش  )٤٥


