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  االستهــــــــــــــــــــالل 

  قال تعاىل :

بِنيم بِيرع انسذَا لهو يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالَّذ انسل 

  

  صدق ا العظيم

  )١٠٣سورة النحل اآلية (
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  ر ودر

 بإكمال هذا البحث فالشكر له أوًال وآخـرًا ، ألنـه هـو ا
َ
لقائـل فـي بعد أن مَن اهللا علي

وأنَّ االعتـراف بفضــل اآلخـرین بعـد فضــل اهللا  .)١(ِزیـَدنَُّكمْ َلـِئْن َشــَكْرُتْم ألَ كتابـه الكـریم : 

عــّز وجــّل مــن صــفات المــؤمن بـــاهللا والیــوم اآلخــر ، فالشــكر والتقــدیر لألســتاذ الـــدكتور/ 

مصطفى محمد الفكي الذي أشرف على هذا البحث منذ بدایته حتى استوى على عـوده ، 

فبارك اهللا فیه أسـتاذًا عظیمـًا وعالمـًا فـذًا ، ومـدَّ اهللا فـي عمـره وجـزاه الجـزاء األوفـى خادمـًا 

  للعلم وطالبه ، وشكري وتقدیري للدكتور/ الحسن المثنى الذي لم یبخل عليَّ بعلمه .

إلى جامعة أم درمان اإلسالمیة التي تعلمت فیها ونهلت من معین علمائهـا والشكر 

الذي ال ینضب ، وكذلك الشكر إلـى كلیـة اللغـة العربیـة عمیـدًا وأسـاتذة ، ومـن ثـم الشـكر 

لألخـــوة بمكتبـــة جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمیة المركزیـــة ، ومكتبـــة القـــرآن الكـــریم والعلــــوم 

  ة ومساعدة سهلت كل صعب . اإلسالمیة ، لما قدموه من معاون

والشــكر إلــى أســرتي الكریمــة وعلــى رأســهم والــدي الفاضــل تلــك الشــمعة التــي تحتــرق 

من أجلنا حفظه اهللا وأمّد في عمره ومتعـه بالصـحة والعافیـة ، وٕالـى والـدتي وٕاخـوتي الـذین 

  لم یتركوني لحظة بالسؤال والتشجیع فأسأل اهللا لهم التوفیق. 

لمناقشــة لتقــبلهم تقــویم هــذا البحــث ، والشــكر والتجلــة لألخــوة وشــكري للجنــة الحكــم وا

  بمركز األصالة للطباعة . 

شـكرًا مـن اهللا  –ولـم یسـعني ذكـره  –من أعانني وشـجعني وأخـذ بیـدي وشكري لكل 

 ال ینقطع وثناًء منه ال یحّد .

                                                             

  ) من سورة إبراهیم . ٧آیة ( )١(
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  املقدمة

الحمــد هللا الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب العظــیم ، بلســان عربــّي مبــین ، وتكّفــل 

بحفظه إلى یوم الدین ، وجعله حافظًا للغة أهل الجنـة مـن الثقلـین ، والصـالة والسـالم 

  على رسوله محمد خاتم المرسلین ، وعلى آله وصحبه أجمعین . 

  أما بعد : 

جـة الـدكتوراه فـي اللغـة العربیـة، تخصـص فهذا البحث أعددته للحصول علـى در 

  نوادر أبي زید األنصاري (دراسة نحویة صرفیة) .وموضوعه :  .النحو والصّرف 

  والذي دفعني الختیار هذا الموضوع هو : 

   . عرض جانب من إسهامات هذا العالم الجلیل  

   .معرفة النحو والصرف الذي یزخر به هذا الكتاب 

   ودقائق هذا الكتاب خدمة للغتنا العربیة. محاولة الكشف عن معاني  

وأهمیة هـذا الموضـوع تتمثـل فـي التنبیـه علـى أهمیـة كتـاب النـوادر؛ ألنـه یحتـوي 

علـــى موضـــوعات نحویـــة وأخـــرى صـــرفیة ُتعـــرض للمتنـــاول لهـــذا الكتـــاب. كمـــا تتمثـــل 

: أهمیتــــه أیضــــًا فــــي توضــــیح مــــنهج ومــــذهب أبــــي زیــــد األنصــــاري مــــن خــــالل كتابــــه

  . )النوادر(

أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو منهج وصفي تحلیلي لطبیعة البحث، وقـد 

  عملت في هذا البحث اآلتي : 

  أوًال : وضع الموضوع الذي تدور حوله الدراسة في عنوان بارز. 

  ثانیًا : إیراد بیت الشعر أو الكالم الذي تدور حوله الدراسة. 

  الموضوع .  ثالثًا : إیراد كالم أبي زید األنصاري حول

  رابعًا : شرح وتوضیح كالم أبي زید األنصاري إذا احتاج لذلك. 

: إیـراد آراء العلمــاء حـول الموضــوع ، وذلـك بدراسـة الموضــوع مـن وجهــة خامسـاً 

  النظر النحویة أو الصرفیة  ، وتوضیح الخالف ونسبته إلى أصحابه إذا وجد. 

لـــى مـــا تشـــیر إلیـــه األدلــــة سادســـًا : تبیـــین القـــول الـــراجح ، وذلـــك باالعتمــــاد ع

  والقرائن، أو أقوال العلماء الموثقة باألدلة. 

  أمَّا الدراسات النحویة والصرفیة السابقة التي وقفُت علیها ، فهي: 
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 ــــدالقادر محمــــد،  /أبوزیــــد األنصــــاري ونــــوادر اللغــــة ، تــــألیف د. محمــــد عب

  م) . ١٩٨٠الناشر، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة (

 صـاري وأثـره فــي دراسـة اللغـة ، للــدكتور/ إبـراهیم یوسـف الســید، أبوزیـد األن

  الریاض.  -الناشر / عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الریاض 

  رسالة للحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة من جامعة القـاهرة

  م) .١٩٧٥(

  (نظــر ودراســة فــي نــوادر أبــي زیــد) : مقدمــة مــن ، رســالة دكتــوراه بعنــوان

  م) .١٩٨٠حثة/ فاطمة األمین جمعة ، جامعة الخرطوم (البا

ونسخة كتاب النوادر التي اعتمد علیها ، علق علیها وصححها : سعید الخـوري 

الشــــرتوني اللبنــــاني ، وهـــــي مــــن مطبوعـــــات المطبعــــة الكاثولوكیـــــة لآلبــــاء المرســـــلین 

  م) . ١٨٩٤الیسوعیین في بیروت سنة (

األول : یحتـــوي علـــى ثالثـــة مباحـــث: وقســـمُت بحثـــي هـــذا إلـــى ثالثـــة فصـــول ، 

والثاني : یحتوي على ستة مباحث ، ویحتوي الثالث على خمسة مباحـث ، وقبـل ذلـك 

كله مقدمة ، ثـم  تمهیـد تناولـت فیـه عصـر أبـي زیـد االنصـاري والبصـرة فـي عصـره ، 

فهــرس اآلیــات القرآنیــة الكریمــة، والحــدیث  :ثــم الخاتمــة ، وفهــارس فنیــة اشــتملت علــى

واألعـــــالم ، فهـــــرس أســـــماء القبائـــــل واألمثـــــال ، الشـــــعر والرجـــــز ، الشـــــریف،  النبــــوي

  ومن ثم فهرس الموضوعات. والمذاهب ، واألماكن والبلدان، المصادر والمراجع،

ولما كانت موضوعات النحو والصرف ترد في النوادر مبعثرة وفـق الحاجـة دون 

ُقمــــت بتصـــــنیف أن تتقیــــد بترتیــــب منطقــــي كمــــا فــــي كتــــب النحــــو والصــــرف ، فقــــد 

 علــى الــرغم مــن قلــة المــادة،  الموضــوعات التــي تناولتهــا إلــى نحویــة وأخــرى صــرفیة ،

وتناولتها بالمناقشة والتحلیل. فجاءت تقسیمات فصول البحث في مجملهـا علـى النحـو 

  اآلتي: 

  الفصل األول : أبوزید األنصاري وكتابه (النوادر) ، وفیه ثالثة مباحث: 

  ه وآثاره . المبحث األول : حیات

  المبحث الثاني : ثقافته ومنزلته العلمیة. 

  . في اللغة المبحث الثالث : كتاب النوادر 
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  ستة مباحث: الدَّارسة النحویة ، وفیه  الفصل الثاني :

  المبحث األول :المرفوعات . 

  المبحث الثاني : المنصوبات . 

  المبحث الثالث : المجرورات . 

  .  المبحث الرابع : المجزومات

  المبحث الخامس : المبنیات من األسماء. 

  المبحث السادس : الحروف. 

  الفصل الثالث : الدراسة الصرفیة ، وفیه خمسة مباحث: 

  المبحث األول : جموع التكسیر . 

  المبحث الثاني : جمعا التصحیح . 

  المبحث الثالث : التصغیر . 

  ، واإلعالل ، واإلدغام .  المبحث الرابع : اإلبدال

  المبحث الخامس : مسائل متفرقة . 

  الفهارس الفنیة وتحوي : 

   . فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة  

  واآلیات فیه مرتبة وفق سورها في المصحف.       

  . فهرس األحادیث النبویة الشریفة  

 ترتیبًا هجائیًا على حسب القوافي .  فهرس الشعر والرجز ، ومرتب  

   . فهرس األمثال  

 م فیه مرتبة ترتیبًا هجائیًا . فهرس األعالم ، واألعال  

  . فهرس أسماء القبائل والمذاهب  

 . فهرس األماكن والبلدان  

 ، فهرس المصادر والمراجع ، مرتبة ترتیبًا هجائیًا  

  . فهرس الموضوعات  
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ومصادر هذا البحث متنوعة وكثیرة بتنـوع موضـوعات البحـث، فبعضـها أساسـي 

بعضها یرد عرضًا ، ومن أهمها في النحـو : الكتـاب لسـیبویه ، والمقتضـب للمبـرد ، و 

والجمل في النحو للزجاجي ، وشرح المفصـل البـن یعـیش، ومغنـي اللبیـب البـن هشـام 

، والكافیــــة فــــي النحــــو شــــرح الرضــــي ، وشــــرح الكافیــــة الشــــافیة البــــن مالــــك، وشــــرح 

تكملــة ألبـــي علـــي الفارســـي، ف : الوأمـــا فـــي الصـــر  .التصــریح للشـــیخ خالـــد األزهــري 

ـــذكرة المنتهـــي للصـــیمري، والممتـــع فـــي  والمنصـــف البـــن جنـــي ، وتبصـــرة المبتـــدي وت

ومـــن التفاســـیر :  .التصـــریف البـــن عصـــفور ، وشـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب للرضـــي 

معاني القرآن للفراء ، ومعاني القـرآن لألخفـش ، والبحـر المحـیط ألبـي حیـان، ومعـاني 

ومن كتب القراءات : القـراءات الشـاذة  للزجاج ، وجامع البیان للطبري. بهالقرآن وٕاعرا

ومــن كتــب التــراجم :  النشــر البــن الجــزري .البــن خالویــه ، والمحتســب البــن جنــي ، و 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ، وغایة النهایة في طبقات القراء البـن الجـزري ، 

 ةونزهـــة األلبـــاء البـــن األنبـــاري ، وبغیـــة الوعـــا وطبقـــات النحـــویین واللغـــویین للزبیـــدي،

  للسیوطي، وغیرها من المصادر والمراجع ، وهذه على سبیل المثال ال الحصر . 

   )١(ولما كنت من النهایة قاب قوسین تذكرت یوم العرض، فعاودني قول الشاعر

َواِة َقِصـــــــْیدةً  ـــــــى الـــــــرُّ   َال ُتْعِرَضـــــــنَّ َعَل

  

ـــــالِ  َمـــــا  * ـــــلُ  غْ َلـــــْم ُتَب ـــــي َتهـــــِذیبِ  َقْب   َهاِف

ــــذٍَّب    ــــَر ُمَه ــــْعَر َغْی   َفَمتــــى َعَرْضــــَت الشِّ

  

  َهــــاِمْنــــَك َوَساِوســــًا َتَ◌ْهــــِذي بِ  َعـــدُّوهُ   * 

 "إني رأیـت أنـه ال یكتـب إنسـان:  ثم وقفت قلیًال وتذكرت قول العماد األصفهاني  

حسـن ، زیـد لكـان یست ر هذا لكان أحسـن، ولـویِّ لو غُ تابًا في یومه إال قال في غده : ك

م هــذا لكــان أفضــل ، ولــو تــرك هــذا لكــان أجمــل، وهــذا مــن أعظــم العبــر، وهــو دِّ ولــو ُقــ

  . )٢( "دلیل على استیالء النقص على جملة البشر

                                     
هــو أبــوحفص عمــرو بــن علــي المطــوعي ، فــي بغیــة اإلیضــاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البالغــة، تــألیف/  )١(

  .٤/٧٧عبدالمشعال الصعیدي ، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجمامیزت ، دون تاریخ ، 

مــد بــن حامــد ، المعــروف تنســب هــذه العبــارة فــي أكثــر المراجــع إلــى عمــاد الــدین ، أبــي عبــداهللا محمــد بــن مح )٢(

بالعمــاد األصــفهاني ، الكاتــب ، صــاحب كتــاب (خریــدة القصــر وجریــدة العصــر) ، ولكــن یبــدو أن الصــحیح 

تنسـب إلــى القاضــي الفاضــل ، ویــدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي إتحــاف الســادة المتقــین بشــرح إحیــاء علــوم الــدین 

  .١/٣م) ، ١٤١٤/١٩٩٤لبنان ، ط (  للسید/ المرتضى الزبیدي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت
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عنـــد ذلـــك هـــدأت الـــنفس، واطمـــأن القلـــب، وعرفـــت أنـــي إن لـــم أكـــن قـــد وفیـــت 

وٕان نـــال الموضـــوع حقـــه ، فشـــفیعي فـــي ذلـــك أن الوصـــول إلـــى الكمـــال أمـــر محـــال، 

رضــى فالحمــد هللا المــنعم المتفــرد بالكمــال ، وٕان كــان دون ذلــك فالعــذر لقصــر بــاعي ال

 ومضـیت إلـى النهایـة مسـتعینة بـاهللا مسـتلهمة رشـده وهـداه ، واســألوضـحالة یراعـي ، 

كــل مــن بــذل مجهــودًا فــي رفــع شــأن  اهللا تعــالى أن یجنبنــي الخطــأ والزلــل ، وأن یثیــب

  .النصیر  لغتنا المجیدة، إنه نعم المولى ونعم 
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  متهيد

  والبصرة يف عصره عصر أبي زيد األنصاري

  ة اا  

قامت الدولة العباسیة على و عاش أبوزید األنصاري في العصر العباسي األول. 

نفــوذهم وتقلــیص نفــوذ العــرب، وحفــظ العباســیون ا أدى إلــى زیــادة أكتــاف الفــرس ، مّمــ

اة والـوزراء ، إال أّن الفـرس كـانوا لهم هذا الصنیع ، فاتخـذوا مـنهم الـوالة والقـادة والقضـ

ــا نــالوا فــي ظــل بنــي العبــاس مــن مكانــة ونفــوذ ، فحــاكوا الدســائس ،  یــأملون أكثــر مّم

  .)١(وأحكموا المؤامرات والمكائد ، وفطن الخلفاء العباسیون إلى ما یحیكه الكائدون

المنصـور بقتـل أبــي  )٢(سـبعة وثالثـین ومائـة مــن الهجـرة أمـر أبـوجعفروفـي عـام 

عنــدما  –عــرش العباســیین  الــذي یرجــع إلیــه الفضــل فــي بنیــان – )٣(ســلم الخراســانيم

  .)٤(نسبة الستخفافه به واحتقاره له ؛شك في نوایاه 

ســنباذ یطالــب بــدم أبــي مســلم، : وفــي ســنة مقتــل أبــي مســلم خــرج رجــل یقــال لــه 

 مجوســي ، فبعــث إلیـــه أبــوجعفر جیشــًا بقیـــادة جهــور بـــن –هـــذا  –ن ســنباذ : إوقیــل 

جــرار العجلـــي ، فهزمـــه وقتلـــه. وخـــرج فـــي هـــذه الســنة أیضـــًا رجـــل یقـــال لـــه ملبـــد بـــن 

  .)٦(الشیباني في ألٍف من الخوارج ، فجهز له المنصور جیوشاً  )٥(حرملة

                                     
  . ١٣م) ، ص ١٩٧٤في األدب العباسي ، للسید تقي الدین ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ( )١(

هو عبـداهللا بـن محمـد بـن علـي الهاشـمي العباسـي المنصـور ، وأّمـه سـالمة البربریـة . كـان فحـل بنـي العبـاس  )٢(

مــا یتشــبه بالثالثــة فــي سیاســته وحزمــه، وهــم :  هیبــًة وشــجاعًة ، ورأیــًا وحزمــًا ودهــاًء وجبروتــًا ، وكــان كثیــراً 

معاویـــة ، وعبـــدالملك ، وهشـــام . ترجمتـــه فـــي ســـیر أعـــالم النـــبالء ، تـــألیف/ شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد 

  .  ٨٩ – ٧/٨٣م) ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤( ٢بیروت، ط  –الذهبي، تحقیق/ علي أبوزید ، مؤسسة الرسالة 

ــة العباســیة ، وأحــد كبــار قادتهــا. كــان ١٠٠ عبــدالرحمن بــن مســلم ، ولــد فــي البصــرة ســنة )٣( هـــ ، مؤســس الدول

مقــدامًا ، داهیــًة ، راویــة للشــعر ، راح تحــت ســیف ســـتمائة ألــف أو یزیــدون . وقتــل المنصــور عنــدما صـــار 

 –خلیفــة برومــة المــدائن . ترجمتــه فــي األعــالم ، تــألیف/ خیــر الــدین الزركلــي ، دار العلــم للمالیــین ، لبنــان 

  .  ٣٣٨ – ٣/٣٣٧م) ١٩٧٩( ٤بیروت ، ط 

  .١٠/٧١م) ، ١٩٨٠(  ٣بیروت ، ط –البدایة والنهایة ، للحافظ ابن كثیر ، مكتبة المعارف  )٤(

شجاع من كبار الثوار في صدر ایام العباسیین ، سید المنصور لقتاله جیوشًا متتابعـة انهزمـت كلهـا. ثـم وجـه  )٥(

لهــم ثباتــًا عجیبــًا حتــى كــاد یهــزمهم ، فرشــقوه بالنشــاب  إلیــه خــازم بــن خزیمــة فــي ثمانیــة آالف مقاتــل ، فثبــت

  .  ٧/٢٨٧فقتلوه مع جمع كبیر من أصحابه . ترجمته في األعالم 

  . ١٠/٧٣البدایة والنهایة   )٦(
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وبعــد أن انتهــى أبــوجعفر المنصــور مــن قمــع الثــورات ، التفــت إلــى الــروم الــذین 

ت إذ ذاك مــــن الثغــــور فــــي ســــنة ثمــــاٍن وعشــــرین ومائــــة ، وكانــــعلــــى ملطیــــة أغــــاروا 

فعمــد المنصـــور إلــى إعـــادة  .ا ســورهامو اإلســالمیة، فــدخلوها عنـــوة وقهــروا أهلهــا وهـــد

  .)١(ملطیة وتحصینها من جدید ، كما أعاد بناء حصون أخرى غیرها

ولعّل من أخطر الهزات التي تعرضت لها دولة بني العباس فـي عهـد المنصـور 

دي بتناسـخ األرواح ، وخلـع الطاعـة ، فحـاربهم ، خروج طائفة یقال لها : الرواندیة تنـا

  .)٣(وقضى علیهم )٢(معن بن زائدة

وفـــي ســـنة خمســـین ومائـــة مـــن الهجـــرة خـــرج أهـــل خراســـان علـــى المنصـــور مـــع 

أمیرهم إستازیس حیث اسـتولى علـى أكثـر خراسـان ، وادَّعـى النبـوة ، وأظهـر أصـحابه 

یمـة فتقـاتلوا قتـاًال شـدیدًا إلـى ازم بـن خز طع السبیل ، فوجه إلیهم المنصور خالفسق وق

  .)٤(أن هزمهم

ولـــم تكـــن مهمتـــه أقـــل صـــعوبة مـــن أبیـــه المنصـــور، إذ الـــروم  )٥(وجـــاء المهـــدي

  .)٦(یهددون الدولة العباسیة ، فتصدى لهم وحقق انتصارات عظیمة علیهم

                                     

م) ، بـدون طبعـة ١٩٧٠محاضرات تـاریخ األمـم اإلسـالمیة ، للشـیخ محمـد الخضـري بـك ، المكتبـة التجاریـة ( )١(

  . ٢٧٩وتاریخ ص 

دًا شــجاعًا جـزل العطـاء،كثیر المعــروف، اأبوالولید. كـان جـو ئــدة بـن عبـداهللا بـن مطــر الشـیباني،معـن بـن زا هـو )٢(

هــ ، وقیـل : ١٥٢وله أشعار جیدة أكثرها في الشجاعة ، وولـي سجسـتان فـي أواخـر عمـره ، ومـات فیهـا سـنة 

ــألیف/ أبــي ١٥٨ســنة  العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن هـــ . ترجمتــه فــي وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، ت

علــي خلكــان،حقق أصــوله وكتــب هوامشــه/د. یوســف علــي طویــل، د. مــریم قاســم طویــل ، منشــورات محمــد 

  .  ٤٦٣ – ٤/٤٥٤م) ، ١٩٩٨هـ / ١٣١٩( ١لبنان ، ط  –بیضون،دار الكتب العلمیة بیروت

عـامر، مراجعـة /د. جمـال الـدین  الـدینوري ، تحقیـق / عبـدالمنعم الطوال ، ألبي حنیفة أحمد بـن داوداألخبار  )٣(

  . ٣٦٣م) ، ص ١٩٦٠( ١الشیال ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط 

الكامل فـي التـاریخ ، تـألیف الشـیخ/ أبـي الحسـن علـي بـن الكـرم محمـد بـن عبـدالكریم، المعـروف بـابن األثیـر،  )٤(

  . ٥/٥٩١م) ، ١٩٨٢هـ/ ١٤٢٠دار صادر بیروت ، ط (

منصـور بــن محمـد بــن علــي العباسـي ، أبوعبــداهللا ، المهـدي بــاهللا ، مـن خلفــاء الدولــة هـو محمــد بـن عبــداهللا ال )٥(

  .  ٦/٢٢١هـ . ترجمته في األعالم ١٦٩العباسیة في العراق ، مات سنة 

  . ٦/٦٦الكامل في التاریخ   )٦(
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. حیـــث )٢(بلغـــت الدولـــة العباســـیة أقصـــى اتســـاعها )١(وفـــي عهـــد هـــارون الرشـــید

ده درجة لم تصـل إلیهـا مـن قبـل، فأصـبحت مركـز التجـارة  وكعبـة بلغت بغداد في عه

  .)٣(رجال العلم واألدب

وكــان عهــده ملیئــًا بــالفتن واالضــطرابات التــي كانــت بینــه وبــین  )٤(وجــاء األمــین

ت بـــین المســـلمین . وقـــد ذهـــب األمـــین ضـــحیة هــذه الفـــتن التـــي فرقـــ )٥(أخیــه المـــأمون

مدینــة بغــداد حاضــرة العباســیین، وكعبــة  وضــت كثیــرًا مــن معــالموأضــعفت قــوتهم ، وق

  .)٦(العلوم واآلداب

ولــم یشــهد عهــد المــأمون أمنــًا واســتقرارًا بعــد تولیــه العهــد بعــد األمــین ، بــل كــان 

  .)٧(ملیئًا بالثورات واالضطرابات وانتشار الفوضى إلى أن مات

عاش أبوزید في هذه الفترة المضطربة التي شـهدت صـراعات عنیفـة، ومـؤامرات 

كاید ، فاستطاع رغم ذلك أن یشق طریقه وسـط هـذه العواصـف والتقلبـات السیاسـیة وم

نفـر كـریم مـن العلمـاء؛ لیـدّل ذلـك داللـة قویـة و العنیفة ، وأزمات الحكم المتكررة ، هـو 

  على عبقریة أولئك النفر الذین كانوا نجومًا متأللئة خالل ذلك الظالم المتراكم . 

                                     
أشـهرهم . هـ) ، خـامس الخلفـاء العباسـیین و ١٩٣ – ١٤٩هو هارون الرشید بن محمد بن المنصور العباسي ( )١(

ازدهــرت الدولــة فــي أیامــه ، لــم یجتمــع علــى بــاب خلیفــة مــا اجتمــع علــى بابــه مــن العلمــاء والشــعراء والكتــاب 

والنــدماء . ترجمتــه فــي فــوات الوفیــات ، تــألیف/ محمــد بــن شــاكر الكتبــي ، تحقیــق/ د. إحســان عبــاس ، دار 

  .  ٤/٢٢٥صادر بیروت ، بدون طبعة وتاریخ 

  . ١٢ في األدب العباسي ص )٢(

تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي ، تـألیف/ حسـن إبـراهیم حسـن ، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة ط  )٣(

  . ٢/٥٠م) ١٩٧٢( ٨

هو أبوعبداهللا محمد بن هارون بن المهدي بن المنصور ، الهاشمي العباسي البغدادي . عقد له أبوه بالخالفـة  )٤(

ب وفصاحة ، ولكنه سيء التدبیر ، مفرط التبذیر . عاش سبعًا وعشرین سـنة بعده . كان ذا قوة وشجاعة وأد

  .  ٣٣٩ – ٩/٣٣٤هـ . ترجمته في سیر أعالم النبالء ١٩٨. قتل سنة 

هـو عبـداهللا بـن هــارون بـن المهـدي بـن المنصــور ، أعلـم الخلفـاء بالفقـه والكــالم ، وكـان دون أخیـه محمـد فــي  )٥(

ج محمـد بـن أبـي یعقـوب، تحقیـق/ ترجمته في الفهرست، البن النـدیم، أبـوالفر  الفصاحة. له العدید من الكتب .

  . ١٤٧ص  م)١٩٧١ین العابدین الحائري المازندراني،دار المیسرة، ط (تجّدد بن علي بن ز رضا،

  .٦٦ – ٢/٦٥تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي   )٦(

  . ١٠/٢٤٤البدایة والنهایة  )٧(
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 ة اا  

ألنهــا تمیــزت بــالترف  ؛الحیــاة االجتماعیــة أفضــل مــن الحیــاة السیاســیة لــم تكــن 

  والبذخ والطرب والغناء ، وغیرها من ملذات الحیاة . 

ونجـــد أن المجتمـــع فـــي عصـــر بنـــي العبـــاس كـــان یجمـــع خلیطـــًا مـــن العناصـــر 

ـــه العـــرب ، والفـــرس  ـــاس المتباینـــة ، إذ كـــان فی ـــة واألجن والســـریان، والتـــرك، ، المختلف

نسیجًا ممیزًا ، إال أن العنصر العربـي  نت كل جماعة من هذه الجماعاتوكا . والروم

. وال ریــب أنَّ هـــذا االمتــزاج كـــان شـــدید )١(كــان یحـــتفظ لنفســه بمراكـــز القیــادة والتوجـــه

الخطر ، عظیم األثر في حیاة الدولة االجتماعیة، حتـى ظهـرت نتائجـه واضـحة جلیـة 

  .)٢(شتى ضروب الحیاةفي األخالق والعادات والتقالید وفي 

ظهـور األزیـاء الفارسـیة فـي الـبالط  وذ الفارسـي أثـٌر كبیـٌر فـيوكان النتشـار النفـ

هـــا تبعـــًا و وَّعنالعظـــام ، وتفننـــوا فـــي العمامـــة و  )٣(العباســـي ، واتخـــاذ القضـــاة القالنـــس

  .)٤(للطبقات

ا فــي االسـتمتاع بهــا، وأفـرط قـوم مــن النـاس فـي هــذا العصـر فــي اللذائـذ ، وتفننـو 

ــا ملُّــ وا نوعــًا ابتكــروا نوعــًا آخــر ، وكــان كــّل خلیفــة یعلــو فــي التــرف والنعــیم عمــن وكلمَّ

  .)٥(قبله

واشتهرت بغداد بالترف الزائد ، والغنى ، وزخرف الحضـارة ، وكـان مـن مظـاهر 

، والقیــــان الالئــــي كثــــرن فـــي قصــــور الخلفــــاء واألمــــراء  )٦(هـــذا التــــرف كثــــرة الجـــواري

ثیر من الخلفاء أثر كبیر في زیادة االختالط واالمتزاج ؛ ألنَّ الكواألثریاء ، فكان لهنَّ 

  . )٧(أعجمیات واألمراء كانوا من

                                     
اریخــه فــي العصــر األمــوي والعصــر العباســي ، إلبــراهیم رفیــدة ، محمــد عبــدالمنعم خفــاجى، األدب العربــي وت )١(

  . ٢٢م) ، مكتبة القاهرة باألزهر ، ص ١٩٩٦( ١ط

  . ٣٤المرجع السابق ص  )٢(

  القالنس : قبعات سوداء طویلة مخروطیة الشكل.  )٣(

  .١/١٠٢م) ١٩٣٣هـ /١٣٥١(٧هرة  طتبة النهضة المصریة القا، مكم،تألیف/أحمد األمین ضحى اإلسال )٤(

  . ١/١٠٧ضحى اإلسالم   )٥(

  . ٣٤في األدب العباسي ص  )٦(

  . ٣٣األدب العربي وتاریخه ص  )٧(
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وكـان للغنـاء فــي هـذا العصــر أثـٌر كبیــٌر ، فقـد شــغل بـه النــاس ، وكأنـه نصــیبهم 

  لما یبعث في النفوس من غبطة وابتهاج.  ؛من دنیاهم الذي ال یؤثرون سواه 

فع دالغناء والرقص ، ومما ال ریب فیه أنَّ إدمان الخمر ونجد أنَّ الخمر اقترن ب

إلـى كثیــر مــن المجــون والعبــث واإلباحیــة ، فمضــى الكثیــرون یطلقــون ألنفســهم العنــان 

  . )١(في ارتكاب اآلثام متحررین من كل قانون للخلق والعرف والدین

 وقــد دفــع هــذا الفســاد الخلقــي إلــى انتشــار الغــزل المكشــوف الــذي ال تصــان فیــه

  . )٢(كرامة المرأة والرجل معاً 

الصید بـالبزاة ، والشـواهین ، والصـقور، : ومن أنواع اللهو التي فتن بها الخلفاء 

وعــرف الصــید قــدیمًا عنــد العــرب والفــرس ، وأولــع بــه المهــدي ،  .والكــالب ، والفهــود 

  . )٣(فكان یخرج إلیه في مواكب كبیرة

والحمــام الزاجــل، ولعبــة الصــولجان ســباق الخیــل ، : ومــن أدوات التــرویح أیضــًا 

  (كرة تضرب من فوق ظهور الخیل) ، ومن ذلك أیضًا الصراع بین الدیوك والكالب. 

فـــي فـــن العمـــارة ، وأجـــادوا تشـــیید القصـــور،  وفــي هـــذا العصـــر تفـــنن العباســـیون

  . )٤(وبالغوا في زینتها وتنسیق موائدها بأنواع الطعام المختلفة

الخلفـاء وحواشـیهم مـن البیـت العباسـي، وكبـار رجـال  والبذخ الذي كان یتمتـع بـه

الدولـــة، ومـــن اتصـــل بهـــم مـــن مغنیـــین ، وشـــعراء ، انعكـــس علـــى الشـــعب، إذ طغـــى 

وطوقـوه باالسـتبعاد والعنـف الشـدید؛ بسـبب اإلقطـاع الخلفاء ، وحرموا الشعب حقوقـه، 

  . )٥(والثراء العریض

لهوًا ومجونًا، بل اقتصر ذلـك  كلها كانت عنى هذا كله أنَّ الحیاة العباسیةلیس م

على حین عمرت المساجد بالعبَّـاد والزّهـاد ، وكثـر نغمست فیه،على فئة من المجتمع ا

  . )٦(قصاص الوعظ الذین كانوا یدفعون الناس للعبادة ورفض المتاع الدنیوي

                                     
  .٣٦م) ، بیروت ، ص ١٩٥٠البیان والتبیین وأهم الرسائل ، للجاحظ ، الطبعة الكاثولیكیة ( )١(

  .٧٣،  بدون تاریخ، ص  ٣القاهرة ، طالعصر العباسي األول، تألیف/ شوقي ضیف، دار المعارف  )٢(

  .٥٤المرجع السابق ص  )٣(

  . ١٢٨ – ١/١٢٧ضحى اإلسالم  )٤(

  . ٤٥العصر العباسي األول ، ص  )٥(

  . ٨٤المرجع السابق ، ص  )٦(
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ّنهـــا قـــد إاالجتماعیـــة فـــي العصـــر العباســـي األول: وخالصـــة القـــول فـــي الحیـــاة 

األغنیـاء المـرفهین ، كمــا جمعـت الفـالح الكــادحین، وظهـرت حیــاة  جمعـت فـي طیاتهــا

  اللهو إلى جانب حیاة الجّد ، وحیاة اإلیمان إلى جانب حیاة الزندقة. 

واللهـو  ،والبـذخ، بـالترف  ئوفي هذا المجتمع المتعـدد الطبقـات والـدیانات ، الملـ

ـــــة ،  ـــــد األنصـــــاري إمامـــــًا فـــــي العربی  ، والتفســـــیر، ث والحـــــدی، والغنـــــاء ، عـــــاش أبوزی

  متأثرًا بشیوخه مؤثرًا في تالمیذه ال تلهیه مظاهر هذا المجتمع. ، والقراءات 

  ة اا  

المـراد بالحیــاة العلمیـة أو العقلیــة حركـة الــنفس اإلنسـانیة فــي جمیـع أنــواع العلــوم 

  . )١(والفنون والثقافات واآلداب

الـك معاهــد أولهــا الكتّــاب ، بــل هن، لـم تكــن فــي العصـر العباســي األول مــدارس 

  . )٢(ثم المسجد الذي یعّد أكبر معهد للدراسة ، فلم تكن المساجد للعبادة وحدها

وفي سنة ثالث وأربعین ومائة من الهجـرة شـرع علمـاء اإلسـالم فـي هـذا العصـر 

وأیـام ، واللغـة والتـاریخ ، في تدوین الحدیث، والفقه ، والتفسیر ، ودونت كتـب العربیـة 

  ولعّل أبا زید أحد أولئك العلماء الذین شرعوا في هذه العلوم.  . )٣(الناس

أثـٌر كبیـٌر ، وكان النبساط رقعة الدولـة العباسـیة ووفـرة ثرواتهـا ، ورواج تجارتهـا 

قبل ، حتى بدأ الناس جمیعًا من الخلیفـة في خلق نهضة ثقافیة لم یشهدها الشرق من 

  . )٤(إلى أقّل أفراد العامة في التعلیم

وصارت بغداد قبلة لطالب العلم من جمیع األمصار اإلسـالمیة ، یرحلـون إلیهـا 

الدینیـة والعربیـة علـى اختالفهمـا ، إلكمال تعلیمهم حیث المدرسة العلیا لطالب العلـوم 

وحفـــاظ اللغــة ، وأدبـــاء العـــرب، ، والفقهــاء ، والقـــراء ، فقــد كـــان فیهــا كبـــار المحــدثین 

درس واإلفادة لتالمیذهم ، وقلّما یتم إلنسان وصف عالم وكلهم قائمون بال .والنحویون 

                                     
  . ٤٥األدب العربي وتاریخه ص  )١(

  . ٢/٥٠ضحى اإلسالم  )٢(

مصــر ،  -محــي الــدین عبدالحمیــد مطبعــة الســعادة تــاریخ الخلفــاء ، لجــالل الــدین الســیوطي، تحقیــق/ محمــد  )٣(

  . ٦١م) ،  ص ١٩٥٩هـ/ ١٣٧٨( ٢ط

  . ٢/٢٢تاریخ اإلسالم   )٤(
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؛ لـــذلك رحـــل   )١(لبغـــداد وأخـــذ مـــن علمائهـــاإال رحـــل ، أو محـــدث، أو كاتـــب ، فقیـــه 

  من ذلك المعین الذي ال ینضب. أبوزید إلى بغداد؛ لألخذ 

وخاصـة فـي عهـد الرشـید،  ،وفي ذلك العصر ازدهرت الثقافة ، وانتشـرت العلـوم

ویـــة النهضـــة العلمیــة بكـــل مـــا فـــي قـــواه مــن جهـــد وعزیمـــة، فقـــّرب إلیـــه فعمــل علـــى تق

 ،كثیـــرة مـــن الطـــب الترجمـــة ، إذ ترجمـــت فـــي عهـــده كتـــبالعلمـــاء ، ونشـــطت حركـــة 

وأنشـأ فـي بغـداد دار الحكمـة التـي  .والكیمیاء ، وغیرهـا مـن العلـوم األخـرى ، والنجوم 

تنظــیم دور العلـــم فـــي إلـــى تحتــوي علـــى نفـــائس الكتــب مـــن شـــتى اللغــات ؛ ممـــا أدى 

  . )٢(األمصار ، السیما بغداد ومصر ، فزادت حركة التعلیم والتثقیف

 ،أي حركـة النقـل عـن الیونـان –ومن أسباب الرقي العلمي، تلـك الحركـة الكبیـرة 

  . )٣(التي عّرفت أهل العربیة بالعلوم الكونیة القدیمة –والهنود ،  سوالفر 

ة فــــي العصــــر العباســــي األول، ازدهــــرت ّن الحركــــة العلمیــــإوخالصــــة القــــول : 

بسـبب تمـازج الثقافـات ، وتشـجیع الخلفـاء وٕاكـرامهم  ؛ازدهارًا عظیمًا لم تشهده من قبـل

اقهم األمـوال لهـم، وكــان بعـض الخلفـاء علـى جانـب كبیـر مــن دللعلمـاء واألدبـاء ، وٕاغـ

جــالس العلــم ، كالرشــید والمــأمون ، فكــان ذلــك دافعــًا للحركــة العلمیــة، حیــث عقــدت م

  المناظرة في قصور الخلفاء ، وكانت حافزًا للعلماء على البحث والنظر. 

ـــــي هـــــذه الحیـــــاة  فـــــي هـــــذا الجـــــو السیاســـــي الحافـــــل بالمكایـــــد والمـــــؤامرات ، وف

ظــّل هــذه وفــي  .االجتماعیــة التــي اختلطــت فیهــا المفاســد والمقــابح بالهــدى والصــالح 

تــألیف وتشــجیع العلمــاء، عــاش أبوزیــد البیئــة العلمیــة الناضــجة بالتنــافس ، المزدهــرة بال

  األنصاري. 

نكتفــي بهــذا القــدر مــن الحــدیث عــن بیئــة أبــي زیــد العامــة ، لننتقــل إلــى الحــدیث 

  . )البصرة(عن بیئته المكانیة  

                                     
  . ١٢٥محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة ، ص  )١(

  . ٥٥األدب العربي وتاریخه  ، ص   )٢(

م) ١٩٦٧( ٧یـروت ، ط ب -أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، ألنـیس المقدسـي ، دار العلـم للمالیـین )٣(

  . ٥٩ص 
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أبوزید األنصاري بصري المولد والمنشأ والوفاة ، وقد عاش في البصرة في عهـد 

درس أحــوال البصــرة فــي نــادرهــا إال مــا نــدر ، فالبــد والحالــة هــذه أن شــبابها لــم یكــد یغ

  لنرى مدى أثرها في تكوین شخصیة أبي زید .  ؛عصره 

تمتعــت البصـــرة بموقـــع جغرافـــي ممتـــاز جعلهــا محطـــة للقوافـــل التجاریـــة، وبـــذلك 

كانــت ملتقــى للنزعــات المتعــددة ، والثقافــات المختلفــة ، كمــا أتاحــت إلــى جانــب ذلــك 

ین أن یتنقلوا بین األقطار المختلفة، فیتصلوا بشتى الثقافات ، ویشهدوا مختلف للبصری

للبصــرة  مَّ تــالحضــارات ، فتتــأثر عقــولهم وأخیلــتهم ، وتتســع مــداركهم ومــثلهم ، وبــذلك 

وشدة التطلع، وحریـة الـرأي، وسـرعة ، ذلك المزاج العقلي الذي یتألف من سعة األفق 

  . )١(المنافسة والمغالبةالذكاء ، وصفاء القریحة ، وحب 

وعلى الرغم من تعدد جنسیات السـكان فـي البصـرة ، فقـد تمـازجوا ونشـأت بیـنهم 

یخاطـب أهـل  )٢(رابطة بلدیة قویة صهرتهم في بوتقة واحدة ، جعلت األحنف بن قیس

  . )٣( "أنتم واهللا أحّب إلینا من تمیم الكوفة"البصرة ، قائًال : 

 .یتبعــه امتــزاج فــي الثقافــات تمــازج الســكاني ، أنطبیعــي لهــذا الوكــان النتــاج ال

دیـة، وفارسـیة، وهكذا اتصلت الثقافة العربیة في البصرة بثقافـات األمـم األخـرى مـن هن

  كان له أطیب األثر في ازدهار الحركة العلمیة.  ویونانیة ؛ مّما

وقــد أفــاد أبوزیــد األنصــاري مــن هــذه الثقافــات ، وبــرز أثــر ذلــك عنــده فــي ثقافتــه 

  لمتأثرة بهذه الثقافات األجنبیة. ا

  وٕالى جانب هذه الثقافات كانت هناك الثقافة العربیة الصحیحة في سوق المربد. 

في البصـرة ، فكـان البـّد لعبت هذه السوق دورًا خطیرًا في الحیاة األدبیة العلمیة 

عــــن  يرو  .عـــرابلكـــّل متـــأدب أْن یتـــردد علیهــــا ویتلقـــى فیهـــا اللغـــة مشــــافهة عـــن األ

                                     
  .٢٦الجاحظ حیاته وآثاره ، تألیف/ طه الحاجري ، دار المعارف مصر ، ، ص  )١(

هـو األحنـف بـن قـیس بـن معاویـة بـن حصـین المـرّي ، أبـوبحر ، سـید تمـیم ، وأحـد العظمـاء الـدهاة الفصـحاء  )٢(

ولـم یـره .  ق.هــ. ، وأدرك النبـي ٣الشجعان الفاتحین . یضرب بـه المثـل فـي الحلـم ، ولـد فـي البصـرة سـنة 

  .  ٢٧٧ – ١/٢٧٦هـ . ترجمته في األعالم ٧٢ومات سنة 

الكامل ، ألبي العباس محمد بن یزید المبرد ، تعلیق محمد أبوالفضل إبراهیم، طبعة دار نهضة مصر، بـدون  )٣(

  .١/١٤١تاریخ 

  دز ر أ  رةا  



 - ١٤  -

جئت إلى أبي عمرو بن العـالء فقـال لـي : مـن أیـن أقبلـت یـا "أنه قال :  )١(صمعياأل

أصـمعي؟ فقلـت : جئـت مـن المربـد. قـال : هـات مـا معـك، فقـرأت علیـه مـا كتبـت فـي 

  .)٢(شمرت في الغریب"ستة أحرف لم یعرفها،فخرج یعدو،وقال: ألواحي، فمرت به

عـن  يفقد رو  ،م بعرب المربدبل لقد وجد األدباء أن من شروط إجادتهم اتصاله

  . )٤(أّنه تلقف الفصاحة من العرب شفاهًا بالمربد )٣(الجاحظ

وبطبیعــة الحــال لــن یفــوت  .الســوقهــذا هكــذا انتفــع علمــاء اللغــة بتــرددهم علــى 

التـردد علــى هـذا السـوق واإلفـادة مـن حیاتـه األدبیــة ، زیـد المـتعطش للعلـم والمعرفـة و أب

  .)٥(الفصحاء فیه ؛ ألنه كان "كثیر السماع من العرب"عراب والعلمیة، ومشافهة األ

، قامــت )٦(وشــهدت البصــرة فــي مراحلهــا األولــى رحیــل عــدد مــن الصــحابة إلیهــا

علــى أكتــافهم حركــة دینیــة ولغویــة أتــت أكلهــا وأینعــت فــي هــذا العصــر. بــذلك اتســعت 

إلــى أن خـر بــه العــالم مـن آراء ومــذاهب ز وأوســعت المدینــة صـدرها لكــل مــا ی، الثقافـة 

  صارت من أخطر البیئات العقلیة. 

                                     
هــ ، وكـان أحـد أئمـة اللغـة ، والنحـو ، ١٢٢هو عبدالملك بن قریب ، أبوسعید األصمعي البصري . ولـد سـنة  )١(

هــ. ترجمتـه ٢١٠والملح ، والنوادر . وكـان بحـرًا فـي اللغـة ال یعـرف مثلـه فیهـا وفـي كثـرة الروایـة . مـات سـنة 

في إنباه الرواة على أنباه النحاة ، ألبي الحسـن علـي بـن یوسـف القفطـي ، تحقیـق/ محمـد أبوالفضـل إبـراهیم ، 

 – ٢/٢٠١م) ، ١٩٨٦هــــ/١٤٠٦( ١بیـــروت ، ط –اهرة ، مؤسســـة الكتـــب الثقافیـــة القـــ –دار الفكـــر العربـــي 

٢٠٥  .  

أبوزیـد األنصــاري وأثـره فــي دراســة اللغـة ، للــدكتور/ إبــراهیم یوسـف الســید ، عمــادة شـؤون المكتبــات ، جامعــة  )٢(

  . ٥٠م) ص ١٩٨٠الریاض ، ط ( -الریاض 

ان عالمـًا بـاألدب ، فصـیحًا ، بلیغـًا ، مصـنفًا فـي فنـون هو أبوعثمان عمرو بن بحر بـن محبـوب الجـاحظ . كـ )٣(

هــ . ترجمتـه فـي نزهـة األلبـاء فـي طبقـات األدبـاء ، ألبـي ٢٥٥العلوم . وكان مـن أئمـة المعتزلـة ، مـات سـنة 

 -البركات كمـال الـدین عبـدالرحمن بـن محمـد األنبـاري ، تحقیـق/ د. إبـراهیم السـامرائي ، مكتبـة المنـار األردن

  .  ١٥١ – ١٤٨م) ، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥( ٣ط  الزرقاء ،

  .١٦/٧٥معجم األدباء ، لیاقوت الحموي ، مكتبة عیسى البابي الحلبي وشركاه،الطبعة األخیرة،بدون تاریخ  )٤(

أخبار النحویین البصریین ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعـض، صـنعة ألبـي سـعید الحسـن بـن عبـداهللا السـیرافي  )٥(

  .٦٨م) ، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥( ١اهیم البنا ، دار االعتصام ، ط ، تحقیق / د. محمد إبر 

تاریخ الیعقوبي ، تألیف/ أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب، دار صـادر ، دار بیـروت للطباعـة والنشـر  )٦(

  . ٢/٢٤٦م) ١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩لبنان ( –، بیروت 



 - ١٥  -

ــا المســاجد فمجالســها وحلقاتهــا العلمیــة أكثــر مــن أن تعــدّ  ، ویزیــدها أهمیــة أنَّ أّم

 )١(الزجــاجي يالخلفـاء واألمــراء كـانوا یحضــرون حلقاتهــا إلـى جانــب عامــة القـوم ، یــرو 

ن وجلـــس إلـــى حلقـــة یـــونس بـــ، أنَّ الرشـــید حـــین نـــزل البصـــرة قصـــد مســـجدها الكبیـــر 

  . )٣() ٢(حبیب

، ومنذ عام ثالثة وأربعین ومائة كثر تدوین العلم وتبویبه ، ودونت كتب العربیـة 

. وقبل هذا العصر كان األئمة یتكلمون من حفظهم  )٤(وأیام الناس، والتاریخ ، واللغة 

وقــد أثــرى أمثــال هــؤالء المكتبــة أو یــروون العلــم مــن صــحف صــحیحة غیــر مرتبــة. ، 

  ؤلفاتهم . العربیة بكثرة م

كما اقترنت حركة العلـم وتدوینـه فـي هـذا العصـر بنشـاط مصـانع الـورق وكثرتهـا 

مما دفع الحركة العلمیة قـدمًا إلـى األمـام ، ومـا كـان ذلـك لیكـون لـو  .ورخص أثمانها 

  . )٥(ظلت أدوات الكتابة على حالتها األولى من السذاجة أو الغالء

د أفــاد مــن نشـاط صــناعة الــورق، ورخــص ومـن المفیــد أن نــذكر هنــا أنَّ أبازیـد قــ

أثمانهــا ، وظهــر أثــر ذلــك فــي كثــرة مصــنفاته ، ومــا كــان ذلــك لیتحقــق لــه لــو بقیــت 

  أدوات الكتابة على حالتها األولى من السذاجة وارتفاع األسعار. 

انتشــار دكــاكین الــوّراقین التــي ، وكــان مــن ثمــار هــذا التقــدم فــي صــناعة الــورق 

  انتشار الثقافة. كانت مصدرًا من مصادر 

                                     
ولـزم الزجـاج حتـى بـرع فـي النحـو. لـه هو عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي . أصله مـن صـیمر ، ونـزل بغـداد  )١(

هـــ  . ترجمتــه فــي ٣٤٠هـــ أو ســنة ٣٣٩هـــ ، وقیــل : ســنة ٣٣٧كتــاب (الجمــل) وغیــره . مــات بطبریــة ســنة 

طبقــات النحــویین واللغــویین ألبــي بكــر محمــد بــن الحســن الزبیــدي ، تحقیــق/ محمــد أبوالفضــل إبــراهیم ، دار 

. وبغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ،  ١١٩ص  ، بــدون تــاریخ ، ٢المعــارف بمصــر ، القــاهرة ، ط 

 ١لبنـان ط –لجالل الدین عبدالرحمن السیوطي ، تحقیق/ محمد أبوالفضل إبراهیم ، المكتبة العصـریة بیـروت 

  .  ٢/٧٧م) ، ١٩٦٥هـ/ ١٣٨٤(

یاس فیـه ومـذاهب هـ، كان بارعًا في النحو ، وله ق٩٠هو یونس بن حبیب ، أبوعبدالرحمن الضبي . ولد سنة  )٢(

هــ ، ترجمتـه فـي طبقـات النحـویین واللغـویین ١٨٢یتفرد بها . من أصحاب أبي عمرو بن العالء . مات سـنة 

  .  ٢/٣٦٥، وبغیة الوعاة   ٥١، ص 

  . ٦أبوزید األنصاري وأثره في دراسة اللغة ص  )٣(

  . ٦١تاریخ الخلفاء ص  )٤(

  (بتصّرف) .  ٢/٦١ضحى اإلسالم  )٥(



 - ١٦  -

نَّ النشاط العلمي في البصرة كان یسـیر فـي اتجـاهین، ویصـدر إأن نقول :  يبق

من مصدرین مختلفین ، فمن فنون العلم ما كان یصدر عن النقل والروایـة، كالحـدیث 

، واالســـتنتاج ، والموازنـــة  ، ومنهـــا مـــا كـــان یعتمـــد علـــى العقـــل .واألخبـــار ، واللغــة ، 

  وقد تأثر أبوزید في منهجه باالتجاهین. كالكالم والنحو .

ـــة الناضـــجة المزدهـــرة ، عـــاش أبوزیـــد  وفـــي ظـــل هـــذه البیئـــة المكانیـــة ، والعلمی

  . تفاعله مع هذه البیئة مؤثرًا ومتأثرًا وسنرى في الفصل األول مقدار  .األنصاري 

  

  

  

  

  



 - ١٧  -

  

  الفصل األول

 وكتابه 
ّ
  أبوزيد األنصاري

  وفيه ثالثة مباحث

  

  ا اول :  وآره .  

ا ا.ا و  : م  

 : ا ا  ا  ادرب ا   

 



 - ١٨  -

  املبحث األول

  حياته وآثاره

  دز ب أ  

عید بـن أوس بـن ثابـت بـن بشـیر بـن ثابـت بـن زیـد بـن أبوزید األنصاري هو : س

  بن الخزرج. لبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث قیس بن النعمان بن مالك بن ثع

وعلــى ، وقــد أوردت كتــب التــراجم والطبقــات نســب أبــي زیــد فــي روایــاٍت متعــددة 

  حسب تصنیفي لها، فهي أربع: 

  الروایة األولى : 

ن محمـود ابـن هـو عمـرو بـن َعـْزرة بـن أخطـب بـزیـد صـاحب العربیـة أبو تقول : 

اهللا بن الضیف بن األحمر بن القیطوم بـن عـامر بـن ثعلبـة بـن رفاعة بن بشر بن عبد

  .حارثة األنصاري 

 )٢(، ثـــم تبعـــه ابـــن حـــزم)١(وأقـــدم مـــن ذكـــر هـــذه الروایـــة مـــن المـــؤرخین: الزبیـــدي

  األندلسي.

زم (الِفْطیــون) بــدل وقــد حــدث تحریــف فــي نقــل هــذه الروایــة، حیــث ذكــر ابــن حــ

  (القیطوم) التي ذكرها الزبیدي.

والروایــة منســوبة . ه فیهــا وخطــأ ابــن حــزم هــذه الروایــة ، كمــا أبــدى الزبیــدي شــكّ 

ومــن أجــل ذلــك كلــه  .)٥(ومعــروف بالوضــع )٤(، وهــو مــتهم بالفســاد)٣(يبــإلــى ابــن الكل

  ضعفت هذه الروایة.

                                     
هـــ، وكــان عالمــًا ٣١٦بــن الحســن بــن عبیــداهللا بــن مــذجج األندلســي اإلشــبیلي (أبــوبكر) . ولــد ســنة  هــو محمــد )١(

هــــ. ٣٩٩هــــ ، وقیـــل : ســـنة ٣٧٩باللغـــة واألدب، مـــن تصـــانیفه : (طبقـــات النحـــویین واللغـــویین)، مـــات ســـنة 

  ١٦٥. والروایة في كتابه : طبقات النحویین واللغویین ، ص٨٥-١/٨٤ترجمته في بغیة الوعاة  

علــم وســعة اله المنتهــى فــي الــذكاء وحــدة الذهن،هــو علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم األندلســي، وكــان إلیــ )٢(

هــ، ومـات ٣٨٤، والنحل ، والعربیة واآلداب وغیرها من العلوم. ولد سـنة بالكتاب ، والسنة ، والمذاهب،والملل

 -ي بـن العمـاد، دار اآلفـاق الجدیــدةهــ . ترجمتـه فـي شـذرات الـذهب فـي أخبــار مـن ذهـب، لعبـدالح٤٥٦سـنة 

ـــــرة أنســــــاب العــــــرب، تحقیـــــــق وروایتــــــه فــــــي كتابــــــه: ج ٣٠٠-٣/٢٩٦بیــــــروت، بــــــدون طبعــــــة وتـــــــاریخ  مهــ

  .٣٧٣م) ص١٩٦٢هـ/١٣٨٢(القاهرة -ارون،دار المعارف بمصرعبدالسالم محمد هوتعلیق/

مـة، لـه مصـنفات كثیـرة فـي التـاریخ هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي . كان إخباریًا ونسَّابة، وحافظـًا عالّ  )٣(

  ٢/١٣هـ. ترجمته في شذرات الذهب ٢٠٤واألخبار، مات سنة 

البیان والتبیین، تألیف/ أبي عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقیـق/ عبدالسـالم محمـد هـارون، لجنـة التـألیف  )٤(

  .٣/٣٦٧م)  ١٩٤٨( ١والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط 

  . ١/١٨ضحى اإلسالم،  )٥(



 - ١٩  -

  الروایة الثانیة:

بـن محمـود بـن رفاعـة بـن بشـر ابـن بت بن حـرام زید هو سعید بن أوس بن ثاأبو 

  ضیف بن األحمر بن القیطوم بن عامر بن ثعلبة بن حارثة األنصاري.ال

المحاسـن الیمنــي ، وأبو )٢(م، وابـن حـز )١(ذكـر هـذه الروایـة مـن المـؤرخین: الزبیـدي

  .)٣(الشافعي

 واة ، ومــنلــم یــذكروا مصــدر هــذه الروایــة، ولــم ینســبوها ألحــد مــن الــر جمــیعهم و 

  إلیها. ل ذلك ال ُیْطَمأن جأ

  الروایة الثالثة:

بـن مالـك بـن ن زیـد بـن قـیس بـن زیـد بـن النعمـان هو سعید بن أوس بـن ثابـت بـ

  ثعلبة بن كعب بن الخزرج.

، وكفانا )٦(، والقفطي)٥(، والبغدادي)٤(لكانهذه الروایة من المؤرخین: ابن خ ذكر

هكــذا جــاء فقــد عقبــا علیهــا بقولهمــا: "،  رّد هــذه الروایــة والقفطــي، كــّل مــن البغــدادي 

  .)٧( "نسب أبي زید في هذه الروایة وفیه إخالل

                                     
  . ١٦٥طبقات النحویین واللغویین ص )١(

  . ٣٧٣جمهرة أنساب العرب ص )٢(

هــ بمكــة، ولـه تــآلیف عــدة، ٦٨٠هـو تــاج الـدین أبــو المحاسـن عبــدالباقي بــن عبدالمجیـد بــن عبـداهللا، ولــد ســنة  )٣(

ي . وروایته فـي كتابـه: إشـارة التعیـین فـ١٣٩-٦/١٣٨هـ . ترجمته في شذرات الذهب ٧٤٣مات بالقاهرة سنة 

  .١٢٨م) ص١٩٨٦هـ/١٤٠٦(١تراجم النحاة واللغویین، تحقیق /د. عبدالمجید دیاب، ط

هــو أبوالعبــاس أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر بــن خلكــان البرمكــي ، اإلربلــي الشــافعي. ولــد ســنة  )٤(

بالعربیـة، عّالمـة هـ، وتفقه بالموصل، وبرع في الفضائل واآلداب ، وكـان إمامـًا فاضـًال ، متقنـًا ، بصـیرًا ٦٠٨

ــام النــاس. مــات ســنة  . والروایــة فــي ٢٧٢-٥/٢٧١هـــ. ترجمتــه فــي شــذرات الــذهب ٦٨١بــاألدب والشــعر وأی

  .٢/٣٧٨كتابه: وفیات األعیان 

هــو أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، الخطیــب ، أبــوبكر البغــدادي، الفقیــه الحــافظ، أحــد األئمــة  )٥(

هـ . كان حسن القراءة ، فصیح اللهجـة، عارفـًا بـاآلداب. مـات ٣٩٢ولد سنة  المشهورین، المصنفي المكثرین،

. والروایـة فـي كتابـه: تـاریخ بغـداد أو مدینـة ٤٥-٤/٢٥هـ . ترجمته في معجم األدبـاء، ٤٦٥یوم الخندق سنة 

م)  ١٩٩٧هــ/ ١٤١٧( ١لبنـان ، ط  -السالم، تحقیق/ مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمیـة، بیـروت

٩/٧٧  .  

هـ، لـه مؤلفـات ٥٦٨هو علي بن یوسف بن إبراهیم، أبوالحسن القفطي. كان وزیرًا ، وكاتبًا، ومؤرخًا، ولد سنة  )٦(

. والروایـة فـي كتابـه: ٢/٢١٢، وبغیـة الوعـاة ١٥/١٧٥هــ. ترجمتـه فـي معجـم األدبـاء ٦٢٤عدیدة. مات سـنة 

  . ٢/٣١إنباه الرواة 

  . ٢/٣١واة ، إنباه الر  ٩/٧٧تاریخ بغداد  )٧(



 - ٢٠  -

  الروایة الرابعة:

ر بــن ثابــت بــن زیــد بــن قــیس بــن زیــد بــن یهــو ســعید بــن أوس بــن ثابــت بــن بشــ

  النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

، )٢(والبغــداديب الطبقــات الكبــرى، صــاح )١(وذكــر هــذه الروایــة محمــد بــن ســعد

  .)٦(، والسیوطي)٥(، وابن الجزري)٤(، ویاقوت الحموي)٣(وابن خلكان

  وذلك لآلتي:، وهذه الروایة یعتمد علیها في نسبه 

، قـال عنـه )٧(أوًال: أن هذه الروایة منسـوبة إلـى محمـد بـن سـعد وهـو ثقـة صـدوق

عدالـة وحدیثـه یـدّل علـى صـدقه، محمد بن سعد عنـدنا مـن أهـل ال"الخطیب البغدادي: 

  .)٨("في كثیر من روایاته ىفإنه یتحر 

 .)١٠("أحد الحّفاظ الكبار الثقـات المتحـرین"، قائًال عنه: )٩(ووثقه أیضًا ابن حجر

كـان علـى صـلة بـأبي زیـد، وتتلمـذ علـى یدیـه، وروى عنـه مّمـا كلـه ، ثم أّنه فـوق ذلـك 

  یجعل معرفته به تامة.

                                     
هــ. ٢٣٠هو محمـد بـن سـعد، أبـو عبـداهللا البغـدادي كاتـب الواقـدي، حـافظ مشـهور ، كـان صـدوقًا. مـات سـنة  )١(

ترجمته في غایة النهایة في طبقات القراء، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن محمـد بـن الجـزري، عنـي بنشـره 

. والروایــة فــي ١٤٣-٢/١٤٢م) ١٩٣٣هـــ/١٣٥٢( ١ج. برجستراســر ، الناشــر مكتبــة الخــانجي بمصــر ، ط 

  . ٧/٢٧م) ١٩٥٨كتابه: الطبقات الكبرى، طبعة بیروت (

  .  ٩/٧٧تاریخ بغداد  )٢(

  .  ٢/٣٧٨وفیات األعیان  )٣(

هــ بـبالد ٥٧٤هو أبوالـدر یـاقوت بـن عبـداهللا ، الرومـي الجـنس ، الحمـوي المولـد ، البغـدادي الـدار . ولـد سـنة  )٤(

. والروایـة ١٢٢ – ٥/١٢١هـ بحلب . ترجمته في شذرات الـذهب ٦٢٦. مات سنة  الروم ، وله مؤلفات كثیرة

  .  ٢١٣ – ١١/٢١٢في كتابه : معجم األدباء 

هــو شــمس الــدین أبــوالخیر ، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي ،المعــروف بــابن الجــزري الشــافعي ، ولــد  )٥(

هـ . ترجمتـه فـي شـذرات الـذهب ٨٣٣یراز سنة هـ ، كان مقرئًا ، وفقیهًا ، ونحویًا . مات بش٧٥١بدمشق سنة 

  .  ١/٣٠٥، والروایة في كتابه : غایة النهایة  ٢٠٦ – ٧/٢٠٥

هـ . كان أعلم أهـل زمانـه ٨٤٩هو جالل الدین أبوالفضل عبدالرحمن بن أبي بكر محمد السیوطي . ولد سنة  )٦(

.  ٥٢-٨/٥١ذرات الـــذهب هــــ . ترجمتـــه فـــي شـــ٩١١بعلـــم الحـــدیث وفنونـــه ، ولـــه شـــعر كثیـــر . مـــات ســـنة 

  .  ١/٥٨٢والروایة في بغیة الوعاة 

  .  ٤/١٦٠وفیات األعیان  )٧(

  .  ٢/٣٦٩تاریخ بغداد  )٨(

هــ ٢١٣هو أحمد بن علي بن محمد ، والشهیر بابن حجـر ، الكنـاني العسـقالني المصـري . ولـد بمصـر سـنة  )٩(

ــام النــاس . ثقــة دینــًا فاضــًال . لــه تصــانیف كثیــرة منهــا :  . كــان رأســًا فــي العربیــة ، واللغــة ، واألخبــار ، وأی

هــــ ، ترجمتــــه فـــي ســــیر أعـــالم النــــبالء ٢٦٧(مشـــكل إعـــراب القــــرآن) ، و (الشـــعر والشــــعراء) . مـــات ســــنة 

  .  ٦٤ – ٦٣/ ٢، وبغیة الوعاة  ١٣/٢٦٩

هــ) ١٣٢٦( ١تهذیب التهذیب ، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، دار صادر بیـروت ، ط  )١٠(

  .  ٩/١٨٢حیدرأباد ، 



 - ٢١  -

وهو مّمن عاصر أبا زیـد  – )١(هذه الروایة ، ما رواه البالذريثانیًا : ومّما یقوي 

إلى  وهو یذكر اسم أبي زید األنصاري الجّد الثالث لشیخنا عندما أرسله الرسول  –

ُعمان ، قال الـبالذري : "وقـال بعـض البصـریین : اسـمه عمـرو بـن أخطـب جـد عـروة 

بــن اســمه ثابــت  ريســعید بــن أوس األنصــا: بــن ثابــت بــن عمــرو بــن أخطــب ، وقــال 

  . )٢(زید"

مع روایة محمد بـن سـعد به  یه البالذري عن أبي زید نفسه ویّتفقوهذا كالم یرو 

  التي رجحناها ، مما یجعلنا ندفع الشك بالیقین ونركن إلى هذه الروایة. 

ثالثًا : اطمئنان بعض أصحاب التراجم لهذه الروایة ، فقـد عقَّـب البغـدادي بقولـه 

. خبرنــا الجــوهري أخبرنــا عیســى بــن علــي حــدثنا عبــداهللا بــن البغــوي : "والصــواب مــا أ

قال : قال محمد بن سعد : أخبرنـي أبوزیـد النحـوي ، واسـمه سـعید بـن أوس بـن ثابـت 

  . )٣( بن بشیر ..."

: " وقـال الزبیـدي . )٤(وعّقب القفطي قائًال : "والصواب ما ذكـره محمـد بـن سـعد"

  . . وذكر الروایة المتقدمة)٥( أوس بن ثابت ..." وأجمع الرواة أّن أبا زید سعید بن

    

لقــــاه مــــن نوأقــــدم مـــن  .هـــذه الكنیــــة معظـــم مــــن ترجمــــوا لـــه أبوزیـــد ، وقــــد أورد 

، مــن علمــاء القــرن )٦(المتــرجمین یــنص صــراحة علــى هــذه الكنیــة أبوالمحاســن الیمنــي

  الثامن الهجري . 

                                     
هو أحمد بن یحیى بن جابر البالذري ، من أهل بغـداد ، وكـان شـاعرًا راویـة ، ُوسـوس آخـر أیامـه ، فشـّد فـي  )١(

البیمارسـتان ، ومـات فیــه ، وسـبب وسوسـته أنــه شـرب تمــر الـبالذر علـى غیــر معرفـة ، فلحقـه مــا لحقـه، ولــه 

  . ٥/٨٩، ومعجم األدباء  ١٢٦ – ١٢٥كثیر من الكتب ، ترجمته في الفهرست ،  ص 

فتوح البلدان ، تصنیف اإلمـام /أحمـد بـن یحیـى بـن جـابر الـبالذري ، حققـه وشـرحه وعلـق علـى حواشـیه وقـدم  )٢(

م) ، بـدون طبعـة ، ١٩٥٧هــ/ ١٣٧٧له/عبداهللا أنیس الطباع ، وعمر أنیس الطبـاع ، دار النشـر للجـامعیین (

  .١٠٤ – ١٠٣ص 

  . ٩/٧٧تاریخ بغداد  )٣(

  . ٢/٣١إنباه الرواة  )٤(

  .١٦٥طبقات النحویین واللغویین ص  )٥(

  . ١٢٨إشارة التعیین ص  )٦(



 - ٢٢  -

شـــر، وعـــاد فـــنّص علیهـــا فـــي القـــرن العا )١(صـــراحة الســـیوطيعلیهـــا كمـــا نـــّص 

أو نســبه مــن ، ه بــق، أو لمعرفــة مــن اشــتهر بكنیتــه : صــراحة فــي المزهــر فــي فصــل 

  . )٢(أئمة اللغة والنحو

    

  .  )٣(، الخزرجيّ  ، اللغويّ  ، النحويّ  ، البصريّ  ذكر األنصاريّ یُ 

  دهو  

فــت فــي أبوزیــد عربــي مــن الخــزرج ، لــم تشــر الروایــات كثیــرًا إلــى أســرته ، واكت

  . )٤(ثها عن أبیه أوس بن ثابت ، أّنه كان محّدثاً یحد

أّما جده ثابت بن زید بن قـیس ، فقـد شـهد أحـدًا ، وهـو أحـد السـتة الـذین جمعـوا 

، وكــان قــد نــزل البصــرة واخــتلط بهــا ، ثــم قــدم المدینــة  القــرآن علــى عهــد الرســول 

  . )٥( فمات بها في خالفة عمر بن الخطاب

تــراجم لــم تــذكر مكــان مــیالده ، وٕان كــان المــرجح أّنهــا كانــت فــي كمــا أنَّ كتــب ال

ـــد فیهـــا ، وانفـــرد ابـــن  البصـــرة ، وضـــرب المؤرخـــون صـــفحًا عـــن ذكـــر الســـنة التـــي ول

  . )٦(الجزري وذكر أن� أبا زید ُوِلد سنة عشرین ومائة

وتبع ابن الجـزري بعـض البـاحثین المحـدثین ، فـذكروا سـنة لمـیالد أبـي زیـد دون 

فـذهب الباحثـان: خیـر  دوا علیـه ، فـاختلفوا فیمـا بیـنهم ،ا األساس الـذي اعتمـأن یذكرو 

                                     
  . ٢/٢٧٦بغیة الوعاة  )١(

المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، للعالمــة / عبــدالرحمن جــالل الــدین الســیوطي، شــرحه وضــبطه وصــححه  )٢(

ـــق  محمـــد  -علـــي محمـــد البجـــاوي  -ولى بـــك حواشـــیه/ محمـــد أحمـــد جـــاد المـــعلـــى وعنـــون موضـــوعاته وعّل

  . ٢/٤١٩، بدون تاریخ ،  ٣القاهرة ، ط  -أبوالفضل إبراهیم ، مكتبة دار التراث 

  . ٢/٤١٩المرجع السابق ،  )٣(

مراتــب النحــویین ، ألبــي الطیــب اللغــوي عبدالواحــد بــن علــي ، تحقیــق/ محمــد أبوالفضــل إبــراهیم ، دار الفكــر  )٤(

  . ٧٣م) ص ١٩٥٥ هـ/١٣٧٥( ١العربي ، ط 

  . ٧/٢٧الطبقات الكبرى  )٥(

  . ١/٣٠٥غایة النهایة  )٦(
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إلى أّن مولده كان سنة تسـع عشـرة ومائـة  )٢(، وعبدالصاحب الدجیلي)١(الدین الزركلي

  من الهجرة. 

أّن سنة میالده سـنة اثنتـین وعشـرین ومائـة مـن  )٣(وذكر الباحث یوسف سركیس

  . )٤(الهجرة

وذلـك  .قـول الباحـث یوسـف سـركیس فـي تحدیـد سـنة المـیالد وتمیل الباحثـة إلـى

لتوثیق سنة مائتین وخمس عشـرة مـن الهجـرة تاریخـًا لوفاتـه ، اعتمـادًا علـى روایـة أبـي 

مــن تالمیــذ أبــي زیــد ، حیــث تقــول الروایــة : "تــوفي أبوزیــد ســنة  )٦(والریاشــي )٥(حــاتم

اثنتین وعشرین ومائة من وبذلك یكون مولده سنة  .)٧(هـ وله ثالث وتسعون سنة"٢١٥

  من الهجرة. 

                                     
هــــ) . مـــؤرخ ، دبلوماســـي ، شـــاعر . ونســـب إلـــى ١٣٩٦ -هــــ  ١٣١٠هـــو خیـــر الـــدین محمـــود الزركلـــي ، ( )١(

الزركلي (والزركلیة) عشیرة كردیة ، فهو من أكراد دمشق . وكان قد أهدى مكتبته القیمة إلى جامعـة الریـاض 

ــ ه عــدة مؤلفــات . ترجمتــه فــي تكملــة معجــم المــؤلفین ، لمحمــد خیــر رمضــان یوســف ، دار ابــن حــزم ، . ول

. ومـا ذهـب إلیـه فـي كتابـه : األعـالم  ،  ١٧٨ – ١٧٧م) ، ص ١٩٩٧هــ/ ١٤١٨( ١لبنـان ، ط  –بیروت 

٣/٩٢.  

ـــًا م) ، وكـــ١٩١٣هــــ/ ١٣٣١هـــو عبدالصـــاحب بـــن عمـــران بـــن موســـى الـــدجیلي النجفـــي ، ولـــد ســـنة ( )٢( ان أدیب

ومدرســًا مــن أهــل النجــف. لــه كتــب منهــا : (شــعراء العصــور) ، (الشــعوبیة وشــعراؤها) وغیرهــا . مــات ســنة 

، ورأیــه فــي كتابــه : أعــالم العــرب فــي العلــوم والفنــون،  ٤/١٠م) . ترجمتــه فــي األعــالم ١٩٤٣هـــ/ ١٣٦٢(

  . ١/٩٦م) ، ١٩٦٦( ٢العراق ط  –مطبعة النعمان ، النجف 

م) واســتقر بمصــر، واشــتغل ١٨٥٦هـــ/ ١٢٧٢ن الیــان بــن موســى ســركیس ، ولــد بدمشــق ســنة (هــو یوســف بــ )٣(

  . ٨/٢١٩م) . ترجمته في األعالم ١٩٣٢هـ/ ١٣٥١بتجارة الكتب ، مات بالقاهرة سنة (

م) ، بـدون طبعـة ، ١٩٢٨هـ/ ١٣٤٦معجم المطبوعات العربیة والمعربة ، تألیف / یوسف سركیس ، مصر ( )٤(

  . ١/٣١٢مج  

هو سهل بـن محمـد بـن عثمـان ، أبوحـاتم السجسـتاني ،كـان إمامـًا فـي علـوم القـرآن ، واللغـة، والشـعر ، وكـان  )٥(

،  ٢/٥٨هــ . ترجمتـه فـي إنبـاه الـرواة ٢٤٨هــ أو ٢٥٠أعلم النـاس بـالعروض واسـتخراج المعمـى . مـات سـنة 

  . ١/٦٠٦وبغیة الوعاة 

ن جــزام ، وكــان الریاشــي عبـــدًا لــه . وكــان عالمــًا باللغـــة هــو أبوالفضــل العبــاس بـــن الفــرج ، وریــاش رجــل مـــ )٦(

  . ٨٢ – ٨١هـ . ترجمته في الفهرست ص ٢٥٧والشعر، كثیر الروایة عن األصمعي ،مات سنة 

  . ٩/٨١تاریخ بغداد  )٧(
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كانت نشأة أبي زید في البصرة ، حیث تلقى العلم صغیرًا، وذكر ابن خلكـان أّن 

كان یقول : "كّنا في كتّـاب واحـد أنـا وأبوزیـد األنصـاري وأبومحمـد  )١(النَّضر بن شمیل

  . )٢(الیزیدي"

ر نزلـوا بالبصـرة مـن عراب مضر مثـل عقیـل وقشـیأویروى الزبیدي : "أّن بعض 

  . )٣(محٍل أصابهم فتعّلم عندهم أبوزید"

وبنـي ، قالـت العـرب إال إذا سـمعته مـن عجـز هـوزان  :ویقول أبوزیـد : "مـا أقـول

أو من سـافلة العالیـة، وٕاال لـم أقـل قالـت ، أو من عالیة السافلة ، وبني هالل ، كالب 

  . شهد بها في آرائه النحویةیستفیبین لنا ذلك القبائل العربیة التي  . )٤(العرب"

األخیــرة  هوكانــت لــه فــي البصــرة حلقــة ینتابهــا النــاس ، وقــد أمضــى ســنوات عمــر 

أحــد تالمیــذ أبــي زیــد : "خرجــت إلــى بغــداد  )٥(زيوَّ تــمتــنقًال بــین بیتــه وحلقتــه ، یقــول ال

مالزم لبیته  :فحضرت حلقة القراء فلما أنس بي قال : ما فعل أبوزید األنصاري؟ قلت

  . )٦(قال : ذاك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها" .ته في المسجد وقد أسّن وحلق

لــى الكوفــة فــي ســبیل طلــب العلــم حیــث قــرأ إفقــد رحــل أبوزیــد ، تنقالتــه  أمــا عــن

، قــال أبوزیــد: )٨(بــأبي حنیفــة ، والتقــى هنــاك )٧(دواویـن الشــعراء علــى المفضــل الضــبي

                                     
هــو النضــر بــن الشــمیل بــن خرشــة بــن یزیــد بــن كلثــوم ، بصــري األصــل ، أخــذ عــن الخلیــل بــن أحمــد وعــن  )١(

هـــ أو ٢٠٣صــنف كتبــًا منهــا : (غریــب الحــدیث) ، (كتــاب المعــاني) وغیرهــا ، مــات ســنة  فصــحاء العــرب .

  . ٧٤، والفهرست ص  ٧٥ – ٧٣هـ في خالفة المأمون . ترجمته في نزهة األلباء ص ٢٠٤

  . ٢/٣١٦وفیات األعیان  )٢(

  .١٦٦طبقات النحویین واللغویین ص  )٣(

  .٧٣مراتب النحویین ص  )٤(

محمد بن هـارون، أبومحمـد التـوزي ، منسـوب إلـى موضـع مـن بـالد فـارس اسـمه تُـوّز ، مـولى هو عبداهللا بن  )٥(

هـ . ترجمتـه فـي إنبـاه ٢٣٠قریش . كان أعلم من الریاشي والمازني وأكثرهم روایة عن أبي عبیدة ، مات سنة 

  . ٢/١٢٦الرواة 

  . ٤٠٤ – ٢/٤٠٣المزهر  )٦(

ن عالمــًا بــالنحو ، والشــعر ، والغریــب ، وأیــام النــاس . وكــان هــو المفضــل بــن محمــد بــن معّلــى الضــبي . كــا )٧(

هـ. ترجمته فـي بغیـة ١٦٨یكتب المصاحف ویقفها في المساجد تكفیرًا لما كتبه من أهاجي الّناس ، مات سنة 

  .٢/٢٩٧الوعاة 

ن الزاهـدین. هو النعمان بن ثابت بن ُزوَطى ، كان من التابعین ، لقي عددًا من الصـحابة ، وكـان مـن الـورعی )٨(

  . ٢٥١هـ . ترجمته في الفهرست ص ١٥٠له عدة مؤلفات . مات بالكوفة سنة 
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الجنـــة قـــوم حفـــاة عـــراة منتنـــین قــــد "لقیـــت أبـــا حنیفـــة فحـــدثني بحـــدیث فیـــه : "یـــدخل 

فقلت له : منتنون قد محشتهم النار. فقـال : ممـن أنـت؟ فقلـت: مـن . أحمشتهم النار" 

فقــال : أهـل البصـرة . قـال : كــل أصـحابك مثلـك؟ قلــت : أنـا أخسـهم حظــًا فـي العلـم. 

ومعــروف أن أبــا حنیفــة كــان یعّلــم النــاس ویفتــي فــي .  )١(طــوبى لقــوم تكــون أخســهم"

  الكوفة. مسجد 

ووفد أبوزید إلـى مكـة عنـدما اسـتقدم المهـدي أبـرز العلمـاء إلـى مدینـة بغـداد إثـر 

كما أنه رحل إلى بغداد في أیام الخلیفة محمد  )٢( م)٧٧٤هـ/١٥٨والیته الخالفة سنة (

تــه قوافــل العلمــاء مــن كــل بلــدة بــأنواع العلــوم. قــال لمهــدي الــذي اســتقدم العلمــاء، فوافا

هـا العلمـاء مـن كـل بلـدة بـأنواع العلـوم فلـم احیث قام المهدي فواف ذغداأبوزید : "أتیت ب

  .)٣(ذل لعلمه من یونس"أب وال عالماً رجًال أفرس ببیت شعر من خلف، أرَ 

وأّن لقاءاتــه كانــت مــع ، وهــذا القــول یبــین أن رحلتــه إلــى بغــداد مــن أجــل العلــم 

فقــد كــان متقعــرًا یبحــث العلمــاء، خاصــة وأّن صــفاته ال تؤهلــه للتقــرب مــن الســلطان ، 

عن الغریب ویلتزم حتى مع العامة النحو واإلعراب ، لذلك ال تطول إقامتـه فـي بغـداد 

  فیعمد إلى البصرة. 

له ، یصونه ویحافظ علیـه مـا اسـتطاع إلـى ذلـك  وظل أبوزید وفیًا لعلمه مخلصاً 

  سبیال. 

  و  

ذلـك تجوالـه بـین حلقـات لقد كان أبوزید نابغًا في كّل فّن عرف بـه ، سـاعده فـي 

 ،الدرس ، وأخذه العلم عن جمهور غفیر من العلماء ممن كانـت لهـم معرفـة فـي اللغـة

واألشــعار؛ لــذلك كثــر ، وروایــة األخبــار ، والحــدیث ، والقــراءات ، والتفســیر ، والنحــو 

  عدد شیوخه. 

علــیهم  وٕان لــم تــأتِ راجم أســماء عدیــد مــن شــیوخ أبــي زیــد،وحفظــت لنــا كتــب التــ

  . كلهم

                                     
  . ٢/٣٣، وٕانباه الرواة  ١٠٤، ونزهة األلباء ص  ٩/٧٩تاریخ بغداد  )١(

دائرة المعارف اإلسالمیة ، نقلها إلى العربیة  : محمد ثابت الفندي ، أحمد الشـنتناوي ، إبـراهیم زكـي خورشـید  )٢(

  . ١١/٤٣٣لحمید  یونس ، ، عبدا

  . ٢/٣٥إنباه الرواة  )٣(
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، وعبــداهللا )٣(وعمــرو بـن عبیـد،)٢(وسـلیمان التیمـي،)١(: حمیـد الطویــلومـن شـیوخه

، وابـن  )٧(وقـیس بـن الربیـع،)٦(وشعبة بن الحجـاج،)٥(وسعید بن أبي عروبة،)٤(بن عون

وعـــــوف ، )١٠(وأبـــــوعمرو بـــــن العـــــالء المـــــازني، )٩(رائیل بـــــن یـــــونسـوٕاســـــ،  )٨(ریجـجـــــ

                                     
هو حمید بن أبي حمید الطویل ، أبوعبیدة الخزاعـي . روى عـن الكثیـرین . قـال األصـمعي: "رأیـت حمیـدًا ولـم  )١(

هـــ . ترجمتــه فــي ١٤٣هـــ ، أو ســنة ١٤٢یكــن بطویــل" . وكــان ثقــة صــدوقًا ، ومــات وهــو قــائم یصــلي ســنة 

  . ٤٠ – ٣/٣٨تهذیب التهذیب 

هـو سـلیمان بــن بـالل التیمــي القرشـي . روى عــن الكثیـر مــن العلمـاء . كــان بربریـًا ، عــاقًال ، جمـیًال ، حســن  )٢(

  .١٧٦ -٤/١٧٥هـ.ترجمته في تهذیب التهذیب ١٧٢الهیئة. وكان ثقة كثیر الحدیث . مات بالمدینة سنة 

وى عـن الحسـن البصـري ، وأبـي العالیـة، و هو عمرو بن عبید بن باب ، ویقال له : ابن كیسان التمیمـي ، ر  )٣(

هــ . ترجمتـه فـي تهـذیب ١٤٣... كان معتزلیًا ، اشتهر بالزهد والـورع ، وقـال بالقـدر ودعـا إلیـه  . مـات سـنة 

  . ٧٥ – ٨/٧٠التهذیب 

هو عبداهللا بن عون بـن أرطبـان المزنـي البصـري ، روى الحـدیث ، وقـال ابـن سـعد: "كـان ابـن عـوف ال یسـلم  )٤(

هـــ . ترجمتــه فــي شــذرات ١٥١لقدریــة ، وكــان یصــوم یومــًا ویفطــر یومــًا إلــى أن مــات" . ومــات ســنة علــى ا

  .  ٣٤٩ – ٥/٣٤٦، وتهذیب التهذیب  ١/٢٢٠الذهب 

اسـمه : مهــران العــدوي ، مـولى بنــي عــدي بــن یشـكر ، أبوالنضــر البصــري،من رواة الحـدیث. قــال ابــن ســعد:  )٥(

  .  ٦٦–٤/٦٣هـ.ترجمته في تهذیب التهذیب ١٥٦مره" .مات سنة "كان كثیر الحدیث ثم اختلط في آخر ع

هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي ، رأى أنس بن مالك ، وعمـرو بـن سـلمة. وسـمع أربعمائـة مـن  )٦(

التــابعین ، وروى عــن ثالثــین رجــًال مــن أهــل الكوفــة ، وكــان مــن ســادات أهــل زمانــه حفظــًا، وٕاتقانــًا، وورعــًا، 

  .٣٤٦ -٤/٣٣٨،وتهذیب التهذیب ٩/٢٥٥هـ.ترجمته في تاریخ بغداد ١٦٠مات سنة  وفضًال .

هــو قــیس بــن الربیــع األســدي،أبومحمد الكــوفي، وقــال عنــه النســائي: "لــیس بثقــة" . وقــال فــي موضــع آخــر:  )٧(

-٨/٣٩١،وتهــذیب التهــذیب  ٦/٣٧٧هـــ . ترجمتــه فــي الطبقــات الكبــرى ١٦٨"متــروك الحــدیث" . مــات ســنة 

٣٩٥.  

هو عبدالملك بن عبـدالعزیز بـن جـریج األمـوي  أصـله رومـي ، مـن التـابعین ، كـان ثقـة كثیـر الحـدیث، وكـان  )٨(

  .٤٠٦ – ٦/٤٠٢هـ .ترجمته في تهذیب التهذیب ١٥٠یصوم الدهر إال ثالثة أیام من الشهر . مات سنة 

لحــدیث، قـال أبوحـاتم : "ثقــة هـو إسـرائیل بـن یــونس بـن أبـي إســحاق السـبیعي الهمـداني الكــوفي ، مـن علمـاء ا )٩(

  .١/٢٦٣هـ . ترجمته في تهذیب التهذیب ١٦٢صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق" . مات 

بصــري ، مــن علمــاء البصــرة وأدبائهــا . أخــذ عــن أعــراب ثقــات أدرك بعضــهم الجاهلیــة واإلســالم، فجــاءت  )١٠(

هـــ.  ١٥٤النحــو ، فـي زمانــه . مـات ســنة روایاتـه صــادقة ثابتـة ، وكــان أعلــم النـاس باللغــة ، وعلـوم القــرآن ، و 

  . ٢٠، ومراتب النحویین ص  ٣٤ترجمته في طبقات النحویین واللغویین ص 
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وأبوالخطــــــاب ،  )٣(أبوالبیــــــداء الریــــــاحيو ،)٢(وعیســــــى بــــــن عمــــــر الثقفـــــي، )١(عرابـــــياأل

وأبوالـــدقیش  )٥(ویونس بـــن حبیـــب، وأبـــوخیرة العـــدوي، والمفضـــل الضـــبي، )٤(األخفـــش

 ،  )٨(یـــــل بـــــن أحمـــــدل، والخ )٧(مال قعنـــــبّســـــوأبوال )٦(، ورؤبـــــة بـــــن العجـــــاج األعرابـــــي

  . )١١(، وأبوطفیلة )١٠(، وأبومهدیة )٩(وأبومالك النمیري

مباشـرة وسـمعهم؛  یوخ جمـیعهم قـد أخـذ عـنهم أبوزیـدومن المالحظ أن هـؤالء الشـ

  من معینهم الذي ال ینضب.  لألنه عاصرهم ونه

                                     
هو عوف بن أبي جمیلـة العبـدي ، أبوسـهل البصـري ، المعـروف بـاألعرابي . قـال ابـن سـعد: "كـان ثقـة كثیـر  )١(

  . ١٦٧ – ٨/١٦٦هـ .  ترجمته في تهذیب التهذیب ١٤٦الحدیث" . مات سنة 

هو أبوسلیمان عیسى بن عمر، مولى خالد بن الولید ، نزل ثقیف فنسب إلیهم ، وكـان إمامـًا ثقـة فـي العربیـة،  )٢(

والنحـو ، والقـراءة . وكـان یتقعـر فــي كالمـه ویسـتعمل الغریـب مـن اللغــة ، ورویـت عنـه النـوادر الكثیـرة. مــات 

  . ١٤ – ١٢لباء ص ، ونزهة األ ٢١هـ . ترجمته في مراتب النحویین ص ١٤٩سنة 

من ثقات األعراب وعلمائهم ، وهو من األعراب الذین نزلوا البصرة وعاشوا فیها طوال حیاتهم، أقام أیام عمـره  )٣(

  .٦٦یؤخذ عنه العلم ، ویروي غریب الشعر ، والكالم الفصیح ، وكان شاعرًا . ترجمته في الفهرست ص 

، المعــروف بــاألخفش الكبیــر . كــان مــن أكــابر علمــاء العربیـــة هــو عبدالحمیــد بــن عبدالحمیــد ، أبوالخطــاب  )٤(

  . ٤٤هـ . ترجمته في نزهة األلباء ص ١٧٧ومتقدمیهم . مات سنة 

هــو نهشــل بــن یزیــد ، أبــوخیرة األعرابــي البصــري ، بــدوي مــن بنــي عــدي ، دخــل الحضــرة ، وصــنف كتــاب  )٥(

  . ٦٨، الفهرست ص  ١٩/٢٤٣الحشرات . ترجمته في معجم األدباء 

هو رؤبة بن عبداهللا بن رؤبة بن أسد ، والعجاج لقب ، الراجز المشهور ، من أعـراب البصـرة. سـمع مـن أبـي  )٦(

ـــرة  ـــه فـــي معجـــم األدبـــاء ١٤٥، وعـــداده فـــي التـــابعین . مـــات فـــي زمـــن المنصـــور ســـنة  هری هــــ . ترجمت

١٥١ – ١١/١٤٩ .  

هــ. ١٦٠یـة ، ولـه قـراءة شـاذة . مـات فـي حـدود سـنة هو قعنب العدوي البصرّي المقرئ ، كان إمامًا في العرب )٧(

  . ٢/٢٦٥ترجمته في بغیة الوعاة 

هـــ ، وهــو واضــع علــم ١٠٠هـو الخلیــل بــن أحمــد بـن عمــرو بــن تمــیم الفراهیـدي البصــري . ولــد بالبصــرة سـنة  )٨(

هـــ . ١٧٥هــ ، أو سـنة ١٧٠العـروض والقافیـة ، وأول مـن دون معجمـًا فـي اللغـة (كتـاب العـین) ، مـات سـنة 

  . ٤٦ترجمته في نزهة األلباء ص 

هو عمرو بـن َكْركـرة ، كـان یعلـم بالبادیـة ، وكـان بصـري المـذهب . قـال أبوالطیـب اللغـوي : كـان ابـن ُمَنـاذر  )٩(

یقـول : "كــان األصـمعي یجیــب فـي ثلــث اللغـة ، وكــان أبوعبیـدة یجیــب فـي نصــفها ، وكـان أبوزیــد یجیـب فــي 

  . ١٣٢ – ١٦/١٣١ها كلها" . ترجمته في معجم األدباء ثلثیها ، وكان أبومالك یجیب فی

هــو أعرابــي صـــاحب  غریــب ، یـــروي عنــه البصـــریون ، وكــان یهـــیج بــه المبـــرد فــي كـــل ســنة مدیـــدة ، وال  )١٠(

  . ٦٦مصنف له. ترجمته في الفهرست ص 

، ٤٠ویین ص هو من فصحاء األعراب وثقـاتهم وعلمـائهم ، وقـد أخـذ عنـه أبوزیـد . ترجمتـه فـي مراتـب النحـ )١١(

  . ٢/٤٠١والمزهر 
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ألبـي زیـد تالمیــذ كثیـرون أخــذوا عنـه وتــأثروا بـه ، فمــنهم مـن اشــتهر فـي زمانــه، 

ومـنهم مـن لــم یشـتهر ، وقــد حفظـت لنــا كتـب التـراجم أســماء العدیـد مــنهم ، ولكنهـا لــم 

ك لكثــرة مــن الزم حلقتــه فــي مســجد البصــرة خــالل تدریســه فیهــا، ومــن تحصــرهم ؛ وذلــ

خبـار أشهر تالمیذه الذین أصبحوا من مشاهیر علمـاء اللغـة ، والنحـو، واألدب، أو األ

   ، أو الحدیث ، أو القراءة : 

، والتـــــوزي عبـــــداهللا بـــــن محمـــــد (ت هــــــ) ٢٣٥أبوأیـــــوب صـــــاحب البصـــــري (ت 

هــ) ٢٥٥ت (هــ) ، والجـاحظ ٢٩١(ت  ن یحیـى)(أبوالعباس أحمد بـ ثعلب، و ) هـ٢٣٠

هـ) ، وأبوحاتم السجسـتاني (ت ٢٧٥هـ) ، وأبوحاتم الحنظلي (ت ٢٢٥، والجرمي (ت 

هـ) ، والحسن بن رضوان ، وخلف األحمر ، وخلـف بـن هشـام البـزاز ٢٥٠هـ أو ٢٤٨

هــ) ، وروح بـن عبـدالمؤمن (ت ٢٤٠هـ) ، وخلیفة بـن خیـاط (ت ٢٢٩هـ أو ٢٢٨(ت 

هـ) ، وابـن السـكیت ٢٤٩هـ) ، والزیادي (ت ٢٥٧هـ) ، والریاشي (ت ٢٣٥أو هـ ٢٣٤

هــ) ، وعبیـداهللا بـن عمـر ٢٢٤هــ أو ٢٢٣، وأبوعبیدالقاسم بن سـالم (ت هـ) ٢٤٦(ت 

هـ) ، وأبـوعمرو بـن ٣٤٥وعلي بن بشر الزهري  ، وأبوعمر الوراق (ت ، ، وأبوعدنان 

الكاتــب  عد، ومحمــد بــن ســهـــ) ٢٨٢أبوالعینــاء (ت و هـــ) ، ٢٥٥حمدویــه الهــروي (ت 

هـــ) ، ٢٣١هـــ) ، وأبوموســى الهــواري ، وابــن نجــدة ، وأبونصــر البــاهلي (ت ٢٣٠(ت 

، وأبوحــاتم الســجري، ورفیــع بــن ســلمة ، وعبــدالعزیز هـــ) ٢٤٠ونصــیر بــن یوســف (ت 

بــن المنــذر القــزاز ، وعبــداهللا  ، وعــدنان الســلمي، ومحمــد بــن یحیــى بــيتبــن معاویــة الع

، وأبوالحســن علــي بــن ســلیمان  أبــي زیــاد القطــواني ، وأبومســلم الكجــي بــن الحكــم بــن

  . هـ) ٣١٥األخفش (ت 

وینبغــي أن نالحــظ أن مــن بــین تالمیــذ أبــي زیــد الــذین ذكــروا مــن لــم یتصــلوا بــه 

لمـه وكتبـه ن عو اتصاًال شخصیًا ومباشرًا ، إنما حكوا عنه من غیر سماع، وكـانوا یـرو 

علــى ســبیل  –أو تلمیــذ أخــذ عنــه ، ومــن هــؤالء ، م أو عــال، أخــذًا عــن طریــق راویــة 

 )١(نجـدة حیى) الذي روى كتب أبي زید عن ابـنثعلب (أبوالعباس أحمد بن ی –المثال 

.  

                                     
تهذیب اللغة ، لمحمد بن أحمد األزهري ، تحقیق / عبدالسـالم محمـد هـارون ، دار القومیـة العربیـة للطباعـة،  )١(

  .١/١٢م) بدون طبعة ، ١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤مصر (

  ذه  
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وقــد تقّســم تالمیــذ أبــي زیــد علــى علمــه ، واختلفــت حظــوظهم منــه ، فمــنهم مــن 

م القـرآن ومنهم مـن روى عنـه القـراءة وعلـو  .استوعب علمه وتأثیره في أطرافه المختلفة

وٕاعرابه خاصة ، ومنهم من سمع منه الحدیث ، ومنهم مـن أخـذ عنـه النحـو ومقاییسـه 

  والشعر. ، والغریب ، والنوادر ، ، ومنهم من أخذ عنه اللغة 

  ره اآ  

ألبــي زیــد كتــب عدیــدة فــي مختلــف االتجاهــات التــي وجــدت فــي عصــره لــدى  

بعها بطابعهـا ، وال عجـب فقـد كـان عالمـًا وتغلب اللغة على كتبه وتط .علماء العربیة 

لعـــرب وأخـــذوا العربیـــة مـــن مـــن كبـــار علمـــاء اللغـــة ورواتهـــا ومـــدونیها الـــذین شـــافهوا ا

وهــذا أمــٌر طبیعــي؛  . )١(وقــد أحــسَّ القــدماء بكثــرة كتبــه فوصــفوها بــالكثرة فصــحائها .

لـذلك  . )٢(قـلألنه عّمر زمنًا طویًال ساعده على التألیف ، كمـا كـان كثیـر السـماع والن

وجـــدنا معظـــم الـــذین أثبتـــوا لنـــا بعـــض أســـماء كتبـــه بعـــد أن یعـــددوها، یقولـــون عبـــارة : 

ومن كتـب التـراجم  .داللة على عدم استطاعتهم حصرها حصرًا دقیقاً .  )٣("وغیر ذلك"

، وبغیــــة  )٥(ٕانبـــاه الـــرواةو ،  )٤(التـــي ذكـــرت لنـــا بعـــض مؤلفاتـــه هــــي : معجـــم األدبـــاء

 )١٠(، ومـرآة الجنـان )٩(، والفهرست )٨(األعیان، ووفیات  )٧(ة والنهایة، والبدای )٦(ةالوعا

.  

                                     
  . ١٦٥طبقات النحویین واللغویین ص  )١(

  . ٤/٤، تهذیب التهذیب  ١٦٦المرجع السابق ص  )٢(

ـــرة  ١٠/٢٧٠، والبدایـــة والنهایـــة   ١١/٢١٧، ومعجـــم األدبـــاء  ٢/٣٧٩یـــات األعیـــان وف )٣( ، ومـــرآة الجنـــان وعب

الیقظــان فــي معرفــة مــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان ، تــألیف/ اإلمــام أبومحمــد عبــداهللا بــن أســعد بــن علــي بــن 

  . ٢/٥٩،  م)١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠( ٢لبنان ، ط  –سلیمان الیافعي، منشورات مؤسسة األعلى ، بیروت 

  . ١١/٢١٧معجم األدباء  )٤(

  . ٢/٣٥إنباه الرواة  )٥(

  . ٢/٥٨٣بغیة الوعاة  )٦(

  . ١٠/٢٧٠البدایة والنهایة  )٧(

  . ٢/٣٧٩وفیات األعیان  )٨(

  . ٦٠الفهرست ص  )٩(

  . ٢/٥٩مرآة الجنان  )١٠(
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نها ال تكاد تشیر إال إلى القلیل مـن كتـب أبـي زیـد، أو إأّما بقیة كتب التراجم ، ف

  أّنها في الغالب ال تتعرض لمؤلفاته . 

  والمؤلفات التي ُذكرت في هذه الكتب هي : 

،  )حیلــــة ومحالــــة(،  )القـــرائن(،  )التمــــر(،  )التثلیــــث(،  )اإلبــــل والشـــاه(كتـــاب 

القـوس (، )فعلـت وأفعلـت(، )الفـرق(، )غریب األسماء(،  )الصفات(،  )خلق اإلنسان(

،  )المطـــر(،  )المصـــادر(،  )مســـائیة(،  )اللغـــات(، )اللـــبن(،  )الالمـــات(،  )والتـــرس

،  )اتنعــت المشــافه(،  )نعــت الغــنم(،  )النبــات والشــجر(،  )نابــه ونبیــه(، )المنطــق(

 )غریـب الحـدیث(،  )قراءة أبي عمرو(، )لغات القرآن(،  )معاني القرآن(،  )الوحوش(

ــــاه(،  ــــف الهمــــز(،  )الجــــود والبخــــل(،  )البیــــان(، )األبیــــات(،  )المی الجمــــع (،  )تخفی

إیمــان (،  )األمثــال(، )الواحــد(،  )الهمــز(،  )النحــو الكبیــر(،  )المقتضــب(،  )والتثنیــة

 ى)المعـز (،  )الحلبـة(،  )الغرائـز(،  )حیـاة(، )التضـارب(،  )عرببیوتات ال(،  )عثمان

، ولـم یـذكر هـذا الكتـاب ألبـي زیـد سـوى فـي مرجـع  )الهشاشة والبشاشـة(، )المكتوم(، 

الــذي ذكــره ابــن  )الهــوش والنــوش(، وكــذلك كتــاب  )١(واحــد هــو جمهــرة أنســاب العــرب

  . )٣(في الفهرست )٢(الندیم

  و  

أواخــر أیامــه مــن مــرض أصــابه فــي الصــدر، وكــان تالمیــذه اشــتكى أبوزیــد فــي 

: "دخلــت علــى أبــي  )٤(یعودونــه فــي مرضــه الــذي مــات فیــه ، یقــول أبوعثمــان المــازني

مِرْخـُه بشـمع ودهـن، ازید في مرضه الذي مات فیه ، فقال : اشتكي صدري ، فقلـت: 

  . )٥(علمني"، فتعجبت منه في تلك الحال ی ْمُرْخهُ اإّنما هو ، فقال : لیس كذا 

                                     
  . ٣٧٣جمهرة أنساب العرب ص  )١(

یًا معتزلیًا.مصــنف كتــاب الفهرســت الــذي جــود فیــه، واســتوعب محمــد بــن إســحاق بــن النــدیم،أبوالفرج.كان شــیع )٢(

  .  ١٨/١٧هـ.ترجمته في معجم األدباء ٤٨٣استیعابًا یدل على اطالعه على فنون العلم.مات سنة 

  . ٧٨الفهرست ص  )٣(

ة ، هو بكر بن محمد بن بقیة ، أبوعثمان المازني البصري ، من بني مازن بن شیبان . كان إمامـًا فـي العربیـ )٤(

هــ ٢٤٨متسعًا في الروایة . قال عنه المبرد : "لم یكن بعد سیبویه أعلـم بـالنحو مـن أبـي عثمـان" . مـات سـنة 

  .  ٤٦٦ – ١/٤٦٣هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٢٤٩، أو سنة 

مـد نور القبس المختصر من المقتـبس فـي أخبـار النحـاة واألدبـاء والشـعراء والعلمـاء ، تـألیف/ أبـي عبیـداهللا مح )٥(

ابــن عمــران المرزبــاني ، اختصــار أبــي المحاســن یوســف بــن أحمــد بــن محمــود الیغمــودي ، تحقیــق/ رودلــف 

  .  ١٠٨م) ، ص ١٩٦٤هـ / ١٣٨٤زلهایم ، فیسبادن ، نشر فرانشتس شتاینر ، (



 - ٣١  -

وبعد معاناة ومرض صعدت روح أبي زید إلى بارئها ، فانطفأ بموته مشـعل مـن 

ثـــة فــي مدینـــة البصـــرة أكبــر مشـــاعل الحضـــارة اإلســالمیة ، ومـــات إمـــام مــن أئمـــة ثال

بــال وهـــن وال انقطـــاع ، یقــول الســـیوطي : "وكــان فـــي العصـــر ، واألدب  خــدموا اللغـــة

وعلـوم العـرب ، ثـم لـم یـَر قـبلهم وال بعـدهم ، والشـعر ، ثالثة هم أئمة النَّاس في اللغة 

عــنهم أخــذ جــل مــا فــي أیــدي النــاس مــن هــذا العلــم بــل كلَّــه ، وهــم : أبوزیــد ، ، مــثلهم 

  . )١(وأبوعبیدة ، واألصمعي"

أبــا زیــد قــد عّمــر طــویًال ، ثــم اختلفــوا فــي قــدر عمــره  واتفــق المؤرخــون علــى أنَّ 

  هم على إیراد األقوال المتنازعة دون ترجیح.واقتصر بعض .والسنة التي مات فیها

وٕاذا أردنا تحدید سنة الوفاة ، سنجد اضطرابًا واسعًا ، ویمكـن حصـر سـنة وفاتـه 

م لـم یهــ) ولكـن هـذا التعمـ٢١٧هــ ، ٢١٥،هــ ٢١٤كما وردت في المصادر بـین سـنة (

وابـــن تغـــري  ،)٢(، ومـــالوا إلـــى التحدیـــد، فـــانفرد ابـــن حجـــریـــرض بـــه بعـــض المـــؤرخین

علـــــى ســـــنة واتفـــــق غالبیـــــة المـــــؤرخین  ).هــــــ٢١٤(ا أنـــــه تـــــوفي ســـــنة وذكـــــر ، )٣(ىبـــــرد

، وابـن )١(وأبوالطیـب اللغـوي،)٦(، وابـن النـدیم)٥(وابن األثیر،)٤(: الزبیديمنهمو هـ)،٢١٥(

  .   )٦(، وابن العماد )٥(، وأبوالمحاسن )٤(، ویاقوت)٣(، وابن حزم)٢(ريز الج

                                     

  .  ٢/٤٠١المزهر  )١(

د عوامـة، دار ابـن تقریب التهـذیب ، لإلمـام / شـهاب الـدین أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني، تقـدیم/ محمـ )٢(

  . ٢٧٨م) ، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠( ١حزم ، ط 

هــ . مـؤرخ بّحاثـة ، مـن أهـل القـاهرة ٨١٣هو یوسف بن تغري بردى بن عبـداهللا الظـاهري الحنفـي ، ولـد سـنة  )٣(

، وشـــذرات الـــذهب  ١/٣٩٦هــــ . ترجمتـــه فـــي دائـــرة المعـــارف اإلســـالمیة ، ٨٧٤مولـــدًا ووفـــاًة . مـــات ســـنة 

إلیه في كتابه : النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة ، تـألیف/ أبـي المحاسـن یوسـف . وما ذهب  ٧/٣١٧

ـــألیف  ـــراهیم علـــي طرفـــان ، المؤسســـة المصـــریة العامـــة للنشـــر والت ـــردي األتـــابكي، تحقیـــق/ د. إب بـــن تغـــري ب

  .٢/٢١٠والترجمة والطباعة بدون طبعة وتاریخ 

  . ١٦٦طبقات النحویین واللغویین ص  )٤(

هـــ بــالجزیرة . أخــذ النحــو عــن ابــن الــدهان ٥٤٤لمبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكریم ، ولــد ســنة هــو ا )٥(

ویحیى بن سعدون ، من مشاهیر العلماء ، وأكابر النبالء ، وأوحد الفضالء . له تصانیف كثیرة . مـات سـنة 

امـــل فـــي التـــاریخ ، ومـــا ذهـــب إلیـــه فـــي كتابـــه : الك ٢٧٦ – ٢/٢٧٥هــــ . ترجمتـــه فـــي : بغیـــة الوعـــاة ٦٠٦

٦/٤١٨ .  

  . ٦٠الفهرست ص  )٦(



 - ٣٢  -

  ، فذكروا الروایتین.  )٩(والقفطي،  )٨(وأبوالبركات ، )٧(أما البغدادي

ـــن كثیـــر )١٠(ابـــن خلكـــان وأضـــاف : تین ی، إلـــى الـــروا )١٢(، والســـیوطي )١١(، واب

  .   "هـ٢١٦سنة : "وقیل 

تاریخـًا لوفــاة أبـي زیــد ، وذلـك لمــا  )هـــ٢١٥(إلــى سـنة ، فـإن الباحثــة تمیـل وبعـد 

  یلي: 

  . اتفاق عامة المؤرخین علیها  

 ي وأبي حاتم وهما تلمیذان ألبي زید. إن البغدادي نسبها إلى الریاش  

                                                                                                       
هــو عبدالواحــد بــن علــي أبوالطیــب اللغــوي . قــال الصــفدي : أحــد المبــرزین المتفننــین بعلمــي اللغــة والعربیــة .  )١(

هـ . ترجمته فـي ٣٥١أصله من عسكر مكرم ، قدم حلب وأقام بها إلى أن قتل في دخول الدمستق حلب سنة 

. ومـا ذهـب إلیـه فـي كتابـه : مراتـب النحـویین ص  ١٩٨ – ١٩٧شـارة التعیـین ص ، وإ  ٢/١٢٠بغیة الوعـاة 

٧٥ .  

  . ١/٣٥٠غایة النهایة  )٢(

  . ٣٧٣جمهرة أنساب العرب ص  )٣(

  . ١١/٢١٦معجم األدباء  )٤(

  . ١٢٨إشارة التعیین ص  )٥(

، فقیـه ، عـالم بـاألدب . ولـد هو عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد الُعكـري الحنبلـي ، أبـوالفالح ، مـؤرخ  )٦(

هــ. ترجمتـه ١٠٨٩هـ . وأقام في القاهرة مدة طویلة ، ومـات بمكـة حاجـًا سـنة ١٠٣٢في صالحیة دمشق سنة 

  . ٢/٣٤، وما ذهب إلیه في كتابه : شذرات الذهب  ٣/٢٩٠في األعالم 

  . ٩/٨٠تاریخ بغداد  )٧(

هـ ، له مؤلفـات كثیـرة ٥١٣ال الدین األنباري . ولد سنة هو عبدالرحمن بن محمد بن عبیداهللا ، أبوالبركات كم )٨(

، ومـا ذهـب إلیـه فـي كتابـه  ٢/٨٦، وبغیـة الوعـاة  ٣/١١٥هـ . ترجمته في وفیات األعیـان ٥٧٧، مات سنة 

  . ١٠٤: نزهة األلباء ص 

  . ٢/٣٣إنباه الرواة  )٩(

  . ٢/٣٨٠وفیات األعیان  )١٠(

ــدین إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــ )١١( هـــ ، وقــدم دمشــق لــه ســبع ســنین ، وحفــظ ٧٠٠ر ، ولــد ســنة هــو عمــاد ال

(التنبیــه) ، وحفــظ (مختصــر ابــن الحاجـــب) ، وكــان فقیهــًا كثیــر االستحضـــار ، قلیــل النســیان ، جیــد الفهـــم، 

، مـا ٥/٢٣١هــ . ترجمتـه فـي شـذرات الـذهب ٧٧٤مشاركًا في العربیة . له كثیر من المصنفات . مـات سـنة 

  . ١٠/٢٦٩دایة والنهایة ذهب إلیه في كتابه : الب

  . ١/٥٨٣بغیة الوعاة  )١٢(



 - ٣٣  -

  كما نسبها أبوالطیب اللغوي في مراتب النحویین إلى المازني، وهو تلمیـذ ألبـي

  زید أیضًا ، اتصل به والزمه وزاره في مرضه الذي مات فیه. 

وأول مـن نــص علــى  .واتفقـت المصــادر جمیعهـا علــى أنَّ وفاتــه كانـت بالبصــرة 

نصــوا علــى مكـــان  نا بقیــة المــؤرخین الــذیمــثــم تبعه )٢(ي، والبغــداد )١(ذلــك ابــن حــزم

  وفاته. 

  . )٣(كما نجد أن ابن األنباري یحدد الوفاة بأّنها كانت في خالفة المأمون

                                     
  . ٣٧٣جمهرة أنساب العرب ص  )١(

  . ٩/٨٠تاریخ بغداد  )٢(

  .١٠٤نزهة األلباء ص  )٣(



 - ٣٤  -

  املبحث الثاني

  ثقافة أبي زيد ومنزلته العلمية

    

نشأ أبوزید في عصر وجدت فیه ثقافات متعددة بجانب الثقافة العربیة األصیلة، 

، والقــرآن الكــریم  ،والكتابــة، م القــراءة حیــث تعّلــ ،د تعلــم وهــو صــغیر فــي الكتاتیــب فقــ

ثـــم انتقـــل إلـــى المســـجد الجـــامع فـــي البصـــرة حیـــث الفقهـــاء  .والنحـــو، وبعـــض اللغـــة 

وأخـــذ  .وٕاعـــراب، وقـــراءات ، والعلمــاء فـــي الحلقـــات ، فأخـــذ علـــوم القــرآن مـــن تفســـیر 

واألخبار، ونوع آخـر مـن الدراسـة تلقـاه ، والشعر  ، والنحو، واللغة ، والفقه ، الحدیث 

  أبوزید، وهو مشافهة األعراب والروایة عنهم. 

ـــة التـــي تمثلـــت فیمـــا نقـــل إلـــى  وامتزجـــت تلـــك الثقافـــات بالثقافـــة األجنبیـــة الدخیل

حیــــث نقلــــت كتــــب الطــــب، والفلــــك، ، والیونانیــــة ، والهندیــــة ، العربیــــة عــــن الفارســــیة 

  واألدب، والفلسفة. 

نتــاج تالقــي هــذه الثقافــات ازدهــار الحیــاة العقلیــة فــي البصــرة، وهــذا هــو وكــان 

الســبب الــذي جعــل أكثــر البصــریین یمیلــون إلــى إخضــاع مــا وصــل إلــیهم مــن العــرب 

بي زیـد جهـٌد فـي ذلـك ، وتـأثیر وكان أل .والبحث الفلسفي، والمنطق  ، لمقاییس العقل

ات الدخیلـة، ِلمـا أوتـي مـن همـة عالیـة، نًا من هـذه الثقافـا، والبد أن یكون قد أخذ ألو به

ورغبــة شــدیدة فــي تحصــیل العلــم، یــدلنا علــى ذلــك عمــق ثقافتــه وغــزارة علمــه وســعة 

  اطالعه ، وانعكاس ذلك كله على كثرة مؤلفاته. 

ّن أبازیــد فــي حیاتــه العلمیــة اطلــع علــى ثقافــات العصــر وألــّم إوخالصــة القــول : 

ة، ثـم اعتنـى بـدأ حیاتـه العلمیـة بالثقافـة العربیـ بما تذخر به البصرة مـن علـوم، وأنـه قـد

 ، واألدب، والفلسـفة ، اعتمـدت علـى مـا تـرجم مـن كتـب الحكمـة  بالثقافة األجنبیة التي

  والفلك. 
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  ا ز  

 مكانــة أبــي زیــد العلمیــة الســامیة، فكــان لــه –قــدامى ومحــدثون  -عــرف العلمــاء 

  نة. الثناء والتقدیر ما یتفق وهذه المكا من

واللغـــة، ، ویصــفه صـــاحب النجـــوم الزاهــرة بقولـــه : "كـــان إمامـــًا فــي علـــم النحـــو 

  . )١(واألشعار، ومذاهب العرب، وآبائهم وأیامهم ، وكان ثقة حافظًا صدوقًا"

 فقاال : "ما شئت مـن عفـاٍف وتقـوى عن أبي زید ، )٢(وسئل األصمعي وأبوعبیدة

  . )٣(وٕاسالم"

أكبـر الحلقـات العلمیـة فـي البصـرة یؤمهـا النـاس وكانت حلقة أبي زید واحدة مـن 

من كل مكان ، ونستطیع أن نتبین ذلك من كثرة تالمیذه ، وكثرة األعراب الـذین كـانوا 

  یترددون على حلقته . 

وجــــدیر بــــأبي زیــــد أن یكــــون موضــــع تقــــدیر واحتــــرام الجمیــــع وخاصــــة تالمیــــذه 

د جاء حلقة أبي زید، فقّبل المازني ، ویقول : "رأیت األصمعي وق يفیرو  .ومعاصریه 

  . )٤(رأسه ، وجلس بین یدیه ، وقال : أنت سیدنا ورئیسنا منذ خمسین سنة"

ویقــول عنـــه تلمیـــذه أبوحـــاتم السجســـتاني : "إذا فســـرُت حـــروف القـــرآن المختلـــف 

ي زیــد ، أبــ: هــا، وحكیــت عــن العــرب شــیئًا ، فإّنمــا أحكیــه عــن الثقــات مــنهم، مثــل فی

  . )٥(ویونس ، وثقات من فصحاء األعراب وحملة العلم"،  عبیدةي ، وأبواألصمعي

تبـاع مدرسـة البصـرة فـي أویمنحنا هـذا القـول مـن أبـي حـاتم مكانـة أبـي زیـد عنـد 

  . )٢(فیه أنه أعلم الناس باللغة ، وأحفظهم لها )١(اللغة خاصة . وكان رأي الفراء

                                     
  . ٢/٢١٠النجوم الزاهرة  )١(

هــ ، كـان شـعوبیًا ، وهـو أول مـن ١١٢هو معمـر بـن المثنـى التمیمـي البصـري اللغـوي ، أبوعبیـدة . ولـد سـنة  )٢(

هــ . ترجمتـه فـي : بغیـة الوعـاة ٢١٠غریب الحدیث . من مصنفاته : (مجـاز القـرآن) ، مـات سـنة صنف في 

  .  ٢/٢٤، وشذرات الذهب ٢/٢٩٤

  . ١١/٢١٥معجم األدباء  )٣(

  .٢/٥٨، ومرآة الجنان  ١/٥٨٣بغیة الوعاة  )٤(

  . ٢/٤١٠المزهر  )٥(
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ـــه كـــان عالمـــًا بالشـــعر وتفســـیره ، واحّتـــل فـــي ذلـــك مكانـــة  عالیـــة، وشـــهرة كمـــا أّن

: ل فیهـــا معاصـــروه، ویقـــول صـــاحب األغـــانيســـامیة فـــي اللغـــة ، اعتـــرف لـــه بالفضـــ

قـال  .: حدثني محمد بن القاسـم بـن مهرویـه بن عمار، قالاهللا دی"أخبرني أحمد بن عب

قال :  األصمعين إألبي زید الّنحوي  :: قلتثني أسید بن خالد األنصاري ، قال: حد

  ما إّنما یقال : شتان ما هما، وأنشد قول األعشى: ان ما بینهال یقال : شتَّ 

  اهَ ورِ كُ  ىَ لَ ومي عَ ا یَ مَ  انَ تَّ شَ 

وأنشــدني . قــال : كــذب األصــمعي ، یقــال : شــتان مــا همــا ، وشــتان مــا بینهمــا 

  به:  لربیعة الرقي ، واحتجَّ 

ـــ تَّانَ َشـــلَ  ـــَم ـــزِ الیَ  نَ یْ ا َب ـــيدَ ْی ـــدَ  ین ِف   ىالنَّ

  

  )٣("مِ اتِ َحــــبــــن  غــــرّ األَ یم وَ لِ یــــد َســــزَ یَ   *

ثم عقَّب صاحب األغاني على هذه الروایة بقوله : "وفي استشهاد مثل أبـي زیـد   

  . )٤(بشعر ربیعة الرقي كفایة له في تفضیله" على دفع قول مثل األصمعي

 أحمـد كـان یأخـذ برأیـه ویرجـع إلیـه. ومن جاللة أبي زید في اللغـة أنَّ الخلیـل بـن

ِعـالوة إلـى  :"كتب رجل مـن أهـل راَمُهْرمـز یقـال لـه حدث أبوحاتم عن أبي زید قائًال :

ومن أوَقَفك؟ فكتب إلیـه : همـا الخلیل بن أحمد یسأله : كیف یقال : ما أوقفك هاهنا؟ 

إنمـا یقـال : مـن  .فقلت لـه: ال ،ثم لقیني الخلیل فقال لي في ذلكواحد . قال أبوزید : 

  . )٥(ك؟ قال : فرجع إلى قولي"فَ وقَ ك وما َأفَ وقَ 

ة العلمیـة ر العلماء كـانوا یتبـاهون بسـؤال الخلیـل لهـم نظـرًا للشـه دیر بالذكر أنَّ وج

  التي حازها. 

                                                                                                       
الــدیلمي الكــوفي . كــان أبــرع الكــوفیین وأعلمهــم  هــو أبوزكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــداهللا المعــروف بــالفراء ، )١(

، ٥/١٥٧هــــ فــي طریـــق مكــة . ترجمتـــه فــي وفیـــات األعیـــان ٢٠٧بــالنحو واللغـــة وفنــون األدب . مـــات ســنة 

  .  ٢/١٩وشذرات الذهب 

  . ٤٠٤ – ٢/٤٠٣،  المزهر )٢(

  .١٥/٣٧م) ، ١٩٥٥األغاني ،تألیف أبي الفرج األصفهاني ، طبعة بیروت ، سنة ( )٣(

  . ١٥/٣٧المرجع السابق  )٤(

  . ٧٦ – ٧٥مراتب النحویین ص  )٥(
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، )١(أبوعلي الفارسي: وكانت آراء أبي زید موضع ثقة عند بعض النحاة ، منهم 

مــا  ي، ویــرو وكــان یســتعین بــه فــي تفســیر الكلمــاتفاعتــد بــه وانتفــع كثیــرًا مــن آرائــه ، 

، ویعــرف طریقتــه فــي تناولــه مســائل ، ویوجــه إعــراب مــا ینشــده فــي كثــرٍة ظــاهرةٍ أنشــده 

التـي تمثـل الصـرف، وجـاءت  )التكملـة( ، و)الحجـة(اللغة ، وهذا واضٌح فـي كتابیـه : 

: "ومـا تجـاوز أبـوعلي فـي اللغـة كتـب  )٢(عنایة أبي علـي بـه مصـداقًا لقولـة أبـي حیـان

  . )٣(أبي زید وأطرافًا مما لغیره"

ألنصـــاري إمامـــًا مـــن أكبـــر أئمـــة اللغـــة ، والنحـــو ، والشـــعر، هكـــذا كـــان أبوزیـــد ا

واألخبـــار، واألدب فـــي العصـــر العباســـي األول، وكـــان وقـــورًا محترمـــًا ، یختلـــف إلـــى 

  ون له بالتقدم والفضل. فر ن رواد العلم ، فیأخذون عنه ویعتم ركثیمجلسه 

                                     
هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار ، أبوعلي الفارسي النحوي . ولـد بفسـا ، وقـدم بغـداد فاسـتوطنها، وأخـذ مـن  )١(

هـــ ٣٧٧علمــاء النحــو بهــا ، وعلــت منزلتــه فــي النحــو ، صــّنف كتبــًا عجیبــة لــم یســبق إلــى مثلهــا. مــات ســنة 

  . ٢٧٤ – ١/٢٧٣ترجمته في إنباه الرواة ببغداد . 

هــ. كـان ٦٥٤هو محمد بن یوسف بن علي ، أبوحیـان األندلسـي الغرنـاطي ، ولـد بمطخشـارش بغرناطـة سـنة  )٢(

هــ. ترجمتـه فـي ٧٤٥نحوي عصـره ، ولغویـه ، ومفسـره ، ومحدثـه ، وأدیبـه . لـه مصـنفات كثیـرة . مـات سـنة 

  . ٢٨٥ – ١/٢٨٠، وبغیة الوعاة  ٦/١٤٥شذرات الذهب 

اإلمتـــاع والمؤانســـة ، ألبـــي حیـــان األندلســـي ، تحقیـــق/ أحمـــد أمـــین ، وأحمـــد الزینـــي ، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف  )٣(

  . ١/١٣١م) ، ١٩٥٣( ٢والترجمة للنشر ، ط
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  املبحث الثالث

وادر كتاب
َّ
  يف اللغة الن

  وادرا   

ــَدَر الشــيء ینــدر نــدورًا: ســقط  النــوادر جمــع نــادرة أو نــادر ، وفــي الصــحاح : "َن

وقال صاحب اللسان : "ونوادر الكـالم تنـدر، وهـي : مـا شـذَّ  . )١(وشذَّ ، ومنه النَّوادر"

  . )٢(وخرج من الجمهور"

ـــادر بهـــذه التعریفـــات قریـــب فـــي المعنـــى مـــن الحوشـــي، والغرائـــب، والشـــوارد  والنَّ

  . إال أن� النادر بمعناه العام یشمل هذه األلفاظ جمیعًا. والشواذ في اللغة

وصاحب اللسان ذكر : "وهي ما .ذّ : سقط وشأورد في تعریفهالصحاح  فصاحب

  أي خرج من السهل المستعمل على ألسنة الناس. . وخرج من الجمهور" شّذ ، 

وأورد الســـیوطي فـــي المزهـــر فائـــدة لغویـــة عنـــد حدیثـــه عـــن الحواشـــي والغرائـــب 

والشــواذ والنـــوادر ، قــائًال : "ومـــن عبــارات العلمـــاء المســتعملة فـــي ذلــك النـــادرة، وهـــي 

 ،ر فــي ذلــك فائــدة تقربنــا كثیــرًا ممــا نرغــب فــي الوصــول إلیــهوذِكــ . )٣(بمعنــى الشــوارد"

وقلیًال ومطردًا ، فالمطرد : "اعلم أنهم یستعملون غالبًا وكثیرًا ونادرًا  )٤(قالها ابن هشام

والكثیـر دونـه، والقلیـل دون الكثیـر، والغالب أكثر األشیاء ، ولكنه یتخلف ال یتخلف ، 

والنادر أقل من القلیل، فالعشرون بالنسبة إلـى ثالثـة وعشـرین غالبهـا، والخمسـة عشـر 

بالنسـبة إلیهــا كثیــر ال غالــب، والثالثــة قلیــل، والواحـد نــادر، فُعلــم بهــذا مراتــب مــا یقــال 

  . )٥(فیه ذلك"

                                     
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تألیف/ إسماعیل بن حماد الجـوهري ، تحقیـق/ أحمـد عبـدالغفور عطـار  )١(

  م) ، مادة (ندر) . ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩( ٢لبنان ، ط  –للمالیین ، بیروت  ، دار العلم

م) ،  ١٩٩٠هــ/ ١٤١٠( ١لسان العرب ألبي الفضل جمال الدین محمد بن منظور ، دار صادر بیـروت ، ط  )٢(

  مادة (ندر) . 

  . ١/٢٣٤المزهر  )٣(

هـــ . أتقـن العربیــة ٧٠٨. ولــد سـنة  هـو عبـداهللا بــن یوسـف بــن أحمـد بــن عبـداهللا بــن هشـام األنصــاري الحنبلـي )٤(

ففــاق األقــران والشــیوخ . قـــال عنــه ابــن خلــدون : "ومـــا زلنــا ونحــن بــالمغرب نســـمع أنــه ظهــر بمصــر عالمـــًا 

  . ٦/١٩١هـ . ترجمته في  شذرات الذهب ٧٦١بالعربیة یقال له : ابن هشام" . مات بمصر سنة 

  . ١/٢٣٤المزهر  ،   )٥(
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عــن المشــكل قــائًال : "وأمــا المشــكل ، فالــذي  تــاب الصــاحبيوتحــدَّث صــاحب ك

یأتیه اإلشـكال مـن غرابـة لفظـه ، أو مـن أن تكـون فیـه إشـارة إلـى خبـر لـم یـذكره قائلـه 

علــى جهتــه ، أو أن یكــون الكــالم فــي شــيء غیــر محــدود، أو یكــون وجیــزًا فــي نفســه 

ــة للمشــكل مــن .وقــد أورد الســیوطي أ )١(غیــر مبســوط ، أو تكــون ألفاظــه مشــتركة" مثل

غرابـة لفظــه فــي القــرآن والحــدیث ، كمـا أورد أمثلــة للشــوارد والغرائــب ، وفســر الشــوارد 

رد جمـــع والغرائـــب ، فقـــال : "والغرائـــب جمـــع غریبـــة ، وهـــي بمعنـــى الحوشـــي، والشـــوا

وقــد قابــل صــاحب القــاموس بهــا الفصــیح حیــث قــال :  شــاردة وهــي أیضــًا بمعناهــا ،

وأصـــل التشــــرید التفریـــق ، فهـــو مـــن أصـــل بــــاب  .وارد مشـــتمًال علـــى الفصـــیح والشـــ

  . )٢(الشذوذ"

، والحوشــــي، وقــــد أشــــرنا إلــــى أّن النــــوادر بمعناهــــا العــــام تشــــتمل علــــى المشــــكل

وقد وجـدنا نـوادر أبـي زیـد تشـتمل علـى الكثیـر مـن هـذه األنـواع  والغرائب ، والشوارد .

طي فـي المزهـر لیتمثـل بهـا التـي أوردهـا السـیوطي، ووجـدنا األمثلـة التـي أوردهـا السـیو 

عّما ورد فـي كتـاب النـوادر ، فهـي تشـابهها، بـل بعضـها هـو ال تختلف ، لهذه األنواع 

نفس األمثلة ، فالسیوطي یستشهد على المشكل الـذي یأتیـه اإلشـكال مـن غرابـة اللفـظ 

  .   )٣( ْنبق ِلَیْنَباع)مثال العرب بهذا المثل : (ُمْخرَ في أ

، ویــورد  )٤( اق)َبــنْ یَ لِ  قٌ ِبــنْ رَ خْ نــوادر أبــي زیــد بروایــة : (مُ ونجــد هــذا المثــل یــرد فــي 

  . )٥( "باع)ینْ لِ  قٌ بِ نْ ر خْ أبوزید الروایة األخرى بقوله : "وقال بعضهم : مُ 

السـیوطي نقـًال عـن یـاقوت الحمـوي فـي بعـض نسـخ  ومـن الغرائـب التـي أوردهـا 

ـــازِ الصـــحاح : "الخَ  ـــ زاَب ب األشـــیاء، رَ :  وهـــو أغـــ ، عـــن ابـــن األعرابـــي قـــال ورنَّ : السِّ

                                     
، ألبي الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها الصَّاحبي في فقه اللغة  )١(

 – ٦٩تحقیق/ السید أحمد صـقر، طبـع بمطبعـة عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاه ، بـدون طبعـة وتـاریخ ،  ص 

٧٠ .  

  . ١/٢٣٤المزهر  )٢(

  . ٢٣٩ – ١/٢٣٨المصدر السابق  )٣(

یقال في مثل (ُمْخرْنِبٌق ِلینباَق) وقد َبـاَق َیُبـوُق بوقـًا إذا أْظهَـَر. والمخرنبـق ، قال  أبوزید : "و  ٢٤٥النوادر ص  )٤(

ْوَءة ِلَینَباَق بها ... والُمْنباُع الذي َینباُع بالّشّر الذي في جوفه َفُیِظهُرهُ".   : الساكت على السَّ

  . ٢٤٥النوادر ص  )٥(



 - ٤٠  -

ــــل فــــي حلوقهــــا، ولنبــــت" ــــذباب ، ولــــداء یأخــــذ اإلب . ونجــــد  )١(والمشــــهور أنــــه اســــم لل

از بغیـر تنـوین ازَبـقال أبوزید : "ویقال خرج علیه خَ  .از) ترد في كتاب النوادر بَ ازِ (الخَ 

  قال الراجز: 

ـــــــــــ ـــــــــــازِ ا خَ َی ـــــــــــازِ هَ اللَّ  لِ ِســـــــــــرْ أَ  ازِ َب   اَم

  

*   ِ◌ ـــــي أَ إنَّ ـــــتَ  نْ أَ  افُ َخ ـــــزِ الَ  نَ وُ ك   )٢(ا"َم

ویهمنـــا هنـــا أن نفســـر النـــوادر ، ونعـــرف مـــا الـــذي یفـــرق بـــین الكلمـــة الفصـــیحة   

والكلمـــة النـــادرة ، فنظریـــة ابـــن هشـــام فـــي النـــوادر قائمـــة علـــى مخالفـــة اللفـــظ للقیـــاس، 

وخروجه علیه ، وهي نظریة صحیحة ثابتة تؤكـدها األمثلـة الكثیـرة الموجـودة فـي كتـب 

أبــي زیــد أمثلــة كثیــرة علــى مخالفــة القیــاس، ممــا یخــّرج اللفظــة مــن اللغــة ، ففــي نــوادر 

أبوزید في شعر لسلمان بن ربیعـة  هالفصیح ، ویدخلها في النوادر ، ومن ذلك ما أورد

  : )٣(الضبّي أو َسلْمي

ــــــــَكفَ وَ  ــــــــ تُ ْی ــــــــاألَ  يَ الَ وْ َم ــــــــیرَ رِ جَ  مَّ َح   يِت

  

  ِت لَّـــي الخَ لـــى ذِ ي عَ تِ مَ ائِ َســـ تُ بْ َســـحَ و   *

ــــــوَ    ــــــأرَ  دْ لَق ــــــ تُ ْب ــــــي العَ أَ َث   هــــــانَ یْ بَ  رةِ یَ ِش

  

ــــــــفَ وكَ   *  ــــــــیَ انِ جَ  تُ ْی ــــــــتَ ا اللَّ َه ــــــــا والَّ یَّ   يِت

ــــــعَ زَ    ــــــي إِ ِنــــــنَّ أَ  رُ اِضــــــمَ تُ  تْ َم   تْ ُمــــــا أَ مَّ

  

ــــــیَ   *  ــــــنُ یْ بَ أُ  دْ دُ ْس ــــــلَّ خَ  رُ اغِ َصــــــا األَ وَه   يِت

علـى غیـر  )ینینِ بَ أُ (ها) قال : "وصغر األبناء على نو وعندما جاء إلى تفسیر (أبی  

  . )٤(قیاس"

ومن هـذا المثـال وغیـره یتضـح لنـا صـحة نظریـة ابـن هشـام القائمـة علـى مخالفـة 

اللفظ للقیاس تدخله في دائرة النوادر ، ولكن هذه النظریة على الرغم من ذلك ال تحل 

ألننا نجد كثیرًا مـن األلفـاظ جـاءت مخالفـة  ؛لنا مشكلة النوادر ، وال تعللها تعلیًال تامًا 

یحة مشهورة ، ال تعّد من النادر في أي حال مـن األحـوال. للقیاس، وهي مع ذلك فص

                                     
  . ٢٣٩ – ١/٢٣٨المزهر  )١(

  .٢٣٦وزید : "والخاِزباز : قرحًة تكون في الحلق" . النوادر ص . قال أب ٢١٩النوادر ص  )٢(

هو سلمى بن ربیعة بن سعد بن ضبة الشاعر الجاهلي ، ومن ولد سلمى في اإلسالم یعلى بن عمـر بـن أبـي  )٣(

سلمى بن ربیعة،كان على خراج الري وهمذان،ومن ولده أیضًا المفضل الراویة بن محمد بن یعلى، وهـو غیـر 

ربیعــة بــن یزیــد البــاهلي الصــحابي ، ترجمتــه فــي خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تــألیف/  ســلمان بــن

  . ٤٠٨ – ٣/٤٠٢، بدون تاریخ       ١بیروت ، ط  –الشیخ عبدالقادر بن عمر البغدادي، دار صادر 

  . ١٢١ – ١٢٠النوادر ص  )٤(



 - ٤١  -

ستطع تفینبغي لنا والحالة هذه أن نجد تعلیًال آخرًا یتمم نظریة ابن هشام ویفسر ما لم 

  فسره. تأن 

ـــك) و   ،ویلهـــا (إلنَّـــك)تأوقـــد تـــأتي نـــدرة األلفـــاظ نتیجـــة لإلبـــدال ، فیقولـــون : (َلِهنَّ

  تُ ْقــرَ وهَ  تُ ْقــكمــا قــالوا : أرَ  .قــرب منهــا فــي المخــرج "فأبــدل الهــاء مــن الهمــزة ؛ ألنهــا ت

  .)١(ابة وهرحتها"الدَّ  تُ حْ رَ ، وَأ هُ تُ رْ نَ وهَ  وبَ الثّ  تُ رْ وحكى أبوالحسن اللَّحیاني : أنَ 

وقد نجد كثیرًا من األسباب التي تخرج األلفاظ من دائرة الفصـیح المسـتعمل إلـى 

اظ ینطبـــق علیهـــا مـــا ینطبـــق علـــى دائـــرة النـــادر المهجـــور ، ولكـــن هنـــاك بعـــض األلفـــ

اللفظــة النــادرة ، ولكّنهــا ال تعــّد مــن النــوادر ، ولعــّل مرجــع ذلــك إلــى االســتعمال؛ ألّن 

استعمال اللفظة كثیرًا عند العرب یجعلها فصیحة ، وقلة استعمالها یؤدي إلـى نـدرتها، 

رب قــال الســیوطي : "... ثــم عالمــة كــون الكلمــة فصــیحة أن یكــون اســتعمال العــكمــا 

ــــرًا ، أو أكثــــر مــــن اســــتعمالهم  عناهــــا ، ... فــــالمراد بممــــا الموثــــوق بعــــربیتهم لهــــا كثی

ن قـّل اسـتعمال اللفظـة إوهـذا یعنـي  . )٢(ألسـنة العـرب" فـيكثر اسـتعماله بالفصیح ما 

  وعرفها ناس قلیلون صارت نادرة ومجهولة. 

میشـار) لغـة فـي ومما قّل استعماله في الكالم وُعّد من الّنوادر ، كلمـة (مئشـار و 

  : )٣(الشاعر (منشار) ، وقد أورد أبوزید منشار في قول

  ْأَســـینْ الفَ  َل◌َ ِمْثـــ ُتْنِحـــي َعَلـــى الّشـــْمَراخِ 

  

ــــْرَفینْ أَ   * ــــِد الَح ــــاٍر َحِدی ــــَل ِمْنَش   )٤(و ِمْث

  ینْ فَ حْ ي قِ فِ  هُ بُ صِ نْ مُ  هُ بَ صَ نْ أَ   

  .)٦(یشار"في تعلیقه على هذا : "یقال : منشار ومئشار وم )٥(قال أبوالحسن

                                     
  . ٢٨النوادر  ص  )١(

  .  ١/١٨٧ المزهر )٢(

  .  ٤٨في النوادر ص هو عوف بن ذروة  )٣(

(الشـمراخ) : الِعْثَكـال الـذي علیـه الُبْسـر ، وأصــله فـي الِعـذق وقـد یكـون فــي العنـب. وقیـل : ِعْسـَقَبٌة مـن ِعــْذِق  )٤(

عنقود . لسان العرب ، مادة (شـمرخ) . و (القحـق) : هـو العظـم الـذي فـوق الـدماغ مـن الجمجمـة ، والقحـق: 

  العرب مادة (قحف) القدح ، أو الكسرة من القدح . لسان 

هو علي بن سلیمان بن الفضل ، النحوي ، أبوالحسن ، األخفـش األصـغر ، قـرأ علـى ثعلـب والمبـرد والیزیـدي ) ٥(

وأبي العیناء . قال المزرباني : "لم یكن بالمتسع فـي الروایـة لألخبـار والعلـم بـالنحو ، ومـا علمتـه صـنف شـیئًا 

النحـو ضـجر كثیـرًا وانتهـر مـن یواصـل مسـاءلته ، ویتابعهـا".  ولـه وال قال شعرًا ، وكان إذا سئل عـن مسـائل 

 – ٢/١٦٧هـــ ، ترجمتـه فــي بغیـة الوعــاة ٣١٦هــ أو سـنة ٣١٥تصـانیف كثیـرة ذكرهــا ابـن النــدیم . مـات ســنة 

١٦٨ .  

  . ٤٨النوادر ص  )٦(



 - ٤٢  -

ولكن (منشار) كثیرة االستعمال ، لذا صارت (مئشار ومیشار) مـن النـوادر لقلـة 

  االستعمال. 

  ومما یقل استعماله من الجموع ، وعّد من النوادر ، ما أنشده أبوزید: 

ـــــكَ  واَســـــمْ أَ  ـــــعَ زَ فْ ا أَ ذَ ى إِ وَ رْ األَ  ةِ ورَ عُ ذْ َم   اَه

  

ـــ جُ رْ ُعـــ  *   )١(ابَ ئَ والـــذِّ  دَ ْســـاألُ  يارِ َبـــتُ  اعِ بَ الضِّ

الكـالم، جـدًا فـي یقـل ٌل جمع (ِذْئـب) علـى (ِذَئـب) ، وقـال أبوالحسـن : "ِفْعـٌل وِفَعـ  

  ال). عَ ؛ ألن الذي كثر استعماله (ِذئاب) على وزن (فِ  )٢(وال أعلمه محفوظًا"

إذًا االســـتعمال وعدمـــه لـــه دور كبیـــر فـــي جعـــل الكلمـــة فصـــیحة، أو نـــادرة، ألّن 

تهم ، ویحملـــون علیـــه األكثـــر، ویســـمون مـــا خـــالف العـــرب یجعلونـــه األســـاس فـــي لغـــ

الجمهـــور لغـــات. ونجـــد أّن النحـــاة یفضـــلون الكلمـــة التـــي تـــأتي علـــى القیـــاس النحـــوي 

والصــرفي علــى غیرهــا، وكلمــا كانــت الكلمــة ال تســایر القیــاس صــارت مهجــورة، وبمــا 

ت فـي ولـذلك ال تعـّد كـل األلفـاظ التـي ورد .أنها مهجـورة فقـد دخلـت فـي بـاب النـوادر 

ولعّل السبب في ذلـك أّن تـألیف هـذه الكتـب صـاحب جمـع اللغـة  .كتب النوادر نوادرًا 

العربیـة، وقـد تباینـت وجهــات نظـر علمـاء اللغـة واختلفــت معـاییرهم فـي تقـدیر فصــاحة 

األلفاظ أو غرابتها ، كما جـاء فـي المزهـر : "قـال ابـن خالویـه فـي شـرح الفصـیح: قـال 

ل أفصح اللغات ، وُیلغي ما سواها، وأبوزید یجعـل الشـاذ أبوحاتم : كان األصمعي یقو 

  .)٣(والفصیح واحدًا فیجیز كّل شيء قیل"

  كتاب النوادر في اللغة.نا على معنى النوادر ، نرید أن نعرف فوبعدما تعر 

 ا  وادرب ا فرا  

  وصل  إلینا كتاب النوادر في اللغة ألبي زید بروایتین : 

،  )٤(ایة أبي الحسن علـي بـن سـلیمان األخفـش عـن محمـد بـن یزیـد المبـرداألولى : رو 

بن محمد عـن ا، وأبي حاتم السجستاني سهل  أبي محمد عبداهللا بن محمد التّوزي عن

  أبي زید األنصاري . 

                                     

  .  ١٨٤النوادر ص  )١(

  .١٨٤المرجع السابق ص  )٢(

  . ٢٣٣ – ١/٢٣٢المزهر  )٣(

هـــ . كــان فصــیحًا ، بلیغــًا ، ثقــة، ٢١٠د بــن یزیــد ، األزدي البصــري ، أبوالعبــاس المبــرد . ولــد ســنة هــو محمــ) ٤(

هـــ . ترجمتــه فــي ســیر أعــالم ٢٨٥إخباریــًا . مــن تصــانیفه المشــهورة  : (المقتضــب) ، (الكامــل) . مــات ســنة 

  . ١/٢٦٩، وبغیة الوعاة  ١٣/٥٧٦النبالء 



 - ٤٣  -

 )١(والثانیـــة : روایـــة أبـــي الحســـن علـــي بـــن ســـلیمان األخفـــش عـــن أبـــي ســـعید الســـكري

یاشــي أبــي الفضــل العبــاس بــن الفــرج وأبــي حــاتم الحســن بــن الحســین البصــري عــن الر 

  عن أبي زید . 

  وهؤالء جمیعًا من أعالم اللغة الذین یرجع الفضل إلیهم في حفظ لغتنا . 

وقد اهتم علماء اللغة األقدمون والبـاحثون المحـدثون بالكتـاب وأقبلـوا علیـه حفظـًا 

  ودراسة وشرحًا ، وحصروا على اقتنائه. 

لغــة بشــرح الكتــاب نــذكر مــنهم : األصــمعي، وأبــا حــاتم وقــام عــدد مــن علمــاء ال

السجستاني ، وأبا عثمان المـازني ، والمبـرد ، وأبـا الحسـن علـي بـن سـلیمان األخفـش، 

  وقد ترددت أسماؤهم في الكتاب. 

فأعجـب بـه  )٢(وفي العصر الحدیث اطلـع علـى الكتـاب األسـتاذ سـعید الشـرتوني

ه لــدى اطالعــه علیــه قــائًال : "ولقــد ســـرَّحت وقــام بنشــره لتكتمــل الفائــدة منــه ، ووصــف

ـــه ممـــا تبیـــُع العـــذراء ِعقـــَدها لتشـــتریه ، ویق ـــه فوجدت تصـــد األدیـــُب فـــي قوتـــِه النظـــر فی

  . )٣("لیقتنیهُ 

علیهــا الباحثــة : علــق علیهــا وصــححها األســتاذ/  تونســخة الكتــاب التــي اعتمــد

كاثولوكیــة لآلبــاء ســعید الخــوري الشــرتوني اللبنــاني ، وهــي مــن مطبوعــات المطبعــة ال

  م) . ١٨٩٤عیین في بیروت سنة (سو الی

وألحــق بـــآخر كتـــاب (النـــوادر) كتـــاب (مســائیة) ألبـــي زیـــد ، فهـــذا الكتـــاب الـــذي 

ألحـق بـآخر كتـاب (النـوادر) مختلــف فیـه ، فـذهب بعضـهم إلــى أنـه جـزء مـن النــوادر، 

  في حین ذهب أخرون إلى أنه لیس منها ، ولكل وجهة في رأیه. 

                                     
بن عبدالرحمن ، المعروف بالسكري ، أبوسـعید النحـوي اللغـوي ، كـان ثقـة هو الحسن بن الحسین بن عبیداهللا ) ١(

صدوقًا یقرأ القرآن ، وانتشر عنه من كتب األدب ما لم ینتشر عن أحد من نظائره . له مصـنفات كثیـرة . ولـد 

  . ١/٥٠٢هـ .  ترجمته في بغیة الوعاة ٢٧٥هـ ، ومات سنة ٢١٢سنة 

بــن الیــاس بــن الخــوري شــاهین الرامــي . لغــوي باحــث ، مــن أهــل شــرتون  هــو ســعید بــن عبــداهللا بــن میخائیــل) ٢(

هـــ ، وتعلــم فــي مدرســة عبیــة األمریكیــة ، ثــم عكــف علــى تــدریس العربیــة فــي ١٢٦٥بلبنــان ، ولــد فیهــا ســنة 

مدرسة الیسوعیین ببیروت ، وتولى تصحیح مطبوعاتهم اثنین وعشرین عامًا . وله مصـنفات كثیـرة. مـات فـي 

  .  ٣/٩٨هـ . ترجمته في األعالم ١٣٣٠یروت سنة إحدى ضواحي ب

  النوادر ص (د) .) ٣(
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فعلـوا ذلـك ألســباب منهـا مــا  ) ، فربمــاالنـوادر(هبون إلــى أنـه لـیس مــن فالـذین یـذ

  یلي: 

  . )النوادركتاب (أوًال : اشتمل كتاب (مسائیة) على نصوص وردت في 

ثانیـًا : قـال أبوالحسـن : "كتــاب مسـائیة هـذا لــم یكـن عنـد أبــي العبـاس محمـد بــن 

   ، وهذا القول یدل على أنه كتاب قائم بذاته. )١("... یزید

  :  )٢(ثالثًا : ذكر القفطي كتاب (مسائیة) ألبي زید

أمـــا الـــذین جعلــــوا كتـــاب (مســــائیة) مـــن (النــــوادر) ، فأحســـبهم إنمــــا فعلـــوا ذلــــك 

  ألمرین: 

: رواة (مسائیة) هم رواة (النوادر) ، وهم : أبوالحسن، والریاشي، والمبـرد  أولهما

 .  

اب (النـوادر) ، خاصـة وأن ثانیهما : طبیعة كتاب (مسائیة) تشبه جدًا طبیعة كتـ

كتـاب (مســائیة) مـا هــو إال بـاب مــن أبــواب (النـوادر) حیــث جعلـه فــي بـاب واحــد فقــط 

ســماه (بــاب نــوادر) ، وأول مــا بــدأ بــه مــن النــوادر لفــظ ورد فــي كتــاب (النــوادر) وهــو 

  . )٣( قوله : "ُسْؤُتُه َمَساَءًة وَمَساِئیًة َوَسوائیًة ..."

إلـى أنـه مـن (النـوادر) ، ولكـن لمـا  –الـدرس والمقارنـة بعـد  –أما الباحثة فتمیـل 

  تلك المتشابه وأخذت بالمحكم .  تاختلف فیه آثر 

ما تعرفنــا علــى كتــاب (النــوادر) ومــا أضــیف إلیــه ، نریــد أن نعــرف المــنهج وبعــد

  الذي سار علیه أبوزید في تألیف كتابه (النوادر) . 

  وادرب ا ما ا  

بوزید المنهج الـذي سـار علیـه فـي تـألیف كتابـه (النَّـوادر فـي اللغـة). لم یبین لنا أ

بـن افقد خال الكتاب من مقدمة ، فهو یبـدأ بالعبـارة التالیـة : "أخبرنـا أبوٕاسـحاق إبـراهیم 

  محمد بن أحمد بن بسام قال : أخبرنا أبوالحسن..." . 

                                     
  . ٢٣٣كتاب مسائیة ص ) ١(

  . ٢/٣٥إنباه الرواة ) ٢(

  . ٢٢٤، والنوادر ص  ٢٣٢مسائیة ص ) ٣(



 - ٤٥  -

آخـره مـن وكما خـال الكتـاب مـن مقدمـة ، خـال كـذلك مـن خاتمـة إال مـا جـاء فـي 

  ".هعبارة : "تّم كتاب النوادر وما یضاف إلیه من كتاب مسائیة بحمد اهللا ومنّ 

وكتــاب النَّــوادر یحتـــوي علــى خمســـة عشــر بابـــًا : ثالثــة أبـــواب خاصــة بالشـــعر 

  وسبعة بالرجز وخمسة بالنَّوادر . 

أمــــا أبــــواب الشــــعر فقــــد جــــاء ترتیبهــــا فــــي الكتــــاب علــــى النحــــو التــــالي: األول، 

ــأّن مــا جــاء فیــه مــن  وصــّرح أبوزیــد فــي .والحــادي عشــر  والثالــث، شــعر أول كتابــه ب

القصید فهو سماعه مـن المفّضـل بـن محمـد الضـبي، وعنـدما یـأتي بأبیـات لـم یسـمعها 

  .)١(من المفضل فإنه یشیر إلى ذلك

وطریقتـه فــي أبــواب الشــعر أن یــأتي بالبیــت أو البیتــین أو المقطوعــة ، ثــم یشــرح 

غریبــة ، ویتعــرض لمــا فیهــا مــن ظــواهر لغویــة، وقــد یــأتي بــالمعنى مــا فیهــا مــن ألفــاظ 

اإلجمــالي بعــد ذلــك ، ویستشــهد أثنــاء الشــرح بأبیــات أخــرى مــن الشــعر، وبآیــات مــن 

  القرآن الكریم. 

یلتـــه ونجـــد أّن أبـــا زیـــد یـــذكر قائـــل البیـــت أو األبیـــات ویعـــرِّف بـــه فیـــذكر اســـم قب

. .: ... وأدرك اإلســــالم أو .یقــــولأو ، و إســــالميإلــــى أنــــه جــــاهلي أویشــــیر ،وعصره

  رجل جاهلي.  قالین، أو أنشدني بعض القشیری،وقد یكتفي بقوله:)٢(وأدرك معاویة

ویشك في نسبة بعض األبیـات لواحـد مـن شـاعرین ، فیثبـت ذلـك تحقیقـًا لألمانـة 

، فیعقـــب  )٤(ي أو ســـویدالّضـــب )٣(فیقـــول : وقـــال : زهیـــر بـــن مســـعود، فمـــثًال العلمیـــة 

  بوحاتم ویثبت هذا االحتراز ، ویقول : شك أبوزید . تلمیذه أ

                                     
  . ١٦٣ – ١٦٢النوادر ص  )١(

ا . مؤسـس الدولـة ق.هــ. وأسـلم مـع أبیـه یـوم فتحهـ٢٠هو معاویة بن سفیان القرشي األمـوي . ولـد بمكـة سـنة  )٢(

  .  ٧/٢٦١هـ بدمشق . ترجمته في األعالم ٦٠األمویة في الشام . مات سنة 

من بني ضبة بن أد بن عبد مناة. شاعر جاهلي ، وفارس شجاع . كان معاصـرًا لزیـد الفـوارس . ترجمتـه فـي  )٣(

  .  ١/٥٢٠)، المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة،لإلمام العیني (على هامش خزانة األدب

هو سـوید بـن خـذاف الشـني العبـدي ، مـن بنـي عبـد القـیس . شـاعر جـاهلي مـن شـعراء المفضـلیات . اشـتهر  )٤(

هو وأخوه یزید في أیام عمرو بن هند .ترجمته في الشـعر والشـعراء البـن قتیبـة ، تحقیـق/ د. یحیـى الجبـوري. 

  .  ١/٣٩٣م) ١٩٨٧هـ/١٤٠٧( ٣بیروت ، ط –مؤسسة الرسالة 
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،  )١(ویصوِّب خطأ وقع فیه غیره من الناس فیروي شعرًا لكعـب بـن سـعد الغنـوي

  .)٢(ثم یقول : "وهذا الشعر یرویه بعض الناس لسهم الغنوي ، والثبت ما ذكرت لك"

هــا علمــاء وقِبلوقــد وردت بعــض األبیــات فــي كتــاب (النَّــوادر) دون ذكــر قائلیهــا 

اللغة واستشهدوا بها ؛ ألّن أبازید ثقة عندهم مأمون ، ولم یقلل ذلك من قیمـة الكتـاب، 

  غیر منسوبة لقائلیها ومع ذلك تناقلها العلماء .  )٣(فقد وردت أبیات في كتاب سیبویه

أّما طریقته في اختیار األشـعار فلـم تكـن علـى أسـاس التـذوق األدبـي، بـل كانـت 

ات التي تخدم الدراسة اللغویة بحیث تحتوي على فوائـد لغویـة وألفـاظ على اختیار األبی

  نادرة. 

وقــد وردت بعــض األبیــات التــي تحــوي أخبــارًا كتلــك التــي تــروى قصــة الشــاعر 

، وكــان عــدي كاتــب النعمــان فقتلــه بعــد عــذاب طویــل  )٥(مــع النعمــان )٤(عــدي بــن زیــد

  .)٦(ومساءلة كثیرة

 )٧(تلـك التـي تحكـي قصـة عمـرو بـن یربــوعووردت أبیـات أخـرى تـروي خرافـات ك

، دت لــه بنــین فأبصــرت ذات یــوم برقــاً الة التــي تزوجهــا ، فأقامــت عنــده حتــى ولــعوالســ

  فقالت:

  ي آِبــــــــقْ نِّــــــــو إِ رُ ْمــــــــَك عَ ْیــــــــنِ ْم بَ زَ ْلــــــــ"ا

  

ــــــ  * ــــــ ضِ ى أرْ َلــــــعَ  ْرقٌ َب   آِلــــــقْ  اليِ عَ السَّ

  

                                     
سـمط الآللـي فـي شـرح أمـالي القـالي، ألبــي . ترجمتـه فـي شـاعر إسـالميكعـب بـن سـعد بـن عمـر بـن عقبـة .  )١(

ــألیف والترجمــة والنشــر، عبــدالعزیز المیمنــي تحقیــق/ ، عبیــد البكــري عبــداهللا بــن عبــدالعزیز ، القــاهرة لجنــة الت

  .٧٧١م)، ص ١٩٣٩(

  .٣٧النوادر ص  )٢(

قریـة مـن قـرى شـیراز. صـنفه الزبیـدي فـي الطبقـة السادسـة مـن النحـویین هو عمر بن عثمان بـن قنبـر . ولـد ب )٣(

  . ٦٦هـ. ترجمته في طبقات النحویین واللغویین ص ١٨٨البصریین . كان أدیبًا ونحویًا . مات سنة 

شاعر من دهاة الجاهلیین ، فصیح ، یحسن العربیة والفارسیة ، والرمي بالنشاب . هو أول من كتب بالعربیـة  )٤(

یــوان كســرى . ســكن المــدائن وتــزوج هنــد بنــت النعمــان بــن المنــذر الــذي ســجنه وقتلــه فــي ســجنه بــالحیرة فـي د

 – ٢/٨٩، واألغـاني  ٢/٦٦٢ق.هـ. . ترجمتـه فـي الشـعر والشـعراء ٣٥بسبب وشایة . له دیوان ، مات سنة 

١٤٨  .  

الـذبیاني وحسـان بـن ثابـت ، وحـاتم  من أشهر ملوك الحیـرة فـي الجاهلیـة . كـان داهیـة مقـدامًا . مدحـه النابغـة )٥(

ق.هــ. ترجمتـه ١٥الطائي . وهو قاتل الشاعرین : عبید األبرص ، وعدي بن زید . قتله كسرى في نحو سـنة 

  .  ٨/٤٣في األعالم 

  . ٢٦ص  النوادر  )٦(

  .١٤٧قیل : إنه تزوج سعالة ومكثت عنده حتى ولدت له بنین . النوادر ص  )٧(
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  فقال عمرو : 

  )١("اامَ مَ ا أُ یَ  كِ فُ یْ ضَ  لهِ لِ  الَ أَ 

عر الـــذي ورد فـــي كتـــاب (النَّـــوادر) فكـــان بعضـــه جاهلیـــًا، منـــه مـــا كـــان أّمـــا الشـــ

مــوغًال فــي جاهلیتــه حتــى أن أبــا الحســن األخفــش عقــب علــى بعــض األبیــات قــائًال : 

وأمـا  )٢(حدثنا أبوالعباس أحمد بن یحیى أن هذا الشعر من أقدم ما قیـل فـي الجاهلیـة""

  البعض اآلخر فكان شعرًا إسالمیًا. 

وقد الحظت خلو الكتاب من الشـعر العباسـي نظـرًا لتوقـف النحـویین فـي عصـر 

  أبي زید عن االستشهاد بشعر المولدین. 

وذكر في هـذا الكتـاب أسـماء كثیـر مـن كبـار الشـعراء الجـاهلیین المشـهورین مـع 

، وعمـــرو بــــن  )٤(، وطرفـــة بــــن العبـــد )٣(ذكـــر بعـــض مـــن أشــــعارهم ، كـــامرئ القـــیس

  .  )٧(، واألعشى )٦(ة، والنابغ)٥(كلثوم

                                     
  .  ١٤٧النوادر ص  )١(

  . ١١٢ص  المرجع السابق  )٢(

هو امرؤ القیس بن حجر ، وقیل : اسمه حندج ، ولقب بامرئ القیس لجمالـه ، ویقـال لـه : ذو القـروح ، ذلـك  )٣(

لقولـه : * ُبـِدَلُت ُقْرَحــًا َداِمَیـًا َبْعــَد ِصـَحٍة * .ویقــال لـه أیضــًا : الملـك الضــلیل . ویكنـى أبازیــد ، وأبـا الحــرث . 

القبیلة لقوله الشعر في بعض فتیاتها . وقال ابن قتیبـة : "قـال لبیـد: أشـعر النـاس أبـوالقروح  وقد طرده أبوه من

  .  ١/١٦٠، وخزانة األدب ١/١٠٥یعني امرأ القیس" . ترجمته في الشعر والشعراء 

جریئًا على هجائهم وهجاء غیرهم . وكـان أحـدث ، هو طرفة بن العبد بن سفیان ، وكان في حسٍب من قومه  )٤(

الشعراء سنًا وأقلهم عمرًا ، وقتل وهو ابن عشرین سنة ، وقال أبوعبیدة : سئل لبید من أشعر الناس ؟ فقـال : 

فقیل له : ثم من؟ فقـال : ابـن العشـرین ، یعنـي طرفـة ، ترجمتـه فـي الشـعر ، الملك الضلیل یعني امرأ القیس 

  .  ١/٤١٤، وخزانة األدب  ١/١٨٥والشعراء 

، وكـان أحـد فتـاك  )أبواألسـود: (م بن مالك بن عتاب ، وهو شاعر جـاهلٌي قـدیم ، وكنیتـه هو عمرو بن كلثو  )٥(

العـرب وهـو الـذي فتــك بعمـرو بـن هنــد ، ومـات وهـو ابـن مائــة وخمسـین سـنة . ترجمتــه فـي الشـعر والشــعراء 

  .  ١/٥١٩، وخزانة األدب  ١/٢٤٣

وهو أحد شعراء الجاهلیة وأحد فحولهم . مات في ،)أبوأمامةمعاویة بن جابر بن ضباب ، كنیته:( هو زیاد بن )٦(

  .  ١/٢٨٧،وخزانة األدب ١/٣٨قبل أن یبعث.ترجمته في الشعر والشعراء  الجاهلیة في زمن النبي 

هو میمون بن جندل ، یعرف بأعشى قیس ، ویكنى أبا البصیر ، وینتهي نسبه إلـى ربیعـة بـن نـزار . ترجمتـه  )٧(

  .  ١/٢١٢في الشعر والشعراء 
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، )٢(، والفـــــرزدق )١(ومــــن الشــــعراء اإلســــالمیین الـــــذین وردت أســــماؤهم : جریــــر

  ، ورؤبة بن العجاج .  )٥(، والعجاج )٤(، وابن الرقیات)٣(واألخطل

أّما أبواب الرجز في الكتاب فقد جاءت أكثر أبوابه عددًا إذ بلغـت سـبعة أبـواب، 

اســع ، والرابــع ، والخــامس ، والســابع، والت، لثــاني اجــاء ترتیبهــا علــى النحــو التــالي : و 

  .  والثاني عشر ، والرابع عشر

غیر أن هذه األبواب لم تقتصر على الرجز ، فقـد رأیـت أبازیـد یـدخل فیهـا كثیـرًا 

حیـــث طغـــى القصـــید علـــى  ،مـــن شـــعر القصـــید ، وأخـــّص البـــابین الخـــامس والتاســـع

  الرجز. 

سها التي اتبعها في أبواب الشعر، وهي أن أّما طریقته في أبواب الرجز، فهي نف

یــأتي باألبیــات ویأخــذ فــي شــرح مفرداتهــا الغریبــة ، ویستشــهد أثنــاء الشــرح بأبیــات مــن 

  الشعر ، وبآیات من القرآن الكریم على نحو ما كان یفعل في أبواب الشعر. 

د وقد رأیته یتعمد اختیار الرجز المحشو باأللفاظ الغریبة ، وال عجب في ذلـك فقـ

  كان أبوزید رجًال غریبًا . 

                                     
هو جریر بن عطیة بن حذیفة بن بدر الكلبـي الیربـوعي . الشـاعر المشـهور مـن تمـیم . عـاش یسـاجل شـعراء  )١(

زمنه ، وكان هجاؤه مرًا ، وهو من أغزل النـاس شـعرًا . كـان یكنـى بـأبي حـزرة . ولـد ومـات فـي الیمامـة سـنة 

  .  ١/٤٧١هـ. ترجمته في الشعر والشعراء ١١٠

صعصعة . وكان الفـرزدق معنـًا مفنـًا ، یقـول فـي كـل شـيء ، وسـریع الجـواب . مـات هو همام بن غالب بن  )٢(

  .  ١/٧٧هـ وقد قارب المائة . ترجمته في خزانة األدب ١١٠سنة 

هـ ، كان أحد الثالثة المتفـق علـى أنهـم أشـهر ١٩هو غیاث بن غوث بن الصلت ، من بني تغلب . ولد سنة  )٣(

األخطـل . نشــأ علــى المســیحیة ، واتصـل بــاألمویین ، فكــان شــاعرهم ، أهـل عصــرهم : جریــر ، والفــرزدق ، و 

  .  ٨/٢٩٠، واألغاني  ١/٤٩هـ . ترجمته في الشعر والشعراء ٩٠وله دیوان . مات سنة 

هو عبیداهللا بن قیس بن شریح بن مالـك ، مـن بنـي عـامر بـن لـؤي . شـاعر قـریش فـي العصـر األمـوي. لقـب  )٤(

هــ. ترجمتـه فـي ٨٥ن یتغزل بثالث نسوة كل منهن رقیـة ، لـه دیـوان . مـات سـنة بابن قیس الرقیات ؛ ألنه كا

  .  ١/٥٤٦الشعر والشعراء 

هــو عبــداهللا بــن رؤبــة بــن لبیــد بــن صــخر الســعدي التمیمــي ، العجــاج ، أبوالشعســاء . راجــز مجیــد ، ولــد فــي  )٥(

الرجـز وشـبهه بالقصـید . لـه دیـوان الجاهلیة ثم أسلم ، وعاش في أیام الولید بن عبدالملك . هـو أول مـن رفـع 

  .  ١/٥٩٥هـ . ترجمته في الشعر والشعراء ٩٠شعر كبیر . مات سنة 
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ردت مفردات غریبة في الباب التاسع صعبت على العالم اللغـوي أبـي الحسـن و و 

األخفــش عنــدما تعــرض لشــرح الكتــاب فعرضــها علــى شــیوخه فلــم یتمكنــوا مــن معرفــة 

 وأتنـــاً  أنَ تَـــَأ: معناهـــا ، قـــال أبوالحســـن األخفـــش: "ســـألت جماعـــة شـــیوخنا عـــن قولـــه 

  . )١(ه وال عرفته إلى هذه الغایة"میر فما عرفو والجَ 

وقــد ســاعدت أبازیــد فـــي فهمــه هــذه األرجــاز وشـــرحها ، معرفتــه الواســعة بكـــالم 

ـب حـین یخـرج مـن بیضـته  العرب، حین یقول في أحد أبواب الرجز : "یقـال لفـرخ الضَّ

  . )٢(ًا مدركًا"حسل ثم یكون غیداقًا ثم یكون مطّبخًا ثم یكون ضبَّ 

ـــنَّعالن ل واحـــدها نقـــل وهـــي النِّعـــال، والـــنَّ "النقَّـــاوفـــي بـــاب آخـــر یقـــول :  قالن وال

الرقاع منها . یقال : نقلت أشدَّ النَّقل ، وهـي الخلقان اللتان قد خصفتا فتقطعت سیور 

جرًا ،والنِّْقلة بكسر النون وتسكین القاف من النساء التي یتركونها التي یجرها صاحبها 

.وهكــذا  )٣(لغریــب فــي القــوم إن رافقهــم أو جــاورهم"فــال یخطبونهــا مــن الكبــر. والنَّقیــل ا

  نجد معرفة واسعة بكالم العرب . 

لكن أبازید نادرًا ما یذكر اسم القائل في أبواب الرجز ویكتفي في أغلب األحیـان 

ـــال راجـــز مـــن قـــیس ... أو أنشـــدني  أن یقـــول : قـــال الراجـــز... وقـــال آخـــر ... أو ق

  األسدیون . 

نَّ مــا فیـه مــن رجـز فهــو ســماعه عـن العــرب وعنــدما ویصـرح فــي أول الكتـاب بــأ

  . )٤(ینشد رجزًا عن المفضل یشیر إلى ذلك

عندما أخـذ ابنـه  )٥(وأحیانًا یختار رجزًا یحمل أخبارًا فیذكر قصة قیس بن عاصم

  ، وقال: هحكیمًا ، وأمه منفوسة بنت زید الفوارس الّضبي فرقص

ـــــــــكَ أَ    ْه َحَمـــــــــلْ ْشـــــــــبِ و أَ أَ  ْشـــــــــِبْه َأَبـــــــــا ُأمِّ

  

  

                                     
  . ١١٨النوادر ص  )١(

  .٩٢المرجع السابق ص  )٢(

  . ١٨٢المرجع السابق ص  )٣(

  .١٠٥المرجع السابق ص  )٤(

، كثیـر الغــارات . أدرك  هـو قـیس بـن عاصـم بـن سـنان بـن خالـد بـن منقـر . شـاعر ، فـارس ، شـجاع ، حلـیم )٥(

 الجاهلیة واإلسالم فساد فیهما . وهو أحد من وأد بناته في الجاهلیـة ، وأسـلم وحسـن إسـالمه ، وأتـى النبـي 

  وما بعدها .  ٤/٦٩وصحبه في حیاته ، وعمر بعده زمانًا ، وروي عنه عدة أحادیث . ترجمته في األغاني 
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ــــــــــــــــــــــلْ  َكِهلَّــــــــــــــــــــــْوفٍ  نَّ  َ ونُكــــــــــــــــــــــتَ  الَ وَ      )١(َوَك

ــــــــــدِ    ــــــــــِدِه َق ــــــــــي َمْقَع ــــــــــُت ِف ــــــــــنْ ا َیِبْی   َدلْ َج

  

  

ـــــــُرَق إِ او    ـــــــرَ َل ـــــــاِت زَ ى الَخْی ـــــــ أً ْن ـــــــلْ ي الْ ِف   َجَب

  فأخذته منفوسة منه ثم قالت:   

ـــــــــأَ  هْ بِ ْشـــــــــأَ  ـــــــــأبَ  نْ هَ بِ ْشـــــــــو أَ ي أَ ِخ   ااَك

  

ــــــــــأَ   *   ااَكــــــــــذَ  الَ َنــــــــــتَ  نْ َلــــــــــي فَ ِبــــــــــا أَ مَّ

  ااكَ دَ یَ  هُ الَ نَ تَ  نْ أَ  رُ صُ قْ تَ   

ـــاب خمســـة ، ترتیبهـــا علـــى النحـــو التـــالي:  ـــا أبـــواب النـــوادر فجـــاءت فـــي الكت أّم

السادس، والثامن ، والعاشـر ، والثالـث عشـر ، والخـامس عشـر. وهـذه األبـواب سـماع 

  أبي زید عن العرب كما یصرح في أول الكتاب. 

ب وهــي التـي حملــت والنـوادر علــى مـا یبــدو هـي الغــرض األساسـي لتــألیف الكتـا

 . مثـالاسمه، ویعرضها أبوزید على شكل أقوال نثریة ، یبـدأها فـي الغالـب بكلمـة یقـال

  ما ورد من النوادر في الكتاب ما یلي: 

وركب فالن َملَك  .أي ركب الطریق ، ة ب فالن المجبَّ رك: یقال و "قال أبوزید : 

إذا انطلـــق والقـــوم شــــاكُّون  الً ویقـــال : انطلـــق فـــالن مهلَّـــ... أي َوَســـَطه ، ، الطریـــق 

 .ِضـب تـا وغَ إذا احمرّ  َهـرةً فالن زمْ  ... ویقال : ِزْمَهَرْت عیناأینطلُق أم ال ُیتّم انطالقُه 

.  هِ ِتـثَ ضُّ علـى لِ ، أي لیسـت لـه أسـنان فهـو َیَعـویقال : ما یعّض فالن إال على ُدْرُدِرِه 

إذا وَهْبـَت لـه نـبًال  ،نبلـُت الرجـل إنبـاالً أ :ویقـال .أي لـم أْنَتِبـْه لـه  ،هْبـمـالي بـه نُ  :ویقال

  . )٢(أو سهمًا واحدًا"

وقــد ینســب هــذه النــوادر إلــى قبائلهــا ، وأصــحابها ، كــأْن یقــول : "قــال الكالبیــون 

 :أبوالمضـــاء الِكالبـــي وقــال .شـــوُش واحـــد وهــي َهریَســـة و َجشـــیِشَ◌ة جالمهــروس والم

                                     
ن : (عمـــْل) بـــدًال عــن (حمـــْل) وهـــو اســـم رجـــل . الهّلـــوف: الثقیـــل . وقـــال أبوحـــاتم وأبوعثمـــا ٩٢النــوادر ص  )١(

الجافي العظیم الّلحیة . والوكْل : الذي َیِكُل أمره إلى غیره . و (زنأ) في الجبل یزنـأ زنـًأ وزنـوءًا : صـعد فیـه . 

  لسان العرب مادة (زنأ) . (انجدل) : بمعنى سقط . لسان العرب مادة (جدل) . 

  . ٨٨النوادر ص  )٢(



 - ٥١  -

 فـإذا طـُبخ فهـو هریسـة، أْن ُیطـبخ  راس قبـلبـالمهْ  الحبُّ حین ُیدقّ  :الهریس والجشیش

  . )١(وَجشیَشة إذا جشُّوه"، 

، موقــف اهَـفَ قِ وْ مـا رأیـت مـن المـرأة مَ  :وقـال رجـل مـن بنـي حنظلـةوقـال أبوزیـد : "

البــد لهــا مــن أن تظهــره . قــال أبوالحســن: وٕانمــا  ، وهــو یــداها وعیناهــا ومــامثــل مْجِلــس

  . )٢("ألنه یبدو من المرأة حین تقف ؛سمي هذا موقفًا 

ــوقــال أبوزیــد : " ُة َولــِد أبیــه، إذا ر وســمعت أعرابیــًا مــن بنــي تمــیم یقــول : فــالن ِكْب

  . )٣( ..."كان أكبرهم 

رحمـه اهللا  -والكتاب في هذه الناحیة دراسة واسعة للغات العـرب ، لكـن أبـا زیـد 

ائـدة أورد أغلب النوادر في الكتاب دون أن ینسبها إلى قبائلها ، وبذلك لم تكتمل الف -

  المرجوة من الكتاب في هذا المجال. 

والكتــاب بعــد ذلــك یــدلنا علــى كثــرة تــنقالت أبــي زیــد فــي البادیــة ، وكثــرة القبائــل 

التــي طــاف بهــا فــي رحالتــه وروى عنهــا ، كمــا یؤكــد لنــا اتســاع أبــي زیــد فــي الروایــة، 

  وتلك صفة عرف بها. 

ألحیــان إلــى شـــرح وال یكتفــي أبوزیــد بعــرض هــذه النــوادر بـــل یعمــد فــي أغلــب ا

ــالحُ . ِبِهْم : جعــل القــوم ُحبــوَلُهْم علــى َغــوار كــأن یقــول : "ویقــال  .غریبهــا  ول واحــدها ُب

واألمثلــة . )٤(وهــي أعــالي كــّل شــيء"، والَغــواِرُب واحــدها غــارب  .حبــل وهــي األْرســان 

  یرة في الكتاب . ثعلى ذلك ك

ه : كتابــجــاء فــي ر، مــن االستشــهاد بالشـعر أثنــاء شــرح هــذه النـوادأبوزیــد ویكثـر 

وكـذلك المـرأة والنسـاء وهـو ، ین تـوِ قورجـال مَ ، ین وَ تَـقْ ورجـالن مَ  "وقال : رجل َمْقَتَوین،

  الذي یخدم القوم بطعام بطنه ، وقال عمرو بن كلثوم: 

ـــــــــــــــــدَّ  ـــــــــــــــــْدنَ َتَه ـــــــــــــــــدَ نَ دْ ا َوَأْوِع   اً ا ُرَوی

  

ـــــــــــى كُ َتـــــــــــمَ   * ـــــــــــكَ ◌ُ ا ألِ نَّ ـــــــــــیْ َتوَ َمقْ  مِّ   اَن

  

                                     
  . ٨١ص  النوادر  )١(

  . ١٧٠المرجع السابق ص  )٢(

  . ٢٢٥المرجع السابق ص  )٣(

  .٨٣المرجع السابق ص  )٤(



 - ٥٢  -

  . )١(رها أي متى كّنا خدمًا إلمِّك"الواو مفتوحة وبعضهم یكس

كمـــا یستشـــهد بآیـــات مـــن القـــرآن الكـــریم إلیضـــاح المعنـــى ، جـــاء فـــي الكتـــاب: 

 رت لهـا نهـرًا تشـرب منـه ، وسـقیُت األرض سـقیاً فـأسقیُت األرض إسقاء إذا ح :"ویقال

 قـد أسـقانا اهللا إذا أرســل علینـا مطـرًا عامــًا، وهـو مـن قولــه :إذا ولیـت ذلـك لهـا ، ویقــال

  . )٣()٢(َوُنْسِقَیُه ِممَّا َخَلْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِسيَّ َكِثیًرا:  وجلَّ  عزَّ 

ًا . وقــالوا أذیُمــه ذیمـًا وذاّمـ ِذمتُـهُ  :أبوزیـد : "یقـالقــال ویستشـهد كـذلك باألمثـال ، 

  . )٤(ًا أي عیباً ال تعدم الحسناء ذامّ  :في مثل

یس عندها قابلة وال امرأة تصنع وقال في موضع آخر: "زعموا أن امرأة ولدْت ول

لها شیئًا ، فقامْت هي فجعلْت تصنع ُخْرسـتها وتحسـوها، وقالـت: یـا نفسـي تخّرسـي إذ 

  . )٥(فجرى مثًال" تكِ ، أي لیس لك أحد یصنع ُخرَس◌َ لكِ  َس رِّ ال ُمخَ 

قـــد  :ویقـــال"وفــي عرضـــه لهـــذه النـــوادر یـــروي أخبـــارًا عـــن العـــرب قـــال أبوزیـــد : 

ِتِهمْ ُت في َغیَثر َدَخل (مشددة الراء) وهما واحد، إذا رأیت قومـًا مختلطـین قـد  ِة الناس وٌأُفرَّ

قـال : وزعمـوا أن امـرأة أمـرت زوجهـا  .اجتمعوا فدخلت فیهم الغین مـن غیثـرة معجمـة 

نساء أصحابي خیر لهم منـك  نّ إبالسمسرة ، فقال لها : ویلك إني أخاف أْن ُأْوَضَع ، 

َیْنبـْذَن ألزواجهـّن فتسـقي المـرأة زوجهـا قبـل أن  إنهـنَّ  قـال : ؟قالـت : وكیـف ذلـك .لي 

قالــت : فأنــا أنبــُذ لــك ، َفَنَبــَذْت لــه َجــّرًة مــن نبیــذ فلمــا كــان ســحر أیقظتــه  .یغــدو َشــرْبة 

ــا  لــوع الزَُّهــَرةولَجّرِتهــا كتیــت والكتیــُت الغلیــان ... َفَســَقْتُه منهــا عنــد طُ  مثــل ُهَمــَزة ، فلّم

أقام ما أقام ثم َحَسب حسابه، فإذا هو قد ُوِضـُع َعَشـرَة دراهـم ، َغدا إلى السوق ف يَروِ 

  فأنشأ یقول :

ــــــــ ــــــــتْ رَ مَ أَ  دْ َق ــــــــوجَ ي زَ ِن   هْ رَ َســــــــمْ السَّ ي بِ ِت

  

ـــــــــــ  *   هْ َر◌َ َهـــــــــــالزُ  وعِ لُـــــــــــطُ ي لِ نِ تْ حَ بَّ وَص

  

                                     
  . ١٨٨النوادر ص  )١(

  ) من سورة الفرقان . ٤٩آیة ( )٢(

  . ١٨٨النوادر ص  )٣(

  . ٩٧ص  المرجع السابق  )٤(

  . ١٨٩ – ١٨٧المرجع السابق ص   )٥(



 - ٥٣  -

ــــــــــخَ ا المُ َهـــــــــتِ رَّ جَ  نْ ِمــــــــــ ینَ سَّـــــــــعُ    هْ رَ مَّ

  

ــــــفَ   * ــــــ انَ َك ــــــیْ الغَ  طَ ْســــــوَ  تُ بْ َصــــــا أَ َم   هْ رَ َث

  )١(ْه"رَ ُت َعشَ عْ ُوضِ  نْ أَ  امِ وفي الّزحَ   

في هذه األبواب على أسماء شیوخ ألبي زید كـأبي السـمال العـدوي، ورؤبـة ونقع 

بــن العجــاج ، كمــا نجــد نقــوًال عــن جماعــة مــن ثقــات األعــراب وفصــائحهم طالمــا أخــذ 

  ومن هؤالء : ، عنهم أبوزید ، وأفاد منهم 

هـان ، الكالبي ، والمنتجـع بـن نب ي ، وأبومرةوأبوالمضاء الكالب، أبوخیرة العدوي 

  .  ، وغیرهم )٢(مازيحر وأبوالصقر ، والحجاج الكالبي ، وال

والكتــاب فــي مجموعــه ثــروة لفظیــة هائلــة ، وقــد اشــتمل علــى كثیــر مــن المســائل 

صـــت الباحثـــة منـــه مـــا یتعلـــق الصـــرفیة ، وقـــد استخلالنحویـــة و مـــن  ، وقلیـــلالصـــوتیة 

  في نوادره .  أبوزید الذي تناولهوالصرف  بالنحو

  

                                     
  . ١٣٨ – ١٣٧النوادر ص  )١(

الحرمــازي بــدوي راویــة ، نــزل بالبصــرة . منســوب إلــى حرمــاز بــن مالــك بــن عمــر بــن تمــیم . صــنف (خلــق  )٢(

  .  ١/٥١٥اإلنسان) . ترجمته في بغیة الوعاة 



 

  الفصل الثاني 

  الدراسة النحوية 

  ستة مباحثوفيه 

  ا اول : ات .  

  ا ام : ات .  

  ا ا : اورات .  

 اا ت . اوا :  

  ا ا : ات  اء . 

 ا ادس : اوف .  



 - ٨٤  -

  املبحث األول

  املرفوعات

تناولــت الباحثــة فــي هــذا المبحــث المرفوعــات مــن األســماء باإلضــافة إلــى الفعــل 

  .المضارع المرفوع 

  أو ار  ذف ادأ

  بن زید مناة بن تمیم: سعد أحد بني  جاء في النوادر: "وقال َعَبدة بن الطبیب

ـــ نَ ْســـبَ ث التَ ْیـــحَ  نْ ِمـــ نَ عْ رِّ ُصـــى و لَّـــوَ    هِ ِب

  

  ولُ تُــــــــــــقْ مَ وَ  احٍ رَ جْ ِأ◌َ بــــــــــــ اتٌ َحــــــــــــرَّ جَ مُ   *

  ...................................   *  ...................................  

...................................  *  ...................................  

الُب الصـوائد، َطَعـَنُهَن كـال عتالثـور َوصـرِّ  ىولَّـ: . یریـد  ... وقوله : (َولَّى وُصـرِّْعَن)

ألن التقــدیر فیهــا أن یقــول :  ؛ارتفــع  )جراٍح ومقتــولُ أُمجرَّحــاٌت بــ(... وقولــه :  بقرنیــه

ِفـي ِفَئتَـْیِن اْلَتَقتَـا ِفَئـٌة ُتَقاِتـُل . وعلى هذا قـراءة مـن قـرأ : ، ومنها مقتولُ  منها مجرحاتٌ 

  : دوا بیت النجاشي على هذا. وأنش )١( ِفي َسِبیِل اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفَرةٌ 

ــــوكُ  ــــ تُ ْن ــــجْ ي رِ ذِ َك ــــرِ  نِ یْ َل ــــ لٌ ْج   ةٌ یحَ حِ َص

  

ــــــرِ وَ   * ــــــرَ  لٌ ْج ــــــیْ فِ  تْ َم ــــــَه ــــــ دُ ا َی   انِ ثَ دَ الَح

ــــــأَ فَ    ــــــا الّ مَّ ــــــ تْ حَّ ي َصــــــِت ــــــ دُ زْ أَ َف    ةٍ وءَ نُ َش

  

  .)٢("انِ َمـــــعُ  دُ زْ أَفـــــ َشـــــلَّتْ  يِ ا التَّـــــّمـــــأَ وَ   * 

منهـــــا (أنَّ التقـــــدیر :  ) و (مقتـــــول) . وبمـــــااتحـــــذهــــب أبوزیـــــد إلـــــى رفـــــع (مجرّ   

ن حـذف خبرهمـا. وعلیـه قـراءة آد، فهذا یـدل علـى أنهمـا مبتـ )مقتولُ  اٌت ، ومنهاحر جم

ـــا: قولـــه تعـــالى ـــْیِن اْلَتَقَت ـــي ِفَئَت ـــة ، ...ِف فــــ (فئـــة) مرفوعـــة علـــى تقدیر:(إحـــداهما فئ

  .السابقعلى أنها خبر لمبتدأ محذوف ، وكذلك (رجٌل) من قول الشاعر تقاتل)،

 )٣((ِرجل) من قول الشاعرالثة أوجه في (فئة) من اآلیة ، واة والمفسرین ثوللنح

 :  

                                      
  ) من سورة آل عمران . ١٣آیة ( )١(

  . ١٠ – ٩النوادر ص  )٢(

م) ١٩٧١هــ/ ١٣٩١هو كثّیر عزة ، والبیت في دیوانه ، جمعـه وشـرحه/ أسـامة عبـاس ، دار الثقافـة بیـروت ( )٣(

كتــاب ، تــألیف / أبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقیــق / عبدالســالم محمــد هــارون ، ، وال ٩٩ص 

، والمقتضب ، تألیف / أبي العباس محمد بن یزید المبـرد، ١/٢١٥م) ١٩٧٧( ٢مكتبة الخانجي بمصر ، ط 

، وشــرح المفصــل، تــألیف/  ٤/٢٩٠هـــ) ، بــدون طبعــة ١٣٩٩تحقیــق/ محمــد عبــدالخالق عضــیمة ، القــاهرة (

لشــیخ موفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش ، عنیــت بطبعــه ونشــره إدارة الطباعــة المنیریــة بمصــر ، بــدون ا

  . ٢/٣٧٦، وخزانة األدب  ٣/٦٨طبعة  
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ـــكُ فَ  ـــجْ ي رِ ذِ َكـــ تُ ْن   ةٌ حَ حِي◌ْ َصـــ لٌ ْجـــرِ  ینِ َل

  

ـــــورِ   * ـــــرَ  لٌ ْج ـــــهـــــا الزَّ ى فیَ َم ـــــفَ  انُ َم   ِت لَّ ُش

ــــــع : ذهــــــب كــــــل مــــــن : ا    ،)٣(والزجــــــاج،  )٢(واألخفــــــش ، )١(لفــــــراءأولهــــــا : الرف

تقاتل في سـبیل اهللا  ى الرفع على تقدیر : (إحداهما فئةٌ إل ، )٥(حّیاني وأب، )٤(والطبري

ــــى أنهــــا خبــــر لمبتــــدأ محــــذوف، ورفــــع وأخــــرى كــــافرةٌ  ــــة) عل ــــى  )ةر كــــاف() برفــــع (فئ عل

وهـذا مــا  .كـون مبتـدأ لخبـر محـذوفت) وعلـى هـذا (منهمـا فئـةٌ : االسـتئناف، أو بتقـدیر 

  و (مقتول) . وما ذهب إلیه أبوزید في رفع (مجرحات) ،  )٦(انفرد به أبوحیان

 )٧(التقتـا"الرفع على البدل مـن الضـمیر فـي  :وانفرد أبوحیان أیضًا بقوله : "وقیل

. وعلــى هــذا تكــون بــدل  أي : مـن ضــمیر ألــف االثنــین ؛ ألنــه فــي محـل رفــع فاعــل .

  بعٍض من كل . 

: (منهـا رجـٌل صـحیحة جٌل) على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقدیره وأیضًا ترفع (رِ 

  .  )وأخرى سقیمةٌ 

                                      
معـــاني القـــرآن ألبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء ، تحقیـــق / محمـــد علـــي النجـــار، الـــدار المصـــریة للتـــألیف  )١(

  . ١/١٩٢م) ، ١٩٩٤هـ / ١٤١٤(١والترجمة ، ط 

هو أبوالحسن سعید بن مسعدة المجاشعي ، األخفش األوسط ، أصـله مـن خـوارزم . أخـذ النحـو عـن سـیبویه،  )٢(

هــ . ترجمتـه فـي إنبـاه ٢١٥هـ ، ویقال : سـنة ٢١١وكان من أعلم الناس بالكالم وأحذقهم بالجدل . مات سنة 

راسـة وتحقیـق/ د. عبـداألمیر محمـد أمـین . وما ذهب إلیـه فـي كتابـه : معـاني القـرآن ، د ٤٠ – ٢/٣٦الرواة 

  . ٣٩٧ – ١/٣٩٦م) ١٩٨٥هـ/١٤٠٥( ١بیروت ، ط  –الورد ، عالم الكتب 

هــو إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل ، أبوٕاســحاق الزجــاج . كــان مــن أهــل الفضــل والــدین ، وكــان یخــرط الزجــاج  )٣(

ـ . ترجمتـــه فـــي بغیـــة الوعـــاة  هـــ٣١١فمــال إلـــى النحـــو ولـــزم المبـــرد  . لـــه كثیـــر مـــن التصــانیف ، مـــات ســـنة 

. ورأیــه فــي كتابــه : معــاني القــرآن وٕاعرابــه ، شــرح وتحقیــق/ د. عبــدالجلیل عبــده شــلبي ، منشــورات  ١/٤١١

  .١/٣٨٢صیدا ، بدون طبعة وتاریخ ،  -المكتبة العصریة  بیروت 

هـــ . قـال الخطیــب: ٢٢٤هـو محمــد بـن جریــر بـن یزیــد ، اإلمـام أبــوجعفر الطبـري ، ولــد بآمـل طبرســتان سـنة  )٤(

"كــان أحــد أئمـــة العلــم  یحكـــم بقولــه ، ویرجــع إلـــى رأیــه لمعرفتـــه  وفضــله . وكــان حافظـــًا لكتــاب اهللا، عارفـــًا 

هــ . ترجمتـه فـي طبقـات القـراء ٣١٠بالقراءات ، بصیرًا بالمعاني ، فقهیًا في أحكام القرآن" . مات ببغداد سنة 

هــــ/ ١٤١٨( ١حمـــد الـــذهبي ، تحقیـــق/ د. أحمـــد خـــان ، ط ، تـــألیف/ شـــمس الـــدین أبـــي عبـــداهللا محمـــد بـــن أ

. ورأیـه فــي كتابـه : جــامع البیـان فــي تفسـیر القــرآن ،  ١٨/٤٠، ومعجـم األدبــاء  ٣٣٠ -١/٣٢٨م) ، ١٩٩٧

  .  ٣/١٣٠مصر  –هـ) بالمطبعة الكبرى األمیریة ببوالق ١٣٢٣(  ١لبنان ، ط  –دار المعرفة بیروت 

  .٢/٣٩٣م) ، ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣( ٢ألندلسي ، دار الفكر بیروت ، ط البحر المحیط ، ألبي حیان ا )٥(

  . ٢/٣٩٣المرجع السابق  )٦(

  . ٢/٣٩٣المرجع السابق   )٧(
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وثانیهــا : وجــه الجــر علــى البــدل فــي (فئــة) و (أخــرى) مــن قولــه تعــالى : (فــي 

قـد كـان لكـم آیـة فـي فئـٍة تقاتـل فـي سـبیل اهللا وفـي : () ، والمعنى على ذلـك ... فئتین

وهذا جائٌز إال أن الطبـري قـال : "وهـذا وٕان كـان جـائزًا فـي العربیـة فـال  . )أخرى كافرةٍ 

وذهـب إلـى هـذا الوجـه .  )١(ع الحجة مـن القـراء علـى خالفـه"استجیز القراءة به إلجما

حیــان الــذي ي ، وأبــ )٥(، والزمخشــري )٤(، والزجــاج )٣(، واألخفــش )٢(الفــراء: كــل مــن 

یــد (فئــة) بــالجر علــى البــدل التفصــیلي مح، و والزهــري ، والحســن ، قــال: "وقــرأ مجاهــد 

  . )٦("من كلّ  دل كلّ بوهو 

یِن كـذي َلـجْ من قـول الشـاعر ، والتقـدیر : (كـذي رِ وكذلك على البدل في (ِرْجل) 

  رجٍل صحیحٍة ورجٍل سقیمٍة) . 

  إلى أنَّ وجه الجر في (فئة) من القراءات الشاذة.  )٧(وذهب ابن خالویه

 ،)٨(وثالثهـــا : وجــــه النصـــب ، وفیــــه آراء مختلفــــة : منهـــا مــــا ذهـــب إلیــــه الفــــراء

لكــان جــائزًا  )ســبیل اهللا وأخـرى كــافرةفئــًة تقاتـل فــي (إلــى أنــك لـو قلــت : ،  )٩(والطبـري

وصوابًا على قولـك : "قـد كـان لكـم آیـة فـي فئتـین التقتـا مختلفتـین فئـًة تقاتـل فـي سـبیل 

  ین). تاهللا وأخرى كافرًة" ، وهذا یعني أن النصب على البدل من (ُمختلف

                                      
  . ٣/١٣٠جامع البیان  )١(

  . ١/١٩٢معاني القرآن للفراء  )٢(

  . ٣٩٧ – ١/٣٩٦معاني القرآن لألخفش  )٣(

  . ١/٣٨٢معاني القرآن وٕاعرابه  )٤(

هـ . كـان إمامـًا كبیـرًا ٤٦٧مود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري . ولد بزمخشر سنة هو أبوالقاسم مح )٥(

هـــ بجرجانیــة ٥٣٨فــي التفســیر ، والحــدیث ، والنحــو ، واللغــة ،وعلــم البیــان . لــه مصــنفات كثیــرة . مــات ســنة 

ل فــي وجــوه . ورأیــه فــي كتابــه : الكشــاف عــن حقــائق التنزیــ ٤/٣٩٨خــوارزم . ترجمتــه فــي وفیــات األعیــان 

التأویــل ، حققــه/ محمــد الصــادق قمحــاوي ، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده بمصــر، الطبعــة األخیــرة 

  .  ١/٤١٥م) ١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢(

  . ٢/٣٩٣البحر المحیط  )٦(

 هو الحسین بن أحمد بن خالویه ، أبوعبداهللا اللغوي النحوي . من كبار أهـل اللغـة العربیـة، كـان حافظـًا للغـة، )٧(

هــ . ترجمتـه فـي معجـم األدبـاء ٣٧٠بصیرًا بالقراءة ، ثقة مشهورًا . له مصنفات كثیـرة ، مـات فـي حلـب سـنة 

  .١٩م)، ص ٢٠٠٢األردن ، ط ( -. ورأیه في كتابه : القراءات الشاذة، دار الكندي  ٢٠٥ – ٩/٢٠٠

  . ١٩٣ – ١/١٩٢معاني القرآن للفراء  )٨(

  . ٣/١٣٠جامع البیان  )٩(
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  ذلك قول الشاعر : ل وأورد الفراء

ـــتُّ ذا إِ  ـــ ِم ـــ انَ َك ـــ ینِ فَ ْصـــنِ  اُس النَّ   تُ امِ َش

  

ـــــ وآخـــــرٌ   * ـــــبِ  نٍ ثْ ُم ـــــذي كُ اّل ـــــفْ أَ  تُ ْن   )١(لُ َع

وبعـٌض غیـر ، بعـض شـامٌت : وأراد  .الكالم بعد النصـفین ففّسـره  وقال : "ابتدأ  

. أي علـــى البـــدل مـــن  )٢(ا جـــائز ، یردهمـــا علـــى النصـــفین"مـــوالنصـــب فیه .شـــامت 

  (النصفین) وهو منصوب ؛ ألنه خبر (كان) . 

 )٤(ب علـى االختصـاص، وذهبـا هـو والزجـاجإلـى أنَّ النصـ )٣(وذهـب الزمخشـري

وجــه النصــب علــى  )٥(إلــى أنــه علــى الحــال مــن الضــمیر فــي (التقتــا) ، ورّد أبوحیــان

االختصــاص ، ووصــفه بأنــه لــیس جیــدًا ؛ ألن المنصــوب علــى االختصــاص ال یكــون 

  نكرة وال مبهمًا .

 )٧(لةبأبي عإلى أنَّ النصب في (فئة) قراءة ابن السمیقع وابن  )٦(وذهب أبوحیان

تقاتـل فـي سـبیل اهللا  فئـةً  الثاني على الـذم كأنـه قیـل : (أمـدحُ و  . على المدح: ، وقالوا 

  ) ، وعلى هذا تكون (فئة) مفعوًال به للفعل (أمدح). أخرى كافرةً  وأذمُّ 

بــل اكتفــى  .(مقتــول)یــذكر أبوزیــد وجهــي الجــر والنصــب فــي: (مجرحــات) وولــم 

مـا ینطبـق  وهـذا یعنـي أنّ .  فـي فئتـین التقتـا ...لى : مثـل قولـه تعـا اهذ نَّ : إبقوله 

  على هذه اآلیة ینطبق على (مجرحات) و (مقتول) من قول الشاعر. 

                                      

بویه هذا البیت بتغییـر فـي قافیتـه ، فهـي عنـده (أصـنُع) بـدل (أْفعـُل) ویـروى (صـنفان) بـدل (نصـفین) روى سی )١(

  . ١/١٩٢، ومعاني القرآن للفراء  ١/٧١ونسب إلى العجیر السلولي في الكتاب 

  . ١/١٩٣معاني القرآن للفراء  )٢(

  . ١/٤١٥الكشاف  )٣(

  . ١/٣٨٢معاني القرآن وٕاعرابه  )٤(

  . ٢/٣٩٤محیط البحر ال )٥(

  .٢/٣٩٤المرجع السابق  )٦(

إبراهیم بن أبي عبلة ، واسم أبي عبلة شمر بن یقظان بـن عـامر العقیلـي . أحـد األشـراف والعلمـاء الدمشـقیین  )٧(

  . ١/١٤٢هـ . ترجمته في تهذیب التهذیب ١٥٢، روى عن أبي أمامة ووائلة بن األسقع . مات سنة 
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  وعردر ا تا  

  قال أبوزید : "أنشدني المفضل لضمرة بن ضمرة النهشلي، وهو جاهلّي: 

  ىدَ ي النَّــــٍن ِفــــْهــــوَ  دَ ْعــــبَ  كَ وُمــــلُ تَ  تْ رَ َكــــبَ 

  

ــــــــبَ   * ــــــــعَ  لٌ ْس ــــــــمَ الَ مَ  كِ لِی   يابِ تَــــــــي وعِ ِت

  ...................................  *  ...................................  

 وكذلك قول زهیر :  .علیك  علیك : حرامٌ  ... بسلٌ 

ــــــــــ   مْ هُ تُ ْفــــــــــلِ وأَ  مْ هُ تُ مْ ادَ ا َنــــــــــَهــــــــــبِ  دٌ الَ ِب

  

ــــــ  * ــــــوِ قْ تُ  إنْ َف ــــــَی ــــــهُ فإنَّ  مْ هُ نْ ا ِم ــــــا بَ َم   لُ ْس

والـذكر ، ، الواحـد واالثنـان والثالثـة  لٌ ْسـبَ  نَّ ا َبْسـٌل ، وُهـَمـحـاتم : هـي َبْسـٌل ،وهُ قال أبو   

، وامرأتــان لٌ دْ ، ورجــالن َعــ لٌ دْ َعــ ، وامــرأةٌ  لٌ دْ َعــ جــلٌ كمــا یقــال : رَ  .واألنثــى فیــه ســواء 

  . )١("لٌ دْ عَ  وقومٌ ،  لٌ دْ عَ 

لهـا، ولزمـت لفظهـا ونجد أنَّ (َبْسل) و (َعْدل) مصادر مرفوعة وقعت نعتًا لمـا قب

  مع المفرد ، والمثنى ، والجمع سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا ؛ لكونها جنسًا شامًال .

: "وقــد یوصــف بالمصــادر كمــا یوصــف بالمشــتقات ، فیقــال:  )٢(قــال ابــن یعــیش

: "یكثــر اســتعمال المصــدر  )٤(وقــال ابــن عقیــل . ")٣( و (َرُجــٌل َعــْدٌل)، ٌل َفْضــٌل) ُجــ(رَ 

، َعــْدلٍ ، وبــامرأتین َعــْدلٍ  ، وبرجــالٍ  لٍ دْ ، وبــرجلین َعــ لٍ دْ َعــ برجــلٍ  تُ رْ رَ (َمــ :، نحــو نعتــاً 

  . )٥(ویلزم حینئذ اإلفراد والتذكیر". ) َعْدلٍ وبنساٍء 

                                      
  . ٣ – ٢النوادر ص  )١(

هــ . كـان فاضـًال مـاهرًا فـي النحـو والتصـریف ، صـنف (شـرح ٥٥٣عیش بن علـي بـن یعـیش . ولـد سـنة هو ی )٢(

، وشــذرات  ٢/٣٥١هـــ . ترجمتــه فــي بغیــة الوعــاة ٦٤٣المفصــل) ، و(شــرح تصــریف ابــن جنــي) ،مــات ســنة 

  .  ٥/٢٢٨الذهب 

  . ٣/٥٠شرح المفصل  )٣(

هـــ . وســمع الحــدیث وأخــذ الفقــه عــن الــزین ٦٩٤ســنة هــو عبــداهللا بــن عبــدالرحمن بــن عقیــل الشــافعي . ولــد  )٤(

هــ ٧٦٩الكناني وغیره . قـرأ النحـو علـى أبـي حیـان والزمـه اثنتـي عشـرة سـنة. لـه مصـنفات كثیـرة . مـات سـنة 

  .  ٧/٢١٤بالقاهرة . ترجمته في شذرات الذهب 

 ٤عـة السـعادة بمصـر ، طشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق / محمد محي الدین عبدالحمید ، مطب )٥(

  . ٢/٢٠٠م) ، ١٩٦٥هـ/ ١٣٨٥(
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وفـي األصــل یجـب أال ینعــت بهــذه المصـادر ؛ ألنهــا تــدل علـى المعنــى ال علــى 

"وكـان : )١(راديصاحبها، ولكنها أجریت مجرى المشـتق؛ لكونهـا جامـدة ، كمـا قـال المـ

وقــال  .)٢(لجمــوده  ولكنــه مــن الجــاري مجــرى المشــتق" ؛أال ینعــت بــه حقــه فــي األصــل

 ى، ورًضـله بالمشتق كقـولهم : رجـٌل َعـْدلٌ : "وینعت بالمصدر كثیرًا على تأویالسیوطي

رًضـى ، ورجـٌل رًضـى ، ورجـالن  ، ویلتزمون فیه اإلفراد ، والتذكیر ، فیقولون : امـرأةٌ 

إلى أنَّ السماع في الجامد متبوع  )٤(وذهب ابن مالك.  )٣( "... ٌل رًضىرًضى ، ورجا

  ولكن اطراده ممنوع. 

ـــى ت قـــدیر ، وذلـــك مـــن قولـــه فـــي ویـــرى أبوزیـــد أن الوصـــف بهـــذه المصـــادر عل

، لٍ دْ : "فـإذا قلـت : (رجـٌل عـدٌل) ومـا أشـبهه ، فتقـدیره عنـدنا : َرُجـٌل ذو َعـموضع آخر

 )٥(َواْسـَأِل اْلَقْرَیـةَ قامه فجرى مجرى قولـه عـز وجـل : فحذفت (ذو) وأقمت (عدًال) م

الشــمُس ، یریــدون :  وهــذا فــي المصــادر بمنزلــة قــولهم : إّنمــا فــالٌن األســُد ، وفالنــةُ  .

، فإذا حذفوا مرفوعًا جعلوا مكانه مرفوعـًا ، وكـذلك یفعلـون  مثل األسِد ، ومثل الشمسِ 

  . )٦(في النصب والخفض"

حـذف المضـاف (ذو) ، وٕاقامـة علـى ّن النعت بهذه المصـادر : إویفهم من قوله 

: أي،  )٧( َواْسـَأِل اْلَقْرَیـةَ ل لـه بقولـه تعـالى : ، ومثَّ مقامه –(َعْدل)  -المضاف إلیه 

                                      
هو الحسن بن القاسم بن عبداهللا بن علي المرادي ، المصري ، النحوي ، المعروف بـابن أم قاسـم، كـان لغویـًا  )١(

هـــ. ترجمتــه فــي ٧٤٩، وفقهیــًا ، وتقیــًا صــالحًا . أتقــن العربیــة والقــراءات ، لــه مصــنفات كثیــرة . مــات ســنة 

  . ٦/١٦٠ شذرات الذهب

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك ، تألیف/ الحسن بـن قاسـم المـرادي ، تحقیـق/ د. عبـدالرحمن  )٢(

  .  ٣/١٤٤، بدون تاریخ ،  ٢علي سلیمان ، مكتبة الكلیات األزهریة ، القاهرة ، ط

مـدرس ، أشـرف علـى طبعهـا وعلـق الفرائد الجدیدة ، للشیخ عبدالرحمن السـیوطي، تحقیـق/ الشـیخ عبـدالكریم ال )٣(

  . ٢/٧١٦م) ، ١٩٧٧على شواهدها/ محمد الملول، أحمد الكزني ، بغداد (

هــ، ٦٠١هــ ، أو سـنة ٦٠٠هو جمال الدین أبوعبداهللا محمد بـن عبـداهللا بـن مالـك الطـائي الجیـاني . ولـد سـنة  )٤(

.  ٥/٣٣٩تـه فـي شـذرات الـذهب هــ . ترجم٦٧٢كـان إمامـًا فـي القـراءات ، والنحـو ، والتصـنیف . مـات سـنة 

ورأیــه فــي كتابــه : شــرح التســهیل ، تحقیــق/ د. عبــدالرحمن الســید ، د. محمــد بــدوي المختــون، هجــر للطباعــة 

  . ٣/٣١٥م) ، ١٩٩٠هـ /١٤١٠( ١مصر ، ط  -والنشر 

  ) من سورة یوسف . ٨٢آیة ( )٥(

  . ١٨٨النوادر ص  )٦(

  ) من سورة یوسف . ٨٢آیة ( )٧(



 - ٩٠  -

 ، یریــد : مثــلُ الشــمُس)  األســُد) ، و (فالنــةُ  اســأل أهــل القریــة ، وقــولهم : (إنمــا فالنــةُ 

ى حذف المضـاف وٕاقامـة المضـاف إلیـه مقامـه، األسِد ، ومثُل الشمِس . وكل ذلك عل

ولمــا كــان المضــاف المحــذوف مرفوعــًا ، جعلــوا مــا حــلَّ محّلــه مرفوعــًا ، وكــذلك فــي 

نبیــه علــى أنَّ أصــله: النصــب والخفــض. قــال الســیوطي : "... كــأنهم قصــدوا بــذلك الت

لمـا ف ى.الن ذوا رًضـى ، ورجـاٌل ذووا رًضـ، ورجـ رجٌل ذو رًضى ، وامـرأٌة ذات رًضـى

وعلـى هـذا یكـون التقـدیر .  )١(حذفوا المضاف تركوا المضاف إلیه على ما كـان علیـه"

) نَّ إفلما كان المحذوف مرفوعـًا علـى أنـه خبـر ( . )فإنهما ذوا بسلٍ (: )٢(في قول زهیر

  ع ما قام مقامه وهو المضاف إلیه . فِ ، رُ 

لجامـــد علـــى هـــذا الوجـــه ذهـــب إلیـــه معظـــم النحـــاة ؛ لتعلـــیلهم للنعـــت بالمصـــدر ا

ل) و دْ وهنالك وجهـان آخـران لـم یـذكرهما أبوزیـد ، أولهمـا : وضـع (ُعـ .خالف األصل

ي : أنَّ المصـدر الـدال ل) ، أادِ ل) وغیرهما من المصادر موضع اسم الفاعـل (َعـ(بسْ 

على الحدث ُأطلـق وُأریـد منـه المشـتق الـدال علـى الـذات ، وهـذا اسـتخدام مجـازي مـن 

  ة المحل . باب إطالق المعنى وٕاراد

قــال ابــن یعــیش : "... ویجــوز أن یكونــوا وضــعوا المصــدر موضــع اســم الفاعــل 

 ْطـرٌ فر) ، ورجل َصوٌم و ائِ ) بمعنى (غَ ورٌ غَ  اءٌ ل) ، و (مَ ادِ اتساعًا فـ (َعْدل) بمعنى (عَ 

ر ، كمــا وضــعوا اســم الفاعــل موضــع المصــدر فــي قــولهم: قُــْم ِطــفْ م ومُ ائِ بمعنــى : َصــ

.. إمـا علـى ."وقـال ابـن عقیـل :  . )٣(ودًا"ُعـدًا ، أي : قُ اعِ قَ  قعدْ اًا ، و امَ یَ مًا ، أي : قِ ائِ قَ 

  .  )٤( "ل)دِ وضع (َعْدل) موضع (َعا

ًال) واقعین موقـع دْ (عَ بًا) ورْ م : یجعلون (ضَ ـون من أنهـه الكوفیـا ذهب إلیــذا مـوه

، وابــن  )١(لحاجـب، وابـن ا )٦(ًا ابـن یعـیشـه أیضـــوذهـب إلیـ . )٥( ل)ب) و (َعـادِ (َضـارِ 

                                      
  . ٢/٧١٦جدیدة الفرائد ال )١(

هو زهیر بن أبي سلمى ربیعة بن ریاح المزنـي ، مـن مضـر ، حكـیم الشـعراء فـي الجاهلیـة، كـان أبـوه شـاعرًا،  )٢(

وخاله ، وأخته سلمى ، وأبناه كعب وبجیر ، وأخته الخنساء ، جمیعهم شعراء . قیل : كان ینظم القصیدة في 

ق.هــ. ترجمتـه ١٣لحولیـات ، ولـه دیـوان . مـات  سـنة شهر وینقحهـا ویهـذبها فـي سـنة؛ لـذا سـمیت قصـائده با

  .  ١/١٤٣في الشعر والشعراء 

  . ٣/٥٠شرح المفصل  )٣(

  . ٢/٢٠٠شرح ابن عقیل   )٤(

  . ٣/١٤٥توضیح المقاصد  )٥(

  . ٣/٥٠شرح المفصل  )٦(
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وعلـى هــذا الوجـه یكــون وغیــرهم.  )٥(، والسـیوطي )٤(، والمــرادي )٣(، والكیشـي )٢(عقیـل

  . (َبْسٌل) (َباِسٌل)

بجعــل فســها دون تقــدیر ؛ لقصــد المبالغــة "ثانیهمــا : أْن یكــون النعــت باأللفــاظ ن

ولـه : "... وهـذا مـا عبَّـر عنـه ابـن یعـیش بق . )٦(عـاء"نفس المعنـى مجـازًا أو ادّ  العین 

، بمعنى الزیـارة ... فهـذه المصـادر كلهـا  رٌ وْ ، وزَ  رٌ طَ ، وفِ  مٌ وْ فالمفرد نحو َعْدٌل ، وصَ 

مما وصف بهـا للمبالغـة ، كـأنهم جعلـوا الموصـوف ذلـك المعنـى لكثـرة حصـوله منـه ، 

ه لكثــرة عدلــه والرضـــى عنــه وفضـــله ، ، كأّنـــ لٌ ْضــ، وفَ  ى، ورًضــ لٌ دْ َعـــ جــلٌ وقــال : رَ 

كما قال الكیشي : "... أو على تقدیر جعل  . )٧(العدل والرضى والفضل"جعلوه نفس 

  . )٨( الموصوف عین تلك الصفة لكثرة مالبسته لها ..."

) لمنعوتـه ، وبهـذا یعنـي أنَّ (بسـل وبذلك كأنهم جعلوا هذه المصادر نعتًا مالزمـاً 

  ل وجهًا ثالثًا . متحت

                                                                                                       
ن كبـار هــ، كـان مـ٥٧٠هو أبوعمرو عثمان بن عمر أبي بكر المصري ، المعروف بابن الحاجب . ولد سنة  )١(

 – ٣/٢١٧هـــ . ترجمتـه فـي وفیـات األعیــان ٦٤٦العلمـاء بالعربیـة ، كـردي األصــل . مـات باإلسـكندریة سـنة 

. ورأیــه فــي كتابــه : اإلیضــاح فــي شــرح المفصــل ، تحقیــق وتقــدیم/ د. موســى نبــاي العلیلــي، مطبعــة  ٢١٩

  . ١/٤٤٣بغداد ، بدون طبعة وتاریخ ،  -العاني 

  . ٢/٢٠٠شرح ابن عقیل  )٢(

هو  محمد بن أحمد بن عبداللطیف القرشي ، الكیشي (شمس الدین) . عـالم ، مصـنف ، مشـارك . ولـد سـنة  )٣(

هــ . ترجمتـه فـي معجـم المـؤلفین ٦٩٥هـ بكبیش ، ودرس بالمدرس النظامیـة ببغـداد . مـات بشـیراز سـنة ٦١٥

لبنـان ، بـدون  –لعربـي بیـروت تراجم مصنفي الكتب العربیة ، تألیف/ عمر رضا كحالة ، دار إحیـاء التـراث ا

.ورأیه في كتابه : اإلرشاد إلى علـم اإلعـراب ، تحقیـق/ د. یحیـى مـراد ، دار الحـدیث  ٣/٧٤طبعة وتاریخ ،  

  . ١٦٤م) ، ص ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥القاهرة، ط (

  . ٣/١٤٤توضیح المقاصد  )٤(

  .     ٢/٧١٦الفرائد الجدیدة  )٥(

  . ٢/٢٠٠شرح ابن عقیل   )٦(

  . ٣/٥٠مفصل شرح ال )٧(

  . ١٦٤اإلرشاد إلى علم اإلعراب  ص  )٨(
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الصـــحیح؛ ألنـــه علـــى تأویـــل  هـــو إلـــى أنَّ الوجـــه األول )١(وذهـــب ابـــن الحاجـــب

بالمشتق. أّما الوجه الذي ذهب إلیه أبوزید وغیره أن یكون واألصل في النعت  مشتق،

  :  )٢(فه ابن الحاجب ، وذلك من وجهینفقد ضعّ  -(ذو عدل)  -، من تقدیر مضاف 

أي علـــى  .أولهمــا : أنـــه یلزمـــه أن یوصـــف بجمیـــع المصــادر علـــى هـــذا النحـــو 

  تقدیر المضاف . 

نیهمــا : أنـــه یلزمـــه حــذف المضـــاف ، وٕاقامـــة المضــاف إلیـــه مقامـــه ، وتركـــه وثا

  على ما كان علیه المضاف من رفع ، أو نصب ، أو جر . 

فإن الباحثة تمیل إلى رأي أبـي زیـد ،فوبما أنَّ كالم اهللا عز وجل أتى بهذا الحذ

 .  

   اذر ام  ا(ن) إراب 

  ُقطیب بن ِسناٍن الُهَجْیِمي : "وقال : وزید : قال أبجاء في النوادر : 

ـــــ تُ حْ فَ َصـــــ نَ یِحـــــأَ    مُ كُ نْ َعـــــ تُ حْ فَ َصـــــ مَّ ُث

  

  يیرِ ِشــــــــــــــتَ سْ مُ  حَ َلــــــــــــــفْ أَ وَ  ةً َیــــــــــــــنِ الَ عَ   *

ــــــــــ   ــــــــــلَّ كُ  يّ ینِ نِ ِس ــــــــــا قَ َه ــــــــــاً رْ حَ  تُ یْ اَس   ب

  

ـــــــــأُ   *  ـــــــــ دُّ َع ـــــــــ عَ َم ـــــــــذُّ  ةِ مَ الدِ الصَّ   كورِ ال

  .  )٣(الریاشيُّ أضاف السنین ولم یحذف نون الجمع"  

جمــع مــذكر ســالم ، ولــم تحــذف منهــا (ســنیني) حیــث جمعــت : فــي  یـدور الكــالم

النون عند اإلضافة إلى یاء المتكلم . وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورهـا 

  انشغال المحل بحركة مناسبة الیاء . 

ـــنَ نون : جمــــع َســــّســـ"وال ة : اســــم جــــنس مؤنـــث ، فهــــذه ملحقــــة بــــالجمع نَ ة ، والسَّ

  لها واحد من لفظها غیر مستكمل للشروط .  . ألنَّ  )٤(المذكر"

                                      
  . ١/٤٤٣اإلیضاح في شرح المفصل  )١(

  . ١/٤٤٣اإلیضاح في شرح المفصل  )٢(

  و (الصالدمة) : جمع صلدم . قال الجوهري : فرس. لسان العرب مادة (صلدم) . .  ١٦٢النوادر ص  )٣(

  . ١/٥٣شرح ابن عقیل  )٤(
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و كـل اسـم وأشار ابـن مالـك فـي ألفیتـه إلـى بـاب (سـنة) ، وقـال ابـن عقیـل : "وهـ

 .ر : كمائـة ومئـین ، وثبـین عنهـا هـاء التأنیـث ولـم یكسَّـ ثالثي ، حذفت المه وُعـوِّض

  .  )١( وهذا االستعمال شائع في هذا ونحوه ..."

(ِسِنین) تعرب بجعل الحركات على النـون مـع إثبـات الیـاء،  إلى أنَّ ذهب النحاة 

وذلك عوضًا مـن حـذف المـه ، كمـا قـال ابـن یعـیش : "ُیجعـل إعـراب مـا یجمـع بـالواو 

والنون في النون؛ وذلك إنما یكون فیما یجمـع بـالواو والنـون عوضـًا مـن نقـص لحقـه ، 

یاء ، فتقول: هـذه سـنیٌن ، ورأیـُت ویلزم فیه ال ... ننحو قولك : ِسُنون ، وُقلون ، وثُبو 

  .   )٢("...  سنینًا ، ومررُت بسنینٍ 

ویجعــل اإلعــراب علــى وقــال ابــن عقیــل : "... أنَّ ســنین ونحــوه قــد تلزمــه الیــاء 

وعلـــّل ابــن یعـــیش .  )٣(: هـــذه ســنیٌن ، ورأیــُت ســـنینًا ، ومــررت بســنیٍن"النــون ، فتقــول

ما جاز إعراب النـون فـي هـذا الضـرب مـن عراب النون وٕاثبات الیاء بقوله : "... وٕانّ إل

ألّن النون فیـه قامـت مقـام الحـرف الـذاهب فجعلوهـا كـالم كلمـة، وٕانمـا ألزمـوه  ؛الجمع 

  . )٤(من األسماء المفردة" )ینالیاء ؛ لیصیر نظیر (ِغْسلِ 

ویشعر هذا القول بأن الیاء والنون كأنهما لیستا للجمـع ، وٕانمـا أصـل فـي الكلمـة 

،  )٧(، وابــــن هشــــام )٦(المفــــردة . وهــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه ابــــن یعــــیش )٥( ْســــِلین)غِ كـــــ (

  وغیرهم .  )١(واألزهري

                                      
  . ١/٥٤  المرجع السابق )١(

  . ١٢ – ٥/١١شرح المفصل  )٢(

  . ١/٥٤شرح ابن عقیل   )٣(

  .٥/١٢شرح المفصل  )٤(

(الِغْسلین) قیل عنه : هو "ما یغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، زیـد فیـه الیـاء والنـون كمـا زیـد فـي ِعفـِرین".  )٥(

  لسان العرب مادة (غسل) . 

  .٥/١٢شرح المفصل  )٦(

م) ١٩٧٩( ٣لبنـان ، ط  -بن مالـك ، البـن هشـام األنصـاري ، دار الجیـل بیـروت أوضح المسالك إلى ألفیة ا )٧(

 ،٥٣ – ١/٥٢  .  
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إلـــى تنـــوین النـــون فـــي (ســـنین) أقـــل مـــن إثباتـــه، بینمـــا یـــراه  )٢(هـــب ابـــن عقیـــلذ

إلى صحة اطـراده، بینمـا  )٤(وذهب ابن عقیل غالبًا ، واختلف في اطراده . )٣(األزهري

ة اطـــراده ، وذهبـــا معـــًا إلـــى أّنـــه مقصـــور علــــى إلـــى عـــدم صـــح )٥(ذهـــب األشـــموني

  .)٧( یوسف هم سنینًا كسنینِ یاللهم اجعلها عل  :، ومنه قوله  )٦(السماع

وذهـب األزهـري : "إلـى لـزوم الیـاء والحركـات علـى النـون منونـة غالبـًا علـى لغـة 

  .  )٨(بني عامر ، وغیر منونة على لغة تمیم حكاه عنهم الفراء"

هــا لتمــیم حكااطــراد التنــوین غالبــًا لغــة لبنــي عــامر ، وغیــره لغــة وهــذا یعنــي أّن 

الَّـِذیَن َجَعُلـوا عنهم الفراء ، ولم یفصل الفـراء التنـوین وغیـره حـین شـرح قولـه تعـالى : 

ب : السـحر بعینـه ، وواحـدة ون في كـالم العـر ضُ : "... والعِ . قائالً  )٩( اْلُقْرآَن ِعِضینَ 

ن ، ونصـــبها وخفضــــها ِعضـــین . ومــــن العـــرب مــــن ِعَضـــة ، رفعهـــا ِعْضــــو العضین:

                                                                                                       
هــو زیــن الــدین خالــد بــن عبــداهللا بــن أبــي بكــر المصــري ، األزهــري ، النحــوي . اشــتغل بــالنحو علــى كبــر .  )١(

غیرهـا ، مـات راجعـًا صنف شرحًا حافًال على التوضیح ، وٕاعراب ألفیـة ابـن مالـك ، وشـرحًا علـى اآلجرومیـة و 

. ورأیـه فـي كتابــه: شـرح التصــریح  ٨/٢٦هــ . ترجمتـه فــي شـذرات الــذهب ٩٠٥مـن الحـج خــارج القـاهرة ســنة 

  . ١/٧٦على التوضیح ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، بدون طبعة وتاریخ 

  . ١/٥٤شرح ابن عقیل  )٢(

  . ١/٧٦شرح التصریح  )٣(

  . ١/٥٤ابن عقیل شرح  )٤(

هو علي بن محمد بن عیسـى ، أبوالحسـن نـور الـدین األشـموني الشـافعي ، اإلمـام المقـرئ ، األصـولّي . أخـذ  )٥(

القــراءات عــن ابـــن الجــزري ، قـــال الشــعراوي : "نظــم المنهـــاج فــي الفقـــه وشــرحه ، ونظــم جمـــع الجوامــع فـــي 

. ورأیــه فــي ٨/١٦٥رجمتــه فــي شــذرات الــذهب األصــول وشــرحه ، وشــرح ألفیــة ابــن مالــك شــرحًا عظیمــًا" . ت

كتابه : شرح األشموني أللفیـة ابـن مالـك ، تحقیـق/ د. عبدالحمیـد السـید محمـد عبدالحمیـد ، المكتبـة األزهریـة 

  . ١/٥٨للتراث ، بدون طبعة وتاریخ 

  . ١/٥٨، وشرح األشموني  ١/٥٤شرح ابن عقیل   )٦(

ســماعیل بــن بردزیــه البخــاري ، تقــدیم فضــیلة الشــیخ أحمــد محمــد صــحیح البخــاري ، ألبــي عبــداهللا محمــد بــن إ )٧(

. والحـدیث أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه كتـاب ٤/٢١٧بیروت ، بدون طبعة وتـاریخ ،  –شاكر ، دار الجیل 

الــدعوات براویــة أخــرى هــي : "اللهــم اجعلهــا علــیهم ســنین كســني یوســف" دون التنــوین فــي (ســنین)، وبحــذف 

  ي یوسف) . النون باإلضافة في (كسن

  . ٧٧ – ١/٧٦شرح التصریح  )٨(

  ) من سورة الحجر . ٩١آیة ( )٩(
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نك ، یُنك ، ومــــررُت بعِضــــیِ :ِعِضــــفیقولعلــــى كــــل حــــال ویعــــرب نونها، یجعلهـــا بالیــــاء

  وأضاف في ذلك لغة بني أسٍد .  . )١(ك ، وهي كثیرة في أسد وتمیم وعامر"وسنینِ 

وبمــا أن النــون جعلــت حــرف إعــراب ، فــال تحــذف عنــد اإلضــافة ؛ ألنهــا لیســت 

رف اإلعراب صارت ثابتـة فـي قال أبوعلي : "اعلم أن هذه النون إذا جعلت ح للجمع.

) نٍ ِســكمــا ال تحــذف نــون (ِفرْ ف قبل،فلم تحــذف فــي اإلضــافة كمــا كانــت تحــذالكلمــة،

ونحو ذلــك مـــن النونــات التــي تكـــون حــرف إعــراب وٕان كانـــت )،) و (َرْعَشــنٍ نٍ فَ (َضــیْ و

ال یكـــون الـــواو؛ ألن الـــواو تـــدل علـــى و  -الیـــاء   –زائـــدة ، ویكـــون حـــرف اللـــین قبلهـــا 

  . )٢(إعراب بعینه ، فلم یجز ثباتها من حیث لم یجز ثبات إعرابین في الكلمة"

یاشـي مـن وهذا ما ذهـب إلیـه الرِّ  . )٣(وقال األزهري : "وال تسقط النون لإلضافة"

) مـــن قـــول نـــون (كســـنینِ أنـــه أضـــاف الســـنین ولـــم یحـــذف النـــون . ولـــذلك لـــم تحـــذف 

وذلك ألنَّها أعربـت بحركـة الجـر (الكسـرة)  .مع أنها مضافة إلى (یوسف)  الرسول 

  لدخول حرف الجر علیها (الكاف) . 

فإّنـه جمـع بـین النـون واإلضـافة ؛ ألنـه جعـل  ،(سـنیني ...):عروعلیها قـول الشـا

  : )٤(ومثله أیضًا قول الشاعر.ین)لِ ْس◌ٍ ف اإلعراب وألزمه الیاء لیكون كـ(غِ النون حر 

ــــــاِني ــــــِنیَنه َدَع ــــــإنَّ ِس ــــــٍد ، َف ــــــْن َنْج   ِم

  

  ا ُمـــــــْرَدانَ ًا وَشــــــّیْبنَ ِبَنــــــا ِشــــــْیبَ  َلِعــــــبن  *

م اركـات وٕالــز حن) ، فـي اإلعــراب والیْ نین) مجـرى (الِحــوالشـاهد فیــه : إجـراء (الّســ  

  . )٥(مع اإلضافة نالنو 

قــــال األزهــــري فــــي هــــذا الشــــاهد : "الروایــــة (ســــنینه) بإثبــــات النــــون ولــــم تســــقط 

ـــنیه)مـــة نصـــبه الفتحـــة ال الیـــلإلضـــافة، وعال بحـــذف النـــون  اء ، وٕاال لقـــال : فـــإنَّ (ِس

                                      
  . ٢/٩٢معاني القرآن للفراء  )١(

ــألیف/ أبــي علــي الفارســي ، تحقیــق/ د. حســن  )٢( شــرح األبیــات المشــكلة اإلعــراب المســمى (إیضــاح الشــعر)، ت

، و (ِفْرِسـن)  ١٨٣م) ، ص ١٩٨٧ـ/هـ١٤٠٧( ١هنداوي، دار القلم دمشق ، دار العلوم والثقافة بیـروت ، ط 

: طــرف خــف البعیــر . لســان العــرب مــادة (فــرس) . و (َضــیَفن) : الــذي یتبــع الضــیف . لســان العــرب مــادة 

  (ضیف) ، و (َرْعَشن) : المرتعش . لسان العرب مادة (رعش) . 

  . ١/٧٧شرح التصریح  )٣(

، وبـال نســبة  ١/٧٧، وشــرح التصـریح  ٥/١٢هـو الصـمة بـن عبــداهللا بـن الطفیـل القشــیري فـي شـرح المفصـل  )٤(

، وأوضـح ١/٥٥، وشـرح األشـموني  ١٨٢، وشـرح األبیـات المشـكلة اإلعـراب ص  ١/٥٥في شرح ابن عقیل 

. و(المرد) : نقاء الخدین من الشـعر ، ونقـاء الغصـن مـن الـورق ، و(األمـرد) . الشـاب الـذي  ١/٥٧المسالك 

  ه . لسان العرب مادة (مرد) . بلغ خروج لحیته وطّر شاربه ولم تبد لحیت

  . ١/٥٥شرح ابن عقیل  )٥(
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لإلضــافة ، وهــذه لغــة بنــي عــامر فــإنهم یعربــون المعتــل الــالم بالحركــات الــثالث علــى 

وألّن النون قامت مقام الذاهب من الكلمـة،  ؛ألنها أخف علیهم  ؛النون مع لزوم الیاء 

كســائر المفــردات فكــذلك یكــون مــا قــام  ولــو كــان الــذاهب موجــودًا لكــان اإلعــراب فیــه

  . )١( مقامه ..."

   )٢( ْین) ، ومنه قول الشاعر :ومثل (ِسِنین) (َبنِ 

ــــــلَ وَ  ــــــوَ  دْ َق ــــــبَ  تَ دْ َل ــــــ نَ یَ ِن ــــــ قٍ دْ ِص   ةً ادَ َس

  

ـــــــــ تَ ْنـــــــــكُ  اهللاِ  دَ ْعـــــــــبَ  تَ ْنـــــــــألَ وَ   *   ادَ یِّ السَّ

أن  ولـم تحـذف، مـعفي (َبِنین) حیث جعـل اإلعـراب علـى النـون ، : الشاهد فیه   

ــ. و(صــدٍق) (بنــین) مضــاف إلى ه جمــع ملحــق بجمــع (بنــین) مــن بــاب (ِســِنْین) ، وكّل

  المذكر السالم. 

  ارع ف وام  ال ول 

  وقال ذو الِخرق الطَُّهِويُّ َجاهليٌّ :  :أبوزید قال جاء في النوادر : "

  اً اِطَقـــــوُل الَخَنــــا وأْبَغــــُض الُعْجــــِم نَ َیقُــــ

  

ـــى َرّبـــِن◌َ   *   وُت الِحَمـــاِر الُیَجـــدَّعُ َصـــ اإل

  ................................  *  ..................................  

  ................................  

  

 *  ..................................  

  اِفَقاِئــــــــهِ َفَیْســــــــَتْخِرَج اَلْیرُبــــــــوَع ِمــــــــْن نَ   

  

ــــــ  * ــــــن ُجْح ــــــْیَحِة المُ َوِم ــــــعُ رِِه بالّش   َتَقصِّ

وقوله : الحماُر الیجدَّع ، أراد : الذي ُیجدَّع ، فحـذف الـذال والیـاء ...  ........  

ع . قـال أبـو سـعید : وقـرأت أنـا علیـه صٍّ قَ تَ زمي عن الریاشي : الیَ وار وقال أبومحمد الخ

  ع .. قال أبوالحسن  : ورواه لنا أبوالعباس : َتَقصِّ المُ 

  ْن ناِفَقاِئــــــــهِ َفَیْســــــــَتْخِرَج اَلْیرُبــــــــوَع ِمــــــــ

  

ـــــعُ الّشـــــْیَحِة ُجْحـــــرِِه ذو َوِمـــــْن   *    الَیَتَقصٍّ

. والروایـة الجیـدة ع دَّ قال : هكذا رواه أبوزید . قال : وكذلك روى صوت الحمـار الُیَجـ  

ــ . وقــال : ال یجــوز إدخــال األلــف والــالم علــى األفعــال. ع دَّ ع ، والُمَجــعنــده : الُمَتَقصِّ

                                      

  .  ١/٧٧شرح التصریح  )١(

لـم یـذكر لـه اســم بـل قـال أبــوعلي : "وأنشـد بعـض البغـدادیین لشــاعر فـي حذیفـة بــن بـدر ..." . شـرح األبیــات  )٢(

  . ٥/١٢، وبال نسبة في شرح المفصل  ١٨٣المشكلة اإلعراب ص 
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شـــيء مـــن هـــذه  أفســـد فـــي العربیــة ، وكـــان ال ُیْلَتِفـــَت إلــىفــإن ُأریـــد بهـــا (الــذي) كـــان 

  . ) ١(عن اإلجماع والمقاییس" الروایات التي َتِشذُّ◌ُ 

عــدم إدخــال األلــف والــالم علــى األفعــال، وٕاذا أریــد بهــا اســم  الحســنمــذهب أبــي 

وهذا یدل على نزعة أبي  الموصول (الذي) ، فهذا فاسد وشاذ عن اإلجماع والقیاس .

صریة . أما أبوزید فقد قاس على ذلك ، وهذا یدل على غلبة النزعة الكوفیة الحسن الب

عنــده فــي تطبیقــه القیــاس علــى مــا ســمي بالشــاذ أو النــادر فــي اتجاهــه النحــوي مخالفــًا 

ـــدَّ والروایـــة الجیـــدة عنـــده فـــي  بـــذلك البصـــریین وخارجـــًا علـــى أصـــولهم .   –ع : (الُیَج

  ع) . الُمَتَقصّ  -ع  دَّ جَ الَیَتقّصع) (المُ 

ذهب جمهور النحاة إلى أنَّ (أل) اسـم موصـول بمعنـى (الـذي) ، لعـود الضـمیر 

ــــارُبها زیــــٌد هنـــد) :إلیـــه فــــي نحــــو وذلــــك  . وشــــذَّ وصــــلها بالفعــــل المضــــارع ؛ )٢( (الضَّ

  لضرورة الشعر، ولكنه من الضرائر غیر المستحسنة. 

الزجــاجي  "...  . وقــال )٤(: "... وهــو مــن أقــبح الضــرورات" )٣(قــال ابــن الســرَّاج

وسـبیلها فـي الشـذوذ ســبیل إدخـال بعضـهم األلــف والـالم علـى الفعــل، لمـا أنشـد أبوزیــد 

  وغیره من البصریین والكوفیین :  

                                      
ا) : الفحــش مـن الكــالم . و (العجـم) جمـع أعجــم وهـو الحیــوان، واألعجـم أیضــًا .  (الخنـ ٦٨-٦٦النـوادر ص )١(

من یكون فـي لسـانه ُعجمـى وٕان أفصـح  بالعربیـة. (الیجـدع) مـن الجـدع ، وهـو قطـع األذن ، ویقـال : حمـار 

یبـة ُمَجّدع : أي مقطوع األذن ، ویقال : إن الحمـار إذا كـان مقطـوع األذن یكـون صـوته أرفـع . (الیربـوع): دو 

تحفــر األرض . و(النافقــاء) : إحـــدى حجــرة الیریـــوع ، و(القاصــعاء) : اُألخـــرى ، فــالیربوع یحفـــر لــه موضـــعًا 

تحت األرض  ویجعل له بـابین أحـدهما : تسـمى (القاصـعاء) ، وهـي التـي یتقصـع فیهـا ، أي یـدخل، واألخـر 

    ٤٦٩-١/٤٦٨النحویة  یسمى (النافقاء) یكتمها وال یفتحها . و (الشیحة) : نبت مطروف.المقاصد

الجنـــي الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني ، تـــألیف / الحســـن بـــن قاســـم المـــرادي ، تحقیـــق/ د. فخـــر الـــدین قبـــاوة ،  )٢(

  . ٢٠٢م)،ص ١٩٨٣هـ/١٤٠٣( ٢واألستاذ/محمد ندیم الفاضل،منشورات دار اآلفاق الجدیدة بیروت،ط 

راج . كـان أدیبـًا ، وشـاعرًا ، وعالمـًا. أحـد العلمـاء هو محمد بن السري ، أبوبكر النحوي ، المعروف بـابن السـ )٣(

هــ، ترجمتـه ٣١٦المذكورین باألدب وعلم العربیـة . ومـن أشـهر مصـنفاته: (األصـول فـي النحـو) . مـات سـنة 

  . ١/١٠٩، وبغیة الوعاة  ١٤٦ – ٣/١٤٥في إنباه الرواة 

عبــــداهللا بــــن یوســــف بــــن هشــــام تخلــــیص الشــــواهد وتلخــــیص الفوائــــد ، تصــــنیف / جمــــال الــــدین أبــــي محمــــد  )٤(

 ١األنصــاري، تحقیــق وتعلیــق/  د. عبــاس مصــطفى الصــالحي ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت / لبنــان ، ط 

  . ١٥٣م) ، ص ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦(
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  ِإَلـــــى َرّبَنـــــا َصـــــْوُت الِحَمـــــاِر الُیَجـــــدَّعُ   *  ..................................

.  )١(و فــي الشـــذوذ"أراد  : الــذي یجــّدع ، فأدخــل األلــف والـــالم علــى الفعــل وهــ  

: "واعلم أنَّ الالم المعرفة قد أدخلت في بعض المواضع على الفعل  )٢(وقال ابن جني

. وعلـــى هــذا فــــ (الُیَجـــدَّع) أریـــد بـــه : (الـــذي  )٣()"المضــارع لمضـــارعة الـــالم لــــ (الـــذي

لبـًا األلف والـالم مقـام الـذي لكثـرة االسـتعمال ط تقام ع) . وقال أبوالبركات : "وقد دَّ جَ یُ 

  وقول الفرزدق : السابق،  )٥(واستدّل على ذلك بقول ذي الِخرق الطُّهويّ  . )٤(للتخفیف"

  هُ تُــــومَ كُ حُ  ىَضــــرْ التُّ  مِ كَ الحَ ِبــــ تَ ْنــــا أَ َمــــ

  

ـــــالبَ  الَ وَ   * ـــــرَّ ذِ  الَ وَ  غِ لِی ـــــأْ ي ال   )٦(لِ دَ ي والَج

) ، حیـــث وصـــل الفعـــل الضـــارع بـــاأللف والـــالم، وقـــال الشـــاهد فیـــه : (التُّرضـــى  

  . )٧("أراد : الذي ُترضى"لبركات : أبوا

  .)١(وفي قول ذي الخرق : أرید : "الذي یجّدع ، والذي َیَتَقّصع"

                                      
الالمــات ، تــألیف / أبــي القاســـم عبــدالرحمن بــن الزجــاجّي ، تحقیـــق/ د. مــازن المبــارك ، المطبعــة الهاشـــمیة  )١(

  . ٥٤ – ٥٣م) ، ص ١٩٦٩هـ/ ١٣٨٩بدمشق (

ــد فــي الموصــل  )٢( هــو عثمــان بــن جنــي أبــوالفتح الموصــلي ، العالمــة المشــهور صــاحب التصــانیف الكثیــرة. ول

  .٢/٣٢، وبغیة الوعاة  ٢/٣٣٥هـ . ترجمته في إنباه الرواة ٣٩٢هـ ، ومات ببغداد سنة ٣٢١بالعراق سنة 

 ٢قیـــق/ د. حســن هنـــداوي دار القلـــم دمشـــق، ط ســر صـــناعة اإلعـــراب ، ألبــي الفـــتح عثمـــان بــن جنـــي ، تح )٣(

  . ١/٣٦٨م) ، ١٩٩٣هـ / ١٤١٣(

 ٤مصــــر ، ط  -اإلنصــــاف فــــي مســــائل الخــــالف ، ألبــــي البركــــات األنبــــاري ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي )٤(

  . ٢/٣٠٠م) ،  ١٩٦١هـ/ ١٣٨٠(

سـمه دینـار بـن هـالل ، شـاعر ذو الخرق لقب لثالثة شعراء كلهم من بني طهیة ، أحدهم قائل هذا البیـت ، وا )٥(

  . ١/٤٦٧، والمقاصد النحویة  ٢١ – ١/٢٠جاهلي . ترجمته في خزانة األدب 

نســب البیــت للفــرزدق ولــیس فــي دیوانــه . وفــي الفــاخر فــي شــرح جمــل عبــدالقاهر ، تــألیف/ محمــد أبــي الفــتح  )٦(

، ١/١٩٦رح التسـهیل ، وشـ ١/٢٥م) ، ٢٠٠٢هــ/ ١٤٢٣( ١البعلي،  تحقیـق/ د. ممـدوح محمـد خسـارة ، ط 

 ٢/٣٠٠، واإلنصــاف  ٢٠٢، والجنـي الـداني ص  ٢١/١٤٢، وشـرح التصــریح  ١٥٤وتخلـیص الشـواهد ص 

، ورصـف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني ، لإلمـام أحمـد عبـدالقادر المـالقي ،  ١/١٨٨، وشرح األشموني 

، وشــرح الكافیــة ٧٥، ص م)١٩٨٥هـــ / ١٤٠٥( ٢دمشــق ، ط  –تحقیــق/ أحمــد محمــد الخــراط ، دار القلــم 

 ١الشـــافیة ، البــــن مالــــك تحقیـــق/ د. عبــــدالمنعم أحمــــد هریــــري، دار المـــأمون للتــــراث ، مكــــة المكرمــــة ، ط 

، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامـع ، تحقیـق/ عبدالحمیـد هنـداوي ، المكتبـة  ١/٣٠٠م) ، ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢(

  .١/٢٩٤مصر ، بدون طبعة وتاریخ  -التوفیقیة القاهرة 

  .٢/٣٠٠اإلنصاف   )٧(
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وأورد فـي  . )٣(ل بـه"صـ: "... تكون اسمًا وتوصل بالفعل ومـا یت )٢(وقال المالقي

ذلــك بیــت الفــرزدق ، وبیتــي ذي الخــرق ، وقــال : "فلــیس مــن بــاب وصــلها بالمشــتق، 

وقـال أبوحیـان: "ومـن .)٤(حذف بعض أجزاء الذي لكثرة االستعمال" وٕاّنما ذلك من باب

ع ، وٕادخال الم التعریف فیه على الفعل ، في القیاس واالستعمال قولهم : الیجدّ الشاذ 

وهــــذا شــــاد عــــن القیــــاس؛ ألنــــه وضــــع الفعــــل علــــى خــــالف التخصــــیص، وشــــاذ فــــي 

ــــك إال فــــي شــــعر أنشــــده  ــــم یوجــــد ذل وقــــال  . )٥( ..." أبوزیــــد  االســــتعمال أیضــــًا ، ول

(أل) بالمضـارع  توصـل. وقال ابن هشام : "وقـد  )٦(المرادي: "وشذ وصلها بالمضارع"

  . )٧(في الضرورة

  أبیاتًا من الشعر ، كقول الشاعر:  ابن هشام  وأورد

ــــــــالیَ  ــــــــیَ وَ  وحُ رُ َماَك ــــــــهِ و َال دُ ْغ ــــــــرِ ًا فَ َی   اً َح

  

  )٨(دِ َشـــــو رَ ذُ  مِ زْ الَحـــــ یمُ دِ تَ ْســـــًا مُ رَ مِّ َشـــــمُ   *

  ل الشاعر : وقو   

  ىیـــرَ ي َ ذِ الَّـــ ونَ دُ  لِّ ِلْلِخـــ َرىالُیـــ یَس َلـــوَ 

  

  )٩(یالِلـــــخَ  دَّ َعـــــیُ  نْ أَ  الً ْهـــــأَ  لُّ الِخـــــ هُ َلـــــ  *

وقـال : "وذلـك مـن  :"یقـول الخنـا وأبغـض الُعْجـم ..." وقول ذي الِخـَرق الطُّهَـوّي   

  . )١٠(الضرائر غیر المستحسنة"

                                                                                                       
  .٢/٣٠٠المرجع السابق  )١(

هـو أحمــد بــن عبـدالنور بــن أحمــد المــالقي النحـوي . كــان عالمــًا بــالنحو ، مشـاركًا فــي المنطــق ، والعــروض ،  )٢(

  .١/٣٣١هـ ، ترجمته في بغیة الوعاة ٧٠٢وقرض الشعر . وكان ال یقرأ كتاب سیبویه . مات سنة 

  . ٧٥رصف المباني ص  )٣(

  . ٧٥المباني  ص  رصف )٤(

 ١تـــذكرة النحـــاة  ، ألبـــي حیـــان األندلســـي ، تحقیـــق/ د. عفیـــف عبـــدالرحمن ، مؤسســـة الرســـالة بیـــروت ، ط  )٥(

  . ٣٧م) ، ص ١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦(

  . ٢٠١الجني الداني ص  )٦(

  . ١٥٣تخلیص الشواهد ص  )٧(

، وجـواهر األدب  ١/١٤دب ، وخزانـة األ ١/١٩٧، وشـرح التسـهیل  ١٥٤بال نسبة في تخلیص الشواهد ص  )٨(

في معرفة كالم العرب ، لإلمـام عـالء الـدین اإلربلـي ، صـنعة/ إمیـل بـدیع یعقـوب، دار النفـائس بیـروت ، ط 

، والــدر اللوامــع علــى همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع  ١/٢٩٤، وهمــع الهوامــع  ٣٢٠م) ، ص ١٩٩١( ١

بــدون طبعــة وتــاریخ  -دار المعرفــة بیــروت ، لبنــانفــي العلــوم العربیــة ، تــألیف/ أحمــد بــن أمــین الشــنقیطي ، 

١/٦١ .  

ــــال نســــبة فــــي تخلــــیص الشــــواهد ص  )٩( ، وشــــرح  ١/١٤، وخزانــــة األدب  ٣٢٠، وجــــواهر األدب ص  ١٥٤ب

  . ١/١٩٧التسهیل 

  . ١٥٤تخلیص الشواهد ص  )١٠(
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رورة ، قـــائًال : "هـــذا لـــیس فیـــرى أنَّ هـــذا لـــیس مـــن بـــاب الضـــ )١(أمـــا الجرجـــاني

حماٍر ُیَجـدَّع)... (مـا  ... (المَتَقّصع ، ... (صوتُ  : بضرورة لتمكنَّ الشاعر أن یقول

  . )٢( "ي)ضِ رْ أنت بالحكم المَ 

لة توصـــل بالفعـــل المضـــارع اختیـــارًا ال و وذهـــب ابـــن مالـــك إلـــى أنَّ (أل) الموصـــ

. وعنــدي أنَّ مثــل هــذا غیــر قــال : "... و  )٣(لضــرورة الشــعر، وفاقــًا لــبعض الكــوفیین

  مخصوص بالضرورة ، لتمكن قائل األول أن یقول : 

  هُ تُ ومَ كُ ي حُ ضِ رْ المَ  مِ كَ الحَ بِ  تَ نْ ا أَ مَ 

  ولتمكن الثاني من أن یقول :   

  عُ دَّ جَ یُ  ارِ مَ الحِ  وتُ ا صَ نِ بّ ى رَ لَ إِ 

  وح) . رُ یَ  ا منْ ولتمكن الثالث من أن یقول : (مَ   

  ى) . رَ یُ  ا منْ مَ یقول : (وَ  ولتمكن الرابع من أن

" فإذا لم یفعلوا ذلك مع استطاعته ، ففي ذلك إشعار باالختیار وعـدم االضـطرار
)٤(  .  

واستدل على قوله هذا برأي إمام النحو سیبویه : على أنَّ ما ورد في الشعر فـي 

القافیة  لشاعر في إقامة الوزن وٕاصالحلات ال ُیعدُّ اضطرارًا ، إال إذا لم یكن ر المستند

ویقـول ابـن مالـك : "ومّمـا یشـعر بـأّنهم فعلـوه اختیـارًا، أّنهـم لـم یفعلـوا  . )٥(عنـه مندوحـة

  . )٦(ذلك إال بالفعل المضارع ، لكونه شبیهًا باسم الفاعل"

مـذهب الجمهـور فـي أنَّ األلـف والـالم اسـم موصـول یـدخل  )٧(وذهب ابن برهـان

: "... ألّن حـرف التعریـف فـي اختصاصـه  ل بعلـة قویـة ، قـائالً على الفعل، ولكنه علَّـ

                                      
لمـًا بـالنحو والبالغـة، هو عبد القادر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني ، أبـوبكر النحـوي ، فارسـي األصـل ، كـان عا )١(

  . ٢/١٨٨هـ . ترجمته في إنباه الرواة ٤١٧وأخذ النحو بجرجان . مات سنة 

  . ١/٢٦الفاخر  )٢(

  . ٢٠٢، والجني الداني ص  ١/١٤٢شرح التصریح  )٣(

  . ١/١٩٧شرح التسهیل  )٤(

  . ١/٣٠٠، وشرح الكافیة الشافیة  ١/٤٤الكتاب  )٥(

  . ١/٣٠٠شرح الكافیة الشافیة  )٦(

هـــ . إمــام فــي النحــو واللغــة ومعرفــة ٣٧٦هــو عبدالواحــد بــن علــي بــن برهــان ، أبوالقاســم العكبــري، ولــد ســنة  )٧(

النسب، والحفظ ألیام العرب وأخبار المتقدمین . زاهد یأنس شدید األنـس بعلـم الحـدیث ولكنـه لـم یرومنـه شـیئًا 

  . ٢١٥ – ٢/٢١٣اه الرواة ، وٕانب ١٢١ – ٢/١٢٠هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٤٥٦. مات سنة 
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خل حــرف التنفــیس علــى دباالســم كحــرف التنفــیس فــي اختصاصــه بالفعــل، فكمــا ال یــ

، عتقـاد األلـف والـالم فـي : التُّرَضـىسم، ال یدخل حرف التعریف على فعل، فوجب اا

  . )١(، أسماء بمعنى الذي ، ال حرف تعریف"وحرُ ، والیَ رى، والیُ عدَّ والیجَ 

.وذهــب  )٢(خفــش فــذهب إلــى أنَّ (ال) حــرف تعریــف ، ال اســم موصــولأمــا األ

. أما ابن یعـیش فیـرى أّنهـا حـرف  )٣(المازني إلى أنَّها حرف موصول ال اسم موصول

ــا. قــال ابــن  ؛ ألن االســم لــه موضــع مــن اإلعــراب ، وال موضــع لهــا مــن اإلعــراب هن

لكــان لهــا موضــع مــن  أنهــا حــرف إذ لــو كانــت اســماً  ،الصــواب األول، و یعــیش : "... 

أّنــه ال موضــع لهــا مــن اإلعــراب، أال تــرى أنهــا لــو كــان لهــا  فــي اإلعــراب، وال خــالف

قلـت : (جـاءني الضـارُب) یكـون موضـعها رفعـًا  بأنهـا  إلعـراب لكنـت إذاموضع من ا

فاعــل ، فكــان یــؤدي إلــى أن یكــون للفعــل الواحــد فــاعالن مــن غیــر تثنیــة ، أو عطــف 

َب) یكون للفعل مفعـوالن ، وذلـك اتِ ُت الكَ بْ رَ فاعل. وٕاذا قلت : (ضَ األلف والالم واسم ال

ُت رْ رَ وٕاذا قلــت : (َمــ .ال یجــوز ؛ ألنَّ هــذا الفعــل ال یكــون لــه أكثــر مــن مفعــول واحــد 

ــ ورّد ابـــن یعــیش أیضـــًا .  )٤(، وذلـــك محــال" ن) یكـــون لحــرف الجـــر مجــرورابِ ارِ بالضَّ

قــائًال : "وأمــا ، لعــود الضــمیر إلیهــا موصـول علـى جمهــور النحــاة فــي كــون (أل) اســم 

ن الضـمیر یعـود إلـى نفـس إ : نـه یعـود إلیهـا الضـمیر مـن الصـفة، فـال تقـولإ : قـولهم

؛ ألنـك إذا قلـت : مـررُت ول: إنه یعود إلى الموصوف المحـذوفاأللف والالم ، بل تق

ـ لِ ، فتقدیره : مررُت بالرجُ  بِ ارِ بالضَّ  الموصـوف  ارِب، فالضـمیر یعـود إلـى الرجـلالضَّ

نــه یعــود إلــى مــدلول األلــف إالمحــذوف؛ ألنــه فــي حكــم المنطــوق بــه ، وتــارة تقــول : "

ولـم یتـرك ابـن یعـیش شـیئًا إال وفصـله ، وهـذا مـا تمیـل  .)٥(عرفه"فاوالالم ، وهو الذي 

  إلیه الباحثة. 

وٕادخال (أل) على الفعل المضارع ربما یكـون لغـة وهـو موجـود فـي العامیـة مثـل 

  ذلك . ب) ، وغیرتُ كْ ب) ، (الیَ رَ شْ ي) ، (الیَ شِ مْ : (الیَ 

                                      
  . ١/١٩٧شرح التسهیل  )١(

  . ١/١٨٩، شرح األشموني هامش  ٢٠٢الجني الداني ص  )٢(

  . ٢٠٢الجني الداني ص  )٣(

  . ٣/١٤٤شرح المفصل  )٤(

  . ٣/١٤٤شرح المفصل  )٥(
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  املبحث الثاني

  تاملنصوبا

  ال

  جاء في النوادر: " قال عبد اهللا بن َهّمام:

ــــــــــتَ ادَ یَ زِ  ــــــــــعْ ا نُ َن ــــــــــّنّ◌◌َ مَ رِ حْ ال تَ  انُ َم   اَن

  

  وُلـــــتْ ي تَ ذِ الَّـــــ ابَ َتـــــا والكِ یَنـــــفِ  اهللاَ  قِ َتـــــ  *

  يتِ ادَ َیـــــــزِ  ىَ َقـــــــلْ وتُ  مْ تُ دْ زِ اَمـــــــ تَ َب◌َ ْثـــــــیُ أَ   

  

ـــــأُ  نْ إي ِمـــــدَ   *  ـــــلَ  هِ ذِ َهـــــ تْ یغَ ِس ـــــبَ  مُ ُك   لُ ْس

تنـا ، وٕان شـغلَت الفعـل بالهـاء؛ دال تمُحوّنهـا تنصـب زیا:  ىقال أبو الحسن: ... ویـرو   

  . )١(ألنها نهي ، كقولك: َزْیَدًا ال َتْضِرْبُه"

  وعلى هذه الروایة ، فالبیت كاآلتي :

ـــــــــــــ ـــــــــــــانُ ِزَیاَدَتَن ـــــــــــــنَ ُحوَّ َتمْ  الَ  ا ُنْعَم   اَه

  

  َتْتُلـــــو َهللا ِفْیَنـــــا والِكَتـــــاَب الَّـــــِذيِق اَتـــــ  *

ولالســـم المشـــتغل عنـــه حـــاالت ، منهـــا : وجـــوب نصـــبه ، أو رفعـــه مـــع تـــرجیح   

تــرجیح  الت، هــو :احــي ســوف تتناولــه الباحثــة مــن هــذه الأحــدهما أو تســاویهما . والــذ

  تنا) من قول الشاعر السابق ذكره.الّنصب، وذلك في كلمة(زیاد

مر والنهي ، كما النَّصب : وقوع االسم المشتغل عنه قبل األمن مواضع ترجیح 

وذكـر سـیبویه هـذا الموضـع ، ووضـح تنا) قبـل النهـي (ال تمحوّنهـا). وقعت كلمة (زیاد

یختار فیهما النصب في االسـم  قائًال : " ... واألمر والنهي  فیه،علة اختیار النصب 

ألن  ؛ر ذلـك فـي بـاب االسـتفهام علیـه الفعـل ویبنـى علـى الفعـل، كمـا اختیـ ىالذي یبنـ

ـــى ، و كـــان  األمـــر والنهـــي إّنمـــا همـــا للفعـــل ، كمـــا أن حـــروف االســـتفهام بالفعـــل أول

؛ ألنهمــا ال یقعــان إال وهكــذا األمــر والنهــياألصــل فیهمــا أن یبتــدأ بالفعــل قبــل االســم 

 ظهرًا أو مضمرًا . وهما أقوى في هذا مـن االسـتفهام؛ ألن حـروف االسـتفهامبالفعل، م

.  )٢(فعــل"واألمــر والنهــي ال یكونــان إال ب قــد یســتفهم بهــا ولــیس بعــدها إال األســماء ...

  أن النهي ال یقع إال بالفعل . ة ترجیح النَّصب في ذلك الموضع : ویرى عل

                                      
  . ٤النوادر ص  )١(

  . ١٣٨ – ١/١٣٧الكتاب  )٢(
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وٕانَّمــا كــان النصــب مختــارًا ألجــل األمــر ذا التعلیــل ابــن یعــیش، قــائًال : "وذكــر هــ

ـــاع فعـــلباألفعـــال ؛ ألنـــك إنّ  ان إالّ ، إذ األمـــر والنهـــي ال یكونـــوالنهـــي   ،مـــا تـــأمره بإیق

وتنهاه عن إیقاع  فعل ، وذلك أنك حین تأمره فأنت تطلب منه إیقاع ما لیس بموجـود 

: "وٕاّنما اختیر فـي هـذه  )٢(. ویقول المهلبي)١(تیان به" ، وٕاذا نهیته فأنت تمنعه من األ

األمــر ال و فهام هاهنــا عــن الفعــل ، ألنهــا محــالُّ  أفعــال ، أال تــرى أن االســت ؛النَّصــب 

الرفــــع والجـــزاء ، فـــذلك قـــوَّى النَّصـــب و  یكـــون إال بالفعـــل ، و كـــذلك النهـــي والعـــرض

  .)٣(جائز"

تنـــا) مــن قـــول دویفهــم مــن هـــذا القــول تـــرجیح النصــب مـــع جــواز الرفـــع فــي (زیا

في ذلك : "فإن كان العامـل فـي معنـى أمـر أو نهـي أو  )٤(بن عصفوراالشاعر. وقال 

  .)٥("المشتغل عنه الرفع على االبتداء اء ، جاز أیضًا فيدع

. ة الفعلیــة (ال تمحوّنهـا) خبـر لهــاتنـا) مبتـدأ، والجملـد، فــإّن (زیاوعلـى هـذا الوجـه

ز الرفـع؛ ألن النهـي جملـة إنشـائیة  ال یخبـر بهـا، وذلـك حـ )٦(ولكن العكبري ین ال یجـوِّ

ألنهمـا غیـر ْمُه ؛ تُ ْشـُه ، وعمـرًا ال تَ بْ كقولـك : زیـدًا اْضـرِ  قال :"...وكذلك األمر والنهـي

خبــر ، والمبتــدأ یخبــر بمــا یحتمــل الصــدق والكــذب ، إال أن  یعــرض االســتفهام . وٕاذا 

                                      
  . ٢/٣٧شرح المفصل  )١(

بن بركات ، أبوالمحاسن البهنسي، المصري ، النحوي ، یدعى مهذَّب من أهل البهنسا. هو مهلب بن الحسن  )٢(

هـــ، ترجمتــه فــي إنبــاه ٥٧٢كــان مــن أهــل المعرفــة والبــدائع المســتطرفة ، وكــان قاضــیًا بالبهنســا . مــات ســنة 

  . ٣٣٤ – ٣/٣٣٣الرواة

تحقیــق/ د. عبــدالرحمن بــن ســلیمان  نظــم الفرائــد وحصــر الشــرائد ، تــألیف/ اإلمــام مهلــب بــن حســن المهلبــي، )٣(

  .٢١٥م)، ص ١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦( ١العثیمین، مكتبة الخانجي بالقاهرة،ومكتبة التراث بمكة المكرمة، ط 

هــ ، وكـان مـن أصـبر ٥٧٧هو علي بن مؤمن بن محمد بـن علـي ، النحـوي الحضـرمي اإلشـبیلي . ولـد سـنة  )٤(

هــ. ترجمتـه ٦٦٩نده ما یؤخذ عنه غیر النحو . مات سـنة الناس على المطالعة ال یمّل من ذلك ، ولم یكن ع

  . ٦/٣٣٠في شذرات الذهب 

المقــرب ، البــن عصــفور علــي بــن مــؤمن ، تحقیــق / أحمــد عبدالســتار الجــواري ، وعبــداهللا الجبــوري، مطبعــة  )٥(

  . ١/٨٨م) ١٩٧٢هـ/١٣٩٢(١العاني بغداد ، ط

لعكبري ، البغدادي ، الضریر النحوي الحنبلي. كان ثقـة صـدوقًا هو عبداهللا بن الحسین بن عبداهللا ، أبوالبقاء ا )٦(

هـــ . ٦١٦هــ، ومـات سـنة ٥٣٨دینـًا ، حسـن األخـالق متواضـعًا ، لـه كثیـر مـن المصـنفات ، ولـد ببغـداد سـنة 

  . ٢٧٦ – ٢/٢٧٥ترجمته في بغیة الوعاة 
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. ولكــن النصــب فــي ذلــك كلــه )١("دًا ، وعلیــه المعنــىْیــزَ  بْ رِ دیر : اْضــنصــبت كــان التقــ

  لوجه المختار .اهو 

مـع النهـي ، كـابن یعـیش الـذي  قون علـى تـرجیح النصـبا النحاة فجمیعهم متفأمَّ 

یقـــول :" إذا كـــان بعـــد االســـم فعـــل أمـــر أو نهـــي واقـــع علـــى ضـــمیره ، أو مـــا اتصـــل 

، وخالـدًا  هُ مْ تِ ْشـال تَ وزیـدًا ْبُه رِ ًا اْضـدَ ْیـبضمیره فإنه مختار فیه النصب ، نحو قولـك : زَ 

الفعـل معنـى الـذي قـال : " ... وقولـه : أو كـان فـي  )٣(والشـلوبین .)٢(" أبـاهُ  ال تضـربْ 

.  )٤(مُه "ِت◌ْ ، وَزْیـدًا ال َتْشـ الطلب . مثال ذلك األمر والنهي فـي قولـك : َزْیـَدًا اْضـِرْبهُ 

... ویرجح نصبه على  رفعه باالبتداء ، إن أجیب به استفهام وابن مالك حین قال : "

أو فعــل أمــر أو نهــي  أو ولیــه  ، بمضــاف إلیــه مفعــول مــا یلیــه بمفعــول مــا یلیــه ، أو

یرجح الحمل على العامـل علـى المبتـدأ ، إذا ولـى وأبي حیان حین قال : ".  )٥(ء "دعا

األمــر أداة هــي بالفعــل أولــى ، كهمــزة االســتفهام ... وٕاذا ولیــه فعــل أمــر نحــو : زیــدًا 

حـین قـال : " إن النصـب یتـرجح  ي. والمراد)٦("هُ بْ رِ ضْ ، أو نهي نحو: زیدًا ال تَ  ضرْبها

وهـو  .: األول: أن یقـع اسـم االشـتغال قبـل فعـل ذي طلـب على الفعل بـثالث أسـباب 

وابـن هشـام الـذي  . )٧(..." ، وعمرًا ال ُتِهْنهُ هُ بْ رِ یدًا اضْ ز : األمر والنهي والدعاء ، نحو 

: منها : أن یكون الفعل مقرونـًا بـالالم ، أو بـال یترجح النصب في ست مسائلقال : "

                                      
اإللــه نبهــان ، دار الفكــر المعاصــر اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب، ألبــي البقــاء العكبــري ، تحقیــق/ د. عبد )١(

  .١/٤٦٨م) ، ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦( ١سوریا ، ط  -لبنان ، دار الفكر بدمشق  –بیروت 

  . ٢/٣٧شرح المفصل  )٢(

ـلوِبین. ولـد سـنة  )٣( هـــ. ٥٦٢هـو عمـر بـن محمـد بـن عمـر بـن عبـداهللا ،أبـوعلي اإلشـبیلي األزدي، المعـروف بالشَّ

هــ. ترجمتـه فـي بغیـة الوعـاة ٦٤٥بارعًا فـي التعلـیم وناصـحًا . مـات سـنة كان إمام عصره في العربیة ، وكان 

٢٤٥ – ٢/٢٤٤ .  

شــرح المقدمــة الجزولیــة الكبیــر ، لألســتاذ/ أبــي علــي عمــر بــن محمــد بــن عمــر الشــلوبین ، درســه وحققــه/ د.  )٤(

  .٢/٧٦٢م) ، ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣(  ١الریاض ، ط  -تركي بن سهو بن نزال العتیبي ، مكتبة الرشد 

القــاهرة  -تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد ، البــن مالــك ، تحقیــق/ محمــد كامــل بركــات ، دار الكتــاب العربــي )٥(

  . ٨١ – ٨٠م) ، بدون طبعة ، ص ١٩٦٧هـ/ ١٣٨٧(

النكــت الحســان فــي شــرح غایــة اإلحســان ، ألبــي حیــان النحــوي األندلســي ، تحقیــق ودراســة/ د. عبدالحســین  )٦(

  . ٦٢م) ، ص ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨(  ٢بیروت ، ط  -لة الفتلي، مؤسسة الرسا

  . ٤٢ – ٢/٤١توضیح المقاصد  )٧(
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والسـیوطي الـذي قـال  .)١( "ْنـُه)كٌر) ، و(خالدًا ال ُتهِ ب الطلبیتین ، نحو : (عمرًا ِلَیْضِرْبهُ 

: " ویختــار النصــب مــع جــواز الرفــع بعــد االســتفهام بــالهمزة ... وبعــد مــا غلــب إیــالؤه 

یــدًا اضـــرْبُه ، الفعــل ... وقبــل فعــل الطلــب ، وهــو األمــر والنهــي ، والــدعاء نحــو : ز 

  .)٢("هُ مْ تِ شْ وخالدًا ال تَ 

  ادى

  " قال جریر : : جاء في النوادر

  مُ َأَبــــــا َلُكـــــــ َعـــــــِديٍّ الَ  َم تَــــــیمْ یْ َیــــــا َتـــــــ

  

ـــــــــقِ لْ یُ  الَ   * ـــــــــ مُ نَّكُ َی ـــــــــْوَءةٍ ِف ـــــــــعُ  ي َس   رُ َم

  .)٣("ن المفضلزید ع عن أبي، فجعل الثاني بمنزلة األول، كأنه تأكیٌد أو بدل   

نحــاة وجهــان فــي تكــرار االســم المنــادى فــي حالــة اإلضــافة ، أحــدهما : نصــب لل

ا تــــیَم تــــیَم َعــــِدّي) علــــى أن األول منهمــــا : منــــادى منصــــوب؛ ألنــــه االســــمین معــــًا (یــــ

مضـاف إلـى (َعـِدّي) ، والثــاني منهمـا تـابع لــألول  علـى أنـه توكیــد أو بـدل ، وهـذا مــا 

، ویـا زیـَد زیـَد أخینـا یَد عمـروٍ یَد زَ یراه أبو زید ، وسیبویه الذي قال : "وذلك قولك: یا زَ 

ویــونس أن هــذا كلــه ســواٌء ، وهــي لغــة  -رحمــه اهللا  -نا. زعــم الخلیــل ، ویــا زیــدَ  زیــدَ 

  .)٤(لعرب جیدةٌ "ل

وعلل سیبویه هذا النصب بقوله : "... وذلك ألنهم قـد علمـوا أنهـم لـو لـم یكـرروا 

ون دًا تركـوا األول علـى الـذي كـان یكـفلّما كرروا االسـم توكیـ، االسم كان األول نصبًا 

  .)٥(علیه لو لم یكرروا "

لذلك ظل األول على نصبه كما لو السم الثاني توكیدًا لألول ، ا ومعنى ذلك أنّ 

  لم یكرر المنادى .  

                                      

  . ٢/١٤٧أوضح المسالك  )١(

  . ٢/٧٠٧الفرائد الجدیدة  )٢(

  . ١٣٩النوادر ص  )٣(

  . ٢/٢٠٥الكتاب  )٤(

  . ٢/٢٠٦المرجع السابق  )٥(
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  :  )١(واستشهد سیبویه على ذلك بقول الراجز

ــــــــذُّبَّلِ  ِت الَ َد الــــــــَیْعمَ ْیــــــــَد زَ ْیــــــــا زَ َیــــــــ   ال

  

ــــــــــَل اللَّ اوَ َطــــــــــتَ   * ــــــــــا یــــــــــكَ لِ ُل عَ ْی   ِزلِ نْ َف

م بـــین المضـــاف قحـــتـــي تویـــرى الخلیـــل أ نَّ االســـم الثـــاني المكـــرر مثـــل الـــالم ال  

والمضاف إلیه ؛ لذلك ال یؤثر على إعـراب االسـم األول ، وذلـك مـن قولـه : "... هـو 

مثل ال أبا لك ، قد علم أّنه لو لم یجيء بحـرف اإلضـافة ، قـال : أبـاك ، فتركـه علـى 

ل قـا. و )٢(فـي قولـه : یـا تـیَم تـیَم َعـِدّي" األولى ، والالم هاهنا بمنزلة االسم الثـاني هحال

بـن یعــیش : " وقــد شـبه الخلیــل یــا تـیَم تــیَم َعــِدي بقـولهم : ال أبــا لــك ؛ وذلــك أن األب 

مضـــاف إلـــى الكـــاف غیـــر ذي شـــك ؛ بـــدلیل نصـــب األب بـــاأللف ، واألب ال یكـــون 

إعرابه بالحروف إال في حال إضافته إلى غیر المتكلم ، فلما نصـب بـاأللف َدّل علـى 

هــا تــأثیر علــى خفــض الكــاف إال تأكیــد معنــى إضــافته ، ثــم أقحمــت الــالم فلــم یكــن ل

  .  )٣(اإلضافة "

  :)٤(ومثله قول الشاعر

ـــــــــــــ ـــــــــــــلْ َس لِ ؤْ ا ُبـــــــــــــَی   ي ِتـــــــــــــالَّ  ِب رْ َح

  

  وااحُ رَ تَ اْســــــــــــــفَ  طَ اِهــــــــــــــرَ أَ  تْ عَ َضــــــــــــــوَ   *

  : یا بؤس الحرب . أراد  

                                      
، والصـحیح أنـه ٣/١١٤٠لكامـل ، ونسب إلى عمرو بن لجأ في ا ٢/٢٠٦نسب لبعض ولد جریر في الكتاب  )١(

لعبـداهللا بــن رواحــة یخاطــب زیـد بــن أرقــم كمــا فــي السـیرة النبویــة ،البــن هشــام أبـي محمــد عبــدالملك بــن هشــام 

ـــاألزهر بـــدون طبعـــة وتـــاریخ،  ـــق/ د. محمـــد فهمـــي الســـرجاني ، الناشـــر المكتبـــة التوفیقیـــة ب المعـــافري ، تحقی

البـن هشـام ، لإلمـام المحـدث عبـدالرحمن السـهیلي، تحقیـق ، والروض األنف في شرح السـیرة النبویـة ٣/٢٠٦

  ، وورد بروایة أخرى : ٧/١٤وتعلیق وشرح/ عبدالرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة ، بدون طبعة وتاریخ ، 

ـــــــــذُّبَّلِ    یـــــــــا زیـــــــــُد زیـــــــــَد الـــــــــَیْعمالت ال

  

  تطـــــــــاوَل اللیـــــــــُل ُهـــــــــِدْیَت َفـــــــــاْنِزلِ   *

  
. (والـیعمالت) : مفردهـا :  ٢/١٠، وشـرح المفصـل  ٤/٢٢١حویة ، والمقاصد الن ١/٣٦٢وفي خزانة األدب 

  (الَیْعَملة) هي : الناقة السریعة ، اشتقت لها اسم من العمل . لسان العرب مادة (عمل) . 

  . ٢/٢٠٦الكتاب  )٢(

  .٢/١٠وشرح المفصل  )٣(

مرزوقـي ، نشـره / أحمـد هو سعد بن مالك في شرح دیوان الحماسة ، ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسـن ال )٤(

، ١/٥٠٠م) ، مـــــج١٩٩١هــــــ/ ١٤١١( ١بیـــــروت ، ط  -أمـــــین ، عبدالســـــالم محمـــــد هـــــارون ، دار الجیـــــل 

القــاهرة ،  -والخصــائص ، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، تحقیــق / محمــد علــي النجــار ، مكتبــة دار الكتــب 

  .٢/١٠، وشرح المفصل  ٣/١٠٢م) ، ١٩٥٦هـ/ ١٣٧٦( ١ط
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 وللمبرد رأیان في وجه نصب االسم األول ، أولهما : أن یكون االسم الثـاني مـن

زیـد . وهـذا مـا یـراه أبو  )١(ِدّي) ، و (یـا زیـَد زیـَد عمـرو) ، مقحمـًا للتوكیـد(یاتیَم تیَم عَ : 

: "... وٕاّنما جيء بتأكید المضاف لفظًا بینه وبین المضاف  )٢(وسیبویه . قال الرضي

إلیــه ، ال بعــد المضــاف إلیــه ، لــئال ُیســتنكر بقــاء الثــاني بــال مضــاف إلیــه ، وال تنــوین 

: " ولمـن یـذهب إلـى أنَّ الثـاني تأكیـدًا لـألول  )٤(رجـاء . وقال أبـو)٣( معوض عنه،..."

، ویكتفــي باشــتراكهما المؤكــد والتوكیــد فــي جهــة التعریــف أن یلتــزم أّنــه ال یجــب اســتواء

  .)٥(في جنس التعریف "

وأمَّا الوجه الثاني ، فهو : حذف المضاف إلیه من األول اسـتغناء بإضـافته إلـى 

.  )٦(، ویـا زیـَد عمـرو یـا زیـَد عمـرویاتیَم َعـِديّ یَم َعِدّي فكأنه في التقدیر : یات .الثاني 

على الرغم من أنَّـه أورد بیتـًا فـي الكامـل علـى هـذا الوجـه  -هذا عنده لیس بجیِّد  وكلّ 

  ، وهو قول الشاعر :

ــــــ ــــــَی ــــــ طَ رْ ا ُق ــــــحُ  طَ رْ ُق ــــــأَ  الَ  يٍّ َی ــــــلَ  اَب    مُ ُك

  

ـــ  * ـــَی ـــإِ  طُ رْ ا ُق ـــي عَ نِّ ـــكُ یْ ِل ـــ فٌ ائِ م َخ   )٧(رُ ذِ َح

یـا (أكثـر علـى ألسـنة العـرب ، وتأویلـه : أنهـم أرادوا  "نصبهما معاً : المبردال وق   

  . )٨(یاتیم تیم َعدي") الثاني توكیدًا ، وكذلك :قرطاً (فأقمحموا ،  )رط ُحیيِّ ق

                                      
  بتصرف .  ٤/٢٢٧المقتضب  )١(

هو صاحب شرح الكافیة البن الحاجب ، الذي لـم یؤلـف علیهـا مثلهـا ، جمعـًا وتحقیقـًا ، وحسـن تعلیـل. ولقـب  )٢(

بنجم األئمة . قال عنه السیوطي : "ولم أقف على اسمه وال على شيء مـن ترجمتـه ، إال أنـه فـرغ مـن تـألیف 

هـــ ، ترجمتــه فــي بغیــة الوعــاة ٦٨٦، أو ســنة  هـــ٦٨٤هــذا الشــرح ســنة ثــالث وثمــانین وســتمائة" . مــات ســنة 

٥٦٨ – ١/٥٦٧ .  

شــرح كافیــة ابــن الحاجــب ، تـــألیف/ رضــي الــدین محمــد بــن الحســـن اإلســتراباذي ، قــدم لــه ووضــع حواشـــیه  )٣(

لبنــان، ط  –وفهارســه/ د. إمیــل بــدیع یعقــوب ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت 

  . ١/٢٥٣م) ، ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩(

هو عمران بن تمیم ، ویقال : ابن ملحان ، أبو رجاء العطاردي ، البصري ، التـابعي الكبیـر. ولـد قبـل الهجـرة  )٤(

هــ ، ولـه مائـة وسـبع وعشـرون، وقیـل : مائـة ١٠٥. مـات سـنة  بإحدى عشرة سنة ، وأسلم في حیـاة النبـي 

  . ١/٦٠٤وثالثون. ترجمته في غایة النهایة 

  . ٢/٢٧٣هامش شرح ابن عقیل  )٥(

  بتصرف .  ٤/٢٢٧المقتضب  )٦(

  .٦١، والنوادر ص   ٣/١١٣٩البیت لرجل من طیئ في الكامل  )٧(

  . ١١٤٠ – ٣/١١٣٩الكامل  )٨(
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  : )١(واستشهد للوجه الثاني بقول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الّ إِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــدَ َة أَ ُعَالَل   او ُب

  

ـــــــــــــ  * ـــــــــــــَزاَرهْ ارِ َهـــــــــــــَة َق   ٍح َنْهـــــــــــــِد الُج

 .ذف األول لبیــان ذلــك فــي الثــانيٍح ، فحــر ٍح ، أو بداهــة قــاإال ُعاللــة قــار  أراد :  

ونصــب الثــاني ، هــو ضــم االســم األول : َعــِدّي)  تــیمَ  والوجــه الثــاني للنحــاة فــي (یــاتیمَ 

مفـرد مبنـي علـى الضـم فـي محـل نصـب . واالسـم الثـاني  ىمنادوذلك على أن األول 

: "واألجود : یـاتیُم تـیَم َعـِدّي؛  لمبرد ، قائالً وهذا ما ذهب إلیه ا مضاف إلى (َعِدّي) .

. ویقــول أیضــًا :"  )٢(ألنــه ال ضــرورة فیــه ، وال حــذف  وال إزالــة شــيء عــن موضــعه "

تنصــب  . فترفــع األول ، ألنــه مفــرد ، و  تــیُم تــیَم َعــِديّ  واألجــود فــي هــذا أن تقــول : یــا

شـئت كــان عطفـًا علیــه وٕان شـئت كــان بـدًال مــن األول ، وٕان . نـه مضــاف ألالثـاني ؛ 

   .)٣(عطف بیان ، فهذا أحسن الوجهین"

نحــاة فــي نصــب االســم الثــاني ومــن خــالل النظــر إلــى المــذهبین إذ ال خــالف لل

 ، ولكــن المبــرد یــرى أن العلــة فــي نصــب االســم الثــاني لواحــد مــن اثنــین ،(تیم)المكــرر

  هما :

  أوًال : أن یكون بدًال من االسم األول باعتبار المحل .

  نیًا : أن یكون عطفًا على األول (عطف بیان) . إضافةً  إلى أّنه مضاف .ثا

، وذلـك ـ (یـاتیم) األولـىجعل (تیم َعِدّي) نعتًا لوجهًا ثالثًا، هو: )٤(وذكر السیرافي

لــك أن ، وذوجــه ثالــث لــم أعلــم أحــدًا ذكــره ، وهــو قــوي فــي نفســي وعنــديمــن قولــه: "

، مثـل قولنـا : یـا الثاني نعتـًا لـألول )د عمروزی(كون ، فییا زید زید عمرو:تجعل أصله

  .)٥(زید بن عمرو، ثم تتبع حركة األول المبني حركة الثاني المعرب "

                                      
، وفـــي الكامـــل ٨٠م) ، بـــدون طبعـــة ، ص ١٩٦٦هـــو األعشـــى ، والبیـــت فـــي دیوانـــه دار صـــادر بیـــروت ( )١(

  .٣/٤٥٣، والمقاصد النحویة  ٢/٢٤٦،  ١/٨٣، وفي خزانة األدب  ٢/٤٠٧، والخصائص  ١/٢٢٢

  . ٤/٢٢٩المقتضب  )٢(

  . ٤/٢٢٧المرجع السابق  )٣(

هو الحسن بن عبداهللا بن المرزبان ، أبوسعید السیرافي النحوي ، كان دینًا ورعًا ، زاهدًا ، عابدًا، ولـد بسـیراف  )٤(

. ترجمتــه فــي بغیــة الوعــاة  هـــ . مــن مصــنفاته فــي النحــو : (شــرح كتــاب ســیبویه)٣٦٨، ومــات ببغــداد ســنة 

١/٥٠٨ .  

  . ٢/٢٠٦الكتاب هامش  )٥(
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ویوافــق المبــرد أبازیــد فــي علــة نصــب االســم الثــاني ، ولكــن ســیبویه یــرى وجهــًا 

  واحدًا ، وهو : التوكید ال غیر . 

قــال : " ... وهــو  بــن یعــیش مــذهب المبــرد فــي ضــم االســم األول حیــثاوذهــب 

عطـف       إّما بـدًال ، وٕاّمـا منادى مفرد معرفة بـّین باسـم مضـاف،القیاس؛ألن األول 

  .)١(بیان"

، فجــوَّزوا وجهــي النصــب والضــم )٤(، وابــن عقیــل )٣(، والرضــي )٢(وأّمــا الجزولــي

بــن عقیــل یــرى فــي نصــب االســم افــي االســم األول المنــادى دون تــرجیح وجــٍه . ولكــن 

: علـى التوكیـد ، ن ضّم األول كان الثـاني منصـوباً وٍه ، وذلك من قوله : " فإالثاني وج

  .)٥(ة ، أو عطف البیان ، أو على النداء "یل)، أو على البدَأْعني(أو على إضمار 

  االسم الثاني خمسة هي : ومن نص كالمه فوجوه نصب

  النصب على التوكید . وعلیه سیبویه . -١

، )ي تـیَم َعـِديّ نـیـا  تـیُم َأعْ ((َأْعني)، والتقـدیر : النصب على إضمار الفعل  -٢

  وبذلك یكون االسم مفعوًال به .

  النصب على أّنه بدل من االسم األول باعتبار محله . -٣

  . هالنصب على أنه عطف بیان بمراعاة محل -٤

َعـِدّي). علـى أن (تـیم)  یاتیُم  یا تیمَ (منادى بأداة نداء محذوفة . والتقدیر :  -٥

منـادى منصـوب ؛ ألنـه  ؛ ألنه مفرد . و (تـیَم) الثانیـة منادى مبني على الضمولى األ

  مضاف إلى (َعِدّي).

                                      
  . ٢/١٠شرح المفصل  )١(

هــو عیســى بــن عبــدالعزیز بــن یللخــت ، أبوموســى المراكشــي النحــوي . كــان إمامــًا فــي علــم النحــو ، ولغویــًا .  )٢(

،  ٣/٤٢٨ن هـــ . ترجمتــه فــي وفیــات األعیــا٦٠٧وكــان بارعــًا فــي األصــول والقــراءات . مــات بــأزموز ســنة 

، ورأیه في كتابه المقدمـة الجزولیـة فـي النحـو ، تحقیـق وشـرح/ د. شـعبان عبـدالوهاب  ٦/٢٦وشذرات الذهب 

الریاض، بـدون طبعـة ،  -محمد ، راجعه/ د. حامد أحمد نیل ، ود. فتحي محمد أحمد جمعة ، مكتبة الرشد 

  . ١٩٥وتاریخ ص 

  . ٣٥٢ – ١/٣٥١شرح كافیة ابن الحاجب  )٣(

  . ٢/٢٧٣رح ابن عقیل ش )٤(

  . ٢/٢٧٣المرجع السابق  )٥(
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لنصـب الـذي ذهـب وتمیل الباحثة في قـول جریـر : (یـاتیم تـیم عـدي) إلـى وجـه ا

زیـد ؛ وذلـك ألن االسـم الثـاني المكـرر توكیـدًا لـألول ، ال عمـل لـه وال إلیه سـیبویه وأبو 

  یكن مكررًا . كأن لم، تأثیر 

  رم ادى

  :يقال أبو زید : " وقال بعض بني نهشل جاهل

ـــــــــــــــاِرَع الَ  ـــــــــــــــا ُأمَّ َف ـــــــــــــــومِ  َأَال َی   يَتُل

  

  َرَفْعــــــُت ِبــــــِه َســــــَماِعي َعلــــــَى َشــــــيءٍ   *

ـــــــــــــــوِني ِبالمَ    ـــــــــــــــاِرِم َذّكِریَوُك ـــــــــــــــيَك   ِن

  

  َدلَّ َماِجـــــــــــــــَدٍة َصـــــــــــــــَناعِ  يَودلِّـــــــــــــــ  * 

، إنمــا یحــذف مــن المنــادى،  تخفافًا ، وذلــك شــاذحــذف الهــاء اســیریــد :(ُأمَّ َفاِرَعــة) ، ف  

  .)١( ارعة ...."فواألّم هي المناداة ال 

(یــا ُأمَّ فــارَع) . والتــرخیم هــو : ونــص كــالم أبــي زیــد یــدور حــول تــرخیم المنــادى 

  .)٢(حذف أواخر األسماء المفردة تخفیفاً 

على ثالثـة  اً وللترخیم شروط هي : أن یكون االسم منادى ، مفردًا، معرفة ، زائد

، أحرف . قال السیرافي :" االسم الذي یقع علیـه التـرخیم ، شـر طـه أن یكـون منـادى 

وٕان نقــص مــن هـذه الشــرائط شــيء لــم  .علــى أكثـر مــن ثالثــة أحـرف،  معرفــةً ،  اً مفـرد

  . )٣(یجز ترخیمه "

ألن الــذي یحــذف یكــون مــن  ؛ د أّن حــذف الهــاء مــن (فارعــة) شــاذویــرى أبــو زیــ

ــ المنــادى (األم) ألن  ؛أن هــذا الموضــع غیــر مســتوٍف لشــروط التــرخیم ة) ، و ال (فارَع

  الترخیم ال یكون في المضاف إلیه ، بل یكون في األسماء المفردة .

وللكـــوفیین والبصـــریین مســـألة خـــالف فـــي هـــذا الموضـــع ، بعنـــوان : هـــل یجـــوز 

   )٤(ترخیم المضاف بحذف آخر المضاف إلیه ؟ 

                                      
و (الّدُل) : شـكل تُـَدّل بـه . لسـان العـرب مـادة (دلـل) ، و (ماجـدة) : "الماجـد والمجـد  ٣١ – ٣٠النوادر ص  )١(

في كالم العـرب : الشـرف الواسـع ، التهـذیب" . لسـان العـرب مـادة (مجـد) ، و (صـناع) : (امـرأة صـناع الیـد 

  ة بعمل الیدین) . لسان العرب مادة (صنع) . أي: حاذقة ماهر 

  . ٢/٢٣٩الكتاب  )٢(

  . ٢/٢٤٠المرجع السابق هامش  )٣(

  . ١/٢١٤اإلنصاف  )٤(
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لمضـــاف جـــائز ، ویوقعـــون التـــرخیم فـــي آخـــر وذهـــب الكوفیـــون إلـــى أن تـــرخیم ا

آل مـاِل) فـي  (یا  المضاف إلیه ، وذلك نحو قولك : (یا آل عاِم) في یا آل عامٍر ، و

  .  )١(یا آل مالك ، وما أشبه ذلك

ه ســـیبویه مـــن . وعـــد)٢(وذهـــب البصـــریون إلـــى أن تـــرخیم المضـــاف غیـــر جـــائز

  . )٣(ضرورة الشعر في غیر النداء

ین ذهــب الشــاعر فــي ترخیمــه (یــا أّم فــارع) وأراد أن یــرخم وعلــى مــذهب الكــوفی

المضــاف ، ولكنــه أوقــع التــرخیم علــى المضــاف إلیــه . أّمــا أبــو زیــد فتعّصــب لمذهبــه 

  البصري ، ورأى ذلك شاذًا غیر جائز .

الكوفیون لمذهبهم بأن قالوا : " الدلیل على أن ترخیم المضاف جـائز أنـه واحتج 

  .)٤("جاء في استعمالهم كثیراً 

  : )٥(واستشهدوا بقول زهیر بن أبي سلمى

ــــ ــــوا حَ ذُ ُخ ــــْم َی ــــ ا آلَ ّظُك ــــوافَ َم واحْ رِ ِعْك   ُظ

  

  َواِصـــــــَرَنا والـــــــرِّْحُم بالَغْیـــــــِب تُـــــــْذَكرُ أَ   *

  ه حذف التاء للترخیم .(یا آل عكرمة) ، إال أنّ : أراد   

  قول الشاعر :بو 

ـــــأَ  ـــــَب ـــــْرَو ال َتْبُع ـــــْد فَ ا ُع ـــــرّ ُك ـــــِن ُح   ةٍ لُّ اْب

  

ــــــیَ   * ــــــبُ َس ــــــٍة َفُیِجی ــــــي ِمیَت   )٦(ْدُعوُه َداِع

  (أبا ُعْروة).: أراد   

                                      

  . ١/٢١٤اإلنصاف   )١(

  . ١/٢١٤المرجع السابق  )٢(

  . ٢/٢٤٧الكتاب  )٣(

  . ١/٢١٥اإلنصاف  )٤(

، و الكتــــاب ٣١م) ص ١٩٦٤هـــــ/ ١٣٨٤البیـــت لزهیــــر فــــي دیوانـــه ، دار صــــادر ، دار بیــــروت ، بیـــروت ( )٥(

، واللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب  ٢/٣٦١، وشــرح كافیــة ابــن الحاجــب  ٢/١٩، وشــرح المفصــل ٢/٢٧١

، وأســرار العربیــة ، ألبــي البركــات األنبــاري ، تحقیــق/ محمــد بهجــة البیطــار ،  ١/٢١٥، واإلنصــاف ١/٣٤٦

  . ٢١٦م) ، ص ١٩٥٧هـ/ ١٣٧٧مطبعة الترقي بدمشق (

، واللبـاب فـي ٢/٣٦٢، وشرح كافیة ابـن الحاجـب  ٢/١٩، شرح المفصل  ٢/٢٤٧لم ینسب لقائل في الكتاب  )٦(

  .١/٢١٥، واإلنصاف  ٢١٧، وأسرار العربیة ص  ١/٣٤٧علل البناء واإلعراب 
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  : )١(وقول اآلخر

ـــــــــــإِ  ـــــــــــیْ رَ ا تَ ّم ـــــــــــِن ـــــــــــحَ  مَّ أُ  ومَ ي الَی   زِ ْم

  

  يزِ ْمــــــــــجَ ي وَ ِقــــــــــنَ عَ  نَ یْ َبــــــــــ تُ ْبــــــــــارَ قَ   *

  أراد : (أمِّ حمزة) .  

بـن یعـیش مـذهب اویعد سیبویه هذا من ضرورة الشعر في غیر النداء . وذهـب 

ــعكــرَم) ، و (َأ (یــا آلَ : ه فیمــا استشــهد بــه الكوفیــون فــي البصــریین وســیبوی ا ُعــْرَو)، َب

وهذا محمـول عنـدنا علـى الضـرورة ، وحالـه حـال ، وقال :" فرّخم المضاف إلیه فیهما 

أمـــا أبـــو و  )٢(مـــا رّخـــم فـــي غیـــر النـــداء للضـــرورة ، ألن المضـــاف إلیـــه غیـــر منـــادى".

ًا ، فـدل علـى جـوازه ؛ وألّن المضــاف البركـات ، فقـال :" والشـواهد علـى هـذا كثیـرة جـد

  .)٣(والمضاف إلیه بمنزلة الشيء الواحد ، فجاز ترخیمه كالمفرد "

بـن یعـیش اراء مع مذهبهما في هذه المسألة ، وذلك لقـول فوال )٤(وذهب الكسائي

راء إلــى جــواز التــرخیم فــي المضــاف ، ویوقعــون الحــذف علــى فــ:" وذهــب الكســائي وال

  .)٥(رَم"ِعكْ  ا آلَ ا ُعْرَو ، ویَ بَ ا َأیَ  : فیقولونآخر االسم الثاني ، 

ألّنـــه ال توجـــد فیـــه  ؛أمـــا البصـــریون فحجـــتهم فـــي عـــدم جـــواز تـــرخیم المضـــاف 

ــــرخیم . وأّن هــــذه الشــــروط لهــــا اعتبــــار .  وقــــال أبــــو البركــــات : "فــــذهب  شــــروط الت

(یا) ، ـاء بـالنـد ن الترخیم إنما یكون فیمـا یـؤثرأل ؛البصریون إلى أنه ال یجوز ترخیمه 

. وقـال أیضـًا فــي )٦( "فكـذلك ال یجـوز ترخیمــهوالمضـاف لـم یـؤثر فیــه النـداء بــ (یــا) ، 

فیـه البنـاء ولـم یغیـره عمـا كـان النداء لم یؤثر اإلنصاف : " فأما ما كان مضافًا ، فإن 

                                      
اق هو رجز لرؤبة بن العجاج فـي دیوانـه : (مجمـوع أشـعار العـرب) ، تحقیـق/ ولـیم الـورد البروسـي ، دار اآلفـ )١(

ــــاب  ٦٤م) ، ص ١٩٨٠هـــــ/ ١٤٠٠( ٢بیــــروت ، ط  –الجدیــــدة  ، ٩/٦، وشــــرح المفصــــل   ٢/٢٤٧، والكت

، و (العنـق) : ضــرب مـن سـیر الدابــة واإلبـل ، وهــو سـیر ٌمْسـَبِطرٌّ ، لســان العـرب مــادة  ١/٢١٥واإلنصـاف 

  (عنق) . و (الجمز) :  عدو دون الحضر الشدید، وفوق العنق. لسان العرب مادة (جمز).

  . ٢/١٩شرح المفصل  )٢(

  . ١/٢١٥اإلنصاف  )٣(

هو علي بن حمزة بن عبداهللا ، أبوالحسن الكسائي. كان إمام الكوفیین فـي النحـو واللغـة ، وأحـد القـراء السـبعة  )٤(

هــ . ترجمتـه فـي طبقـات النحـویین ١٩٣هــ ، وقیـل :  سـنة ١٨٩المشـهورین ، وكـان أعلـم النـاس ، مـات سـنة 

  . ١٦٤ – ٢/١٦٢. وبغیة الوعاة   ١٣٠ – ١٢٧واللغویین ، ص 

  . ٢/١٩شرح المفصل  )٥(

  . ٢١٦أسرار العربیة ص  )٦(
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أال ترى أنه معرب بعد النداء كما هو معرب قبل النـداء ؟ وٕاذا كـان  ؛علیه قبل النداء 

ـــم یغیـــر المضـــاف ، فوجـــب أال یدخلـــه  التّـــر  ـــداء ل خیم إّنمـــا ســـّوغه تغییـــر النـــداء ، والن

الترخیم ، فصار هذا بمنزلة حذف الیاء في النسب من بـاب ُفَعیلـة وَفِعیلـة ... وٕاثباتهـا 

فــي بـــاب ُفَعیــل وَفِعیـــل ... فــإن الیـــاء إنمــا حـــذفت مــن بـــاب ُفَعیلــة وَفِعیلـــة دون ُفَعیـــل 

غییـر یـؤنس بـالتغییر تر فیه وغّیره بحـذف تـاء التأنیـث منـه ، والثّ ألن النسب أ ؛وَفِعیل 

... وكمـا أّن الحـذف هاهنـا إّنمـا اخـتّص بمـا َغیَّـره النسـب دون غیـره ، فكـذلك الحــذف 

دون المضـاف  –وهو المفـرد المعرفـة  –ها هنا للترخیم ، إّنما یختصُّ بما َغیَّره للنداء 

  .)١(والنكرة"

. وتبــع تــرخیم الضــرورة ، ال تــرخیم المضــاف إلیــه  وحمــل البصــریون ذلــك علــى

كـرة ، وال مضـافًا، وال نعلـم أنـك ال تـرخم ابن جني الذي قـال : "و امن :  البصریین كلّ 

علـم أّن المضـاف االذي قال : "  )٣(وابن الّدهان.  )٢(مشابهًا للمضاف من أجل طولِه"

ًا نـیمـا كـان معرفـة علمـًا مب مـا یـرّخمُ ال یرخم ؛ ألنه لـیس هـو المقصـود فـي النـداء ، وٕان

 وهـذا محمـول عنـدنا علـى الضـرورة ، وحالـه. وابن  یعیش الذي قـال : "...  )٤(للنداء"

ـــه غیـــر منـــادى" ؛ال مـــا رخـــم فـــي غیـــر النـــداء للضـــرورة  حـــ .  )٥(ألن المضـــاف  إلی

ألّنــه ممـا رخـم فــي غیـر النــداء  ؛والعكبـري الـذي قــال : "... أمـا الشـعر فــال حجـة فیـه 

  .)٦(رة ، وأّما المضاف إلیه فهو معرب  غیر منادى"للضرو 

ظـلَّ ، د الترخیم في قول الشاعر : (یا أمَّ فـاِرَع) ویالحظ أّن آخر حرف متبٍق بع

وقال سیبویه فـي ذلـك : "واعلـم أّن الحـرف  .على حركته التي كان علیها قبل الحذف 

ف ، إن كـان فتحـًا الذي یلي ما حذفت ثابت على حركته التـي كانـت فیـه قبـل أن تحـذ

                                      
  . ١/٢١٦اإلنصاف  )١(

 ٢عــالم الكتــب ، ط  -اللمــع فــي العربیــة ، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، تحقیــق/ حامــد المــؤمن ، بیــروت  )٢(

  . ١٧٩م) ، ص ١٩٨٥(

هــ، أو ٤٩٤ بن اإلمـام ناصـح الـدین ابـن الـدهان النحـوي . ولـد سـنة هو سعید بن المبارك بن علي بن عبداهللا )٣(

هــ . ٥٦٩هـ . كان من أعیان النحاة المشهورین بالفضل فـي معرفـة العربیـة . مـات بالموصـل سـنة ٤٩٣سنة 

  . ١/٥٨٧ترجمته في بغیة الوعاة 

  . ١٧٩اللمع هامش ص  )٤(

  . ٢/١٩شرح المفصل  )٥(

  . ١/٣٤٧عراب اللباب في علل البناء واإل )٦(
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ألنَّك لم ترد أن تجعل ما بقـي مـن االسـم اسـمًا ثابتـًا  ؛، أو كسرًا ، أو ضمًا ، أو وقفًا 

في النداء وغیر النداء ، ولكنَّك حذفت حرف اإلعراب تخفیفًا فـي هـذه المواضـع وبقـي 

. ولكـــن )١(الحــرف الـــذي مــا حـــذف علــى حالـــه ؛ ألّنــه لـــیس عنــدهم حـــرف اإلعــراب "

" العـرب فــي التــرخیم وف لغتــین  ، كمـا قــال أبـو الحســن: فیمـا قبــل المحـذ العـرب تــرى

على لغتین ، فمنهم من یقول إذا رّخم حاِرثًا ونحوه: یا َحاِر ، وهو األكثـر فالثـاء علـى 

هــذه اللغــة فــي النیــة ، فمــن فعــل هــذا لــم یجــز عنــده مثــل هــذا فــي غیــر النــداء إال فــي 

  وأنشد سیبویه لجریر : .الضرورة 

ــــــــــــــَحْت حِ الَ أَ  ــــــــــــــ أْض ــــــــــــــاَب   اَلُكُم ِرَماَم

  

ــــــــا  * ــــــــعًة ُأَماَم ــــــــَك َشاِس   َوَأْضــــــــَحْت ِمْن

فأجراه في غیر النداء لما اضّطر ، كما أجراه فـي النـداء ، وهـذا مـن أقـبح الضـرورات   

المعرفـة یحـذف منـه التنـوین ، حـذف أال تـرى أّن المنـادى المفـرد وذلك أّن النداء بـاب 

  .)٢(یات كما حذف التنوین "فحذف في الترخیم أواخر المناد

ونجد أبا زید قد أخفق هنا ، وال یعد هذا من أقبح الضـرورات ، وٕانمـا الوجـه فیـه 

: أن المحبوبــة قــد بعــدت فناداهــا نــداء توجــع لفراقهــا ، فكأنــه التفــت مــن اإلخبــار إلــى 

  حذوف في النیة. م(یا أمامُة) ولذلك نجد الحرف القال : (ُأماما)، یعني:النداء . 

الحسن : " العرب في الترخیم على لغتین" هذا یتعلق بما قبل المحـذوف ال أبو وق

  ، واللغتان هما :

األولـــى : تـــرك مـــا قبـــل الحـــرف المحـــذوف علـــى حركتـــه التـــي علیهـــا كمـــا یـــرى 

حركــــة مــــا قبــــل : " تبقــــى  )٣(ريیم، وقــــال الصــــ )یــــا أّم فــــاِرعَ (ســــیبویه ، وكمــــا فــــي : 

   . وهـــو األكثـــر )٤(دل علـــى المحـــذوف منـــه"قبـــل أن تحـــذف لتـــ المحـــذوف علـــى حالهـــا

                                      
  . ٢/٢٤١الكتاب  )١(

  . ٣١ – ٣٠النوادر ص  )٢(

هو أبومحمد عبداهللا بن علي بن إسحاق الصیمري ، النحوي . أكثر أبوحیان من النقل عنـه . لـه التبصـرة فـي  )٣(

  .٢/٤٩، وبغیة الوعاة  ٢/٢٦هـ . ترجمته في إنباه الرواة ٥٤١النحو . مات سنة 

محمد بن علي بن إسحاق الصـیمري ، تحقیـق/ د. فتحـي أحمـد مصـطفى علـي الـدین،  التبصرة والتذكرة، ألبي )٤(

  . ١/٣٦٦م) ، ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢( ١دمشق ، ط  –دار الفكر 
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ثبوتـه فـال یغیـر  ىكما قال ابن مالك : "األكثر في الترخیم أن یحذف ما یحذف ، وینو 

 قول جریر: ه. وعلی)١(ما بقي"

ــــــــــــــَحْت حِ  ــــــــــــــأَال أْض ــــــــــــــاَب   اَلُكُم ِرَماَم

  

ــــــعًة ُأَماَمــــــا  * ــــــَك َشاِس ــــــَحْت ِمْن   )٢(َوَأْض

رورة الشــعر ، وتــرك المــیم علــى لفظهــا حیــث رّخــم (أَماَمــة) فــي غیــر النــداء لضــ  

  فع . موضع ر مفتوحة ، وهي في 

  : )٣(وكقول اآلخر

ـــــــــــــأَ  ـــــــــــــَؤرُِّقنِ وَحنَ ُب   ي ، َوَطْلـــــــــــــقٌ ٍش ُی

  

ـــــــــــــــــاٌر ، وآِوَنـــــــــــــــــ  *   االَ ًة ُأثَــــــــــــــــــَوَعمَّ

نداء ضرورة ، وقد تركـه علـى لفظـه ، وٕان كـان مرفوعـًا ترخیم (ُأثالة) في غیر ال  

كمـــا یبنـــى االســـم  لثانیـــة : فهـــي البنـــاء علـــى الضـــما وهــذا علـــى اللغـــة األولـــى . أّمـــا .

المنـادى المفـرد علـى الضـم . وقـال الصـیمري : "ویجـوز أن تجعـل مـا بقـي مـن االســم 

األسـماء المفـردة ،  یالـه فتبنیـه علـى الضـم ، كمـا تبنـىبعد المحذوف منه اسمًا على حِ 

 ىیحـذف وال ینـو . ویقـول ابـن مالـك : " وقـد یحـذف مـا )٤(" فتقول : یـا حـاُر  یـا جعـفُ 

  .)٥("لمثله الكائن آخرًا في أصل الوضعآخر ما بقي ما یحّق  ىثبوته فیعط

وهاتــان اللغتــان تســمیان لغــة مــن ینتظــر ، ولغــة مــن ال ینتظــر ، ولغــة االنتظــار 

(یـا حـاِر) و (یـا مـاِل) . ولغـة  ـهي : ترك الحرف المتبقـي بعـد التـرخیم علـى حركتـه كـ

ادى باعتبــاره اســمًا قائمــًا بذاتــه. كــالمفرد المنــ ،ى الضــمتــرك االنتظــار هــي : البنــاء علــ

وتـرك  .یـة المحـذوف ن ، وهـووقال السـیوطي فـي ذلـك: "وفـي المـرخم لغتـان: االنتظـار

                                      

  . ٣/١٣٦٣شرح الكافیة الشافیة  )١(

، ٥٠٢) ، بــدون تــاریخ ، ص ١البیــت فــي دیــوان جریــر ، شــرح / د. یوســف عیــد ، دار الجیــل بیــروت ، (ط )٢(

  . ١/٢١٧، واإلنصاف  ٣٠٢،  ٤/٢٨٢، والمقاصد النحویة  ١/٣٨٩وخزانة األدب 

، وبـال نسـبة فـي الخصـائص  ٢/٤٢١، والمقاصـد النحویـة  ٢/٢٧٠هو عمـرو بـن أحمـر البـاهلي فـي الكتـاب  )٣(

. و (أبــوحنش) و (طلـــق) ، (عمــار) ، و (أثالــة) : جماعـــة مــن قومــه لحقـــوا  ١/٢١٧، واإلنصــاف  ٢/٣٧٨

  . ٤٢٣ – ٢/٤٢٢أتى أول اللیل . المقاصد النحویة بالشام فصار یراهم إذا 

  . ١/٣٦٧التبصرة والتذكرة  )٤(

  . ٣/١٣٦٤شرح الكافیة الشافیة  )٥(
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ا في النحو ، وجـاء علیـه مـا أقواهمنیته ، واألول أكثر استعماًال و  االنتظار ، وهو عدم

  . )٢(" )١(الِ ا مَ وا یَ ادُ نَ وَ قرئ : 

تــرخیم یجــوز لضـرورة الشــعر فــي غیــر النـداء ، فمــن بــاب األولــى أن وٕاذا كـان ال

یجــوز تــرخیم المضــاف لضــرورة الشــعر فــي النــداء ، وهــذا مــا یــراه البصــریون ، وٕالیــه 

  ذهبت الباحثة .

ـــا مـــا استشـــهد الكوفیـــون بـــه فـــال حجـــة فیـــه  ألنـــه محمـــول علـــى أنـــه حـــذف  ؛أّم

  لضرورة الشعر .

  اوب م ال

  الحسن حفظي ُسَمیٌر:: قال : أبو ادر : "وقال ُشَمیر بن الحارث جاء في النو 

ــــــــ ــــــــُت وَ ْن فَ إِ َف ــــــــوا َفِزْع ــــــــو إِ ِزُع   وادُ ْن َیُع

  

ـــــــــــَراٍض َمْشـــــــــــُیُه عَ   * ـــــــــــَف   ٌد َرِجیـــــــــــلُ ِت

  .................................  *  .................................  

.................................  *  .................................  

َراٍض، أي ذو  : َمْشـُیه... وروي : َفَراٍض َمْشُیُه َحَسـٌن َجمیـُل، فرفـع المشـي ، ومعنـاه 

وما أشبه ، ومن نصـب المشـي جعـل  )لیل نائم( ، و )عیشة راضیة: (رضًا ، كقولك 

عنـى ، ی، وهـو حسـن جمیـل ا راٍض  َمْشـَیهُ راٍض خبر لمبتدأ محذوف ، كأنه قـال : فأنـ

  .)٣( المشي ..."

و(راٍض) خبـر ، (َمشیه) بالرفع والنصب . بالرفع على أّنها  مبتدأ : الشاهد في 

بــن یعـــیش : "یجـــوز تقـــدیم خبـــر امقــدم . ویجـــوز تقـــدیم الخبـــر علــى المبتـــدأ كمـــا قـــال 

  )قـائم(ُب عمـرو، واِهـذَ و یـُد ، ٌم زَ ائِ َقـ. فمثال المفرد قولـك : المبتدأ مفردًا كان أو جملة 

  . )٤(و"خبر عن عمر  )ذاهب(، وقد تقدم علیه ، وكذلك  )زید(بر عن خ

                                      
  ) من سورة الزخرف . ٧٧آیة ( )١(

  . ١/٣٦٣. والفرائد الجدیدة  ١/١٨٤همع الهوامع  )٢(

معد للجري ، لیس فیه اضـطراب وال  (وعتد) معناها : شدید تام الخلق ، سریع الوثبة ، ١٢٥ – ١٢٤النوادر  )٣(

رخــاوة . لســان العــرب مــادة (عتــد) . و (الرجیــل) : القــوي علــى المشــي الصــبور علیــه . الســان العــرب مــادة 

  (رجل) . 

  . ١/٩٢شرح المفصل  )٤(
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 .مثـل (قـائم) و (ذاهـب)، (راٍض) علـى المبتـدأ (مشـیه) هذا یجوز تقـدیم الخبـرلو 

خبر لمبتدأ محذوف ، والتقـدیر : (فأنـا راٍض أما (َمْشیه) بالنصب فعلى جعل (راٍض) 

(راٍض) خبــر المبتــدأ ، و (مشــیه) َمْشــُیُه) . فـــ (أنــا) ضــمیر فــي محــل رفــع مبتــدأ ، و 

الــذي عمــل عمــل فعلــه وهــو فعــل منصــوب علــى أنــه مفعــول بــه الســم الفاعــل (راٍض) 

  ثالثي .

وقال ابن الحاجب في تعریـف اسـم الفاعـل ، هـو : "مـا اشـتق مـن فعـل لمـن قـام 

به بمعنى الحدوث ، وصـیغته  مـن الثالثـي المجـرد علـى الفاعـل . ومـن غیـر الثالثـي 

  .)١(لمضارع بمیم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر"على صیغة ا

وال یعمــل اســم الفاعــل إال إذا كــان جاریــًا مجــرى الفعــل فــي اللفــظ والمعنــى ، فــي 

، مطـابق لـه فـي الحركـات و السـكنات اللفظ مثل (َضاِرب) من الفعل (َیْضِرب) ، فإنه

  وفي معنى المضارع سواء كان داًال على الحال أو االستقبال .

عــیش : " اعلــم أن اســم الفاعــل الــذي یعمــل عمــل الفعــل هــو الجــاري بــن یاقــال 

، نـه جـاٍر علیـه فـي حركاتـه وسـكناتهفأل، مجرى الفعل في اللفظ والمعنى ، أ ما اللفظ 

ویطرد فیه ، وذلك نحو َضاِرب ، وُمْكِرم ، وُمْنَطِلق وُمْسـَتْخِرج ، وُمـَدْحِرج ، كلـه جـاٍر 

فـإذا أریـد بـه مـا  .م ، وَیْنَطِلق ، وَیْسَتْخِرج، وُیـَدْحِرج على فعله الذي هو َیْضِرب ، ُیْكرِ 

هــو الحــال واالســتقبال ، صــار مثلــه مــن جهــة اللفــظ والمعنــى فجــرى مجــراه فیــه و أنــت 

ا مـعـراب لمـا بینهوحمل علیه في العمل كمـا حمـل فعـل المضـارع علـى اال سـم فـي اإل

  . )٢(من المشاكلة "

(أل) یعمـل ـفـالمقرون بـ .(أل) ومجرد عنهـا ـواسم الفاعل على قسمین ، مقرون ب

: عمــل فعلــه مطلقــًا ، ســواء كــان ماضــیًا ، أو حاضــرًا ، أو مســتقبًال . والمجــرد مثــل 

  : )٣(طین، ویعمل بشر (راٍض) 

                                      

  . ٣/٤٨٣شرح كافیة ابن الحاجب  )١(

  . ٦/٦٨شرح المفصل  )٢(

/ أبــي محمــد عبــداهللا بــن یوســف بــن هشــام األنصــاري،  شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب ، تــألیف )٣(

ــألیف/ محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد، بــدون  ومعــه كتــاب : منتهــى األرب ، بتحقیــق شــرح شــذور الــذهب ، ت

  . ٣٩٤طبعة وتاریخ ، ص 
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، خالفــــــًا للكســــــائي  .أحــــــدهما : أن یكــــــون للحــــــال أو االســــــتقبال ال الماضــــــي 

  . )٢(وابن مضاء )١(وهشام

  وهي :  ةعلى واحد من أربع وثانیهما : أن یكون معتمداً 

  األول : النفي ، كقوله :

ــــــــــ ــــــــــ اعٍ ا رَ َم ــــــــــذَ  نُ الّ الِخ ــــــــــة نَ مَّ ـــ  *  ٍث اِك ـــ لْ َب ـــوَ  نْ َم ـــیَ  ىَف ـــلَ لِ الخَ  دُ ِج ـــخَ  ی   )٣(یالَ ِل

  الثاني االستفهام ، كقوله :

ــــــــــــ أَ  ــــــــــــجَ اٍو رِ َن ــــــــــــقَ  كُ اُل ــــــــــــ لَ ْت   )٤( ؟الَّ ذُ  اَض َتـــاعْ  كَ بِّـــفـــي حُ  زِّ الِعـــ نَ ِمـــ  *   ئٍ رِ اْم

  .)٥( ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرهِ  : اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى :الثالث 

  .)َمَرْرُت برجٍل َضارٍب زْیداً (م موصوف باسم الفاعل ، كقولك : الرابع : اس

ونجد أّن (َرَاٍض) ینطبق علیه الشرط األول من أّنه اسم دالٌّ على الحـال ، وبمـا 

یه) علـــى أنــــه مفعـــول بــــه؛ ألّن اشـــتراط الحــــال أو أّنـــه دالٌّ علـــى الحــــال نصـــب (مشــــ

االســتقبال ، للعمــل فــي المفعــول ال الفاعــل ؛ لــذلك قــال الرضــي : " إّنمــا اشــترط فیــه 

  .)٦( الحال أو االستقبال للعمل في المفعول ال الفاعل ..."

لـذلك َعِمـل  .(راٍض) : عمال اسم الفاعل المجـرد مسـتوفیة فـي إوبما أن شروط 

  نصب (مْشیه) .َعمل فعله و 

                                      
هو هشام بن معاویة الضریر ، أبوعبداهللا النحوي الكوفي ، أحـد أعیـان أصـحاب الكسـائي ، صـنف (مختصـر  )١(

  .٢/٣٢٨هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٢٠٩) ، و (الحدود) ، و (القیاس) ، مات سنة النحو

هـو أحمـد بـن عبــدالرحمن بـن محمـد بــن سـعید ، ابـن مضــاء اللخمـي ، أبـوجعفر الجبــاني ، القرطبـي. كـان لــه  )٢(

محـدثًا ، مكثـرًا،  تقدم فـي علـم العربیـة ، واعتنـاء وآراء فیهـا ، ومـذاهب مخالفـة ألهلهـا . وكـان مقرئـًا مجـودًا ،

هــ ٥٩٢هـ، ومات بإشبیلیة سـنة ٥١٣قدیم السماع ، واسع الروایة . له مصنفات في النحو . ولد بقرطبة سنة 

  . ١/٣٢٣. ترجمته في بغیة الوعاة 

  . ٣٨٨لم ینسب لقائل في شرح شذور الذهب ص  )٣(

  . ٣٨٩لم ینسب لقائل في شرح شذور الذهب ص  )٤(

  طالق . ) من سورة ال٣آیة ( )٥(

  . ٣/٤٨٥شرح كافیة ابن الحاجب  )٦(
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راویـة روى هذا البیت فـي نـوادره ب )٢(عرابيبن األاأّن  )١(وأوضح صاحب الخزانة

  أخرى هي :

ــــــــ ــــــــإِ َف ــــــــوا َفِزْع ــــــــْن یَ ُت وإِ ْن َفِزُع   واودُ ُع

  

  لُ ْیـــــــــَفـــــــــَراٍض َمْشـــــــــُیُه َحَســـــــــٌن َجمِ   *

. وهــذه )٣(و(حســن) خبــره"،  وقــال: "وعلــى هــذا تقــدیره : فأنــا راٍض ، و(مْشــیه) مبتــدأ   

راٍض َمشــیه حســن جمیــل ، فرفــع : فــوایــة أشــار إلیهــا أبــو الحســن بقولــه : " وروي الر 

ولكــن نجــد أنَّ أبــا الحســن رفــع .  )٤( المشــي ، ومعنــاه : مشــُیه راٍض أي ذو رضــا..."

(مْشیه) على أنه مبتدأ مؤخر خبره مقدم وهو (راٍض) ، بینما رفعه ابن األعرابـي علـى 

(راٍض) عنــد ابــن ـیعنــي أنَّ (مشــیه) ال عالقــة لهــا بــ أنــه مبتــدأ وخبــره (َحَســن)  ، وهــذا

  األعرابي ؛ ألن (راٍض) خبر لمبتدأ محذوف .

  رف ار طاب 

  وقال َعّباس بن ِمرداس: :أبو زیدقال جاء في الّنوادر : "

  اً حَ َحّیــــــًا ُمَصــــــبَّ  َر ِمْثــــــَل الَحــــــيِّ أَ  َفَلــــــمْ 

  

ــــــــا َفَواِرَســــــــ  * ــــــــوَم الَتَقیَن ــــــــا َی   اَوَال ِمْثلَن

ــــــــــىأَ    ــــــــــرَّ َوَأْحَم ــــــــــیْ قِ حَ لْ لِ  َك ــــــــــْنُهمُ َق   ِة ِم

  

ــــــا بِ   *  ــــــَوأْضــــــَرَب ِمنَّ ــــــایُ السُّ   وِف الَقَواِنَس

  .)٥(مْنَك زیدًا ، إنما هو ماَرَأیُت َأْضَرَب ِمْنَك لزیٍد"أضرَب قال : ال یقال : ماَرأْیُت   

و یفهــم مــن نــص كــالم أبــي زیــد أّن (القوانســا) منصــوب بإســقاط حــرف الجــر ، 

فیـــــه نَّــــا بالســــیوف  للقــــوانس) ، وأن لــــیس العامــــل (الــــالم) ، أي : (وَأْضــــَرَب مِ  هــــوو 

. )٦(ل)َعـفْ ، واسـم التفضـیل هـو : اسـم مشـتق علـى وزن (َأ(َأْضَرَب)؛ ألنه اسم تفضیل 

                                      
  . ٢/٣٦٢خزانة األدب  )١(

هو أبوعبداهللا محمد بن زیـاد األعرابـي فإنـه أخـذ العلـم عـن المفضـل الضـبي ، وهـو أحفـظ الكـوفیین للغـة، وقـد  )٢(

أخــذ علــم البصــریین وعلــم أبــي زیــد خاصــة مــن غیــر أن یســمعه منــه ...، وكــان ینحــرف عــن األصــمعي، وال 

  . ٢/٤١١ل في أبي زید إال خیرًا . ترجمته في  المزهر یقو 

  . ٢/٣٦٣خزانة األدب  )٣(

  . ١٢٥النوادر ص  )٤(

: "قـال الدریـدي: القـونس هـو  ٣/٥١٩. و (القوانس) : جمع قونس . وجاء في خزانـة األدب  ٥٩النوادر ص  )٥(

  ه قونس البیضة من السالح". أعلى البیضة ، وقال غیره : قونس الفرس ما بین أذنیه إلى رأسه ، ومثل

  . ٢/٤٩، وشرح األشموني  ١٣٣تسهیل الفوائد ص  )٦(
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ألنه ال  ؛ )٢(، إال أنه ال یقوى قوة اسم الفاعل ، أو الصفة المشبهة )١(فیه معنى الفعل

ؤنــث ، فبعــد عــن شــبه اســم الفاعــل وصــار كاألســماء الجوامــد یثنــى ،وال یجمــع ، وال ی

، وال ینصــب المفعــول بــه  )٤(لــذا فهــو ینصــب التمییــز . )٣(التــي لــم تؤخــذ مــن األفعــال

  . )٥(النحاة عند أكثر

) منصـــوبًا بفعــل مقــدر محــذوف دّل علیــه (َأْضـــَرَب) وقــد جعــل النحــاة (القوانســا

فعـل دّل علیـه  انس مـنانتصـب القـو : " )٦(ا مخالٌف لرأي أبي زید . قـال المرزوقـيذوه

َب) ؛ ألّن أفعـل الـذي وز أن یكـون انتصـابه عـن (َأْضـرَ . وال یجـ )وأْضَرَب ِمّناقوله : (

وأفعل هـذا یجـري  .هو أحسن منك وجهًا  ْن ال یعمل إال في النكرات . كقولك :یتم بمِ 

 لــت : مــا أضــربَ مجــرى فعــل التعجــب ، ولــذلك تعــدى إلــى المفعــول الثــاني بــالالم ، فق

، موضـع حیـث  )٧(َتهُ الَ ِرَسـا اللَّـُه َأْعَلـُم َحْیـُث َیْجَعـلُ مرو ، وقول اهللا تعـالى : عزیدًا ل

  .)٨(مما دل علیه أعلم"(نصب) 

سقاط حرف إب س، قائًال : "ونصب القوانفیوافق أبا زید في رأیه )٩(ريوأما الشنتم

ــمِ  بَ رَ ْضــَأالجــر . والمعنــى : و  ــفْ وٕاعمــال َأ◌َ  .الحــذف هنــا  غوســا سا للقــوانّن ل عمــل َع

                                      
  . ٦/١٠٦، وشرح المفصل  ٣/٢٤٨المقتضب  )١(

ـــاب  )٢( ـــألیف/ عبـــدالقاهر الجرجـــاني، تحقیـــق/ د. كـــاظم بحـــر  ١/٢٠٣الكت ، والمقتصـــد فـــي شـــرح اإلیضـــاح ، ت

  . ١/٥٣٧م) ، بدون طبعة ١٩٨٢المرجان ، دار الرشید . بغداد (

  . ٤/٣٠، وهمع الهوامع  ٦/١٠٦، وشرح المفصل  ١/٢٠٣الكتاب  )٣(

اج ، تحقیـــق/ د. ، واألصـــول فــي النحـــو ، ألبـــي بكـــر محمـــد بــن ســـهل بـــن الســـر  ٢/٤٩معــاني القـــرآن للفـــراء  )٤(

  .  ٢/٥٠وشرح األشموني /  ،  م) ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥( ١ط بیروت، -عبدالحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة

فـي إعـراب القـرآن ، ألبــي البقـاء عبـداهللا بـن الحسـین العكبــري ، تحقیـق/ محمـد علـي البجـاوي، مطبعــة التبیـان  )٥(

، وحاشـیة الصـبان علـى ٢/٦٠، وشرح األشموني  ١/٤٨عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، بدون طبعة وتاریخ 

حاشـیة الخضـري علـى ، و ٢/١٢٧شرح األشموني أللفیة ابن مالـك ، دار الفكـر بیـروت ، بـدون طبعـة وتـاریخ 

  .١/١٣٥م) ، بدون طبعة ١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨شرح ابن عقیل ، دار الفكر بیروت ، (

هـو أحمــد بـن محمــد بـن الحســن ، أبـوعلي المرزوقــي . عـالم بــاألدب ، مـن أهــل أصـبهان ، وكــان معلـم أبنــاء  )٦(

فضـلیات) . مـات سـنة بني بویه فیها . من كتبـه وتصـانیفه : (شـرح دیـوان الحماسـة ألبـي تمـام)، و (شـرح الم

  . ١/٣٦٥، وبغیة الوعاة  ١/١٤١ترجمته في إنباه الرواة  .هـ ٤٢١

) من سورة األنعام ، هذه قراءة جمهور السبعة ، وقرأ ابن كثیر وحفص: (رسالته)  بالتوحید. البحـر ١٢٤آیة ( )٧(

  . ٢١٧ – ٤/٢١٦البحر المحیط 

  . ١/٤١١شرح دیوان الحماسة للمرزوقي  )٨(

هـــ ، كــان عالمــًا ٤١٠ســلیمان بــن عیســى النحــوّي، الشــنتمرّي ، المعــروف بــاألعلم. ولــد ســنة هــو یوســف بــن  )٩(

  .٢/٣٥٦هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٤٧٦بالعربیة ، واللغة ومعاني األشعار ، حافظًا لها . مات سنة 
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: بــن مالــكاویقــول .  )١("تمالــه الحــذف والتخفیــف مــع الضــرورةالفعــل لطــول الكــالم واح

ـــم مجـــرورًا عـــن التفصـــ نحـــو مـــا تعلـــق بأفعـــل علـــى یل "وأجـــاز بعضـــهم أن یكـــون أعل

وعمــرو أجمــع للمــال مــن  ، مــن عمــروِ  فــي الخیــرِ  أرغــبُ  زیــدٌ  : فیقــال ، المتعجــب بــه

  .)٢(زید"

ـــائًال :  ـــن الحاجـــب فیـــرى أّن (أفعـــل) التفضـــیل ال یعمـــل فـــي الظـــاهر ، ق أّمـــا اب

ــا) صــفة لــ ــ) . و(القوانســا) منصــوب بفعــل م(فوارساـ"(وَأْضــَرَب ِمّن ا قــدر كأنــه ُســئل عّم

بــن ا. وقــال  )٣(اهر"ألن أفعــل ال یعمــل فــي الظــ ؛نســا القوا نضــربُ : یضـربون ؟ فقــال 

بـه  مفعـوًال بـه ، فـإن ورد مـا یـوهم نصـب مفعـول لیضـ) التفلَ َعـفْ وال ینصـب (َأمالك : "

 لــیًال علیــه ... ومنــه قولــه تعــالى:بأفعــل نســب العمــل لفعــل محــذوف ، وجعــل أفعــل د

 ُِرَساَلَتهُ  اللَُّه َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعل فحیث هنا لیس بظرف وٕانما هو مفعول بـه وناصـبه ،

  .)٤("علم مكان جعل رسالتهعلم : یفعل مدلول علیه بأعلم ،والتقدیر : واهللا أ

علـم أّن مشـابهة أفعـل التفضـیل للفعـل ضـعیفة ا :"وذهب الرضي مذهبهم ، قائالً 

... وأمــا المفعــول بــه فكلهــم متفقــون علــى أنــه ال ینصــبه ، بــل إن ُوجــد بعــده مــا یــوهم 

 ُهـَو َأْعَلـُم َمـْن َیِضـلُّ َعـنْ ، قـال تعـالى : (أفعل) دال على الفعل الناصب له ـذلك ، ف

وكــذا قولــه ... الشــاهد فیــه  .أي : أعلــم مــن كــل واحــد ، یعلــم مــن یضــل  ، )٥(َســِبیِلهِ 

.  )٦("ال باسم التفضـیل (أْضـَرَب)حذوف مقدر ، قوله : (القوانسا) ، فقد نصبه بفعل م

وقال ابن هشام: "النَّاصب فیه للقوانس فعل محـذوف، ال اسـم تفضـیل محـذوف ؛ ألّنـا 

ـــا بالتقـــدیر مـــن إعمـــال اســـم التفضـــیل المـــذكور فـــي المفعـــول فكیـــف یعمـــل فیـــه  قررن

                                      

ــألیف/ أبــي الحجــاج یوســف بــن ســلیمان بــن عیســى ، األعلــم الشــنتمري )١( ، تحقیــق  شــرح حماســة أبــي تمــام ، ت

ـودان ، دار الفكـر المعاصـر ، لبنـان  ســوریا،   -بیـروت ، دار الفكـر  دمشـق –وتعلیـق/ د. علـي المفضـل حمُّ

  . ١/٤٢٨م) ، ١٩٩٢هـ/ ١٤١٣( ١ط 

  . ٢/٣٩٧شرح التسهیل  )٢(

أمـالي ابــن الحاجـب ، ألبــي عمـرو عثمــان بـن الحاجــب ، دراسـة وتحقیــق/ د. فخـر صــالح سـلیمان قــدارة، دار  )٣(

  .١/٤٦١م) ١٩٨٩هـ/١٤٠٩األردن ، ط ( –لبنان ، دار عمار عمان  –ل بیروت الجی

  .٢/١١٤١، شرح الكافیة الشافیة  ٢/٣٩٧شرح التسهیل  )٤(

  ) من سورة األنعام . ١١٧آیة ( )٥(

  . ٣/٥٣٠شرح كافیة ابن الحاجب  )٦(
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؛ ألنَّ اســم التفضــیل ال ینصــب ویقــول األشــموني : "الناصــب محــذوف . )١( المقــدر؟"

  .  )٢(المفعول به إجماعًا"

ضــرب مقــدرًا ، وقیــل بإســـقاط وهــذا مــا ذهــب إلیــه الســیوطي ، قـــائًال :"نصــبه بی

   .)٣("حذف الفعل دون الحرف: أضرب للقوانس ، ورجح األول بكثرة ، أيالخافض

، نصـب (القوانسـا) بفعـل مقـدر ویالحظ من هـذه اآلراء: أن معظـم النحـاة یـرون 

ن أنــه ینصــب مــ )٤(ال اســم التفضــیل (أْضــَرَب) ، إال مــا نســب  إلــى محمــد بــن مســعود

أیضـًا بقـول  حـتجا، كمـا  )٥( ُهَو َأْهـَدى َسـِبیالبقوله تعالى:  حتجَّ االمفعول به ، وقد 

، قـال األزهـري : " قـال محمـد بـن مسـعود بـن الـذكي فـي كتـاب  )٦(باس بن مـرداسالع

ّن اســم التفضــیل ال یعمــل  فــي المفعــول بــه لــورود الســماع : إالبــدیع : غلــط مــن قــال 

زًا ؛ ألنـــه لـــیس فـــاعًال فـــي ولـــیس تمییـــ ُهـــَو َأْهـــَدى َســـِبیًال بـــذلك ، كقولـــه تعـــالى : 

  .)٧( ًا وقول العباس بن مرداس ..."وجه أحسنُ  ، كما هو في : زیدٌ المعنى

بعــــض النحــــاة أجــــاز أن یكــــون (أفعــــل) هــــو العامــــل لتجــــرده عــــن معنــــى   ولكــــنَّ 

ّن المـراد إ": ویقولـون ، .  بینما یرفض بعض شراح أبیات المفضـل ذلـك  )٨( التفضیل

  . )٩( بالبیت : َأْضَرَب ِمّنا بالسیوف للقوانس، فحذف الالم لضرورة الشعر"

                                      
أشـرف علیـه وراجعـه/ د. مغنـي اللبیـب عـن كتـب األعاریـب/ قـدم لـه ووضـع حواشـیه وفهارسـه/ حسـن حمـد ،  )١(

هــ/ ١٤١٨( ١لبنـان ، ط  –إمیل بدیع یعقوب، منشورات محمد علي بیضـون ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت 

  .  ٢/٦١٨م) ، ١٩٩٨

  . ٢/٢٥٦شرح األشموني  )٢(

 ١لبنـــان، ط –األشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو ، للشـــیخ / جـــالل الـــدین الســـیوطي ، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت  )٣(

  .  ٤/٢٦٠م) ، ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٥(

هو محمد بن مسـعود القزنـي ، هكـذا سـماه أبوحیـان ، وقـال ابـن هشـام : ابـن الـذكي ، صـاحب كتـاب البـدیع،  )٤(

أكثـر أبوحیــان مـن النقــل عنــه ، وذكـره ابــن هشــام فـي المغنــي ، وقــال : إنـه خــالف فیــه أقـوال النحــویین. مــات 

  . ١/٢٤٥هـ ، ترجمته في بغیة الوعاة ٤٢١سنة 

  ) من سورة اإلسراء . ٨٤آیة ( )٥(

هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي ، أبوالهیثم ، مـن مضـر . شـاعر فـارس مـن سـادات قومـه، أمـه  )٦(

الخنساء الشاعرة . ویدعى فارس الُعبید (اسم فرسـه) ، كـان بـدویًا لـم یسـكن مكـة وال المدینـة ، وكـان مّمـن ذّم 

هــ ، لـه دیـوان شـعر . ترجمتـه فـي الشـعر ١٨ات فـي خالفـة عمـر نحـو سـنة الخمرة وحرمها في الجاهلیـة . مـ

  . ١/١٥٠والشعراء 

  . ١/٣٣٩شرح التصریح  )٧(

  . ٢/٦٠شرح األشموني  )٨(

  . ٣/٥١٧خزانة األدب  )٩(
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ولعـّل فیـه رّدًا علـى مـن جـّرد  –ا على تقدیر الفعل ألمـرین أحـدهما وقد اعترضو 

" أّن إضـــمار تضـــرب یفســـد  معنـــى البیـــت إذ مـــراد  –(َأْضـــَرَب) مـــن التفضـــیل أیضـــًا 

الشاعر أنهم ضاربون ، ونحن أضرب  منهم فیحصـل التفضـیل ، ولـو قـال: (نضـرب 

ینصــب المفعــول بــه فكیــف والثــاني : أّن (أْضــَرَب) ال  .القــوانس) لــم یكــن فیــه تفضــیل

یــدل علیــه والــدال  علــى عامــل هــو الــذي یصــح أن یعمــل فــي معمولــه، وٕاذا لــم یصــح 

  . )١( لم یدل علیه"فیه عمله 

ـــة : أّن (القـــوانس) منصـــوب بفعـــل محـــذوف ال   ـــذي تمیـــل إلیـــه الباحث ـــرأي ال وال

القــــوانس منصـــوب عنــــدنا بفعـــل مضــــمر یـــدل علیــــه ابــــن جنـــي : "(أْضَرَب) . قـــال ـبـــ

هـذه فـي (أْضـَرَب) یتناولـه ال یجـوز أن فـرب) ، أي (ضربنا) أو نضرب القـوانس (أض

تعجــب . وأنــت ال تقــول : (مــا ل) هــذه للمبالغــة تجــري مجــرى فعــل ال؛ ألّن (أفعــالبیـت 

، وذلـك لضـعف هـذا الفعـل ، وقلـة تصـرفه ،  زیدًا عمـرًا) حتـى تقـول : لعمـروٍ  أضربَ 

. وهـذا مـا  )٢((عمرًا) بفعل آخـر" فإنما نصبتزیدًا عمرًا)،  ما أضربَ (فإن تجّشمت : 

  .لیه معظم النحاة ذهب إ

ر لل ا (إن) ما  طفا  

  بن الحارث: ئجاء في النوادر : "و قال ضاب

ــــــ ــــــُك َأْمَس ــــــْن َی ــــــدِ المَ بِ  ىَم ــــــهُ یَن   ِة َرْحُل

  

ــــــــــــارَ إِ َفــــــــــــ  *   ًا ِبَهــــــــــــا َلَغرْیــــــــــــبُ ّني َوَقیَّ

ــارًا أیضــًا لغریــٌب، ولــو قــال ، فــإني غریــٌب : قیــار جملــه . أراد    لكــان  نلغریبــا: وٕاّن َقّی

  .)٣("وقیاٌر بالرفع على االبتداء: یجوز أجود ، و 

) و(قیار) ؛ ولذلك كان من األجود لكالم أبي زید أّن ( یفهم من غریب) خبر (إنَّ

ن) . وكــأن أبــا زیــد هنــا أحــس بــأن قــول الشــاعر لــیس جیــدًا، أو أنــه لغریبــا(أن یقــال : 

ي تعبیـــره ؛ ألنـــه خـــالف األصـــول النحویـــة ، فلـــم یعمـــد إلـــى تثنیـــة (غریـــب) ، أخطـــأ فـــ

وألجــل ذلــك حــاول أبوزیــد تصــویبه وتطبیــق القاعــدة النحویــة علــى كالمــه، وتلــك نزعــة 

  بصریة غلبت على أبي زید . 

                                      
  . ٣/٥١٧خزانة األدب   )١(

  .  ٣/٥١٧المرجع السابق  )٢(

  . ٢٠النوادر ص  )٣(
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) ، واختلــف العلمــاء ووا هــذا البیـت بنصــب (قیـارقـد ر وسـیبویه وأبــو زیـد والمبــرد 

بـالرفع  )یـارٌ جـوز (وقهذه الروایة ؛ لذلك قال أبو زید : " ...و یفي تخریج البیت على 

  ".على االبتداء

نه ال یعمـل وعّلل سیبویه النصب ، قائًال :" ... فقد یعلم أن األول قد و قع إال أ

  .)١(وٕاّن قیارًا بها لغریٌب"، فإني بها لغریٌب : وأراد  في اسم واحد نصب ورفع...

هذا مـا ذهـب ف عطف ، عطف جملة على جمله و ومذهب سیبویه أّن الواو حر 

  .)٢(وعمرو" :ن زیدًا منطلٌق وعمرًا ، وٕان شئتإ: " ... وتقول : إلیه المبرد ، قائالً 

بـن ا) موافقـًا لسـیبویه فـي الـرأي ، ویقـول البیـت بنصـب (قیـار )٣(وروى الشـنتمري

) وأخواتهــــا متقــــدمًا علــــى الخبــــ ر ، مالــــك : "یجــــوز نصــــب المعطــــوف علــــى اســــم (إنَّ

مذكور قبل استكمال . وقال األشموني : " أما إذا عطفت على المنصوب ال)٤(ومتأخرًا"

) خبرها تعیّ    .)٥(النصب" ن(إنَّ

) بـالرفع أّما الفرَّاء فیجیز رفع (قیار ) لكن بشرط أال یكون العطف على اسـم (إنَّ

الكســائي  ذا االســم مبنیــًا ال یظهــر إعرابــه . ولكــنقبــل اســتكمال الخبــر إال إذا كــان هــ

 نَّ عبــَداهللا وزیــدٌ إســتحبُّ أن أقــول : أهــذا الشــرط  . قــال الفــراء : "ال یجیــز الرفــع دون 

) ، وقــد قائمــان ، لتبــین اإلعــراب فــي عبــد اهللا ، وقــد كــان الكســائي یجیــزه لضــعف (إنَّ

  .)٦(أنشدوا هذا البیت رفعًا ونصبًا"

فـي : "إّن عمـرًا وزیـٌد ویرى الفراء أّن هذا لیس حجة للكسائي فـي إجازتـه  الرفـع 

اب لـه ، عنـه ال إعـر  ىعنـه ، والمكنـ ىقائمان" ؛ ألّن (قیارا) قـد عطـف علـى اسـم مكنـ

                                      

  . ١/٧٥الكتاب  )١(

  . ٤/١١١المقتضب  )٢(

ــألیف/ أبــي الحجــاج یوســف بــن ســلیمان األعلــم الشــنتمري، قــرأه وضــبط  )٣( النكــت فــي تفســیر كتــاب ســیبویه ، ت

 ١لبنـــــان ، ط  –نصــــه/ د. یحیــــى مــــراد ، منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون ، دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت 

  . ٨٢م) ص ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥(

  . ١/٥١٠شرح الكافیة الشافیة  )٤(

  . ١/٥٠١شرح األشموني  )٥(

  . ١/٣١٢معاني القرآن للفراء  )٦(
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ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهـاُدوا : (الذین) في قوله تعالى  فسهل  ذلك فیه كما سهل من

اِبُئوَن َوالنََّصاَرى ، وهذا أقـوى فـي الجـواز (الصابئون)  . إذا عطفت علیه)١(  ...َوالصَّ

: ) قـــد یقـــال (الـــذیني ال یتبـــین فیـــه الرفـــع فـــي حـــال ، ومـــن (الصـــابئون) ؛ ألنَّ المكنـــ

  .)٢("للذون) فیرفع في حالا(

بـــن مالـــك : " وممـــا یصـــلح االحتجـــاج بـــه للفـــراء والكســـائي علـــى رفـــع اویقـــول 

التوكیــد . فرفــع  )إنَّهــم أجمعــون ذاهبــون(المعطـوف قبــل الخبــر قــول بعــض العـرب : " 

.  )٣(حمــــًال علــــى معنــــى االبتــــداء فــــي المؤكــــد مــــع إنهمــــا شــــيء واحــــد فــــي المعنــــى"

   موافق لهما في الرأي . )٤(والجرجاني

، وأما الرفع فتـوهم علـى بعـد الخبـر النحوي أّن النصب أجود، )٥(بن شقیراویري 

قولـه  ىقائًال : "وقد نصبه قوم، وهو أجود، وٕانما رفعه؛ ألنه توهم علـى بعـد الخبـر علـ

  .)٦(": إنَّه لغریٌب وقیاٌر بها

) بــالرفع ، علــى أنهــا مبتــدأ ، و(لغریــب) خبــر اً (قیــار  )٧(وروى أبــو الحســن الــوّراق

) ؛ ألنَّ الالم یحسن دخولها على خبر (إنَّ  . ) ، ودخولها فـي خبـر المبتـدأ ضـعیف(إنَّ

) ، فأمــا دخولهـــااقــو  فـــي خبـــر  ل : "... وٕانمـــا یحســـن دخـــول هــذه الـــالم فـــي خبـــر (إنَّ

المبتــدأ فضـــعیف ، وٕانمــا یجـــوز ذلــك علـــى تقــدیر مبتـــدأ محــذوف : كأنـــك وقیــاٌر لهـــو 

                                      
  ) من سورة المائدة . ٦٩آیة ( )١(

  . ١/٣١٢معاني القرآن للفراء  )٢(

  . ١/٥١٤شرح الكافیة الشافیة  )٣(

  .٢/٤٤٧الفاخر  )٤(

هـو أحمـد بــن الحسـن بــن العبـاس بــن الفـرج بــن شـقیر النحــوي ، أبـوبكر . فــي طبقـة ابــن السـراج ، روى كتــب  )٥(

هــ. ٨١٧أحمد بن عبید بن ناصر ، روى عنه أبوبكر بن شاذان . له مؤلفات عدیدة . مات سنة الواقدي عن 

  .  ١/٣٠٢ترجته في بغیة الوعاة 

الُمَحلَّــى (وجــوه النصــب) ، صــنفه / أبــوبكر أحمــد بــن الحســن بــن شــقیر النحــوي البغــدادي ، تحقیــق/ د. فــائز  )٦(

  .١٠٤م) ص ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨األردن ، ط ( سوریا ، دار األمل –فارس ، مؤسسة الرسالة بیروت 

هــو محمــد بــن عبــداهللا بــن العبــاس بــن الــوراق ، أبوالحســن النحــوي . كــان عالمــًا بــالنحو وعللــه ، صــنف كتبــًا  )٧(

هــ. ترجمتـه فـي إنبـاه ٣٨١حسانًا مثل : (علـل النحـو) ، و (الهدایـة فـي شـرح مختصـر الجرمـي) . مـات سـنة 

  . ١/١٢٩، وبغیة الوعاة  ٣/١٦٥الرواة 
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ألن حــق الــالم أال تــدخل علــى المبتــدأ ، فلمــا رأیناهــا فــي هــذا البیــت داخلــة  ؛غریــٌب 

  .)١(على الخبر ، دل ذلك على أّن الخبر لألول"

ه رفـــع (قیـــار) ولـــم :" الشــاهد فیـــه أنـــ) بـــالرفع، وقـــالاً (قیـــار  روى الســـیرافي وأیضــاً 

ب بهـا وقیـاٌر . فعطفـه فـإني لغریـإّن) وهـو علـى التـأخیر، كأنـه قال:یعطفه على خبر (

(قیــارًا) یعطــف علــى اســم إّن ، ویكــون (لغریــٌب) خبــر عــن : وى و ویــر . علــى الموضــع

  .)٤(واألزهري )٣(وهذا ما ذهب إلیه المالقي.)٢("أحدهما ، واكتفى به عن خبر اآلخر

  .)٥( بتقدیر : (فإّني بها لغریٌب  وقیاٌر كذلك)رفع (قیار)  ویرى الصیمري أن

ویقول : " قال أبو الحسن علي بن عیسى : ومن زعم أنه عطـف  علـى الموضـع فقـد 

ألنــه ال یعطــف علــى الموضــع إال بعــد تمــام الكــالم ؛ ألنــه حمــٌل علــى التأویــل  ؛غلــط 

، قـائًال : "... بن یعـیشالیه . وهذا ما ذهب إ)٦(قبل التمام فاسد" ،والحمل على التأویل

والمــراد فــإني لغریــب بهــا وقیــاٌر أیضــًا ، فإنــك لــو عطفــت علــى الموضــع قبــل التمــام 

الســـتحال إذ الخبـــر قـــد یكـــون خبـــرًا عـــن منصـــوب  ومرفـــوع قـــد عمـــل فیهمـــا عـــامالن 

  .)٧(فیون"، وهذا محال ، وقد أجاز ذلك الكو مختلفان 

العــاطف قبــل مجــيء  االســم بعــد جیــز بصــري أن ترفــعبــن هشــام: " ال یُ اوقــال 

؛ إنَّ واالبتــداء الخبــر ، نحــو : إّن زیــدًا وعمــرو قائمــان ، لــئال یتــوارد عــامالن ، وهمــا

مرفوعـًا بـه وأجاز ذلك الكوفیون ؛ ألنهم یرون الخبر  .على معمول واحد ، وهو الخبر

  .)٨( قبل دخول (إن) وأخواتها ..."

افي ، والمــــالقي ، ر الســـیكــــل مـــن : ي ، فـــإن رأالســـابقة  بنـــاًء علـــى هــــذه اآلراءو 

  ري فاسٌد؛ ألنه عطف على الموضع .هواألز 

                                      
علــل النحــو ، تــألیف/ أبــي الحســن محمــد بــن عبــداهللا الــوارق ، تحقیــق / د. محمــود جاســم محمــد الــدرویش،  )١(

  . ٢٤٤م) ، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠( ١الریاض ، ط  –مكتبة الرشد 

شــرح أبیــات ســیبویه ، تــألیف/ أبــي محمــد یوســف بــن أبــي ســعید الســیرافي ، حققــه وقــدم لــه / د. محمــد علــي  )٢(

  . ١/٣٧٠م) ١٩٧٩دار المأمون للتراث دمشق، ط (سلطاني ، 

  . ٣٨٨رصف المباني ص  )٣(

  . ١/٢٢٨شرح التصریح  )٤(

  .١/٢١١التبصرة والتذكرة  )٥(

  . ١/٢١١المرجع السابق  )٦(

  . ٦٩ – ٨/٦٨شرح المفصل  )٧(

  . ٣٧٣ – ٣٧٢تخلیص الشواهد ص  )٨(
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راضـیة لیسـت ویرى الرضي : أّن (قیار) مبتدأ محذوف الخبـر ، وأنَّ (الـواو) اعت

. أّمـــــا الشـــــیخ مصـــــطفى )١()فـــــإّني وقیـــــاٌر كـــــذلك بهـــــا لغریـــــبٌ للعطـــــف ، والتقـــــدیر : (

رًا للرفـع ، قـائًال : " غریـٌب: خبـر عـن فیـرى مبـررًا آخـ -مـن المحـدثین  - )٢(الغالیینـي

وقیـار  .اسم (إّن) ، وقیار : مبتدأ محذوف الخبر ، والتقدیر : وقیاٌر غریب بها أیضًا 

ض بجملته بین اسم إّن وخبرها لغرض أّن هـذا . وٕانما قدمه واعتر اسم فرسه أو جمله 

فلـو نصـب  ،الفرس أو الجمـل اسـتوحش فـي هـذا  البلـد ، وهـو حیـوان ، فمـا بالـك بـي 

رائـه شــدة و لـم یكــن مـن  ، (فـإني  وقیـارًا بهــا لغریبـان) بـالعطف علـى اسـم (إّن) فقــال :

  .)٣(تصویره االستیحاش الذي یعطیه الرفع في هذا المقام "

  اوب ب() ا س

  َطة بن الطّماح :فُ جاء في النوادر : " و قال ُعرْ 

ــــــــــنِ َوَخاَدْعــــــــــُت المَ  ــــــــــَة عَ یَّ   اً َك ِســــــــــرَّ ْن

  

  اَعـــــــــــــااَن وال ُروَ وَ َجـــــــــــــَزَع األَ  َفـــــــــــــالَ   *

  ................................  *  ................................  

: أن یكـون أراد ال جـزع لـي ، (فال َجَزَع األواَن) یحتمل أمـرین ، أحـدهما : ...  وقوله 

علیـك . ویبنـي   َس أْ ال بَ  یرید : ، َس أْ ألّن علیه دلیًال ، كما یقول : ال بَ  فحذف الخبر ؛

ة حـذف التنــوین وهــذا خمســة عشـر ، فلهــذه العلــكا اسـمًا واحــدًا مــال مـع (جــزَع) فیجعله

ثـم حـذف  ،جزعـاً  فـال أجـزعُ  :وقد یجوز أن یكون أراد .ة ال ضرورة فیه جید في العربی

اه اُهللا وال : ال سـقْعیـًا ، یریـدون رَ یًا وال قْ الفعل لعلم السامع ، كقولهم في الدعاء : ال سَ 

                                      

  . ٤/٣٧١شرح كافیة ابن الحاجب  )١(

هـــ/ ١٣٠٣د ســلیم الغالیینــي ، شــاعر مــن الكتــاب والخطبــاء . مولــده ووفاتــه ببیــروت (هــو مصــطفى بــن محمــ )٢(

م) ، لـــه : (نظـــرة فـــي اللغـــة واألدب) ،  و (جـــامع الـــدروس العربیـــة) ، ودیـــوان ١٩٤٤هــــ/ ١٣٦٤ –م ١٨٨٦

  . ٧/٢٤٤شعري . ترجمته في األعالم 

یخ مصـطفى الغالیینـي ، ضـبطه وخـّرج آیاتـه جامع الدروس العربیة ، موسوعة في ثالثـة أجـزاء ، تـألیف/ الشـ )٣(

 -وشواهده الشعریة/ د. عبدالمنعم خلیل إبراهیم ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیـة بیـروت 

  . ٢/٢٢٤م) ، ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١( ١لبنان ط 
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ضــُطرَّ اها وســكون الــالم التــي بعــدها لمــا نو ؛ لســك، وحــذف التنــوین مــن (جــزع)  رَعــاه

  .)١( ف المد واللین ..."و تشبیهًا بحر 

(ال) النافیـــة ـوالـــذي یفهـــم مـــن نـــص أبـــي الحســـن أّنـــه یتحـــدث عـــن المنصـــوب بـــ

ــــى الجملــــة ) وأخواتهــــا ، أي تــــدخل عل  للجــــنس وهــــو (جــــزع) ، و(ال) تعمــــل عمــــل(إنَّ

تنصــب المبتــدأ ، وترفــع الخبــر ، واســمها هنــا (جــزع) ، وخبرهــا یحتمــل أن ، و االسـمیة 

(لــي) ، وحـذف منهــا التنـوین ؛ ألنهــا تشـبه (خمســَة عشـَر) فــي : یكـون محــذوفًا تقـدیره 

منصـــوب بفعـــل  )ال ســقیًا وال رعیـــاً ـ (ویحتمـــل أن تكـــون (ال جــزَع) للـــدعاء كـــ .البنــاء  

  لتقاء الساكنین .التنوین منها ال، وحذف محذوف قبل مجيء (ال) 

وذهب سیبویه إلـى أن (ال) :" تعمـل فیمـا بعـدها فتنصـبه بغیـر تنـوین ، ونصـبها 

(ال) إذا وقعــت علــى  علــم أنّ ا. وقــال المبــرد : "  )٢(لمــا بعــدها كنصــب إن لمــا بعــدها"

أذكـــره لـــك : إنمـــا وضـــعت األخبـــار مـــا نكـــرة نصـــبتها بغیـــر تنـــوین ، وٕانمـــا كـــان ذلـــك ل

رجـل بعینـه ، وٕانمـا  م تقصـد إيلـ  )فـي الـدار ال رجلَ (قلت :  االستفهام . إذلت جوابا

لــك : هــل مــن رجــل فــي هــذا الجــنس وكبیــره . فهــذا جــواب قو صــغیر  نفیــت عــن الــدار

المبرد أّن(ال) إذا دخلت على اسم نكرة نصبته بغیر تنـوین  . ویفهم من نص)٣(الدار؟"

ــذلو (جــزع، ، وهــذا مــا یقــع علــى (ال جــَزَع)  ك حــذف منــه التنــوین بــل ) اســم نكــرة ؛ ل

(خمسَة عشـَر) ، كمـا علـل سـیبویه : " وتـرك التنـوین لمـا تعمـل فیـه الزٌم ؛ ـب تشبیهًا له

ألنها ُجعلت وما عملت فیـه  بمنزلـة اسـم واحـد نحـو خمسـَة عشـَر ؛ وذلـك ألنهـا ُتشـبه 

ال تعمـل إال ألنهـا  ؛مجـراه  يسائر ما ینصـب  ممـا لـیس باسـم ، وهـو الفعـل ومـا أجـر 

و(ال) وما تعمل فیه في موضع ابتداء ، فلما خولـف بهـا عـن حـال أخواتهـا . في نكرة 

ال  هــا. وســبب دخولهــا علــى النكــرة ؛ ألن )٤(خولــف بلفظهــا كمــا خولــف بخمســَة عشــَر"

یـذكر بعــدها شـیئًا بعینــه إذا كانــت عاملـة ، لــذلك ُجعلـت ومــا دخلــت علیـه بمنزلــة اســم 

، و(ال) واسمها في موضـع االبتـداء، كمـا قـال سـیبویه : "واعلـم (خمسَة عشَر) ـواحد ك

                                      
  . ١١٧النوادر ص  )١(

  . ٢/٢٧٤الكتاب  )٢(

  . ٤/٣٥٧المقتضب  )٣(

  . ٢/٢٧٤الكتاب  )٤(
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فـالكالم  ؟موضـع ابتـداء ، كمـا أنـك إذا قلـت : هـل مـن رجـلٍ  فـيال وما عملت فیه  أنّ 

  . )١(بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ "

وأبــي  ،خالفــًا للمبــرد.  )٢(والفتحــة فــي (ال رجــَل) عنــد الزجــاج والســیرافي إعرابیــة

؛ ألنهــم ذهبــوا إلــى أن (ال) مــع (رجــَل) صــارتا اســمًا واحــدًا  )٣(وابــن یعــیش، الحســن 

وٕانمـا وقـع االخـتالف بیـنهم إلجمـال ، عشَر) ؛ لذلك الفتحة فتحة بناء  (خمسةَ ـمركبًا ك

. ونصـــبها لمـــا بعـــدها فتنصـــبه بغیـــر تنـــوین  ها(ال)  تعمـــل فیمـــا بعـــد: "قـــول ســـیبویه 

ومــا عملــت الزم ؛ ألنهــا جعلــت لمــا تعمــل فیــه تــرك التنــوین و  كنصــب إن لمــا بعــدها ،

تنصــبه فــأّول المبــرد قــول ســیبویه: " .)٤(، نحــو : خمســَة عشــَر"فیــه بمنزلــة اســم واحــد 

لكنــه بنــي بعــد ذلــك ، فحــذف منــه التنــوین للبنــاء ، "بأنهــا نصــبته أوًال ، ،  "بغیــر تنــوین

: قـال  وعّلل الزجاج لوجه اإلعـراب بـأن .)٥(كما حذف في (خمسَة عشَر) للبناء اتفاقًا"

أنه معرب ، لكنه مع كونه معربًا ، مركب مع عاملـه ال ینفصـل عنـه ، كمـا "بل مراده 

ال ینفصل (عشَر) من (خمسَة) ، فحذف التنوین مع كونه معربـًا لتثاقلـه بالتركیـب مـع 

  .)٦(عامله "

واألولـى مـا ذهـب إلیــه المبـرد وأبـو الحسـن وابــن یعـیش ؛ ألن حـذف التنـوین فــي 

: بـن یعـیشاقال یر اإلضافة والبناء غیر معهود . السم المنون ، لغحالة الوصل من ا

، وال غالَم على الفتح ، نحو : ال رجَل عندك "... أن حكم النكرة المفردة بعد ال البناء

  .)٧("حركة بناء نائبة عن حركة اإلعرابلك ، وهي 

ویه ویـرى سـیب .(لـي) : وذكر أبو الحسن احتمال حـذف خبـر (ال جـَزَع) وتقـدیره 

"... والــذي مــان) أو (مكــان)، حینمــا قــال:(ز : خبــر (ال) أو إظهــاره  وتقــدیره  إضــمار

لك ال وكــذ .یبنــى علیــه فــي زمــان أو فــي مكــان ، ولكنــك تضــمره ، وٕان شــئت أظهرتــه

                                      
  . ٢/٢٧٥اب  الكت )١(

  . ٢/١٨٥شرح كافیة ابن الحاجب  )٢(

  . ٢/١٠٠شرح المفصل  )٣(

  .  ٢/٢٧٤الكتاب  )٤(

  . ٢/١٨٥شرح كافیة ابن الحاجب  )٥(

  . ٢/١٨٥المرجع السابق  )٦(

  . ٢/١٠٠شرح المفصل  )٧(
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. وعلــى هــذا )١("ٍ ال رجــل فــي مكــان ، وال شــيء فــي زمــان :رجــَل وال شــيَء ، إنمــا تریــد

: د وصـحیح ، ویصـیر الكـالم ) وار بـر (ال جـَزعَ فإّن احتمـال األمـر األول فـي حـذف خ

  فال َجَزع لي األوان) فهذا أبین .(

ألمر الثاني الذي یحتمله أبـو الحسـن مـن أّن جـزع منصـوب بفعـل قبـل مجـيء وا

(ال سـقیًا وال رعیـًا) : وعلى ذلك فالفتحة لیسـت آتیـة مـن عمـل (ال) مثـل ، (ال) النافیة 

عـاُه اُهللا رعیـًا) ، وكـذلك ( ال أجـزُع جزعـًا) علـى ر  ) و (ال(ال سقاُه اُهللا سقیاً : ، والمراد 

أن (جزعًا) مفعول مطلق منصوب بالفعل (أجزُع) ، ثم حذف الفعل فصار (ال جزعًا) 

. الســـاكنین (ال جزعـــًا األوان) ، فصـــار (ال جـــزَع)  لتقـــاءال، ومـــن ثـــم حـــذف التنـــوین 

ه التي كـان علیهـا قبـل ه عن حالذلك في (باب ما إذا لحقته (ال) لم تغیر  وذكر سیبویه

قائًال: "  وذلك ألنها لحقـت مـا قـد عمـل فیـه غیرهـا ، كمـا أنهـا إذا لحقـت ، ) أن تلحق

 األفعـال التـي هــي بـدلٌ  منهـا لــم تغیرهـا عـن حالهــا التـي كانـت علیهــا قبـل أن تلحــق .

ــًا وال َأ ًال وال ســقیًا ، وال ة وال شــكْهــًال ، وال كراهــًة ، وال مســرّ ... وذلــك قولــك : ال َمْرَحَب

ــًا و، وال هنیئــًا ، َرعْ  ــًا َی صــارت (ال) مــع هــذه األســماء بمنزلــة اســم منصــوب  .وال مریئ

وأیضًا ذكر المبرد هذا  . )٢( لیس معه (ال) ؛ ألنها أجریت مجراها قبل أن تلحق (ال)"

الفعـل له ؛ ألنه قد عمل فیـه اعن ح هر یّ ما إذا دخلت علیه (ال) لم ُتغ" الموضع قائًال :

، ًا ، وال مْرَحبـًا قولك : ال َسْقیًا وال َرْعی حرف عامالن . وذلك فلم یجز أن یعمل في .

أفعل هـذا وكرامـًة ،  الكالم كان قبل دخول (ال) ألنَّ  ؛ًة كرامًة ، وال مسرّ  وال أهًال ، وال

) لم تغیـره الفعل فلما دخلت علیه (ال نصبهسرُّك ، فإنما ُمك ، وَأرِ كْ وأُ :  أي، ، ومسّرًة 

")٣(.  

 

  

 

                                      
  . ٢/٢٧٥الكتاب  )١(

  . ٢/٣٠١المرجع السابق  )٢(

  . ٤/٣٨٠المقتضب  )٣(
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الث
َّ
  املبحث الث

  ارورات

  إ اء إ اوف ارادف

  جاء في النوادر : "وقال الراجز : 

ـــــــــــولِ  ـــــــــــُز الَحُج ـــــــــــا ِمْقَل ـــــــــــُز ِفْیَه   َیْقُل

  

  َبْغَیـــــــــًا َعَلـــــــــى ِشـــــــــقَّْیِه َكالَمْشـــــــــُكولِ   *

ــــــــــــــــٍف َموُصــــــــــــــــولِ    ــــــــــــــــطُّ َالَم َأِل   َیُخ

  

  ِلیـــــــــــلِ والــــــــــزَّاَي والـــــــــــرَّاَء أیََّمـــــــــــا َتهْ   * 

  َخطَّ َیِد الُمْسَتْطِرِق الَمْسُؤولِ   

  أبوحاتم : المستطرق یصف جندبًا . 

قـال أبوالحســن : أخبرنــا العبــاس أحمــد بــن ثعلـب أّنــه عنــى ُغرابــًا . قــال : وِمْقَلــٌز 

وِمْقَزل واحد كأنه عنده مقلوب . والَقَزُل : أسوأ العرج .وقد روي لي : (ِمْقَلُز الَحُجوِل) 

رت لــك ، وال وجــه لــه عنــد أهــل العربیــة ؛ ألن المقلــز هــو الحجـــول، وال علــى مــا ذكــ

یضاف الشيء إلى نعته ألنه هـو . والرفـع فـي الحجـول أجـود وٕان كـان الشـعر یصـیر 

  . )١(ُمْقوى

ذهـب أبوالحسـن إلـى عـدم إضـافة االســم (مقلـز) إلـى صـفته (الحجـول) ؛ ألنهمــا 

  شيء واحد . 

م أّن إضـافة االسـم إلـى االسـم إیصـاله إلیـه وقال ابن یعیش عن اإلضافة : "اعلـ

  . )٢(من غیر فصل ، وجعل الثاني من تمام األول لیتنزل منه منزلة التنوین"

  وتنقسم اإلضافة إلى نوعین: 

  أولهما : اإلضافة المحضة (المعنویة) . 

وثانیهمـــا : اإلضـــافة غیـــر المحضـــة (اللفظیـــة). ولهـــا أربعـــة أضـــرب ، منهـــا : 

، وهـذا الضـرب هـو الـذي یهمنـا؛  )٣(الصـفة ، نحـو : صـالة األولـى إضافة االسم إلـى

  ألن الكالم یدور حول إضافة االسم إلى الوصف المرادف. 

                                      
، و (الجنــدب) : ضــرب مــن الجــراد . و  ١/٥٦، هــذه األبیــات فــي خزانــة األدب  ١٦٧ – ١٦٦النــوادر ص  )١(

(الِمقلـز) : أراد بــه الجنــدب أو الغــراب . (الحجــول) : صـفة الجنــدب أو الغــراب. (البغــي) : االختیــال والمــرح. 

  و(المشكول ): الذي في رجلیه شكال.  و(المستطرق) : الكاهن الذي یطرق الحصى بعضه ببعض. 

  . ٢/١١٨شرح المفصل  )٢(

  . ١٣٦اللمع هامش ص   )٣(
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  ونجد أنَّ النحاة اختلفوا في إضافة االسم إلى صفته على مذهبین: 

المذهب األول : هو مذهب الكوفیین ، وذهبوا فیه إلى جواز إضافة الشيء إلى 

ف اللفظـــان ، واســــتدلوا لمـــذهبهم بمجــــيء هـــذا فــــي كتـــاب اهللا وكــــالم نفســـه، إذا اختلــــ

و (الیقـین) فـي  . )١( ِإنَّ َهـَذا َلهُـَو َحـقُّ اْلَیِقـینِ العرب، فمـن كتـاب اهللا قولـه تعـالى : 

َوَللـــدَّاُر اْآلِخـــَرُة المعنـــى نعـــت (للحـــق) ؛ ألنَّ األصـــل فیـــه : (الحـــق الیقـــین) وقولـــه : 

 وقولـه )لدار اآلخـرة(ا :)  في المعنى نعت (للدار) ، واألصل فیه.و (اآلخرة )٢( َخْیرٌ 

(الحــب) فــي المعنــى هــو (الحصــید) ، وقــد ، و )٣( َجنَّــاٍت َوَحــبَّ اْلَحِصــیدِ :  تعــالى

  : )٤(أضافه إلیه ، وقول الشاعر 

  ودُ ىِّ َیـــــــــــأْ ِبـــــــــــرْ َب الغَ اِنـــــــــــجَ  ّربَ َقــــــــــوَ 

  

ــــــَعاَرا  * ــــــَب الشِّ ــــــْیِل واْجَتَن ــــــَدبَّ السَّ   )٥(َم

أنـــه أضـــاف اســـم إلـــى اســـم آخـــر بمعنـــاه (جانـــب : والشـــاهد فیـــه عنـــد الكـــوفیین   

أنَّ الكـالم علـى تقــدیر  الغربـي) ، بینمــا یـرى البصـریونالغربـى) ؛ ألن (الجانـب) هـو (

، فهــو مــن  )جانــب المكــان الغربــي(لمــا جعــل مضــافًا ، أي :  اً مضــاف یكــون موصــوف

لــى رأس هــؤالء الكــوفیین الفـــراء ، وع )٦(بــاب حــذف الموصــوف وٕاقامــة الصـــفة مقامــه

ــا )٧( َوَللــدَّاُر اْآلِخــَرُة َخْیــرٌ الــذي قــال فــي تفســیر قولــه تعــالى :  : "جعلــت الــدار هاهن

مـــا ومثلـــه م الموضــع.اســمًا ، وجعلـــت اآلخـــرة مــن صـــفتها ، وأضـــیفت فــي غیـــر هـــذا 

                                      
  ) من سورة الواقعة . ٩٥آیة ( )١(

  ) من سورة األنعام . ٣٢آیة ( )٢(

  ) من سورة ق . ٩آیة ( )٣(

وهــالل  –هــو الراعــي النمیــري والبیــت فــي كتابــه : شــعر الراعــي النمیــري ، دراســة وتحقیــق / نــوري حمــودى  )٤(

. أنشــد ابــن  ١/٢٥٣، و اإلنصــاف  ٧١م) ، ص ١٩٨٠هـــ/ ١٤٠٠ط ( نــاجي ، مطبعــة المجمــع العراقــي ،

منظور هذا البیت في لسان العـرب مـادة (دبـب) ، و(شـعر) ولـم ینسـبه ألحـد ، وذكـر أن البیـت یصـف حمـارًا 

وحشیًا. (مدب السیل) : موضع جریه ، ویقال : (تنح عن مـدب السـیل) . و (الشـعار) : هـو الشـجر الملتـف 

ي لین ووطاء من األرض یحلـه النـاس ویسـتدفئون فـي الشـتاء و یسـتظلون بـه فـي الغـیظ . . وقیل : ما كان ف

  ویقول ابن منظور : (اجتنب الشجر مخافة أن یرمى فیها ولزم مدرج السیل) ؛ ألن الصیادین یبتعدون عنه . 

  (بتصرف) .  ٢٥٣ – ١/٢٥٢اإلنصاف  )٥(

  . ٢/٢٧٣المرجع السابق  )٦(

  ألنعام . ) من سورة ا٣٢آیة ( )٧(
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لحـق هـو الیقـین ، وا )١(ِإنَّ َهـَذا َلهُـَو َحـقُّ اْلَیِقـینِ : یضاف إلى مثله في المعنـى قولـه

والبارحـة األولـى . ومنـه یـوم  أتیتك بارحة األولى ، :كما أنَّ الدار هي اآلخرة ، وكذلك

س، ولیلـــة الخمیس،یضـــاف الشـــيء إلـــى نفســـه إذا اختلـــف لفظـــه ، كمـــا اختلـــف یالخمـــ

والیـوم والخمـیس ، فـإذا اتفقـا لـم تقـل العـرب هـذا حـق ، الحق والیقین ، والدار واآلخـرة 

یقـــین الیقـــین؛ ألنهـــم یتوهمـــون إذا اختلفــــا فـــي اللفـــظ أنهمـــا مختلفـــان فــــي  الحـــق ، وال

  . )٢(المعنى"

 ًا،ســلیم اً لغویــ فــالفراء یجیــز إضــافة الشــيء إلــى نفســه للتخفیــف ، ویــراه اســتعماالً 

ویتحمس لهـذا المسـلك ویؤكـده فـي مـواطن عـدة مـن كتابـه المعـاني. قـال : "إن العـرب 

  من الطویل :  )٣(اختلف اللفظان ، كقولهتجیز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 

ــــقُ فَ  ــــُت انْ ْل ــــنْ َوا عَ ُج ــــَه ــــا الجِ ا َنَج ــــهُ ْل   ِد إنَّ

  

  اِرُبـــــــهْ غَ اٌم وَ نَ ا َســــــَهــــــنْ ا مِ ُكمَ یْ ِضــــــرْ یَ سَ   *

  . )٤("جا هو الجلدوالنَّ   

المــذهب الثـــاني : ذهــب البصـــریون إلـــى أنــه ال یجـــوز ، واســتدلوا لمـــذهبهم بـــأنَّ 

لتخصـیص، والشـيء ال یتعـرف بنفسـه؛ ألنـه لـو كـان فیـه اإلضافة یراد بهـا التعریـف وا

وهـذا مـا ذهـب إلیـه أبوالحسـن فـي إضـافة (مقلـز)  . )٥(تعریف لما احتاج إلى اإلضـافة

  إلى (الحجول) . 

قـال : "... الرابـع  نومن هؤالء البصریین المبرد الذي حكى عنه ابن السراج حـی

فة وأضـیف إلـى االسـم، وذلـك : ما كان حقه أن یكون صفة لـألول: فـإن یـُك مـن الصـ

نحو : صالة األولى ، ومسجد الجامع ، فمن قال هـذا ، فقـد أزال الكـالم عـن جهتـه ؛ 

                                      
  ) من سورة الواقعة  . ٩٥آیة ( )١(

  . ٣٣١ – ١/٣٣٠معاني القرآن للفراء  )٢(

، وألبـي  ٣٥٩ – ٤/٣٥٨البیت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابـت ، أو ألبـي الغمـر الكالبـي فـي خزانـة األدب  )٣(

  ، وبال نسبة في لسان العرب مادة (نجا) .  ٣/٣٧٣الجراح في المقاصد النحویة 

. وهذا البیت الـذي استشـهد بـه نسـب لعبـد الـرحمن بـن حسـان بـن ثابـت، أو  ٢/٢٧٥ح كافیة ابن الحاجب شر  )٤(

ألبــي الغمــر الكالبــي ، وقــد نــزل عنــده ضــیفان فنحــر لهمــا ناقــة ، فقــاال : إنهــا مهزولــة ، فقــال معتــذرًا لهمــا: 

: مـا بـین السـنام والعنـق ، ویریـد: (فقلت انجوا.. الخ) . و (النجا) مـا سـلخته عـن الشـاة والبعیـر . و (غاربـه) 

  .٢/٢٢٣وقشرا عنها لحمها وشحمها  كما یقشر الجلد ، فإنها سمینة . خزانة األدب 

  (بتصرف) .  ٢٥٣ – ٢٥٢/ ١اإلنصاف  )٥(
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الصــالة األولــى ، والمســجد الجــامع ، ومــن أضــاف فجــواز  :ده حــألن معنــاه النعــت و 

إضافته على إرادة : هذه صالة الساعة األولى ، وهـذا مسـجد الوقـت الجـامع أو الیـوم 

وهو قبیح بإقامته النعـت مقـام المنعـوت، ولـو أراد بـه نعـت الصـالة والمسـجد الجامع ، 

ألنـك ال تضـیف الشـيء إلــى نفسـه ، وال تقـول : هــذا  ؛كانـت اإلضـافة إلیهـا مســتحیلة 

بینمـــا نجـــده یقـــول فـــي  . )١(، والعاقـــُل هـــو زیـــٌد ، وهـــذا قـــول أبـــي العبـــاس"زیـــٌد العاقـــلِ 

ألنَّ ُكـــال ال یقـــوم فـــي هـــذا الموضـــع ، وال المقتضـــب : "وال یجـــوز مـــررت بزیـــد كلـــه ؛ 

یجوز : مررت بأخویك اثنیهما؛ ألن االثنین همـا الهـاء والمـیم والشـيء ال یضـاف إلـى 

وأبــوعلي الفارســي الــذي قـــال : "... والرابــع : إضــافة االســم إلــى الصـــفة، .  )٢(نفســه"

ألصـل وذلك نحـو : صـالة األولـى، ومسـجد الجـامع ، فهـذا كـالم مخـرج عـن حـده ، وا

صــالة  :الصــالة األولــى ، والمســجد الجــامع، فمــن أضــاف فینبغــي أن یكــون أراد :فیــه

الیــوم الجــامع ، وقــال الســاعة األولــى مــن زوال الشــمس، ومســجد الوقــت الجــامع ، أو 

والجرجـاني الـذي قـال : (اعلـم .  )٤(..." )٣( ِخـَرةُ ِإْن َكاَنْت َلُكـُم الـدَّاُر اآلُقْل تعالى : 

لقــول فــي هــذا أنَّ الموصــوف والصــفة شــيء واحــد ، فــإذا قلــت : جــاء زیــٌد أنَّ جملــة ا

الظریف ، لم یكن الظریف غیر زید ، فكما ال یجوز إضـافة الشـيء إلـى نفسـه ، نحـو 

أن تقول : زید زید ، أو زید أبي عبـداهللا ، وأبوعبـداهللا كنیتـه ألجـل أن اإلضـافة یطلـب 

نفسـه؛ ألنـه إن كـان فیـه تعریـف كـان منها التعریف والتخصیص ، والشـيء ال یعـرف ب

مســتغنیًا عــن اإلضــافة ، وٕان كــان عاریــًا منــه كــان أذهــب فــي اإلحالــة ، إذ ال یصــیر 

شیئًا آخر بأن ال یضاف اسمه إلى اسمه، وٕاذا ثبت هذا علمت أن جمیع ما ذكره مـن 

وجانب الغربي، ال یصح حمله على ظـاهره ، ، قولهم صالة األولى ، ومسجد الجامع 

 ومسجد الیوم الجـامع ..." التقدیر على ما ذكره من قوله : صالة الساعة األولى، وأنّ 

. والزمخشري الذي قال : "وال یجوز إضافة الموصوف إلى صـفته وال الصـفة إلـى  )٥(

                                      
  .  ٨/ ٢األصول في النحو  )١(

  . ٣/٢٤١المقتضب  )٢(

  ) من سورة البقرة . ٩٤آیة ( )٣(

  .  ٨٩٤ – ٢/٨٩٣المقتصد  )٤(

  . ٨٩٥ – ٢/٨٩٤قتصد  الم )٥(
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موصوفها ، وقالوا : دار اآلخرة، وصالة األولى ، ومسجد الجامع ، وجانـب الغربـي ، 

، ومســجد اة اآلخــرة ، وصــالة الســاعة األولــىر الحیــوبقلــة الحمقــاء ، علــى تأویــل : دا

ـــال : "وال یجـــوز أن تضـــیف مســـجد إلـــى  )٢(العلـــوي.  )١( الوقـــت الجـــامع ..." الـــذي ق

هـذا زیـد  :لى نفسه ، ال تقـوللى األولى، ألنَّ الشيء ال یضاف إالجامع ، وال صالة إ

ا الصــفة مقامــه ، العاقــل، فلّمــا تعــّذر ذلــك قــدروا موصــوفًا ثــم حــذفوا الموصــوف وأقــامو 

وأبوالبركــات الــذي  . )٣( والتقــدیر : صــالة الســاعة األولــى، ومســجد الیــوم الجــامع ..."

: ولـدار اآلخـرة خیـر : "فمن قـرأ )٤( َوَللدَّاُر اْآلِخَرُة َخْیرٌ قال في تفسیر قوله تعالى : 

ــدار الســاعة اآلخــرة خیــر ، والبــد  شــيء ال مــن هــذا التقــدیر؛ ألنَّ ال، كــان تقــدیره ، ول

ــــةیضــــاف إلــــى صــــفته ، فوجــــب تقــــدیر   موصــــوف محــــذوف، وهــــذه اإلضــــافة فــــي نی

 )٦(وابـن الشـجري .)٥(، وال یكتسب المضاف من المضاف إلیـه التعریـف ..."االنفصال

الــذي قــال : "أمــا حــذف الموصــوف وٕاقامــة الصــفة مقامــه، فكقــولهم : صــالة األولــى ، 

ل الشـمس، ومسـجد الوقـت الجـامع ومسجد الجامع ، أي صالة الساعة األولى من زوا

: "إضـافة نـوع وجـنس ... وٕاضـافة الـذي قـال )١(وابـن الحیـدرة .)٧( أو الیوم الجامع ..."

                                      
لبنــان ، ط ، بــدون  –المفصــل فــي علــم العربیــة ، تــألیف/ اإلمــام أبــي القاســم الزمخشــري ، دار الجیــل بیــروت  )١(

  . ٩١تاریخ ، ص 

هــ . كـان مـن أئمـة النحـو، ٤٤٢هو عمر بن إبراهیم بن محمد العلوي الزیدي الكوفي ، أبوالبركات ، ولد سنة  )٢(

هـــ . ترجمتــه فــي بغیــة الوعــاة ٥٣٩حــدیث . صــنف (شــرح اللمــع) ، وغیــره ، مــات ســنة واللغــة ، والفقــه ، وال

٢/٢١٥ .  

  . ١٣٦اللمع هامش ص  )٣(

  ) من سورة األنعام. ٣٢آیة ( )٤(

البیان في غریـب إعـراب القـرآن ، ألبـي البركـات األنبـاري ، تحقیـق / طـه عبدالحمیـد طـه ، مراجعـة مصـطفى  )٥(

  . ١/٣١٩م) ، ١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠تاب ، ط (السقا ، الهیئة المصریة للك

هـــ ، كــان ٤٥٠هــو هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد ، أبوالســعادات ، المعــروف بــابن الشــجري ، ولــد ببغــداد ســنة  )٦(

أوحد زمانه ، وفرد أوانه في علم العربیة ، ومعرفة اللغة ، وأشعار العرب وأیامها ، متضلعًا في األدب، كامل 

  .٢/٣٢٤هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٥٤٢تصانیف ، مات سنة  الفضل ، وله في النحو عدة

أمــالي ابــن الشــجري ، تــألیف / هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد ، تحقیــق ودراســة / د. محمــود محمــد الطنــاجي،  )٧(

  . ٢/٦٨م) ،١٩٩٢هـ/١٤١٣( ١مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط 
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وصـف ومحــذوف ، مثــل : مســجد الجــامع ، ودار اآلخــرة ، وحــق الیقــین ، واشــتق لهــا 

ّرف بـاأللف والـالم الوصف من حیث كان الثـاني یصـلح أن یكـون نعتـًا لـألول ، إذا عـ

حیـــث كـــان الموصـــوف  نهـــذا مســـجد الجـــامع ، واشـــتق لـــه بحـــرف مـــقولـــك :  ، نحـــو

: هــذا مســجد المكــان الجــامع ، دار یمــت الصــفة مقامــه ؛ ألنَّ التقــدیرمحــذوفًا ، وقــد أق

الكــرة اآلخــرة ، وحــق الشــيء الیقــین ، ولــوال هــذا التقــدیر لــم یجــز إضــافة المســجد إلــى 

وصـوف ، والشـيء ال یضـاف إلـى الجامع؛ ألنـه صـفته ، والصـفة فـي المعنـى هـي الم

وابن یعـیش الـذي قـال : "والموصـوف شـيء واحـد لعـین  . )٢(نفسه ، وكذلك ما أشبهه"

، فالعاقل هو زیـد ، وزیـد هـو العاقـل ، أال تـرى أنـك واحدة ، فإذا قلت : جاءني العاقلُ 

إذا سئلت عن كل واحد منهما لجاز أن تفسره باآلخر ، فتقول فـي جـواب مـن العاقـل؟ 

وفي جواب من زید؟ العاقـل، فـإذا كانـت الصـفة والموصـوف شـیئًا واحـدًا لـم یجـز  .زید

وابـن عصـفور الـذي .  )٣( ..." إضافة أحدهما إلى اآلخر، فال تقول : هذا زیـد العاقـلِ 

قــال : "وال یجــوز إضــافة الشــيء إلــى نفســه ، فأمــا قــولهم : صــالة األولــى ، ومســجد 

، فتجعــل الصــفة فــي جمیــع ة ، وبقلــة الحمقــاء الجــامع ، وجانــب الغربــي ، ودار اآلخــر 

 ذلك نائبة مناب موصوف محـذوف، والتقـدیر : السـاعة األولـى ، والوقـت الجـامع ..."

  والنصوص في هذا المعنى أكثر من أْن أحصیها .  . )٤(

البصــریین ، وهــذا مــا ذهــب إلیــه أبوالحســن؛ ألن مــا  يوالباحثــة هنــا تمیــل إلــى رأ

جة فیه ؛ ألنـه كلـه محمـول علـى حـذف المضـاف إلیـه، وٕاقامـة احتج به الكوفیون ال ح

، فالتقـدیر فیـه : حـق  )٥( ِإنَّ َهـَذا َلهُـَو َحـقُّ اْلَیِقـینِ صفته مقامه ، أّما قولـه تعـالى : 

. أي : دین الملة القیمـة . وقولـه  )٦( َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمةِ األمر الیقین، وقوله تعالى : 

                                                                                                       
ان مــن وجــوه أهــل الــیمن وأعیــانهم علمــًا ، ونحــوًا، هــو علــي بــن ســلیمان ، یلقــب بالحیــدرة . قــال یــا قــوت : "كــ )١(

  .٢/١٦٨هـ . ترجمته في بغیة الوعاة ٥٥٩وشعرًا " ، صنف (كشف المشكل) ، مات سنة 

كشـف المشـكل فـي النحــو ، تـألیف/ علـي بـن ســلیمان الحیـدرة ، تحقیـق/ هـادي عطیــة مطـر، مطبعـة اإلرشــاد  )٢(

  . ٣/٥٨٨م) ، ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤( ١ببغداد، ط 

  . ٣/١٠شرح المفصل  )٣(

  . ١/٢١٢المقرب  )٤(

  ) من سورة الواقعة . ٩٥آیة ( )٥(

  ) من سورة البینة  . ٥آیة ( )٦(
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 : ْآلِخــَرُة َخْیــرٌ َوَللــدَّاُر ا )فالتقــدیر فیــه : ولــدار الســاعة اآلخــرة ، وقولــه :  )١ َجنَّــاٍت

وقـــول  ُوصـــف الـــزرع بالحصـــید . أي  : حـــّب الـــزرع الحصـــید ، )٢( َوَحـــبَّ اْلَحِصـــیدِ 

  الشاعر : 

  ودُ ي َیـــــــــــأْ ِبــــــــــرْ ب الغَ َنـــــــــــاِ جَ  بَ رَّ َقــــــــــوَ 

  

ــــــــ  * ــــــــَعاَرایْ َمــــــــَدبَّ السَّ ــــــــَب الشِّ   ِل واْجَتَن

  . )٣(مكان . وغیر ذلك مما استشهد بهأي : جانب ال  

 (لَ)  را  

  قال أبوزید : "وقال كعب بن سعد بن مالك الغنوّي : 

  ىدَ ى الّنـــَلـــإِ  یــٍب جِ مُ  نْ ِمـــ لْ َهـــو  اَعــدَ  اعٍ دَ وَ 

  

  یـــــــبُ جِ مُ  اكَ ذَ  دَ ْنـــــــعِ  هُ بْ جِ تَ ْســـــــیَ  مْ َلـــــــفَ   *

ـــقُ فَ    ـــأُ  عُ ادْ  تُ ْل ـــارْ ى وَ رَ ْخ ـــ عِ َف ـــدَ  وتَ الصَّ   ةً وَ ْع

  

ـــــــلَ   * ـــــــأَ  لَّ َع ـــــــا المِ َب ـــــــمِ  وارِ ْغ ـــــــبُ رِ قَ  كَ ْن   ی

أبــى (وهــي الروایــة ، كــذا أنشــد الــالم الثانیــة مكســورة، و )أبــي المغــوار ویــروى : (لعــلِّ   

  مجرور .  )المغوار

والثبـت مـا  .قال أبوالحسن : ... وهذا الشعر یرویـه بعـض النـاس لسـهم الغنـوّي 

 )لعلَّ أبـا المغـور منـك قریـبُ (: ذكرت لك ... والروایة المشهورة التي ال اختالف فیها 

 رفـــع باالبتـــداء، ومنـــك قریـــب) ، فلعـــًا لعـــًا ألبـــي المغـــوار : (یعنـــي أخـــاه . ومـــن روى 

، وهـــذه كلمـــة  ًحـــىى (كـــذا) ور عًصـــ: مقصـــور مثـــل  ) الخبـــر، و(لعـــًا)راألبـــي المغـــو (

و وٕان ، فهـاهللاُ  كَ َضـهَ نْ َأ: تستعملها العرب عنـد العثـرة والسـقطة ، یقولـون : لعـًا لـك أي 

فهـو ، وما أشـبهه  هللاِ  الحمدُ  :القائل إذا قال ففیه معنى الدعاء ، أال ترى أنَّ  كان مبتدأ

. ، وعلــى هــذا یجــري البــاب كلــه  اهللاَ  دُ َمــحْ وٕان كــان مبتــدأ ففیــه معنــى الفعــل ، تریــد : َأ

  قال األعشى : 

ــــــــَذاِت  ــــــــرتْ  ِب ــــــــاٍة إَذا َعَث ــــــــْوٍث َعَفْرَن   َل

  

  )٤(وَل َلَعـاقُـْن أَ ْن أَ ِمـ فالتَّْعُس أَدَنى َلَهـا  *

  

                                      
  ) من سورة األنعام  . ٣٢آیة ( )١(

  ) من سورة ق . ٩آیة ( )٢(

  . ٢٥٤ – ١/٢٥٣اإلنصاف  )٣(

. قــال ابـن بــري : ... ومعنـى ذلــك  (عفرنـاة) : الناقـة القویــة . لسـان العــرب مـادة (عفــر) . و (اللـوث) : القـوة )٤(

  أنها ال تعثر ؛ لقوتها ، فلو عثرت لقلت : تعست . لسان العرب مادة (لوث) . 
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ثــم اتســع هــذا فصــار مــثًال حتــى ، دعــو علیهــا أحــرى مــن أن أدعــو لهــا : أیقــول 

  . )١("هُ عًا لَ لَ ًا وَ عَ وٍب لَ كُ نْ مَ  لِ كُ یقال : لِ 

، )٢(: "َلَعلَّ أبا المغوار ..." ، و(أبي المغوار) لغة بنـي عقیـل ویدور الكالم حول

هـا فــي موضـع رفــع ر فمجرو  ا بمنزلــة الحـرف الزائــدّل) ؛ ألنهـوبنـو عقیـل یجــرون بــ (لعــ

  باالبتداء ، بدلیل ارتفاع ما بعده على الخبریة . 

) لغات ، وفي (لَ  ، رعـلَّ ، َرَعـنَّ هي : لعـلَّ ، َعـلَّ ، َلَعـنَّ ، َعـنَّ ، ألنَّ ، أنَّ ، َعلَّ

  . )٣(، َغنَّ  نَّ ، َرغَ  نَّ َلغَ 

ــــ ا الزجــــر والــــدعاء الــــذي ال یفهــــم أمــــا (لعــــًا) ، فــــذكرها الســــیوطي قــــائًال : "فأمَّ

أنــه  ویــروى عــن النبــي  :لعــاثر ، یــدعون لــه ل... ولعــًا  :موضــوعه فكثیــٌر ، كقــولهم

ــع )٤(َدْعــَدعْ  :قــال : "ال تقولــوا فلــوال أنَّ  .، ولكــن قولــوا : اللهــم ارفــْع وانفــْع  )٥(، وال َلْعَل

  . )٦("ا هممفهومًا عند القوٍم ما كره للكلمتین معًنى

النصب والجـر، أمـا ما نقف علیه هنا أّن أبا زید أورد الروایتین معًا ،روایة أول و 

هذا الرأي عنـدنا أنـه  فیها بّین ظاهر ، ومما یقوي المغوار) ، فالتعنت (لعًا ألبي روایة

إنمـا أرادوا  .فالـذین ذهبـوا إلـى روایـة (لعـًا) .لم یـذكر راویهـا ، فكأنمـا قولـه هنـا تخـریج 

ذكره مــن نوال مخــرج لهــم لمــا ســ، "لعــّل أبــي المغــوار" : ه أبوزیــد الخــروج علــى مــا روا

  األسباب : 

أوًال : (لعًا) ال تقال للمیت وٕانما تقـال للعـاثر ، والشـاعر فـي هـذا الموضـع یرثـي 

  .  قد نهى عن (لعًا)  في المزهر من أن الرسول أخاه ، ویقوي زعمنا هذا ما جاء 

                                      
  بروایة أخرى : (وارفع الصوت جهرة) . ٤/٣٧، ورد في خزانة األدب  ٣٨ – ٣٧النوادر ص  )١(

  . ٦٦، وتسهیل الفوائد ص  ١/٢١٣، وشرح التصریح  ٢/٤شرح ابن عقیل  )٢(

اللَّمحة في شرح الُملَحـة ، تـألیف/ محمـد بـن الحسـن الصـائغ ، دراسـة وتحقیـق / إبـراهیم بـن سـالم الصـاعدي،  )٣(

، والجنـي الـداني، ص  ٢/٥٣٨م) ، ٢٠٠٤هــ/ ١٤٢٤( ١هـ )، ط١٤٢٤الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة (

  . ١/٢٠٦، واللباب في علل البناء واإلعراب  ٥٨٢

في مـادة (دعـع) : "وَدْع َدْع : كلمـة ُیـدعى بهـا للعـاثر فـي معنـى قـْم وانـتعش واسـلْم كمـا ورد في لسان العرب  )٤(

  یقال له : لعًا" . 

  الهامش .  ١/٦٩(َلْعَلْع) : بمعنى (لعًا) . المزهر  )٥(

  . ٧٠ – ١/٦٩المزهر  )٦(
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المعنــى ، فقــد جــاء فــي اللســان : "قــال  ثانیــًا : اتفقــت أغلــب المعــاجم علــى هــذا

وكـــــذلك فـــــي  . )١(معناهـــــا االرتفـــــاع"، كلمـــــة یـــــدعى بهـــــا للعـــــاثر  )لعـــــاً (األزهـــــري : و

 (لعــًا) ، إنمــا تقــال للعــاثر والمقــام هنــا مقــام تحســر والرجــل فیــه میــت . فــإذاً )٢(التهــذیب

  . والكالم مضطرب ال یستقیم على هذه الروایة 

مضـطربًا ال  ذهب إلیـه ، ثـم الكـالم یعـدّ نـمـا  يقـو ی) ، ثالثًا : قوله : (منـك قریـب

ــا : لعــاً   كالمــوت ، وأنَّ أبــا المغــوار منــ ةألبــي المغــوار لعثــر  یســتقیم ، إذ تقــدیره لــو قلن

هـــي التـــي تقـــال فـــي البیـــت  )لعـــاً (یجـــوز أن یكـــون : وقـــال المـــرادي : "وقیـــل  .قریـــب 

محذوف، تقـدیره: َفـَرٌج  والموصوفللجّر ، والكالم جملة قائمة بنفسها . للعاثر، والالم 

أراد الحكایـة . وٕاذا صـحت الروایـة بنقـل األئمـة  :وقیل .، وهذا بعید أیضًا  ، أو شبهه

  . )٣(، فال معنى لتأویل بعض شواهدها بما هو بعید"

  .رابعًا : أبوزید أدرى بما روى 

  ( ) ثابتــة (لعبــلغـة عقیـل . لقـول ابــن مالـك : "والجـر  حـرف جـر فــيوأنَّ (َلَعـلَّ لَّ

  . )٤(األولى أو محذوفته ، مفتوحة اآلخر أو مكسورته لغة عقیلیة"

قال أبوعلي في قول الشاعر : "َلعلَّ أبي المغوار "... إن فتحت الالم أو كسرت 

فـألنَّ الم الجـر یفتحهـا قـوم مـع المظهـر ، كمـا تفـتح  ؛فوجه الكسر ظاهر ، وأّما الفتح

) و  ) مع المضمر . فإنما خفف (لعلَّ أضمر فیه القصة والحدیث ، كما أضمر فـي (إنَّ

) ، والتقد ، أي جـواٌب قریـُب ، فأقـام الصـفة  یر : لعله ألبـي المغـوار منـك قریـبُ و (أنَّ

  . )٥(مقام الموصوف"

                                      
  لسان العرب مادة (لعا)  . )١(

  تهذیب اللغة ، مادة (عل) .  )٢(

  . ٥٨٦ – ٥٨٥ الجني الداني ص )٣(

  . ٦٦تسهیل الفوائد ص  )٤(

  . ٨٨ – ٨٧شرح األبیات المشكلة اإلعراب ص  )٥(



 - ١٤٠ -

) مخففــة ، واســمها ضــمیر الشــأن ي ویفهــم مــن نــص أبــ ، والــالم علــي أنَّ (َلَعــلَّ

وشــبه الجملــة مضــاف إلیه، (المغــوار)م الجر،ومجــرور بــال (أبــي)المفتوحــة الم الجر،و

 (   هذا الرأي على أنه ضعیف من أوجه:  )١(ورّد المرادي .في محل رفع خبر (لعلَّ

  أحدها : أن تخفیف (لعّل) لم یسمع في هذا البیت . 

  ا : أنها ال تعمل في ضمیر الشأن . وثانیه

  وثالثها : أنَّ فتح الم الجر مع الظاهر شاذ . 

، قٌ لـزیـٍد منط:"وحكـى أبوزیـد أن لغـة عقیـل، لعـلِّ اإلعرابسر صـناعة وجاء في 

إذًا (لعــّل) حـرف جــر، عمـل فــي االســم  . )٢(بكسـر الــالم اآلخـرة مــن لعـّل ، وجــر زیـد"

ویــرى الجزولــي أنَّ الجــر بـــ (لعــل) تنبیهــًا علــى أنَّ أصــل هــذا  .الــذي یلیــه وهــو (زیــد) 

  . )٣(هة على األصل"وا بلعلَّ منبر جالحرف أن یكون حرف جر ، قال : "وقد 

: قیـل، یقولـونأن تكـون حـرف جـر ، فـي لغـة عُ اني:"... القسـم الثـ:وقال المـرادي

ألنَّ أصل كـل حـرف اخـتص  ؛ مراجعُة أصل مرفوضٍ  )لعلَّ (والجر بـ  لعلَّ زیٍد قائٌم .

، ، واألخفـش والفـراء، ، وروى الجر بها عن العرب: أبوزیـدباالسم، لم یكن كالجزء منه

  :  )٥(في ذلك قول الشاعر المرادي أوردو .  )٤(األئمة"وغیرهم من 

  اَهـــــــــــــــلیَع◌َ  يِنـــــــــــــــلَّ اِهللا ُیْمِكنُ َلَعـــــــــــــــ

  

  دِ ًا ، ِمــــــــْن ُزَهیــــــــٍر ، أو أِســــــــیارَ ِجَهـــــــ  *

  وأنشد الفراء :   

  اتَهــــــوالَ و دُ ، أَ  هرِ الــــــدَّ  وفِ رُ ُصــــــ لَّ َعــــــ

  

ــــــــ  * ــــــــا اللَّ نَ نَ لْ دِ ُی ــــــــ ةَ مَّ ــــــــاتِ مّ لَ  نْ ، ِم   )٦(اَه

  اُس ِمْن َزَفَرِاَتهَ َفَتْسَتِرْیَح النَّفْ   

  حیث جر لفظ الجاللة (اهللا) ، و (صروف) بـ (لعّل) و (عّل) .

                                      
  . ٥٨٦ – ٥٨٥الجني الداني ص  )١(

  . ١/٤٠٧سر صناعة اإلعراب  )٢(

  . ١٢٠المقدمة الجزولیة ص  )٣(

  . ٥٨٣ – ٥٨٢الجني الداني ص  )٤(

، ١/٤٠٧ى قائــل فــي ســر صــناعة اإلعــراب ، ولــم ینســب إلــ ٤/٣٧٧هــو خالــد بــن جعفــر فــي خزانــة األدب  )٥(

، و (زهیــر) : هـو زهیـر بــن جذیمـة بــن رواحـة العبسـي . و (أســید) : أخـو زهیــر.  ٥٨٣والجنـي الـداني  ص 

  . ٤/٣٧٧خزانة األدب 

ـــرآن للفـــراء  )٦( ـــم ینســـب لقائـــل فـــي معـــاني الق ، (والَّلّمـــة) : الشـــدة ، ومنهـــا :  ١/٣١٦، والخصـــائص  ٣/٢٣٥ل

  النازلة الشدیدة من شدائد الدهر ونوازل الدنیا. لسان العرب مادة (لمم) . (الُملمة) وهي : 
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حكــى ذلــك عــنهم أبوزیــد،  ،وقــال ابــن عقیــل : "ویجــر بلعــّل وعــلَّ فــي لغــة عقیــل 

مغـــوار ...) ونحـــوه علـــى حـــذف وأنكـــر بعـــض النحـــویین ذلـــك ، وخـــّرج : (لعـــّل أبـــي ال

 .)١(والفـراء"، هـا أیضـًا األخفـش ن حكامـوهو ضـعیف ، فهـي لغـة ثابتـة ، ومالمضاف،

)  لغة ُعقیل حكاها عنهم : أبوزید ، والفراء ، واألخفش .    إذًا الجر بـ (لعلَّ

) حــرف جــر زائــد ،  ومــا بعــده جملــة اســمیة (مبتــدأ وذكــر بعــض النحــاة أنَّ (َلَعــلَّ

یـل نز أنَّ مجـرور (لعـل) فـي موضـع رفـع باالبتـداء لت وخبر) ، قـال ابـن هشـام : "واعلـم

مــن عــدم التعلــق  همــاِدْرهــٌم) بجــامع مــا بین نحــو : (بحســبكِ  (لعــّل) منزلــة الجــار الزائــدة

وقــال ابــن عقیــل : "وأمــا (لعــل)  . )٢( "بعامــل ، وقولــه : (قریــب) هــو خبــر ذلــك المبتــدأ

  فالجر بها لغة عقیل ، ومنه قوله : 

  بٌ یْ رِ قَ  كَ نْ اِر مِ وَ غْ ي المِ بِ َلَعلَّ أَ 

  وقوله : 

ـــــــــــــــــلَّ اهللاِ  ـــــــــــــــــَلَع ـــــــــــــــــیَ لَ عَ  مْ كُ لَ  َفضَّ   اَ ْن

  

ــــــــــــــــأيٍء َشــــــــــــــــبِ   * ُك ــــــــــــــــِریمُ نَّ ُأمَّ   ُم َش

و (قریــب) و (فضــلكم) خبــران، و (لعــّل)  .فـــ (أبــي المغــوار) واالســم الكــریم : مبتــدآن   

علـى  يو وقـد رُ . حرف جر زائـد دخـل علـى المبتـدأ ، فهـو كالبـاء فـي (بحسـبك ِدْرَهـٌم) 

ي أیضـــًا حـــذف الـــالم األولـــى ، و ، ورُ  لغـــة هـــؤالء فـــي المهـــا األخیـــرة الكســـر ، والفـــتح

)  :قولفت   . )٣(بفتح الالم وكسرها"(َعلَّ

مبتـدأ مرفـوع  )أبـى(حـرف جـر شـبیه بالزائـدة ، و: "لعـّل  )٤(وقال الشیخ الدسـوقي

مــن  ظهورهــا اشــتغال المحــل بــالحرف الــذي جلبــه حــرف منــع بــواو مقــدرة علــى آخــره 

  . )٥(تعلٌق به"م )منك(خبر  )قریب(الجر الشبیه بالزائدة ، و

                                      
المساعد على تسهیل الفوائد شرح منقح مصفى لإلمام الجلیل/ بهاء الدین بن عقیل على كتـاب التسـهیل البـن  )١(

 – ٢/٢٩٤م) ، ١٩٨٢هــ/ ١٤٠٢( ١مالك ، تحقیق وتعلیق/ د. محمد كمال بركات ، دار الفكـر دمشـق ، ط

٢٩٥ .  

  . ١/٥٤٩مغني اللبیب  )٢(

،والبیت لم ینسب لقائل،و (الشَّریم):المرأة المفضاة . و (امرأة شریم) : شق مسلكاها ٦ – ٢/٤شرح ابن عقیل  )٣(

  مسلكاها فصارا شیئًا واحدًا. لسان العرب مادة (شرم) . 

مصـر ، حضـر إلـى مصـر هو الشیخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، ولد ببلدة دسـوق مـن قـرى  )٤(

وحفظ القـرآن وجـوده . كـان فریـدًا فـي تسـهیل المعـاني ، وتبیـین المبـاني یفـك كـل مشـكل بواضـح تقریـره ویفـتح 

هــ . ترجمتـه فــي تـاریخ عجائـب اآلثـار فـي التـراجم واألخبـار ، لإلمــام ١٢٣٠مغلـق برائـق تحریـره . مـات سـنة 

  .٣/٤٩٧دون طبعة وتاریخ. الشیخ / عبدالرحمن الجبرتي ، دار الجیل بیروت ، ب

حاشــیة العــالم الشــیخ مصــطفى محمــد عرفــة الدســوقي علــى مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب، ألبــي هشــام،  )٥(

ضــبطه وصــححه ووضــع حواشــیه / عبدالســالم محمــد أمــین ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب 

  . ٢/١٨٢م) ، ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١لبنان ، ط ( -العلمیة ، بیروت 
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  وعلى هذا فإن (لعّل) حرف له قسمان : 

) ، فینصـب االسـم ، ویرفـع الخبـر، وال خـالف  األول : أن یكون من أخـوات (إنَّ

  في ذلك . 

  واألخفش.  ،، والفراءلغة عقیل ، وهذا ما حكاه أبوزید الثاني : حرف جر في

أنها حـرف جـر ومـا ونجد أبا زید یرفض الجر بـ (لعل) خالفًا للبصریین ، ویرى 

بعدها مجرور بها ، فیتجنب التأویل والتقدیر ، مقدمًا علیه ما سمعه من العـرب حیـث 

  أن الجر بـ (لعل) لغة بني عقیل. وهذا یدل على غلبة النزعة الكوفیة عنده . 

)  رارن ا رةدل ا(  

  جاء في النوادر : "وقال ُشَمیر بن الحارث : 

ـــــــــَال َوأَ  ـــــــــَك إِ َف ـــــــــٌر ِمْن ـــــــــَك َخْی ـــــــــيِبی   ّن

  

ـــــــــــؤِذیَ   * ـــــــــــّتَحْمُحمُ َلُی ـــــــــــِهیلً  ِني ال   والصَّ

  .................................  *  ...............................  

ـــٌر ِمْنـــكِ (َفـــَال وَ :  ي... ورو  :... قـــال أبوالحســـن ) بكســـر الكـــاف ، ومـــن أِبیـــَك َخْی

ومـن خفـض أبدلـه مـن األول إذ كـان  . منـكِ  روى (خیٌر منِك) ، فكأنه قال : هو خیـرٌ 

  .  )١(نكرة وكان األول معرفة"

هــذا البیــت بــروایتین : أحــداهما : روایــة الرفــع (خیــٌر منــك) ، وهــذا مــا رواه  يرو 

منك) ، وهذا ما قاله أبوالحسن وغیره من النحـاة  واألخرى : روایة الجر (خیرٍ . أبوزید 

دل كـل بـرة مبدلـة مـن (أبیـك) المعرفـة، وهـو منك) بالجر نكـ ، والشاهد فیه : أّن (خیرٍ 

  ، ولم توصف فیه النكرة ، ولم تأت من لفظ المبدل منه. كلمن 

  ، )٥(، والزجاج )٤(، والمبرد )٣(سیبویه :، وعلى مقدمتهم )٢(وذهب البصریون

                                      
. (التَّحمحم) : صـوت الفـرس إذا طلـب العلـف . القـاموس المحـیط ، للفیـروز أبـادي، ١٢٥ -١٢٤النودر ص  )١(

 -تحقیــق/ مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة ، بإشــراف/ محمــد نعــیم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة 

المحــیط مــادة  م) ، مــادة (حــم) . و (الصــهیل) : الصــوت مطلقــًا مــع بحــة . القــاموس١٩٩٨( ٦بیــروت ، ط 

  (صهل) . 

، وارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ، ألبــي حیــان األندلســي ، تحقیــق وتعلیــق/ د.  ٨/٤٩٥البحــر المحــیط  )٢(

  . ٢/٤٢٨، والمساعد ٢/٦٢٠م) ١٩٨٤هـ/ ١٤١٤( ١مصطفى أحمد النماس ، ط 

  . ٢/٩،  ١/٤٤١الكتاب  )٣(

  . ٤/٢٩٦المقتضب  )٤(

  . ٥/٢٧٩،  ٣٥١،  ٣/١٤٧ ، ١/٢٨٩معاني القرآن وٕاعرابه  )٥(
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ابـــن و ، )٤(رســـيا، وأبـــوعلي الف )٣(، والزجـــاجي )٢(، وأبـــوجعفر النحـــاس )١(وابـــن الســـراج

،  )١٠(، وابن معـط)٩(، والعكبري )٨(، والجزولي )٧(، وأبوالبركات )٦(صیمري، وال)٥(جني

ـــــــن الحاجـــــــب )١١(وابـــــــن یعـــــــیش ، )١٤(، وابـــــــن مالـــــــك )١٣(، وابـــــــن عصـــــــفور )١٢(، واب

، وغیــــرهم إلــــى جـــواز إبــــدال النكــــرة مــــن )١٧(، وابــــن هشـــام)١٦(، والمــــرادي)١٥(والرضـــي

                                      
  .٤٨ – ٢/٤٧األصول في النحو  )١(

هــو أبــوجعفر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل المعــروف بالنحــاس ، كــان واســع العلــم ، غزیــر الروایــة ، كثیــر  )٢(

هــ . ترجمتـه فـي طبقــات ٣٨٨هــ ، أو ســنة ٣٧٧التـألیف . لـه مصـنفات منهـا : (إعــراب القـرآن) . مـات سـنة 

. ورأیه في كتابه : إعراب القرآن ، تحقیـق/ زهیـر غـازي  ١/١٣٦، وٕانباه الرواة  ٢٢٠ن ص النحویین واللغویی

ــــة، ط  ــــب ، مكتبــــة النهضــــة العربی ،  ٤/٨،  ٣/٣٥٦،  ١/٣٠٧م) ، ١٩٨٥هـــــ/١٤٠٥(٢زاهــــر ، عــــالم الكت

٥/١٤٣ .  

حمـد، دار األمـل الجمل في النحـو ، ألبـي القاسـم عبـدالرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي ، تحقیـق/د. علـي توفیـق ال )٣(

  . ٢٤ – ٢٣م) ، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥( ٢مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 

المسائل المنثورة ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق/ مصطفى الحدري ، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربیـة بدمشـق،  )٤(

  . ٤٨ – ٤٦بدون طبعة وتاریخ ، ص 

تحقیــق/ د. عبــدالحلیم النجــار ، علــي النجــدي ، والمحتســب ، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، ١٤٤اللمــع ص  )٥(

  . ٢/٦٥هـ) بدون طبعة ، ١٣٨٦ناصف، د. عبدالفتاح إسماعیل شلبي ، القاهرة (

  . ١/١٥٧التبصرة والتذكرة  )٦(

  . ٥٢٣،  ٣١٦،  ٢/١٣٩،  ١/١٥١البیان في غریب إعراب القرآن  )٧(

  . ٧٦المقدمة الجزولیة ص  )٨(

  . ١١٥٧،  ٨٨٦،  ٢/٧٥٧،  ١/١٧٤التبیان في إعراب القرآن  )٩(

هـ . وأقرأ العربیة مـدة بدمشـق ، ٥٦٤هو زین الدین أبوالحسین یحیى بن عبدالمعطي بن عبدالنور، ولد سنة  )١٠(

هـ. ترجمته في شذرات الـذهب ٦٢٨وانفرد بعلم العربیة ، وصنف األلفیة المشهورة وغیرها . مات بمصر سنة 

لخمســون ، تحقیــق/ محمــد الطنــاحي، مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي . ورأیــه فــي كتابــه : الفصــول ا ٥/١٢٩

  . ٢٣٨وشركاه ، بدون طبعة وتاریخ ص 

  . ٣/٦٨شرح المفصل  )١١(

  . ١/٤٥١اإلیضاح في شرح المفصل  )١٢(

  . ٢٤٥ – ١/٢٤٤المقرب  )١٣(

  . ٣/٣٣١شرح التسهیل  )١٤(

  . ١/٣٤٠شرح كافیة ابن الحاجب  )١٥(

  . ٢٥٥ – ٣/٢٥٤توضیح المقاصد  )١٦(

شرح جمل الزجـاجي ، تـألیف/ اإلمـام أبـي محمـد عبـداهللا بـن یوسـف بـن هشـام األنصـاري ، دراسـة وتحقیـق/  )١٧(

  .١٢١ص        م)،١٩٨٦هـ/١٤٠٦(٢د. علي محسن عیسى مال اهللا،عالم الكتب،مكتبة النهضة ، ط 
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كمــا هــو  -دل منــه المعرفــة دون اشــتراط أن تكــون موصــوفة ، أو تكــون مــن لفــظ المبــ

  إلى الجمهور. )١(وعزاه السیوطي -مذهب الكوفیین 

، حیث أجـاز إبـدال النكـرة مـن المعرفـة دون )٢(وهو ظاهر مذهب ابن أبي الربیع

أن األكثر  :)٤(وذكر في كتابه البسیط في شرح الجمل .)٣(الوصف في كتابه الملخص

قــد  . )٥(ولكــن ابــن عقیــل أن توصــف عنــد إبــدالها مــن المعرفــة ، ولــم یجعلــه شــرطًا .

  جعله تابعًا للكوفیین في اشتراط وصف النكرة عند إبدالها من المعرفة. 

وقد استدّل المجیزون إلبدال النكرة مـن المعرفـة دون الوصـف ، ودون أن تكـون 

. فــإنَّ (طــوى)  )٦( اْلُمَقــدَِّس ُطــًوى َك ِبــاْلَوادِ ِإنَّــمــن لفــظ المبــدل منــه ، بقولــه تعــالى : 

ــم تكــن مــن لفــظ بــدل  وهــو نكــرة مــن (الــوادي) ، وهــو معرفــة ، ولــم توصــف النكــرة ول

،  )٧(َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمهَـاِجَراتٍ المبدل منه . وقوله تعالى : 

فـي قــراءة مــن رفــع (مهــاجرات) ، فــإن بعضــهم قــد أعــرب (مهــاجرات) فــي هــذه القــراءة 

ات) وهي معرفـة ، ولـم یكـن البـدل مـن لفـظ وهي نكرة لم توصف من (المؤمن . )٨(بدالً 

  المبدل منه . وقول الشاعر : 

ـــــِن أُ  َفـــــِإلىْ  ـــــاِس أَ اب ـــــاَقِتيّم أُن ـــــُل َن   ْرَح

  

  )٩(َحـــاَجِتي أو ُتْزِحـــفُ  َعْمـــرٍو َســـَتْنَجحَ   *

  

                                      
  . ٢/١٧٢همع الهوامع  )١(

هــ. كـان إمـام النحـو ٥٩٩رشـي األمـوي اإلشـبیلي ، ولـد سـنة هو عبداهللا بن أحمد بن عبید اهللا ، أبوالحسین الق )٢(

في زمانـه . انتقـل مـن إشـبیلیة لمـا اسـتولى علیهـا الفـرنج إلـى سـبتة . مـن مصـنفاته : (شـرح كتـاب سـیبویه) . 

  . ١/٤٨٤، وغایة النهایة  ٢/١٢٥ترجمته في بغیة الوعاة 

  .١/٥٦٣م) ١٩٨٥هـ/١٤٠٥(١لي الحكمي،ط ربیة،البن أبي الربیع،تحقیق/عالملخص في ضبط قوانین الع )٣(

ــاد الثبیتــي ، دار الغــرب اإلســالمي بیــروت ، ط  )٤(  ١البســیط فــي شــرح الجمــل ، البــن أبــي الربیــع ، تحقیــق/ عی

  . ١/٣٩٨م) ، ١٩٨٦هـ/ ١٤٠٧(

  . ٢/٤٢٩المساعد  )٥(

  ) من سورة طه . ١٢آیة ( )٦(

  ) من سورة الممتحنة . ١٠آیة ( )٧(

  . ٨/٢٥٦البحر المحیط  )٨(

البیت لبشر بن أبي خـازم األسـدي فـي دیوانـه ، تحقیـق / عـزة حسـن ، مطبوعـات مدیریـة إحیـاء التـراث القـدیم  )٩(

، وشرح ٢/٨٢، واألصول في النحو  ٢/٩، والكتاب  ١٥٥م) ، بدون طبعة ، ص ١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩دمشق (

حمد هـارون، مطبوعـات دار المعـارف القصائد السبع ، البن األنباري محمد بن القاسم ، تحقیق/ عبدالسالم م

. و (انجحــت حــاجتي) : ظفــرت بهــا. القــاموس  ١/٧٢، وخزانــة األدب  ٥٠٠م) ص ١٩٨٠( ٥بمصــر ، ط 



 - ١٤٥ -

ــــــــــٍك إِ  ــــــــــوُد ِببَ ذَ َمِل ــــــــــَزَل الُوُف ــــــــــهِ ا َن   اب

  

ـــــــواِربَ ع  *  ـــــــوا َغ ـــــــُمزْ  َرُف ـــــــَزفُ ال  ِد◌ٍ ب   ُیْن

 توصـففـ (ملك) بدل نكرة من (ابن أم أناس) ، أو من (عمرو) وهو معرفة ولم   

  النكرة ولم تكن من لفظ المبدل منه . 

  وقول الشاعر: 

ــــــْم َیلْ  ــــــِث العَ َوَل ــــــَب ــــــةٌ ْص ــــــوٌم َوَلْیَل   َراِن َی

  

  )١(امـــــــمَّ َكا َمـــــــا َتیَ ْن ُیـــــــْدرِ ا أَ َبـــــــَذا َطلَ إِ   *

معرفـــة ولـــم توصـــف  وهـــو، ن مـــن (العصـــران) ولیلـــة) نكرتـــان مبـــدلتا، فــــ (یـــوم 

  من لفظ المبدل منه .  النكرة، ولم تأت

: بـــأنَّ البـــدل والمبـــدل منـــه لیســـا  كالشـــيء  )٢(وعلـــة البصـــریین فیمـــا ذهبـــوا إلیـــه

ون إحـداهما معرفـة، الواحد؛ ألنه في تقدیر تكرار العامل ، فهما جملتان فیجـوز أن تكـ

معرفــة ال تنعــت إال بالمعرفــة ، وكــذا النكــرة ال بخــالف النعــت ، فــإن ال واألخــرى نكــرة

  تنعت إال بالنكرة. 

أن توصــف النكــرة ، لكــن لــیس بشــرط،  )٣(واستحســن بعــض مــن یــرى هــذا الــرأي

وٕانما حسـن بـدل النكـرة مـن المعرفـة إذا وصـفت ؛ ألنهـا بهـذه الصـفة قـد تخصصـت ، 

  تقدم.  افصار فیها فائدة زائدة على م

إلـیهم، أنهـم  )٤(فقـد نسـب ابـن مالـك، في المنقول عنهم أما الكوفیون فقد اختلف 

َلَنْسـَفًعا رطون في إبدال النكرة من المعرفة اتحاد اللفظین ، كما في قوله تعالى : تیش

                                                                                                       
مادة (نجح) . و (غوارب) : أعالي المـاء. القـاموس مـادة (غـرب) . (ینفـد) ینفـد مـاؤه. القـاموس المحـیط مـادة 

  (نزف) . 

م)، بـدون ١٩٥١فـي دیوانـه ، تحقیـق/ عبـدالعزیز المیمنـي ، دار الكتـب ( البیت لحمید بن ثور الهاللي ، وهـو )١(

. و(العصــران) : الــدهر. القــاموس مــادة  ٨/٥٥٩، والبحــر المحــیط  ٣/٣٣١، شــرح التســهیل   ٨طبعــة ص 

  (عصر) . 

  .  ١/٣٩٤البسیط  )٢(

ـــورة ص  )٣( ،  ١٢٢ – ١٢١، والمفصـــل ص ٢/٦٥، والمحتســـب  ١٤٤، واللمـــع ص  ٤٧ – ٤٦المســـائل المنث

  . ١/٩٣٨، والبسیط  ١/٤٥١واإلیضاح في شرح المفصل 

  . ٣/١٢٨١، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٣١شرح التسهیل  )٤(
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ـــةٍ *  ِبالنَّاِصـــَیةِ  ـــة نكـــرة ، وهـــي بـــدل مـــن .  )١(َناِصـــَیٍة َكاِذَبـــٍة َخاِطَئ فــــ (ناصـــیة) الثانی

  ٕانما جاز ذلك التحاد اللفظین . (الناصیة) ، وهي معرفة ، و األولى 

: أنهـم یشـترطون فـي إبـدال النكـرة مـن المعرفـة الوصـف؛  )٢(وذكر ابـن عصـفور

 تُ رْ رَ النكـــرة ال تفیــــد البـــدل إال أن تكــــون موصـــوفة ، أال تــــرى أنـــك إذا قلــــت: (َمــــألنَّ 

لبـدل أفـاد، فا وصـفتهلم یكن مفیدًا ، إذ المعلوم أنَّ (محمدًا) رجل ، فـإذا  )رجلٍ  بمحمدٍ 

  لإلیضاح ، والشيء ال یوضح بما هو أخفى منه. 

، أن اشـــتراط  )٦(، والمـــرادي)٥(، وابـــن عقیــل)٤(، وأبوحیـــان)٣(وذكــر ابـــن عصــفور

وأنَّ البغــدادیین اشـــترطوا كـــذلك أن  .وصــف النكـــرة هـــو مــذهب الكـــوفیین والبغـــدادیین 

ء لـم یجـيء شـي واسـتدلوا علـى ذلـك بأنـه، تكون النكرة من لفظ المبدل منه (المعرفـة) 

  . )٧(َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ * َلَنْسَفًعا ِبالنَّاِصَیةِ من بدل النكرة إال كقوله تعالى:

  وكقول الشاعر : 

ــــكُ وَ  ــــ تُ ْن ــــجْ ي رَ ذِ َك ــــرِ  ینِ ِل ــــ لٍ ْج   ةٍ حَ یْ حِ َص

  

  )٨(ِت لَّ ُشــــفَ  انُ َمــــا الزَّ یَهــــفِ  ىَمــــرَ  لٍ ْجــــرِ وَ   *

فیــه فــي قولــه : (رجــل صــحیحة)  وقــال صــاحب المقاصــد النحویــة : "االستشــهاد  

وهــي نكــرة أیضــًا وعطــف علیهــا الثانیــة، ولمــا ، فــإن (رجــًال) نكــرة وأبــدلها مــن (رجلــین)

 يجاء الثاني بلفظ األول لم یكن بد من زیادة فائـدة علـى مـا تقـدم ، وهـي الصـفة، أعنـ

أنَّ (الرجــل) األولــى موصــوفة بصــحیحة ، و (الرجــل) الثانیــة موصــوفة بالجملــة، ولمــا 

باســمین حتــى یســتوفي حكمــه ، وكــذلك الجمــع  ىكــان المبــدل منــه مثنــى وجــب أن یــؤت

أیضًا حكمه هذا الحكم تقول : جاءني أربعة : محمـد ، وعبـداهللا ، وجعفـر، وزیـد علـى 

                                      
  ) من سورة العلق . ١٦ – ١٥اآلیتان ( )١(

لبنـان، ط  -شرح الجمل البن عصفور علي بن مؤمن ، تحقیق/ د. صاحب أبوجناح ، عالم الكتب ، بیـروت  )٢(

  . ١/٢٨٦م) ١٩٩٩( ١

  . ١/٢٨٦المرجع السابق  )٣(

  . ٦/٢٠٢، والبحر المحیط  ٢/٦٢٠ارتشاف الضرب  )٤(

  . ٤٢٩ – ٢/٤٢٨المساعد  )٥(

  . ٣/٢٥٤توضیح المقاصد  )٦(

  ) من سورة العلق . ١٦ – ١٥اآلیتان ( )٧(

  سبق تخریجه ص  )٨(
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ألنــك أجملــت أوًال ثــم فصــلت  ؛البــدل، وهــذا البــدل یعــرف ببــدل المفصــل مــن المجمــل

  .  )١(آخرًا"

ـــك فیمـــا ـــى الكـــوفیین ، بـــل یـــرى أنَّ مـــذهبهم:  وخـــالف أبوحیـــان ابـــن مال نســـبه إل

اشـــتراط وصـــف النكـــرة عنـــد إبـــدالها مـــن المعرفـــة ، وأنَّ مـــذهب البغـــدادیین : اشـــتراط 

 . )٢(وصفها مع كونها من لفظ المبدل منه (المعرفة) ، كما ذكـر ذلـك بعـض أصـحابه

  . )٣(راء ابن عقیلاآلهذه ة وتبعه في نسب

 )٤(،ليیف النكرة عند إبـدالها مـن المعرفـة السـهوقد تبع الكوفیین في اشتراط وص

  .  )٥(والحیدرة

یشـترط فـي إبـدال النكـرة مـن المعرفـة الوصـف ، وال  أال الباحثـة میل إلیـهتوالذي 

أن تكون مـن لفـظ المبـدل منـه ، وهـذا مـا ذهـب إلیـه البصـریون ، إذ جـاء السـماع مـن 

لصــحة مــا ذهــب إلیــه  )٦(كتــاب اهللا عــز وجــل ، وأشــعار العــرب بــذلك ، واحــتج النحــاة

  البصریون بقول الشاعر: 

ـــــــــَال َوأَ  ـــــــــَف ـــــــــرٍ ِبْی ـــــــــ َك َخْی ـــــــــَك إنِّ   يِمْن

  

ـــــــــــؤِذیَ   * ـــــــــــّتَحْمُحمُ َلُی ـــــــــــِهیلُ  ِني ال   والصَّ

ولم تكن مـن على أنَّ (خیر) بدل من (أبیك) وهو نكرة من معرفة ، ولم توصف   

هـــو أن ستحســـن مـــا استحســـنه بعـــض النحـــویین ، و ت الباحثـــة لفـــظ المبـــدل منـــه. ولكـــن

، ار فیهـا فائـدة زائـدة علـى مـا تقـدمصـو ألنها إذا وصفت تخصصـت ، ؛توصف النكرة 

  على أنَّ ذلك لیس شرطًا . 

                                      
  . ٤/٣٠٦المقاصد النحویة  )١(

  .٦/٢٠٢، والبحر المحیط  ٢/٦٢٠ارتشاف الضرب  )٢(

  . ٤٢٩ – ٢/٤٢٨المساعد  )٣(

هـ ، بمدینة مالقة كـان حافظـًا ٥٠٨هو أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد الخثعمي السهیلي.  ولد سنة  )٤(

هــ ، ترجمتـه فـي وفیـات األعیـان ٥٨١عالمًا باللغة ، لـه أشـعار كثیـرة وتصـانیف ممتعـة . مـات بمـراكش سـنة 

: نتـائج الفكـر فـي النحـو ، تحقیـق/ د.محمـد إبـراهیم البنـا، دار االعتصــام . ورأیـه فـي كتابـه  ١٢٠ – ٣/١١٩

  .٢/٤٢٩، والمساعد  ٢٩٨م) ، ص ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤( ٢القاهرة ، ط  –

  . ٢/٢٥كشف المشكل  )٥(

  . ٢/٤٢٩، والمساعد  ١٢٥، والنكت الحسان ص  ٣/٣٣١، وشرح التسهیل ١/٢٤٥المقرب  )٦(
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  املبحث الرابع

  ازومات

  ارع او ا  ف ك  ف 

   قال أبوزید:"وقال قیس بن زهیر      

ـــــــــــْم یَ أَ  ـــــــــــكَ َل ـــــــــــنْ األَ وَ  أِتْی ـــــــــــنْ اُء تَ َب   يِم

  

ــــــــبِ   * ــــــــَم ــــــــلَ  تْ ا الَق ــــــــوُن بَ ُب ــــــــي زِ ِن   ادِ َی

وقولــــه : (ألــــم یأتیــــك) قــــّدر قبــــل الجــــزم أن تكــــون الیــــاء ... قــــال أبوالحســــن :   

ُبك . ثـم حـذف الضـمة رِ ْضـك . كمـا تقـول : هـو یَ مضمومة، حتى كأّنه قال : هـو یأتُیـ

الیـــاء  يْمــك ، وٕان كانـــت الضــمة فــرِ كْ ك . كمــا تقـــول : ألــم یُ قــول : ألـــم یأتْیــتللجــزم، ف

لك علـــى مـــا قلنـــا مـــن أنـــه قـــّدر الیـــاء یـــد، وٕاّنمـــا یجـــوز هـــذا فـــي الضـــرورة ، و قلةثمســـت

متحركـــة، ثـــم حـــذف الحركـــة مـــا یفعلـــه العـــرب فـــي نظیـــر هـــذا إذا احتاجـــت إلیـــه فـــي 

  . )١(الشعر"

ــــك) وهــــو فعــــل  ،ویــــدور هــــذا القــــول حــــول الفعــــل المضــــارع المجــــزوم (ألــــم یأتی

 قــال ابــن یعــیش : "اعلــم أنَّ  رف العلــة ، كمــامعتل،والمضــارع المعتــل یجــزم بحــذف حــ

الواو والیاء تسقطان في الجزم ؛ ألنهما قد نزلتا منزلة الضمة من حیث كان سـكونهما 

ویرى أبوالحسن: أنَّ هذا الفعل المعتل  . )٢(فحذفوهما للجزم كما تحذف" ،عالمة للرفع

ـــة الفعـــل الصـــحیح (یَ  ك) عنـــد دخـــول حـــرف الجـــزم علیـــه، تحـــذف بُ رِ ْضـــُعومـــل معامل

ْبك) ، وعلیــه (ألـم یأتْیــك) ، رِ ْضـیَ  مْ َلـ(َأ: مة ، ویحـلُّ محلهــا السـكون عالمـة الجــزم الضـ

  ك) ، وعدَّ هذا من باب الضرورة في الشعر. مْ رِ كْ یُ  مْ لَ كما تقول : (َأ

قـال : "... فجعلـه حـین اضـطر مجزومـًا  نوذهب سیبویه إلى أنـه ضـرورة ، حـی

  . )٣(في األصل"

أبـا زیــد روى قــول  ع مـذهب ســیبویه ، وبمــا أنَّ وذهـب أبوالحســن فـي هــذا الموضــ

  أبي الحسن ، ولم ینتقْضه ، فهو من الذین یرون هذا من باب الضرورة في الشعر. 

                                      
  . ٢٠٣النوادر ص  )١(

  . ١٠/١٠٤فصل شرح الم )٢(

  . ٣/٣١٦الكتاب  )٣(
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مـن ضــرورة الشـعر ، حــین قـال : "أمــا الظـاهر فیقتضــي حــذف  )١(وعـده الفــارقي

َلـْم َیـْأِتِهْم َأالیاء من (یأتیك) للجزم ، فتقول : (ألـم یأتـك) ، قـال اهللا سـبحانه وتعـالى : 

ـــْن َقـــْبِلِهمْ  ـــُأ الَّـــِذیَن ِم ـــه أجـــرى المعتـــل مجـــرى الصـــحیح  )٢(َنَب . والوجـــه فـــي إثباتهـــا أن

ك) ، ك) كما تقول : (یضربُ (یأتیُ  :متحركة بالرفع كأنهللضرورة، فقّدر الیاء قبل الجزم 

وهـذا هـو األصــل ، إال أن الضـمة تسـتثقل علــى الیـاء فتسـلب منهــا، وتسـكن فـي حالــة 

(القاضــُي) ، ففعـل بــه مـا ذكرنــا ، ثــم  :واألصــل، لرفـع ، كمــا تقـول : (هــذا القاضـي) ا

 )٣( ".ك)ت الیاء كما تقـول فـي الصـحیح: (ألـم یضـربْ نأدخل الجزم فحذف الحركة وسك

بتقــدیر طــرآن الســكون مســبوقًا بحركــة فــي  كــذلك ابــن مالــك الــذي قــال : "ویكتفــى، و 

.. فضـرورة .قـال : " نواألزهـري حـی . )٤(" ...) الضرورة ، كقول الشاعر : (ألم یأتْیك

  .)٥(فیهنَّ ، حیث أثبت أحرف العلة الثالثة مع الجازم"

الیــاء  م یأتیــك) مبــررًا آخــر ، وهــو : أنَّ وذكــر ابــن جنــي إلســكان الیــاء فــي : (ألــ

، رة ، وذلك من قوله : "... كما قد یجوز ذلـك فـي: (ألـم یأتْیـك)ناتجة عن إشباع الكس

وذكــــر ذلــــك ابــــن یعــــیش قــــائًال : "...  . )٦(فبلغــــت یــــاء" .الكســــرة فمطهــــا  فإنــــه أشــــبع

وبعضــهم یجعــل الــواو فــي یهجـــو إشــباعًا حــدث عــن الضـــمة قبلهــا ، والیــاء فــي (ألـــم 

و فعـهنـا ی ) إشباعًا حدث عن الكسـر ،فعلـى هـذا یكـون وزن (یهجـو) ، و(یأتیـك)یأتیك

ـــائًال : "أراد وأبوالبركـــا . )٧(ویفعیـــك ، وقـــد انحـــذفت الـــالم للجـــزم" (ألـــم یأتـــك) ، : ت ق

الحروف كثیـر فـي فأشبع الكسرة فنشأت الیاء . وٕاشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه 

  . )٨(كالمهم فكذلك هاهنا"

                                      
هو الحسن بن أسد بـن الحسـن الفـارقي، أبونصـر. قـال یـاقوت : "كـان نحویـًا إمامـًا لغویـًا، شـاعرًا،ملیح الـنظم،  )١(

كثیر التجنیس... كان مسـتولیًا علـى آمـد وأعمالهـا، مسـتبدًا باسـتیفاء أموالهـا، فخلص،ثـم دعـاه أهـل میافـارقین 

  . ١/٥٠٠، فأمسك وصلب سنة سبع وثمانین وأربعمائة" . ترجمته في بغیة الوعاة إلى أن یؤمروه علیهم 

  ) من سورة التوبة . ٧٠آیة ( )٢(

اإلفصــاح فــي شــرح أبیــات مشــكلة اإلعــراب ، ألبــي نصــر الحســن بــن أســد الفــارقي ، حققــه وقــدم لــه/ ســعید  )٣(

  . ١٧٠م) ، ص ١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠( ٣األفغاني، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط 

  . ١/٥٥شرح التسهیل  )٤(

  . ١/٨٧شرح التصریح  )٥(

  . ٦٩ – ١/٦٨المحتسب  )٦(

  . ١٠/١٠٤شرح المفصل  )٧(

  . ١/٣٠اإلنصاف  )٨(
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لعلـة ؛ وعلى هـذه األقـوال السـابقة الـذكر ، فـإّن الم الكلمـة محذوفـة مـن (یأتیـك) 

لكسر فقط. كما قال العكبـري : إشباع اعن الجزم بالحذف ، وأن الیاء المذكورة ناتجة 

"وقال قوم : المات هذه األفعال محذوفة بالجزم ، والحروف الموجودة اآلن فاشیة عن 

هــذه األحــرف إشــباع والحــروف  :واألزهــري الــذي قــال : "وقیــل . )١(إشــباع الحركــات"

  . )٢(األصلیة محذوفة للجازم"

 قالكابن جني الذي  ومن النحاة من یجعل إسكان الیاء في موضع الجزم لغًة ،

فیجریـه مجـرى  (هو یأتُیك ، وغیر ماضـٍي): "... فهذا إنما جاء على لغة من یقول : 

: (ألــم فـي قولـهالصـحیح ، فكأنـه حـذف الضـمة للجـزم ، كمـا یحـذفها لـه مـن الصـحیح 

(یأتیك) جـزم بلـم وجزمـه بإسـكان الیـاء فـي "وذكر ذلك ابن هشام قائًال :  . )٣( ")كَ غْ لُ بْ یَ 

ـــموضـــع  رفـــع الیـــاء ، فجزمهـــا بحـــذف ك) یالجـــزم ، وهـــي لغـــة، ولغـــة مـــن قـــال : (یأتُی

ألنـــه كـــان نصـــبها فـــي موضـــع النصـــب، ؛ن الیـــاء فـــي موضـــع الجزمســـكَّ و الحركـــة ، 

  .)٤(وضمها في موضع الرفع"

ُعومــــل معاملــــة  -ك)(ألــــم یأتْیـــ –وذهـــب أبــــوعلي الفارســـي إلــــى أن هــــذا الفعـــل 

ســكنه عــن الضــمة التــي قــدر حــذفها للجــزم، كمــا الصــحیح، معبــرًا عنــه بقولــه : "فهــذا أ

یحذفها من یضرب ، ونحو ذلك من الصحیح الذي تعقبه الحركـات ، وال یمتنـع شـيء 

  . )٥(منها أن یدخل علیه"

وذكر ذلك ابن مالك قائًال : "وأكثر ما یجري المعتل مجـرى الصـحیح فیمـا آخـره 

 ُیِضـیُع َأْجـَر َوَیْصـِبْر َفـِإنَّ اللَّـَه ال يِقـَیتَّ ِإنَُّه َمـْن  فمن ذلك قراءة قنبل : " .یاء أو واو 

  . )٧(")٦( اْلُمْحِسِنینَ 

                                      
  . ١١٠ – ٢/١٠٩اللباب في علل البناء واإلعراب  )١(

  . ١/٨٧شرح التصریح  )٢(

عثمــان المــازني، تحقیــق/  المنصــف شــرح اإلمــام أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، لكتــاب التصــریف لإلمــام أبــي )٣(

م) ١٩٥٤هــ/١٣٧٣( ١إبراهیم مصطفى ، عبداهللا أمین ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأوالده ، بمصـر ط

 ،١/٨١ .  

  . ٤٤٣شرح جمل الزجاجي ، ص  )٤(

المســائل العســكریات ، ألبــي علــي الفارســي ، تحقیــق/ إســماعیل أحمــد عمــایرة ، مراجعــة/ د. نهــاد الموســى،  )٥(

  . ١٤٨م) ، بدون طبعة وتاریخ ، ص ١٩٨١الجامعة األردنیة (منشورات 

  ) من سورة یوسف . ٩٠آیة ( )٦(

شواهد التوضیح والتصحیح لمشـكالت الجـامع الصـحیح ، البـن مالـك جمـال الـدین محمـد بـن عبـداهللا الطـائي،  )٧(

  . ٢١لبنان ، ص  –تحقیق وتعلیق/ محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
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 عائشة رضي اهللا عنها : (إن یقم مقامـك یبكـي)واستشهد ابن مالك بقول السیدة 

  . )٢( مروا أبابكر فلیصلي بالناس  :وبقول الرسول  . )١(

. (یبكـــي) ، و (فلیصـــلي)والشـــاهد فیهمـــا : إثبـــات الیـــاء مـــع الجـــزم فـــي الفعلـــین 

إنـه أخـرج األفعـال علـى األصـل. وجعـل الجـزم "ري ، كمـا قـال : بـكووجه ذلك عنـد الع

وابن مالك الـذي یقـول : "وٕانمـا كـان السـكون  . )٣( "في الحركات المستحقة في األصل

ألن بنیــة الفعــل، ال تــنقص بــه ، بخــالف حــذف آخــره ، ولــذلك قــد  ؛فــي الجــزم أصــًال 

  . )٤( "بتقدیر ظاهر الحركة قبل الجزم كألم یأتیك یستغنى عن حذفه

مــن أن إثبــات الیــاء ، ه أبوزیــد ، وســیبویه ، وأبوالحســن آوالباحثــة تمیــل إلــى مــا ر 

  (ألم یأتیك) ضرورة شعریة . : في 

  زم ارع () ادء

: :أبو زید "قال جاء في النَّوادر :    وقال رجل من بكر بن وائل جاهليُّ

ـــــــــٌد َفَتَكـــــــــْت ِبِبْحـــــــــرٍ لَ ْشـــــــــَفـــــــــَال تَ    ْل َی

  

ـــــــــا  * ـــــــــْن ُتَالَم ـــــــــِذلَّ وَل ـــــــــْن َت ـــــــــَك َل   َفإنَّ

  ................................  *  ................................  

................................  *  ................................  

  . )٥(أشلَّّها اهللا"قال أبوحاتم : جزم  تشلل على الدُّعاء ، أي ال 

(ال) حــرف یجــزم الفعــل المضــارع ویخلصــه لالســتقبال ، ویكــون للنهــي إذا كــان 

 َوالالطلــب موجهـــًا ممــن هـــو أعلـــى درجــة إلـــى مــن هـــو أدنـــى ، نحــو قولـــه تعـــالى : 

َربََّنـا أو للدعاء إذا كان من أدنى ألعلى ، في قوله تعالى :  . )٦(  َتْحَزِنيَتَخاِفي َوال

ــا ُتَؤاال ویســمیها  بعــض النحــاة (ال) الطلبیــة ، لتشــمل  . )٧( ِخــْذَنا ِإْن َنِســیَنا َأْو َأْخَطْأَن

  النهي والدعاء .

                                      
  .٦٧،وباب من أسمع الناس تكبیر اإلمام ص ١٠والحدیث أخرجه البخاري في صحیحه،كتاب األذان،ص  )١(

  الموضع السابق نفسه . )٢(

  . ٢/١٠٩اللباب في علل البناء واإلعراب  )٣(

  . ١/٤٠شرح التسهیل  )٤(

  . ٧النوادر ص  )٥(

  ) من سورة القصص . ٧آیة ( )٦(

  ة . ) من سورة البقر ٢٨٦آیة ( )٧(
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م األمــــر زیــــدت علیهــــا ألــــف أصــــل (ال) الطلبیــــة ال"أنَّ وزعــــم بعــــض النحــــویین 

، زم بعــدها بــالم األمــر مضــمرة قبلهــا. وزعــم الســهیلّي أنَّهــا (ال) النافیــة ، والجــفانفتحــت

ّي هــذین الــزعمین ووصــفهما دورّد المــرا.  )١(كراهــة اجتمــاع المــین فــي اللفــظ" وحــذفت

  . )٢(بالضعف

وكمــا تــدخل (ال) الــدعاء علــى الفعــل المضــارع وتخلصــه لالســتقبال نحــو : (ال 

ــــدًا) تغفــــْر لعمــــرٍو ، وال تعاقــــبْ  ــــْوِم وقولــــه تعــــالى : .  )٣( زی ــــًة ِلْلَق ــــا ِفْتَن ــــا ال َتْجَعْلَن َربََّن

  وقول الشاعر :.  )٤( ینَ الظَّاِلمِ 

  مُ هُ تُ كْ رَ تَـــــــــــــ اً اَنـــــــــــــرَ یْ جِ  اهللاُ  دُ ِعـــــــــــــبْ یُ  الَ 

  

ـــمِ   * ـــجْ تَ  حِ یْ ابِ َصـــالمَ  لَ ْث ـــیْ و لَ ُل ـــالظُّ  ةَ َل   )٥(مِ َل

  وقول الشاعر:  

ــــــــبْ تَ  الَ َفــــــــ   دٌ وِعــــــــمَ  ةَ یَّــــــــنِ المَ  نَّ إِ ،  نْ دَ ُع

  

ـــ  * ـــ لُّ وَك ـــیوَمـــ ئٍ رِ اْم ـــ هِ ًا ِب   )٦(لُ اِئـــزَ  الُ الَح

 .یبعـدن) وعملـت فیهمـا الجـزم -یتین على الفعلین (یبعـدحیث دخلت (ال) في الب  ◌َ 

 كــذلك تــدخل (ال) علــى الفعــل الماضــي ، ویكــون بمعنــى االســتقبال ، نحــو : (ال غفــرَ 

   وقول الشاعر:.  )٧( ه)مَ ، وال رحِ اُهللا لزیدٍ 

  ال َبـــــــــاَرَك اُهللا فـــــــــِي الَغـــــــــَواِني َهـــــــــلْ 

  

  )٨(َهــــــْل ُیْصــــــِبحَن إالَّ َلُهــــــنَّ ُمطََّلــــــبُ   *

  
ــا دخلــت بمعنــى االســتقبال ، ولكــن ال  َرَك) وجعلتــه(ال) علــى الفعــل الماضــي (َب

  عمل لها فیه.

                                      
  . ٣٠٠الجني الداني ص  )١(

  .٣٠٠المرجع السابق ، ص  )٢(

  . ٢٦٩رصف المباني ص  )٣(

  ) من سورة یونس . ٨٥آیة ( )٤(

 ١لبنـان ، ط –البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه ، شرح وتحقیق/ عباس عبدالسـتار،دار الكتـب العلمیـة،بیروت  )٥(

  .  ٢٦٩بال نسبة في رصف المباني ص ، و ٩/٧٨، وشرح المفصل  ٧٥م)، ص ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٥(

  . ٣٦٩، وبال نسبة في رصف المباني ص  ١٥٥البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه ص  )٦(

  . ٢٦٩رصف المباني ص  )٧(

م) ١٩٥٨هـــ/١٣٧٨البیــت لعبیــد اهللا بــن قــیس الرقیــات فــي دیوانــه ، تحقیــق/ د. محمــد یوســف نجم،بیــروت ، ( )٨(

، والغــــواني : جمــــع  ١٠/١٠١،وشــــرح المفصـــل ١/٢٦٢، والخصــــائص ٢/٦٧،والكتـــاب٣بـــدون تــــاریخ، ص 

  غانیة ، وهي التي َغِنَیْت بزوجها ، أو بحسنها وجمالها . الصحاح مادة (غنى) .
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  املبحث اخلامس

  املبنيات من األمساء

ََ) ن دولا (ِلَ) وزن  ءن ا ء (  

وقــال غامــان بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد ،  :أبوزیــد قــال جـاء فــي النــوادر : " 

  عامان بالعین غیر معجمة: :أبو العباسوهو  جاهلي ، قال 

ـــــــــــأبَّقْ  ـــــــــــْم َت ـــــــــــاِن َوَل ـــــــــــْت َبَه   َأَال َقاَل

  

ــــــــــْیمُ   * ــــــــــَك النَِّع ــــــــــْیُط ِب   َنِعْمــــــــــَت َوَال َیِل

  .....................................

.  

*  .....................................

...  .....................................

.  

*  .....................................  

.....................................

..  

*  .....................................

أَخــَذُه مــن إبــاِق ، تباعــد  :وتــأّبق .اِم ذهــان اســم امــرأة مثــل حــب... یلــیط مثــل یلیــق . و   .

: ال أعرفـه ، العبد ، أي لم َیِقـّر . قـال أبـو حـاتم : سـألت األصـمعي عـن تـأّبق، فقـال 

  وأنشدني عن أبي عمرو بن العالء :

  َتَهااَأَال َقاَلْت َحَذاِم َوَجارَ 

الحسـن : هـذه روایـة األصـمعي ال نظـر فیهـا ، وهـي الصـواب ، وأخبـرت قال أبو 

ــان) ُاخــذ مــن (َبْهَنانــة) : أنَّ (ببــن األعرابــياعــن  .  ، وهــي العظیمــة الَخْلــق النَّاِعَمتــهَه

ُ◌مـــا بنـــي مـــن هـــذا البـــاب فهـــو   .شـــيء یجـــب أن ُیبنـــىولـــیس كـــل ماحـــذف منـــه  وكلُّ

مـــة) ذِ احَ ن (ة عـــاِم) معدولـــذمعـــدول عـــن (َفاِعَلـــة) ومعناهـــا مفهـــوم ، أال تـــرى أنَّ (حـــ

فــ (َبهَـاِن) معدولـة مـن  .المعنى ، وكذلك ما كان مثلها مـن المعـدوالت ةمة مفهومذِ احو 

ال یكــون غیــره وٕان لــم یخلصــه ابــن  (َباِهَنـة) هــي أن تصــیر (َبْهَناَنــة) فهــذا الوجــه الــذي

  . )١(األعرابي"

یفهم من هذا النص أّن (َبَهاِن) اسم امرأة معدول عن (َباِهَنة) ، وهو مبنـي علـى 

 ةاِم) معدولـذَ ومثلهـا (َحـ .اِعَلـه) ، هـو الـذي ُیبنـى الكسر ؛ ألّن االسـم المعـدول عـن (فَ 

  ) .ةَمة) ، أي (َفاِعلذِ عن (َحا

                                      
  . ١٦النوادر ص  )١(
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ل سـیبویه اِعَله) مـذاهب  كثیـرة ، قـااالسم المعدول عن (فَ وذهب النحاة في بناء 

یكـون بعـد  فَعل) ، ولكنه معدول عن حده ، وُحـرِّك ؛ ألنـه ال: "فالحد في جمیع هذا (ا

. ویــرى ســیبویه أنَّهــا  )١(األلــف ســاكن . وحــرك بالكســر ؛ ألن الكســر ممــا یؤنــث بــه"

د األلــف حــرف ســاكن . أســماء معدولــة عــن فعــل األمــر ، وحركــت؛ لكــي ال یكــون بعــ

 .)٢( وبالكسر ؛ " ألن الكسر ممـا یؤنـث بـه ، تقـول : إّنـِك ذاِهَبـٌة ، وأنـِت َذاِهَبـٌة ، ..."

 ةعمـا فیـه مـن عالمـ معـدولإذا أردت المؤنث . قال المبرد : "واختیر له الكسر؛ ألنه 

 تـرى التأنیث ، فعدل إلى ما فیه تلك العالمة ؛ ألن الكسر مـن عالمـات التأنیـث . أال

أنــك تقــول للمؤنــث : إنــِك َفاِعلــٌة ، وأنــِت فعلــِت، وأنــِت تفعلــین ؛ ألن الكســرة مــن نــوع 

  .)٣(فلذلك ألزمته الكسرة "، اء یال

  : )٥(بیدلهذا الموضع عند شرحه لبیت  )٤(وتناول ابن األنباري

ــــــقَ تَ فَ  ــــــنْ مِ  تْ دَ صَّ ــــــا كَ َه   تْ جَ رِّ ُضــــــفَ  اِب َس

  

  )٦(اهَ امُ حَ ُســــ رِّ مَكــــفــــي الِ  رَ ودِ ُغــــوَ  مٍ دَ ِبــــ  *

قـــال  .ام َحـــذة ِقطـــاِم و كســـاِب مخفوضـــة فـــي كـــل حـــال ؛ ألنهـــا بمنزلـــو وقـــال : "  

  النابغة :

                                      
  . ٣/٢٧٢الكتاب  )١(

  . ٣/٢٧٢المرجع السابق  )٢(

  . ٣/٤٩المقتضب  )٣(

هـــ، كــان ٢٧١األنبــاري ، ولــد فــي األنبــار غــرب بغــداد ســنة  هــو محمــد بــن القاســم بــن محمــد ، أبــوبكر ، ابــن )٤(

صدوقًا زاهدًا ، فاضًال ، دینًا ، خیرًا ، من أهل السنة . وقد صنفه الزبیدي فـي الطبقـة السادسـة مـع أصـحاب 

ثعلــب . وكــان أكبــر العــبء فــي التــرویج لمدرســة الكوفــة مــن ابــن األنبــاري ، لــه مصــنفات كثیــرة، مــات ســنة 

  . ١٥٣، وطبقات النحویین واللغویین ص  ٣/٣٩٩ه في تاریخ بغداد هـ ، ترجمت٣٢٨

هو لبید بن ربیعة بن مالك العامري ، یكنى أبا عقیل ،وكان من شـعراء الجاهلیـة وفرسـانهم ، أدرك اإلسـالم ،  )٥(

ت فـي أول وكان شریفًا في الجاهلیة واإلسالم ، ترك الشعر في اإلسالم ، وقیل : لم یقـل إال بیتـًا واحـدًا ، ومـا

، وخزانـة األدب ١/٢٧٤خالفة معاویة ، وهو ابن مائة وسبع وخمسین سـنة . ترجمتـه فـي الشـعر والشـعراء ، 

١/٣٣٧ .  

، وفـي شـرح  ١٧٤البیت في دیوان لبید بن ربیعـة العـامري ، دار صـادر بیـروت ، بـدون طبعـة وتـاریخ ، ص  )٦(

اه : قصـدت البقـرة مـن الكـالب كلبـة یقـال ، و (تقصدت منهـا كسـاب) معنـ ٥٧١ – ٥٧٠القصائد السبع ص 

لها : (كساب) ، فضرجتها بالدم ، أي لطختها . و (غـودر فـي المكـر سـحامها) ، معنـاه : تـرك أخوهـا سـحام 

  قتیال . و (سحامها) روایة ابن األنباري ، والروایة األخرى (سخامها) . 
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  امِ َطــــــــــــــــــــا قَ لهَ لِّ دَ تُــــــــــــــــــــ ةٌ َكـــــــــــــــــــارِ أتَ 

  

ــــــــــــــ ةِ َیــــــــــــــحِ ًا بالتَّ نَّ ِضــــــــــــــو   *   )١(مِ الَ والَك

فكسرت  ألّن  ؛كان حكمها التسكین كسر ؛ ألن معناها األمر اكسْب، فوٕانما ألزمت ال  

إنما كسرت ؛ ألنها معدولة عـن كاِسـبة  :ویقال .ُحرِّك إلى الخفض  المجزوم إذا ُحّرك

، فلمـا اجتمـع فیهـا مـع المؤنثة ال تنصـرف واألسماء، وهي مع العدل مؤنثة،لى َكَسابِ إ

  .)٢("ها الكسرو ، حطوها منزلة فألزمهاالتأنیث العدل عن جهت

ألنهـا بمنزلـة  بن األنبـاري أنَّ (َكَسـاِب) مبنیـة علـى الكسـر فـي كـل حـال ،اویرى 

عدولـة عـن فعـل األمـر ، َهاِن) ، وألزمت الكسـر ؛ ألنهـا موكذلك (بَ ، (َقَطاِم) و(َحَذاِم) 

ألنهــا معدولــة عــن  ؛وكســرت اللتقــاء الســاكنین . وبنیــت علــى الكســر للعــدل والتأنیــث 

  َكاِسَبه ، وكذلك (َبَهاِن) .

ــا مــا كــان علــى وزن (َفَعــال) اســمًا علمــًا ، فــإن العــرب ت فأهــل  ،ختلــف فیــه وأّم

"وأّمـا أهـل الحجـاز : ى الكسـر فـي كـل حـال . قـال سـیبویه یلزمونهـا البنـاء علـالحجاز 

، وهـو واحـد ألن البنـاء ؛فلمَّا رأوه اسمًا لمؤنث ، ورأوا ذلك البناء على حالة لم یغیـروه 

، : هــــذه َحــــَذامِ قــــال المبــــرد : " وأهــــل الحجــــاز یقولــــون .)٣( هاهنــــا اســــم لمؤنــــث ، ..."

وقـال ابـن األنبـاري : "وأهـل الحجـاز یلزمونهـا الكسـر فـي كـل حـال  .)٤(اِم"ذرُت بحـومر 

")٥(.  

: مـن المعدولـة فیـه مـذهبان: أحـدهما علم أّن هـذا الضـربا:"... بن یعیشاوقال 

هـــا ویكســــرونها حمـــًال علیهـــا ، لمجامعتهــــا إیاهـــا فــــي نمـــذهب أهـــل الحجــــاز ... فیبنو 

ألنهــا قبــل العــدل غیــر  ؛بــو العبــاس : إنمــا بنیــتالتأنیــث والعــدل والتعریــف ... وقــال أ

اِطمــة ، فــإذا عــدلت زادهــا العــدل ثقــًال ولــیس وراء منــع قحاِذمــة ، و  :مصــروفة ، نحــو

  قول الشاعر : . وأورد ابن یعیش في ذلك  )٦(الصرف إال البناء "

                                      
امـرأة . لسـان العـرب مـادة (قطـم) ، و (الضـن):  . و (قطام) : اسـم ٦٣البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه ص  )١(

  النجل ، لسان العرب مادة (ضنن) . 

  . ٥٧١شرح القصائد السبع ص  )٢(

  . ٣/٢٧٧الكتاب  )٣(

  . ٣/٤٩المقتضب  )٤(

  . ٥٧١شرح القصائد السبع ص  )٥(

  . ٤/٦٤شرح المفصل  )٦(
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ــــــــــــــا قَ إذَ  ــــــــــــــ تْ اَل ــــــــــــــفَ  امِ ذَ َح   وهاقُ دِّ َص

  

  )١(امِ ذَ َحـــــــ الـــــــتْ ا قَ َمـــــــ ولَ الَقـــــــ إنَّ َفـــــــ  *

  ورد أیضًا قول النابغة :وأ  

  امِ َطــــــــــــــــــــا قَ هَ لُ دلِّ تُــــــــــــــــــــ ةٌ َكـــــــــــــــــــارِ تَ أَ 

  

ــــــــــــــ ةِ ّیــــــــــــــحِ التَّ ًا بِ نَّ ِضــــــــــــــو   *   )٢(مِ الَ والَك

فذكر (َحَذاِم) في البیت األول مرتین  مكسورة مع أنها فاعل . وكذلك في البیت   

(َقَطاِمِ◌) مكسورة ، وهي لغة أهل الحجاز ، وأورد أیضًا ابن األنباري قول ذكر الثاني 

  اعر :الش

ـــــــ ـــــــبَ  لْ ائِ َس ـــــــِن ـــــــقْ مَ بِ  دٍ ي أَس ـــــــبّ رَ  لِ َت   مِه

  

ـــــحِ   * ـــــقَ  مِّ ر بـــــن أُ ْج ـــــ امِ َط   )٣(یالَ ِتـــــقَ  زَّ َع

هـــي مخفوضـــة فـــي كـــل و اِم) مكســـورة ، وقـــال : "َطـــوذكـــر فـــي هـــذا البیـــت (ِق◌َ 

  . أي البناء على الكسر في كل المواضع .)٤(حال"

ـــــى لغـــــة أهـــــل  ،  )٥(: الجزولـــــيالحجـــــاز ، مـــــنهم والنحـــــاة جمـــــیعهم متفقـــــون عل

  . )٧(وابن هشام،  )٦(حیانوأبو 

تمــیم فیجعلونهــا بمنزلــة مــا ال ینصــرف "ترفعــه وتنصــبه وتجریــه مجــرى  وأمــا بنــو

) عنـد سـیبویه لقولـه : "أال تـرى ةالعلمیـة والعـدل عـن (َفاِعلـ ة، لعلـ )٨(اسم ال ینصرف"

ة، وَقَطـــاِم أّن بنــي تمــیم یقولــون : هـــذه َقَطــاُم ، وهــذه َحــَذاُم؛ ألنهـــا معدولــة عــن َحاِذَمــ

معدولة عن قاِطمة أو َقَطَمة ، وٕاّنما كّل واحدة منها معدولة عـن االسـم الـذي هـو علـم 

                                      
، وشـــرح شـــواهد  ٤/٣٧٠لنحویـــة ، والمقاصـــد ا ٢/٢٢٥نســـب البیـــت للجـــیم بـــن صـــعب فـــي شـــرح التصـــریح  )١(

المغنـي ، لإلمــام جــالل الــدین الســیوطي ، وقــف علــى طبعـه وعّلــق علــى حواشــیه/ أحمــد ظــافر كوجــان ، دار 

، وشــرح  ٢/١٧٨، وبــال نســبة فــي الخصــائص  ٢/٢٩٦لبنــان ، بــدون طبعــة وتــاریخ  –مكتبــة الحیــاة بیــروت 

بــل الصــدى ، البــن هشــام األنصــاري ، ، وشــرح قطــر النــدى و  ٤/١٣١، وأوضــح المســالك  ٤/٦٤المفصــل 

  .١٧م) ، ص ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨( ١تحقیق/ ج الفاخوري بمؤازة/د. فؤاد البناني، دار الجیل بیروت ، ط 

  .  ١٢٦سبق تخریجه ص  )٢(

، و(الـّرّب) فـي هـذا الموضـع : الّسـّید . وقولـه: (عـز  ١١رجل مـن كنـدة فـي شـرح القصـائد السـبع ص نسب ل )٣(

  ظم شأنه وغلب حزنه . قتیال) معناه : ع

  . ١١شرح القصائد السبع  ص  )٤(

  . ٢١٣المقدمة الجزولیة ص  )٥(

  . ١/٤٣٦ارتشاف الضرب  )٦(

  . ٤/١٣١، وأوضح المسالك  ١٦شرح قطر الندى ص  )٧(

  . ٣/٢٧٧الكتاب  )٨(
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َبَحـذاَم یـافتى ،  ، ومـررتُ  قال المبرد : "یقولـون: هـذه َحـَذامِ و .  )١( لیس عن صفة ..."

ـــَذاَم" ـــع الصـــرف ، وٕاذ )٣(. وخـــالف المبـــرد)٢(ورأیـــُت َح ـــة من زعـــم أنهـــا  ســـیبویه فـــي عل

ا بمنزلــة هــتمــیم یجعلون ووقــال ابــن األنبــاري : "وبنــ .ت الصــرف للتأنیــث والعلمیــةامتنعــ

. أي یجعلونهـا بمنزلـة  )٤(قطاَم ، ومررُت بَقَطاَم" زینب، فیقولون : قامْت َقَطاُم، ورأیتُ 

ه ابـن ذهـب إلیـ وهذا مـا .ًا بالضمة ، ونصبًا وجرًا بالفتحاالسم الذي ال ینصرف ، رفع

نهم یجرونهــا مجــرى مــا ال ینصــرف مــن المؤنــث ، إتمــیم فــ وأمــا بنــویعــیش ، قــائًال : "

و مــررُت ورأیـت حــذاَم وقطــاَم ، طــاُم ، قفیقولـون : هــذه حــذاُم و ، زینــب وعائشــة  :نحـو

  . و هذا ما ینطبق على (َبَهاِن).)٥(اَم وَقَطاَم"ذَ بحَ 

ه أهـل وهو على زنة (َفَعاِل) فإّن بعـض بنـي تمـیم یوافـق فیـراء آخره أّما ما كان 

: "فأمــا مــا كــان آخــره راء فــإّن قــال ســیبویه فــي ذلــكعلــى الكســر.  الحجــاز علــى البنــاء

 . )٦(تمـیم فیـه لغـة أهـل الحجـاز ..." وبنـي تمـیم فیـه متفقـون ویختـار بنـوأهل الحجـاز 

أّن إجنــاح األلــف أخــف  وزعــم الخلیــل : لتخفیــف مــن ثقــل الضــم عنــد اإلمالــة.وذلــك ل

فكرهـوا تـرك الخفـة وعلمـوا أنهـم  ،ون العمـل مـن وجـه واحـدیعني اإلمالـة ؛ لیكـعلیهم ، 

  .)٧(فعوا لم یصلوا ر إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك ، وأنهم إن 

المبـــرد فـــي ذلـــك : "لیمیلـــوا األلـــف ؛ ألن إجناحهـــا أخـــف علـــیهم وال ســـبیل  يورأ

وأورد  . )٨(فتـى " إلیهم أن یكسـروا الـراء ، فیقولـون : هـذه َحَضـاِر ، ومـررت بَسـَفاِر یـا

  الفرزدق :قول المبرد في ذلك 

  ْد ِبَهــاَیوَمــًا َســَفاِر َتِجــ َمَتــى َمــا َتــِردْ 

  

َراالمُ  زَ َتجیِ ُأَدْیهـَم َیْرِمـي الُمْسـ  * َعـوَّ
)٩(  

  

                                      
  . ٣/٢٧٧الكتاب  )١(

  . ٣/٤٩المقتضب  )٢(

  . ٣/٣٧٥المرجع السابق  )٣(

  . ٥٧١ص  شرح القصائد السبع )٤(

  . ٤/٦٥شرح المفصل  )٥(

  . ٣/٢٧٧الكتاب  )٦(

  . ٣/٢٧٨المرجع السابق  )٧(

  . ٣/٥٠المقتضب  )٨(

،  ٣٥٤م) ، بـــــدون طبعـــــة ، ص ١٩٦٦هـــــ/ ١٣٨٦بیـــــروت ( -البیــــت فـــــي دیـــــوان الفــــرزدق ، دار صـــــادر  )٩(

صـرة والمدینـة . (سـفار) : منهـل بـین الب ٢/٢٢٥، وشـرح التصـریح  ١/٩٧، ومغني اللبیـب ٣/٥٠والمقتضب 

. لسان العرب مادة (سفر) . (أدیهم) : تصغیر أدهم ، وهو ابن مرداسي أحد بنـي كعـب. لسـان العـرب مـادة 
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ــــرى  ــــرهم یوافــــق أهــــل الحجــــاز ، اوی ــــن یعــــیش فیمــــا آخــــره راء : "... فــــإن أكث ب

  .)١(فیكسرون الراء ، وذلك من قبل أن الراء لها حظ في اإلمالة "

ا ال ینصـــرف كَحـــَذاِم بعضـــًا مـــن بنـــي تمــیم یجـــري مـــا آخـــره راء مجــرى مـــ ولكــن

ویرى ذلك كل .)٢("ز أن ترفع وتنصب ما كان آخره راء"وقد یجو َقَطاِم ، وقال سیبویه:و 

 )٦(وأورد سیبویه فـي ذلـك قـول الشـاعر. )٥(وابن هشام،  )٤(حیان، وأبي )٣(المبرد: من 

:  

ـــــــــــــرَّ   ـــــــــــــدَ َوَم ـــــــــــــى َوَب ـــــــــــــٌر َعَل   ارِ ْه

  

  ُعْنـــــــــــــــــــَوة َوَبــــــــــــــــــــارُ  َفَهَلَكـــــــــــــــــــتْ   *

فبنیـــت (وبـــار) األولـــى  علـــى الكســـر ، وأعربـــت الثانیـــة بالضـــم رفعـــًا علـــى أنَّهـــا   

  فاعل ، واجتمعت اللغتان في هذا البیت .

مـا إ مـا أن یبنـى فـي الكـل و إویرى الجزولي : "أن الراء ال دخل لهـا فـي البنـاء ، ف

  . )٧(أن یعرب في الكل حذرًا من النقص"

فیـرى فیمـا آخـره راء  رأي األخفـش ، فهـو عنـد بعـض بنـي تمــیم  )٨(حیـانوأمـا أبو 

  ه على الكسر ، یعني الباب كله .بنونإذ ی

: ُأعربت وانصرفت ، وقال سیبویه  لنحاة إذا ُنكرت هذه األسماء ،ویرى بعض ا

"إذا كان جمیع هذا نكرة انصرف كما ینصرف (عمر) في النكـرة ؛ ألن هـذا ال یجـيء 

                                                                                                       
د .  (دهــم) . (المســتجیز) :الــذي یطلــب المــاء . لســان العــرب مــادة (جــاز) . (المعــورا) : مــن العــویر وهــو الــرَّ

  لسان العرب مادة (عور) . 

  . ٤/٦٥شرح المفصل  )١(

  . ٣/٢٧٩كتاب ال )٢(

  . ٣/٤٩المقتضب  )٣(

  . ١/٤٣٦ارتشاف الضرب  )٤(

  . ١٨شرح قطر الندى ص  )٥(

، بــدون تــاریخ  ١هــو األعشــى ، والبیــت فــي شــرح دیوانــه ، تحقیــق/ كامــل ســلیمان ، دار الكتــاب اللبنــاني ، ط )٦(

المفصــل ، وشــرح  ٢١٤، والمقدمــة الجزولیــة ص  ٣٧٦،  ٣/٥٠، والمقتضــب  ٣/٢٧٩، والكتــاب  ٧٣ص 

. (وبــار) : هــي أرض  ١/٢٦، وهمــع الهوامــع  ٣/٦٩، وشــرح األشــموني  ٢/٢٢٥، وشــرح التصــریح  ٤/٦٤

  .٤/٣٥٨كانت لقبیلة (عاد) ، وورد عجز هذا البیت بروایة أخرى : (فهلكت جهرة وبار) . المقاصد النحویة 

  . ٢١٤المقدمة الجزولیة ص  )٧(

  . ١/٤٣٦ارتشاف الضرب  )٨(
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اُم وَحـذاٌم ذَ هـذه َحـ"، و  )٢(فتقول : "رأیُت َقَطاَم ، وَقطَامًا أخرى".  )١(وًال عن نكرة "معد

  .)٣(أخرى"

  .ام) و(َقَطاَم) أسماء معدولة عن (َفاِعَلة) وشأنها شأن (َبَهاِن)ذَ ونجد أنَّ (حَ 

  ر اِل

  :وائل جاهليٌّ  : وقال رجٌل من بكر بنأبو زید قال  جاء في النوادر :"

ـــــــــــا َوَجـــــــــــْدَنا آَل ُمـــــــــــرَّةَ    ِحـــــــــــیَن ِخْفَن

  

  َتَنـــــــــا ُهــــــــــُم األُنــــــــــَف الِكَراَمــــــــــاَجِرْیرَ   *

  .....................................

.  

*  ...................................  

َتِجـُدوُه ِعْنـَد اللَّـِه ف) ، جعل (هـم) صـلة للكـالم ، وفـي القـرآن : نُ ... وقوله : (هم األ

ــرً  جعــل ، بومــن فصــحاء العــرب مــن یرفــع (األُنــف الكــرام)  . )٤(ا َوَأْعَظــَم َأْجــًراُهــَو َخْی

وا علــى أنفســهم مــن الــذنوب ... : (هــم) مبتــدأ ، وهــذا خبــر المبتــدأ . والجریــرة  مــا جــرُّ

  . )٥(الذین یأنفون من احتمال الضیم": و(األُنف) 

 مالهأصــكــان وهــو ضــمیر فصــل ، فصــل بــین مــا ، (هــم) : فــي  یــدور الكــالم

(آل مـــرة) و(األُنــف) . ومــن العـــرب مــن یرفـــع : مبتــدأ وخبــر ، وهمـــا مفعــولي (َوَجــَد) 

  المفعول الثاني (األُنف) على أنه خبر للضمیر (هم).

ـــه : "  وضـــمائر الفصـــل هـــي ضـــمائر الرفـــع المنفصـــلة أوضـــحها الزجـــاجي بقول

، وَأْنَت، وأْنُتما، وأنْ    . )٦( ُتْم، فصًال..."والعرب تسمي َهَو ، ُهما، ُهْم، ِهي، ُهنَّ

یین ، وعمـادًا تسـمیة فصـًال تسـمیة البصـر  .هذه الضمائر فصًال وعمادًا  ىوتسم

بن مالك : "... من الضـمائر الـذي یسـمى عنـد البصـریین فصـًال اكما قال  الكوفیین ،

تسـمیة هـذه الضـمائر فصـًال  ابـن یعـیش سـبب. وأوضح  )٧( وعند الكوفیین عمادًا ..."

                                      
  .٣/٢٧٩الكتاب  )١(

  . ٣/٣٧٤المقتضب  )٢(

  . ٣/٢٧٩الكتاب  )٣(

  ) من سورة المزمل . ٢٠آیة ( )٤(

  . ٩ – ٨النوادر ص  )٥(

  . ٢٢٣شرح جمل الزجاجي ص  )٦(

  . ١/١٦٧، وشرح التسهیل  ١/٢٤٠شرح الكافیة الشافیة  )٧(
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ـا بعـده وعمادًا ، قا ئًال : "فالفصل من عبارات البصریین ، كأنه فصل االسـم األول عمَّ

ذن بتمامه وٕان لم یبَق منه بقیة من نعت وال بدل إال الخبـر ال غیـر . والعمـاد مـن آ، و 

  .  )١(تحقیق الخبر بعده"ب ن كأنه عمد االسم األول وقواهعبارات الكوفیی

ى أحـــدهما عـــن ئین ال یســـتغنســمي فصـــًال للفصـــل بـــین شــیفمالـــك : "ابـــن وقــال 

علیــه  بعــًا. وســمي عمــادًا ؛ ألنــه معتمــدالنفصــال الســامع عــن تــوهم الخبــر تااآلخــر ، و 

  . )٢(البیان" في تقریر المراد ومزید

لهــا مواضــع فــي كــالم العــرب ذكرهــا ســیبویه  فصــًال فوٕاذا صــارت هــذه الضــمائر 

في كالم العرب فأجره  قائًال : "وٕاذا صارت هذه الحروف فصًال ، وهذا موضع فصلها

كمــا أجــروه . فمــن تلــك األفعــال : َحِســْبُت، وِخْلــُت، وَظَنْنــُت، ورأیــُت، إذا لــم تــرد رؤیــة 

ـــالَّة ، وَأالعـــین، وَوَجـــْدُت إذا لـــ ـــُت إذا لـــم تـــرد أن تجعلهـــا م تـــرد ِوْجـــَداَن الضَّ رى ، وَجَعْل

ــــ ــــة صــــیَّرتُه خیــــرًا منــــك، وَكــــاَن، وَل ْیَس ، وَأْصــــَبَح بمنزلــــة عملــــت ولكــــن تجعلهــــا بمنزل

  .)٣(وَأْمَسى"

ــٌد هــَو الفاِضــُل) ، أو بــین : وضــمائر الفصــل تقــع بــین المبتــدأ والخبــر، نحــو  (زْی

(لْیَس ، وَأْصـَبَح ، وأْمَسـى) . أو بـین مـا كـان :االسم وخبره، وذلك في (َكاَن) وأخواتها 

َظــنَّ ، رَأى ،  (َحِســب ، َخــاَل ، :مبتـدأ وخبــره ، وذلــك فــي األفعــال التــي ذكرهــا ســیبویه

، نحـو : وهـي أفعـال تنصـب مفعـولین كـان أصـلهما  المبتـدأ و الخبـر ، ) َوَجَد ، َجَعـلَ 

لــذلك وقــع (ُهــم) .  )٥( اِهللا هــو الظریــَف)(كــاَن عبــدُ و،  )٤(ْبُت زْیــدًا ُهــو َخْیــرًا منــك)(َحِســ

هــو (األُُنــف) ؛ : (آل مــرة) ، ومــا كــان خبــر و ضــمیر فصــل بــین مــا كــان مبتــدأ وهــو 

 بـن مالـك ذكـران بالفعل (َوَجَد) . ولذلك نجد أن كًال من ابن یعیش ، وااهما منصوبألن

أحدهما عن اآلخر ، و الشیئان  ىأنُه ُسِمي ضمیر فصل للفصل بین شیئین ال یستغن

  هما المبتدأ والخبر أو ما كان في منزلتهما .

                                      
  .٣/١١٠شرح المفصل  )١(

  . ١/١٦٧شرح التسهیل  )٢(

  . ٢/٣٩٠الكتاب  )٣(

  . ٢/٣٩٠ابق المرجع الس )٤(

  . ٢/٣٩٠المرجع السابق  )٥(
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، هـي )١(عیشذكرها ابن ی ة شروطٍ ثالثفیه وال یقع الضمیر فصًال إال إذا توفرت 

 :  

أولهـــا : أن یكـــون مـــن الضـــمائر المنفصـــلة المرفوعـــة ، ویكـــون هـــو األول فـــي 

  المعنى . 

ثانیــًا : أن تقــع بــین المبتــدأ والخبــر ، أو مــا هــو داخــل علــى المبتــدأ والخبــر مــن 

) وأخواتها ، و: األفعال والحروف ، نحو    وأخواتها .  )ظننتُ ( (إنَّ

  أو معرفة وما قاربها من النكرات . ثالثًا : أن تقع بین معرفتین ، 

: لــالم نحــوااســتعمال أســماء مجــردة مــن األلــف و : ویعنــي بالمقــارب مــن النكــرة 

(أْفَعــل) التفضــیل، كمــا قــال ابــن مالــك "... ویتوســط بــین مطلــوبي ومضــافة ، (ِمْثــل) 

االبتـداء ، أو ناسـخ مـن نواسـخه بشـرط تـأخر الخبـر ، وكونـه ُمَعّرفـًا ، أو كمعـّرف فـي 

. ومنــه قولــه تعــالى:  )٢(دم قبــول األلــف والــالم لـــ (ِمْثــل) مضــاف ، وأفعــل التفضــیل"عــ

 ََوَوَلًداَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماالِإْن ت )وقال فیها ابن مالك : "فالیاء مـن ترنـي مفعـول  )٣ .

) أفعـل  أول ، وهو مبتدأ في األصل ؛ ألن المراد رؤیـة القلـب . و(أنـا) فصـٌل ، و(أقـلَّ

  . )٤("وًال ثانیًا ، وهو خبر في األصلضیل انتصب بـ(َتَر) مفعتف

ـــذكیر ، و  ـــة والت البـــد مـــن مطابقـــة ضـــمیر الفصـــل لمـــا قبلـــه فـــي الحضـــور والغیب

والتأنْیـــث ، واإلفـــراد، والتثنیـــة ، والجمـــع ، نحـــو : (زیـــٌد هـــو الكـــریُم) ، أو (َأْكـــَرُم ِمـــْن 

  .)٥( أو (أْظَرَف ِمْنَك) ، أو (ِمْثلِك)، و(َظنْنُته ُهو الظریَف) . ُلُه) ثْ عمرو) أو (مِ 

ـــذان بتمـــام االســـم ضـــمیر والغـــرض مـــن دخـــول  الفصـــل فـــي الكـــالم ، إرادة اإلی

لـیس نعتـًا . وأیضـًا لیـؤذن بـه أّن الخبـر معرفـة أو ، وَأنَّ الـذي ُذِكـر بعـده خبـرًا وكماله 

  .   )٦(ما قاربها من النكرات ، وهذا ما ذهب إلیه ابن یعیش

                                      
  . ٣/١١٠شرح المفصل  )١(

  . ١/٢٤٠شرح الكافیة الشافیة  )٢(

  ) من سورة الكهف . ٣٩آیة ( )٣(

  . ٢٤٢ – ١/٢٤١شرح الكافیة الشافیة  )٤(

  . ٢٤١ – ١/٢٤٠المرجع السابق  )٥(

  . ٣/١١٠شرح المفصل  )٦(
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ن النحـــویین أهـــي هـــذه الضـــمائر فصـــًال أو عمـــادًا ، فیهـــا خـــالف بـــی وٕاذا وقعـــت

: "... فذهب قوم إلى أّن هذه مضـمرات باقیـة علـى  المراديقال  أسماء أم حروف ؟ 

إلــــى أنهــــا حــــروف ؛ ألنهــــا   اســــمیتها . قیــــل : وهــــو مــــذهب البصــــریین ، وذهــــب قــــوم 

ابع . قیـل : وهــو وهـو الفصــل بـین مـا هــو خبـر ومـا هــو تـ، فــي غیرهـا  معنـىً جـاءت ل

  .  )١(مذهب أكثر النحویین وصححه ابن عصفور"

بــن الهــا محـل مــن محـل اإلعــراب أم ال ؟ قـال هـل اختلـف القــائلون بأنَّهـا أســماء 

: "فـذهب البصـریون . بینمـا قـال المـرادي )٢(مالك : "فاألكثرون على أنه ال موضع له"

ن یجعلـون لهـا محـًال "والكوفیـو  . وقـال الرضـي :)٣("ن اإلعـرابإلى أنَّها ال محـل لهـا مـ

  .  )٥(راء إلى أّن لها محًال"ف: "ذهب الكسائي وال. وقال المرادي)٤(من اإلعراب "

الخـــالف بـــین البصـــریین والكـــوفیین فـــي أّن لهـــا محـــًال أم ال ؟ ولكـــنهم اتفقـــوا إذًا 

علــى اســمیتها ، وهــذا مــا أشــار إلیــه أبــو زیــد بقولــه : "ومــن فصــحاء العــرب مــن یرفــع 

  .)٦( جعل (ُهم) مبتدأ ..."بُنف الكرام) (األُ 

مــن اإلعــراب ،  وفــي هــذا إشــارة للمــذهب الكــوفي مــن أنَّــه یجعــل للضــمیر محــالً 

َتِجـُدوُه ِعْنـَد اللَّـِه ُهـَو  :وأبو زید مع مذهبه البصـري فـي روایـة البیـت ، واآلیـة الكریمـة

رد مـذهب الكـوفیین بالعصـبیة فقـد أو بـا زیـد ال یتمیـز وبمـا أن أ . )٧(َخْیًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا

  دون تعلیق .

مــذهب البصــریین مــن أن ضــمیر الفصــل ال ،  )٩(راديوالمــ،  )٨(بــن مالــكاذهـب 

ذلك قائًال : "ألن الغـرض بـه اإلعـالم مـن ل من اإلعراب ، وعّلل ابن مالك  ع لهضمو 

                                      
  . ٣٥١ – ٣٥٠الجني الداني ص  )١(

  . ١/٢٤٤لكافیة الشافیة شرح ا )٢(

  . ٣٥١الجني الداني ص  )٣(

  . ٣/٦٦شرح كافیة ابن الحاجب  )٤(

  .  ٣٥١الجني الداني ص  )٥(

  . ٩النوادر ص  )٦(

  ) من سورة المزمل . ٢٠آیة ( )٧(

  .  ٢٤٥ – ١/٢٤٤شرح الكافیة الشافیة  )٨(

  . ٣٥١الجني الداني ص  )٩(
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ل وهلة یكون الخبر خبرًا ال صفة ، فاشتدَّ شبهه بالحرف ، إذا لم ُیجأ به إال لمعنـى  أوَّ

  .  )١("، فلم یحتج إلى موضع من اإلعراب في غیره

إلى أنَّ ضمیر الفصل لو كان له موضع من اإلعراب لكـان  )٢(وذهب ابن مالك

ــلى : اوضــع الضــمیر (إیــاي) أولــى مــن الضــمیر (أنــا) فــي نحــو قولــه تعــ َرِن َأَنــا ِإْن َت

اه) أولـى مـن (هـو) فـي نحـو قولـه تعـالى : ، ولكـان وضـع (إیـ )٣( َوَوَلًداَأَقلَّ ِمْنَك َماال

َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْیًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا)٤(  .  

مـن اإلعـراب ، وهـو تأكیـد لمـا قبلـه، قـال  لـه محـالً  بینمـا ذهـب الكوفیـون إلـى أنّ 

الرضي : "یقولـون : هـو تأكیـد لمـا قبلـه ، فـإّن ضـمیر المرفـوع قـد یؤكـد بـه المنصـوب 

 )هــو(وهـذا التأكیــد یسـمیه ســیبویه وصـفًا ، قــائًال : "وقـد زعــم نـاٌس أنَّ  . )٥(ور"والمجـر 

ولیس من الدنیا عربيٌّ یجعلهـا هاهنـا صـفة للمظهـر. صفة ، فكیف یكون صفة هاهنا 

ه ، فهـو هاهنـا مسـتكرهة ال یـتكلم مـررُت بعبـد اهللا هـو نفِسـ :ولو كان ذلك كـذلك لجـاز

ا عنـــدهم . ویـــدخل علـــیهم : إن كـــان زیـــٌد َلُهـــَو بهـــا العـــرب ؛ ألنـــه لـــیس مـــن مواضـــعه

فـالعرب تنصـب هـذا والّنحویـون أجمعـون . ولـو  .الصـالحین  ا لنحنُ الظریَف ، وٕان ُكنّ 

ـــم یجـــز أن یـــدخل علیـــه الـــالم ؛ ألنـــك ال تـــدخلها فـــي ذا الموضـــع علـــى  كـــان صـــفة ل

نــا صــفة هوال نحــن هاوال یكــون هــو  .فتقــول : إن كــان زیــٌد للظریــُف عــاقًال ، الصــفة 

  . )٦(وفیها الالم "

فـراء إلـى وذهب الكسائي إلى أنَّ محلَّ ضمیر الفصـل محـّل مـا بعـده ، وذهـب ال

ــ كنــَت أنــَت : "وثمــرة الخــالف فــي نحــو : . قــال المــرادي  )٧(ه محــّل مــا قبلــهأنَّ محّل

راء ف، فعلى مذهب الكسائي  یكون محل الضمیر نْصبًا ، وعلى مذهب ال )٨( الرقیبَ 

  . )٩(له رفعًا "یكون مح

                                      
  . ٢٤٥ – ١/٢٤٤شرح الكافیة الشافیة  )١(

  . ١/٢٤٥المرجع السابق   )٢(

  ) من سورة الكهف . ٣٩آیة ( )٣(

  ) من سورة المزمل . ٢٠آیة ( )٤(

  . ٣/٦٦شرح كافیة ابن الحاجب  )٥(

  . ٣٩١ – ٢/٣٩٠الكتاب  )٦(

  . ١/٢٤٥، وشرح الكافیة الشافیة  ٣٥١الجني الداني ص  )٧(

  ) من سورة المائدة . ١١٧آیة ( )٨(

  .٣٥١الجني الداني ص  )٩(
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ــــى أال یكــــون لضــــمیر ا ــــذلك أول : لفصــــل محــــل مــــن اإلعــــراب. قــــال المــــراديول

  . )١("والصحیح ما ذهب إلیه البصریون"

وبمـا أن ابـن مالـك ذهـب إلـى أن ضـمیر الفصـل ال محـل لـه مـن اإلعـراب ، إال 

؛ ألن الحــروف ال  )٢(أّنــه یــرى الحكــم علیــه بالحرفیــة أولــى مــن الحكــم علیــه باالســمیة

  حل لها من اإلعراب . م

، كـون الضـمیر مبتـدأیـة ، و یرفع مـا بعـد الضـمیر بمقتضـى الخبر بعض العرب و 

وحكـى سـیبویه  . )٥(، وابـن مالـك )٤(زید ، وابن یعیش، وأبو  )٣(وهذا ما أوضحه سیبویه

وأخواتهــا فــي هــذا  )هــو(ذلــك عــن عیســى ، قــائًال : "وقــد جعــل نــاس كثیــر مــن العــرب 

ٌر زیـدًا أبــوه خیــ ، فكأنـك تقــول : أُظــنُّ علیــه  دأ ، ومــا بعـده مبنــيٌّ منزلــة اسـم مبتــالبـاب ب

ة كان یقول : أظـنُّ زیـدًا ببلغنا أنَّ رؤ أنه من ذلك منه ، ووجدُت عمرًا أخوه خیٌر منه. 

ــْن نهــا : ؤو هــو خیــٌر منــك . وحــدثنا  عیســى أّن ناســًا كثیــرون  یقر  ــاُهْم َوَلِك ــا َظَلْمَن َوَم

  .  )٧(")٦( نَ و َكاُنوا ُهُم الظَّاِلمِ 

اســتعمال كثیــر مــن العــرب ، وحكــاه  –الرفــع  –ویفهــم مــن كــالم ســیبویه أنَّ هــذا 

ة ، وعــن عیســى . وبمــا أّن الضــمیر لــه محــل مــن اإلعــراب ، فأولئــك علــى بــعــن رؤ 

  مذهب الكوفیین.

"وبعــض العــرب یرفــع مــا بعــد هــذا الضــمیر بمقتضــى الخبریــة، : وقــال ابــن مالــك

 وُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْیرٌ َتِجدُ و )٨(َرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنكَ ِإْن تَ : قرؤونفیوكون الضمیر مبتدأ 

)ومــن قــراءة عبـــداهللا بــن مســعود  - بــالرفع - )٩  : ِنَ و َوَلِكـــْن َكــاُنوا ُهــُم الظَّـــاِلم 

                                      
  . ٣٥١، ص الجني الداني )١(

  . ١/٢٤٥شرح الكافیة الشافیة  )٢(

  . ٣٩٣ – ٢/٣٩٢الكتاب  )٣(

  . ٣/١١٢شرح المفصل  )٤(

  . ٢٤٦ – ١/٢٤٥شرح الكافیة الشافیة  )٥(

  ) من سورة الزخرف . ٧٦آیة ( )٦(

  . ٣٩٣ – ٢/٣٩٢الكتاب  )٧(

  ) من سورة الكهف . ٣٩آیة ( )٨(

  مل . ) من سورة المز ٢٠آیة ( )٩(
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ــِه ُهــَو َخْیــًرا َوَأحیــان فــي تفســیر قولــه تعــالى : . وقــال أبو  )٢(")١( ْعَظــَم َتِجــُدوُه ِعْنــَد اللَّ

بنصـبهما ، واحتمـل (هـو) أن یكـون  مهور (هو خیٌر وأعظم أجـرًا)وقرأ الج: " )٣(َأْجًرا

ـــم یـــذكر الزمخشـــري ،  فصـــًال ، وأن یكـــون تأكیـــدًا لضـــمیر النصـــب فـــي (تجـــدوه) ، ول

والحوفي ، وابن عطیة في إعراب (هو) إال الفصل . قال أبو البقاء : هـو فصـل ، أو 

فكـان یكـون : أو بدل َوْهٌم ، ولو كان بدًال لطـابق فـي النصـب بدل ، أو تأكید . فقوله 

  . )٤( "(إیاه)

، وابـن إلى أّن روایة الرفع قراءة أبى السـمال،  )٦(وابن مالك،  )٥(حیانوذهب أبو 

"قـال حیان إلى أنها لغة لبنـي تمـیم حكاهـا عـنهم أبـو زیـد . قـال : السمیقع . وذهب أبو 

 ن ما بعد الفاصلة ، ویقولون : (كان زیٌد هو العاقـُل)عو فهو لغة لبني تمیم یر : زید أبو 

  . ولم یصرح أبو زید بهذا القول في النوادر .  )٧(بالرفع"

  :)٨(وأورد سیبویه شاهدًا للرفع ، وهو قو الشاعر 

ــــــُتبَ  ــــــي عَ ِك ــــــَل ــــــَت َترَ أَ وَ  ىى ُلْبَن   اَهــــــتَ كْ ْن

  

ــــــَدرُ  تَ ْنــــــأَ  الَ المَ ا ِبــــــَهــــــیْ لَ ُكْنــــــَت عَ وَ   *   أْق

، ولكــن ذهــب ابــن مالـــك، رفــع (أقــدر) علـــى أنــه خبــر للمبتــدأ (أنـــَت) :  والشــاهد فیــه  

  ، ومعنى هذا لضرورة الشعر .حیان إلى أنه جاء مرفوعًا؛ ألن القافیة مرفوعةوأبو 

  ء (أِس)

یــت ، نحــروف فبأســماء شــابهت ال كاألصــل فــي األســماء اإلعــراب ، إال أن هنــا

  : ید : " وقال آخرومنها (أمس) ، كما قال أبوز 

                                      
  ) من سورة الزخرف . ٧٦آیة ( )١(

  .  ٢٤٦ – ١/٢٤٥شرح الكافیة الشافیة  )٢(

  ) من سورة المزمل . ٢٠آیة ( )٣(

  . ٨/٣٦٧البحر المحیط  )٤(

  . ٨/٣٦٧المرجع السابق  )٥(

  . ١/٢٤٦شرح الكافیة الشافیة  )٦(

  . ٨/٣٦٧البحر المحیط  )٧(

، وشـرح جمــل  ٨/٣٦٧، والبحــر المحـیط  ٣/١١٢المفصـل  ، وشـرح ٢/٣٩٣هـو قـیس بــن ذریـح فـي الكتــاب  )٨(

، و (المـال) : موضـع. لسـان العـرب مـادة (مـال)  ١/١٦٩، وبال نسبة في شرح التسـهیل  ٢٢٤الزجاجي ص 

 .  
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  ْمــــــــــسِ أَ  َمـــــــــا َزاَل َذا َهِزیُزَهـــــــــا ُمـــــــــذ

  

ـــــــــــــْمسِ ًة ُخـــــــــــــُدوَدَها لِ َصـــــــــــــاِفحَ   *   لشَّ

من و ة والهّز : السیر الشدید باهتزاز. (َهِزیَزها). قال أبو الحسن : الَهِزیُز والِهزَّ  :وروي  

   . )١(ُمْذ أمِس"لغة هذا الراجز أن یبني(أمس) على الكسر فلذلك قال:

عـن أمـٍس  –الخلیـل  –س) ، فسـیبویه یقـول : "وسـألته النحاة كثیرة في (أمآراء و 

؛ ألن أمس هاهنا علـى الحـد ، ولكنـه لمـا كثـر فـي كالمهـم  فاسم رجل؟ فقال مصرو 

  . )٢(وكان من الظروف تركوه على حال واحدة"

ة واحــدة ، وهــي فــًا تلــزم حالــویتضــح مــن كــالم ســیبویه أّن (أمــس) إذا كانــت ظر 

  و الحسن .البناء على الكسر ، كما قال أب

علــى  تمیم ال یلزمونهــا البنـاءویـرى سـیبویه أن العــرب علـى فــرقتین ، فمـثًال : بنـو 

منــع مــن الصــرف ؛ ألنَّهــا معدولــة عــن األصــل ، أمــا الكســر فــي حالــة الرفــع ، بــل ت

یبنونه على الكسر في كـل المواضـع . قـال سـیبویه : "واعلـم أنَّ بنـي فإنهم الحجازیون 

، فــال )مـا رأیتُـه ُمـْذ أمـُس (، و  )َذَهـَب أمـُس بمـا فیـه(فـع : تمـیم یقولـون فـي موضـع الر 

ون فــي الرفــع ؛ ألنهــم عـدلوه عــن األصــل الــذي هــو علیـه فــي الكــالم ال عــن مــا رفیصـ

فــي كـــل ینبغــي لـــه أن یكــون علیـــه فــي القیـــاس . أال تــرى أن أهـــل الحجــاز یكســـرونه 

. ومـنهم مـن )٣(ر "نه في أكثر المواضع في النصـب والجـو ر المواضع ، وبنو تمیم یكس

وسمع أبو زید من العرب في  .یعربه إعراب ما ال ینصرف في حالتي النصب والجر 

  : )٤(ذلك قول الراجز

ـــــــــأَ رَ  دْ َقـــــــــلَ  ـــــــــجَ عَ  تُ ْی   اَســـــــــمْ أَ  ذْ ًا ُمـــــــــَب

  

ــــــــعَ   *   اَســــــــمْ ي خَ اعِ َفــــــــاألَ  لَ ْثــــــــمِ  َزاً ائِ َج

  
َهَب َأْمـُس بمـا قال أبو زید : "وقوله : (أمسا) ذهب به إلى لغة بني تمیم یقولون : (ذَ و 

فلم یصرفه ... وجعل ُمذ من حروف الجر ولم یصرف أمس ففتح آخره وهو في  )فیه

  . )٥(موضع الجرِّ و الرفُع الوجُه في أمس"

                                      
  . ١٢النوادر ص  )١(

  . ٣/٢٨٣الكتاب  )٢(

  . ٣/٢٨٣الكتاب  )٣(

قریـب األصـمعي، تحقیـق/ د. سـعدي ضـناوي، هو العجاج ، والبیت في دیوانه ، بروایة وشرح/ عبـدالملك بـن  )٤(

، وورد عجـزه بروایـة  ٣/٢٨٣، والكتاب  ٥٧، والنوادر ص  ٤٠م) ، ص ١٩٩٧( ١دار صادر بیروت ، ط 

أخـرى : (َعَجــاِئزًا ِمْثـَل الَســَعالِي َخْمَســا) و (السـعالي) جمــع ســعالة ، وهـي أخبــث الغــیالن، وقیـل: هــي ســاحرة 

   . ٤/٣٥٧الجن . المقاصد النحویة 

  . ٥٧النوادر ص  )٥(
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وممنـــوع مـــن  ضـــع معـــربأبـــي زیـــد أنَّ (أمـــس) فـــي هـــذا المو  ویفهـــم مـــن كـــالم

 ة والعـدل.ع ، وعلـة منعـه الصـرف: العلمیـتمیم في حالة الرفـ الصرف ، كما یفعل بنو

  وأعرب إعراب الممنوع من الصرف جّرًا بالفتح ؛ ألن (ُمذ) حرف جر.

 ،وقـــال الســـیرافي عــــن بنـــي تمــــیم . )١(ویـــرى ســـیبویه أّن مثــــل هـــذا الوجـــه قلیــــل

و(أمسا) من قول الراجز : "... إنمـا فعلـوا ذلـك ؛ ألنهـم تركـوا صـرفه ، ومـا بعـد (ُمـْذ) 

صرفه بعد (ُمْذ) ترك أیضًا من یجر صرفه  ْخفض ، فلما ترك بعض من یرفعیُ ُیْرفع و 

  . )٢(بعدها ، فكانت مشبهة بنفسها"

ویــــرى الشــــنتمري أّن الشــــاهد فــــي قــــول الراجــــز : إعــــراب (أمــــس) ومنعهــــا مــــن 

  .  )٣(ك ، معدول عن األلف والالمألنها اسم للیوم الماضي قبل یوم الصرف ؛

، تبنـى علـى الكسـرمـن األلـف والـالم  ویرى ابـن  جنـي : أن (أمـس) إذا تجـردت

وذلك من قوله : "ومن ذلك قولك : ُكنُت عندك في أمـِس ، فالكسـرة اآلن بنـاء ، وهـي 

  . )٤(لمقتضیها الجر"اواقعة موقع اإلعراب 

أّن (أمسـا) مـن قـول الراجـز : ( مـذ أمسـا) ، كـان حقـه  فهم من قول ابـن جنـيیو 

من قـول الراجـز ) ُمذ أمسِ : (أّن الكسرة في  -أیضاً  –ویفهم منه  .البناء على الكسر 

  األول ، كسرة بناء ال غیر . 

: "ومـن العـرب مــن أّمـا الزجـاجي فجعــل الفتحـة فـي (أمَســا) عالمـة بنـاء ، لقولــه 

بـن مالـك ذلـك قـائًال : اورّد  .. حیث جعلها لغة لبعض بنـي تمـیم  )٥(یبنیه على الفتح"

  . )٦("ولیس بناؤه على الفتح لغة خالفًاَ◌ للزجاجي "

  :)٧(قول الشاعرفي ذلك  مس) باأللف والالم تعرب ، وورداقترنت (أوٕاذا 

ــــــُت الَیــــــنِّــــــإِ  ــــــْمــــــاألَ وَم وَ ي َوَقْف   هُ ِس َقْبَل

  

ــــ  * ــــَك َحتَّــــى َك ــــرِ ِبباِب ــــْمُس َتْغ   بُ اَدِت الشَّ

  

                                      
  . ٣/٢٨٥الكتاب  )١(

  . ٢/٤٤هـ) ، ١٣١٦الكتاب ، لسیبویه ، طبعة األمیریة ببوالق ( )٢(

  . ٨٥٨النكت في تفسیر كتاب سیبویه ص  )٣(

  . ٣/٥٩الخصائص  )٤(

  . ٢٩٩الجمل في النحو ص  )٥(

  . ٩٥تسهیل الفوائد ص  )٦(

ربــاح ، تحقیــق/ د. داود ســلوم، مطبعــة اإلرشــاد بغــداد هــو نصــیب ، والبیــت فــي كتابــه : شــعر نصــیب بــن  )٧(

  . ٣/٥٧، والخصائص  ٩م) ، ص ١٩٦٧(
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على أن (األمس) قارنت األلف والالم وبقیـت علـى كسـرها ، وقـال ابـن األنبـاري 

مكسورًا إذا كان معرفة ال ألف والم فیه كقولك  في هذا البیت : "وسبیل أمس أن یكون

ـــت علیـــه األلـــف والـــالم ُأعـــرب بوجـــوه  )رأیتـــه أمـــسِ ( ، و)ِ مضـــى أمـــس(:  . فـــإذا دخل

،  وربمــا أدخــل علیــه )لقیتــه األمــَس (بمــا فیــه ، و )مضــى األمــُس (اإلعــراب كقولــك : 

  .)١("هاأللف والالم وترك على كسر 

س) إذا دخلت علیها األلف والالم تعـرب أّن (أم: ویتضح من قول ابن األنباري 

على حسب موقعها من اإلعراب ، وأحیانًا تبقـى علـى كسـرها مـع دخـول األلـف والـالم 

  . )٢(، وهذا ما ذهب إلیه الزجاجي

؛ فألنـه صـبه) جـرًا ونصـبًا. فمـن نَس◌ِ ى : و(األمـ"فیـرو  :وقال ابن جني في ذلك

الظـرف،  ة ها أعربه، والفتحة فیه نصـبتضمنه إیا وأزال عنه عّرفه بالالم  الظاهرةلما 

ـــك ـــك الیـــومَ كقول ـــاء التـــي فـــي وأمـــا مـــن جـــره فالكســـ.  وغـــداً  : أنـــا آتی رة فیـــه كســـرة البن

  . )٣( ان هذا أمِس ، والالم فیه زائدة ؛ كزیادتها في الذي والتي..."كقولك:

األلف والالم ، إذا كانت منصوبة فهـي (األمس) التي قارنت  ویرى ابن جني أنَّ 

ربة ، والفتحة عالمة نصب الظرف . وأّمـا إذا كانـت مكسـورة فالكسـرة للبنـاء والـالم مع

  زائدة .

ویـــري الســـیوطي أّن (األمـــس) إذا اســـتعمل ظرفـــًا فهـــو مبنـــيٌّ علـــى الكســـر لـــیس 

منصـــوبًا بالفتحـــة قـــائًال : "فـــإن اســـتعمل ظرفـــًا ، فهـــو مبنـــيٌّ علـــى الكســـر عنـــد جمیـــع  

  .)٤("الحرف وهو الم التعریف ضمنه معنىه تئالعرب ، وعلة بنا

كَّـر : "فـإن نُ قـال .ىلمقارن لأللف والـالم قـد یبنـوذهب ابن مالك إلى أن (أمس) ا

ربمــــا بنــــي المقــــارن و  أو ُكّســــر أو ُصــــّغر،أو أضــــیف،أو قــــارن األلــــف والــــالم باتفــــاق،

  .)٥(لهما"

                                      
  . ٢٩٠شرح القصائد السبع ص  )١(

  . ٢٩٩الجمل في النحو ص  )٢(

  . ٣/٥٨الخصائص  )٣(

  . ١/٢٠٨همع الهوامع  )٤(

  . ٩٥تسهیل الفوائد ص  )٥(
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والرأي الذي تمیـل إلیـه الباحثـة فـي إعـراب (أمـس) ، إذا كانـت دالـة علـى الـزمن 

. وهـذا مـا علـى الكسـر ، لتضـمنها معنـى الحـرف غیر مقترنـة بـاأللف والـالم أن تبنـىو 

وأّمــا إذا كانــت مقترنــة بــاأللف والــالم فتعــرب علــى حســب موقعهــا مــن  .الحســنیــراه أبو 

  اإلعراب .

  

  قال أبوزید : "وقال عمرو بن ملقط جاهلي :

ــــــــ ــــــــَي اللَّیَل ــــــــا ِل ــــــــهْ َمْهَم ــــــــا ِلَی   َة َمْهَم

  

  باِلَیهْ بَنْعَلـــــــــــــــــــــــيَّ وِســـــــــــــــــــــــرْ  ىأْودَ   *

الي كأنـه قـال : مـ ،قال أبوزید : مهما تجيء للجزاء ، فجاء بها في غیر موضـعها...   

الحســن : قولــه : مهمــا لــي (مــا) الثانیــة زائــدة للتوكیــد ، ســرقت نعلــي َمــالي ... قــال أبو 

اء جـز صنْع ، فهي في الاَمْهما تْصنع  :وهي غیر الزمة ، كما تلزم في الجزاء إذا قلت

حرف واحد ، وأبدلوا الهاء من األلف لخفـاء كا للشرط ما ُضمت إلیها األخرى ، وجعلت

األلف ، وأنها حرٌف هاٍو ال مستقر لها ، فكرهوا اجتماع میمین لیس بینهما إال األلـف 

وهــي لخفائهــا ، وأنهــا َتْهــِوي فــي مخرجهــا حــاجٌز لــیس بحصــین ، فكــأنهم جمعــوا بــین 

لـــم تكـــن هاویـــة بمنزلـــة و الهـــاء لمـــا كانـــت شـــریكتها فـــي الخفـــاء میمـــین ، فأبـــدلوا منهـــا 

َفِبَمــا َنْقِضــِهْم للتوكیــد كمــا تــراه فــي قولــه عــّز وجــّل:  )مــا(الحركــة ، فهــذا الشــاعر زاد 

 تكثر جدًا ، وٕانما المعتمـد علیـهوزیادتها للتوكید .  )٢(ِممَّا َخِطیَئاِتِهمْ ، و )١(ِمیثَاَقُهمْ 

تــي لالســتفهام ، والثانیــة مؤكــدة ، واســتثقال الجمــع بــین میمــین األولــى ، وهــي ال(مــا) 

األولـى لهـذا  )مـا(ضـت الهـاء مـن ألـف وّ لما بّینت لـك ، فعهاهنا كاستثقاله في الجزاء 

  ".)٣(الشرح

نجــد أبــا زیــد اكتفــى بــالتعلیق علــى أّن (مهمــا تجــئ للجــزاء ، فجــاء بهــا فــي غیــر 

لیـق أبـي زیـد المتقـدم ، وغلبـت علیـه موضعها) . في حین أن أبا الحسن لـم یـرض بتع

نزعته البصریة في میله إلى التعلیل ، وعّلل لـ (مهما) بتعلیل وشرح طویل . ولكـن أبـا 

ابتعد عن التعلیل واحـتكم إلـى االسـتعمال الغـوي . وهـذا یـدل علـى  -كما رأیناه  -زید 

  لكوفیة عنده . ا غلبة النزعة

                                      
  ) من سورة المائدة . ١٣آیة ( )١(

  ة نوح . ) من سور ٢٥آیة ( )٢(

، (السّربال) : القمیص والدروع ، وقیل : كل ما لبس فهو سربال، لسان العرب، مـادة  ٦٤ – ٦٢النوادر ص  )٣(

  (سرب) . 
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  : طة والتركیب على قولینن حیث البساا) ماختلف النحاة في (َمْهم

  األول : ذهب قوم من النحاة إلى أنها مركبة ، وهم على قولین :

كما زیــد فــي ،ا) مركبــة مــن (مــا) الشــرطیة و(مــا) زائــدة للتوكیــد(َمْهمــ نّ أولهمــا : أ

(أینمــا ، وحیثمـــا) ، فصـــارت (مامـــا) ، فكرهـــوا تـــوالي لفظـــین حروفهـــا واحـــدة ، فأبـــدلوا 

  وأبوالحسن. ،ا) . وهذا ما ذهب إلیه أبوزیدرت (َمْهماأللف األولى هاء ، فصا

،  )٢(، وتبعــه أبــوعلي الفارســي )١(: الخلیــلمــن النحــاة ومــن ذهــب هــذا المــذهب 

ذا المــذهب عــود الضــمیر إلــى . ویؤیــد هــ )٥(، والســیوطي )٤(والرضــي،  )٣(وابــن یعــیش

  . )٧( ")٦(ِه ِمْن آَیةٍ َمْهَما تَْأِتَنا بِ یعود إلى (ما) في قوله تعالى :  ا) كما(َمْهم

وهـــذا  اكفـــف) و(مـــا) الشـــرطیةا) مركبـــة مـــن (َمـــه) بمعنـــى (وثانیهمـــا : أّن (َمْهمـــ

،  )١٢(، والرضـــــي)١١(نی، والبغـــــدادی )١٠(، والزجـــــاج )٩(، واألخفـــــش )٨(ســـــیبویهب مـــــذه

  ویؤیده قول الشاعر:

ــــأَ  ــــهْ مَ  يّ اوِ َم ــــیَ  نْ َم ــــ عْ مِ تَ ْس ــــِف   هِ قِ یْ دِ ي َص

  

  )١٣(مِ دَ ْنــــیَ  يّ اوِ َمــــ اسِ ا النَّــــذَ َهــــ لَ ْیــــاوِ قَ أَ   *

  ) كما ركبت مع (ما) .نْ فركب (مه) مع (مَ   

                                      

  . ٣/٥٩الكتاب  )١(

المسائل العضدیات ، تألیف/ أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقیـق/ د. علـي جـابر المنصـوري ، عـالم  )٢(

  .٥٢م) ، ص ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٦( ١ربیة بیروت ، لبنان ، طالكتب ، مكتبة النهضة الع

  . ٧/٤٣شرح المفصل  )٣(

  . ٤/٩١شرح كافیة ابن الحاجب  )٤(

  . ٢/٤٥١همع الهوامع  )٥(

  ) من سورة األعراف . ١٣٢آیة ( )٦(

  . ٤/٨شرح المفصل  )٧(

  . ٣/٦٠الكتاب  )٨(

  . ٢/٥٤٧، وارتشاف الضرب  ٤/٦٨شرح التسهیل  )٩(

  . ٢/٣٦٩رآن وٕاعرابه ، معاني الق )١٠(

  . ٤/٦٨شرح التسهیل  )١١(

  . ٤/٩١شرح كافیة ابن الحاجب   )١٢(

  ، ولسان العرب مادة (مهه) .  ٢/١٩٦، وشرح الجمل  ٤/٨البیت بال نسبة في شرح المفصل  )١٣(
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ابـــن  :الثـــاني : ذهـــب قـــوم مـــن النحـــاة إلـــى أّنهـــا بســـیطة غیـــر مركبـــة ، ومـــنهم

إّن التركیب خالف األصـل فـال یقـوم علیـه : ، وقالوا  )٢(ابن هشام ه، وتبع )١(عصفور
)٣(.  

ألن التركیـــب خــــالف  ؛ح إلـــى أنهـــا بســــیطة ، وهـــو الصـــحی )٤(حیـــانوذهـــب أبو 

  .ودعوى التركیب ال دلیل علیه  ،األصل

  : على أقولینذلك وأیضًا اختلف النحاة في (َمْهما) أهي حرف أم اسم ؟ و 

إلى أّنها اسم وال تخرج عن االسمیة إلى الحرفیة  )٥(األول : ذهب جمهور النحاة

،  )٦(لـــى  حـــرفإ ، واســـتدلوا علـــى اســـمیتها بعـــود الضـــمیر إلیهـــا ، وال یعـــود الضـــمیر

لـى إ، فالهـاء فـي (بـه) تعـود  )٧(َمْهَمـا تَْأِتَنـا ِبـِه ِمـْن آَیـةٍ في نحو قولـه تعـالى : وذلك 

  ا) .(َمْهم

، إلـى أن  )١١(، والسـیوطي )١٠(، والمـرادي)٩(، والسـهیلي)٨(: ذهب األخفـشالثاني

  :)١٢(ر) واستدلوا بقول الشاعاالسمیة ، وتكون حرفًا بمعنى (إذ ا) تخرج عن(َمْهم

ـــهْ مَ وَ    ةٍ َقـــیْ لِ خَ  نْ ِمـــ ئٍ رِ اْمـــ دَ ْنـــعِ  نْ ُكـــا تَ َم

  

ـــَلـــعَ  ىَفـــخْ ا تُ َهـــالَ خَ  نْ إِ وَ   * ـــعْ تُ  سِ اَ ى الّن   مِ َل

  . )١(فهي بمنزلة (إذ) بدلیل أّنها ال محّل لها  

                                      
  . ٢/١٩٦شرح الجمل ،  )١(

  . ١/٣٣١مغني اللبیب  )٢(

  . ٢/٥٤٧، وارتشاف الضرب  ٧/٤٣شرح المفصل  )٣(

  . ٤/٣٦٣، والبحر المحیط  ٢/٥٤٧ارتشاف الضرب  )٤(

، أبوحیـــان/ ارتشــــاف الضــــرب  ٤/٩٠، الرضــــي / شـــرح الكافیــــة  ٤٣ – ٧/٤٢ابـــن یعــــیش/ شـــرح المفصــــل  )٥(

، والســــیوطي / همــــع  ١/٣٣١، ابــــن هشـــام / مغنــــي اللبیـــب  ٦١١، المـــرادي /الجنــــي الـــداني ص  ٢/٥٤٧

  . ٢/٤٥١الهوامع 

  . ٣/٢٤٨ح األشموني ، وشر  ٧/٤٣شرح المفصل  )٦(

  ) من سورة األعراف . ١٣٢آیة ( )٧(

  . ٢/٥٣٠معاني القرآن لألخفش  )٨(

  . ١/٣٣١مغني اللبیب  )٩(

  .  ٦١١الجني الداني ص  )١٠(

  . ٢/٤٥١همع الهوامع  )١١(

  .  ٦١١، والجني الداني ص  ٣٢هو زهیر بن أبي سلمى ، والبیت في دیوانه ص  )١٢(
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؛ ألنهـــا اســـم شـــرط لـــه محـــل مـــن الســـمیةا) ال تخـــرج عـــن اوالصـــحیح أن (َمْهمـــ

  اإلعراب.

،  )٢(أتخـرج عـن الشـرطیة ؟ فـذهب ابـن یعـیش ا)وأیضًا اختلـف النحـاة فـي (َمْهمـ

ا) قــــد تجــــيء اســــم اســــتفهام . ، إلــــى أن (َمْهمــــ )٤(ا الرضــــيمــــ، وتابعه )٣(وابــــن مالــــك

  واستدلوا بقول الشاعر :

ــــــــ ــــــــا ِل ــــــــَي اللَّ َمْهَم ــــــــهْ یَل ــــــــا ِلَی   َة َمْهَم

  

  َباِلَیهْ َعَلـــــــــــــــــــــــيَّ وِســـــــــــــــــــــــرْ نْ بِ  ىَ أْودَ   *

وكیــدًا ، ویریــد مــالي یــدت الجملــة ت، وأعا) مبتــدأ و(لــي) الخبــرفزعمــوا أن (َمْهمــ  

 )٥(ابن النــاظماللیلــة مــالي؟ اســتفهامًا عــن طریــق التعجــب.ورّد هــذا بعــض النحــاة مــنهم:

،  )١٠(ين، واألشـــمو  )٩(، والســـمین الحلبـــي )٨(، والمـــرادي )٧(حیـــان، وأبو  )٦(وابـــن هشـــام

فــف) كا، فقــالوا : ال دلیــل فــي البیــت الحتمــال أن یكــون (مــه) بمعنــى ( )١١(والســیوطي

  قاعدة أو حكم على أمر احتمالي كما نص النحاة . ىوال تبن .و(ما) هي االستفهامیة

  

  

                                                                                                       
  . ١/٣٣١مغني اللبیب  )١(

  . ٧/٤٣شرح المفصل  )٢(

  . ٢٣٦تسهیل الفوائد ص  )٣(

  . ٤/٩٠شرح كافیة ابن الحاجب  )٤(

هـو محمــد بـن محمــد بــن عبـداهللا ، بدرالــدین بــن اإلمـام جمــال الـدین الطــائي الدمشــقي، الشـافعي النحــوي، قــال  )٥(

البـدیع والعـروض والمنطـق الصفدي: كان إمامًا فهمًا ذكیًا، حاد الخاطر ، إمامـًا فـي النحـو والمعـاني والبیـان و 

  . ٤/٦٩.وما ذهب إلیه في  شرح التسهیل ١/٢٥٢هـ. ترجمته في بغیة الوعاة٦٨٦... مات سنة 

  . ١/٣٣١مغني اللبیب  )٦(

  . ٢/٥٤٨ارتشاف الضرب  )٧(

  .٦١١الجني الداني ص  )٨(

معـروف بالسـمین . كـان هو أحمد بن یوسف بن عبدالدائم بن محمد الحلبي ، شهاب الدین المقرئ النحوي، ال )٩(

هــ . ترجمتـه فـي بغیـة الوعـاة ٧٥٦فقهیًا بارعًا في النحو ، والقراءات ، ویتكلم في األصل ، أدیبًا . مـات سـنة 

. ورأیــه فــي كتابــه : الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، تحقیــق وتعلیــق/ الشــیخ علــي محمــد  ١/٤٠٢

  .٥/٤٢٩م) ، ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤( ١لبنان ، ط  –معوض ، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .٣/٢٤٨شرح األشموني  )١٠(

  . ٢/٤٥١همع الهوامع  )١١(
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  ت

  جاء في النوادر : " وقال زهیر بن مسعود :

  اَت ِمْنـــــــــَك َمَحلَُّهـــــــــاٌة َهْیَهـــــــــیَّـــــــــُعَداوِ 

  

  آَراِت تلَّـــــْت ِبُقــــــْدٍس وَ احْ  إذا َمـــــا ِهــــــيَ   *

  ................................  *  ................................  

.................................. *  .................................. 

.................................. *  .................................. 

رات موضـعان ... قـال آبني ُعـداوة حـي مـن الـیمن . وُقـْدس و  ة نسبها إلىُعداوی

، فمحّلهـــا رفـــع  )َهْیَهـــات منـــَك محلَّهـــا(... وقولـــه :  نالبة جـــار آ: ُقـــْدس و  أبـــو الحســـن

الخبــر ، وٕان شــئت كــان رفعــًا بَهْیَهــات كمــا تفعــل فــي قولــك :  )َهْیَهــات( باالبتــداء ، و

َهیَّــَت بــه  :ا ، ویقــالَهــلُّ حَ مَ  كَ ْنــمِ  دِ ْعــَهْیَهــات ظــرٌف ، كأنــه قــال : فــي البُ  و .زیــٌد  كَ َفــلْ خَ 

وَهْیَهات تكون واحدة وجمعًا ، وهـي علـى هـذه الروایـة  .ا ناداه من مكان بعید تهییتًا إذ

ن ، ألّنهـا مؤنثـة معرفـة أال : واحدة ، وتقدیرها  هیهاْه ، كقولـك : ِسـْعالْه ، وٕاّنمـا لـم ینـوِّ

فــــي البعـــد الــــذي  :، فكأنــــه قـــالةتـــرى أّنــــك ال تقـــول : الَهْیَهــــاْه ، كمـــا تقــــول : الّســـْعال

  .)١(تعلم"

ـــات) : " وهـــي عنـــدنا مـــن مضـــاعف الفـــاء فـــي ذوات قـــال  ابـــن جنـــي عـــن (َهْیَه

األربعة ووزنها : َفْعَلَلة ، وأصلها َهْیَهَیٌة ... فانقلبت الالم ألفـًا فصـارت َهْیهَـاة ، والتـاء 

فیها للتأنیث ، والوقـوف علیهـا بالهـاء ، وهـي مفتوحـة فتحـة المبنیـات ... والـالم عنـدنا 

ات . لكنهـا حـذفت یـمحذوفة لكانـت َهْیهَ نین ، ولو جاءت غیر لتقاء الساكمحذوفة ، ال

  . )٢(؛ ألّنها في آخر اسم غیر متمكن"

َهْیَهــات اســم لبعــد ، وٕاّنمــا  و(َهْیَهــات) اســم فعــل للماضــي ، وقــال ابــن یعــیش : "

، فكأنـه قـال : َبُعـَد  الغة ، فإذا قال : َهْیَهات زیدٌ عدلوا عن لفظ الفعل لضرب من المب

أو َبُعَد كل البعـد ، ولعلـه یخـرج فـي كثیـر مـن األمـر إلـى أن یـؤنس منـه ، وهـو ، جدًا 

                                      
  . ٣٩النوادر ص  )١(

  . ٤٣ – ٣/٤١الخصائص  )٢(
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. وقال ابن هشام : "وما سمي بـه الفعـل  )١(مبني لوقوعه موقع الفعل المبني وهو َبُعَد"

 . وقـال السـیوطي : "قـد تـدل علـى حـدٍث مـاٍض : )٢(الماضي ... َهْیَهات بمعنى َبُعـَد"

  . )٣(َبُعَد" :كَهْیَهات بمعنى

َهــــات) ّنهـــا ظــــرٌف ، كمـــا قــــال أبوزیـــد ، والمّبـــرد الــــذي قـــال : "فأما(َهیْ إویقـــال : 

. )٤(، ألبهامهــا؛ وألنهــا بمنزلــة األصــوات"فــي الُبْعــد،وهي ظــرٌف غیــر مــتمكنفتأویلهــا: 

، وأفتـي مـرة  هْ ومَ  هْ وأبوعلي الذي قال : "أنا أفتي مرة بكونها اسمًا سمي به الفعل كصَ 

  .)٥(على قدر ما یحضرني في الحال" أخرى بكونها ظرفاً 

َهْیهَـاًة ، َهْیهَـاِت،  وهي : َهْیهَـاَة ،و ، )٦(علي(َهْیَهات) لغات كثیرة ذكرها أبو وفي 

وأْیهــا. وذكــر الســیوطي هــذه اللغــات وأیهــاِن ، وأْیهــاَت ، وأْیهــاِت ، وأْیهــاٍت ، وأیهاتــًا ، 

، وأیهـاَت ،  ثالثین لغة : َهْیهَـاتَ ًال : "وقد حكى فیها الصنعاني ستًا و وزاد علیها ، قائ

َهْیَهــاه ، وأیهــاه . كــل واحــدة مــن هــذه الســتة مضــمومة اآلخــر ،  َهْیَهــاِت، وأیهــاِن ، وو 

، ومكسورته ، وكل واحدة منها منونة وغیر منونة ، وحكـى غیـره : أْیهـاك ،  هومفتوحت

وزاد أبـو زیـد  .)٧(ربعـین"َهْیَهاتا بـاأللف ، وٕایهـاء بالمـد فـزادت علـى األ وأْیها ، وٕایها، و

  .(هیَّت به تهییتًا) لغة أخرى للنداء من مكاٍن بعید

ــات اســم   أمــا الخلیــل فقــال عــن (َهْیَهــات) كمــا روى ســیبویه : "وســألته عــن َهْیَه

َهْیَهاة ، فقال : أّما من قال : َهْیَهاه ، فهي عندي بمنزلة َعْلَقاة ، والدلیل علـى  رجل و

َهْیَهـــاه . ومـــن قـــال : َهْیَهـــات، فهـــي عنـــدي كبیضـــات ،  ذلـــك یقولـــون فـــي الســـكوت :

  .)٨(ونظیر الفتحة في الهاء الكسرة في التاء"

                                      
  . ٤/٣٥شرح المفصل  )١(

  . ٤٠٢شرح شذور الذهب ص  )٢(

  . ٣/١٠٧همع الهوامع  )٣(

  . ٣/١٨٢المقتضب  )٤(

  . ١/٢٠٦الخصائص  )٥(

  . ٣/٤٢المرجع السابق  )٦(

  . ٣/١٠٧همع الهوامع  )٧(

  . ٢/٤٧الكتاب  )٨(
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وتدل (َهْیَهات) على الواحد والجمع ، فأّما داللتها على الواحد ، إذا كانـت مبنیـة 

كما وردت في قول الشـاعر السـابق ذكـره ، وأّمـا إذا دلـت علـى ، على الفتح (َهْیَهاَت) 

كقولـك:  الجمع فتبنـى علـى الكسـر (َهْیهَـاِت) . قـال المبـرد : "فمـنهم مـن یجعلهـا واحـداً 

. وٕاذا وقـف علـى هـذا القـول وقـف )١(َهْیهَـاَت َهْیهَـاَت ِلَمـا ُتوَعـُدونَ  (َعْلَقاة) ، فیقول:

. وقـال ابـن جنـي  )٢(للبناء كالفتحـة إذا أردت الواحـد" بالتاء ، والكسرة إذا أردت الجمع

یرى أن فتح التاء لغة  )٤(ولكن الزمخشري . )٣(: "... والكسرة فیها كالفتحة في الواحد"

  أهل الحجاز وكسرها لغة أسد وتمیم ، ومن العرب من یضمها .

سـیبویه : ألّنهـا مؤنثـة معرفـة . قـال  ؛وذهب أبـو زیـد إلـى أّن (َهْیهَـاَت) ال تنـون 

نــون فیهـا وال فــي  م الخلیـل : أّن الــذین یقولـون غــاِق غـاقِ "وزعـ ، وعـاِء وحــاِء ، فـال ینوِّ

ألنَّهـــا معرفـــة ... وأّن الـــذین قـــالوا : عـــاٍء وحـــاٍء وغـــاٍق ، جعلوهـــا نكـــرة ...  ؛أشـــباهها 

 .. وقال أبو علـي: " َهْیهَـات اسـم للبعـد معرفـة ، فلـذلك لـم ینصـرف )٥(وكذلك هیهاٍت"

نها نّكرها كما ینكر األعالم الواقعة على األشخاص"ومن  نوَّ
)٦(.  

ن ، ولم ُیصرح بأن التنوین یجعلهـا  )٧(وذهب الزمخشري إلى أّن (َهْیَهات) قد تُنوَّ

كمـا قـال المبـرد : "ومـن جعلهـا نكـرة فـي الجمیـع  .َنت صارت نكـرة نكرة ؛ ألنها إذا ُنوّ 

ن ، فقال : َهْیَهاٍت یـا فتـى" نوَّ
أّن قومـًا نّونوهـا وهـي معرفـة ؛ ألّن  )٩(ر المبـرد. وذكـ )٨(

، وقـالوا : "والـدلیل علـى ذلـك  )مسـلمین(التنوین في تاء الجمـع فـي موضـع النـون مـن 

                                      
  ) من سورة المؤمنون . ٣٦آیة ( )١(

  . ٣/١٨٢المقتضب  )٢(

  . ٣/٤٣الخصائص  )٣(

  . ١٦٠المفصل ص  )٤(

  . ٣/٣٠٣الكتاب  )٥(

  . ٤/٣٥شرح المفصل هامش  )٦(

  . ١٦٠المفصل ص  )٧(

  . ٣/١٨٣المقتضب  )٨(

  . ٣/١٨٣المرجع السابق  )٩(
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واحـد ، جمـع لجـاز أن تنكـره وهـو أّن معناه في البعد كمعناه ، فلو جاز أن تنكِّـره وهـو 

  .)١(وهذا قوٌل قوي"

، قـول أبـي زیـد : بـأن (محلهـا) مبتـدأَحلُّهـا" ، و "َهْیَهاَت ِمنـك مَ  أّما قول الشاعر :

أن االسـم الـذي  )٢((َهْیَهات) الخبـر . أو (محّلهـا) ُرِفعـت (بَهْیهَـات) ، فیـرى ابـن یعـیش

اریة مجـرى الفعـل ، ألنها ج ؛یقع بعد (َهْیَهات) یكون مرفوعًا بها ارتفاع الفاعل بفعله 

  : )٣(بقول الشاعركاقتضائه الفعل واستدل على ذلك فاقتضت فاعًال،

ـــــــیْ هَ فَ  ـــــــیْ هَ  اتَ َه ـــــــقِ العَ  اتَ َه ـــــــهْ أَ وَ  قُ ْی   هُ ُل

  

ـــــــیْ هَ وَ   * ـــــــ اتَ َه ـــــــ لٌّ ِخ   هْ لُ واِصـــــــنُ  یقِ قِ العَ ِب

  وقال أیضًا:  

ـــــــمَ  اتَ َهـــــــیْ هَ  ـــــــنَ ا بِ لُن◌َ زِ ْن   ةٍ قَ یْ وَ ُســـــــ فِ ْع

  

ــــــــكَ   * ــــــــبَ مُ  تْ اَن ــــــــ ةً ارَك ــــــــ نَ ِم   )٤(يامِ األَی

ــــق) ، و(خــــّل) ، و(منزلنــــا) مر فـــــ (   ــــات).عــــات بأنهمــــا فاعــــل و فالعقی وقــــال  (َهْیَه

  . )٥(َهْیَهاَت زیٌد ، فترفعه به" الجرجاني : "تقول:

علي : "وال یجـــوز أن یتقـــدم كمـــا قـــال أبـــو  .قـــدم علیهـــا مفعولهـــا ال یت و(َهْیَهـــات)

. وقــــال )٦(ألنهـــا لیســــت كاألفعـــال فــــي قوتهـــا" ؛شـــيء مـــن مفعــــول هـــذه الكلــــم علیهـــا 

 عــال فــال تتصــرف تصــریفها ، والعلــم أن هــذه األســماء فــروع علــى األفاالجرجــاني : "

لـــذلك ذهـــب أبـــو زیـــد إلـــى أن (َهْیَهـــات) خبـــر مقـــدم .  )٧("یجـــوز تقـــدیم مفعولهـــا علیهـــا

                                      
  . ٣/١٨٣لسابق المرجع ا )١(

  . ٤/٣٥شرح المفصل  )٢(

  ، وورد بروایة أخرى :  ٥٩٧هو جریر والبیت في دیوانه ص  )٣(

  َفَأَیَهاَت َأْیَهاَت الَعِقْیُق َوَمْن ِبِه  * َوَأْیَهاَت َوْصٌل ِبالَعِقیِق ُتَواْصلهُ 

، وشــرح التصــریح  ٢/٢٣٥، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٤٧، والمســائل العســكریات ص  ١/٥٧٤وفــي المقتصــد 

  .٣/٧. و(العقیق): موضع معروف بالحجاز . المقاصد النحویة  ٤/٣٥،وشرح المفصل ٢/١٩٩

، وورد صــدره بروایــة أخــرى : (أیهــات  ٤/٣٥، وشــرح المفصــل  ١٠٣٩البیــت لجریــر فــي ملحــق دیوانــه ص  )٤(

هو مـا انحـدر عـن السـفح منزلنا بنعق سویقة). و (النعف) من األرض : المكان المرتفع في اعتراض، وقیل: 

وغلــط وكــان فیــه صــعود وهبــوط . لســان العــرب مــادة (نعــف) ، و (ســویقة) : موضــع . لســان العــرب مــادة 

  (سوق) . 

  . ١/٥٧٥المقتصد  )٥(

  . ١/٥٧٦المرجع السابق  )٦(

  . ٥٧٧ – ١/٥٧٦المرجع السابق  )٧(
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مـن النحـاة  أحـدولـم یـذكر  .ألنهـا ال تعمـل فیمـا یتقـدم علیهـا  ؛و(محلها) مبتـدأ مـؤخر 

عـل یـأتي ؛ ألنها اسم فعل ، والففع باالبتداء ، وٕانما ذكر فاعل أن االسم الذي یلیها ُیر 

  بالفاعل ، وهي كذلك .

ّطا (وذ)  

  وأدرك اإلسالم :  قال أبو زید : "وقال رجل من طئ

...................................  *  ..................................  

...................................  *  ..................................  

..................................  *  .................................  

ــــــإنَّ    هِ ِبــــــ تَ عْ مِ َســــــ ذوُ  یمٍ ِمــــــتَ  تَ ْیــــــبَ  ف

  

ـــــنَ تَ  یـــــهِ فِ   *   رُ َضـــــا مُ َهـــــزَّ عِ  تْ َســـــأرْ وَ  تْ مَّ

وهــو فــي موضــع النَّصــب والجــّر  .... وقولــه : ُذو َســِمْعَت بــه ، أي الــذي َســِمْعَت بــه   

  .)١(والرفع ذو بالواو"

(ذو) بمعنــى (الــذي) ، وهــي مبنیــة ،  مجــيءحــول هــذا البیــت  فــيیــدور الكــالم 

  تلزم حالة واحدة .

استعمال (ذو) موصولة بمعنى (الذي) ، وتكون للعاقل وغیـره ، قـال  ءولغة طي

ا علــى هــ. فمثــال إطالق )٢( بــن عصــفور : "وذو تقــع علــى مــن یعقــل ومــا ال یعقــل..."ا

 . )٣(، وذو قــاموا ، وأنــت تریــد إنســاناً  العاقــل ، أن تقــول : جــاءني ذو قــام ، وذو قامــا

  : )٤(ومن شواهد ذلك قول الشاعر

                                      
  . ٦١النوادر ص  )١(

  . ١/٥٩المقرب  )٢(

م) ، مطبعــة الســعادة مصــر ١٩٩٠( ١اإلشــبیلي،تألیف/ علــي محمــد فــاخر ، ط  شــرح المقــرب البــن عصــفور )٣(

١/٢٢٤.  

، وحاشـیة الصـبان  ٣/١٠٧، وشرح كافیة ابـن الحاجـب  ٢/٢٩٥هو قوال الطائي ، والبیت في خزانة األدب   )٤(

. و(الســاعي) : الــوالي علــى صــدقة الزكــاة ،  ١/١٩٨، وشــرح األشــموني  ١/٢٢٤، وشــرح المقــرب  ١/١٥٧

ــم) : اقبــل وتعــال. و ی قــال : ســعى الرجــل علــى صــدقة یســعى ســعیًا ، عمــل فــي أخــذها مــن أربابهــا . و (هل

(المشرفي) : هو السیف ، نسب إلى المشارف ، وهـي قـرى كانـت تصـنع فیهـا السـیوف . و(الفـرائض) : هـي 

سـائمة مـن األسنان التي تصلح أن تؤخذ في الصدقات . قـال صـاحب الصـحاح : الفریضـة : مـا فـرض فـي ال

  . ٢/٢٩٥الصدقة ، خزانة األدب 
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  اً اَء َســـــاِعیَ ُذو َجـــــ ءِ رْ ا الَمـــــذَ َهـــــلِ  َفُقـــــوالَ 

  

ــــــــإنَّ المَ   * ــــــــمَّ ف ــــــــرَ َهُل ــــــــرَ ْش   ُض ائِ ِفيَّ الَف

حیث أطلق (ذو) على (المرء) ، وهو عاقل . ومثـال إطالقهـا علـى غیـر العاقـل   

  ، قول الشاعر :

ــــــْن َحَســــــٍد یَ  ــــــوِميَوم ــــــيَّ َق ــــــوُر َعل   ُج

  

ــــــــدَّ  وأيُّ   * ــــــــذُ  هرِ ال   )١(يونِ دُ ِســــــــحْ یَ  مْ و َل

.  یستشــهد بــه علــى أنَّ المــراد بـــ (ذو) الطائیــة غیــر العاقــل . وهــي نعــت للــدهر  

والكرامة  كم اهللا بهِ لَ كاه الفراء  عن العرب في قولهم : "بالفضِل ذو َفضّ ومن ذلك ما ح

  . )٢(ذات أكرمكم اهللا بْه"

مــن  ر: "المشــهو  )٣(ي (ذو) عــدم تصــرفها مــع بنائهــا ، قــال األهــدلفــ روالمشــهو 

هــا علــى الســكون ؛ ألنهــا حرفــان الثــاني منهمــا ؤ لغــة طیــئ  إفــراد (ذو) وتــذكیرها ، وبنا

، ولـم ُیجمـع ، ولـم یغیـر  یمرّي : وٕانمـا لـم یـثنوالعلة في ذلك كما قـال الصـ .)٤(ساكن"

احب فـــي قولـــك : (ذو مـــاٍل) ، ألنـــه منقـــول عـــن (ذو) بمعنـــى صـــ ؛لفظـــه عـــن الـــواو 

ذو) . وأّمــا ابــن یعــیش ، فقــال : "وأّمــا ( )٥(فضــعف عــن التصــرف، وألــزم وجهــًا واحــدًا"

ذاك ، یریــدون الــذي قــال ذاك ، وهــي ذو التــي بمعنــى  فــإن طیئــًا تقــول : هــذا ذو قــال

صــاحب ، نقلوهــا إلــى معنــى الــذي ، ووصــلوها بالجملــة مــن الفعــل والفاعــل ، والمبتــدأ 

ر التــي توصــل بهــا الــذي ، وبنوهــا الحتیاجهــا إلــى مــا بعــدها ،كمــا كانــت الــذي والخبــ

مبنیــة ، فقــالوا : هــذا زیــٌد ذو قــام ، ورأیــُت زیــدًا ذو قــام ، ومــررت بزیــٍد ذو قــام أبــوه، 

                                      
، ولـیس فـي دیوانــه ، وبـال نسـبة فــي شـرح المقــرب  ١/١٩٩نسـب البیـت إلــى حـاتم الطـائي فــي شـرح التســهیل  )١(

. ومعنــاه : وألجــل الحســد یجــور علــي قــومي وأي دهــر الــذي لــم یحســدني قــومي فیــه ، والحســد تمنــي ١/٢٢٤

  . ١/٤٥١المقاصد النحویة ،  زوال نعمة المحسود ، والجور : الظلم ،

  .  ١/٢٢٥، وشرح المقرب  ١/٥٩، والمقرب   ١/٢٠١شرح األشموني  )٢(

هـــ ، فاضــل مــن أهــل ١٢٤١هــو محمــد بــن أحمــد بــن عبــدالباري األهــدل ، الحســیني ، التهــامي ، ولــد ســنة  )٣(

هــ. ١٢٩٨ة) . مـات سـنة تهامة. شافعي ، له: (تسدید البیان للمشـتغلین بحكمـة الیونـان) ، و (الكواكـب الدریـ

  . ٦/١٩ترجمته في األعالم 

الكواكب الدریة شرح متممة اآلجرومیة ، تألیف/ الشیخ محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالباري األهـدل، طبـع بمطبعـة  )٤(

  . ١/٦١دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، بدون طبعة وتاریخ، 

دي وتذكرة المنتهي ، ألبي عبداهللا بن علي بـن إسـحاق الصـیمري، تحقیـق د. ، وتبصرة المبت ١/٥٢٠التبصرة  )٥(

  . ٣٣٩م) ، ص ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦یحیى مراد ، دار الحدیث القاهرة ، ط (
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فیكـــون فـــي حـــال الرفـــع والنصـــب والجـــر بـــالواو ، وهـــذه الـــواو عـــین الكلمـــة ، ولیســـت 

رجلین ذو قامـــا ، وبالرجـــال ذو لقامـــت ، وبـــا عالمـــة الرفـــع ، وتقـــول:مررت بـــالمرأة ذو

  .)١(والمؤنث"، والجمع ، قاموا ، ، فیستوي فیه التثنیة 

،)٢(أربع لغات ةوفي (ذو) الطائی   أعني عدم تصرفها مع بنائها .:أشهرها:مامرَّ

) تُ ومجموعـه . و(ذا، : (ذو) لمفـرد المـذكر ، ومثنـاه  ي: حكاها الجزول وثانیها

  ومجموعه .، ناه ومث، د المؤنث ر لمف

ــه یقــال لجمــع المؤنــث : (ذواُت)  وثالثهــا : حكاهــا أیضــًا ، وهــي كالثانیــة ، إال أّن

  مضمومة في األحوال الثالث .

: حكاهــا ابــن الــّدهان ، وهــي تصــریفها (ذو) بمعنــى صــاحب مــع إعــراب  رابعهــا

جمیــع متصــرفاتها ، حمــًال للموصــولة علــى التــي بمعنــى (صــاحب) وكــل هــذه اللغــات 

  یة .طائ

ذاُت قالـت  :وذهـب بعضـهم  إلـى أنـك تقـول فـي المؤنـثوقال ابن یعـیش : "... 

ًا فــي كــّل حــال ، وحكــى أنــه یجــوز أن ، ویكــون مضــمومذاك ، وفــي التثنیــة والجمــع 

  .)٣(ذواُت ُقْلَن": المؤنث  في جماعة تقول 

وتثنــى، وتجمــع ، عنــد بعــض بنــي طیــئ،  وذهــب األزهــري إلــى أن (ذو) تؤنــث ،

ذكر : ذو قــول فـي المــتفوقـد تؤنــث ، وتثنـى ، وتجمــع عنـد بعـض بنــي طیـئ ، قـال : "

ا قامـا ، وفـي مثنـى المؤنـث وَ ذَ  :المـذكر  قامت ، وفي مثنـى ذواتُ  :قام، وفي المؤنث 

.  )٤(ا ، وفــي جمــع المــذكر ذوو قــاموا ، وفــي جمــع المؤنــث : ذواُت ُقْمــَن"َتــامَ ا قَ اَتــوَ : ذَ 

تبعـه ابـن عصـفور عـن جمیـع لغـة طیـئ ، و  )٥(صـولوهذا ما حكاه ابن السراج فـي األ

ذلـــك المحكـــي علـــى اإلطـــالق ابـــن مالـــك، فقـــال :  ع فـــي ثبـــوت. ونـــاز  )٦(فـــي المقـــرب

قـــائًال :  )١(ورّد الشـــاطبيّ .  )٧(بتثنیتهـــا وجمعهـــا" :القـــول"وأطلـــق القـــول ابـــن عصـــفور، 

                                      
  . ٣/١٤٧شرح المفصل  )١(

  . ٣/١٠٧شرح كافیة ابن الحاجب   )٢(

  . ٣/١٤٩شرح المفصل  )٣(

  . ١/١٣٧شرح التصریح  )٤(

  . ٢/٢٦٣األصول في النحو  )٥(

  .  ٥٩ – ١/٥٧المقرب  )٦(

  . ١/١٩٩شرح التسهیل  )٧(
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ـــع لغـــة  ـــه إنمـــا هـــو اإلطـــالق فـــي جمی ـــا كـــون "والمـــردود علی نـــى ، تث )ذو(طیـــئ ، وأّم

فـي كـّل مـا  )٣(. ویـرى ابـن یعـیش )٢(، وتؤنث عند بعـض بنـي طیـئ فهـو ثابـت"وتجمع

  .منقول من(ذي) التي بمعنى (صاحب) سبق داللة على أن (ذو)

وبـین (ذو) التـي بمعنـى ، لغـة طیـئ  لـىوالفرق بـین (ذو) التـي بمعنـى (الـذي) ع

  : )٤(صاحب من وجوه ، منها

بالفعـــل ، وال یجـــوز ذلـــك فـــي (ذو) التـــي  أوًال : أّن (ذو) فـــي لغـــة طیـــئ توصـــل

  بمعنى (صاحب) . 

(ذو) فـــي مـــذهب طیـــئ ال یوصـــف بهـــا إال المعرفـــة ، والتـــي بمعنـــى  ثانیـــًا : أنّ 

وصف بها المعرفة والنكرة ، إن أضفتها إلى نكرة وصفت بها النكرة ، وٕان ت(صاحب) 

التـي بمعنـى أضفتها إلى معرفة صارت معرفة ، ووصفت بها المعرفة ، ولیسـت (ذو) 

  (الذي) كذلك ؛ ألنها معرفة بالصلة على حد تعریف (من) و(ما) .

ثالثـًا : أنَّ (ذو) التـي فـي لغـة طیـئ ال یجـوز فیهـا (ذا) وال (ذي) ، وال تكــون إال 

  بالواو .

  استعمال (ذو) الطائیة ، قول الشاعر : دومن شواه

  ي َوُذو ُیَواِصــــــــــــــــــــُلِنيَذاَك َخلِیِلــــــــــــــــــــ

  

ـــي  * ـــِلَمهْ امباْمَســـْهِم ، و  َیرِمـــي ، َوَراِئ   )٥(َس

ومــن مجیئهــا . اســتعمل الشــاعر (ذو) بمعنــى (الــذي) ، أي : (الــذي یواصــلني)   

  بمعنى (التي) قول الشاعر:

  دِّيي َوَجــــــــِبــــــــاُء أَ اَء َمــــــــنَّ الَمــــــــإِ َفــــــــ

  

ــــــرِ َو◌ِ   * ــــــْرُت وَ بْئ ــــــتُ ي ُذو َحَف   )١(ُذو َطَوْی

  
                                                                                                       

هو إبراهیم بن موسى بن محمد الشاطبي ، الغرناطي النحوي . فقیه ، محدث ، أصولي ، لغوي، مفسر. مـن  )١(

هــ ٧٩٠مصنفاته : (أصول النحو) ، و(االعتصام بالسنة) ،  و(شرح على الخالصة في النحـو) ، مـات سـنة 

بغداد ، مطبعة إسـتانبول  –العارفین ، إلسماعیل باشا البغدادي ، منشورات مكتبة المثنى ، ترجمته في هدیة 

  . ٥/١٨م) ،  ١٩٥١(

  . ١/١٣٧شرح التصریح  )٢(

  . ٣/١٤٩شرح المفصل  )٣(

  . ٣/١٤٩المرجع السابق  )٤(

فــي شــرح  ، وبــال نســبة ١/٤٦٤، والمقاصــد النحویــة  ٩/١٧نســب البیــت لیجیــر بــن عنمــة فــي شــرح المفصــل  )٥(

. وقولـه (خلیلـي) : صـاحبي  ١/٢٧٣، وشـرح الكافیـة الشـافیة  ١/١٥٧، وحاشیة الصبان  ١/١٩٧األشموني 

. و(ذو یواصــلني) : أي الــذي یواصــلني . (بامســهم) : بالســهم. (وامســلمه) : الســلمة وهــذان علــى لغــة أهــل 

-١/٤٦٤المقاصـــد النحویـــة  الــیمن، فـــإنهم یجعلـــون عـــوض الـــالم میمًا،وفي(الصـــحاح) قـــال : لغـــة (ِحمیـــر).

٤٦٥.  



 - ١٨١ -

(ذو) فــي الجملتــین و (ذو طویــُت) حیــث اســتعمل  ،الشــاهد فیــه : (ذو حفــرُت) 

أجراهـا و  .اسمًا موصوًال بمعنى (التي) مفردة مذكرة مع أّنها وصـف للبئـر وهـي مؤنثـة 

  على غیر العاقل . 

فـــي (ذو) الطائیــة  البنـــاء ، وأن تلــزم حالـــة واحــدة ، وأن تطلـــق بهـــذا  والمشــهور

 ع والجــر.والجمــع ، وفــي حــال النصــب والرفــ، والمثنــى ، علــى المفــرد  -(ذو)-اللفــظ 

  وهذا ما ذهب إلیه أبوزید ، والشواهد على ذلك كثیرة ، منها قول الشاعر :

  )٢(ُض ائِ رِ نَّ المْشـــــــَرِفيَّ الَفـــــــإِ َهُلــــــمَّ َفـــــــ  *  یاً اَء َســــاَع◌ِ ِء ُذو َجــــرْ ا الَمــــذَ َهــــلِ  والَ ُقــــفَ 

ولــو   فـــ(ذو) نعــت لـــ ( المــرء) ، وهــو مجــرور ، وقــد جــاءت بــالواو علــى البنــاء ،

 )ذو(ولكـــن ذكـــر ابـــن عصـــفور أّن  رة بالیـــاء .ءت مجـــرو جـــاءت علـــى اإلعـــراب لجـــا

، ب ، فترفع بالواو ، وتنصـب بـاأللفالتي بمعنى صاح )ذو(الطائیة قد تعرب إعراب 

  .)٣(تقول: جاءني ذو قام ، ورأیُت ذا قاَم، وسلمُت على ذي قاموتجر بالیاء ، 

  ومن شواهد إعراب (ذو) قول الشاعر:

ـــــــــإِ فَ  ــا َكفَ  َفَحْســبي  *  ِقیــــــــــُتُهمْ ا ِكـــــــــَراٌم ُموِســـــــــُروَن لَ مَّ ــَدَهُم َم ــْن ِذي ِعْن ــاِم   )٤(ِانَی

السـكون علـى اللغـة األولـى  فهذا البیت ُروي بالوجهین : بالواو فیكون مبنیًا على

كما روي بالیاء ، فیكون معربًا مجرورًا بـ (ِمْن) وعالمـة جـره الیـاء  .اها أبوزید التي رو 

                                                                                                       
، وشـرح التصـریح  ٨/٤٥، وشـرح المفصـل  ٢/٥١١نسب البیـت لسـنان بـن الفحـل الطـائي فـي خزانـة األدب   )١(

، وشـرح كافیـة ابـن الحاجـب  ١/٢٠٠،  وبال نسبة في شرح األشـموني  ١/٤٣٦، والمقاصد النحویة  ١/١٣٧

. ومعنـى البیـت هـو : أن المـاء ١/١٧١ي شـرح الملحـة ، واللمحة فـ ١/٢٧٣، وشرح الكافیة الشافیة  ٣/١٠٦

مــوروث عــن األســالف ، وحمــى معــروف لــي ، ســلمه النــاس لنــا علــى مــر األیــام ، وبئــر تولیــت اســتحداثها 

  . ٥١٣ – ٢/٥١٢وحفرها وطیها . و (طي البئر) بناؤها بالحجارة . خزانة األدب 

  سبق تخریجه  )٢(

  . ١/٢٢٦شرح المقرب  )٣(

، وشــرح  ١/١٣٧، وشــرح التصــریح  ٣/١٤٨ت لمنظــور بــن ســحیم الفقعســي ، فــي شــرح المفصــل نســب البیــ )٤(

، وحاشـــیة  ١/٦١، والكواكـــب الدریـــة  ١/١٧٠، وبـــال نســـبة فـــي اللمحـــة فـــي شـــرح الملحـــة  ١/٢٢٦المقـــرب 

  . ١/٢٠١، وشرح األشموني  ١/٢٧٤، وشرح الكافیة الشافیة  ١/١٥٧الصبان 
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بــالظرف (عنــدهم) كمــا . ووصــل فیــه (ذي) بمعنــى صــاحب ، كالیــاء التــي فــي (ذي) 

  .)١( )ني الذي عندهمءبه في قولك : (جا )الذي(تصل 

 .)٣()٢(درستویهابن وذكر ابن جني أن بعض العرب یعرب (ذو) ، وهذا ما ذكره 

  .وهذا یدلُّ على جواز اإلعراب في (ذو) الطائیة

ـــــــــل  ـــــــــد؛ ألنوالباحثـــــــــة تمی ـــــــــى رأي أبـــــــــي زی ـــــــــت شـــــــــابهت (ذو(إل ) ذو)إذا ُأعرب

  ا فروق . موبینه بمعنى(صاحب)،

                                      
  . ٣/١٤٨شرح المفصل  )١(

هـــ . مـن علمــاء اللغـة ، فارســي األصـل ، اشــتهر وتــوفي ٢٥٨و عبــداهللا بـن محمــد بـن درســتویه ، ولـد ســنة هـ )٢(

هـ . من مؤلفاته : (الكتاب) ، (معاني الشعر) ، (أخبار النحویین) ،  و(نقض كتاب العـین) ٣٤٧ببغداد سنة 

  . ٤٥ – ٣/٤٤، ووفیات األعیان  ٢/٣٦. ترجمته في بغیة الوعاة 

  . ٢٧٥ – ١/٢٧٤افیة الشافیة شرح الك )٣(
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  املبحث السادس

  احلروف

(َأن)و (ِإن) دةز  

  جاهليٌّ : ئيوقال جابر بن رأالن الطَّا :أبو زیدقال جاء في النوادر : "

ـــــــ ـــــــ كْ ِســـــــمْ أُ  نْ إَ َف ـــــــ نَّ إَ َف ـــــــحُ  یَش الَع   وٌ ْل

  

ـــــــــــٌل َمُشـــــــــــوبُ إِ   * ـــــــــــيَّ كأنَّـــــــــــُه َعَس   ل

ــــــــيیُ     ــــــــالعَ  َرجِّ ــــــــُد َم ــــــــُیالَ  ْن الَ ا إِ ْب   يِق

  

ـــــــــــِدِه ُخُطـــــــــــوبُ   * ـــــــــــِرُض ُدوَن أْبَع   وَتْع

ـــــوَ    ـــــَم ـــــَالَم ُیلْ یْ رِ ا َیـــــْدِري الَح   يِقـــــُص َع

  

ــــــــــــرَ   * ــــــــــــأَ  هُ َشَراِش   یبُ ْم ُیِصــــــــــــأَ  يُیْحِظ

الثُّقـل ، ِثْقـل الـنفس ... قـال أبـو الحسـن :  :ر)شـ(الشراعنـدي (إلّي) في معنـى قوله :   

ة، ، وَأْن زائـدواب ما أْن ال ُیالقـي غلط ، والصُیالقي ال العَبْ◌ُد ما ِإْن  يقوله  : ُیَرجَّ 

ــا أْن جــاءني زیــٌد وهــي تــزداد فــي اإلیجــاب مفتوحــة ، وفــي النفــي مكســورة . تقــول : لمَّ

وتقول في النفي : ما زیٌد .  )١( َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشیرُ  وقال اهللا عز وجل : یُتُه .أْعطَ 

عـن العمـل ونظیـر  )ماـ(فـإْن كافـة لـ.  إْن زیـٌد منطلـقٌ  فـإذا زدَت إْن ُقلـَت: مـا، منطلقـًا 

 )إنّ (الزائـدة  )مـا(َفكفـت . ثـم تقـول : إّنمـا  زیـٌد منطلـٌق ، هذا قولك : إّن زیدًا ُمنطلـٌق 

ـــي العبـــد مـــا إنْ  :مـــا النافیـــة ، وهـــذا تمثیـــل الخلیـــل ، فلمـــا قـــال )إنْ (كمـــا كفـــت  ال  ُیَرجِّ

فـال  )الـذي(نافیـة وهـذه بمعنـى . الـذي روى هـذه الروایـة ظنَّهـا ال )مـا(نظر إلـى یالقي 

  .)٢(بعدها إال مفتوحة " )أنْ (تكون 

أّن (أْن) المفتوحــة الهمــزة تــأتي زائــدة فــي الجملــة علــى ویــدل كــالم أبــي الحســن 

فقـد ظـّن أنَّ (مـا) هنـا نافیـة ،  ،كسـر همـزة (إْن) مـن قـول الشـاعر  وأما الـذيالمثبتة، 

 يلـذي) ، وتقـدیر الكـالم : (یرجـوهي لیست كذلك ، وٕانما هي اسم موصـول بمعنـى (ا

العبـد الــذي ال یالقــي) ، وفیــه جمــع بـین أداتــي نفــي (أْن) و (ال) ، وهــذا نظیــر قولــه : 

ال زیـد . حیــث جمــع بــین أداتـي نفــي أیضــًا، وهمــا  ، أي : مــا أنْ  )ن زیــد منطلــقأ(مـا 

ة الهمـزة  أّما (إْن) المكسور ) و (ال) وكان حق هذا الجمع إیجاب الكالم أو إثباته . (أنْ 

اد فــي الجملــة المنفیــة ، أي تكــون مســبوقة بـــ(ما) ، وتكــفُّ (مــا) النافیــة عــن عملهــا فتــز 

ـــا إذا وقعـــت (مـــا) بعـــد (إّن) فـــإن (مـــا) تكـــف (إّن) عـــن عملهـــا (نصـــبًا و  .(النفـــي)  أّم

  للمبتدأ ، ورفعًا للخبر) . 

                                      
  ) من سورة یوسف . ٩٦آیة ( )١(

  . ٦٠النوادر ص  )٢(
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(مـــا) والنحـــاة جمـــیعهم متفقـــون علـــى أّن (إْن) المكســـورة الهمـــزة إذا وقعـــت بعـــد 

النافیة تكون زائدة ، وتكف (ما) عن عملها (النفـي) . وأّمـا إذا وقعـت بعـدها (مـا) فـإن 

إذا كانـت اسـمًا  )مـا((ما) تكف (إّن) عن عملها . قـال سـیبویه : "وقـد تلغـى (إن) مـع 

وتكـــون لغـــوًا فــــي قولـــك : مــــا إْن  هـــي للجــــزاء ،. وقــــال : "و(إْن) ،  )١(وكانـــت حینـــًا"

  سیبویه في ذلك قول الشاعر :.وأورد )٢(ْفَعُل"ی

ـــــــــــوَ  ـــــــــــبُّ طِ  ا إنْ َم ـــــــــــَن ـــــــــــلَ وَ  نٌ بْ ا ُج   نْ ِك

  

  )٣(ایَنـــــــــــــــرِ آخَ  ةُ َلـــــــــــــــوْ یانـــــــــــــــا ودَ انَ مَ   *

  وقول الشاعر :  

ـــــــفَ ال جِّ رَ وَ  ـــــــ رِ ْیـــــــخَ لْ لِ ى َت   یتـــــــهُ أَ رَ  نْ ا إِ َم

  

ـــــ لـــــىَ عَ   *   )٤(یـــــدُ زِ یَ  رًا ال یـــــزالُ ْیـــــخَ  نِّ السِّ

فهــي بمنزلــة مــا فــي ز ، وقــال ســیبویه : "وأّمــا إْن مــع مــا ، فــي لغــة أهــل الحجــا  

، ول : "وتصـرف الكـالم إلـى االبتـداء. ویقـ)٥(تجعلها من حروف االبتداء" قولك : إّنما،

أي .  )٦(إنما ، وذلك قولك : ما إْن زیٌد ذاهٌب" :كما صرفتها ما إلى االبتداء في قولك

ّن (مــا) تصــرف (إّن) عــن عملهــا ، كمــا تصــرف (إْن) (مــا) النافیــة عــن عملهــا إذا : أ

  أتت بعدها . 

                                      
  . ٤/٢٢٢الكتاب  )١(

  . ٤/٢٢٠المرجع السابق  )٢(

ـــن مســـیك فـــي الكتـــاب  )٣( ،  ٢/١٢١، وخزانـــة األدب  ٣/١٤٨، وأمـــالي ابـــن الشـــجري   ١/٤٧٥البیـــت لفـــروة ب

، وبــــال نســــبة فــــي معــــاني  ١/٢٣٦فــــي النحــــو ، واألصــــول  ٢/٢١٦، والنكـــت فــــي كتــــاب ســــیبویه  ٤/١١٢

ـــق/ د. عبـــدالفتاح إســـماعیل شـــلبي ، دار  الحـــروف ، تـــألیف/ أبـــي الحســـن علـــي بـــن عیســـى الرمـــاني ، تحقی

) : العلــة والســبب ، أي : لــم یكــن ســبب  ٧٦م) ، ص ١٩٨٤هـــ/ ١٤٠٤( ٣الشــروق ، جــدة ، ط  . و(الِطــبُّ

ور المنیة ، وانتقال الحال عنا والدولة . و (الدولـة) : بفـتح قتلنا الجبن ، وٕانما كان ما جرى به القدر من حض

الدال : الغلبة في الحرب ، وبضمها تكون في المال. وقیل : هما بمعنى اسم ، لقولك : تـداول القـوم الشـيء، 

  . ١٢٢ – ٢/١٢١وهو حصوله في ید هذا تارة وفي ید هذا تارة أخرى ، خزانة األدب 

، وشــــرح األشــــموني  ٨/١٣٠، شـــرح المفصــــل  ١/١١٠لقریعــــي فــــي الخصــــائص البیـــت للمعلــــوط بــــن بـــدل ا )٤(

) : أمر مـن رجَّ یرجـي ترجیـة مـن الرجـاء وهـو األمـل. (علـى  ١/٢٣٤، وبال نسبة في الكتاب  ١/٢٣٤ و (رجِّ

  . ٢/٢٢السن) : على طول العمر . المقاصد النحویة 

  . ٤/٢٢٢الكتاب  )٥(

  . ٣/١٥٣المرجع السابق  )٦(
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فیمتنــع (مــا)  ،ویقـول المبــرد : "وتكـون (إْن) زائــدة فـي قولــك : مـا إْن زیــٌد منطلـق

كمـا تمتنـع (إّن) الثقیلـة بهـا مـن  .بها من النصب الذي كان في قولك : ما زیٌد منطلقـاً 

  .)١("النصب  في قولك : إّنما زیٌد أخوك

كمـا تـدخل (مــا)  ،االبتـداءویقـول أیضـًا: "(إْن) تـدخل زائـدة مـع (مــا) فتردهـا إلـى 

) الثقیلة ، فتمنعها عملها ، وتردها إلى االبتداء في قولك : (إنَّما زیـٌد أخـوك)  على (إنَّ

، ومـا إْن یـدٌ مـا إْن یقـوم ز . وذلك قولـك :  )٢(ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ و ، 

. وهـــذا مــــا قالـــه ابــــن  )٣(ذكـــرت لــــك"ال یكـــون الخبــــر إال مرفوعـــًا لمــــا  . زیـــٌد منطلــــقٌ 

  وأورد المبرد في ذلك قول زهیر :.  )٤(السراج

ــــــا إِ  ــــــوِ  ْن الَ َم ــــــیهْم ِل ــــــاُد ُیَخلِّ   ْجَهِتِهمْ َیك

  

  )٥(كُ نَّ األْمـــــَر ُمْشـــــَترَ ِر إِ ْمـــــاُلُج األَ َتَخـــــ  *

وقــال : "فهــذه ،)٦(علي الفارســي (إْن) الزائــدة مــن قــول فــروة بــن مســیكوتنــاول أبــو   

، أو المخففـة مـن الشـدیدة ن تكـون النافیـة ، أو التـي للجـزاءها ال تخلو من أألن؛ زیادة 

ًا مـن حیـث كـان لكـان الكـالم إیجابـ تكون للنفـي ؛ ألنهـا لـو كانـت لـه ،، فال یجوز أن 

جـاب ثبــت أنهــا  نفـي النفــي إیجابـًا ، فلمــا كـان هــذا الكـالم مســتعمًال فـي النفــي دون اإلی

إْن  وتفـاع الفعـل بعـدها فـي نحـو قولـه : لجـزاء ؛ الر أنها لیسـت ل لیست نافیة ، وبین

؛ ألنــه لــم یجــيء لهــا جــواب فــي الكــالم الــذي هــو فیــه ، وال یجــوز أن  )٧( یكــاد ...

أن  زتكــون المخففــة مــن الشــدیدة ؛ ألن الــالم لــم تلــزم ، ولــم تــدخل معــه ، فــإذا لــم یجــ

وقـال .  )٨("ثبـت أنهـا زیـادة ،اء ، وال النافیـةال التـي للجـز و ، تكون المخففة مـن الشـدیدة 

                                      
  .١/٥١ المقتضب )١(

  ) من سورة فاطر . ٢٨آیة ( )٢(

  . ٢/٣٦٣المقتضب  )٣(

  . ١/٢٣٦األصول في النحو  )٤(

.  و(لــوجهتهم) :  ٢/٣٦٠، والمقتضــب  ٢/٢٨٣،  ١/١١٠، الخصــائص  ١٦٥البیــت فــي دیــوان زهیــر ص  )٥(

أي واحــد . لطــریقتهم  . (تخــالج األمــر) : اخــتالفهم فــي الــرأي . (األمــر مشــترك) معنــاه: ال یجتمعــون علــى ر 

  .   ٢/٣٦٠المقتضب هامش 

 هــو فــروة بــن مســیك أو (مســیكة) بــن الحــارث بــن ســلمة ، صــحابي مــن الــوالة ، لــه شــعر ، أجــازه النبــي  )٦(

  . ١١٧ – ٤/١١٦، خزانة األدب  ٥/٢٠٩واستعمله على مراد ومذجج وزبید . ترجمته في اإلصابة 

  ) من سورة القلم . ٥١آیة ( )٧(

  . ٧٠یات ص المسائل العضد )٨(



 - ١٨٦ -

 تُ رْ رَ إْن َمـ : "وتكون زائدة ، وذلك بعد (ما) نحو قولك : مـا إْن رأیتـه ، ومـا )١(الرماني

إنمـا ا تكف (إّن) عن العمل في قولـك : به ... وٕاذا دخلت (إْن) على (ما) كفتها ، كم

دها (مــا) ، إنمــا عــباد ّراق : "واعلــم أّن (إْن) التــي تــز الحســن الــو ل أبو قــا. و  )٢(زیــٌد قــائم"

زیــدت بعــد (مــا) لتلغــي معهــا (مــا) ، فــال تعمــل ، أعنــي (مــا) فــي لغــة أهــل الحجــاز ، 

إذا هـا ، كمـا وجـب إبطـال عمـل (إْن) ، وٕانما وجب إبطال عملها عند دخـول (إْن) علی

 )٦(ربلـي، واإل )٥(، والمـالقي )٤(ريابـن الشـج. وهذا ما ذهب إلیه  )٣(دخلت (ما) علیها"

  من النحاة .، وغیرهم 

أّما (أْن) المفتوحة الهمزة  فتأتي زائدة للتوكید بعـد (لّمـا) ، وقبـل (لـو) ، وهـذا مـا 

هللا أن ا، وو  ذهبـتُ  جـاءَ  ذهب إلیه النحاة . قال المبرد : "وتقع زائدة ، كقولـك : لّمـا أنْ 

 مــاني :.  وقــال الر یعنــي زیادتهــا.  )٧(فــإن حــذفت لــم ُتخلـل بــالمعنى" ،لفعلــتُ  لـو فعلــتَ 

ـا َأْن َجـاَء اْلَبِشـیرُ "تكون زائدة بعد (لّما) ، وذلك نحو قوله تعـالى:  ـا َأْن ، )٨(َفَلمَّ َوَلمَّ

  . )١٠( ")٩(َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا

زیــٌد قولــك : لّمــا أْن جــاَء ك، " (أْن) اســتعمالها زائــدة للتوكیـدوقـال ابــن الشــجري : 

  :  )١٢(ةوأورد في ذلك قول الشاعر   )١١(، وواهللا أْن لو أقمت لكان خیرًا لك"أكرمُته

                                      
هــ ، ٢٩٦هو علي بن عیسى بن علي بن عبداهللا ، أبوالحسن النحوي ، المعروف بالرماني ، ولـد ببغـداد سـنة  )١(

هــ . ترجمتـه ٣٨٤كان من أهل المعرفـة ، مفتنـًا فـي علـوم كثیـرة مـن الفقـه والقـرآن والنحـو واللغـة ، مـات سـنة 

  . ٢/٢٩٤في إنباه الرواة 

  . ٧٦ – ٧٥ص  معاني الحروف للرماني )٢(

  . ٤٥٠علل النحو ص  )٣(

  . ٣/١٤٨أمالي ابن الشجري  )٤(

  . ١١٠ – ١٠٩رصف المباني ص  )٥(

  . ٢٠٨ – ٢٠٧جواهر األدب ص  )٦(

  . ١/٤٩المقتضب  )٧(

  ) من سورة یوسف . ٩٦آیة ( )٨(

  ) من سورة العنكبوت . ٣٣آیة ( )٩(

  . ٧٣معاني الحروف للرماني ص  )١٠(

  . ٣/١٥٩ي أمالي ابن الشجر  )١١(

هي لیلى األخیلیة والبیت في دیوانها / جمع وتحقیق/ خلیل إبراهیم العطیة ، وجلیل العطیـة، دار الجمهوریـة  )١٢(

، ولسـان العــرب ٣/١٥٩، وبـال نسـبة فــي أمـالي ابـن الشــجري  ١٣٥م) ، بـدون طبعــة ، ص ١٩٦٧، بغـداد (

األسـنة ، والواحـد شـباة . و (العـوالي) : جمـع مادة (قبل) . و (تباري): تعارض وتسابق . (والشـبا) : أطـراف 

عالیـــة الـــرمح ، وهـــي مـــادون الســـنان إلـــى نصـــف القنـــاة . ویریـــد أن أعنـــاق الخیـــل طـــوال ، فخـــدودها تـــوازي  

أطراف الرماح إذا مدها الفرسان . شرح أدب الكاتب ، ألبي منصـور الجـوالیقي ، نشـره/ حسـام الـدین القدسـي 

  . ٢٠١هـ) ص ١٣٥٠، القاهرة (
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ـــــــــــا أْن َرأَ    َل ُقـــــــــــْبالً ْیـــــــــــت الخَ ْیـــــــــــَوَلمَّ

  

  ا الَعــــــــَواليوِد َشــــــــبالُخــــــــدُ بِ  يارِ ُتَبــــــــ  *

، وذلــك بعــد (لّمــا) ، و قبــل (لــو) علــى اطــراد ، قــال المــالقي: "(أْن) تكــون زائــدةو   

ــا أْن جـــاء زیــٌد أحســـنت إلیــك ، وأْن لــو قـــامَ  زیــٌد لخرجـــُت ،  قــال تعـــالى : فتقــول : لمَّ

 َِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقةِ َوَأل)أْن ( :وأصلها )َألَّو(حیث أدغم النون في الالم .   )٢(")١

  واستدل المالقي على زیادة (أْن) بعد (لّما) بقول الشاعر : . )لو

ــــــــــــــــا أْن َتَوا ــــــــــــــــفْ قَ وَلمَّ ــــــــــــــــا قَ َن   َال◌ً یْ ِل

  

ـــــــــــا لِ أَ   * ـــــــــــالَ كَ لْ َنْخَن ـــــــــــاِك   )٣(اَتَمْیَن◌َ رْ ِل َف

  نا .فقأي : ولّما توا

  وزیادتها بعد (لو) بقول الشاعر :

ـــــــــــا وَ أَ  ـــــــــــاِهللا أَ َم ـــــــــــَت ُحـــــــــــو كُ ْن َل   رَّاً ْن

  

ـــــــوَ   * ـــــــالحُ َم ـــــــَت والَ رِّ أَ ا ب ـــــــینِ  ْن   )٤(الَقِم

  كنت حرًا ... لوالمراد : أما واهللا 

منهــا: وقوعهــا  ،تكــون زائــدة ، وكثــرت زیادتهــا فــي أمــاكن  )أنْ (وقــال اإلربلــي : "

  ".)٥(بالتوقیتیة ةوهي المسما، بمعنى (حین)  بعد (لّما)

  زدة اء

  قال أبو زید : "وقال قیس بن زهیر :

ـــــــــــأَ  ـــــــــــتِ أْ یَ  مْ َل ـــــــــــنْ األَ وَ  كَ ْی ـــــــــــنْ تَ  اءُ َب   يِم

  

ــــــــبِ   * ــــــــا الَ َم ــــــــلَ  تْ َق ــــــــبَ  ونُ ُب ــــــــي زِ ِن   ادِ َی

، ، فموضـع هـذا رفـعٌ  )ِ زیـادبنـي ُن و ِبمـا القـْت َلُبـ(... وأّما قولـه  :قال أبو الحسن  

ــْم یأتیــك واألنبــاُء  وتقــدیره . والبــاء دخلــت توكیــدًا ، ْنِمــي َمــا القــت لبــون بنــي زیــاد تَ : َأَل

اهللا شــهیدًا . فــإن قــال قائــل: فمــا  ىوالتأویــل : كفــ . )٦(َوَكَفــى ِباللَّــِه َشــِهیًدا :  كقولــه

                                      

  ) من سورة الجن . ١٦آیة ( )١(

  . ١١٠رصف المباني ص  )٢(

. و (الكالكـل) جمـع كلكـل وهـو  ١/١١٥، والمقـرب  ١١٦لـم أهتـد إلـى قائلـه ، وهـو فـي رصـف المبـاني ص  )٣(

  الصدر من كل شيء. لسان العرب مادة (كلل) .

،و  ٤/١٤١انـــة  األدب ، وخز  ١/١٠٣، والمقــرب  ١١٦لــم أهتــد إلــى قائلــه ، وهـــو فــي رصــف المبــاني ص  )٤(

  (القمین) هو : الجر والخلیق والجدیر ، لسان العرب مادة (قمن).

  . ١٩٧ – ١٩٦جواهر األدب  )٥(

  ) من سورة النساء . ٧٩آیة ( )٦(
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ـــا قـــال : كفـــى ، دّل علـــى الكف ایـــة ، فكأنـــه قـــال : تأویـــل هـــذا التوكیـــد ؟ قیـــل : إنـــه لّم

  . )١(، فهذا تأویل البیت"باهللالكفایة 

دّل كالم أبـي الحسـن علـى أّن البـاء دخلـت توكیـدًا علـى الفاعـل؛ ألنـه فـي موقـع 

وتأویل هذا البیت : ألْم َیأتیك واألنباُء تنِمي ما القت لبون بني زیـاد . واسـتدل . الرفع 

لفــظ ، وهــو عــل (كفــى)والبــاء زائــدة فــي فا )٢( )َوَكَفــى ِباللَّــِه َشــِهیًدابقــول اهللا تعــالى : (

  الجاللة (اهللا) .

وعّرف الرماني الباء ، قائًال : "وهي من العوامل ، وعملها الجر ، وهي مكسـورة 

  .)٣(وٕانما كسرت لتكون على حركة معمولها ، وحركة معمولها الكسر"

اد أنهــا تجــيء فــي الكــالم ، والمــراد بقولنــا : تــز اد البــاء وقــال ابــن یعــیش : "قــد تــز 

  . )٤( تحدث معنى..." توكیدًا ولم

وأجمــع النحــاة علــى زیادتهــا فــي هــذا الموضــع قــال الرمــاني: "والبــاء تــأتي علــى 

ــى ِباللَّــِه وجــوه ، مــن ذلــك : أحــدها : أْن تــدخل علــى الفاعــل ، كقولــه  تعــالى :  َوَكَف

َوَكَفــى وأّمــا ابــن الســراج فیــرى أنَّ البــاء لیســت زائــدة فــي قولــه تعــالى : .  )٥("َشــِهیًدا

. ورّد علیـه  )٦(قائًال : "لیست بزائدة ، والتقدیر : كفى ، واالكتفاء باهللا"،  اللَِّه َشِهیًدابِ 

الرماني قائًال : "وهذا التأویل فیه بعد لقبح حـذف الفاعـل ؛ وألن االسـتعمال یـدل علـى 

. ویرى الرماني أنَّ دخول الباء شـاذ فـي قـول الشـاعر : "بمـا القـت لبـون" ،  )٧(خالفه"

   .)٨(ول : "المعنى : ماالقْت، والباء زائدة"ویق

. وقال  )٩(علي الفارسي إلى أّن دخول الباء في هذا الموضع اضطراراً وذهب أبو 

السیرافي : "... ویجوز أن یقال : إّن الباء في قوله : بما القـْت، زائـدة ، وكأنـه قـال : 

                                      
  . ٢٠٤ – ٢٠٣النوادر ص  )١(

  ) من سورة النساء . ٧٩آیة ( )٢(

  . ٣٦معاني الحروف للرماني ص  )٣(

  . ٨/٢٣شرح المفصل  )٤(

  .٣٦اني الحروف للرماني ص مع )٥(

  . ٣٦المرجع السابق ص  )٦(

  . ٣٦معاني الحروف للرماني ص  )٧(

  . ٣٨المرجع السابق ص  )٨(

  . ٥٠الجني الداني ص  )٩(
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 )١("َكَفى ِباللَِّه َشـِهیًداوَ عز وجل : قت لبون بني زیاد ؟ ویكون كقوله ألم یأتیك ما ال

"بمـا القـت" زائـدة و(مـا) هـي  :ن البـاء فـي قولـهإ :ري : "وقیـل. وأیضًا یقول ابن الشـج

مـــا القــت لبــون بنــي زیـــاد ، . ویقــول ابــن یعـــیش : "البــاء زائــدة ، والمــراد : )٢(الفاعــل"

ذا تكــون فعلــى هــ .أال هــل أتاهــا األنبــاء ویجــوز أن یكــون الفاعــل فــي النیــة ، المــراد : 

  . )٣(الباء مزیدة مع المفعول"

.  )٥(فاعــل (یـأتي) مضــمر": "إّن البـاء متعلقــة بتنمـي ، وٕان )٤(وقـال ابـن الضــائع

  وهذا یعني أن الباء عنده غیر زائدة .

. وهـذا  )٦(زیادة الباء في هذا الموضع من باب الضرورةأن أّما ابن هشام فیرى 

: "تكـون قـائالً ، تكـون زائـدة فـي فاعـل (كفـى)  ، ویـرى أن البـاء)٧(ما ذهب إلیة المـالقي

َوَكَفـى ِباللَّـِه      زائدة في فاعل كفى ، كقولك : كفـى بـك شـاهدًا ، قـال اهللا تعـالى : 

ویقـول : "وال تـدخل هـذه البـاء فـي فاعـل (كفـى)  )٩(")٨( َوَكَفى ِباللَِّه َوِكـیال  ،َشِهیًدا

فــال ،، فــإن كانــت متعدیــة إلــى مفعــولین )، إال إذا كانــت غیــر متعدیــة بمعنــى (اكتفــى

ِإنَّـا َكَفْیَنـاَك ، )١٠(َوَكَفـى اللَّـُه اْلُمـْؤِمِنیَن اْلِقتَـالَ : الباء في فاعلها، كقوله تعـالى تدخل

  . )١٢( ")١١( اْلُمْسَتْهِزِئینَ 

                                      
  . ١/٣٢٣شرح أبیات سیبویه  )١(

  . ١/١٣٠أمالي ابن الشجري  )٢(

  . ٨/٢٤شرح المفصل  )٣(

كتــامي ، اإلشــبیلي ، المعــرف بــابن الضــائع ، نحــوي ، هــو أبوالحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن یوســف ال )٤(

هــ ، عـرف مـن آثـاره:  (الـرد ٦٨٠هــ ، ومـات سـنة ٦١٠لغوي ، أدیـب ، مـن أهـل إشـبیلیة ، ولـد حـوالي سـنة 

، ٣/٢٩٢على ابن عصفور) ، (شرح كتاب سـیبویه) ، (شـرح الجمـل للزجـاجي) . ترجمتـه فـي دائـرة المعـارف 

  .٢/٢٠٤وبغیة الوعاة 

  . ١/١٠٨اللبیب  مغني )٥(

  .١/١٠٦المرجع السابق  )٦(

  . ١٤٩رصف المباني ص  )٧(

  ) من سورة النساء . ٨١آیة ( )٨(

  . ١٤٨رصف المباني ص  )٩(

  ) من سورة األحزاب . ٢٥آیة ( )١٠(

  ) من سورة الحجر . ٩٥آیة ( )١١(

  . ١٤٨رصف المباني ص  )١٢(
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  .وال خالف للنحاة فیها)ا القت....بم..(الباء زائدة في قول الشاعر:ونجد أن 

  :)١(ومواضع زیادتها هي ،الحسنغیر هذا الموضع الذي ذكره أبو في اد الباء وتز 

  .، أي : َحْسُبك )أوًال : أن تكون زائدة في المبتدأ ، نحو (بحسبك أْن تقومَ 

ــُه ِبَكــاٍف ثانیــًا : أن تكــون زائــدة فــي خبــر لــیس ، نحــو قولــه تعــالى :  ــْیَس اللَّ َأَل

  بقائم) ونحو : (لیس زیدٌ .  )٢( َعْبَدهُ 

ٍم  : ة فـــي خبــر (مـــا) ، نحــو قـــو لــه تعـــالى: أن تكـــون زائــدثالثــًا  َوَمــا َأَنـــا ِبَظـــالَّ

  ونحو : (ما زیٌد بقائم) ..  )٣( ِلْلَعِبیدِ 

َوُهــزِّي ِإَلْیــِك ِبِجــْذِع رابعــًا : أن تكــون زائــدة مــع المفعــول ، نحــو قولــه تعــالى : 

  ر ، كقول الشاعر :ومع مفعول (كفى) عند بعض النحاة لضرورة الشع.)٤( النَّْخَلةِ 

ــــكَ فَ  ــــى بِ َف ــــا فَ َن ــــًال عَ ْض ــــَل   اَنــــر یْ غَ  نْ ى َم

  

ــــــــــ  * ــــــــــالنّ  بُّ ُح ــــــــــحَ مُ  يِّ ِب ــــــــــإیَّ  دٍ ّم   )٥(ااَن

خامسًا : أن تكون زائـدة مـع (الـنفس) و(العـین) فـي بـاب التوكیـد . یقـال : (جـاء   

  ُه.ه وعینُ جاء زیٌد نفسُ  :زیٌد بنفسِه وعینِه) ، واألصل

حال المنفیة ؛ ألنها شبیهة بالخبر ، كقول الشاعر سادسًا : أن تكون زائدة مع ال

:  

  ابٌ َكــــــــــ، رِ  ةٍ َبــــــــــائِ خَ بِ  تْ َعــــــــــجَ ا رَ َمــــــــــفَ 

  

ـــــــحَ   * ـــــــن المُ  یمُ ِك ـــــــب ـــــــهَ تَ نْ مُ  ِب یّ َس   )٦(ااَه

    

                                      
  . ٥٦ - ٤٨، والجني الداني ص  ١٤٩ – ١٤٧رصف المباني ص  )١(

  ) من سورة الزمر . ٣٦آیة ( )٢(

  ) من سورة ق .٢٩آیة ( )٣(

  ) من سورة مریم . ٢٥آیة ( )٤(

بــین كعــب بــن مالــك ، وعبــداهللا بــن رواحــة،  - ٢/٥٤٥كمــا فــي خزانــة األدب  -اختلـف فــي نســبة هــذا البیــت  )٥(

ف المبــاني   ص ، ورصــ ٢/١٦٩، وأمـالي ابــن الشـجري  ٢/١٠٥وبشـیر بــن عبـدالرحمن ، وهــو فـي الكتــاب 

١٤٦  .  

ــــداني ص  ٤/٢٤٩نســــب إلــــى القحیــــف العقلــــي فــــي خزانــــة األدب  )٦( ، و (الخیبــــة) : حرمــــان  ٥٥، والجنــــي ال

المطلــوب. یعنــي أن اإلبــل التــي انتهــى ســیرها إلــى هــذا الممــدوح لــم ترجــع خائبــة بــل رجعــت بنیــل المطلــوب، 

  . ٤/٢٥٠خزانة األدب 
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ذ وْذ  

  قال أبوزید : "قال آخر:

  سِ ْمــــــــــأَ  ذْ ا ُمـــــــــَهـــــــــز یُ زِ ا هَ ذَ  الَ ا زَ َمـــــــــ

  

ـــــــــــــدُ ًة ُخـــــــــــــحَ افِ َصـــــــــــــ  *   سِ مْ ودها للَش

مـذ البتـداء الغایــة فـي الزمـان ، وِمـْن البتـداء الغایـة فــي منـذ و قـال أبـو الحسـن :   

  .)١(")ِمنْ (یه أن تدخل علیه فاألصل ف یاء والزمان وٕان انفرد بمنُذ و مذْ سائر األش

  في ذلك على مذهبین : أصل (ُمْنذ) ، فهماختلف النحاة في 

ذهــب البصــریون إلـــى أنهــا بســیطة ، والـــدلیل علــى ذلــك قـــول  المــذهب األول :

. وقول المـرادي : "اختلـف فـي (ُمْنـذ) ، فقـال  )٢(عند البصریین" در فبري: "(ُمْنذ) مالعك

قـــال بعـــد أن ذكـــر رأي  . وتـــبعهم فـــي ذلـــك ابـــن یعـــیش الـــذي )٣(بســـیطة": البصـــریون 

. أي أن تكـــون  )٤(دلیـــل علیهـــا واألصـــل عـــدم التركیـــب"ى ال الكـــوفیین : "وهـــذه دعـــاو 

هم علـى . ووافق)٥(لصحیح مذهب البصریین" مفردة ، وصححه المرادي حین قال : "وا

مـن الظـروف المبنیـة فـي بعـض األحـوال مـذ ومنـذ . ومنـذ ذلك السیوطي الذي قال : "

  . )٦(بسیطة"

  نَّ (ُمْنذ) و(مذ) ظرفان كما قال أبوالحسن.إ :وُیفهم من قول السیوطي

ي ذهــب الكوفیــون إلــى أنهــا مركبــة والــدلیل علــى ذلــك قــول أبــ المــذهب الثــاني :

كات في مسألة إعراب االسم الواقع بعد (مذ) و(ُمْنذ) : "أمَّا الكوفیون فـاحتجوا بـأْن ر الب

مــن  :قـالوا : الـدلیل علـى أنَّ االسـم بعـدها یرتفـع بتقـدیر فعـٍل محـذوف ، أّنهمـا مركبـان

(ِمنــذ) و(ُمْنــذ) ،  . واحتجــوا لمــذهبهم  هــذا بــأن العــرب تقــول : )٧( (ِمــْن) و (إذ) ...."

  .)٨( ل على أنها مركبة من (ِمْن) و (إذ)وكسرها ید

                                      
  . ١٢النوادر ص  )١(

  . ١/٣٦٩ل البناء واإلعراب اللباب في عل )٢(

  . ٥٠١الجني الداني ص  )٣(

  . ٤/٩٥شرح المفصل  )٤(

  . ٥٠١الجني الداني ص  )٥(

  . ٣/٢٢همع الهوامع  )٦(

  . ١/٢٣٤اإلنصاف  )٧(

  . ١/٢٣٤المرجع السابق  )٨(
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الحسن حـین قـال : "... وٕان انفـرد بمنـذ ومـذ واألصـل فیـه أن وٕالى ذلك ذهب أبو 

  .)١(یه ِمْن"لتْدخل ع

ن فــي یومعنــى ذلــك : أنَّ أبــا الحســن یــرى أنهــا مركبــة ، وفــي ذلــك یوافــق الكــوفی

  رأیهم .

؛ ألن الفعــل یحســن  بعــد كــان الرفــع بعــدهما بتقــدیر فعــل ، ثبــت تركیبهمــا وٕاذا 

  .  )٢() ، وٕاذا كان االسم بعدها مخفوضًا، كان الخفض بهما اعتبارًا بمن(إذ

(ِمْن) و(ذو) التي بمعنى الـذي مسـتدًال  لـذلك : : أّنها مركبة من  )٣(راءفویرى ال

بقول َقوَّال الطائي
)٤( :  

  َفُقـــــوَال ِلَهـــــَذا الَمـــــْرِء ُذو َجـــــاَء َســـــاِعَیاً 

  

  )٥(الَمْشـــــــَرِفيَّ الَفـــــــَراِئُض  َهُلــــــمَّ فـــــــإنَّ   *

  أقوال : ةإلى أنَّ للنحاة القائلین بتركیبها ثالث رونشی  

   .ة ، وعلیه الفراءی(ِمْن) الجارة و (ذو) الطائ:ّنها مركبة من إالقول األول : 

  الحسن .ارة وٕاذ الظرفیة، وعلیه أبو (ِمْن) الج:ّنها مركبة من إالقول الثاني : 

ــْن) الجــارة و (ذو) اإلشــارة : هــا مركبــة مــن نّ إالقــول الثالــث :  وعلیــه محمــد ، (ِم

   بن مسعود الَغْزِنّي.ا

القـولین األولـین ، وأّن  ، قد اتفقوا فـي )٨(، والمرادي )٧(، والعكبري )٦(وابن یعیش

  المرادي قد انفرد بالقول الثالث .

كوفیــون والباحثــة هنــا تمیــل إلــى رأي البصــریین ؛ ألّن الحجــج التــي احــتّج بهــا ال

(ُمْنذ) و(ِمْنـذ) دلیـل علـى تركیبهـا ، ال : غیر مقنعة ؛ ألّن ذهابهم إلى أّن قول العرب 

یصح؛ ألنهما لغتان كل واحدة منهما قائمة بـذاتها ، وأّن األولـى أفصـح ؛ وألّن  قـولهم 

                                      
  . ١٢النوادر ص  )١(

  . ١/٢٣٤اإلنصاف  )٢(

  . ١/٢٣٤المرجع السابق  )٣(

  .٢/٢٩٦ر الدولة األمویة، وقد أدرك الدولة العباسیة. ترجمته في خزانة األدب هو شاعر إسالمي في آخ )٤(

  سبق تخریجه ص   .  )٥(

  . ٤/٩٥شرح المفصل  )٦(

  . ١/٣٦٩اللباب في علل البناء واإلعراب  )٧(

  . ٥٠١الجني الداني ص  )٨(
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 (مــذ، و )مــذ مضــى یومــان(فعــل ، والتقــدیر فیــه :  دیرا یكــون بتقــمّن الرافــع بعــدهإ: 

، اعتبارًا بإذ ، والخفض یكون بعدهما اعتبارًا بِمـْن باطـل؛ ألّن الحـرفین  )مضى لیلتان

: ّنهــا مركبــة مــن إإذا ُرّكَبــا بطــل عمــل كــل واحــد منهمــا مفــردًا ، وكــذلك قــول الفــراء : "

. و(ُمنـذ یومـان) صة بقبیلـة طیـئباطل ؛ ألّن (ذو) التي بمعنى الذي خا (ِمْن) و(ذو)"

  . )١(لعرببالرفع مستعمل في لغة جمیع ا

  إلى ثالثة مذاهب :فیها النحاةألخرى من االختالف،فقد اختلف تسلم(ُمذ) ا ولم

أّن أصلها (ُمْنذ) ، و علیه سیبویه الذي قال : "فمن ذلك ُمـذ ،  المذهب األول :

. وتبعــه  )٢(یـدلك علـى أّن العـین ذهبـت منـه ، قـولهم : ُمنـذ ، فـإن حقرتـه قلـت : ُمَنْیـذ"

 )٤(. والثمــانیني )٣("أصــل (ُمــذ) : ُمنــذ ، فحــذفت النــون تخفیفــًا"ابــن جنــي الــذي قــال: 

الذي قال: "والغالب على (مذ) أن تكون اسمًا للحـذف الـذي دخلهـا ، وأصـلها (ُمْنـذ) ، 

ــا أســقطوا النــون ســكنت الــذال بــزوال مــا كــان یوجــب حركتهــا وهــي النــون..."  . )٥(فلّم

 :كانـت اسـمًا علـى معنیـین ، أحـدهما والزمخشري الذي قال : "... ومنها ُمنذ وهـي إذا

، ول المدة التـي انتفـت فیهـا الرؤیـةما رأیته ُمذ یوم الجمعة ، أي أ :أول المدة ، كقولك

جمیـع المـدة ، كقولـك : مـا رأیتـه منـذ یومـان ، أي  مـدة  :ومبدأها ذلـك الیـوم . والثـاني

ات الـذي قـال : "قیـل: . وأبـو البركـ )٦(انتفاء الرؤیة الیومان جمیعًا، ومذ محذوفة منهـا"

إّنمـا قلنـا : إّن األغلـب علـى (ُمـذ) االســمیة ، وعلـى (ُمْنـذ) الحرفیـة ؛ ألّن (مـذ) دخلهــا 

الــذي قـــال :  )٨(والواســـطي . )٧(فحــذف النـــون منهــا"، الحــذف ، واألصـــل فیهــا (ُمْنـــذ) 

ــذ) ، (منــذ) :(مــذ)"(أصــل)  والــدلیل علیــه أّنــك لــو ســمیت بُمــذ ثــم صــغرته ، قلــت: (ُمَنْی

                                      
  بتصرف .  ١/٢٣٨اإلنصاف  )١(

  . ٣/٤٥٠الكتاب  )٢(

  . ١٣١اللمع ص  )٣(

مر بن ثابت أبوالقاسم الثمانیني النحـوي الضـریر ، وهـو مـن ثمـانین ببلـدة الموصـل ، كـان إمامـًا فاضـًال هو ع )٤(

هــ . ترجمتـه فـي معجـم ٤٢٢أدیبًا ، أخذ عن ابن جني . وله (شرح اللمع) ، و (شرح التصریف) ، مات سنة 

  . ٢/٢١٧، وبغیة الوعاة  ١٥/٢٦٢األدباء 

  . ١٣٠اللمع هامش ص   )٥(

  . ١٧٠فصل ص الم )٦(

  .٢٧٠أسرار العربیة ص  )٧(

هو القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي ، أبونصر النحوي الضریر . قال یاقوت : لقي ببغـداد أصـحاب أبـي  )٨(

علــي ، وتنقــل فــي الــبالد ، واســتوطن مصــر ، وقــرأ علیــه أهلهــا ، وتخــرج بــه ابــن بابشــاذ ، وصــنف كتابــًا فــي 

  .٢/٢٦٢، وبغیة الوعاة  ١٧/٥مصر . ترجمته في معجم األدباء النحو ، (وشرح اللمع) ، ومات ب
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وابن یعـیش الـذي یـرى أّن : "ُمـذ مخففـة مـن  .)١(ترجع النون التي كانت في األصل" ف

مهـا ، والـذي یـدّل علـى ) بحـذف اللـدن(ُمنذ بحذف عینهـا كمـا كانـت (لـد) مخففـة مـن 

. وابــن مالــك  )٢(صــغرتها لقلــت : ُمَنیــذ ، فتعیــد المحــذوف"، أنَّــك لــو ســمیت بمــذ و ذلــك

حیــان الــذي قــال : . وأبو  )٣( ..." اهــد تكســر میمالــذي قــال : "منــذ مــذ وهــي األصــل وقــ

. وابـــن  )٤(ّنهمـــا حرفـــان"فإمـــذهب الجمهـــور  علـــى"منـــذ ومـــذ المحذوفـــة منهـــا إذا جرتـــا 

هشــام الــذي قــال : "وأصــل (مــذ) منــذ بــدلیل رجــوعهم إلــى ضــم ذال (مــذ) عنــد مالقــاة 

هم یقــول : وألّن بعضــ ؛(مــُذ الیــوم) ، ولــوال أّن األصــل الضــم لكســروا  :الســاكن ، نحــو

. ونسب المرادي هذا الرأي إلى الجمهـور )٥(مُذ زمن طویل ، فیضم مع عدم الساكن "

قـــال : " مــذهب الجمهـــور أّن (مـــذ) محذوفــة النـــون ، وأصــلها (منـــذ) ، واســـتدلوا  نحــی

  على ذلك ،بأوجه :

  األول : أّن (ُمذ) إذا صغرت ، یقال فیها : (ُمَنیذ) بردِّ النون .

مـُذ : ((ُمذ) یجوز فیها الضم والكسر عند مالقـاة سـاكن ، نحـو الثاني : أّن ذال 

  لها (ُمْنذ) .صألّن أ ) . والضم أعرف ، ولیس ذلك إالّ الیوم

، بـل متحـرك باعتبـار النـون المحذوفـةیضمون ذال (مـذ) ق الثالث : أّن بني ُعّني

  . )٦(لفظًا النیًة"

الحسـن علـى هـذا ا المذهب أكثـر مـن أن تحصـى . وأبو والنصوص التي تؤید هذ

  المذهب ؛ ألنه جعل أصلها دخول (ِمْن) علیها ، وبذلك تكون محذوفة النون .

 نحیان هذا المذهب إلى األخفـش ، حـیأّنها أصل ، ونسب أبو  المذهب الثاني :

ومــذ لغــة بنــي  .: منــذ لغــة  أهــل الحجــاز یجــرون بهــا كــل شــيء قــال : "قــال األخفــش

إلـى أّن (مـذ) ، قـائًال: "وذهـب ابـن ملكـون  )٨(لكـون. ونسبه المرادي إلى ابـن م)٧(تمیم"

                                      
  . ١٣١اللمع هامش ص   )١(

  . ٤/٩٤شرح المفصل  )٢(

  . ٢/٦٨٠شرح الكافیة الشافیة  )٣(

  . ٢/٤٦٥ارتشاف الضرب  )٤(

  . ٢٢/ ٢مغني اللبیب  )٥(

  . ٣٠٥ – ٣٠٤الجني الداني  ص  )٦(

  . ٩تذكرة النحاة ص  )٧(

محمــد بــن منــذر بــن ســعید بــن ملكــون ، أبوٕاســحاق اإلشــبیلي ، أســتاذ نحــوي جلیــل. لــه (شــرح هــو إبــراهیم بــن  )٨(

هــــ . ترجمتـــه فـــي بغیـــة الوعـــاة ٥٨٤الحماســـة) ، و (النكـــت علـــى التبصـــرة) للصـــیمري وغیرهـــا . مـــات ســـنة 

١/٤٣١ .  
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 .)١(ف"و لیست محذوفـة مـن (ُمْنـذ) ، قـال : ألّن الحـذف والتصـریف ال یكـون فـي الحـر 

بدلیل عدم الحـذف والتصـریف .  وتبعـه ومذهب ابن ملكون أنَّ (مذ)حرفًا لیست اسمًا،

ـــك بقولـــه : "قـــال ابـــن ملكـــون : همـــا أصـــالن  ألن الحـــذف  ؛الســـیوطي معبـــرًا عـــن ذل

ف ، وال فـي األســماء غیـر المتمكنـة ، ورّده الشــلوبین و والتصـریف ال یكونـان فــي الحـر 

قـالوا فـي ) ، و كـأنَّ (و )أنَّ (و )إنَّ (ف ، أال ترى تخفـیفهم و جاء الحذف في الحر قد بأنه 

  . )٢(لعلَّ : عل ، وقد  جعل سیبویه عُل من العلو"

محذوفــة النــون ، وحرفــًا فــي الوقــت أْن تكــون (مــذ)  :ویفهــم مــن  كــالم الشــلوبین 

  نفسه ، بداللة ما جاء في بعض الحروف .

نهـا إذا كانـت اسـمًا فأصـلها (ُمْنـذ) ، وٕاذا كانـت حرفـًا ، فهــي أ المـذهب الثالـث :

أصــل ، وعلیــه المــالقي ، إذ نجــده یقــول : "اعلــم أّن منــذ یكــون مــا بعــدها مــن الزمــان 

 ،فهــي اســم ... وٕاذا كــان مــا بعــدها مخفوضــاً مرفوعــًا أو مخفوضــًا ، فــإذا كــان مرفوعــًا 

  . )٣(فهي حرف جر تتعلق بما قبلها من الفعل ... "

(ُمــْذ أمــِس) اســمًا ؛ ألن الزمــان الــذي  :وعلــى هــذا تكــون (مــذ) مــن قــول الراجــز

  بها . اً بعدها مبنیًا على الكسر ، ال مجرور 

(ُمْنـــذ) ؛ ألّن  :والباحثـــة هنـــا تمیـــل إلـــى المـــذهب األول القائـــل : إّن أصـــل (مـــذ)

  النون المحذوفة ، ترد عند التصغیر . 

تَ  

  قال أبوزید : "قال َعِديُّ بن َزْیٍد :

ــــــتَ  ــــــَت الْ  َفَلْی ــــــَدَفْع ــــــمَّ َعنِّ ــــــَه   ةً اعَ ي َس

  

َلــــْت َنــــاِعَمي َبــــَلــــَفِبْتَنــــا عَ   *   الِ ى َمــــا َخیَّ

ــــــــمْ    ــــــــِفیَ  َأَل ــــــــهَّدٌ نْ َیْش ــــــــوِمي ُمَس   ك أنَّ َن

  

  ي َوَتْســَهاِليرینِ ا َیْعــَت◌ِ ى َمــَلــوِقي إِ َشـوَ   *

؛ ألّن  لیت حـرف فلیت األمر  :أي،فعَت دفلیتك : أراد ، فعَت) د(فلیَت : قوله   

. وقــال واإلضــمار كثیــر فــي الكــالم ،، وال یجــوز أن یلیــه الفعــل فأضــمرُمَشــبَّه بالفعــل

أبوالحسن : قوله : (فلیَت دفعَت) األحسن في العربیة أن یكون أضمر الهاء كأّنه قال 

                                      
  . ٣٠٥الجني الداني ص  )١(

  . ٣/٢٢٢همع الهوامع  )٢(

  . ٣١٩رصف المباني ص  )٣(
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ــٌة ، وٕاّنــه زیــٌد ، یتــه دفعــَت ، یریــد : فلیــت األمــر هــذا :فل كمــا تقــول : إّنــه َأَمــُة اهللا َذاِهَب

  .  )١(منطلٌق ، یرید أّن األمر"

(دفعـت) . ویفهـم مـن كـالم أبـي زیـد الفعـل دخول (َلْیَت) على  یدول الكالم حول

قاعــدة بعــدم  وبهــذا یضــعأّن (َلْیــَت) حــرف مشــبَّه بالفعــل ، وال یجــوز أن یلیــه الفعــل ، 

جــواز إتبـــاع (لیــت) بالفعـــل ، وتلــك نزعـــة بصــریة قیاســـیة ، وهــي المیـــل إلــى الضـــبط 

عنــد أبــي زیــد ،  –(فلیتـك)  -ومعنــى ذلــك أّن اسـمها مضــمر ، یقــدَّر بالكــافوالتقعیـد. 

  وبالهاء عند أبي الحسن (فلیته) ، ویرى أّن ذلك التقدیر مستحسن في العربیة .

وّجـه الشـبه یـت إعمـال (َلْیـَت) لشـبهها بالفعـل ، لكّنـه في هـذا الب )٢(وأثبت قطرب

  .  )٣(ألّن الفعل ال یدخل على الفعل ؛في الضرورة  إلى أنَّها ال تدخل على الفعل إالّ 

هـا ، وقـال : "ال وال غیر  أّمـا أبـوعلي فیـرى أّنهـا ال تـدخل علـى الفعـل فـي ضـرورة

جــاز فــي حــروف أخــرى ، قوعهــا علــى الفعــل ال فــي ضــرورة وال غیرهــا ، ولــو یجــوز و 

لفعل ، بأّن الفعل ال یجامعها ، ففسدت هـذه ي حروف الجر، فكانت تكون مشبهة لوه

ألنهـا  ؛ف الجـرو . ونراه أبطل علة قطرب ، بأنه لو جاز ذلك لجاز فـي  حـر  )٤(العلة"

، ولكّنه جّوز دخول(َلْیَت) على الفعل في هذا البیـت ؛ ألنـه  ةال تدخل على الفعل البت

وفـي الـنص السـابق  .)٥(ألّنـه أضـمر األمـر"؛ قـال : "فهـذا جـائٌز  نألمر ، حیأضمر ا

یوافـق أبـو علـي أبازیـد ، وكـذلك فـي إضـمار ضـمیر الشـأن ، فیكـون التقـدیر : (فلیتــَك 

  وبذلك تكون داخلة على االسم المضمر . .دفعَت الهّم) 

ــا أبــو الحســن فیستحســن إضــمار (الهــاء)  عربیــة ، ســن فــي الاألح ؛ ألنــه یــراهأّم

طي فــي قولــه : "اســم لیــت محــذوف وهــو ضــمیر الشــأن والحــدیث ، ویتفــق معــه الســیو 

                                      
  . ٢٥ر ص النواد )١(

 -هو محمد بن المستنیر بن أحمد ، أبوعلي . نحوي ، عالم باألدب واللغة . من أهل البصـرة ، لقبـه سـیبویه  )٢(

هـــ . ترجمتــه فــي ٢٠٦بقطــرب فلزمــه . مــن كتبــه : (معــاني القــرآن) ، و (النــوادر) ، مــات ســنة  -(أســتاذه) 

  . ٤/٣١٢، ووفیات األعیان  ٢/١٥شذرات الذهب 

  . ٧٣المنثورة ص المسائل  )٣(

  . ٧٣المسائل المنثورة ص  )٤(

  . ٧٣المرجع السابق ص  )٥(
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شـر األفعـال ، فلـو لـم تباوحذفه مما ال یسوغ إال في الضـرورة ... أال تـرى أّن لیـت ال 

  .)١(لم تجز مالصقته للفعل"  )فلیته: (یكن التقدیر 

حــذوف ، وحذفــه جــائز أّن اســم (َلْیــَت) م: فــي هــذا البیــت  )٢(رىورأي ابــن الشــج

ـــــه) ـــــا بضـــــمیر الشـــــأن والحـــــدیث (الهـــــاء) : (فلیت ـــــدَّر إّم أو بضـــــمیر  .للضـــــرورة ، ویق

فیقـدره علــى ،  )٤(. أّمـا ابـن مالـك )٣(وعلیـه ابـن هشــام .المخاطـب (الكـاف) : (فلیتـك) 

على . وذكـر السـیوطي ذلـك وأبـو ، المخاطـب : (فلیتـك) ، كمـا یـرى أبوزیـد أّنه ضمیر 

: ســم فــي هــذا البــاب للعلــم بــه مــذاهب، قــائًال : "إّن جــواز حــذف االالــرأي فــي الهمــع 

ّن بـــك زیـــٌد (إأحـــدها : الجـــواز مطلقـــًا ، وعلیـــه األكثـــر . حكـــى ســـیبویه عـــن الخلیـــل : 

فلیتـك  . وقـال الشـاعر : )إّن بك مأخوذ أخواك(وحكى األخفش :  .نه : إأي  )مأخوذ

  . )٥("كتدفعت الهم ... أي فلی

ـــَت) فـــي هـــذا البیـــت ، ونـــرى جمیـــع أولئـــك ا لنحـــاة یتفقـــون علـــى حـــذف اســـم (َلْی

ــان نقــل عــن الفــراء ــه جــّوز إیــالء إ:  )٦(ودخولهــا علــى الفعــل ضــرورة ، ولكــّن أبــا حّی ّن

ــ ؛الفعــل (َلْیــَت)  ســاعة) . ولكــن  يألنهــا بمعنــى (لــو) وأنشــد : (فلیــَت دفعــَت الهــمَّ عّن

ن (َلْیَت) حـرف ُمَشـبَّه بالفعـل أل ؛جوه على حذف االسم ، وعلیه الباحثة البصریین خرّ 

  ، فال یدخل ما یشبه الفعل علیه ، وهذا مخرج على الضرورة .

  

  

  

  

  

                                      
  . ٤/٢٢٤األشباه والنظائر  )١(

  . ٢٨١ – ١/٢٨٠أمالي ابن الشجري  )٢(

  . ١/٢٨٩مغني اللبیب  )٣(

  . ١٤٨شواهد التصحیح والتوضیح ص  )٤(

  . ١/٤٩٦همع الهوامع  )٥(

  . ١/٥٢٠همع الهوامع   )٦(
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  ِر

  وقال آخر : :أبو زید قال جاء في النوادر : "

  َســـاَقِني ي َجیـــرِ ِبـــْت : أَ اَلـــا اْعتَـــَزْت قَ ذَا َمـــإِ 

  

  ِصبُ خْ ال َوْهَو مُ ْهِل المَ أَ  نْ وِت مِ ى المَ لَ إِ   *

  . )١(َعْم وَأَجْل"معنى َجْیِر : نَ 

ـــِر) ، فقالـــت جماعـــة مـــنهم :  ّنهـــا حـــرف جـــواب بمعنـــى إاختلـــف النحـــاة فـــي (َجْی

(حّقًا) مضمنة معنـى القسـم ، إذ :  وذهبت جماعة أخرى إلى أّنها اسم بمعنى .(َنَعْم) 

  هي عوض منه وفیها معنى التوكید .

یـرى أّنهــا بمعنــى  بوزیـد الــذيومـن الــذین ذهبـوا إلــى أنهـا حــرف بمعنـى (َنَعــْم) : أ

عبید عن أبي زید أنـه یقـال : (َجْیـِر ألْفعـل) ْل) . قال ابن مالك : "وحكى أبو أجَ و  (َنَعْم 

: " . وابــن یعــیش الــذي قــال : " وأّمــا (َجْیــِر) فحــرف معنــاه  )٢( (َنَعــْم): معناهــا . قــال 

أي نعـــم ... وأكثـــر مـــا یســـتعمل مـــع القســـم . یقـــال : (جیـــر ألفعلـــّن).  (أَجـــل) و(َنَعـــْم)

.  )٤((جیــر) حــرف بمعنــى (نعــم) ال اســم بمعنــى (حقــًا)". وابــن مالــك قــائًال : "و)٣(واهللا"

: "ویقـوم مقـام . والرضـي الـذي قـال )٥(أحـرف الجـوابوالجزولى الذي صنفها في بـاب 

ـــْم) ،  ، وهـــو : (جْیـــر) الجملـــة القســـمیة ، أیضـــًا بعـــض حـــروف التصـــدیق بمعنـــى (َنَع

َجْیـِر ، ألْفِعَلـنَّ ، كأنـك قلـت :  وكید وتوثیق كالقسـم ، تقـول :توالجامع : أنَّ التصدیق 

" َجْیِر ... حـرف جـواب بمعنـى (َنَعـْم) ال اسـم  . وابن هشام الذي قال : ")٦(واِهللا ألْفَعلنَّ

  .  )٨(. وذهب مذهبهم السیوطي)٧( بمعنى (حقًا)

  : )٩(شیئان ذكرهما المالقي، ّنها اسم إ :ودلیل من قال

                                      
  . ١٨٤النوادر ص  )١(

  . ٢/٨٨٦شرح الكافیة الشافیة  )٢(

  . ٨/١٢٤شرح المفصل  )٣(

  . ٢/٨٨٣شرح الكافیة الشافیة  )٤(

  .  ٣٢١المقدمة الجزولیة ص  )٥(

  . ٤/٣١٧شرح كافیة ابن الحاجب  )٦(

  . ١/٢٣٥مغني اللبیب  )٧(

  . ٤/٢٥٧همع الهوامع  )٨(

  . ١٧٧ – ١٧٦رصف المباني ص  )٩(
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ظ المشــــِكَلة فــــي الحرفیــــة أّن معناهــــا (حقــــًا) ، ومــــا حــــل مــــن األلفــــا: "أحــــدهما 

ن قـــام دلیـــل علـــى حرفیتـــه ككـــاف إال إ، محـــل االســـم حكـــم علیـــه باالســـمیة  واالســـمیة

  .   )١( التشبیه التي معناها (ِمثل)"

  :)٢(واستدلوا بقول الشاعر 

ـــــــــــ ـــــــــــةٍ  ُلـــــــــــوا ِفْعـــــــــــَل آلِ َیْفعَ  مْ َل   َحْنَظَل

  

ـــــــ  * ـــــــْئَس َم ـــــــِر ِب ـــــــُم َجْی ـــــــرُ تَ ا ائْ إنَُّه   وام

خبـر (إّن) ، ومــا حــّل محــل : وقعـت موقــع االســم وهــو  : أّن (َجْیــِر)والشـاهد هنــا  

  االسم ُحِكم علیه باالسمیة . 

  . )٣(والثاني : "أّنها نونت في الشعر مراعاة ألصلها من االسمیة"

  واستدلوا على ذلك بقول الشاعر :

ـــــــرٍ ٍة : َأِســـــــیْ َقاِئَلـــــــوَ    َت ، َفُقْلـــــــُت : َجْی

  

  )٤(اَك ِإنَّــــــــــهْ ي ِمـــــــــْن ذَ نَِّنــــــــــإِ  َأِســـــــــيٌّ   *

یـت : "فهــذا التنـوین وٕان كــان الشـاهد فیـه تنــوین(َجْیِر) . قـال المـالقي فــي هـذا الب  

ن ضـرورة ، ال یكـون إال فـي األسـماء التـي أصـلها الـتمّكن، كتنـوین المنـادى العلـم تنوی

  في قول الشاعر:

ــــــــــا إِ هَ رَ دْ َصــــــــــ تْ بَ رَ َضــــــــــ ــــــــــقَ وَ  يَّ َل   تْ اَل

  

ــــــ  * ــــــا َع ــــــقَ وَ  دْ َقــــــلَ  اً یَّ دِ ی   )٥(ياِقــــــألوَ اَ  كَ ْت

  .... وكتنوین ما ال ینصرف منها ، نحو قول الشاعر :  

                                      
  . ١٧٧المرجع السابق   )١(

. ورصف المبـاني ١٣٢هو امرؤ القیس ، والبیت في دیوانه ، دار صادر بیروت ، بدون طبعة وتاریخ ، ص  )٢(

  . ١٧٧ص 

  . ١٧٧رصف المباني ص  )٣(

، ولم یوجد في دیوانه ، ونسب إلى مهلهل بن ربیعة في الـدرر  ٤/٢٣٨نسب إلى ذي الرمة في خزانة األدب  )٤(

، وبــال نســبة فــي مغنــي  ٦/٢٠٢بــي مــن بنــي أســد فــي األشــباه والنظــائر ، ونســب إلــى أعرا ١/١٤٩اللوامــع 

،  ٢/٨٨٥، وشـرح الكافیـة الشـافیة  ٤٣٥، والجنـي الـداني ص  ١٧٧، ورصـف المبـاني ص  ١/٢٣٦اللبیـب 

. وأســى یأسـي أســي ، إذا حـزن . وقــال ابــن المـال : اإلشــارة للحــزن ، أي  ٤/٣١٧وشـرح كافیــة ابـن الحاجــب 

  . ٤/٢٤٠زن قصدًا للمبالغة . خزانة األدب أنني مخلوق من الح

. و ٤/٢١١، وشــــرح التصــــریح  ١٠/١٠. وشــــرح المفصــــل  ٢/١٦٥للمهلهــــل بــــن ربیعــــة فــــي خزانــــة األدب  )٥(

(ضربت صدرها) یعني : متعجبة من حالي إلـى هـذه الغایـة مـع مـا لقیـت مـن الحـروب واألسـر والخـروج عـن 

وقى یقي وقایة ، أي : حفظ . و (األواقي) : جمع وقایة وهي  األهل، وهو فعل النساء . وقوله : (وقتك) من

. والشاهد فیه قوله : (یاعـدیًا) حیـث نصـب للضـرورة الشـعریة،  ٢١٣ – ٤/٢١٢الحافظة . المقاصد النحویة 

  وحقه البناء على الضم ؛ ألنه علم . 
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  )١(ىمَ الحِ  قِ رْ وُ  نْ مِ  ةَ كَّ ًا مَ نَ اطِ وَ قَ 

، وال فـي متوغـل فـي البنـاء كالضـمیر ال حـرٍف ،ال یكون تنوین الضـرورة فـي فعـٍل ، و و   *

، فصـحَّ بهـذا أن (َجْیـِر) اسـم مـتمكن إال في القوافي للترنُّم ، ولیس من بـاب الضـرورة 

إال أّنه قّل استعماله إال في القسم كمـا ذكـر ، وال مـدخل لـه فـي الحـروف  ،في األصل

  .   )٢(، وٕانما ذكرته الستشكاله ، ولعدم تبین النحویین له"

،  )٥(وابــن هشــام )٤(، وابــن مالــك )٣(المــرادي :وجعــل هــذا الكــالم مــردودًا كــل مــن

  وذلك من وجهین :

ــ (إّن) التــي بمعنــى (َنَعــْم) ، ـأراد توكیــد (َجْیــِر) بــ هأولهمــا : یحتمــل أن یكــون قائل

  فحذف همزتها ، وخّفف .

وثانیهما :  یحتمل أن یكون شبه آخر النصف بآخر البیت ، فَنّونه تنـوین التـرنُّم 

  لحق الحرف والفعل .یل ب، وهو غیر مختص باالسم ، 

الـذي قـال : "ولـیس عنـدي جوابـًا، وٕانمـا  مـالقيین ذهبوا إلى اسمیتها ، الومن الذ

ًا) ، مضــمنة معنـــى القســم ، إذ هــي عـــوض منــه، وفیهــا معنـــى قَّــهــي اســم بمعنـــى (حَ 

  . )٦("لنَّ عَ فْ ًا ألَ قَّ ) كما تقول : حَ نَّ لَ عَ فْ ألَ  رِ یْ التوكید ، فتقول : (جَ 

َجْیــِر)  "(وأّمـا الـذین ذهبــوا إلـى أّنهـا حــرٌف ، فلهـم أدلــة ، منهـا قـول ابــن مالـك : 

ألن كـل موضـع وقعـت فیـه (َجْیـِر) یصـلح  ؛حرف بمعنى (َنَعْم) ال اسم بمعنـى (حقـًا) 

لح أن یوقـع فیـه (حقـًا) ولـیس كـل موضـع وقعـت فیـه (َجْیـِر) یصـ .أن یوقع فیه (َنَعـْم) 

  . )٧(َنَعْم) أولى"ـ (بفإلحاقها 

                                      
  وایته :  . ور  ٣/٨٥، وشرح ابن عقیل  ١/٢٦، والكتاب  ٩البیت للعجاج في دیوانه ص  )١(

  أوالفا مكة من ورق الحمى .                               

  . ١٧٨ – ١٧٧رصف المباني  )٢(

  . ٤٣٥الجني الداني ص  )٣(

  . ٢/٨٨٥شرح الكافیة الشافیة  )٤(

  . ١/٢٣٧مغني اللبیب  )٥(

  . ١٧٦رصف المباني ص  )٦(

  . ٢/٨٨٣شرح الكافیة الشافیة  )٧(
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، ومــا رواه  )٢(، وابــن هشــام )١(مــا ذهــب إلیــه ابــن مالــك :والــدلیل الثــاني والثالــث

ودخلتـه  ،ب(َجْیِر) اسمًا بمعنى (حقًا) ؛ ألعر عن ابن مالك : وهو إن كان  )٣(مراديال

األلــف والــالم ، كمــا أنَّ (حّقــًا) كــذلك . ولــو لــم تكــن بمعنــى (َنَعــْم) لــم یعطفــوا علیهـــا 

  (َنَعْم) في قول بعض الطائیین :

ـــ ـــ، ال آلِ  مـــاً رَ كَ  ىأَب ـــًا (جَ َف ـــو (نَ ) أَ رِ ْی   )مْ َع

  

ـــــــســـــــِن إِ حْ أَ بِ   * ـــــــنْ اٍء وأَ یَف ـــــــوْ مَ  زِ َج   )٤(دِ ِع

  : )٥(ولم یؤكدوا (َنَعْم) بـ(َجْیِر) في قول طفیل الغنوي  

ُل َمْشـــــرَ رْ : َعلـــــَى الَبـــــ نَ وُقْلـــــ   ٍب ديُّ أوَّ

  

ــــِر إِ َنَعــــْم جَ   *   )٦(هْ َســــاِفلُ اًء أَ وَ اَنــــْت رَ ْن كَ ْی

  :)٧(قول الراجز في َنَعْم) ( بل (َجْیِر) بـوال قو   

  الُعَجْیـــــــــــــــرِ اْبَنـــــــــــــــة  الَ  ولُ إَذا َتُقـــــــــــــــ

  ْیـــــــــــــــرٍ جَ  ُقـــــــــــــــولُ تَ  اَ إذِ  ُق الَ صـــــــــــــــدُ یُ   

  (َنعْم) . : قابل (ال) بـ (َجْیر) ، وهذا یعني أن معناها   

  ومن شواهد (جیر) بمعنى (نعم) قول الشاعر : 

ــــــــَأى ــــــــى َتْب ــــــــ َقوِمــــــــكَ بِ  َمَت ــــــــدٍّ ِف   ي َمَع

  

ـــــــْل َتْصـــــــدِ   * ـــــــاُء َجْیـــــــرِ یقَ َیُق   )٨(َك الُعَلَم

  

                                      
  . ٢/٨٨٣المرجع السابق  )١(

  . ١/٢٣٧مغني اللبیب  )٢(

  . ٤٣٥ – ٤٣٣الجني الداني ص  )٣(

  .  ١/٦، وبال نسبة في شرح األشموني  ٤٣٤، والجني الداني ص  ٢/٨٨٣شرح الكافیة الشافیة  )٤(

هو طفیل بن عوف بن خلف ، شاعر جاهلي ، كان من أوصـف العـرب للخیـل ، وكـان یسـمى طفیـل الخیـل،  )٥(

  .١/٦٤٣طفیًال الغنوي محبرًا لتحسینه شعره . ترجمته في خزانة األدب  لكثرة وصفه إیاها ، وسمي

بیـروت ، ط  -البیت في دیوان طفیل الغنوي ، شرح األصـمعي ، تحقیـق/ إحسـان فـالح أوغلـي ، دار صـادر  )٦(

ـــة الشـــافیة  ١١٥م) ، ص ١٩٩٧( ١ ، وهمـــع ٢/٨٨٤، وروایتـــه : (وقلـــن أال بـــالبردي ...) وفـــي شـــرح الكافی

. وقال ابن السكیت : یعني بالبدوي غدیرًا ینبت البردى ، وقیل : هو غدیر لبني كـالب . و  ٤/٢٥٨ الهوامع

(رواء) جمع ریان ، و (أسـافل) : جمـع أسـفل ، وهـو المكـان المـنخفض . یریـد إن المـاء اجتمـع  فـي أراضـیه 

  .  ٤/٢٣٧المنخفضة حتى صار غدیرًا . خزانة األدب 

  .  ٢/٨٨٤، وشرح الكافیة الشافیة  ١/٢٣٦، ومغني اللبیب  ٤٣٤الداني ص لم ینسب ألحد في الجني  )٧(

. وورد بروایـــة  ٣/٨٧،  ٢/١٤٩، وأمـــالي ابـــن الشـــجري  ١/٨٨٦لــم ینســـب ألحـــد فـــي شـــرح الكافیـــة الشـــافیة  )٨(

  أخرى  : (متى تفخر ببیتك في َمعدٍّ ...) . 
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قــال : "قــال عبــد القــاهر: هــو اســم  ،ـ (َجْیــِر) وجهــًا ومعنــى ثالثــاً وذكــر الرضــي لــ

  .  )١(، وال یتعذر ما ارتكبه في جمیع حروف التصدیق" فعل بمعنى اعترفْ 

ویفهـــم مـــن كـــالم ابـــن هشـــام : "... حـــرف جـــواب بمعنـــى (َنَعـــْم) ... وال بمعنـــى 

  ن ظرفًا .وبهذا تكو ؛ (أبدًا)  ى. إلى أنها بمعن )٢((أبدًا) فتكون ظرفًا"

  أنَّ لـ (َجْیِر) أربعة معاٍن : ، فهم من ذلك ن إذاً 

بمعنــى  اً تكــون اســمأن وثانیهــا :  .أولهــا : أن تكــون حــرف جــواب بمعنــى (نعــم) 

رابعهـا : أن تكـون ظرفـًا بمعنـى (أبـدًا) . و ) معنى (اْعَتِرفْ ثالثها : اسم فعل بو  .(حّقًا) 

.  

  فًا لألسباب سابقة الذكر .إلى كونها حر تمیل الباحثة  ومما سبق فإن

ـــِر) مبنـــيّ واتفـــق ج ـــراء  میـــع النحـــاة فـــي أّن (َجْی والیـــاء) ، ، اللتقـــاء الســـاكنین (ال

ـــة  ـــًا للخف ـــالفتح طلب قـــال ابـــن یعـــیش : "... وهـــو . وحـــّرك بالكســـر علـــى األصـــل ، وب

وٕاّنمــا ُحــّرك آخــره اللتقــاء ، مكســور اآلخــر وربمــا فــتح ، وحقــه اإلســكان ، كأَجــْل وَنَعــْم 

ـــه علـــى أصـــل ا ـــاء ، كـــأیَن ،  وكیـــَف ، ولیـــَت . والكســـر فی ـــاء الســـاكنین الـــراء والی لتق

والفتح طلبًا للخفة ؛ لثقل الكسرة بعد الیاء ، فإن قیل : فما بالهم فتحوا في  .الساكنین 

: أیـَن ، وكیـَف ، ولیـَت ، وكسـروا (َجْیـِر) وفیهـا مـن الثقـل مـا فـي لیـَت وأخواتـه ؟ قیـل 

  . )٣( ستعمال الحرف یختار تخفیفه ...."على مقدار كثرة ا

  فهم من ذلك أن (َجْیِر) حرف یقل استعماله ؛ لذلك بني على الكسر . نو 

  

  

  

  

  

                                      
  . ٤/٣١٧شرح كافیة ابن الحاجب  )١(

  . ١/٢٣٥مغني اللبیب  )٢(

  . ٨/١٢٤شرح المفصل  )٣(
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  او د ا  ون

  جاء في النوادر : "قال الراجز :

ـــــــــیْ وَ  ـــــــــ اً َه ـــــــــدَ ِف ـــــــــ كَ اٍء َل ـــــــــا فَ َی   هْ الَ َض

  

  )١(هْ اَلـــــــــــــــهَ تُ  الَ وَ  حَ مْ الــــــــــــــرُّ  هِ رِّ أِجــــــــــــــ  *

  أراد النون الخفیفة فحذفها ، ومثله :و اله فتح الالم ، هت قال أبو حاتم : وال  

ــــــ ــــــ أيِّ  نْ ِم ــــــ يَّ مَ وْ َی ــــــ نَ ِم ــــــ وِت الَم   رُّ أِف

  

ـــــــ ومَ َیـــــــ أمْ  رَ قـــــــدَ یُ  مْ َلـــــــ مَ وْ أَیـــــــ  *   )٢(رْ دِ ُق

أنشـدناه أبـو عبیـدة  .النـون الخفیفـة فحـذفها وبقـي مـا قبلهـا مفتوحـاً  :یریـد فتح راء ُیقدر،  

  فقد قال الراجز : ؟هاهناأیدُخُل النون  :فإن قیل .واألصمعي

  )٣(َیْعَلَما ا لمْ اِهُل مَ َیْحِسُبُه الجَ 

ــالنون الخفیفــة ،   أنشــدني األخفــش بیتــًا  :حــاتموهــي تــدخل فــي كــل مجــزوم ، قــال أبو  ب

  : ةمصنوعًا لطرف

  اَهـــــــــقَ ارِ طَ  ومَ ُمـــــــــالهُ  كَ ْنـــــــــعَ  بْ رِ ْضـــــــــا

  

ـــــبِ  كَ بَ رْ َضـــــ  * ـــــ وطِ السَّ ـــــ َس ونَ َق   )٤(سِ رَ الَف

  .)٥(ن الخفیفة"وقال : أراد النو   

  وجاء في النوادر في موضع آخر : "... أبوزید وأنشد لُقحیٍف العقلّي : 

ـــــي الصَّ  ـــــ نَ یِ یّ حِ َصـــــحْ وف   والُـــــحَّ رَ تَ  ذینَ اّل

  

ــــوَ كَ   * ــــ بُ اِع ــــتُ  رٍ ْكــــبَ  نْ ِم   )٦(البَ ْحــــتُ وَ  امُ َس

  ..................................  *  ..............................  

                                      
، ولسـان العـرب مـادة (هـول) . و  ٤/٧٢، وشـرح المفصـل  ١/٨١الرجز بال نسبة فـي سـر صـناعة اإلعـراب  )١(

  (تهاله) : من الهول. وهالني األمر یهولني هوًال : أفزعني ، لسان العرب مادة (هول) . 

بیــروت ، بــدون  -زور ، دار الكتــب العلمیــة الرجـز لإلمــام علــي بــن أبــي طالــب فــي دیوانــه ، جمــع / نعــیم زر  )٢(

، وبــال نســبة فــي  ٢/٦٧٤، وللحــارث بــن منــذر الجرمــي فــي شــرح شــواهد المغنــي  ٧٩طبعــة وتــاریخ ، ص 

  .٢٦٧، والجني الداني ص  ٢/٣٦٦المحتسب 

  ّمًا . ، وعجزه : َشْیَخًا َعَلى ُكْرِسّیه ُمَعمَّ  ٤/٣٢٩الرجز ألبي حیان الفقعسي في المقاصد النحویة  )٣(

(قــونس الفــرس) : هـــو العظــم النــاتئ بـــین أذنــي الفــرس . (والقـــونس) : هــو أعلــى البیضـــة أیضــًا . المقاصـــد  )٤(

  . ٤/٣٣٧النحویة 

  . ١٣النوادر ص  )٥(

(الصحصـحیین)، مــن الصحصــح وهــو األرض الجــرداء المسـتویة ، ذات حصــى صــغار . لســان العــرب مــادة  )٦(

  (صحح) . 
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: "... وقولـــه : تســـاُم وتحـــبال أراد النـــون الخفیفـــة فـــإذا وصـــلت قــال أبـــو الحســـن 

فــإذا  )١(ِبالنَّاِصــَیةِ  َلَنْســَفًعنْ كانــت نونــًا وٕاذا وقفــت كانــت ألفــًا، كمــا قــال جــّل وعــّز : 

  ا ، كما قال األعشي :عوقفت قلَت لنسف

ـــوَ  یاِت ّشـــالعَ  نَ یْ ِحـــ ىَ َلـــعَ  لِّ َصـــوَ    ىحَ الضُّ

  

ــــــــحْ تَ  الَ وَ   * ــــــــالمُ  دَ ُم ــــــــاحْ فَ  واهللاَ  ینَ رِ ْث   ادَ َم

  بى ربیعة :أوكما قال عمر بن   

  اومَ قُ  انِ اتَ تَ الفَ  تْ الَ قَ  هُ لَ  ینَ رِ شْ عِ ٍس وَ مْ خَ ا لِ دَ بَ  یرٌ مَ قُ وَ 

والتنـوین إذا وقـع فـي األمـر ومـا كـان مثلـه مـن األفعـال غیـر الواجبـة كـان جیـدًا ، فـإذا 

 لـم یجـز إال )زیـدٌ  نْ ومَ قُـیَ : (وقع في الفعل الواجب كان ضرورة من الشاعر ، لو قلـت 

وأنشــدنا محمـــد بــن یزیـــد وقــد أنشـــده  .فــي اضــطرار شـــاعر ، كمــا قـــال هــذا: و تحـــبال

   :وال یجوز إال في الضرورة على ما ذكرت لكِذْیَمة األْبَرِش،لجالنحویون وهو 

ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــبمَّ ـــــــــــــٍم◌ٍ ا أْوَفیـــــــــــــُت ِف   ي َعَل

  

ـــــــــــــــــْوِبي َشـــــــــــــــــَماَالتُ   * ـــــــــــــــــْرَفَعْن َث   َت

  .)٢(ر هذا الشعر"وال أعرف لجذیمة غی: قال   

، ) ، (مـالم َیْعَلَمـا) ، (اضـرَب)، (لـم ُیْقـَدرَ جمیع هذا قوله : (ال َتَهاَلْه) الشاهد في

فــإذا وصــلت كانــت نونـــًا ، وٕاذا  ) .نْ (ُتســاُم) ، (ُتْحــَبال) ، (َفاحمــدا) ، (ُقوَمــا) ، (تـــرَفعَ 

إنمـا تـرد فـي  بین أبوزید جـزءًا مـن مواضـع نـون التوكیـد ، وهـيوقفت كانت ألفًا . وقد 

فیـأتي بــه فــي  غیــر الواجبـة ، إال أن یضــطر شــاعراألمـر ومــا كـان مثلــه مــن األفعـال 

  ).نْ الفعل الواجب ، كما في قوله : (ُتساُم ، تحبال ، ترفعَ 

: ، قــائالً فالـذي أشــار إلیـه أبوزیــد فصـله ســیبویه مبینـًا مواضــعه حـذفًا وٕاثباتــًا فـي كتابــه 

قعت بینها وبین الفعل (مـا) للتوكیـد ، وذلـك ألنهـم ف الجزاء إذا و و "ومن مواضعها حر 

النون آخره كما  هلتفعلنَّ ، لّما وقع التوكید قبل الفعل ألزمو  :شبهوا (ما) بالالم التي في

لــم تجــيء بهــا . فأمــا وٕان شــئت لــم تقحــم النــون كمــا أنــك إن شــئت  .ألزمــوا هــذه الــالم 

جاءت توكیدًا قبل الفعل بهذه الالم  زمة في الیمین ، فشبهوا (ما) هذه إذاالالم فهي ال

                                      
  لعلق . ) من سورة ا١٥آیة ( )١(

  . ٢١٠ – ٢٠٨النوادر ص  )٢(
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التـي جــاءت إلثبــات النــون ...  وقــد تــدخل النـون بغیــر (مــا) فــي الجــزاء ، وذلــك قلیــل 

  . )١(في الشعر ، شبهوه بالنهي حین كان مجزومًا غیر واجب"

ســیبویه : "ومــن مواضــعها أفعــال  قــالكمــا  –أیضــًا  -ومــن مواضــع نــون التوكیــد

ذلـك لمكـان (مـا)  ، وأشباهه . وٕانما كـان نَّ : بجهٍد ما تبلغغیر الواجب التي في قولك 

  وتصدیق ذلك قولهم في مثل :

ــــ ــــي عَ ِف ــــ ةٍ ضَّ ــــنْ ا یَ َم ــــ َتنّ ب   )٢( ارهَ یُ كِ َش

أنـَت تفعلـنَّ ذاك ، شـبهوه بـالتي  :في الجـزاء . ویجـوز للمضـطر تها... فما ههنا بمنزل  

القســم مرتفعــة ، فأشــبهتها  ألنهــا لیســت مجزومــة ، والتــي فــي .بعــد حــروف االســتفهام 

سـیبویه  فـي ذلـك قـول  . وأورد )٣( فجعلـت بمنزلتهـا حـین اضـطروا"، في هذه األشـیاء 

  الذي أورده أبوزید : )٤( جذیمة األبرش

ـــــــــــــفَ وْ مـــــــــــــا أَ بَّ رُ  ـــــــــــــٍم◌ٍ یـــــــــــــُت ِف   ي َعَل

  

ــــــــــــــَماالَ   * ــــــــــــــوِبي َش ــــــــــــــْرَفَعْن َث   )٥( تُ َت

نَّ ذاك ، وكثــر مــا تقــولنَّ ُربَّمــا تقــول: وقــال ســیبویه : "وزعــم یــونس أنهــم یقولــون   

ذاك ؛ ألنـــه فعـــل غیـــر واجـــب ، وال یقـــع بعـــد هـــذه الحـــروف إال و (مـــا) لـــه الزمـــة ، 

. وٕان شئت لم تقحم النون في هذا النحو ، فهو أكثر وأجود  فأشبهت عندهم الم القسم

، ولیس بمنزلتـه فـي القسـم ؛ ألن الـالم إنمـا ألزمـت الیمـین ، وكمـا ألزمـت النـون الـالم 

                                      
  . ٥١٥ – ٣/٥١٤الكتاب  )١(

    ١/٨٣یروى صدرًا لبیت ، هو بتمامه كما في خزانة األدب  )٢(

ٍة َما َیْنبَتّن َشِكُیرَها   * َقِدْیَمًا َوَیْقَتُط الِزَناُد ِمَن الِزْندِ   ِفي َعضَّ

ـــل فـــي خزانـــة األدب    ،  ٤٢،  ٥١٩،  ٧/١٠٣شـــرح المفصـــل ، و  ٥٥٦،  ٤/٤٨٩،   ١/٨٣ولـــم ینســـب لقائ

، و (الشــكیر) : مــا ینبــت حــول الشــجرة مــن أصــلها ، وقیــل : (العضــة) : الشــجرة  ٢/٢٠٥وشــرح التصــریح 

جمیعها و الشكیر : شوكها ، وقیل : صـغار ورقهـا ، یعنـي أن كبـار الـورق إنمـا تنبـت مـن صـغارها ، أي مـا 

  . ١/٨٣ظهر من الصغار یدل على الكبار . خزانة األدب 

  . ٥١٧ – ٣/٥١٥الكتاب  )٣(

هو جذیمة بن مالـك بـن فهـم بـن غـنم التنـوخي القضـاعي . ثالـث ملـوك الدولـة التنوخیـة فـي العـراق. وهـو أول  )٤(

بَّـاء ، فقتلتـه  من غزا بالجیوش المنظمة ، وأول من عملت له المجانیق للحـرب مـن ملـوك العـرب. قتـل والـد الزَّ

، واألعـــالم   ٦٥٩، وشـــرح دیـــوان الحماســـة للمرزوقـــي ص  ٤/٥٦٩نـــة األدبثـــأرًا ألبیهـــا . ترجمتـــه فـــي خزا

٢/١١٤  .  

  .٩/٤٠، وشرح المفصل  ٣/٣٣٤، والمقاصد النحویة  ٣/٥١٨، والكتاب  ٢١٠النوادر ص  )٥(
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لتـبس بـالنفي إذا حلـف ست مع المقسم به بمنزلة حرف واحد . و لو لم تلـزم الـالم اولی

  . )١(، فما تجيء لتسهل الفعل بعد ُربَّ وال یشبه ذلك القسم"أنه ال یفعل

ویفهم من نصوص سیبویه أّن النون قد ال تتبعها  (ما) في الجزاء ، ولكنـه قلیـل 

 .بالنهي حین كـان مجزومـًا غیـر واجـب في الشعر ، وٕانما فعلوا في ذلك حیث شبهوه 

  : )٢( ومن شواهد سیبویه في النون الخفیفة ، قول الشاعر

ـــــتُّ  ــــَنَب ـــــيِّ فـــــي الثـَّ   ىرَ ْم َنَبـــــاَت الَخْیُزران

  

  ُر َیْنَفَعــــاْیــــالخَ  أِتــــكَ َحــــِدیثًا َمَتــــى َمــــا یَ   *

  وقول اآلخر :  

ـــــــمِ  أْ َشـــــــَفَمْهَمـــــــا تَ  ـــــــ هُ ْن ـــــــمْ  ةُ ارَ زَ َف   ُتْعِطُك

  

ـــــا تَ وَ   * ـــــأْ َمْهَم ـــــمِ  َش ـــــزَ  هُ ْن ـــــاارَ َف   )٣( ُة َتْمَنَع

  والشاهد فیهما : (َیْنَفَعا) و (َتْمَنَعا) حیث أراد : "(ینفعْن) و (تمنعْن) .  

، اً ویرى سیبویه : أّن النون الخفیفـة تبـدل ألفـًا إذا كـان الحـرف الـذي قبلهـا مفتوحـ

الوقــف  جعلــت مكانهــا ألفــًا ، كمــا ُفعــل ذلــك فــي األســماء المنصــرفة حــینو ثــم وقفــت 

والتنـوین مـن موضـع النـون الخفیفـة "الخلیـل وسـیبویه أّن :   . وعلة ذلك عند )٤( علیها

ســـاكنة كمـــا أّن التنـــوین ســـاكن ، وهـــي واحـــد ، وهمـــا حرفـــان زائـــدان ،والنـــون الخفیفـــة 

عالمة توكید ، كما أّن التنوین عالمـة الـتمكن ، فلمـا كانـت كـذلك أجریـت مجراهـا فـي 

ـــك قولـــك :  . ورأى ذلـــك )٥( اضـــَربا ، وٕاذا أمـــرت الواحـــد وأردت الخفیفـــة"الوقـــف . وذل

فـإذا كـان  .نها في الفعل بمنزلة التنوین في االسمإالمبرد حین قال : "...فأما الخفیفة ف

فــإن وقفــت قلــت  .: اضــِرَبْن زیــدًا ًا أبــدلت منهــا األلــف . وذلــك قولــكمــا قبلهــا مفتوحــ

: لتضـِرَبا ، كمـا قـال تعـالى : ، فـإذا وقفـت قلـت  اضِرَبا ، وكذلك : واِهللا لیْضِرَبْن زیـداً 

 َِلَنْسَفًعا ِبالنَّاِصَیة)ویرى أبوعلى الفارسي ذلك معبرًا عنه بقولـه : "فـإن وقفـت .  )٧(")٦

على هذه النـون فـي موضـع فكـان مـا قبلهـا مفتوحـًا أبـدلت منهـا األلـف ، وذلـك نحـو : 

                                      
  . ٣/٥١٨الكتاب  )١(

  . ٣/٥١٦، وبال نسبة في الكتاب ٤/٣٤٤،المقاصد النحویة  ٤/٥٦٣هو النجاشي الشاعر في خزانة األدب  )٢(

بـن ثعلبـة فـي خزانـة ، وللكمیـت  ٤/٣٣٠د النحویـة معروف أو الكمیت الفقعسي في المقاصـبن البیت للكمیت  )٣(

  . ٣/٥١٥، ولعوف بن عطیة بن الخرع في الكتاب  ٤/٥٦٠األدب 

  . ٣/٥٢١الكتاب  )٤(

  . ٣/٥٢١المرجع السابق  )٥(

  ) من سورة العلق . ١٥آیة ( )٦(

  . ٣/١٧المقتضب  )٧(
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بـــن جنـــي ومـــن معـــه فـــي ذات . وا )١(ا"ِربَ اْضـــ :اضـــِربْن زیـــدًا ، تقـــول إذا وقفـــت علیـــه

. وهـذا مـا  )٢(یازیُد اْضِربا، ویا محمُد ُقوَما" :المعنى مستشهدًا على ذلك بقوله : "تقول

نــون الخفیفــة فإنهــا تثبــت فــي الوصــل وال تثبــت فــي لذهــب إلیــه العلــوي قــائًال : "فأمــا ا

منها ألفًا ، إذا الخط وال في الوقف ، ومتى وقفت علیها في فعل الواحد المذكر أبدلت 

كان ما قبلها مفتوحًا ، فـإن كـان مـا قبلهـا مضـمومًا أو مكسـورًا لـم تبـدل منهـا ، وبقیـت 

علــى صــورتها ؛ والعلــة فــي ذلــك أّنهــم شــبهوها بــالتنوین ، والتنــوین إنمــا یبــدل منــه فــي 

الرفـع أو الجـر فـال یبـدل منـه  ةحال النصـب ، نحـو قولنـا : رأیـت زیـدًا ، وأمـا فـي حالـ

  .)٣("ألفاً 

ــنََّم ُكــلَّ َكفَّــاٍر َعِنیــدٍ وأورد ابــن یعــیش فــي ذلــك قولــه تعــالى :  ــا ِفــي َجَه  .)٤(َأْلِقَی

 : (َألِقـَیْن)؛، واألصـلالخفیفـةویرى أّن بعض النحاة حمـل ذلـك علـى إرادة نـون التوكیـد 

  .  )٥(ألنَّ الخطاب لمالك خازن النار

لـــى إبـــدال نـــون التوكیـــد وال یوجـــد خـــالف بـــین النحـــاة فـــي هـــذا ، فهـــم متفقـــون ع

  الخفیفة ألفًا عند الوقف علیها .

  وتناول ابن جني قول الراجز :

ـــــــــاَلهْ  ـــــــــا َفَض ـــــــــَك َی ـــــــــَداٍء َل ـــــــــًا ِف   َوْیَه

  

ـــــــــــــــــهْ   *   أِجـــــــــــــــــرِِّه الـــــــــــــــــرُّْمَح َوَال ُتَهاَل

نهـا ألقائًال : "قالوا : فتح الالم لسكونها وسـكون األلـف قبلهـا ؛ واختـار الفتحـة ؛   

ـــامـــن جـــنس األلـــف التـــي قبل فتحـــذف األلـــف  تحركـــت الـــالم لـــم یلتـــِق ســـاكنان هـــا، فلّم

  .)٦(اللتقائهما"

النـون  ه مـن أّن فـتح الـالم إلرادةفنجد ابن جني لم یوافق أبـا حـاتم فیمـا ذهـب إلیـ

الخفیفـة ، بــل عّلــل ذلــك بالتقــاء الســاكنین . وهـذا مــا ذهــب إلیــه المبــرد ، قــائًال : "فإنــه  

ه قـد علـم أنـه ال بـد مـن حـذف ، أو تحریـك ، فكـان ألنـ؛ حـرك الـالم اللتقـاء السـاكنین 

                                      
  . ٢/١١٣٥المقتصد  )١(

  . ٢٦٤اللمع ص  )٢(

  . ٢٦٤المرجع السابق ، هامش ص  )٣(

  ) من سورة ق . ٢٤آیة ( )٤(

  . ٩/٩٠شرح المفصل  )٥(

  . ١/٩٢سر صناعة اإلعراب  )٦(
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الُتهَـــْل ، ولكـــن للقافیـــة حـــرَّك ؛ ألن الحـــد ال ُتهـــاْل ،  :البـــاب هاهنـــا الحـــذف ، فیقـــول

ك الـالم مـن أجـل ذا حـرّ كـفتسكن الالم للجزم ، ثم تحذف األلـف اللتقـاء السـاكنین . فه

ــولِ ، ل ، وحركهــا بــالفتح لفــتح مــا قبلهــا القافیــة حركــة اعــتال األلــف  وا منــه الفــتح وهــَم

  . وألبِي على الفارسي رأیان في (ُنَهاَله) :  )١( ...."

  والمبرد .، األول : ما ذهب إلیه ابن جني 

، َهالـه: نهـي وهـو مجـزوم بـالتُ ى : "الثاني : ما ذهب إلیـه أبـو حـاتم . قـال أبـوعل

، ء الســاكنینوحــذف األلــف قبلهــا اللتقــا .هْلــه) بســكون الــالم للجــزم تو كــان القیــاس (

  وفتح الالم على أحد وجهین : ،فأثبت األلف

أّما أن یكون أراد النون الخفیفـة ، ثـم حـذفها . وأّمـا أن یكـون حـّرك الـالم اللتقـاء 

األلــف ، و لــم یحــذف األلــف ؛ ألنــه جعــل التحریــك بــدًال مــن حــذفها ، و الســاكنین هــي 

وكالهمـا جّیـد والوجـه  ،ین واستحب الفتحة إتباعًا لأللـف ، وهـذا قـول كثیـر مـن النحـوی

  .  )٢(األول أشبه"

أّن أبـا علـي قـد ذهـب  و علـي الثـاني ، قـائًال : "... وعّلق ابن جني على رأي أب

ل ضــَهالــه) إلــى شــيء غیــر هــذا الــذي ذهــب إلیــه أبــو العبــاس ، و فیــه طــول وفتُ فــي (

  .  )٣(شرح ، فنتركه ؛ ألّن فیما أوردناه مقنعًا بإذن اهللا"

، ألبـي زیـد الوجه الثاني ، وفي هذا مخالف زأنَّ ابن جني ال یجی ویفهم من هذا

  بي حاتم .أوتلمیذه 

،   )٤(هـو مـذهب ابـن السـراج فـي األصـولبـرد ، والم، وما ذهب إلیـه ابـن جنـي 

  وأّما قول الشاعر : .َهاله)تُ ( في من حیث فتح الالم اللتقاء الساكنین

ــــــْن أَ  ــــــِم ــــــوَميَّ ِم ــــــّي َی ــــــوِت أَ َن الَم   رُّ ِف

  

ــــــــأَ   * ــــــــ ومَ َی ــــــــَدَر أَ  مْ َل ــــــــدِ  مْ ُیْق ــــــــوَم ُق   رْ َی

وهـو عنـد البصـریین ضـرورة بسـبب نـون التوكیـد ،  ): فتح راء (ُیْقَدرفالشاهد فیه  

(یقـدَر)  الخفیفة المحذوفة غیر ابن جني ، فإنـه أورد رأیـًا خاصـًا مسـتقًال ، فیـرى فتحـة

                                      
  . ١٦٩ – ٣/١٦٨المقتضب  )١(

  . ٢٣٦ – ٢٣٤شرح األبیات المشكلة اإلعراب ص  )٢(

  . ١/٩٢سر صناعة اإلعراب  )٣(

  . ٣/١٧٣في النحو األصول  )٤(
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رى العرب الحرف الساكن م) نقلت إلى الراء الساكنة ، و قد أجأنها فتحة الهمزة في (َأ

المتحرك مجرى المتحـرك . قـال : "فـذهبوا فیـه إلـى أنـه أراد النـون الخفیفـة ،  رإذا جاو 

وأنكـر بعـض أصـحابنا . ْن ُیْقـَدرَ  :ه أرادثم حـذفها ضـرورة ، فبقیـت الـراء مفتوحـة ، كأنـ

.  سـكون هـا هنـا بعـدها هذا ، و قال : هذه النون ال تحذف إال لسكون ما بعدها ، وال

ومــا علمــُت أحـدًا مــن أصــحابنا وال غیـرهم ذكــره ، ویشــبه أن  -ه أنــا فــي هـذا والـذي أرا

ــِدْر ( :هــو أّن أصــله -یكونــوا لــم یــذكروه للطفــه  ــدْر أم یــوَم ُق بســكون الــراء  )أیــوم لــم ُیَق

ت الهمــزة المفتوحــة ، والــراء ســاكنة وقــد أجــرت العــرب الحــرف ر نهــا جــاو إثــم  .للجــزم 

حـــرف المتحـــرك ، مجـــرى المتحـــرك ، وذلـــك قـــولهم فیمـــا حكـــاه الســـاكن ، إذا جـــاور ال

  .  )١(: المْرأة ، والكْمأة"ه : الَمَراة والَكَماة ، یریدونسیبوی

  وأّما قول طرفة :

  اَهـــــــــقَ ارِ م طَ وَ ُمـــــــــالهُ  كَ ْنـــــــــعَ  بَ رِ ْضـــــــــا

  

ــــــ كَ بَ رْ َضــــــ  * ــــــ َس◌َ نَ وْ َقــــــ وطِ بالسَّ   سِ رَ الَف

بنا، وال روایة تثبـت بـه . فقال عنه ابن جني : "فمدفوع مصنوع عند عامة أصحا  

ــــك أنَّ التوكیــــد مــــن مواضــــع اإلطنــــاب  :واآلخــــر ــــاس ، وذل ضــــعفه وســــقوطه فــــي القی

واإلســـهاب ، وال یلیـــق بـــه الحـــذف واالختصـــار ، فـــإذا كـــان الســـماع والقیـــاس جمیعـــاً  

كثـر قـد یدفعان هذا التأویـل ، وجـب إلغـاُؤه واطِّراُحـه  ، والعـدول عنـه إلـى غیـره ، ممـا 

  .)٢(ووضح قیاسه" استعماله ،

  نون التوكید الخفیفة ، وال خالف في ذلك .  ا بقیة الشواهد فإن المراد منهاأمَّ 

                                      
  . ٨٦ – ١/٨٥سر صناعة اإلعراب  )١(

  . ١/٩٣ المرجع السابق  )٢(



                                   

  الفصل الثالث

رفية
َّ
  الدراسة الص

  وفيه مخسة مباحث 

 . ع ا : ولا ا  

 . ا  : ما ا  

 . ا : ا ا  

 . دل واال واا : اا ا  

   : ا ا 
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  املبحث األول

  مجوع التكسري

     ن  (َل)

  الَضّبي وأدرك اإلسالم :جاء في النوادر : "وقال ُرومّي بن َشِریك 

ـــ ـــ إنْ َف ـــمَ ى َشـــرَ َت ـــرَّ طًا ِف ـــ حَ الَ  سِ أْ ي ال   هِ ِب

  

ـــیْ ف نِ وْ ي اللَّـــاِجـــدَ  مَ حَ أْســـ دِ ْعـــبَ  نْ ِمـــ  *    انِ َن

  هِ ِبـــــــــ اِت َیـــــــــانِ الغَ  وبَ ُلـــــــــقُ  وعُ رُ أ دْ َقـــــــــفَ   

  

ـــــــــمِ ى یَ تَّ َـ حـــــــــ  *  ـــــــــجْ أْ بِ  نَ ْل ـــــــــوأعْ  ادٍ َی   انِ َی

. بــه) . جمـــع َعْینــًا علـــى أْعَیـــان  رواه أبوالعبــاس : (ُقلـــوُب اآلنســـاتقــال أبوالحســـن :   

الشـعر  :: شـدید السـواد . والفینـانیقال : شعر أسحم ، إذا كان أسود ، وداجـي اللـون 

  . )١(الكثیر األصول"

علـى (أْعیـان) ، وهـو مـن (َفْعـل) : أنه جمع االسم الثالثـي (َعـْین)  :لشاهد هناوا

(أْفُعــل) ،  :األربعــة، وهــو أحــد جمــوع القلــة معتــل العــین بالیــاء ، وُجِمــع علــى (أْفَعــال) 

مــا بــین الثالثــة إلــى : مــا ُحِصــر ) . وُیعنــى بجمــع القلــة ة)، و(ِفَعَلــةو(َأْفَعــال) ، و(أْفِعلــ

، ومــا فــوق : "المــراد بالقلیــل الثالثــة فمــا فوقهــا إلــى العشــرة بــن یعــیش ا. قــال العشــرة 

  .  )٢(العشرة فكثیر"

، كمــا قــال الــذي علــى و زن (َفْعــل) : (أْفُعــل) الصــحیح  مــن االســموجمــع القلــة 

(َفْعــًال) ، فإنــك إذا ثلثتــه علــى ثالثــة أحـرف وكــان مـن األســماء سـیبویه : "أمــا مــا كــان 

: َكْلـــٌب و َأْكلُـــٌب ، و َكْعــــٌب و ) . وذلـــك قولــــك ســــیره (َأْفُعـــلٌ إلـــى أن تعّشـــره ، فـــإن تك

  . )٣( َأْكُعٌب..."

كمــا فــي أمــا جمــع القلــة مــن (َفْعــل) معتــل العــین بالیــاء أو الــواو علــى (َأْفَعــال) 

رته ، فإنـك إذا كّسـالیـاء والـواو  مـن بنـاتأما ما كـان (َفْعـًال) . قال سیبویه : "(َأْعَیان) 

، وأْثَوابٌ  وبٌ ، وثَ  َأْسَواطٌ  ، وعلى (َأْفَعال) ، وذلك : َسْوطٌ كّسرته لعدد اعلى بناء أدنى 

َفْعـل مـن بنـات الیـاء . وقال أبوعلي الفارسي : " ومـا كـان علـى )٤( ..." وَأْقواٌس  وَقوٌس 

                                     
  . ٢٣ – ٢٢النوادر ص  )١(

  . ٥/٩شرح المفصل  )٢(

  . ٣/٥٦٧الكتاب  )٣(

  . ٣/٥٨٦المرجع السابق  )٤(
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ٌخ ، : َبْیٌت و أْبَیاٌت ، وَقْیٌد وأْقَیاٌد، وَشـْیٌخ وَأْشـَیا، وذلك ال عَ فْ العدد فیه َأفإن بناء أدنى 

 )٤(كـاتر الب، وأبو )٣(غ ئ، وابن الصا )٢(ريّ . وهذا ما قاله: الصیم )١( وَخْیٌط وأْخَیاٌط ..."

  یرهم من النحاة .، وغ )٨(، وابن عقیل )٧(، والرضي )٦(، وابن مالك )٥(، والشلوبین

ح سیبویه  كرهـوا هـم لـك أنَّ ، قـائًال : "وذعلة عدم بناء المعتـل علـى (َأْفُعـل) ویوضِّ

على األصـل ،  (َأْفُعل)في الیاء كما یكرهون الواو بعد الیاء ... وقد بنوه على  الضمة

  .)٩( قالوا : أْعیٌن"

لكــان ،  ویفهـم مــن نـص كــالم سـیبویه : أن المعتــل بالیــاء لـو ُجمــع علـى (َأْفُعــل)

وهـي الضــمة ، الحركـة  ألن حـرف العلـة حـرٌف ضـعیف ال یتحمـلفیـه مـن اإلعـالل ؛ 

ألن حـــرف العلـــة إذا  ؛بنقـــل الحركـــات وهـــذا یـــؤدي إلـــى اإلعـــالل ، كمـــا فـــي (أْعـــُین) 

، وینقــــل ســــكون تنقــــل حركتــــه إلــــى الصــــحیح وقبلــــه حــــرف صــــحیح ســــاكن ، ك تحــــرّ 

بالقلـب ، و بـدوره یـؤدي إلـى اإلعـالل ، وهذا ما یسمى بإعالل التسكین الصحیح إلیه 

: البركـات مـا  قالـه أبو ُعـدل بـه إلـى (َأْفَعـال) ، وهـذا ، لـذلك ، وبه تفقد الكلمـة معناهـا 

ــًال) :َفِلــَم جمعــوا "فــإن قیــل  ــال) ولــم یجمعــوه  اً أو واو إذا كانــت عینــه یــاء (َفْع علــى (َأْفَع

، ألدى ذلــك قیــل : ألنهـم لــو جمعــوه علـى (َأْفُعــل) علــى قیـاس الصــحیح ؟علـى (َأْفُعــل)

                                     
د. حســـن شـــاذلي فرهـــود ، عمـــادة شـــؤون التكملـــة ، تـــألیف/ أبـــي علـــي الحســـن بـــن أحمـــد الفارســـي  تحقیـــق/  )١(

  . ٢/١٤٩م) ١٩٨١هـ/ ١٤٠١( ١المكتبات، جامعة الریاض ، ط 

  . ٤٠٨تبصرة المبتدي ص  )٢(

هــ، ٦٤٥هو محمد بن سباع بن أبـي بكـر المصـري ، أبوعبـداهللا شـمس الـدین بـن الصـائغ النحـوي ، ولـد سـنة  )٣(

له حانوت بالصاغة یقرأ فیه ، ولـه معرفـة بـالنحو واللغـة برع في النظم والنثر ، وكان فیه ودٌّ وتواضع . وكان 

. ومــا ذهــب إلیــه فـي كتابــه: اللمحــة فــي شــرح الملحــة  ١/٨٤هـــ . ترجمتــه فــي بغیـة الوعــاة ٧٢٥، مـات ســنة 

١/٢٠٨  .  

  . ٣٥٠أسرار العربیة ص  )٤(

  . ٣/١١٠٩شرح المقدمة الجزولیة  )٥(

  . ٤/١٨١٦شرح الكافیة الشافیة  )٦(

یة ابـن الحاجــب ، تــألیف/ الشـیخ رضــي الـدین محمــد بــن الحسـن اإلســتراباذي ، مـع شــرح شــواهده ، شـرح شــاف )٧(

للعـــالم الجلیـــل ، عبـــدالقادر البغـــدادي ، تحقیـــق/ محمـــد نـــور الحســـن ، محمـــد الزقـــزاق ، محمـــد محـــي الـــدین 

  . ٢/٩٠م) ، ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥لبنان ، ط ( –عبدالحمید، بیروت 

  . ٤٥٥ – ٢/٤٥٤شرح ابن عقیل  )٨(

  . ٣/٥٨٨الكتاب  )٩(
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ْعـُود ، في جمع َبْیت: أْبُیت، وفـي جمـع عـود : َأاالستثقال ، أال ترى أنك لو قلت إلى 

؛ ألنها معها بمنزلة یاء الضمة  ا، والیاء تستثقل علیهألدى ذلك إلى ضم الیاء والواو 

نهــا معهــا بمنزلــة أل وواو ، وكــذلك الــواو أیضــًا تســتثقل علیــه الضــمة أكثــر مــن الیــاء؛

،  )٢(ريّ . وذهــب الصــیم)١(عنــه إلــى (َأْفَعــال)"، َعــدلوا ، فلمــا كــان ذلــك مســتثقًال واویــن

   .إلى هذا التعلیل  )٣(والرضي

َتْجـِري كــ(أْعُین) مـن قولـه تعـالى : المعتل علـى (َأْفُعـل) (َفْعِل) وقد ورد مجيء 

  كقول الرَّاجز :وورد غیرها في الشعر .  )٤( ِبَأْعُیِنَنا

ــــــــــأعْ  تُ َعــــــــــأنْ  ــــــــــالخَ  نَ یْ َعــــــــــرَ  اً ارَ َی   ارَ زَ ْن

  

  )٥(ارَ َمـــــــــــــــــًا وكَ رَ آُیـــــــــــــــــ نَّ هُ تُ َعـــــــــــــــــأنْ   * 

، والقیــاس أن : (أْعـُین) ، كمـا قــالوا  (َأْیــر) علـى (َأْفُعــل)الشـاهد فیـه : أنــه جمـع   

  یكّسر على (َأْفَعال) . 

  على (َأْفَعال) قول الشاعر : من المعتل بالیاء وما ُكسِّر 

ـــــــــنَّ كِ لَ وَ  ـــــــــي أَ ِن ـــــــــو عَ دُ ْغ ـــــــــفَ مُ  يَّ ِل   ةٌ اَض

  

ـــــــعْ أَ كَ  ٌص الَ دِ   *  ـــــــ ادِ رَ الَجـــــــ انِ َی   )٦(مِ ظَّ نَ الُم

  وقوله :   

  ةٍ رَ ِمـــــــأَح◌ْ  ارَ آَیـــــــ تْ َلـــــــكَ أَ  اً عَ بُ ْضـــــــا أَ َیـــــــ

  

ــــفَ   *  ــــوَ  ونِ ُطــــي البُ ِف ــــاقِ رَ قَ  تْ اَحــــرَ  دْ َق   )٧(رُ ی

  

                                     
  . ٣٥١ – ٣٥٠أسرار العربیة ص  )١(

  . ٤٠٨تبصرة المبتدي ص  )٢(

  . ٢/٩٠شرح شافیة ابن الحاجب  )٣(

  ) من سورة القمر . ١٤آیة ( )٤(

، ولسان العـرب مـادة (أیـر). وأعیـار : جمـع عیـر،  ١/١٣٢، والمقتضب  ٣/٥٨٨لم ینسب لقائل في الكتاب  )٥(

ان العرب مادة (عیر) . والخنزر : موضع ، لسان العرب مادة (خنـزر) .  والكمـرة : وهو حمار الوحش . لس

  رأس الذكر ، والجمع (كمر) . لسان العرب مادة (كمر) . 

، وفــي اللســان مــادة (َعــْین) . وبــال نســبة فــي الكتــاب  ٥١،  ٣/٢١نســب لیزیــد بــن عبدالمــدان فــي المنصــف  )٦(

والمفاضــــة : الــــدِّرع الواســــعة . لســـان العــــرب مــــادة (فــــیض) ، .   ٢/١٩٩،  ١/١٣٢، والمقتضـــب  ٣/٥٨٩

  والدالص : الدرع الصقیلة البراقة . لسان العرب مادة (دلص) . 

. ١/١٣٢، والمقتضـب  ٣/٥٨٩نسب إلى جریر الضبي في لسان العـرب مـادة (أیـر) ، وبالنسـبة فـي الكتـاب  )٧(

أضــبعًا أكلــت آیــار أحمــرة واألْضــُبع:  جمــع  ، بروایــة أخــرى: یــا ٧٦ونســب إلــى رجــل ضــبّي فــي النــوادر ص 

(َضْبع) وهي من (فعل) الثالثـي الصـحیح ، لـذلك ُجمعـت علـى (أْفُعـل) وهـو القیـاس (قراقیـر) : قرقـر بطنـه : 

  بمعنى صُوت ، لسان العرب مادة (قرر) . 
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حیـث بناهمـا علـى (َأْفَعـال) ، وهـو األصـل ، و(َأیـار) ، (َأْعَیـان)  :والشاهد فیهما

  . (َعْین) و(َأْیر) معتل بالیاء ألن المفرد منهما  ؛والقیاس 

: العشــرة . قــال ســیبویهزاد علــى ُعــول) ، والكثــرة مــا (فُ (َفْعــل) وجمــع الكثــرة مــن 

، وُخُیــوط ،  ْیــوت، وذلــك قولــك : بُ ول) بنیتــه علــى (ُفُعــ أكثــر العــدد "وٕاذا أردت بنــاء 

، وجمـع الكثـرة : (َأْعَیـان) . وهذا ُیعنى أنَّ جمع القلـة مـن (َعـْین)  )١(وُشُیوخ ، وُعُیون"

  . )انَأْعیَ (: (ُعُیون) ، وأراد الشاعر العدد القلیل ، لذلك اختار 

    ن  (ل)

  وقال النَّابغة الجْعدّي :  :أبوزید قال جاء فى النوادر : "

ـــــــــــعَ  ودُ ْغـــــــــــیَ  هِ َلـــــــــــاإلِ  مُ الَ َســـــــــــفَ    یهمَل

  

ــــــــــوءُ فُ وَ   *  ــــــــــ ُی   لِ الَ الِظــــــــــ اِت ذَ  وسِ ردَ الِف

الفیـوء جمـع الفـيء ، ولـیس فـي الجنـة ... و : ُفُیوء جمع ِفـيٍء ... قـال أبـو حـاتم   

وجمــع الفــيء ... مــا كــان شمســًا فنســخه الظــل ... قــال أبوالحســن:  فــيء إنَّمــا الفــيءُ 

عــزَّ  هأّمــا قولــو . ذلــكوُجــُذوٌع ومــا أْشــبه اٌع ذللكثیــر ، كقولــك : أْجــ ، وُفُیــوءٌ للقلیــل  أْفَیــاءٌ 

، ولـو  لّ فالبـاب أن یكـون الِظـالل جمـع ِظـ )٢(ِإنَّ اْلُمتَِّقـیَن ِفـي ِظـَالٍل َوُعُیـونٍ وجلَّ : 

  . )٣(لكان الجمع ُظَلًال ، كقولك : ُغْرَفٌة وُغَرٌف ، و ُحْجَرٌة وُحَجٌر"ة كان جمع ُظلّ 

 ولكن أبـاعلى (ِفْعل) أنَّ (ُفُیوء) جمع(ِفيء) وأبي حاتم ، زید ي أب: ى كل من ر ی

وكـذلك  .جمع للقلیل ، و (ُفُیوء) جمع للكثرة ، بأنَّ (أْفَیاء) اد الكالم توضیحًا ز لحسن ا

  على (ِفْعل) . )جمع (ِظلّ (ِظالل) 

ـــيء) : وهـــو ثالناول أوًال وســـأت ـــل) (ِف ثـــي علـــى (ِفْعـــل)، معتـــل العـــین ویشـــبه (َفْع

ــال) ، إال أنَّ بنــاء القلــة مفتــوح (الفــاء) معتــل (العــین)  ، و بنــاء الكثــرة (ُفُعــول) ، (أْفَع

  كـ(أْعُین). ل) القلیل على (َأْفعُ وال یأتي منه  .متَّبع في الصحیح والمعتل 

علـى مـا ر وكـان (ِفْعـًال) فإنـه إذا ُكسِّـه : "ومـا كـان علـى ثالثـة أحـرف قال سیبوی

بناء أدنـى العـدد َفُیَكّسـر علـى ، ویجاوزون به ، ُكسِّر على (أْفَعال) یكون ألدنى العدد 

 ، وِعــْدلٌ  وُحُمـولٌ  وأْحَمــالٌ  : ِحْمـلٌ ال) والُفُعــول فیـه أكثــر ، فمـن ذلـك قــولهم (ُفُعـول وِفَعـ

                                     
  .٣/٥٨٩الكتاب  )١(

  ) من سورة المرسالت . ٤١آیة ( )٢(

  . ٣٨النوادر ص  )٣(
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الثالثـي (ِفْعـل) . ویشیر سیبویه إلـى  )١( ..." عٌ و وُجذُ  و أْجذاعٌ  ، وِجْذعٌ  وُعُدولٌ  وأْعدالٌ 

ـــــ(أْجذاع) و(ُجــــُذوع) أبوالحســــن ، وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه الصــــحیح  ــــه یشــــابه ، أيب : أن

: "ومـا كـان علـى ، كمـا قـال سـیبویه فـي موضـع آخـر والكثـرة الصحیح في جمع القلة 

، وهــو لعــدد امــن أبنیــة أدنــى ّســره علــى (َأْفعــال) (ِفْعــًال) فإنــك ُتكَ ، وكــان ثالثــة أحــرف 

 : ِفْیـلٌ أن یكـون ، وذلـك قولـك فهـو فـي هـذا أجـدر فإذا كان كـذلك  .قیاس غیر المعتل

قلــت : بنــاء أكثــر العــدد كســرته علــى . فــإذا  وأْمَیــالٌ  ، وِمْیــلٌ  ادٌ و أْجَیــ ، وِجْیــدٌ  وأْفیــالٌ 

 . وهـذا مـا)٢(" ُجُیـودو  ،وُدُیـوك ،لوُ : ُفی كما قلت : ُعُذوق وُجُذوع . وذلك قولك(ُفُعول) 

ــم أنَّ مــا كــان علــى ِفْعــل فإنــه یجمــع فــي اقالــه الرضــي : " ، فــي القلــة علــى أْفعــال ْعل

لزمـه  الُفُعـول ئیـًا یاكـان أجوفـًا ... فـإن األجـوف أو فـي غیرهمـا الصحیح كـان أو فـي 

  . )٣( ال ..."، وال یجوز الِفعَ ُیول والُجُیود فُ كال

  اهد علیه قول الشاعر :ومن الشو 

  هِ ِبـــــــــ اِت َیـــــــــانِ الغَ  وبَ ُلـــــــــقُ  وعُ رُ أَ  دْ َقـــــــــفَ 

  

  )٤(انِ َیــــــــعْ أَ وَ  ادٍ َیــــــــجْ أَ بِ  نَ ْلــــــــمِ ى یَ تَّــــــــحَ   * 

وُجِمــع علــى (أْفَعــال) ، وهــو (ِفْعــل) (ِجیــد) مــن جمــع قلــة (َأْجیــاد)  :الشــاهد فیــه  

  . كـ(ُجُیود) على (ُفُعول) . وجمع الكثرة منه على القیاس 

  وقول الراجز :

ــــــــــأعْ  تُ َعــــــــــنْ أَ  ــــــــــالخَ  نَ یْ ْعــــــــــرَ  اً ارَ َی   ارَ زَ ْن

  

  )٥(ارَ َمـــــــــــــــــرًا وكَ آُیـــــــــــــــــ نَّ هُ تُ َعـــــــــــــــــأنْ   * 

ــار) جمــع (ِعْیــر) : (أالشــاهد فیــه    وهــو القیــاس. ال) (أْفَعــعلــى منــه ، وأتــى بــالجمع ْعَی

ــذلك نجــد أبــا ــيء) الحســن  ول ــال) علــى (أْفیــاء) جمــع (ِف للقلیــل ، الــذي علــى وزن (أْفَع

  ) للكثیر .على (ُفُعولو(ُفُیوء) 

وهـو ثالثـيٌّ علـى وزن ، جمـع لــ(ِظل) ل) ، فذهب أبو الحسن إلى أنَّهـا أّما (ِظال

(ُفْعَلــة) ؛ ألّن الجمــع منهــا علــى (ُفَعــل) التــي علــى وزن ُظلَّه) لـــ(جمعــًا ، ولــیس (ِفْعــل) 

                                     
  . ٥٧٥ – ٣/٥٧٤الكتاب  )١(

  . ٣/٥٩١المرجع السابق  )٢(

  . ٢/٩٣شرح شافیة ابن الحاجب  )٣(

  سبق تخریجه ص  )٤(

  سبق تخریجه ص  )٥(
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 (ِظـالل) جمـع (ُظّلـة)وُغَرف) ، و(ُحْجَرة وُحَجر) . لكن سیبویه یشیر إلـى أنَّ  ةكـ(ُغْرفَ 

. ألّن )١(ِجَباب"ل ، وِقباب ، و نحو : ِجالو(الِفعال) كثیر في المضاعف : "حینما قال 

  ل) جمع (ُظّلة) .ومثلها (ِظالَ  وكذلك غیرها. اب) جمع (ُقبَّة) ،بَ (ِق◌ِ 

قــال :  )٢(ٍل َوُعُیـونٍ ِإنَّ اْلُمتَِّقـیَن ِفـي ِظــالفّسـر أبــو حیـان قولـه تعــالى : وحینمـا 

. وهــذا  )٣(فـي ُظَلــل جمـع ُظّلــة " :الل) جمـع ِظــل ، واألعمــش(فـي ِظــ :"وقـرأ الجمهــور

) جمــع (ُظّلــة) لمــن قــرأ یعنــي أّن (ِظــّل) جمعهــا (ِظــالل) لمــن قرأهــا (ِظــالل) ، و(ُظلــلَ 

ــة) ، وعلــى هــذا فــإّن  )٤(عمشكــاأل(ُظلــل)  : األعمــش ألّن قــراءة  ؛مفــرد صــحیح (ُظلَّ

ــ ــي ُظَل ــیَن ِف : و كـــ(ُغْرَفٍة) و(ُغــَرف) . وقــال الســمین الحلبــي وهــ. ٍل َوُعُیــونٍ ِإنَّ اْلُمتَِّق

  . )٥(واألعمش ُظَلل جمع ُظلَّة" ،جمع ِظلّ هذه قراءة العامة  )في ظالل("قوله : 

َراِئِك ◌َ ٍل َعَلى األْ ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظالتعالى : وقال العكبرّي عند تفسیره لقوله 

 .وِقبـاب : ُقّبـة مثل  ةِذَئاب جمع ِذْئب، أو ُظلّ مع ِظّل ، مثل "وِظالل ج : )٦(ُمتَِّكُئونَ 

  .)٧(ة ال غیر" : جمع ُظلّ  لوالظَُّ◌لَ 

ــة) جمــع (ِظــلّ : أّن (ِظــالل)  :ویفهــم مــن قولــه ، ولكــن إذا كــان الجمــع ) أو (ُظّل

الغیـــر .ولـــذلك (ُفْعَلـــة)  هیكـــون مفـــردل) نَّ (ُفَعـــإ(ُظّلـــة) فقـــط ، أي : مـــن فهـــو (ظَلــل) 

، أي لــ(ُقّبة)تكسـیرًا و(ُقبـب)  كــ(ِقَباب)، و(ُظلَّة) ) جمع (ِظّل) یحتمل أن یكون (ِظالل

الفارسي : "ومـا ، كما قال أبو علي : أّن (ُفْعَلة) یمكن أن تجمع على (ِفَعال) و(ُفَعل) 

العـین  تْ َكـوُحرِ لحقتـه األلـف والتـاء العدد فإنه إذا ُكسِّر على بناء أدنى ة كان على ُفْعلَ 

ــُركُ نحــو : ، بالضــمة  ــاٍت وُغُرَف ــروه علــى  .: ُرَكــٌب وُغــَرٌف ٍت ، وفــي الكثیــر اَب وقــد كسَّ

                                     
  . ٣/٥٨٠الكتاب  )١(

  ) من سورة المرسالت.٤١آیة ( )٢(

  . ٨/٤٠٨البحر المحیط  )٣(

في ، المقــرئ ، الحــافظ. أقــرأ هــو ســلیمان بــن مهــران اإلمــام العلــم ، أبومحمــد األســدي الكــاهلي ، مــوالهم الكــو  )٤(

هـــ. ترجمتــه فــي طبقــات القــراء ١٤٨النــاس ونشــر العلــم دهــرًا طــویًال ، وكــان ال یلحــن فــي حــرٍف . مــات ســنة 

٨٧ - ١/٨٣  .  

  .٦/٤٦٠الدر المصون  )٥(

  ) من سورة یس . ٥٦آیة ( )٦(

  . ٢/١٠٨٥التبیان في إعراب القرآن  )٧(
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ــٍة وِنَقــاٍر ، وُبْرَمــة وِبــرَ ، وُنْقــرَ اٍر ٍة وِجَفــُجْفــرَ نحــو : ِفَعــال   ةام ... والمضــاعف بمنزلــة ُرْكَب

. . وهـذا مــا أشـار إلیـه ســیبویه  )١(ر نحـو : ِقَبـاٌب وِجَبــاٌب وِجـالل"كثیــ... والِفعـال فیـه 

ُتَكسَّـر علـى ) ةألنَّ (ُفْعَلـأو (ُظلَّلـة) ؛ ) جمـع لــ(ِظلّ : أّن (ِظـَالل) نقول كن أن لذلك یم

تكسـر (ُفْعلـة) ألبـي الحسـن الـذي یـرى أّن ، وهو جمع للكثیر ، خالفًا و(ِفَعال) (ُفَعل) 

  (ُفُ◌َعل) ال غیر.على 

، زیـد ، وجاء في النـوادر : "أبـو(ِذْئب)  -أیضًا  –ْعل) وكان على (فِ ومما ُجِمع 

  وقال آخر : 

ـــــــوا كَ ُســـــــمْ أَ  ـــــــعَ زَ فْ ا أَ ذَ ى إِ وَ األرْ  ةِ ورَ عُ ذَم   اَه

  

ـــ جُ رْ ُعـــ  *  ـــاع تُ بَ الضِّ   )٢(ابَ ئَ والـــذّ  دَ ْســـاألُ  يارِ َب

وال جـدًا فـي الكـالم الحسن : ِفْعٌل ، وِفَعٌل یقـّل ) . قال أبو ِذئبٍ (على  )ِذْئَباً (جمع   

، ٌر وِســدَ  وِقَطــٌع ، وَ ِســْدَرةٌ  َعــةٌ كقولــك : ِقطْ  )ِذْئبــة(، وهــو عنــدي جمــع أعلمــه محفوظــًا 

  . )٣(وهذا ُمطَِّرٌد معروف"

علــى ، و(ِذْئــب) اسـم ثالثــي تكســیر (ِذْئـب) ب) زیـد أّن (ِذَئــ ویفهـم مــن كـالم أبــي

  ر على (ِفَعل) .وزن (ِفْعل) وُكسِّ 

، منـه (أْفَعـال)، فـإن جمـع القلـة صحیحًا أو معـتًال وٕاذا كان الثالثي على (ِفْعل) 

ســیبویه : "ومــا كــان علــى ، كمــا ســبق ذكــره فــي قــول أو (ِفَعــال) علــى (ُفُعــول)  والكثــرة

ـــًال)  ـــر ثالثـــة أحـــرف وكـــان (ِفْع ـــر ألدنـــى العـــدد علـــى مـــا یكـــون فإنـــه إذا ُكسِّ علـــى ُكسِّ

والُفُعول فیه أكثر على (ُفُعول وِفَعال) ر العدد فیكسّ أدنى (أْفَعال) ، ویجاوزون به بناء 

،  وِبئـارٍ  رٍ آْبـآفنحـو : ِبْئـر و الِفَعال ، ... وأمَّا وُحُمولٌ  وَأْحَمالٌ  لٌ : ِحمْ فمن ذلك قولهم  .

  . )٤("وِذَئابٍ  وِذئبٍ 

ــ(ذِ  علــى وتكســیر (ِذْئــب) ــر علــى (َأْذُؤب) و(ُذؤْ  . وكــذلكعلــى القیــاس اب) َئ ــُكسِّ . ان)َب

 : ِذئـبٌ  ، وذلك قولهمعدد من أبنیة أدنى العلى (َأْفُعل)  قال سیبویه : "وربما ُبني ِفْعلٌ 

                                     
  . ٢/١٥٦التكملة  )١(

كثــرة لألروّیــة ، ویجمــع علــى (أراوي) ، وقیــل هــي غــنم الجبــل : وقیــل : األروّیــة : األنثــى مــن  األروى : جمـع )٢(

  الوعول . لسان العرب مادة (روى) .

  . ١٨٤النوادر ص  )٣(

  .  ٥٧٥ – ٣/٥٧٤الكتاب  )٤(
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، ...  ، كمــا قــالوا : ِذَئـــابٌ  اءٌ ر ِجــ: ، وقــالوا  ، وَجــْرٌو وأْجــٍر◌ٍ  وَأْقُطــعٌ   ، وِقْطــعٌ  وَأذؤبٌ 

  . )١( ..."وثُْغَبانٍ  ، جعلوه َكِثْغبٍ  انٌ وقالوا في الذئب : ُذؤبْ 

(ِذْئـب) . ) ، وهذا أقرب ما یكـون لتكسـیر ةلَ عَ وقد جاء تكسیر (ِفْعل) على (ِف◌ِ 

ـــر علـــى  : "وقـــال ســـیبویه  ـــة)قـــد ُیَكسَّ ـــْردٍ  (ِفِ◌َعَل ـــَردةٍ  نحـــو : ِق ـــَلةٍ  ، وِحْســـلٍ  وِق ،  وِحَس

: ، كمـا قــالواأْقـَراد بهـا عــن  يفاسـتغن ةالِقــَرد. فأّمـا أْدنــى العـدد وأْحَسـال إذا أردت بنـاء 

، فاســتغنوا بهــا عــن وء قُــرُ ثالثــة  :، وقــالوا بهــا عــن أشســاع ، فاســتغنوا ُشُســوع ثالثــة 

  .)٢("ثالثة أْقُرؤ

 ي(ِقـْرٌد) و(ِقـَردة) اسـتغن :مثـل، بـة) أن ُیكسَّـر (ِذْئـب) علـى (ِذئَ ربما أراد أبو زیـد 

، حیـــُث اســـُتْغني بهـــا عـــن (ِذْئبـــة) ، كـــذلك یكـــون فـــي علـــى (أْفَعـــال) بهـــا عـــن (أْقـــَراد) 

ـــة) ، كــــ(ِقْطَعة) (أْذآب) . والتكســـیر علـــى (ِفَعَلـــة)  أقـــرب مـــن (ِفَعـــل)التي مفردهـــا (ِفْعَل

  ب) جمع (ِذْئَبة). ه من أنَّ (ِذئَ الحسن وذهب إلی(ِقَطع)، وهذا ما رآه أبو لى ُتَكسَّر ع

، وربمــا عوال الســماب) جمــع أتــى بــه أبوزیــد وحــده ، ولــم یوجــد فــي القیــاس و(ِذَئــ

فهـو مـن بـاب الشـاذ الـذي ُیَعـدَّ ، وٕان لـم یكـن حـین مشـافتهم مـن أعـراب البادیـة سمعه 

ـــــب) هـــــي : (ِذئـــــاب) دت التـــــي ور ألنَّ الجمـــــوع ؛ مـــــن النـــــوادر  ، و(أْذُؤب) ، فـــــي (ِذْئ

  ب) شيء . من (ِذئْ ولیس فیها و(ُذؤَبان) 

  و(َل) ، و(ل)، و(َول)و (َل) ،   ن  (ُل) ، 

  بن تمیم : ةمنازید بن  "وقال َعَبدة بن الطبیب أحد بني سعد:جاء في النوادر

ـــ نَ ْســـبَ التَ  ثُ ْیـــحَ  نْ ِمـــ نَ عْ رّ ُصـــوَ  ىلَّـــوَ    هِ ِب

  

ـــــــــــــرَّ جَ مُ   *  ـــــــــــــأجْ  اتٌ َح ـــــــــــــقْ ومَ  راحب   ولُ ُت

ــــــــكَ    ــــــــبَ  هُ أنَّ ــــــــدَ ْع ــــــــالنَّ  دَّ ما َج ــــــــ اءُ َج   هِ ِب

  

ـــ فٌ یْ َســـ  *  ـــتْ مَ  الَج ـــ هُ َن   ولُ قُ ْصـــمَ  ناعُ األْص

ناع د األْصـحـوا. و(النَّجـاء) : الـذَّهاب ، و  )َأْجـَراح(على  )ُجْرح(: جمع ... و(َأْجَراح)   

مـــرأٌة ، واُصــُنُع األیــديَنٌع ، وِرَجــاٌل ُجــٌل َصــورَ لَصــْنَعة، َصــَنٌع ، وهــو الحــاِذق الكــفِّ با

: َجَبــــٌل ، كقولـــك أْصــــَناع  جمـــع َصـــَنع : الحســــن .  قـــال أبو : رقیقـــة الكفــــین  َصـــَناعٌ 

: ِفـراٌش لـك فـالجمع :ُصـُنع، كقو ، ع امـرأة َصـنَ : ا، فإذا قلـت ، و َجَمٌل وأْجمالٌ  وأْجَبالٌ 

                                     
  .٥٧٦ - ٣/٥٧٥الكتاب  )١(

  . ٣/٥٧٥المرجع السابق  )٢(
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بنـى الواحـد علـى َصـُنوع ُصُنع ، فإنمـا على مع المذكر ، ومن ج وِمَهاٌد وُمُهدٌ ُفُرش ، و 

  ، كما قال طرفة :

ـــــــــــ ـــــــــــوا أنَّ دُ ازَ  مَّ ُث ـــــــــــ مْ ُه ـــــــــــِف   همْ ومِ ي َق

  

  رْ ُخــــــــــــفُ  رُ ْیــــــــــــغَ  مُ هُ بَ ْنــــــــــــذَ  رٌ فُــــــــــــغُ   * 

  . )١(ُفور، وَفُخور"، جمع غُ فغفٌر ، وُفُخٌر   

: أولهـــا :(أْجـــَراح) جمـــع (ُجـــْرح) الـــذي علـــى عـــدد مـــن الجمـــوع فـــي هـــذا الـــنص 

ْصناع) جمـع (َصـَنع) الـذي علـى (َفَعـل) . وثالثهـا : (ُصـُنع) جمـع ل) . وثانیها: (َأ(ُفعْ 

جمـــع (ِمَهــــاد ، (ُمهُـــد ، وفُـــُرش)  رابعهـــا : و للمؤنــــث . الـــذي علـــى (َفَعـــال) (َصـــَناع) 

(َفُعــول) الــذي علــى : (ُصــُنع) جمــع (َصــُنوع) خامســها . و الــذي علــى (ِفَعــال) وِفــَراش) 

  للمذكر.

ــْرح) اح) جمــع لـــ(جُ (أْجــرَ  :وأولهــا  ــال) ل) ، أي (ُفْع ، ، وهــو جمــع قلــةعلــى (أْفَع

ًال) وكان (ُفْعـ"وأمَّا ما كان على ثالثة أحرف  :. قال سیبویه والكثرة منه على (ُفُعول) 

العـدد بنـاء أدنـى . وقـد یجـاوزون بـه (أْفَعـال) العـدد علـى ، فإنه یكسر مـن أبنیـة أدنـى 

ــرونه  ــالٍ  علــى (ُفُعــولٍ فیكسِّ ــٌد وأْجَنــاٌد  :، وذلــك قــولهمو(ُفُعــول) أكثــر ) وِفَع ، وُجُنــوٌد ُجْن

، َراٌح : أجْ ، ولم یقولوا  ُجْرٌح وُجُروحٌ  :و قالوا .، وُبْرٌج وأْبَراٌج وُبُروٌج وُبُروٌد وأْبَراٌد ْرٌد وبُ 

  . )٢(اد"أْقرَ : كما لم یقولوا 

َعـال) أو (فِ ، ُفُعـول) و(،  ةال) للقلـ(أْفَعـجمعهـا (ُفْعـل) ویفهم من قول سـیبویه أّن 

كما لم یقولوا : (أْقـَراد) (ُجْرح) ال تكسر على (َأْجراح) بل على (ُجُروح) للكثرة . ولكن 

مجــيء (أْجــراح) فــي . و قولــه هــذا ُیشــعر بــأن ، بــل قیــل : (ُقــُرود) فــي جمــع (ِقــْرد) 

ا ، وهـذیـذكر أبـو زیـد وأبـو الحسـن تلـك الضـرورة الشـعریة ، ولكن لـم الشعر للضرورة 

فـــي الشــعر وغیـــره . قـــال أبـــو علـــي جمـــع (ُجــْرح) علـــى (أْجـــَراح) یعنــي جـــواز مجـــيء 

ـــَأ: كمـــا لـــم یقولـــوا ْجـــراح َأ :، و لـــم یقولـــوا: "... قـــالوا : ُجـــْرح وُجـــُروح الفارســـي  ، اد رَ ْق

  وأنشد أبو زید :

  بـــهِ  نَ ْســـبلتَ ا ثُ ْیـــحَ  نْ ِمـــ نَ عْ رِّ وُصـــ ىلَّـــوَ 

  

ــــــــــجرَّ مُ   *  ــــــــــأَجْ◌◌ِ  اتٌ َح ــــــــــقْ مَ وَ  احٍ رَ ب   لُ وُت

  

                                     
  . ١٠ – ٩النوادر ص  )١(

  . ٣/٥٧٦الكتاب  )٢(
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، ولـم یسـتعمل جـاء فـي الشـعر للضـرورة  )احأْجـرَ (نَّ إ :یهویجوز على قول سیبو 

  . )١(وا) ونحوه من المرفوض في المنثور "(َضِننُ كما جاء فیه في الكالم 

، كمـــا فـــك اإلدغـــام فـــي علـــى الضـــرورة الشـــعریة أبـــي علـــى الفارســـي وهـــو عنـــد 

 )٢(وهـذا مـا أشـار إلیـه الشـلوبین. غیـر ه في الشعر الو ، وجوز (َضِننوا) لضرورة الشعر

، وٕان جـــاء فـــي ، غیـــر وارد فــي الكـــالم (ُجــْرح) علـــى (أْجـــَراح) نجـــد تكســـیر . ولــذلك 

  لم یذكره غیره وهو نادٌر .من (أْجَراح)  ، وما جاء به أبوزید فللضرورة الشعر 

، وٕاذا عـال) كـــ(َصَنع)و(أْصَناع) (أفْ علـى وجمعـه (َفَعـل) مـا كـان علـى  : وثانیهـا

) و(أْجَبـال) ، و(َجَمـلكــ(َجَبل) علـى (َأْفَعـال) القلـة منـه فجمـع  على (َفَعـل)ن المفرد كا

ُعـول) و(فُ (ِفَعـال) ؛ ألّن الكثـرة منـه علـى في هذا الجمع القلة ، وأراد أبوزید و(َأْجَمال) 

، فإنــك إذا كســرته ألدنــى وكــان (َفَعــًال) : "ومــا كــان علــى ثالثــة أحــرف . قــال ســیبویه 

 .اد وأْجبـاٌل، وأَسـٌد وآَسـْجَمـاُل ، َوَجبـٌل وَأَجَمٌل  :. وذلك قولكال) على (أْفعَ ته بنیالعدد 

: فنحــو ال الِفَعــا فأّمــ ال وُفُعــول).(ِفَعــ، فإنــه یجــيء علــى أدنــى العــدد فــإذا جــاوزوا بــه 

  .)٣(" وُذكورٍ  ُأُسودٍ  :نحوف، وأّما الُفُعول وِجَبال ِجَمال 

علـم أّن ا، كمـا قـال الرضـي : " والمعتـللصـحیح امطرد في للقلة وجمع (أْفَعال) 

: أْجَمــال، و أو غیره،نحــو، فـي األجــوف أْفعالفــي قلتــه:فإنـك تقــول  علــى َفَعــلْ مـا كــان 

  . )٤( ل ..."ُمن وأْجبُ زْ كَأ، أْفُعل نادرًا ْنیاب ، وجاء قلته على أْقَواع ، و َأج،و أْتوا

: كما قال الشلوبین تزم به البل لم یخرج عن القیاس في هذا الجمع أبازید ونجد 

  .  )٥(على أْفَعال قیاسًا""َوَفَعل في القلة 

؛ ألن مـا سـبق كـان ألسـماء رباعیـة فهـي أبنیـة  :وأّما الثالث والرابـع والخـامس 

، وجمــع الكثــرة منهــا و(َفُعـول) ، و(ِفَعــال) ، . واألبنیـة هــي (َفَعــال) فـي االســم الثالثــي 

: "وأّمـا . قـال سـیبویه ، وأبـو الحسـن ب إلیـه أبـو زیـد ، وهذا ما ذهجمیعًا على (ُفُعل) 

ألنـه  ؛بِفعـالٍ فعلـوا بـه مـا فعلـوا علـى بنـاء أدنـى العـدد روه ما كان (َفَعاًال) فإنهم إذا كّسـ

                                     
  . ٢/١٥٣التكملة  )١(

  . ٣/١١١١شرح المقدمة الجزولیة  )٢(

  . ٣/٥٧٠الكتاب  )٣(

  . ٢/٩٥شرح شافیة ابن الحاجب  )٤(

  . ٣/١١١٢شرح المقدمة الجزولیة  )٥(
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،  ةٌ وأْزِمَنـَزَمـاٌن ، وذلك قولك ، إّال أّن أو له مفتوح والتحریك والسكون مثله في الزیادة 

: ُقــُذٌل قلـت ٕاذا أردت بنــاء أكثـر العــدد و  . ةٌ أْفِدنـوَفــَداٌن و  ةٌ أْقذَلـَقــَذاٌل و و  وَمَكـاٌن وأْمِكنـةٌ 

  . )١(وُفُدْن"

، وكــ(َصَناع)جمـع القلـة منهمـا علـى (َأْفِعلـة) و(ِفَعـال) (َفَعـال) ویفهم من هذا أّن 

، و(ُمهُـد) ، و(ُفـُرش) ، على (ُفُعـل) كــ (ُصـُنع) . وجمع الكثرة منهما (ِفراش) ،(ِمَهاد) 

  أشار إلیه أبو زید وأبو الحسن .وهذا ما 

. وذلــك قولــك : : "وأّمــا (َفَعــال) فبمنزلــة (َفُعــول) وقــال ســیبویه فــي موضــع آخــر 

... فــأمر َفَعــال  رٌ بوُصــ ُبورٌ َصــ: ، وكمــا قــالوا  وُصــُنٌع كمــا قــالوا : َجَمــاٌد وُجُمــدٌ َصــَناٌع 

  .)٢(ول"عُ مؤنث فَ  كما ال تدخل في ال تدخل في مؤنثهأال ترى أّن الهاء  .َفُعولكأمر 

، وفـــي عـــدم (ُفُعـــل) فـــي الجمـــع مثـــل (َفُعـــول) ویشـــیر ســـیبویه إلـــى أّن (َفَعـــال)  

، فیقــال : ا مــ(تــاء) التأنیــث ال تــدخل علــى مؤنثیه، أي أنَّ علــى مؤنثهــا دخــول الهــاء 

 علـم أّن ِفَعـاالً ا: "كـذلك قـال ابـن السـراج و . و(َصـُبورة) كـ(َصَناعة)  ) ةة) و(َفُعولَ الَ عَ (فَ 

ـــنَ  :، نحـــوع علـــى (ُفُعـــل) ، وجمـــال تـــدخل الهـــاء فـــي مؤنثـــه بمنزلـــة َفَعـــال ،   الثٌ دِ  ةٌ اَق

التأنیـــث (تـــاء) ال تدخلـــه (ِفَعـــال) مؤنـــث أّن . وفـــي هـــذا الـــنص إشـــارة إلـــى  )٣(وُدُلـــث"

مـا وهذا  والجمع (ُدُلث).ث) بل (ِدالَ  )٤( ة)ثَ الَ : (ناقة ِد◌ِ فال یقال ، و(َفُعول) َفَعال) كـ(

 اقــةٌ : نَ أال تــرى أنــك تقــول  .(َفَعــال) فبمنزلــة "وأّمــا (ِفَعــال) بقولــه : یــه ســیبویه أشــار إل

 َرُجـٌل لَكـاكُ  :. وقـالوا ُكُنـزٌ :لـون ویقو ،  ِكنـازٌ  لٌ َمـجَ  :، وتقول للجمـل العظـیم اللحمِ  ِكَنازُ 

.  ، وُلُكـــكٌ  : ُكُنـــزٌ ، فـــإذا جمعـــت قلـــت ِكَنـــازٌ  :للعظـــیموســـمعنا العـــرب یقولـــون  . اللحـــمِ 

  . )٥(للجمیع " َث ، وناقٌة دالٌث وُدل ِدالثٌ  لٌ مَ له جَ ومث

: "أّمــا مــا الصــیمري، كمــا قــال علــى (ُفْعــل) فــي جمــع (ِفَعــال) ویجــوز التخفیــف 

ــال) بكســر الفــاء فجمعــه فــي أدنــى العــدد  ،  : ِحمــار،وأْحِمرهِعلــة) نحــو(َأفْ كــان علــى (ِفَع

                                     
  . ٣/٦٠٢الكتاب  )١(

  . ٣/٦٣٩المرجع السابق  )٢(

  . ٣/١٩األصول في النحو  )٣(

  سریعة . لسان العرب مادة (دلث) . (دالث): السریع من اإلبل . و (ناقة دالث) : )٤(

  .  ومعنى (ِلكاك) : مكتنز اللحم . لسان العرب مادة (لكك) .   ٣/٦٣٩الكتاب  )٥(
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ــ ــَراش وأْفِرَش ــار ُحُمــر:نحــو، علــى (ُفُعــل)... وجمعــه الكثیــر  ةوِف ، و ِفــَراش فُــُرش،  ِحَم

  و(ُمْهد).(ِمَهاد) و(ُمُهد) علیه یكون و . )١(وُحْمر": ُفْرش ویجوز التخفیف نحو

(َصــُبور) ، والــذي یجمــع علــى (ُصــُنع) عــن (َفُعــول) كـــ (َصــُنوع) قــال ســیبویه و 

فإنـه یكسـر (َفُعـوًال) ما كان و(ُغُفر) : "وأّما (َغُفور) ، و(ُفُخر) وو(َفُخور) ، و(ُصُبر) 

،  وُصـُبرٌ  : َصـُبورٌ ، وذلـك قولـك ع المـذكر یـأو جم، (ُفُعل) عنیت جمع المؤنث على 

فیه المذكر والمؤنث استوى  ةَفُعول صف: "وٕاذا كان الصیمري. وقال  )٢("وُغُدرٌ  غُدورٌ و 

ُصـُبر  نسـاءٌ  :تقـول، ، والجمـع علـى ُفُعـل فیهمـا رجل َصُبور ، وامرأة َصـُبور  :تقول، 

ائـل عَ خاصـة كسَّـروه علـى فَ ، وما كان منه صـفة للمؤنـث  وُغُدرٌ  ورجال ُصُبرٌ  ،وُغُدر 

  . )٣( و ُعُجز..." َعُجوز وَعجاِئزنحو : ، ، وُفُعل 

ال المــذكر والمؤنــث فیــه وبابــه ممــا یســتوي إلــى أّن  (َصــُبور)  الصــیمريوذهــب 

ن (صـبور) وبابـه لــم ، معلــًال ذلـك بقولـه : "أل، وال بـاأللف والتـاء الواو والنـون بـیجمـع 

بالتـاء فیصـیروا ، فكرهـوا أن یجمعـوه بغیر هاء لمؤنث ایجز على ِفْعل ، واستعمل في 

السـالمة بـاأللف ، فعـدل عـن جمـع التأنیث عالمة  إدخالفي الواحد من إلى ما كرهوا 

َفُعــول المعــدول عــن شــریكان فــي بــاب ؛ ألنهمــا المــذكر علیــه ، وُحِمــل للمؤنــث والتــاء 

  .)٤(فاعل"

، ویسـتوي تجمع علـى (ُفُعـل) ، و(َفُعول) ، و(ِفَعال) (َفَعال) ّن إومجمل القول : 

: . قـال ابـن مالـك  همفـرد(هـاء) التأنیـث علـى والمـذكر مـن عـدم دخـول فیهما المؤنـث 

ع) نُ ُصـال) و(ِفَعال) كـ (َصـَناع) و(على (َفعَ جْمعًا لصفة "ومن ُفُعل المسموع أن یكون 

ـــَناع : المـــرأة المتقنـــُة مـــا تصـــنعه النســـاء . و و(ِكَنـــاز) و(ُكُنـــز)  : الناقـــة و والِكَنـــاز الصَّ

  .   )٥( المكتِنزة اللَّحم ..."

فـي جمـع هـذه ولـم یخـالف أبوزیـد العامـة  .(َفُعوَل) ـلـجمـع أنـه إلى قوله وُأضیف 

  . األسماء 

                                     
  . ٤١٧تبصرة المبتدي ص  )١(

  . ٣/٦٣٧الكتاب  )٢(

  . ٤٢١تبصرة المبتدي ص  )٣(

  . ٤٢١المرجع السابق ص  )٤(

  . ٤/١٨٣٦شرح الكافیة الشافیة  )٥(
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 (لَ)  ن    

  : ...جاء في النَّوادر : "وقال َجّبار بن َسْلمى 

ــــــ ــــــحَ  نَّ أَ َوَك ــــــْب◌َ  اً یَّ ــــــ مْ لكُ َق ــــــیَ  مْ َل   وابُ رَ ْش

  

ــــــــــنْ مِ   *  ــــــــــلِ ا بأقْ َه ــــــــــ ٍة◌ٍ َب ــــــــــزُ  نَّ أَج   اقِ َع

ُقُلــب ، ولكــن ْقِلبــة ، والجمـع أالَقلیــب ؛ ألنـه قــال : هـذا یــدل علــى تـذكیر قـال الّریاشــّي   

  . )١(لقلیل"لفي الجمع  وأْرِغفةٍ  َرِغیفٍ جاء به على 

، وهـذا الـذي علـى وزن (َفِعیـل)ة مـن (َقِلیـب) : أنَّ (َأْقِلَبـة) جمـع قلـویرى الّرّیاشـي

الـــذي یجمـــع فـــي القلـــة وجاء بـــه علـــى (َرِغیـــف) مـــذكر،علـــى أّن المفـــرد الجمـــع دلیـــل 

  .على (َأْفِعلة)  ولیسر (ُقُلب) على (ُفُعل) ه یكسَّ ، ولكنّ على وزن (َأْفِعلة) (أْرِغفة) 

 ؛ِفَعـاٍل وُفَعـالٍ لعـدد بمنزلـة افإنـه فـي بنـاء أدنـى ًال یْ عِ قال سیبویه : "وأّما ما كان فَ 

ببنـات بنـات الثالثـة لُتلَحـق یـل عِ التـي فـي فَ لم تجـيء الیـاء  .ة دَّ ألّن الزیادة التي فیها مَ 

فـــي الزنـــة َبْعـــُد ، وهـــو فـــي ُفَعـــال وِفَعـــال لـــذلك ، كمـــا لـــم تجـــيء األلـــف التـــي األربعـــة 

ـــقولـــك  . وذلـــكفهـــنَّ أخـــواٌت ا مـــهوالســـكون مثلُ  .والتحریـــك  ـــٌة ، : َجِرْی ـــٌب و ٌب وَأْجرَب كِثْی

ــ انٌ َبــوَجرْ ، ُرْغَفــاٌن و وأْرِغَفــٌة ،  وأْكِثبـٌة، ورِغْیــفٌ  ، أیضــًا ر علــى (ُفُعــل) ، وُكْثَبـاٌن . ویكسَّ

  . )٢( ُكُثٌب..."و َكِثْیٌب و وذلك قولهم : َرِغْیٌف َوُرُغٌف، وَقِلیٌب وُقُلٌب ، 

، وفــي أّنهــا فــي جمــع القلــة ) ، و(ُفَعــال(ِفَعــال) تشــابه أّن (َفِعــیًال) ویــرى ســیبویه 

ــر (َأْفِعَلـة) جمیعــًا وجمــع القلـة مـنهن  .وفــي الحركـات والسـكنات ، اسـم ربـاعي  . ویكسَّ

. وعلـى (ِفْعـالن)، الء) نحو : (َنِصْیب) و (أْنِصَباء) ، و(َخِمْیس)و(َأْخِمَسا) على (أْفعِ 

. وهـذا مــا ذهــب  )٣( ن)، و(َقِضـْیب) و (ِقضــَبا) نْلَمــاوهـو قلیــل ، نحـو : (َظِلــْیم) و(ظِ 

  . )٧(، وابن یعیش )٦(، وابن السراج )٥(، والمبرد)٤(ريُّ الصیمإلیه 

                                     
، و (القلیــب) : البئــر ، وقیــل : هــي البئــر العادیــة القدیمــة ، لســان العــرب ، مــادة  ١٦٢ – ١٦١النــوادر ص  )١(

  (قلب) . و (الزعاق) : الماء المّر . لسان العرب مادة (زعق) . 

. و(جریــب) : مقـدار معلــوم مــن الطعـام واألرض، وقیــل: هـو مكیــال قــدر أربعـة أقفــزة، وقیــل: ٣/٦٠٤الكتـاب  )٢(

  ع فیه من األرض. وقال ابن درید: "ال أحسبه عربیًا" . لسان العرب مادة (جرب) . الجریب: قدر ما یزر 

  . ٦٠٥ – ٣/٦٠٤الكتاب  )٣(

  . ٤١٩ - ٤١٨تبصرة المبتدي ص  )٤(

  . ٢/٢١٠المقتضب  )٥(

  . ٣/١٧األصول في النحو  )٦(

  . ٥/٤١شرح المفصل  )٧(
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، ولكـن جـاء بـه الشـاعر تجمع على (ُقُلب) ال (َأْقِلبـة) ویرى الّریاشي أنَّ (َقِلْیب) 

فـــي هـــذین الجمعـــین ســـیبویه بینمـــا ذكـــر  .علـــى (َرِغْیـــف) و (أْرِغَفـــة) فـــي جمـــع القلـــة 

: َقـِريٌّ . وقـالوامـا ذكرنـا فإنه بمنزلـة والواو الیاء فأمَّا ما كان من بنات : " (َقِلْیب) قائالً 

كمــا ...  وُجْرَبــانٌ ٌة ْیــٌب وأْجِربــَجرِ : ، كمــا قــالوا أرادوا بنــاء األكثــر وُقْریــاٌن، حــین  وَأقِرَیــةٌ 

  . )١(وأْقِلَبٌة وُقُلٌب"ْیٌب : َقلِ قالوا 

: (َرِغْیــٌف) مثــل و(ُقُلـب) (َأْقِلَبــة) علـى  (َقِلْیـب) تجمــعأّن ویفهـم مــن قـول ســیبویه 

  و(َأْرِغَفٌة) و(ُرُغٌف) .

     ن  (ُل)

ى ، وفتًـ وَصـبيٌّ وثالثـة ِصـْبَیانٍ ،  وثالثة ِغْلَمانٍ  : ُغالمٌ : "... وتقول قال أبوزید 

  . )٢( "وكذلك الجمیع وثالثة ِفْتَیان. 

وَجْمــع القلــة منــه ربــاعي علــى (ُفَعــال) م) اســم ُغــالأنَّ (ویفهــم مــن قــول أبــي زیــد 

، ، والثالثـة تـدل علـى جمـع القلـة ) انٍ مَ لْ غِ  : (ثالثةُ على (ِفْعالن) ؛ ألنه قال (ِغْلمان) 

 ( ـــَتً◌ىو(ِصـــْبَیان) ومثلـــه (َصـــبيٌّ ـــة ) و(ِفْتَیـــان) ، و(َف مـــن هـــذه ، وهـــذا یعنـــي أنَّ القل

  . ة) لَ األسماء لیست على (َأْفعِ 

ِفعــال ؛ ًال) ، فإنــه فــي بنــاء أدنــى العــدد بمنزلــة اَ َعــمــا كــان (فُ ا وأّمــ: "قــال ســیبویه 

ــبــٌة رِ اٌب و أغْ رَ : ُغــوذلــك قولــك  .والضــم بینهمــا شــيء إال الكســر ألنــه لــیس  اٌج رَ ، وُخ

، وذلـك ن) الَ ْعـعلـى (فِ . فإذا أردت بنـاء أكثـر العـدد كسـرته  ثةٌ غِ غاٌث وأبْ و بُ ،  ةٌ جَ رِ أخْ و 

ــغْ وبِ  ان ، وُبغــاثٌ َجــرْ و خِ  اجٌ رَ ُخــ، و  انٌ َبــرْ وغِ  رابٌ : ُغــقولــك  ولــم  . انٌ َمــلْ وغِ  المٌ وُغــ،  انٌ َث

: عــن أن یقولــوا  یــةٍ تْ ِبفِ كمــا اســتغنوا ،  ةٍ َمــلْ غِ : ثالثــة ، واســتغنوا بقــولهم ة َمــلِ أغْ : یقولــوا 

  . )٣(" اءٌ تَ فْ َأ

مـة) لْ فالقلـة مـن (غِ م) عـدا (ُغـالَ لة) عِ (أفْ  :ال)عَ من (فُ ویرى سیبویه أن جمع القلة 

  . مان) للقلة لْ یرى (غِ زید الذي خالفًا ألبي ان) مَ لْ وجمع الكثرة (غِ ة) مَ لِ بدًال من (أغْ 

                                     
  لسان العرب مادة (قرا) .  ، و (قرّي) هو : كل شيء على طریق واحد .٣/٦٠٥الكتاب  )١(

  . ٢٢٦النوادر ص  )٢(

، و (الخراج) : ما یخرج في البدن من القروح . لسان العـرب مـادة (خـرج) . و (ُبغـاث): هـو  ٣/٦٠٣الكتاب  )٣(

  كل طائر لیس من جوارح الطیر . لسان العرب مادة (بغث) . 
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. قـال  )٣(وابـن یعـیش، )٢(الصـیمري، و  )١(: المبـردكٌل مـن وذهب مذهب سیبویه 

أربعة أحـرف وكذلك كل ما كان على  .یل عِ في أدنى العدد كفَ المبرد : "وجمع (ُفعال) 

،  انٌ َبــرْ : غِ فــإذا أردت الكثیـر قلـت .ة ُبـوأذِّ  ابٌ َبـة ، وذُ َبـرِ وأغْ  بٌ راُغــ .حـرف لـین  هوثالثـ

ــفأّمــ . بــانٌ قْ عِ  ــلِ أغْ  :فیــهفیســتغنى أن یقــال الم) ا (ُغ ــلْ بقــولهم : غِ ة َم نهمــا ألدنــى ؛ ألة َم

فــاألجود أن تــرده مــة) لْ رت (غِ حقَّــ، فــإذا یــادة حــذفت الز واحــد إال أنــك العــدد ومجازهمــا 

ة علـى اللفــظ یَمــلَ ة وغُ یَّ بَ ة . و لـو قلــت : ُصـیَ بْ ِصـكــذلك ة ، و َمـلِ یْ غَ :أُ ، فتقــول ائـه نإلـى ب

  . )٤(كان جیدًا"

، ة) َمـلِ (أغْ من القلة یرد إلى بنائه األصلي عند تصغیره م) الَ (غُ ویرى المبرد أن 

الـذي ة) َمـلْ . ولو ُصغر على لفـظ (غِ یة) بْ ، و كذلك (صِ التصغیر قاعدة  تجري علیهو 

إلـــى أنَّ التصـــغیر یـــرد األشـــیاء وهـــذا یعنـــي  .، لكـــان جیـــداً مـــة) لِ غْ (أاســـتغنوا بـــه عـــن 

هم اســتغنوا ة كــأنّ لَمــ. وقــال ابــن یعــیش : "... ولــم یقولــوا : أغْ أصــولها ویــراد بــه القلیــل 

ــلْ عنــه بغِ  ــلْ غِ  ؛ ألنَّ ة َم ــعْ فِ ة علــى زنــة َم فــي  دَّ وربمــا رُ  ،ة ، وهــو مــن أبنیــة أدنــى العــددَل

ــ: فِ . وقــالوا فــي الكثیــر مــة لِ یْ غَ أُ :  یقولــون، إلــى البــاب التصــغیر  اب رَ : ُغــالن نحــو ْع

  . )٥( ان..."مَ لْ الم وغِ ، غُ ان بَ رْ وغِ 

الجمــع وهــو  ،للقلــةن) مــالْ علــى (غِ م) الَ (ُغــالقیــاس ؛ ألنــه جمــع زیــد وخــالف أبو 

  .المستعمل في الكثرة 

 ُ)  ن َ(  

ى اعَ كَ . وُشــــ، وكـــذلك الجمیـــع ات َیــــرَ ابَ حُ  ى وثـــالثُ ارَ َبـــحُ قـــال أبوزیـــد : "وقــــالوا: 

،  اتٌ َیـــوَ الَ ى وحُ وَ الَ : ُحـــوقـــالوا  .وهـــي شـــجرة صـــغیرة ذات شـــوكات ، یَ اعَ كَ وثـــالث ُشـــ

  . )٦("شوكٍ  ذاتُ  شجرةٌ  ىاعَ كَ ل الشُّ ى الجمع،وهي مثوَ الَ والحُ  .اتٍ یَ وَ الَ وثالث حُ 

                                     

  . ٢/٢٠٩المقتضب  )١(

  . ٤١٨تبصرة المبتدي ص  )٢(

  . ٥/٤١فصل شرح الم )٣(

  . ٢/٢٠٩المقتضب  )٤(

  . ٥/٤١شرح المفصل  )٥(

  . ٢١٦النوادر ص  )٦(
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ث سـالم ى) یجمـع جمـع مؤنـالَ َعـ(فُ الذي على زنـة االسم الخماسي یرى أبوزید أن 

ـــــــــل (حُ  ـــــــــارَ بَ و(حُ  )١( ى)ارَ َبـــــــــ، مث ـــــــــاعَ كَ ات) ، و(ُشـــــــــَی ) وىَ الَ ات) ، و(ُحـــــــــیَ اعَ كَ ى) و(ُش

  " .ات) یَ وَ الَ و(حُ 

ــوذلــك : حُ  .یجمــع بالتــاء، فإنــه ى) الَ َعــ: "أمــا مــا كــان علــى (فُ قــال ســیبویه  ى ارَ َب

ــ، ولُ  اتٌ یَ انَ مَ ى وُســانَ مَ ، وُســ اتٌ َیــارَ بَ وحُ  ــ: حَ لــوا . ولــم یقو  اتٌ َیــادَ بَ ى ولُ ادَ َب ى ارَ َبــحَ ر وال ائِ ِب

  .)٢(ة وأخواتها" الَ عَ ة وفَ لَ یْ عِ ، وفَ ة وأخواتها الَ عَ ء وفِ الَ عْ بینها وبین فَ ار؛ لیفرقوا بَ حَ وال 

ــــذي علــــى خمســــة أحــــرف  الثأنیــــث و خامســــه ألــــف ویــــرى ســــیبویه أن االســــم ال

) و ارىَ َبــــ، نحــــو : (حُ فإنــــه یجمـــع بــــاأللف والتـــاء ، ى) عــــالَ ووزنــــه علـــى (فُ المقصـــورة 

ارى) َبـ، وال (حَ ر) ائِ َبـ: (حَ ) ، وال یقـال فـي الجمـع تیاانَ مَ ى) و(ُسـانَ مَ (سُ و، ات) یَ ارَ بَ (حُ 

ــ، وال(حَ  ــعَ ر) بجمــع (فُ ائِ َبــار) ؛ لكــي ال تلتــبس (حَ َب ــعَ (فِ  ، وة) اَل ؛ ألن ة) َلــیْ عِ ) ، و(فَ ةاَل

ة) اَبـــؤَ ذُ ، مـــع جمعـــه بـــاأللف والتـــاء ، كــــ (ل) اِئـــعَ علـــى وزن (فَ ر مـــنهن االســـم المكّســـ

ات) یفَ حِ و(َصـــة) یفَ حِ ، و(َصـــز) ائِ َنـــات) و(جَ ازَ َنـــو(جِ ة) ازَ َنـــ، و(جِ ب) اِئـــوَ ) و(ذَ نااَبـــؤْ و(ذُ 

ى) ارَ بَ . وال (حَ ار)حَ اء) و(صَ رَ حْ كـ (صَ ء) الَ عْ المكسر من (فَ ار) بَ . وال (حَ ف) ائِ حَ و(صَ 

؛  )٣( الى)َبـى) و (حَ لَ بْ ، كــ(حُ ربعـة أحـرف وكـان آخـره ألـف التأنیـثباالسم الـذي علـى أ

  لذلك ذهب سیبویه إلى جمعه باأللف والتاء . 

ى، فقـال سـیبویه ارَ َبـكحُ  رةر ، قال : "وأمـا المقصـو ظنیه وللرضي في تعلیل سیبو 

ى كمـا قیــل فــي ارَ َبــائر وحَ َبـ: حَ إذ لـو قــالوا ؛ إال بـاأللف والتــاء : ال یجمـع مــا هـي فیــه 

ى َلـعْ جمـع فُ بى ارَ َبـوحَ ونحوهـا ، ة الَ عَ بجمع فَ  ائربَ ؛ اللتبس حَ  ىر یْ بَ ر وحُ یِّ بَ : حُ التصغیر 

ع اصِ وَ : وقَ ر یِّ مَ حُ  :بنحو في التصغیر یلتبس  رایَّ بَ ؛ ألن حُ ، وفي التعلیل نظر ء الَ عْ وفَ 

                                     
  (الُحبارى) : ذكر الَخَرب . وقیل : طائر . لسان العرب مادة (َحبر) .  )١(

ـــماَني) : طـــائر واحدتـــه ُســـماناٌة ، وقـــد یكـــون الســـمانى واحـــدًا . لســـان العـــرب مـــادة  ٣/٦١٧الكتـــاب  )٢( ، و (السُّ

لبادى) : طائر على شكل السُّمانى إذا أسفَّ على األرض لبد ولم یكد یطیر حتـى ُیطـار. لسـان (سمن) . و (

  العرب مادة (لبد) .  

و(ذؤابــة) : الناصــیة ، وقیــل : صــبت الناصــیة مــن الــرأس . لســان العــرب ،  ٦١١ – ٣/٦٠٩ینظــر الكتــاب  )٣(

  مادة (ذأب) . 
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كمــا ، الســماع  :، فتقــولبــال فــي الموضــعین ، ولــم یُ  ةَلــاعِ بجمــع فَ فــي الجمــع یلتــبس 

  .)١(ذهب إلیه سیبویه"

ذهـب إلیـه القیـاس الـذي ، ولكنـه  ال یمنـع سـماعي هذا الجمع ویرى الرضي أن 

  ى) كما في التصغیر. ارَ بَ ر) و (حَ ائِ بَ أن یقال : (حَ ى) ارَ بَ في جمع (حُ  )٢(المالكي

. بینمـا ى) ارَ َبـ(حُ والقیـاس فـي جمـع السـماع  ویفهم مما ذهب إلیـه المـالكي جـواز

  . )٤(بن یعیش، وا )٣(، وأبي زید ، وابن السراجسیبویه  :السماع كل منالتزم 

رته وهـــو علـــى خمســـة : "... وذلـــك أنـــك لـــو كّســـذلك قـــائًال لـــابـــن یعـــیش  ویعلـــل

ألف التأنیث ، فإن حذفت من حذف إحدى األلفین  ، ولم یكن بدّ لم یمكن ذلك أحرف 

هــا همــزة ؛ بل، فوجــب ققبــل ألــف اإلفــراد ، ثــم جئــت بــألف التكســیر  انَ مَ وُســ ارَ َبــبقــي حُ 

ــالفــاء مــن جَ ألنهــا وقعــت موقــع ؛ و إال مكســورًا ون یكــ المــا موقــع ألنهــا وقعــت  ،  رٍ افِ َع

، وٕان حــذفت األلـــف ر ائِ َبــصــار حَ فتحریكهــا . واأللــف ال یمكـــن ب خــادِ والــدال مــن جَ 

: كمـا قــالوا  ،ىانَ مَ ى وَســارَ َبـرته قلـت : حَ ، وٕاذا كسَّــى نَ مْ ى و ُسـرَ ْبـحُ األولـى بقـي االســم 

  . )٥(ى"الَ بَ ى وحَ لَ بْ حُ 

ارى) َبــــجمــــع (حُ أن غیرهمــــا مـــن و وزیـــد ي وأبــــلـــى رأى ســــیبویه إوتمیـــل الباحثــــة 

  ما ذكر . ل؛ باأللف والتاء وأخواتها 

)  ن  َ (  

  :: "وقال ضمرة بن ضمرة النهشلى جاء في النوادر 

  الحٍ َصــــــــبِ  الَّ إِ  انَ َمــــــــعْ النُّ  رَ ُكــــــــذْ أَ  نْ َلــــــــفَ 

  

  اَمــــــــعُ نْ وأَ  اً دیّ ي َیــــــــدِ ْنــــــــعِ َلــــــــُه  نَّ إِ َفــــــــ  * 

  . )٦("ةٍ دَّ وهو جمع شِ  هُ دَّ : أشُ كما قالوا ة مَ عِ واألنعم جمع النّ ...   

                                     

واِصع) : مفردهـا (قاصـعة) : وهـي الضـخمة تشـبع العشـرة. ، و (قَ  ١٦٦ – ٢/١٦٥شرح شافیة ابن الحاجب  )١(

  لسان العرب مادة (قصع) . 

هــ ، مـن آثـاره (حاشـیة علـي األجرومیـة) . ترجمتـه فـي ١١٤٥هو محمـد األمـین المـالكي ، نحـوي ، ولـد سـنة  )٢(

  . ٢/١٦٦. ورأیه في شرح شافیة ابن الحاجب  ٣/١٤٦معجم المؤلفین 

  . ٣/٢٦األصول في النحو  )٣(

  . ٥/٦٢شرح المفصل  )٤(

  و (الجخادب) : الضخم الغلیظ من الرجال والجمال . لسان العرب مادة (جخب).  ٥/٦٢المرجع السابق  )٥(

  . ٥٤ – ٥٣النوادر ص  )٦(
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ــعْ مــن (فِ ل) ُعــفْ وهــي (َأ ،م)ُعــنْ ة) علــى (َأَمــعْ جمعــت (نِ  المختــوم بتــاء التأنیــث ، ة) َل

وذلك قلیل  ،ل) عُ فْ على (َأة لَ عْ : "وقد كسرت فِ ، وهذا ما قاله سیبویه وهو جمع تكسیر 

  . )١("دٌّ شُ ة وَأدَّ وشِ  مٌ عُ وأنْ  ةٌ مَ عْ نِ  :قالوا .لیس باألصل ، عزیز 

 .)٣(والرضـي،  )٢(وهذا ما ذهب إلیه ابن یعیشأي أن هذا النوع من الجمع قلیل 

، م ُعـنْ ة وَأَمـعْ : نِ مـن ذلـك قـولهم ... و بقولـه : "إلى تعلیل هـذا الشـذوذ وذهب ابن جني 

، إال اء وٕان حـذفت والتـ.  )٤(حـذف التـاء" جـاء ذلـك علـىفي قول سیبویه:  دُّ ة وأشُ دَّ وشِ 

  . ل) عَ فْ ال یجمع على (َأل) عْ بوزن (فِ ) اً مَ عْ ؛ ألن (نِ قى قائمًا یبالمفردة أن الشذوذ في 

، قــائًال : فقــط أتــى فــي هــاتین المفــردتین إلــى أن هــذا الجمــع  الصــیمريوذهــب 

وهـذا قـول ،  شـدَّ ة وَأدَّ م ، وِشـُعـنْ ة وَأَمـعْ ، قـالوا : نِ في حـرفین ل عُ فْ ة على َألَ عْ فِ "وقد جمع 

: الســـیرافي وقـــال  . )٦(جمـــع ال واحـــد لـــه" أشـــدُّ : "عبیـــدة وقـــال أبو .  )٥(ســـیبویه والفـــراء"

 دَّ ًا جمـع َشـدَّ : "أشُ  إلى أنَّ وذهب الرضي .  )٧(")قد(أ قدَّ  :كما قال ،  دَّ وأشُ  دَّ "القیاس شَ 

 دّ وال ِشــ دَّ ُشــعمل ،  ولــم یســتب ؤُ ب وأذْ ئْ كــذِ  دَّ ِشــ، أو جمــع  لــبُ كْ ب وَأْلــكَ كَ ، فــي التقــدیر 

عبیـــدة بـــأن أبو . و هـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه  )٨(واحـــده"یســـتعمل  لـــمجمعـــًا كأبابیـــل ، فیكـــون 

ة) جمعـت علـى َمـعْ أن (نِ لة ظهـر لـي فـي هـذه المسـأیلـه . و ممـا  ) جمع ال واحـددّ شُ (َأ

. ولسـت اسـتبعد  )٩(عـیشخفـض الة) مَ عْ . فـ(النِّ بناء المعنى فیها حمًال لها على م) عُ (أنْ 

؛ ألن  )١٠(ةَعـــمعنـــى الدّ بمعنـــى التأنیـــث فـــي (نعـــیم) جمعهـــا قـــد حمـــل علـــى ن یكـــون أ

                                     
  . ٥٨٢ – ٣/٥٨١الكتاب  )١(

  . ٥/٢٣شرح المفصل  )٢(

  . ٢/١٠٤شرح شافیة ابن الحاجب  )٣(

  . ٢/٢٢٣الخصائص  )٤(

  . ٤١٤تدي ص تبصرة المب )٥(

  . ٥/٢٣شرح المفصل  )٦(

  . ٤١٤تبصرة المبتدي هامش ص  )٧(

  . ٢/١٠٤شرح شافیة ابن الحاجب  )٨(

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، لإلمــام محمــد مرتضــى الحســیني الواســطي الزبیــدي ، دار الفكــر، بــدن  )٩(

  طبعة وتاریخ ، مادة (نعم) ، والقاموس المحیط مادة (نعم) . 

  العروس مادة (نعم) ، والقاموس المحیط مادة (نعم) . تاج  )١٠(
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، ومـــا حكـــاه  )١(. ولكـــن ذهـــب كـــل مـــن ابـــن یعـــیشبمعنـــى واحـــد ة) َمـــعْ و(النِّ (النعـــیم) 

س ، ؤْ : "یـوم ُبـ، كمـا یقـال على القیاس جمع (نعم) أن (أنعم) إلى الرضي عن المبرد 

) دَّ (أُشــ وأنَّ  .الرضــي عــن المبــرد وهــذا مــا حكــاه . )٢(م"ُعــس وأنْ ؤُ والجمــع أْبــ ، مْعــویــوم نُ 

  .)٣( )) و(أقدَّ دَّ كـ (قَ جمع (َشدَّ) 

  تذ  ث   سو  

  جاء في النوادر : "وقال ضمرة بن ضمرة النهشلى:

  حٍ الِ َصــــــــبِ  إالَّ  انَ َمــــــــعْ النُّ  رَ ُكــــــــذْ أَ  نْ َلــــــــفَ 

  

  اَمــــــــعُ نْ أَ ًا وَ یَّ دِ ي َیــــــــدِ ْنــــــــعِ  هُ َلــــــــ نَّ إِ َفــــــــ  * 

یــب لِ : الكَ كمــا قــالوا  )،یــلعِ فَ (جماعــة الیــد علــى  ... والیــديّ  وأیــدٍ  : جمــع یــدٍ  ... ویــديٌّ   

  . )٤("يادِ وهو یرید األیَ ن ئیِ والضَّ 

العـدد ، ر علـى بنـاء أدنـى ّسـفإنـه إذا كُ ًال) ْعـ(فَ : "أمـا مـا كـان أصـله قال سیبویه 

ر على العدد كسّ ر على بناء أكثر سّ ن كُ ، وإ  دٍ وأیْ  دٍ یَ  نحو :، وذلك ل) عُ فْ كسر على (َأ

ـــدِ  :، وذلـــك قـــولهم عـــول) وفُ ، ال َعـــ(فِ  ـــ(َأأن  :یـــرى ســـیبویهو .  )٥( ..."يٌ ِمـــودُ  اءٌ َم دي) ْی

  .) (یَد◌ٍ تجمعان على و(ید) جمع قلة لـ (ید)،بینما یرى أبوزید أن (أیدي) 

 : "ویــدي جمــع یــد ، وهــو فعیــل ، مثــل : كلــب وكلیــب، وعبــد )٦(يوقــال ابــن بــرّ 

لجــاز فیــه  ،وًال فــي األصــلُعــفُ ًا) فــي قــول الشــاعر : (یــدیّ  یــديّ لــو كــان و قــال : وعبیــد، 

علـــى وزن ) يّ دِ أي لـــو كـــان (َیـــ.  )٧(والكســـر ، قـــال : وذلـــك غیـــر مســـموع فیـــه"الضــم 

، ویعنـي بـذلك األسـماء ) ديّ و(ِیـ) يّ (ُیدِ والكسر ، في األصل لجاز فیه الضم ول) عُ (فُ 

                                     
  .  ٥/٢٣شرح المفصل  )١(

  .  ٢/١٠٤شرح شافیة ابن الحاجب  )٢(

  .  ٥/٢٣شرح المفصل  )٣(

  . ٥٤ – ٥٣النوادر ص  )٤(

  . ٣/٥٩٧الكتاب  )٥(

بالعربیــة . لــه: هـــ ، ونشـأ بمصــر . كــان عالمـًا ٤٩٩هـو عبــداهللا بـن بــري بــن عبـدالجبار المقدســي . ولــد سـنة  )٦(

هـــ . ترجمتــه فــي بغیــة الوعــاة ٥٨٢(شــرح شــواهد اإلیضــاح) ، و (غلــط الضــعفاء مــن الفقهــاء) ، مــات ســنة 

  . ١١١ – ٢/١١٠، وٕانباه الرواة  ٢/٣٤

  لسان العرب مادة (یدي) .  )٧(
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: مثـل هضـم أولهـا وكسـر فیجوز فیهـا ، المذكر السالم جمع وألحقت بالتي حذفت المها 

  .)١( لین)ین وُق◌ِ بِ ون) و(ُث◌ِ نُ ون وسُ ئُ وحكي (مُ  )مئین(

، وجمـع خاصـة جمع في النعمة ) يّ دِ و(یَ ) يّ دِ أن (یُ وذكر صاحب لسان العرب 

ـــ. د) ْیـــ(َأد) (َیـــ  تصـــطنعه : "والیـــد : النعمـــة واإلحســـان ) جمـــع الجمـــع حـــین قـــال ادٍ و(أَی

إنالـة بالیـد واإلعطـاء  ،باإلعطـاءدًا ؛ ألنها إنما تكون سمیت یَ ، وٕانما عة نیِ ة والصَّ نَّ والمِ 

  . )٢(في النعمة خاصة" يّ دِ و یَ  يّ دِ جمع الجمع ، و یُ  وأیادٍ  .الجمع أید و ، 

: "وقـال رجـل مـن ، قـائًال جمـع لــ(ید) أّن (أیـادي) آخر في موضع وذكر أبوزید 

  یع :قحاتم ن: قال أبو یع فَ نُ واسمه ، بني عبد شمس جاهلى 

ــــــــــــأَ  ــــــــــــكَ ًا فَ احــــــــــــدَ ا وَ مَّ   يِلــــــــــــثْ مِ  اكِ َف

  

ـــــــــفَ   *  ـــــــــٍد تَ لِ  نْ َم ـــــــــحُ وَ طاَ ی ـــــــــا األَ َه   يادِ َی

  . )٣(بها ، واألیادي جمع ید" ىرامها األیادي : أي تَ حطاو ت  

(الم) الكلمــة ، وال عالمـة فیهـا للتأنیــث محـذوف منهـا و(یـد) مـن بـاب األســماء ال

ة یَّـدَ : یُ  " ... ومن ذلك یدٌ : علي ، قال أبو منها حذف  ت مارددرت رت أو حقّ وٕاذا كسّ 

ال نعــرف لهــا و كلمــة نــادرة وقــال أیضــًا : "(یــد)  . )٤(والــنعم"فــي الجارحــة  وأیــادٍ  وأیــدٍ  ،

: قـولهم  علـى ذلـكیـدلك والعـین دال والـالم أیضـًا یـاء الفـاء منـه یـاء  أنَّ ، وذلك نظیرًا 

كمـــا ظهـــرت الـــواو  ،یـــد فـــي اشـــتقاق الفعـــل مـــن، فظهـــرت الـــالم الســـاقطة یـــدیت إلیـــه 

ویفهـم مـن نـص  .)٦(")٥(َوإِْذ َغـَدْوَت ِمـْن َأْهِلـكَ في قولـه تعـالى :  )غد(من المحذوفة 

ـــد)  يعلـــ يأبـــ أي : والـــنعم  .ةحـــجمـــع فـــي الجار ) و(أیـــادٍ ، د) : (أْیـــاألول أن جمـــع (ی

، قـائًال  یـدز أبو شـده ما أن أبوعلي أنشد –(أیادي)  –على ذلك الجمع  . والدلیل العطاءِ 

  .)٧(لخ"إ... : وأّما واحدًا فكفاك مثلي"وأنشد أبو زید : 

                                     
  . ١/٥٥شرح األشموني  )١(

  لسان العرب مادة (یدي) .  )٢(

  . ٥٦النوادر ص  )٣(

  .  ٢/١٦١التكملة  )٤(

  ) من سورة آل عمران .١٢١آیة ( )٥(

  . ٢/١٦١التكملة هامش  )٦(

  . ٢/١٦١المرجع السابق  )٧(
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ریـد بهـا أإذا أّن (ید) تجمع علـى (أیـد) عن أبي عبیدة  )١(الجرميعمر أبو  وحكى

األخفــش عــن الخطــاب أبو ه اورد .جمــع علــى (أیـاد) إذا أریــد بهــا المعـروفت، و العضـو 

مــا یل ، وذلــك مــن خــالل صــدون تفأیــاد) تجمــع علــى (أن (یــد) ، وأوضــح هــذا بــدلیل 

 و: ســمعت أبــا عمــر : قــال الجرمــي : "ســمعت أبــا عبیــدة یقــول ورد فــي الــنص التــالي 

 ، )أیـد( (له عندي أیاد).وٕاذا أرادوا جمع الید قـالوا:، قالوا :: إذا أرادوا المعروف یقول 

  قول عدي :عمر ألم یسمع أبو  :، قالألبي الخطاب ذلك فذكرت 

  ْـ یــــــــفـــــــي أیادِ  تْ َلـــــــمَّ أَ ا تَ ا َمـــــــهَ اءَ َســـــــ

  

ــــــــ  *  ــــــــَوأَ  اَن ــــــــلــــــــى األعْ ا إِ نَ افُ یَ ْس   ")٢(اقِ َن

ــنعم العضــو  بمعنــى(الیــد) لــم یفصــل ونجــد أبــا زیــد    ، ، أو بمعنــى المعــروف وال

أتـــى بهـــذا . وابـــن جنـــي دون تفصـــیل وهـــو (األیـــادي) (الید) ـلـــ جمـــع واحـــدبٕانمـــا أتـــى و 

أیـد ال . فأّمـا البتـة  أیـدٍ  :وا فیهـاضو ، قـالهي الع: "...وكذلك الید التي قائًال التفصیل 

وأورد .  )٣(وعلـى أّن (أیــاٍد) أكثــر مـا تســتعمل فــي الـنعم ال فــي األعضــاء"یــد ، تكسـیر 

، ابـن یعـیشالـنعم . وهـذا مـا ذهـب إلیـه جمع یراد به أنَّ (أیادینا) عدي على ما أنشده 

 )٥(ابــن یعــیش . وأورد ")٤( تجمــع علــى (أیــٍد)الجارحــة التــي هــي (الیــد)  ـقــائًال : "... فــ

،  )٦(َفـاْقَطُعوا َأْیـِدَیُهَما، ومنهـا قولـه تعـالى : تدل علـى ذلـك من الذكر الحكیم آیات 

ُأوِلــــــي اْألَْیــــــِدي : قولـــــه تعــــــالىو ،  )٧(َأْم َلهُــــــْم َأْیـــــٍد َیْبِطُشــــــوَن ِبَهــــــا: قولـــــه تعــــــالىو 

لما كان أمثلة أقل العدد هو من ، و وقال : "جمعوا (یدا) على (أفعل) .  )٨(َواْألَْبَصارِ 

  .   )٩("واحده (فعًال) 

                                     
هو صالح بن إسحاق ، أبوعمر الجرمي . فقیه ، ونحـوي ، ولغـوي . أخـذ اللغـة عـن أبـي زیـد وطبقتـه ، وعـن  )١(

بـي عثمـان المـازني سـببًا األصمعي . كان ورعًا صحیح االعتقاد ، من أهل البصـرة وسـكن بغـداد . كـان مـع أ

 ٢/٥٧هــ . ترجمتـه فـي شـذرات الـذهب ٢٢٥في إظهار كتاب سیبویه ، له كتب وتصانیف كثیرة . مات سنة 

  . ٨٣ – ٢/٨٠، وٕانباه الرواة 

  . ٥/٧٤شرح المفصل  )٢(

  . ١/٢٦٨الخصائص  )٣(

  . ٥/٧٤شرح المفصل  )٤(

  . ٥/٧٤المرجع السابق  )٥(

  ة . ) من سورة المائد٣٨آیة ( )٦(

  ) من سورة األعراف . ١٩٥آیة ( )٧(

  ) من سورة ص . ٤٥آیة ( )٨(

  .٥/٧٤شرح المفصل  )٩(
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   .ل) عُ فْ (َأوالجمع منه على ل) عْ (فَ  هقلة مفردأي هو جمع 

: ، قـال(یـد) التـي مفردهـا  )دٍ إلى أّن (أیادي) جمـع الجمـع لــ(أیْ وذهب ابن یعیش 

ب بالضــــرو ، واإلیــــذان فــــي التكثیــــر یجمعــــون الجمــــع ، إذا أرادوا المبالغــــة "... وٕانمــــا 

، جمــع القلــة . وقـد جــاء فــي علـى تشــبیه لفــظ الجمــع بالواحــد مــن ذلــك النــوع المختلفـة 

، فــإذا أریــد الكثــرة لداللتــه علــى القلــة ، وهــو فــي جمــع القلــة أســهل وفــي جمــع الكثــرة 

جمعـوه ، فلمـا أریـد بـه التكثیـر جمـع قلـة أّن (أیـدي) . ویرید بقولـه هـذا  )١(جمعوه ثانیًا"

قـائًال ، ) (الیدشاهدًا على جمع ما أنشده أبو زید ابن یعیش  وأورد. (أیادي) مرة ثانیة 

فـي جمـع (َوْطـب) ، ، ب)طُـوْ . وقـالوا : (َأعلـى (األیـادي) : "قال أبوزید : جمع (الیـد) 

. وشـــبه (أیـــادي)  )٢(فجمعـــوا الجمـــع"ب) ، اِطـــوَ قاء اللـــبن خاصـــة ، وقـــالوا : (َأوهـــو ِســـ

، وكلـه جمــع ل) ْعــعلـى وزن (فَ ب) ْطــي مفـرده (وَ الــذب) طُـوْ جمـع للجمــع (َأب) اطِ وَ بــ(َأ

جمعــًا داًال جمــع الجمــع ولیســت (أیــادي) یــرى أنَّ ابــن یعــیش وعلــى هــذا فــإن  .لجمــع ا

ــا أبوزیــد المعــروف والــنعم علــى  جمـــع یــدل علــى أّن (أیــادي) ، وهــذا فلــم یفصــل . أمَّ

  .عن داللتها عامة بغض النظر لـ(الید) 

ــا الباحثــة  وغیرهمــا مــن أّن ، وابــن یعــیش  ،ابــن جنــيذهــب إلیــه فتمیــل إلــى مــا أمَّ

. في غیر موضع الكریم أتى بذلك التي هي العضو، ألن القرآن جمع لـ(الید) (أیدي) 

إلـى ، ولكـن الباحثـة تمیـل  واردٍ بمعنى النعم والمعروف  فاستعمالها مجاز(أیادي) وأّما 

أدنـى  ة: "أّمـا أبنیـه سـیبویه المثل (أواِطب) ، وهذا ما قیراد به الكثرة أنها جمع للجمع 

) ةَلـعِ ، و(أفْ ل) َعـ(أفْ  ةزنبال) عُ (أفْ ؛ ألن ل) اعِ فَ (َأعلى ل) عُ فْ وَأ لةَ عِ فْ منها (َأر العدد فتكسّ 

ـــال) اًال) َعـــفْ (َأ) ، كمـــا أنَّ ةَلـــعَ فْ بزنـــة (َأ ب ، وأْوطُـــٍد وأیـــاٍد : أْیـــ. وذلـــك نحـــو بزنـــة (ِإْفَع

  . )٣(وأَواِطب"

  

  

  

                                     
  . ٥/٧٤شرح المفصل   )١(

  . ٥/٧٥المرجع السابق  )٢(

  . ٣/٦١٨الكتاب  )٣(
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  املبحث الثاني

  ا التصحيحمجع

َ) ن مث اؤا َ(   

ة وثــــالث َیـــبْ ، ... وظَ ات َبـــلْ ثـــالث كَ و  ةٌ بــــلْ : "و قـــالوا : ... وكَ جـــاء فـــي النـــوادر 

: هكـذا وقـع  . قـال أبوالحسـن، وهـي الظبـاء كمـا تـرى اء مـن الـثالث فتحـوا البـ اتٍ یَ بَ ظَ 

فـي هـذا وغیـره ثـالث  بإسـكان الـالم ، والمحفـوظ عـن العـربات َبـلْ ثالث كَ : في كتابي 

ــاٍت  . یقولــون : الموصــوف والصــفة ؛ لیفصــلوا بــین : ثــالث تمــرات ، كمــا یقولــون َكَلَب

؛ لخفـــة ویحركـــون فـــي االســـم  َخْدلـــٌة وَخـــْدالت ، وَجـــارٌة وَجـــاَراٌت فیســـكنون فـــي الصـــفة

  . )١(الصفة ثانیة"وكانت ل أوّ ، إذ كان االسم وثقل الصفة  االسم 

علـــى وزن ة) أســماء ثالثیــة َیـــبْ و(ظَ ة) َبــلْ (كَ : كــًال مــن  ویفهــم مــن هــذا القـــول أنّ 

بإسـكان العـین ت) الَ ْعـات) علـى وزن (فَ َبـلْ (كَ ة) َبـلْ مـن (كَ وجمع المؤنـث السـالم  .ة)لَ عْ (فَ 

ات) َیـبَ (ظَ ة) َیـبْ . وجمـع (ظَ بفتح العین عنـد سـائر العـرب ات) بَ لَ (كَ و ،عند أبي الحسن 

، لخفتـه وثقـل الصـفةالعـین فـي جمـع االسـم ركـت . وحبفتح العین ت) الَ عَ على وزن (فَ 

  .لصفة ااالسم غیر ا و بین للفرق بینهالعین عند الجمع؛ سكان إإذ فیها 

ــعْ الــذي  علــى وزن (فَ جمــع المؤنــث الســالم مــن االســم وذهــب النحــاة إلــى أن  ة) َل

 :وجمعت الصفة على (َفْعَالت) بإسكان العین. قال ابـن یعـیشبفتح العین ، ت) الَ عَ (فَ 

، )ةَنـفْ جَ (و )ةعَ ْصـقَ (كــ ة َلـعْ بـوزن فَ الثالثیـة المؤنثـة األسـماء مـن هـذه كـان  اعلم أن مـا"

، ات) عَ َصـقَ ( و )اتَنـفَ نحـو : (جَ  أبـدًا إذا كـان اسـمًا تفـتح العـین منـه فـي الجمـع فإنك 

، ات رَ َمـــ: ثَ لـــون ویقو فیفتحـــون عـــین االســـم ، بـــین االســـم والصـــفة فرقـــوا بـــذلك كـــأنهم 

 ة وحــاالتٍ لَ هْ لــة َســاح، و الت دْ َخــ ، وجــوارٍ ةَلــدْ : جاریــة خَ قولــون فی، ة الصــفویســكنون 

، ، فإمـا اسـمًا وٕامـا صـفةة َلـعْ . وقال ابن عصـفور : "وٕان كـان علـى وزن فَ  )٢(ت"الَ هْ سَ 

، ت الَ دْ َخـو ات ، مَ خْ : َضـنحـو  ،سـاكنةوأبقیـت العـین العالمتین  ألحقتفإن كان صفة 

، ففــتح ... وأمــا غیــر ذلــك مــا معتــل العــین أ... و  ، فإمــا مضــعفاً ... وٕان كــان اســمًا 

                                     
  . ٢١١النوادر ص  )١(

  . ١٠/٢٨شرح المفصل  )٢(
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: ابــن النحـاة مــنهم ذهــب إلیــه  . وهــذا مـا )١(ضــرورة"وال یجــوز اإلســكان إال فـي العـین 

  وغیرهم. )٤(، وأبوحیان )٣(، والطبري )٢(غئالصا

ســكانها مــن الصــفة عنــد إ ، و مــن االســم فــتح العــین لاألنبــاري وعلــل أبوالبركــات 

بفــتح الفــاء وســكون ة) َلــعْ العــین مــن (فَ فلــم و جــب تحریــك قیــل:  بقولــه : "فــإنالجمــع ، 

ـــــفَ ، نحـــــو (جَ العـــــین فـــــي الجمـــــع  ت الَ دْ (َخـــــ، وســـــكنت فـــــي نحـــــو : ات) عَ َصـــــقَ و ات، َن

بفـتح الفـاء وسـكون العـین تكـون اسـمًا غیـر ة) َلـعْ (فَ  ألنَّ  :قیـلة) ؟ َلـعْ من (فَ ات) بَ عْ وصَ 

ــفْ ، نحــو (جَ صــفة  فحركــت ، ة) بَ عْ لــة ، وَصــدْ (خَ حــو : وتكــون صــفة ن، ة) عَ ْصــقَ و ة ، َن

للفرق بینهما وبـین ات) عَ صَ ات ، وقَ نَ فَ (جَ : نحو ، صفة العین منها إذا كان اسمًا غیر 

مـن كـان االسـم أولـى بالتحریـك : فلـم ات) . فـإن قیـل بَ عْ ت ، وَصـالَ دْ نحو : (َخـالصفة 

بالتحریـك  ى االسـم أولـإنمـا كـان  :قیـل ن الفـرق حاصـًال ؟ ا، وكـالصفة وهـال عكسـوا 

فلمـا كـان االسـم أقـوى ، ألن االسم أقوى وأخف ، والصفة أضعف وأثقل من الصفة ؛ 

. وهـذا مـا ذهـب إلیـه  )٥(مـل"ح، كان االسـم للتحریـك أ، والصفة أضعف وأثقل وأخف 

ألن الصـفة ؛ لخفـة االسـم وثقـل ؛ وسـكنوا النعـتوٕانما فتحـوا االسـم قائًال : "ابن یعیش 

فصــار عًال نــه ال یقتضــي فــاأثقــل مــن االســم؛ أل، والفعــل فعــل الصــفة جاریــة مجــرى ال

إال فـــي ضـــرورة ســـكانه إ، وال یجـــوز كـــان أثقـــل مـــن االســـم فلـــذلك ؛ كالمركـــب منهمـــا 

  . )٦(الشعر"

االســم یكــون مفتــوح العـــین ، هــذه النصــوص عرفنــا أن الجمــع مــن ومــن خــالل 

وهــي  ،ات)َبـلْ ن (كَ الجمـع مـأسـكن عـین ، ولكـن نجـد أبـا الحســن والصـفة سـاكنة العـین 

، ، وقــد وقــع هــذاالعــرب فــتح العـین  عــنوالمعـروف ، إذ الواجــب علــة تــذكر اسـم دون 

  .في غیر الضرورة ، وأوقعه أبوالحسن ولكن لضرورة الشعر 

                                     
  . ٢/٢٥٢المقرب  )١(

  . ١/٢١٢اللمحة في شرح الملحة  )٢(

  . ٢/٤٤البیان جامع  )٣(

  . ١/٢٧٥ارتشاف الضرب  )٤(

  . ٣٢٦ – ٣٢٥أسرار العربیة ص  )٥(

  . ١٠/٢٨شرح المفصل  )٦(
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  : )١(، قول ذي الرُّمةلضرورة الشعر في جمع االسم وما أسكن 

  هِ لِبـــــــقَ  اءَ حَشــــــأَ  نَ دْ وَّ َعــــــ رٌ َكــــــذِ  تْ تَــــــأَ 

  

  )٢(لِ اِصــفَ ى فــي المَ وَ الَهــ اتُ َضــفْ رَ ًا وَ وَقــفُ خُ   * 

العـین  بفتح الفاء وسـكونة) لَ عْ أنَّ (فَ ، وقد ُعلم ة) ضَ فْ جمع (رَ ات) ضَ فْ (رَ  :والشاهد فیه  

ضــًة) ، و(رفْ عنــد الجمــع بــاأللف والتــاء یجــب فــتح عینهــا ال صــفة إذا كانــت اســمًا ، 

  شيء . مصدر لیس فیه من معنى الوصفیة 

  قول الشاعر :، عر الشومما أسكن لضرورة 

ــــــمِّ حُ وَ  ــــــزَ  تُ ْل ــــــ اِت رَ ْف ــــــتُ قْ طَ أَ ى فَ حَ الضُّ   اَه

  

  )٣(انٍ دَ َیــــــ ِشــــــيِ العَ  اِت رَ ْفــــــَز◌َ الي بِ َمـــــوَ   * 

ــ(زَ ورود : الشــاهد فیــه    ــ، ومفردهــا (زَ مــرتین بإســكان الفــاء ات) رَ ْف علــى وزن ة) رَ ْف

ن وروى ابــــ .الشــــعر  لضــــرورة ن لكــــن ســـكّ . ، والقیـــاس فتحهــــا ، وهــــي اســــم ة) َلـــعْ (فَ 

  أّنها لغة . )٤(یعیش

ــلْ (كَ وعلــى هــذا فــإن إســكان  ــم یــذكر  .لغــةمــن بــاب أنهــا ات) َب أبوالحســن ولكــن ل

  ذلك.

                                     
هـــ . شــاعر مــن فحــول الطبقــة الثانیــة فــي ٧٧هـو غــیالن بــن عقبــة بــن نهــیس بــن مســعود العــدوي . ولــد ســنة  )١(

األطــالل، یــذهب فیــه  عصــره، كــان شــدید القصــر یضــرب لونــه إلــى الســواد ، أكثــر شــعره تشــبیب وبكــاء علــى

هــ . ترجمتـه فـي ١١٧مذهب الجاهلیین . عشق َمیَّة المنقرّیة واشتهر بها . له دیوان شعر ضخم . مات سنة 

  . ٢/٥٣١، والشعر والشعراء  ١/١٠٦خزانة األدب 

مـــة فـــي دیوانـــه ، ناشـــره : المكتــب اإلســـالمي للطباعـــة والنشـــر ، بیـــروت ، ط  )٢( هــــ/ ١٣٨٤(  ٢البیــت لـــذي الر�

ْدَن َأْحَشاَء َقْلِبِه . وفـي شـرح المفصـل  ٥٧٨م)، ص ١٩٦٤ ، وأسـرار  ١٠/٢٨. وروایة صدره : َأَبْت ِذَكٌر َعوَّ

  .  ٢/١٧١،  ١/٥٦، والمحتسب  ٣٢٦العربیة ص 

وأحشاء قلبه : جمع حشى ،كأنه أراد ما بین الجنبین ، الشتمال الخفقان على جمیع ذلـك . ورفضـات : جمـع   

  . ٣/٤٢٤كسر والحطم . خزانة األدب رفضة ، ویعني ال

، وألعرابي من بنـي عـذرة فـي  ١/٨٦، والدرر اللوامع ،  ٣/٣٨البیت لعروة بن حزام العذري في خزانة األدب  )٣(

، وزفـرات  : جمـع زفـرة  ٢/٥٢، وبـال نسـبة فـي المقـرب  ٤/٥١٩، والمقاصـد النحویـة ٢/٢٩٨شرح التصریح 

وأضـــاف (الزفـــرات) إلـــى وقتـــین أولهمـــا : أول النهـــار، واآلخـــر: آخـــر  مـــن زفـــر یزفـــر إذا خـــرج نفســـه بـــأنین ،

النهار، ألن من عادة المتیم أن یقوى الهیام فیه في هذین الوقتین ولهـذا ینقطـع عـن األكـل ؛ ألّن األكـل غالبـًا 

اصـــد مــا یكــون فــي هـــذین الــوقتین . فأطقتهــا مـــن اإلطاقــة ، وهــي القــدرة . وأراد بقولـــه: (یــدان) : القــوة. المق

  . ٥٢٠ – ٤/٥١٩النحویة 

  . ١٠/٢٨شرح المفصل  )٤(
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جمـع المؤنـث السـالم ، یسكنون عـین لبني قیس إلى أنها لغة  )١(وذهب ابن جني

؛ ة) َیـبْ مـن (ظَ ات) َیـبْ ، نحو: (ظَ إذا كان معتل الالم ة) لَ عْ على وزن (فَ من االسم الذي 

مــن ت) الَ ْعــســكنوا عــین (فَ ؛ ولــذلك هها بالصــفة یشــبت،  )٢(ك عنــد ابــن مالــكذلــوعلــة 

  .األشهر ، ولكن الفتح هو الت) هْ و(َأل) هْ (َأاالسم نحو 

مــن ات) َضـفْ و(رَ ، ات) رَ شْ كــ(حَ إذا كانـت مصـدرًا ت) الَ ْعـ(فَ أّن  )٣(حیـانوذكـر أبو 

. قـال یوصـف بـه  مصـدر قـدال هـا تشـبیهًا لهـا بالصـفة ؛ ألن، تسكن عینقول الشاعر 

ات َضــفْ ، ورَ العــتالل الــالم  ات ؛َضــفْ أســهل مــن رَ ات َیــبْ : ظَ : "قــال أبــوالفتح حیــان أبو 

ة، ففـي جمعهـا َبـلْ : امـرأة كَ . فكـذا قیـل ألن المصـدر یشـبه الصـفة  ؛ات رَ َمـأسهل مـن ثَ 

ة َلـعْ مـن فَ وأصـحابنا ال یسـتثنون  .بالعارض والتسكین اعتبارًا الفتح اعتبارًا باألصلي ، 

. بینمـا قـال  )٤("همصـدرًا أم غیـر  ةأو معتلـ ،الالم، سواء كان اسمًا صحیح االسم شیئًا 

ـــظبْ  : "وروینـــا أن بعـــض قـــیس قـــال : ثـــالثُ فـــي المحتســـب ابـــن جنـــي  ، فأســـكن ات َی

وهــو الحنظــل ، ات یَ رْ ة وَشــیَ رْ : َشــعــن أ بــي زیــد أیضــًا عــنهم وروینــا . موضــع العــین 

قبــل ، مــن قبـل أن تارَ ْغـ، ووَ ات َضـفْ : رَ فـي نحــو  أسـوغ منــهعنـدي فــي هـذا والتسـكین 

، وتحتــاج أن بانقالبهـا ألفـًا ، وهـذا شـرط اعتاللهــا مفتوحـًا مـا قبلهــا یـاء محركــة األلـف 

أللــف لســكونها وســكون احــذفها ؛ : لــو قلبــت ألفــًا لوجــب مــن ذلــك بــأن تقــول تعتــذر 

  .)٥(بعدها"

، تشـبیهًا لهـا العین تسكین  ات) یجوز فیهایَ بْ أّن (ظَ : ویتضح من هذین النصین 

ـــلْ مـــرأة كَ ا: (التـــي رواهـــا أبوالحســـن ، مثـــل أن یقـــال لبـــات) ، وكـــذلك (كَ بالصـــفة  ، ة) َب

ة) یَ رْ : (َشــــأبــــي زیــــد فــــي مثــــل  هعــــن شــــیخ يَ وِ ، وهــــذا مــــا رُ ات) َبــــلْ (نســــاء كَ  وعلیــــه

در بذلك فـي النـوالم یصرح أبازید . ولكن لبني قیس من أنها لغة وي وما رُ ات) یَ رْ (شَ و

.  

                                     
  . ١/٥٦المحتسب  )١(

  . ١/٢٧٦ارتشاف الضرب  )٢(

  . ١/٢٧٦المرجع السابق  )٣(

  . ١/٢٧٦المرجع السابق  )٤(

  . ١/٥٦المحتسب  )٥(
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بـل أبوالحسـن ، وال أبوزیـد لم یـذكرها علة أخرى ات) یَ بْ من (ظَ وفي تسكین العین 

مثــل فـــي تالــذي یاإلعــالل ، وهــو ذلــك لتســـكینها ملتمســًا بهــا العــذر ابــن جنــي ذكرهــا 

، وهـذا بـدوره قلـب الیـاء ألفـًا وهـذا یقتضـي  –ات) یَ بَ (ظَ  –ما قبلها الیاء وانفتاح ك تحرَّ 

ملجأ من هـذا وفي التسكین ، إحداهما یجب حذف  –ت) ا(ظبا –ساكنین  التقاءیمثل 

أنها ، إال من من الحركة االعتذار جب ما یو ات) ضَ فْ (رَ في تسكین عین . ولكن لیس 

فــــي نحــــو : "ولــــیس . قــــال ابــــن جنــــي هــــو صـــفة الفاعــــل الــــذي شــــبیه باســــم مصـــدر 

خـــذًا مــــن أقــــرب مأات) َضـــفْ (رَ ، وكـــان جــــب االعتـــذار مـــن الحركــــة مـــا یو ات) َضـــفْ (رَ 

ــ(ثَ  باســم الفاعــل والمصــدر أقــوى الشــبه حــدث ومصــدر، ة) َضــفْ (رَ مــن قبــل أن ات) رَ َم

ْدلــة خ، وَ ات بَ عْ ة وَصــبَ عْ َصــ، نحــو : فــي نحـو هــذا ك ، والصــفة التحــرّ هــو صــفة الـذي 

موقـع صـاحبه كـل واحـد منهمـا بالصفة وقوع على قوة شبه المصدر ویدلك . ت الَ وَخدْ 

ــاُؤُكْم َغــْوًرا:  اهللا تعــالى، وذلــك نحــو قــول  ــُتْم ِإْن َأْصــَبَح َم ، : غــائراً ي، أ )١(ُقــْل َأَرَأْی

علـى مـا ل) ْعـ، وهـو (فَ المصـدر روا ... وعلیه أیضًا كّسـقیامًا ، أي قائمًا  مْ : قُ وقولهم 

إسـكان نحــو شـیئًا ل هَ فكــذلك َسـ... ل) اِعـوِ (فَ ، وهـو فــي الوصـف ل) اِعـ(فَ یكسـر علیـه 

  . )٢(لشبههما بالصفة"ومصدرین حدثین لكونهما ، ة) رَ غْ و(وَ ة) ضَ فْ (رَ 

  لشبهها بالصفة.لیس من باب المصدر ، وٕانما ات) بَ لْ عین (كَ سكان إولكن نجد 

  تذ   ث  و  

  :جاهلي  -لغتان  -ویعفر عفر : "وقال األسود بن یَ قال أبوزید 

ـــــغظْ فَ  ـــــىَ حَ  مُ اهُ َن ـــــ ت ـــــ ىَ أَت ـــــ ظُ یْ الَغ   مُ هُ نْ ِم

  

ـــــــــــكَ ًا وأوَبـــــــــــلُ قُ    * ـــــــــــئِ ورِ  مْ ادًا لُهـــــــــــَب   ایَن

  . )٣(ئات"مهموز ورِ جمع رئة  )رئینا(... و قوله   

جمــع كـذلك تجمـع و ، مـذكر سـالم (رئینـا) حیـث جمعـت جمـع  یـدور الكـالم حـول

  .وهذا ما ذهب إلیه أبوزید (ِرئات) مؤنث سالم 

                                     
  ) من سورة الملك . ٣٠آیة ( )١(

  . ١/٥٦المحتسب  )٢(

  . ٢٤النوادر ص  )٣(
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أوضــح كمــا فــإن جمعـه علــى ضـربین ولحقتـه تــاء التأنیـث الم لــومـا حــذفت منـه ا

أن  :واآلخــر .والنــون بــاأللف والتــاء أو الــواو أن یجمــع  :ام: "أحــدهأبــوعلي الفارســي 

: : أحـدهما والتـاء فعلـى ضـربین . فأّمـا جمعـه بـاأللف إلیـه مـا حـذف منـه  فیـردّ یكسر 

ــلــم یُ جمــع بهمــا ، فــإذا بــاأللف والتــاء ویجمــع أن یتــرك علــى حذفــه  ، ر أول الكلمــة غّی

بـالواو ت . وقد جمـع بعـض ذلـك الَ ة وقُ لَ وقُ ، ات بَ ة وثُ بَ ، وثُ ات یَ وشِ  ةیَ : شِ وذلك قولهم 

... ن بـــوُ وثِ ، ون ُلـــوقِ ، ون نُ نحــو : ِســـ، األوائـــل  واذلـــك غیـــر ، فـــإذا جمـــع بهمــا والنــون 

  . )١(ئون..." ة ورِ ئَ رِ وحكى أبوزید 

فــإن جمعــه تــاء التأنیــث لحقتــه و المــه أّن مــا حــذفت أبــوعلي والــذي ذهــب إلیــه 

 ،: جمــع التكســیر. واآلخــر والمــذكر الســالم لمؤنــث : جمعــا ا: أحــدهما  ضــربینعلــى 

، على حذفـه ، ففیه یترك االسم أما جمع المؤنث السالم  .الحرف المحذوف  وفیه یردّ 

ل لـه ثّـ، ومات)َئـة) (رِ َئـ(رِ  بل تظـل كمـا هـي حركة أوله ر والتاء وال یغیّ ویجمع باأللف 

جمـــع  -والنــون مع بــالواو جُ ). وأمــا مــاالتة وُقــَلـــ، وقُ  اتَبــة وثُ َبــات ، وثُ یَ وِشــ ةیِشــبـــ (

لكــن  . )ونُبــوثِ  ،ن لــوُ وقِ  ،ون نســ: (ر ، وذلــك نحــو ّیــغَ فحركــة أولــه تُ  -المــذكر الســالم 

، وهذا ما ذهـب كما هي أوله بل ظلت لم یغیر حركة ون) ئُ ة) (رِ ئَ أبازید عند جمعه (رِ 

إلـى أن وذهـب أبـوعلى .  )٢(فـال یغیـر" ون)لُـًال : "وبعضهم یقول : (قُ قائ، إلیه سیبویه 

: "والتغییــر ذلك بقولـه ، وعلـل لـخالفـًا ألبـي زیـد أقـیس حركـة أول (ِرئـون) فـي التغییـر 

االسـم عمـا یغیـر  فینبغـي أن ،المحـذوفِعـوض مـن في هـذا الجمـع ؛ ألّن الواو أقیس 

: قولـون روى أنهـم یأّن یـونس . أال تـرى مـالیكـون ذلـك تكسـیرًا  ،الجمـعكان علیـه قبـل 

، ووافــق التغییــر ومبالغــة فیــه حرصــًا علــى فــي أول الكلمــة ادوا حرفــًا ز فــون وٕاحــرُّ  َحــرَّه

  . )٣(في هذا كما اتفق في غیره"الحرف الحركة 

، بــالواو والنــون وجمــع  ،تــاء التأنیــث المــه وآخــره لمــا حــذفت على واستشــهد أبــو 

  :، بقول الشاعر على حالها وبقیت حركة أوله 

                                     
  . ٢/١٦٢التكملة  )١(

  . ٢/١٩٠الكتاب  )٢(

  . ١/١٦٢التكملة  )٣(
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ـــــــــــنَ  ـــــــــــطْ بَ هَ  نُ ْح ـــــــــــا بَ َن ـــــــــــوالغِ  نَ ْط   ایَن

  

ــــــــوالخَ   *  ــــــــتَ  لُ ْی ــــــــو عُ دُ ْع ــــــــبِ ث اً بَ ْص   )١(ایَن

جمــع كـــ(ِرئینا) حركــة أولــه ، ولــم ُتغیــر بــالواو والنــون جمــع (ثُبــة) ینــا) (ثُبِ  :الشــاهد فیــه  

  .ئة) (رِ 

زید یقال :ِرئـة ، وِرئـون،  ، وقال : "في نوادر أبيذلك من الشواذ وعّد السیوطي 

  .)٢(ون" وِمئُ  ةائومِ وُقَلة وقلون ، 

  (ء) ابت  ذو  واو واون 

 ،ینوِ تَـــقْ مَ  ، ورجـــالٌ  ینٌ وِ تَـــقْ مَ  ورجـــالنِ  ینٌ وَ تَـــقْ مَ  جـــلٌ رَ  :: "وقـــالجـــاء فـــي النـــوادر 

  ، وقال عمرو بن كلثوم :بطنهیخدم القوم بطعام ، وهو الذي وكذلك المرأة والنساء 

ـــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــا وأوْ دنَ دَّ َه ـــــــــــــــــوَ ا رُ نَ دْ ِع   اً دَ ْی

  

ــــــــــــمَ    * ــــــــــــى كُ َت ــــــــــــألُ  اِ نَّ ــــــــــــیْ وَ تَ قْ ك مَ مِّ   اَن

القیـاس  :قـال أبوالحسـن .خـدمًا ألمـك ا ، أي : متى كنَّـوبعضهم یكسرها الواو مفتوحة   

فیكــون  )،نَ یْ وَ َتــقْ مَ : (، فتقــول  )ینوِ َتــقْ مَ (فــتح الــواو مــن مــن العــرب أیضــًا وهــو مســموع 

: ، ومــــن قــــالإذا جمعــــت  نَ یْ فَ طَ ْصــــومُ علم فـــا فىً طَ ْصــــمُ  :علم مثــــلافــــ )ىَتــــقْ مَ (الواحـــد 

ــقْ مَ ( ألنــه ؛ ، والمؤنــثوالجمــع ، والتثنیــة ، فإنــه یفــرده فــي الواحــد ، فكســر الــواو  )ینوِ َت

ى ومـا أشـبهه ورًضـ ،مٌ وْ وَصـ،  رٌ ْطـوفِ  ،لٌ دْ َعـ جلٌ : رَ عنده مصدر فیصیر بمنزلة قولهم 

محمــد  أبوالعبــاسأّمــا ف... ألنــه جــنس واحــد ؛ ثنــى وال یجمــع ال یُ ، وذلــك أن المصــدر 

على أنـه فهذا یدلك  ة)و قاتِ مَ (عند كثیر من العرب  )ینوِ تَ قْ مَ (أن جمع بن یزید فأخبرني 

، ر اقِ الَبـ :بمنزلـةه ولكّنـ، بـاب علیـه  ردٍ بجمـع مطَّـغیر مصـدر ولـیس في هذه الحكایة 

ــوالكَ ، ل اِمــوالجَ  للجمیــع ولیســت عنــدنا أســماء فهــذه كلهــا ومــا أشــبهها . یــد بِ والعَ ، ب لِی

ــنَ  :مــن لفــظ الواحــد بمنزلــةوهــي وٕان كــان لفظهــا ،  بمطــردة ومــا ، وقــوم ،  طٍ ْهــورَ ،  رٍ َف

  . )٣(فهذا بین في هذا الحرف"م خدالرجل إذا : مقت ، ویقال  هأشبه

، ویرى والبعض یكسرها مفتوحة الواو (مقتوین) أّن یفهم من نص كالم أبي زید 

: مثــــل ) ىتًـــقْ لواحــــد (مَ ، واالعـــرب  مـــن ومســــموعوهـــو قیـــاس ، فـــتح الــــواو أبوالحســـن 

                                     
. و (الغــین) ٢/١٦٣، وبــال نســبة فــي التكملــة  ٢/٥٨ینســب البیــت لألغلــب العجلــي فــي أمــالي ابــن الشــجري  )١(

  موضع ؛ ألن أهلها ُیَحمُّون كثیرًا ، لسان العرب مادة (غین) . 

  . ٢/٢٧٣المزهر  )٢(

  . ١٨٩ – ١٨٨النوادر ص  )٣(
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. ) نَ یْ تَـــــقْ ) (مَ ىتًــــقْ جمــــع (مَ وعلیـــــه یكــــون ، ) نَ یْ فَ طَ ْصــــ(مَ : ى) والجمــــع منــــه فَ طَ ْصــــ(مُ 

؛ ألنهـا والجمـع مـذكرًا ومؤنثـًا ، والمثنـى ، مع المفرد مكسورة الواو تستعمل ) ینَ توِ قْ (ومَ 

لـــــى أن ى) . وذهــــب المبـــــرد إ) و(ِرًضـــــمٍ وْ و(َصــــ، ) رٌ ْطـــــ) و(فِ لٌ دْ : (َعــــمصــــدر مثـــــل 

مـن . وال واحـد لـه ردًا طوال جمعًا م، ال تكون مصدرًا ، وبهذا ) ةوَ اتِ قَ جمع (مَ ) ینَ وِ تَ قْ (مَ 

  .وم) و(قَ ، ط) هْ و(رَ ، ر) فَ جمعه مثل : (نَ 

ــــال : هــــذا بمنزلــــة  ینَ وِ تَــــقْ ّي ومَ وِ تَــــقْ عــــن مَ : "وســــألوا الخلیــــل وقــــال ســــیبویه  ، فق

بـه : جـاءوا ؟ فـإن شـئت قلـت  ونَ تَـقْ مَ  :یقولـوا لـمْ  مَ : ِلـ. فـإن قلـت  ینَ رِ واألشـعَ  يّ رِ عَ شْ األَ 

لــیس كــل العــرب . و العــرب  أبوالخطــاب عــن. حــدثنا  ةو اتِ َقــ: مَ كمــا قــالوا علــى األصــل 

لــه واحــد ، حیــث لــم یكــن  ینَ وَ رَ ذْ ِمــهــو بمنزلــة  :وٕان شــئت قلــت .هــذه الكلمــة یعــرف 

  . )١("یفرد

 -جمـع مـذكر ســالم -و والنـون ین) جمــع بـالواوِ قْتـأنَّ (مَ :ویفهـم مـن إجابـة الخلیـل

  .ون) رُ عَ شْ وجمعه (األَ ) عريّ شْ (األَ  :ي) ، وهو مثلتً قْ ) المنسوب إلى (مَ ويَّ تَ قْ من (مَ 

یــاءي بإثبــات جمــع (َمْقتَــوّي) كــان حقــه أن یقــال : (مقتوّیــون) ین) تــوِ قْ وبمــا أّن (مَ 

ل َعــفْ ، وهــو مَ  ىتَــقْ ، وهــو منســوب إلـى مَ يّ وِ تَــقْ مَ . قــال ابــن جنــي : "... والواحـد النسـب 

كمــا ؛ ین یّ تــوَ قْ ون ومَ ّیــوِ تَ قْ : مَ إذا جمــع أن یقــال فكــان قیاسـه الخدمــة ... و وهــو ْتــالقَ مـن 

عــل جُ إال أنــه  .ذلـك ، ونحــو ن ون وبصــریوّ : كوفّیـقیــل ، بصـرّي وكــوفّي أنـه إذا جمــع 

 .، كمـا تصـح معهـا ، فصحت الـالم لنیـة اإلضـافة اإلضافة معاقبًا لیاءي علم الجمع 

. ومعنـــى ذلـــك أّن یـــاءي النســـب  )٢( ..."حـــذفها اللتقـــاء الســـاكنین وال ذلـــك لوجـــب ولـــ

، وتقلـــب فیهـــا الـــواو و) قْتـــ(مَ والنـــون فصـــارت الكلمـــة بـــالواو  إرادة الجمـــعحـــذفتا عنـــد 

علـى مـع بقـاء مـا قبلهـا األلـف منـه تحـذف معـتًال بـاأللف سم اال، وٕاذا كان ى) تَ قْ ألفًا(مَ 

ــقْ ، وتصــیر (مَ مــا كــان علیــه  : "فــإذا جمعــت مــا أبــوعلي ، كمــا قــال ) ینٍ َتــقْ أو(مَ ، ون) َت

: هـؤالء ى َلـعْ واَأل◌َ ، ى ومصطفً ، ى ل� عَ ومُ ،  ثنىُّ مُ : قلت في الجمع  ألف في هذاآخره 

وبقــي مــا التــي قبــل الــواو فحــذفت األلــف  . لــونَ عْ ، واألَ ون فَ طَ ْصــومُ ،  ونَ لَّــعَ ، ومُ ُمثنَّــونَ 

، تجعــل مكـان الــواو یــاء ، وكـذلك الجــر والنصـب  علــى مـا كــان علیـه مــن الفــتحقبلهـا 

                                     
  . ٣/٤١٠الكتاب  )١(

  . ٢/٣٠٣الخصائص  )٢(
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َدَنا َوإِنَّهُـْم ِعْنـوجـاء فـي الجـر : .  )١(َوَأْنُتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنینَ : وفي التنزیل 

حرفًا صـحیحًا  -(األلف)- الم الكلمة ولكن جعلت .  )٣(")٢(ْخَیارِ َلِمَن اْلُمْصَطَفْیَن األَ 

ــــم یحــــذف  ــــةول ــــقْ (مَ ، فصــــارت النســــب  لنی ــــقْ ون) أو(مَ وُ َت ،  )٤(وذهــــب المــــازنيین) . وِ َت

، ) نَ وَ تَــقْ أو (مَ ، ن) یَ تَــقْ ین) : (مَ وِ تَــقْ (مَ فــي قیــاس ، إلــى أن ال )٦(، والقیســي )٥(يوأبــوعل

ن ؟ فـإن شـئت توَ قْ : مَ لم یقولوا  مَ لِ : : "فإن قلت بقوله هذا عن لخروجها وعلل سیبویه 

ـــ: مَ كمـــا قـــالوا ، صـــل : جـــاءوا بـــه علـــى األقلـــت  صـــحت . یریـــد : إن شـــئت  )٧("ةو اتِ َق

علـى  المـازني وردَّ  .)ةو اتِ قَ (مَ ، كما صحت في جمع التكسیر في جمع السالمة (الواو) 

ـــفـــي كالمهـــم مثـــل (مَ ذلـــك قـــائًال : "لـــم یجـــيء  ). وةِســـ(قـــوٌم َسَوا: ة) إال فـــي قـــولهم وَ اتِ َق

وهـذا .  )٨(طرفًا مكسورًا مـا قبلهـا"او لصحة الو ، وهذا من الشاذ أبي عبیدة سمعته من 

   .قبلها كسرة الواو تجيء طرفًا علیه ؛ ألن جمع شاذ ال یقاس ة) وَ اتِ قَ یعني أن (مَ 

لیكــون ذلــك  ،ح الــواوصــحّ وهــو أن یكــون "الــواو آخــرًا لبقــاء علي وجهــًا ویــرى أبــو 

 )رَّ عـوَ ا(ة مـارة إلرادأذلـك ) ؛ لیكـون (َعـِوركما صحت الـواو فـي ، إلرادة النسب مارة أ
،  )القتـــو(مـــن ل) َعـــفْ (مَ علـــى وزن ) ىَتـــقْ إلـــى (مَ ، منســـوب (مقتـــوّي)  هألن واحــد.  ")٩(

ــالــواو "وٕانمــا صــححت هــذه  ، كمــا صــححت ، إذ ال واحــد لــه ا بنــي علــى الجمــع ، لّم

و لـوال  .ان) إذ ال واحـد لـه وَ فُـنْ (عُ فجـرى مجـرى التثنیـة، ا بني علـى لمّ ان) وَ رَ ذْ (مِ (واو) 

اســـم رجــــل ى) زً ْغــــكمـــا یجمـــع (مَ  )نیتــــقَ مَ : (، لوجـــب أن یقـــول علـــى الجمــــع أن بنـــاه 

  .  )١٠(")ینَ زَ غْ (مَ 

                                     
  ) من آل عمران . ١٣٩آیة ( )١(

  ) من سورة ص . ٤٧آیة ( )٢(

  . ٢/٤٤التكملة  )٣(

  . ٢/١٣٣المنصف  )٤(

  . ٢/٤٤التكملة  )٥(

إیضاح شواهد اإلیضاح ، تألیف/ أبي علي الحسن بن عبـداهللا القیسـي ، دراسـة وتحقیـق/ د. محمـد بـن حمـود  )٦(

   ١/٤٠٩م) ، ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨( ١بیروت ، لبنان ، ط –ي الّدعجاني ، دار الغرب اإلسالم

  . ٣/٤١٠الكتاب  )٧(

  . ١٣٤ – ٢/١٣٣المنصف  )٨(

  . ٢/١٣٣المرجع السابق  )٩(

  . ١/٤٠٩إیضاح شواهد اإلیضاح  )١٠(
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حیـث ، وأبوزیـد كمـا ذهـب سـیبویه ) جمع ال واحـد لـه ینِ توَ قْ (مَ ویفهم من ذلك أن 

  وان) .فُ نْ و(عُ ، ن) یو رَ ذْ و(مِ ، م) وْ و(قَ ، ) طَ هْ و(رَ ، ر) فَ بـ(نَ بهت شُ 

، ولـم حكـى الفـتح والكسـر أبازید  ) ، فإنَّ ینَ وَ تِ قْ مَ من (بحركة الواو وأما ما یتعلق 

: "فاألصــل فیــه بقولــه أبــوعلى للكســر ویعلــل  .بــل الكســر فقــط وجــه الفــتح یــذكر غیــره 

حــذفتها وأنــت ، فــإذا ون) ویَّــتَ قْ (مَ : النســب لقلــت یــاءي أنــك لــو أثبــت أال تــرى الكســر 

الكسرة كما أبدل  .أثبتهما  لوتقرر مع الیاءین كما كانت ، تقریر الكسرة تریدها وجب 

  : )١(في قولهمن الفتحة 

ـــــــــــ ـــــــــــعْ أَ  الَ َف ـــــــــــِن ـــــــــــأَ  كَ لِ ذَ ي ِب   مْ یكُ لِ فَ ْس

  

ــــــــــــكِ لَ وَ   *  ــــــــــــرِ ي أُ نِّ ــــــــــــهِ  دُ ْی ــــــــــــذَّ  ب   اینَ وِ ال

قولــه ، الفتحــة  . یــدلك علــى أن األصــل فیــهالكســرة فــي الــواو فأبــدل مــن الفتحــة   

  .)٤(")٣(َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمطٍ ،  )٢(َذَواتَا َأْفَنانٍ تعالى : 

، إلثبـات إلى أن (مقتوین) جمع شذ عن بابه ،  )٦(والسیرافي،  )٥(وذهب أبوعلي

معتلــة صـحیحة غیـر جعلوهـا أنهـم و ، قبـل یـاء الجمـع ، ولحـذف یــاء النسـب الـواو فیـه 

فـإن (مقتـوین) وعلـى هـذا ومـا سـبق  ) .مقـاتوة(: ، كمـا قـالوا فجاءوا بها علـى األصـل 

  . وادر من النالذي من باب الشاذ 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . ١/١٣٩، وخزانة األدب  ٣/٢٨٢هو الكمیت في الكتاب  )١(

  ) من سورة الرحمن . ٤٨آیة ( )٢(

  بأ .) من سورة س١٦آیة ( )٣(

  . ١٧٥شرح األبیات المشكلة اإلعراب ص  )٤(

  . ١/٤٤التكملة  )٥(

  . ٣/٤١٠الكتاب هامش    )٦(
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  املبحث الثالث

 
َّ
  صغريالت

  ) ىر)ر 

ففتحـوا  )،ىرَ ْیـبَ حُ ( :ارىَبـالحُ : فـي تصـغیر وقـالوا  :أبوزیـدجاء في النوادر : "قال 

  .)١(ات..." یَ رَ یْ بَ وحُ ، الراء 

  :  )٢(هي،  اً صیغًا ثالث. وللتصغیر (ُحَباَرى) هنا حول تصغیر  الكالمیدور 

  .ب لْ كَ وَ ، ر هْ نَ  : مثل، ثالثي صغر علیها كل اسم ل: وییْ (أ) ُفعَ 

مثـل :  ،أو سداسـي ،أو خماسـي ،ل : ویصـغر علیهـا كـل اسـم ربـاعيعِ یْ عَ (ب) فُ 

  وعندلیب . ،دق ز فر و درهم ، 

اح بَ ْصـ، مثـل : مِ آخـره حـرف لـین كل خماسي قبـل یل : یصغر علیها یعِ عَ (ج) فُ 

  وعصفور .

، فـإن زائدتین فـي (ُحَبـاَرى) عنـد التحقیـر الألزم إلحدى ویرى سیبویه أن الحذف 

، بحـذف ألـف المـد ) ى، أو (ُحَبیـر بحذف األلف المقصورة على (ُحَبیِّر) شئت حقرتها 

، واألولــى ٕانمـا األلــف األخیـرة للتأنیـث و ، لـم تجیئـا إللحــاق الثالثـة بالخمسـة فالزائـدتان 

  .  )٣(منها، فأیهما شئت تحذف للمد 

، واأللــف ألــف المــد  :مزیــد بحــرفیننَّ (ُحَبــاَرى) ثالثــي أونفهــم مــن كــالم ســیبویه 

  .إحدى الزائدتین لتأنیث، وعند التصغیر لك أن تحذف لعالمة المقصورة 

عند تصغیر (ُحَباَرى) ؛ ألن األلف الثانیة أّما أبوعلي فیرى حذف األلف األولى 

: "فــإن عليبــو ، قــال أ(ُحَبْیــَرى)، وعلــى ذلــك یكــون التصــغیر دالــة علــى معنــى التأنیــث 

واأللـف  ،عنـى مـة وداللـة علـى معال (ُحَباَرى) للتأنیث في : إذا كانت األلفقال قائل 

. وهـــذا )٤(ألـــزم الحــذف األولــى"و ، اآلخــرة ، فهــال لــم یجـــز حــذف ى األولــى لغیــر معًنـــ

                                     
  . ٢١٠النوادر ص  )١(

، وتوجیه اللمع علـى شـرح كتـاب اللمـع البـن جنـي ، ألحمـد بـن الحسـین  ٣٨٤ – ٢/٣٨٣أمالي ابن الشجري  )٢(

م)، ٢٠٠٢هـــ/ ١٤٢٣( ١القــاهرة ، ط  –والنشــر بــن الخبــاز ، تحقیــق/ د. فــایز زكــي ، دار الســالم للطباعــة 

  . ٥٤٩ص 

  .  ٤٣٧ – ٣/٤٣٦الكتاب  )٣(

المسائل البصریات ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق ودراسـة / د. محمـد الشـاطر أحمـد محمـد ، مطبعـة المـدني  )٤(

  . ١/٢٩٤م) ، ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥( ١القاهرة ، ط  –
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الـثال ثــي المزیــد یــرى فـي تصــغیر االســم الــذي ، والمبـرد إلیــه أبوزیــد  ظـاهر مــا ذهـب 

، لـــذلك یـــرى أّن جـــاء لمعنـــى الحـــرف الزائـــد الـــذي  بقـــاءیـــؤثر  ، أنبحـــرفین متمـــاثلین 

ى) بحـــذف األلـــف األولـــى ؛ ألنهـــا زائـــدة لغیـــر یـــرَ بْ ى) علـــى (حُ ارَ َبـــاألقـــیس تصـــغیر (حُ 

. واختـــار ابـــن  )١(، فهـــي أولـــى أن تبقـــىللتأنیـــث ، واأللـــف األخیـــرة لمـــد إال لمعنـــى ؛ 

، فهي حشو فـي االسـم وز حذفها یجاألولى أن األلف بحجة  ، هذا المذهب )٢(السراج

: "وأّمـا الصـیمري. قـال ) ، وتصـغر علـى (ُحَبْیـَرىالمقصـورة تبقـى ألـف التأنیـث وعلیه 

، فــاألجود أن تحــذف مــن حــذف حــرف منــه أحــرف فــال بــد فهــو علــى خمســة ى ارَ َبــحُ 

 )٣("ىرَ ْیـبَ حُ : ، فتقـول زیـدت لمعنـى التأنیـث؛ ألنهـا ، وتبقى األلف الثانیـة األلف األولى

.  

التـي الهـاء بـدًال مـن األلـف رة، ویجعـل : "ُحَبیِّ فكان یقول عمرو بن العالء أّما أبو 

بقولــه : عمرو بــن العــالء أبــو مــا ذهــب إلیــه ل. ویعلــل المبــرد  )٤(كانــت عالمــة للتأنیــث"

یبدل منهـا هـاء التأنیـث و ة، فیحذفها ُحَبیرْ  :یقول في تصغیرها"كان أبوعمرو بن العالء 

ـــه ألـــف عالمـــة تأنیـــث  ، لتكـــون فـــي االســـم خامســـة تأنیـــث ، ویفعـــل ذلـــك بكـــل مـــا فی

فأبـدل الیـاء رة حبیِّـ إلـىبـن العـالء وقـال أبـوعلي : "وٕانمـا عـدل أبـوعمرو .  )٥(فصـاعدًا"

) رىَقــرْ (قَ  ریــقكمــا تســقط فــي تح؛ ألنهــا تســقط هنــا األلــف أن یثبــت لــم یجــز لــه حیــث 

؛ الهـاء ، أو وقـع موقعهـا ت وال تثبـفلما كانـت تقـع فـي موضـع تسـقط فیـه ، وتكسیرها 

، ولــم كداللــة األلــف علــى التأنیــث  ، فــدلّ إلــى األول الثــاني المضــموم ألنهــا كاالســم 

  . )٦(كما امتنع ثبات األولى"یمتنع ثباتها 

) ىر ْیــبَ ، فیجــوز تصــغیر (ُحَبــاَرى) علــى (حُ هــو الــراجح ومــا ذهــب إلیــه ســیبویه 

؛ ألنهمـا ا مـ، فیجـوز حـذف أي منه، لتأنیث لللمد واألخیرة لى ، فاأللف األو ) یرِّ بَ (حُ و

  وهذا ما تمیل إلیه الباحثة . .أو الملحقة من الحروف األصلیة لیس 

                                     
  . ٢/٢٥٩المقتضب  )١(

  . ٣/٤٠األصول في النحو  )٢(

  . ٤٤٠تبصرة المبتدي ص  )٣(

  . ٣/٤٣٧الكتاب  )٤(

  . ٢/٢٦٠المقتضب  )٥(

  . ١/٢٩٦المسائل البصریات  )٦(
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  ) ون) و(اُار (

  جاء في النوادر : "وقال سلمان بن ربیعة الضبي أو سلمى :

ــــــــفَ كَ وَ  ــــــــ تُ ْی ــــــــ يَ الَ وْ َم ــــــــیرَ رِ جَ  مَّ األَح   يِت

  

  ِت لَّــــي الخَ ذِ لــــى ي عَ تِ مَ ائِ َســــ تُ ْســــبَ حَ وَ   * 

ــــــدْ لَ وَ    ــــــتُ  ق ــــــ َرَأْب ــــــي العَ أَث ــــــبینَ  ةِ رَ یْ ِش   اَه

  

ـــــــــفَ كَ وَ   *  ـــــــــهـــــــــا اللَّ یَ انجَ  تُ ْی ـــــــــيا والَّ تیَّ   ت

ــــــعَ زَ    ــــــإي ِنــــــأنَّ  رُ اِضــــــمَ تُ  تْ َم   تْ ُمــــــا أَ مَّ

  

ـــــــلَّ خَ  رُ اغِ َصـــــــهـــــــا األَ وُ نیْ بَ أُ  دْ دُ ْســـــــیَ   *    يِت

للشــدة،  هُ تــي) یضــربُ تیــا والَّ قولــه : (واللَّ : الفســاد ... و والثــأي. األقــرب :  )مُّ َحــاألَ (  

كلـم أنـه  ت عن رسول اهللا  يعلى غیر قیاس ، وقد رو  وصغر األبناء على (ُأَبْیِنْین)

العبـاس األحــول أبو بتمامهـا أنشــدنیها وهـذه األبیــات  ...:  ، قـال أبوالحســن بهـذه اللغــة 

بنــون وهــو للعــدد  فمــن صــغرفــي أقــل العــدد بنــون ا، و بنــاء ، أجمــع ابــن ... ، وغیــره 

،  ناءٌ یْ بَ أُ  :، فتقولًال لالمكثر مقیكون ن ال ؛ أل ثیر ، رده إلى العدد القلیل ثم صغرَّ الك

بخــارج لــیس بنــون : افقــد صــغر قولــه ون ینــبأ :، وٕان قــالأكثــر فــي االســتعمال وهكــذا 

جــرى علــى أصــل واللُّتیــا تیــا اللَّ . و یقــال : بــه ولكــن لــم یكثــر االســتعمال عــن القیــاس 

  وأنشدوا : التصغیر 

◌َ اللُّ ا وَ تیَّــــــــــاللُّ  دَ ْعــــــــــبَ    يِتــــــــــا والَّ تــــــــــيَّ

  

  ِت دَّ رَ َتــــــــــــــــ ٌس فُـــــــــــــــا أنْ َهـــــــــــــــتْ لَ ا عَ إذَ   * 

ذلـك لـم یجـز حذفت الصلة ولـوال ، فلذلك قد علم المحذوف منه وهذا مثل سائر   

هیئتـه علـى بـه وٕانمـا یعلـم المـراد اإلشـارة و المثـل بمنزلـة  .تمـام االسـمإذ كانت الصـلة 

  . )١(لمعنى"وبطل افسدت الداللة فإن غیر 

: وســـأتناول أوًال  ، تـــي)(الّ و ، بنـــون)ا(: فـــي هـــذه األبیـــات التصـــغیر  تتضـــمن

  : نین) بْ أتصغیر (

ر (أبنــاء) علــى وصــغَّ ، ویفهــم مــن قــول أبــي زیــد أّن (ابــن) تجمــع علــى (أبنــاء) 

وهمـا و (بنـون) أّن جمـع (ابـن) (أبنـاء) علـى غیـر قیـاس . ویـرى أبـو الحسـن بینـین) أُ (

، لــیس بخــارج عــن القیــاس القلیــل العــدد علــى  بنــون) جمــع دالٌّ او(كثیــر جمــع للعــدد ال

ومـن  .واسـتعماله كثیـر اء) َنـبْ اء) تصـغیر (َأنَ یْ بَ (أُ وعلى هذا فإن . ولكن استعماله قلیل 

ــــ(بَ  أراد أن یقلــــلِّ  وهــــذا مــــا ورد فــــي البیــــت ن) نــــوُ یْ بَ وتصــــغیرها (أُ بنــــون) ا(: قــــال ون) ُن

  الشعري . 

                                     
  . ١٢٢ – ١٢٠النوادر ص  )١(
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قـال سـیبویه  .كمـا ذهـب أبوزیـد على غیر قیـاس نه تصغیر إلى أیه وذهب سیبو 

یقـــیس  وكمـــا ال ...  أعمـــى: مثـــل  ى)َنـــأبْ (حقـــروا ون ، كـــأنهم یُنـــبَ : أُ : "... كمـــا قـــالوا 

ره ائظـبنه وتجيء یَ أن تسمع من العرب شیئًا فتؤدَّ  ان ، إالَّ سَ یْ نَ أُ ُأَبیُنون و على من قال : 

  ) مثل (أعمى) .أْبَنىتصغیر () ُأَبیُنونى أن (. فسیبویه یر  )١(على القیاس"مما لیس 

  الفارسي في ذلك قول الشاعر :  يوأورد أبوعل

ـــــــــ نْ إِ  ـــــــــ الَ  كُ َی ـــــــــفَ  اءَ َس ـــــــــ دْ َق   ي نِ اءَ َس

  

  )٢(اعْ رَ  یـــــــــرِ غَ  لــــــــىَ إِ  یــــــــكَ نِ یْ بَ أُ  كُ رْ تَــــــــ  * 

ال) َعـفْ من (َأمن أن یكون مقصورًا في تحقیر (أبناء) ) ُأَبیُنون( :قولهم : "ال یخلووقال   

إلــى . وذهـب أبــوعلي  )٣(صـیغ فــي التحقیــر"ون اســمًا كــ، أو یل) ُعـفْ (َأو یكـون تحقیــر أ

  :ال یخلو من ثالث ) ُأَبیُنون: (أّن قولهم 

  ال) .عُ فْ (أبناء) من (َأعلى أوًال : أن یكون تصغیرًا مقصورًا 

  ل) .عُ فْ من (َأ) وٍ بنُ ثانیًا : أو یكون تصغیر (َأ

  .صیغ للتصغیر ) اسم ُأَبیُنونثالثًا : أنَّ (

مـن ، قائًال : "فال یجوز أن یكون مقصـورًا األوجه مع التعلیل ولكنه استبعد هذه 

فیــه ، فــال یســتقیم أن یــدعى فــي موضــع غیــر هــذا  رلــم یقصــاًال) َعــفْ ؛ ألنَّ (َأال) َعــفْ (َأ

ونحـوه. وال یســتقیم ) دٌ ْسـ) و(أُ دٌ َسـ(َأ :فیـه شـيء كمـا جــاءوقـد خولــف شـيء ال نظیـر لـه 

  . )٤(واحد منهما للعدد القلیل"في أن كل ال) عَ فْ مثل (َأل) (أْفعُ یكون تحقیر  أنأیضًا 

 .بنــاء) بحــذف الزیــادة أتصــغیر (تصــغیره ) ُأَبیُنــونإلــى أّن (وذهــب أبــو العبــاس 

  .  اً (ابن) جمعلـومعنى هذا أنه تصغیر .  )٥(وهذا ما حكاه أبوعلي الفارسي

                                     

  . ٣/٤٥٦الكتاب  )١(

نســب إلــى الســفاح بــن بكیــر الیربــوعي ، فــي المفضــلیات ، للمفضــل الضــبي ، تحقیــق/ محمــد أحمــد شــاكر،  )٢(

. وبـال نسـبة فـي شـرح  ٣٢٣، بدون تـاریخ ، ص  ٨القاهرة ، ط  -، دار المعارف وعبدالسالم محمد هارون 

  ،  ١٥٤األبیات المشكلة اإلعراب ص 

  . ١٥٤شرح األبیات المشكلة اإلعراب ص  )٣(

  . ١٥٤المرجع السابق ص  )٤(

  . ١/٣٧٥المسائل البصریات  )٥(
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، ون)یُّـنَ ولكـن القیـاس (بُ ون) ُنـصـغیر (بَ ت) ُأَبیُنـونإلـى أن ( )١(بن الحاجباوذهب 

الثاني ، و یاء التصغیر ثالثة . أمـا : ضم األول ، وفتح التصغیر وذلك باتباع قاعدة 

  : سلمان بن ربیعة فأورد قول الرضي 

ــــــا َأُمــــــتْ  ــــــْت ُتَماِضــــــُر أنَِّنــــــي إمَّ   َزَعَم

  

ـــــــي  *    َیْســـــــُدْد ُأَبْینُوهـــــــا اَألَصـــــــاِغُر َخلَِّت

  . )٢( )ُأَبیُنون( :بالواو والنونمن جمع المذكر ذ الشاوذهب إلى أن   

علـــى ) ىَنــبْ ، وهـــو تصــغیر (َأن) یْ َبــجمــع (أُ ) ُأَبیُنـــون(إلــى أّن وذهــب البصــریون 

.  )٣(لمصـغر لـم یثبـت مكبـره؛ ألنـه جمـع عندهم  ه. وشذوذى) حَ ضْ ، كـ(َأل) عَ فْ وزن (َأ

، ، وهــو جمــع (ابــن)  : "وهــو جمــع (أبــین) ، وهــو تصــغیر ابــن مقــدراً وقــال الكوفیــون 

لـم یثبـت : كونه جمعـًا لمصـغر وجهین  ، فهو عندهم شاذ منفي جمع (دلو) كـ(أدل) 

. وذهــــب  )٤( ن)"ُمـــزْ (َأول) بُ جْ كــــ(َأ، وهـــو شـــاذ ل) َعـــفـــي (فَ ل) ُعـــفْ ، ومجـــيء (َأمكبـــره 

ـــن) ن) یْ ُبـــجمـــع (أُ لكونـــه ؛  ه"شـــذوذإلـــى أّن :  )٥(الجـــوهري همـــزة جعـــل ب، تصـــغیر (اب

  .)٧(على غیر قیاس(بنین) إلى أنه تصغیر وذهب أبوعبیدة .  )٦("الوصل قطعاً 

ـــة : والـــذي  ـــونأّن ( تمثـــل إلیـــه الباحث الدالـــة علـــى تقلیـــل بنـــون) ا) تصـــغیر (ُأَبیُن

  ، كما ذهب أبوالحسن .ون) نُ (بَ 

 ر ا  ً-  

:  وجهـینتصـغر علـى ، وذلـك بأنهـا واٍف فیهـا فشـرح أبـي الحسـن ، لتیـا) أمـا (الَّ 

، فهـذا مــا ح ومـن فــت، علـى أصــل التصـغیر فقـد أجراهــا  -لتیـا) (الُّ  -فمـن ضـم أولهــا 

؛ عوضــًا عــن ضــم أولــه ألــف فــي آخــره ، وزیــدت التصــغیر  ه فــيأولــه علــى حالــتــرك 

                                     
  . ١/٢٧٧شرح شافیة ابن الحاجب  )١(

  . ٣/٤٤٦شرح كافیة ابن الحاجب  )٢(

  . ٣/٤٤٧المرجع السابق   )٣(

  . ٣/٤٤٧المرجع السابق  )٤(

هـو إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري ، إمـام فــي اللغـة واألدب ، درس علـى أبـي علـي الفارسـي ، والسـیرافي، مــن  )٥(

هــــ . ترجمتـــه فـــي بغیـــة الوعـــاة ٣٩٣مؤلفاتـــه : (مقدمـــة فـــي النحـــو) ، و (الصـــحاح فـــي اللغـــة) ، مـــات ســـنة 

٤٤٧ – ١/٤٤٦ .  

  . ولم أقع على قول الجوهري في معجمه الصحاح.  ٣/٤٤٧شرح كافیة ابن الحاجب  )٦(

  . ٣/٤٤٧المرجع السابق   )٧(
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فــي بزیــادة ألــف . قــال الزجــاج : "وتصــغیر المبهمــة غیــر متمكنــة ألنهــا أســماء مبهمــة 

: تــــي) : اللَّــــذیا ، و(الّ تصــــغیر (الــــذي) ، تقــــول فــــي أولهــــا علــــى حالــــه آخرهــــا وتــــرك 

، الواحـدعلـى حالهمـا فـي ، تـدعهما : "... أي ال یضـم األول وقال أبوعلي.  )١((اللَّتیا)

وغیرهـا ، (اللتیـا)  علـة فـتح أول الصـیمري. ویوضـح  )٢( ، واللتیـان ..."وهكذا اللـذیان 

 –تصـغیر المـبهم بـین للفـرق  ،في التصـغیرهذه المبهمات قائًال : "وٕانما لم تضم أول 

وبین المتمكن الذي یقوم بنفسه ،  –یقوم بنفسه  ؛ ألنه الالذي یجري مجرى الحروف 

  . )٣( ..."لما ذكرنا ؛ ألنه ال یستحق التصرف على حاله وترك أول المبهم 

، ووضـح علـة كـان حقهـا أال تصـغر إلـى أن هـذه األسـماء  )٤(ازوذهب ابن الخبّ 

، ، وأســماء موصــوالت: أســماء إشــارة قســمانألســماء المبهمــة ذلــك قــائًال : "واعلــم أن ا

 ؛الحـــروف هِ بَ فـــي َشـــلهـــا وهـــي موغلـــة ألن البنـــاء مـــالزم  ؛ قـــرتح... وكـــان حقهـــا أال 

ـــى تح ـــة ومفعولـــة ؛ ألنهـــا تتصـــرف األســـماء إذا وقعـــت هـــا ر یقولكـــنهم اجتـــرأوا عل فاعل

، بـأن فـتح أولـهلمتمكنة اعن منهاج األسماء ل به دِ منها عُ  لذي حقر، واإلیها  اً ومضاف

  .  )٥(وألحق األلف آخره"

الــذي قــال : "وأمــا الــذي والتــي ، فیحقــران علــى وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن یعــیش 

علـى كـل شـيء واحد بوقوعهـا في اإلبهام ؛ ألن مجراهما أسماء اإلشارة  قیرتحمنهاج 

مــن  هعلــى حالــ، فتتــرك أولهــا كــذلك كمــا كانــت أســماء اإلشــارة ، حیــوان وجمــاد  :مــن

  . )٦()تیاذیا و اللَّ اللَّ (: للتصغیر آخرًا ، فتقول وتزید األلف المزیدة الفتح 

                                     
ما ینصرف وما ال ینصرف ، تألیف أبي إسـحاق الزجـاج ، تحقیـق / د. هـدى محمـود قراعـة، مكتبـة الخـانجي  )١(

  . ١٠٨م) ص ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤( ٢بالقاهرة ، ط 

  . ١/٣٧٦ریات المسائل البص )٢(

  . ٤٤٤تبصرة المبتدي ص  )٣(

هو أحمد بن الحسین بن أحمد اإلربلي الموصلي . نحويٌّ ضریر ، من مؤلفاته: (الغرة المخفیة في شـرح الـدرة  )٤(

 ١/٣٠٤هــ . ترجمتـه فـي بغیـة الوعـاة ٦٣٩األلفیة) وهو شرح أللفیة ابن معٍط ، و(توجیه اللمع) . مـات سـنة 

.  

  . ٥٦٦ توجیه اللمع ص )٥(

  . ٥/١٤٠شرح المفصل  )٦(
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  :  )١(ا) بضم أولها من قول الشاعرتیّ وذكر أبوزید (اللَّ 

ـــــــــــــــــتَ اللُّ  دَ ْعـــــــــــــــــبَ  ـــــــــــــــــا واللُّ یَّ ـــــــــــــــــا والَّ تیَّ   يِت

  

ـــــــــــــــــــــتْ لَ ا عَ ذَ إِ   *  ـــــــــــــــــــــنْ ا َأَه ـــــــــــــــــــــ ٌس ُف   تِ دَّ رَ َت

، ئنٌ اشــ وغلــطٌ  فــاحٌش  لحــنٌ ضــم أولهــا ، ب(اللَّتّیــا) أن تصــغیر  )٢(و یــرى الحریــرى  

: "ویقولـون :  بعـد وقـال الحریـرى  .جاریـًا علـى أصـل التصـغیر أبا الحسن یـراه  ولكنَّ 

؛ ألن العـرب اللتیا بفتح الالم ، إذ الصواب فیها شائن فاحش وغلط اللتیا ، وهو لحن 

علـى لهـا ئابـإقرار فتحـة أو وتصـغیر أسـماء اإلشـارة والتي عند تصـغیرهما الذي  خصت

. وقـال ابـن خالویـه  )٣( ..."لهـا و في آخرها عوضًا عـن ضـم أوبأن زادت ألفًا صیغتها 

. وقـو لـه هـذا  )٤(تیـا"، فإنـه أجـاز اللُّ تیـا ، إال األخفـش فـي اللَّ : "أجمع علـى فـتح الـالم 

ویجـوز  .، إذ یجـوز ذلـك ، جریًا على قاعـدة البـاب بأن ذلك على جهة القیاس یشعر 

، وبــذلك یــورد هــذا الوجــه زیــد ا ن أبــإ، إذ وجــه الســماع األخفــش علــى  قــولأن یكــون 

  له في هذا الرأي .فهو تابع 

التصــغیر ، قــال إلــى شــذوذ هــذا ، والســیوطي ،  )٥(ابــن الــوردي :وذهــب كــل مــن

، فـــال یـــدخل علـــى غیـــر االســـم : "التصـــغیر مـــن جملـــة التصـــاریف فـــي ابـــن الـــوردي 

األســـماء المتمكنـــة ا شـــابهت ا لّمـــهـــفإن، وعهمـــا فر  ، وذا ، ومنهـــا إال الـــذي المـــتمكن 

بــــه تصــــغیر علــــى وجــــه خولــــف صــــغرت شــــذوذًا ، ، ویوصــــف بهــــا بكونهـــا توصــــف 

                                     
، وبـــال نســـبة فـــي المقتضـــب  ١٠٨، ومـــا ینصـــرف و مـــاال ینصـــرف ص  ٣/٤٨٨هـــو العجـــاج فـــي الكتـــاب  )١(

، وشــــرح المفصــــل  ٤٦٨، وشــــرح األبیــــات المشــــكلة اإلعــــراب ص  ١/٢٥، وأمــــالي ابــــن الشــــجري  ٢/٢٨٩

  .٢/٢٧٤النحو  ، واألصول في ٥٦٧، وتوجیه اللمع ص  ٢/٦٢٥، ومغني اللبیب  ٥/١٤٠

هـ ، أدیـب كبیـر ، كـان ٤٤٦هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ، أبومحمد الحریري البصري ، ولد سنة  )٢(

غزیــر العلــم ، دمــیم الصــورة . نســب إلــى عمــل الحریــر أو بیعــه . ترجمــت مقاماتــه الالتینیــة فــي القــرن الثــامن 

هـــ . ترجمتــه فــي وفیــات ٥١٦كثیــرة: مــات ســنة عشــر ، وبعــدها نقلــت إلــى كثیــر مــن اللغــات . لــه مصــنفات 

  .  ٧/٣٦٥، ودائرة المعارف  ٤/٦٣األعیان 

ُدّرة الغواص في أوهام الخواص ، تألیف/ أبي محمد القاسم بن علي الحریري ، مكتبة المثنى . بغـداد ، بـدون  )٣(

  .١٠طبعة وتاریخ ، ص 

  . ٣/٥٢٩المساعد  )٤(

أبــي الفــوارس ، اإلمــام زیــن الــدین بــن الــوردي المصــري الحلبــي  هــو عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محــد بــن )٥(

هــ. ٧٤٩الشافعي ، كان إمامًا بارعًا في الفقه والنحو واألدب مفننًا في العلم . له مصنفات كثیـرة . مـات سـنة 

  . ٢٢٧ – ٢/٢٢٦ترجمته في بغیة الوعاة 
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ــالمــتمكن  ووافقــت ، ألــف مزیــدة فــي اآلخــر  هوض مــن ضــم، وُعــ ه، فتــرك أولهــا بحال

 . )١( تیــا..."اللَّ  :تــي ذیا ، وفــي الّ : اللَّــ، فقیــل فــي الــذي یــاء ســاكنة المــتمكن فــي زیــادة 

وأصــــل  .الموصــــولة المشـــار بهــــا و(الــــذي) : "وصــــغروا شــــذوذًا (ذا) وقـــال الســــیوطي

، خولـف تصـغیرها األصـل ب، ولمـا خولـف المتمكنـة إنما یكـون فـي األسـماء التصغیر 

ألـف  ه، وعوض عن ضمعلى ما كان علیه أولهما قاعدة التصغیر ، فترك بها أیضًا 

 ،ذیااللَّــــ: والتـــي  وفـــي الــــذي،. ا ّیــــا وتَ یَّـــ: ذَ و(تــــا)، فقیــــل فـــي (ذا) فــــي اآلخـــر مزیـــدة 

  .  )٢( ا..."تیّ واللَّ 

: ، وذلـك فــي قولــه بمــا أراد لعلــم السـامع اختصــارًا فقــد حـذفت تیـا) أمـا صــلة (اللَّ 

، وابــــن  )٤(أبــــوعلى و،  )٣(المبــــرد :، وهــــذا مــــا ذهــــب إلیـــه تیــــا والتـــي" تیــــا واللَّ "بعـــد اللَّ 

مـــن ... وحـــذف الصـــلة فـــي هـــذا الموضـــع ، وابـــن الشـــجري الـــذي قـــال : " )٥(الســـراج

تعظــیم إنمــا هــو تیــا هنــا اللَّ تحقیــر ... فهــو لتعظــیم األمــر وتفخیمــه إنمــا ، الموصــوالت 

الشــرطیة فیهمــا نظیــر الجملــة  )تیــااللَّ (: "فقیــل : یقــدر مــع وقــال ابــن هشــام .  )٦( ..."

 ة، وصلیقتضي ذلك  ألن التصغیر ؛ا دقت تیّ واللَّ  ،دقتتیا : یقدر اللَّ ، وقیل المذكورة 

وٕانــه ، ال دقــت ،  تْ َمــظُ : عَ : یقــدر مــع اللتیــا فیهمــا ، وقیــل الجملــة الشــرطیة الثالثــة 

  . )٧(تعظیم"تصغیر 

  الصلة اختصارًا لعلم السامع . وكل هذا یدل على حذف 

  

  

  

                                     
، دراسـة وتحقیــق/ د. عبـداهللا علــي  شـرح التحفـة الوردیــة ، ألبـي حفـص عمــر بـن مظفــر بـن عمـر بــن الـوردي )١(

  . ٤٠١م) ، ص ١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩الشالل ، مكتبة الرشد الریاض ، ط (

  . ٢/٨٤٣الفرائد الجدیدة  )٢(

  . ٢/٢٨٩المقتضب  )٣(

  . ٤٦٨شرح األبیات المشكلة اإلعراب ص  )٤(

  . ٢/٢٧٤األصول في النحو  )٥(

  . ١/٢٠أمالي ابن الشجري  )٦(

  . ٢/٦٢٥مغني اللبیب  )٧(



 - ٢٢١ - 

  املبحث الرابع

  اإلبدال واإلعالل واإلدغام

  اإلبدال

   إدال ازة (ء)

  الفقعسي :  ارقال المرّ : "جاء في النوادر 

ــــــــأَ وَ    اَهــــــــلِ هْ ر أَ كُّ ذَ مــــــــن َتــــــــ كَ نَّــــــــهِ ا لَ مَّ

  

  سِ ئَ ْیــــــتَ  مْ َلــــــ نْ ٍس وإِ أْ ا َبـــــفَ َشــــــ ىَلـــــعَ لَ   * 

  ك ، وأنشد أبوحاتم :نّ قال یرید : أما إ  

  )١(یرُ سِ ي لیَ نِ تَ فْ لَّ ذي كَ الّ  نَّ هِ لَ 

 .شـرأو  خیـِرِ◌ِ◌◌ٍ  : هـو علـى شـرف. یقال  حرفه وناحیته شرفه : ا الشيءوشف  * 

  یرید : هللا إنك ، فحذف ثم قال آخر :: لهنك ، أبو حاتم قال 

  )٢(رِ مْ العُ  یةُ اقِ بَ نیا لَ ك في الدُّ نّ هِ لَ 

یریـدون  ك) ّنـهِ التـي فیهـا (لَ أبي حاتم في هذه األبیات : أما قول قال أبو الحسن   

 م؛ ألنه حـذف مخـل بـالكالالبصریین  هفلیس بشيء عند أصحابك ، ا ذكر هللا إنّ : فیم

، وهــذا الیجــوز عنــد المجــرور إال الهـاء حــرف الجـر وجملــة االســم وذلـك أنــه حــذف  ،

فأبدل الهاء من الهمـزة ك) نّ : (لهّنك) (إل، ولكن تأویل قولهم العربیة وال نظیر له أهل 

، وحكــى أبــو الحســن ت ْقــرَ هَ  و تُ ْقــرَ َأ، كمــا قــالوا : المخــرج  ؛ ألنهــا تقــرب منهــا فــي

هـــذین وال أعلـــم أحـــدًا حكـــى ا،َهـــتُ حْ رَ وهَ  الدابـــةَ  ُت◌ُ حْ رَ وَأه،تُـــرْ نَ وهَ  لثـــوبَ ا تُ رْ َنـــ: َأحیـــانيلال

  .  )٣(والبدل ال یقاس" یجریانعلى ما ذكرت لك و  . غیرهالحرفین 

ـــهِ (لَ  یـــدول الكـــالم فـــي قولـــه: أنهـــا ، فـــاألخفش یـــرى وجـــوه ) وفیـــه خـــالف مـــن كِ نَّ

◌َ (إِ  ، فــاتفق بــذلك مــع ســیبویه  لقربهــا منهــا فــي المخــرجأبــدلت الهــاء مــن الهمــزة ك) نَّ

                                     
: أنشد غالم إسـماعیل بـن محمـد بـن أیـوب بالمدینـة ، وكـان  ٣٣٧ – ٤/٣٣٦قال البغدادي في خزانة األدب  )١(

  لبني سلیم : 

  وقالْت: أَأل َهْل تَقِضُم الَحبَّ موهنًا * من اللیل إنَّ الكاشحیَن حضورُ   

  فقلُت لهــا : مـا تطعمیني أقتلد * َلِهنَّ الـذي كلفتنى لـیسیُر    

  . ٤/٣٣٤ذا عجز البیت صدره : (ثمانین) حوًال ال أرى منك (راحًة)  ولم ینسب ألحد في خزنة األدب ه )٢(

  . ٢٨النوادر ص  )٣(
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الیمین حین قـال ولحقتها الم أبدلت همزتها ) نكَّ (ألَ ألن سیبویه یذهب إلى أنها ، جزئیاً 

قـول : ، تم بهـافـي حـال الیمـین ، ولـیس كـل العـرب تـتكلّ بها العـرب  تكلمَّ : "وهذه كلمة 

ـــهِ لَ  ـــه : هَ كقو أبـــدلوا الهـــاء مكـــان األلـــف ، فهـــي إنَّ ولكـــنهم ق ٍ دْ ِصـــ لُ ُجـــرَ لَ  كنَّ  . تُ ْقـــرَ ل

  . )١(الم إّن"الم الیمین والثانیة ك نَّ هِ لَ في ... فالالم األولى  إنَّ الالم هذه ولحقت 

، كانتـا تجتمعـان"مركبة مـن كلمتـین : ) كَ نَّ هِ (لَ  ، وهو أنَّ راء وجهًا آخر ویذكر الف

، والنـون مـن اهللاوالهاء من الم الفصار فیهما ا تطفخل،  ك لعاقلٌ نَّ إِ  : واهللاِ كانوا یقولون 

) نٌ ِسـحْ مُ ك لَ نَّـ(إِ أن معناه إلى . وذهب أیضًا وهذا ما قاله السیرافي .  )٢(") المشددةنَّ (إِ 

هـذا : ، قـال  (ِإنَّك َلُمْحِسـٌن)  : "معناه، قائًال راء فلغیر ال، وحكى هذا الوجه المفضل 

  . )٣(في المعنى"وأبعد في اللفظ أسهل 

  :آراء  ثالثة (َلِهنََّك)رى في نوبهذا 

  ك).نّ (إلِ : أنها وأبي الحسن أولها : رأي سیبویه 

  ك).نَّ إِ  أّن أصلها (واهللاِ ، راء فثانیها : رأي ال

هذه  )٤(أورد السیرافي(ِإنَّك َلُمْحِسٌن).  :معناها من أنَّ وثالثها : ما حكاه المفضل 

  .في شرح كتاب سیبویه اآلراء الثالثة 

اختصـــر ه فـــي المعنــى ، نجـــد أن ســـیبویه لبعـــدمـــا حكـــاه المفضــل وٕاذا اســتبعدنا 

إلیـه أبـو وهذا ما ذهب هاء ، ) حیث أبدلت الهمزة تُ قْ رَ على (هَ  (َلِهنََّك)الطریق وقاس 

ـــمـــن (هَ  )٥(حیـــانيلالوأضـــاف إلیـــه فـــي القیـــاس مـــا حكـــاه أبـــو الحســـن ، الحســـن  ) تُ رْ َن

  ).تُ حْ رَ (هَ و

 حیـث كانـت (واهللاِ ا األولـى إلـى نشـأته –) كَ نَّـهِ (لَ  -راء فرجـع بهـذه الكلمـة فأما ال

ــَك)، وبعــد الخلــط صــارت ك) نَّــإِ  ، حــد فــي الصــیغتین تَّ مُ ، وبهــذا نجــد أن المعنــى  (َلِهنَّ

                                     
  . ٣/١٥٠الكتاب  )١(

  . ١/٤٧٤الكتاب طبعة بوالق هامش  )٢(

  . ١/٤٧٤المرجع السابق  )٣(

  . ١/٤٧٤المرجع السابق  )٤(

ك ، أبوالحسن البغدادي من بني لحیـان . غـالم الكسـائي ، لـه كتـاب هو علي بن الحسین ، وقیل : ابن المبار  )٥(

  . ٢/٣٦١هـ . ترجمته في هدیة العارفین ٢١٠(النوادر) . مات نحو سنة 
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: " بقولــه اآلراء الثالثــة حینمــا عقــب علــى هــذه  رأي الفــراءالســیرافي  وعلــى هــذا رجــح

  . )١(في المعنى" الفراء أصحّ  هوالذي قال

. قـال : "فأمـا على سبیل التخفیـف صالح بدال اإلوذهب ابن یعیش إلى أن هذا 

، إذ الهمــزة التخفیــف علــى ســبیل منهــا إبــداًال صــالحًا قــد أبــدلوها ف، مــن الهمــزة إبــدالها 

 ، إال أنَّ همـــا متقاربـــان اومخرجخفیـــف حـــرف مهمـــوس والهـــاء ، ل فمســـتشـــدید حـــرف 

. ویوافــق  )٢(ك"ّنــواألصــل : إلَ ) قــائمٌ  كَ نَّــهِ : (لَ وقــالوا ... فــي الحلــق أدخــل منهــا الهمــزة 

  .إلیه أبوالحسن ، وهذا ما ذهب  (َلِهنََّك)في أصل سیبویه ابن یعیش 

علــى إبــدال شــاهدًا بیتــًا مــن الشــعر  ،، وابــن عصــفورابــن یعــیش  :كــل مــنوأورد 

  من الهمزة ، وهو : الهاء 

ـــــنَ اَســـــیَ  الَ أَ  ـــــعَ  قٍ رْ ا َب ـــــى قُ َل   مـــــىالحِ  لِ َل

  

ــــــهِ لَ   *  ــــــنَّ ــــــ نْ ك ِم ــــــٍق عَ رْ َب   )٣(یمُ رِ َكــــــ يَّ َل

  ) .  كَ نَّ :(إلواألصل عندهما هاء الهمزة أبدلت  ثحی : (َلِهنََّك)فیه والشاهد   

 (ء) ندال اإ  

  بن أرقم : اءُ بَ لْ : "وقال عِ جاء في النوادر 

   ِت الَ عْ نــــــــــي السِّــــــــــبَ  اهللاُ  حَ بَّ ا َقــــــــــَیــــــــــ

  

ـــــرْ رو بـــــن یَ ْمـــــعَ   *  ـــــ ارَ رَ ِشـــــ وعٍ ُب   )٤(اِت النَّ

  اتِ یَ اء وال أكْ فَّ أعِ  یرَ غَ   

ــ قبــیح :  هــذا مــن وأكیــات أراد : أكیــاس . قــال أبوالحســن اس . ات أراد : النَّــالنَّ

فأبدل منهـا التـاء ا ستثقله فصفیرًا في السین ؛ ألن من السین ، وٕانما أبدل التاء البدل 

  . )٥(، وهو من قبیح الضرورة"

                                     
  . ١/٤٧٤الكتاب ، هامش ، طبعة بوالق  )١(

  . ١٠/٤٢شرح المفصل  )٢(

، تحقیـق/ د. فخـر الـدین  نسب إلى محمد بن سلمة في الممتع في التصریف ، البن عصفور علـي بـن مـؤمن )٣(

، وبـال  ٤/٣٣٤، وخزانـة األدب  ١/٣٩٧م) ، ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧( ١لبنان ، ط  –قباوة ، دار المعرفة بیروت 

. و(السنا) بالقصر : ضوء البرق . والقلل : جمع قّلة ، وهي مـن كـل شـيء  ١٠/٤٢نسبة في شرح المفصل 

یقربــه أحـد ، وأراد بـه حــي حبیبتـه . خزانــة األدب  أعـاله، . و (الحمـى) : المكــان الـذي یحمـى مــن النـاس فـال

٤/٣٤٠.  

ــْعالت : والســعال : الغــول ، وقیــل : هــي ســاحرة الجــّن ، وقیــل : الســعالت أخبــث الغــیالن . لســان العــرب  )٤( السِّ

  مادة (سعل) . 

  . ١٠٤النوادر ص  )٥(
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السـین إلـى أن ،  )٣(، وابـن عصـفور )٢(، وابن یعـیش )١(ابن جني :ذهب كل من

وذهـــب . المخــرج  ر، وتجــاو ، والزیــادة فــي الهمــس ؛ لموافقتهــا إیاهــا مــن التــاء دل تبــ

  . نادرٌ  إبدالٌ إلى أنه  )٤(الرضي

فـي .  )٥(اتِ النَّـ ُقـْل َأُعـوُذ ِبـَربِّ : أنـه قـرأ عن بعـض العـرب وحكى األصمعي 

بـــرب (: " وقـــال ، الشـــاذة فـــي القـــراءات ابـــن خالویـــه ذلـــك  ى. ورو  )٦(بالتـــاءجمیعهـــا 

. ویعنــي أن إبــدال الســین (تــاء)  )٧(لقضــاعة"لغــة  أنهــاأبــوعمرو ، حكــاه تــاء بال )لنــاتا

، ، وقـد وقـع فـي غیـره لضرورة الشـعر  من أنهما ذكره أبوالحسن خالف لغة لقضاعة 

  . بالقبح ووصفه أبو الحسن 

أّن العـرب تقـول فـي فـي كتـب القلـب واإلبـدال خالویه : "زعم أهل اللغـة قال ابن 

: تبـــدل التـــاء مـــن الســـین قـــال ســـیبویه  .، وقـــوم أكیـــات : أي أكیـــاس ات النَّـــ: النـــاس 

الــدال تــاء ومــن مــن السـین الثانیــة ، فأبــدلوا : سدســة ، فســتة أصـلها والسـین مــن التــاء 

: اسـتخذ ربـك سـبحانه ، فیقولـون ، وأما السـین مـن التـاء التاء في التاء ، وأدغموا تاء 

ـــاقبح . یریـــدون : اتخـــذ . وینشـــد  ســـیدنا  سو مـــن تُـــ: الكـــرم ... والعـــرب تقـــول اهللا : ی

إبــدال الســین مــن یــدل علــى أن . وهــذا القــول )٨(" هوســومــن سُ ، الدولــة األمیــر ســیف 

  .في كالم العرب  واردالتاء 

(تــاء) الصــوتي النقــالب (الســین)  ر"المبــر : أّن الحدیثــة ورأت الدراســات اللغویــة 

كمـــا أن كــًال منهمـــا ، فـــي المخــرج تمــاثلین یكونـــان مألنهمـــا ال یكــادان ؛ وواضــحٌ  نٌ یّ َهــ

بأصـول الثنایـا العلیـا التقـاًء طرف اللسان إال أن یلتقي ، ولم یبق إذن صوت مهموس 

محكمـــًا بـــه فیحـــبس الـــنفس حتـــى إذا انفصـــل انفصـــاًال مفاجئـــًا ، ســـمع ذلـــك الصـــوت 

                                     
  . ١/١٥٥سر صناعة اإلعراب  )١(

  . ١٠/٤١شرح المفصل  )٢(

  . ١/٣٨٩صریف الممتع في الت )٣(

  . ٣/٢٢١شرح شافیة ابن الحاجب  )٤(

  ) من سورة الناس .١آیة ( )٥(

  . ٢/٣٤١اللباب في علل البناء واإلعراب  )٦(

  . ١٨٣القراءات الشاذة ، ص  )٧(

  . ١٨٣المرجع السابق ص  )٨(
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ـــذي  ـــاء ، فـــي تاالنفجـــاري ال ـــة النطـــق بالســـین نلحـــســـمیه بالت ظ أن حـــین أنـــه فـــي حال

، وأصــول حبــاس الــنفس ال یكــون محكمــًا بــل هنــاك فــراغ ضــیق بــین طــرف اللســان ان

  .)١(العلیا لیتسرب منه الهواء" الثنایا 

علـى حـرف التـاء ، كـان داعیـًا  ةفي القصـیدة بـدأموافقة حرف الروي  لّ عد فلعوب

قد  -من المحدثین  - ينطاكأّن األوأرى  .هذه القصیدة  يفي رو (تاء) إلبدال السین 

وهـذا مـا ذهـب إلیـه .  )٢(الشـعریةإلـى بـاب الضـرورة هـا إذ ردّ فـي هـذه المسـألة ب أصا

  أبوالحسن . 

  إدال اواو زة 

  وقال آخر :: أبوزید قال جاء في النوادر : "

ــــــــــ ــــــــــَم ــــــــــ نْ ا ِم ــــــــــوَ  ايَ وَ َه   ىتییمَ ال ِش

  

ــــــــــــــــرَ كْ رَ عَ   *  ــــــــــــــــلَ  اتُ ذَ  ةٌ َك ــــــــــــــــٍم زِ ْح   مْ َن

  تْ َشــــــــــا مَ ا َمــــــــــا إذَ هَ یْ دَ ي َیــــــــــافِ َجــــــــــتُ   

  

ــــــــ ضِ حْ نْ لَّــــــــولِ   *  ــــــــِف   )٣(مْ رَ ا وَ هَ یْ تَ حَ فْ ي َص

ـــــــــــــــلَ أَ  الَ وَ    ـــــــــــــــى ثَ َق ـــــــــــــــ ةُ طَّ   نِ یْ بَ اجِ الَح

  

ـــــــرَّ حَ مُ   *  ـــــــ ةُ َف ـــــــْمـــــــظ اقِ السَّ   )٤(مْ دَ أى الَق

ــحرَّ مُ (   الكثیــرة اللحــم : كــة كرَ رُ بالقــاف ، والعَ  )قــةرَّ حَ مُ (، وذكــر أبوحــاتم بالفــاء  )ةَف

. قـــــال الیابســـــة  ى:والعـــــدو ، والظمــــأب ثْــــوَ الســـــریعة ال: ىَ لْقــــاء ، واألَ خَ ْســـــالرَّ القبیحــــة 

: : ولقــى یقــال . والــذي نحفظــه عــن األصــمعي ألقــى  :أبوزیــد ى: هكــذا رو الحســن أبو 

ـ قُ ْلـ. والوَ  قُ لْ والمصدر الوَ  .إذا كانت سریعة ى قَ لَ وَ  ناقةٌ   ولقـاتٍ  ه: ولقـ. یقـال  ربُ الضَّ

أن الــواو إذا انضــمت ، وذلــك حســنٌ أبوزیــد . والــذي رواه  اتٍ بَ رَ َضــ هُ بَ رَ َضــ :، كمــا یقــال

.  تَ ّقـالشـيء أُ  تِ ّقـ، وفـي وُ ه و جـ: أ، كمـا قـالوا فـي وجـوهجـاز همزهـا من غیـر إعـراب 

فأمــا إذا انفتحــت  . ةٌ ادَ َســ: إِ یقولــون ،  ادةٍ َســوِ : نحــونكســرت الــون فیهــا إذا یفع وكــذلك 

نـه ؛ ألد َحـَأ: د َحـفـي وَ كقـولهم  ،سـماعاً ، وٕانمـا یؤخـذ مثـل هـذا فـال یطـردون ذلـك فیهـا 

  . )٥(الضرب الذي لك"ى من هذا قَ لَ َأفَ ، احد والوَ ة دَ حْ من الوَ 

                                     
  .١٠٥خ ، ص ، بدون تاری٤في اللهجات العربیة،تألیف/د. إبراهیم أنیس ، مكتبة األنجلو المصریة، ط  )١(

، بــدون ٣سـوریا ، ط  -المحـیط فـي أصـوات العربیـة، لمحمـد األنطــاكي، مكتبـة دار الشـروق العربـي، بیـروت  )٢(

  .١/١٢٠تاریخ  

  النَّحض : اللحم نفسه . وقیل : اللحم الُمْكتنز . لسان العرب مادة (نحض) .  )٣(

  دة (ثطط) . وثطة ، واألّثًطُ◌ : القلیل شعر الحاجبین . لسان العرب ما )٤(

  . ١٧٩ – ١٧٨النوادر ص  )٥(
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ــى) أصــلها یــدور الكــالم ــى) مــن المصــدر  :هنــا حــول (َأَلَق ، أبــدلت ق) (الَولــ(َوَلَق

من د) حَ َأ -د حَ (وَ : وسماعي مثل ، وهذا قلیل غیر مطرد ، همزة فیها الواو المفتوحة 

، ه)و ُجـــأُ  -وه ُجـــ(وُ فـــي الـــواو المضـــمومة بـــدال . ویجـــوز هـــذا اإلد) اِحـــو(الوَ ة) دَ ْحـــ(الوَ 

الـــذي یـــرى أن . وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه ســـیبویه ة) ادَ إَســـ - ة ادَ َســـمثـــل : (وِ  ة،والمكســـور 

مـــن الـــواو المفتوحـــة لـــیس ، وأن إبـــدال الهمـــزة د) اِحـــ؛ ألنـــه (وَ د) َحـــ(وَ : د) أصـــله (أَحـــ

  .  )١(مطرداً 

  :قول طرفة ذلك عند شرحه وذكر ابن األنباري 

ـــوَ  ـــو كُ َل ـــْغـــوَ  تُ ْن ـــاِل ي الرِّ ًال ِف   ينِ رَّ لَضـــَج

  

ــــــوَ تَ والمُ  اِب حَ ْصــــــي األَ ذِ  ةُ اوَ دَ َعــــــ  *    )٢(دِ حِّ

فأبــدلوا مــن الــواو ، حــد أوحــد و واألصــل فــي ، قــائًال: "یقال:متوحــد، ووحــد، وأحــد  

المضــــمومة والمكســــورة ، وٕانما یحســــن فــــي حــــة،فــــي المفتو  وهــــذا قلیــــلهمزة،المفتوحــــة 

  ذهب إلیه أبوزید . وهذا ما . )٣(، وٕاسادة ووسادة"ه و ج: وجوه وأكقولهم 

، بمعنــى (واحــد)أن (أحــد) بمعنــى (وحـد) و(وحــد) :  )٤(ابــن النحـاسوكـذلك یــرى 

  :  )٥(وأورد في ذلك قول الشاعر

  نــــــابن هــــــارُ النَّ  الَ زَ  دْ َقــــــي وَ ِلــــــحْ رَ  نَّ أَ َكــــــ

  

  دِ َحـــــوَ  سٍ أنِ تَ ْســـــمُ  لـــــىَ عَ  یـــــلِ لِ الجَ  ومَ َیــــ  * 

  .یث أتى بها على أصلها في (وحد) ، حالشاهد   

،  )١٠(، واألشــموني )٩(، وابــن مالــك )٨(، وابــن جنــي )٧(، والمبــرد )٦(وأمــا المــازني

 :فـــي نحـــو همـــزة إال شـــذوذًا فـــي أول الكلمـــة ال تبـــدل فـــذهبوا إلـــى أن الـــواو المفتوحـــة 

                                     
  .٤/٣٣١الكتاب  )١(

م)، ص ١٩٩٥( ١لبنــان ، ط  -دیــوان طرفــة ، تقــدیم وشــرح وتعلیــق/ د. محمــد حمــود ، دار الفكــر اللبنــاني  )٢(

  . ٢٢٦، وشرح القصائد السبع ص  ٥٥

  . ٢٢٧ – ٢٢٦شرح القصائد السبع ص  )٣(

  . ٥/١٩٥إعراب القرآن  )٤(

  . ٥/١٩٥، وٕاعراب القرآن  ٣١غة الذبیاني ، والبیت من دیوانه ، ص هو الناب )٥(

  . ١/٢٣١المنصف  )٦(

  . ١/١٦٢المقتضب  )٧(

  . ١/٢٣١المنصف  )٨(

  . ٤/٢٠٩١شرح الكافیة الشافیة  )٩(

  . ٣/٨٣٦شرح األشموني  )١٠(
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 ، وذلــك حـین قــال المــازني :، لخفــة الفتحـة اة) َنــاة) مـن (وَ َنــو (َأ، د) َحـمــن  (وَ د) (أَحـ

علـى یشذ الشيء فیجـيء فیها إبدال إال أن "فإذا كانت الواو أوًال وكانت مفتوحة فلیس 

، د" َحــفــي وَ  دٌ َحــ، وقـالوا : "َأ" نيّ مــن الــوَ اة َنـ، وهــي وَ اة َنــغیـر القیــاس . قــالوا : "امـرأة َأ

  .)١("مما یتخذ أصًال وٕانما یحفظ نادراً لیس  نادرٌ  وهذا شاذٌ 

مـــع ثقـــل مكســورة ال، قـــائًال : "إذا كانــت الـــواو ا لشـــذوذ ابــدالهویعلــل ابـــن جنــي  

كـان یجـب أال تهمـز فمـن هنـا الفتحـة ، فالمفتوحة لخفـة  غیر مطرد فیها الهمزالكسرة 

  هفأصـلالمسـتعمل فـي العـدد . وكذلك ابـن مالـك الـذي قـال : "... وأمـا  (أحد) )٢("شاذاً 

 )٣(بخـالف الضـمة والكسـرة"شاذ ؛ ألن الفتحة خفیفة فیه وفي أمثالة د) لكن البدل حَ (وَ 

.  

ــــد) ، و(وَ َحــــمــــن (وَ الــــواو همــــزة إلــــى أن إبــــدال فقــــد ذهــــب أولئــــك النحــــاة  ق) ، َل

ـــة الفتحـــة غیرهمـــا شـــاذ الـــواو و المفتوحـــة  ، وفـــي هـــذا ، ویجـــب أال تهمـــز ؛ وذلـــك لخف

   السماعي غیر المطرد.ألنه یرى ذلك من باب القلیل  ؛ألبي زید خالف 

ال تهمز إلى أن الواو المفتوحة  ، )٥(وابن عصفور ، )٤(الفارسي يوذهب أبو عل

د) مــن  َحـ، و(َأ) ةاَنـ) مـن (وَ ةَ اَنــو(َأ، م) َجـ(َأَجـم) مـن (وَ المسـموع منهـا ، نحــو : إال فـي 

بمنزلــة : "الفتحــة ذلك بــأن لــ، وعلــل ابــن عصــفور اء) مَ ْســمــن (وَ  )اءمَ ْســَأ( و، د) َحــ(وَ 

فكــذلك ال تســتثقل الــواو  ،وأمثالــه ود) ، فــي (عــااأللــف والــواو مــا ال تســتثقل فكاأللــف 

  . )٦(المفتوحة"

أبوزیـد فـي . وهذا ما ذهب إلیـه  )٧(غیر مقیسإلى أن إبدالها وذهب ابن الدهان 

تقلــب لـم : "فـإن كانــت مفتوحـة لقولـه إبــدالها فـال یجـوز . أمـا العكبــري و(وحـد) (ولـق) 

  . )٨(من الهمزة" أخفوأن الواو المفتوحة همزة،إال أن ینقل،وذلك لخفة الفتحة،

                                     
  . ١/٢٣١المنصف  )١(

  . ١/٢٣١المرجع السابق  )٢(

  . ٤/٢٠٩١شرح الكافیة الشافیة  )٣(

  . ٢/٢٤٨التكملة  )٤(

  . ١/٣٣٥الممتع في التصریف  )٥(

  . ١/٣٣٥المرجع السابق  )٦(

 ١دار األمــل بیــروت ، ط -الفصــول فــي العربیــة ، البــن الــدهان ، تحقیــق/ د. فــائز فــارس ، مؤسســة الرســالة  )٧(

  . ١٢١م) ، ص ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٩(

  . ٢/٢٩٢اللباب في علل البناء واإلعراب  )٨(
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المفتوحـة أن إبـدال الـواو  )٣(یـان، وأبوح )٢(، والسـمین الحلبـي )١(ویرى ابن یعیش

التــي بمعنــى (وحــد) مــن الوحــدة (أحــد) ، وأصــل أبوزیــد  ، كمــا یــرىیــل ونــادر لهمــزة ق

بسـبابته فـي أنـه قـال لرجـل أشـار  في ذلك حـدیثًا للرسـول . وأورد ابن یعیش اإلفراد 

  . )٥(أي : وحٌد وحد . )٤(أحد" : "أَحدٌ التشهد 

  : )٦(وأورد أیضًا قول الشاعر

  امرٍ َعــــــــ ةَ بیَعــــــــرَ  نْ ِمــــــــ اةٌ َنــــــــأَ  هُ ْتــــــــمَ رَ 

  

ــــ  *  ــــؤُ َن ــــحَ وم الضُّ ــــي َم ــــ يّ أَ  مٍ تَ أْ ى ف   مِ تَ أْ َم

. وهــذه اآلراء وهــو الفتــور )نيّ الــوَ (مــن (َوَنــاة) : التــي أصــلها اة) َنــ(َأ: الشــاهد فیــه  

الواقعـة فـي أول الكلمـة . ونجد أن الـواو ى) قَ لَ (َأى تنطبق عل، (أحد) : التي قیلت في 

 ،أو مكسـورة، فـإن كانـت مضـمومة ، أو مفتوحة ، أو مكسورة إما أن تكون مضمومة 

، ولــم فقلیــل غیــر مطــرد إبــدالها مــن المفتوحــة ، وأمــا الــواو منهــا همــزة جــاز أن تبــدل 

  . على الواو ، وذلك لخفة الفتحة المسموع والمنقول تبدل إال في 

  ) ء(إدال اواو 

بنــت مائــة بــالعیون ... قــال : وقلــت ألعرابیــة :: "قــال أبوحــاتم جــاء فــي النــوادر 

 :، أي فــاق فــي الرّ  يَ ّشــمَ ى أن أُ خــزَ َأإنــي : فقالــت ؟ فقــة أهــل الرُّ ال تــأتین مالــك  :ســنة

،  قیــــتُ واتَّ  عــــدتُ : اتَّ ، مثــــل منــــه  اســــتحییتُ  :مــــن الشــــيء بــــتُ أ: اتَّ ، ویقــــال أســــتحي 

ـــقَ وَ  :األصـــل مـــنو  ـــَأَأو ، ویقـــال :  تُ دْ َعـــووَ  تُ ْی  ،مَشـــتَ فاحْ ه تُ مْ َشـــحْ اأي ب َأفاتَّـــ الّرجـــلَ  تُ ْب

، د ْعــهــو مــن الوَ  )عــدنااتّ (ذلك كــو ، الــواو تــاء بعــدما یقلبــون یــدغمون الــواو فــي التــاء 

ألن ؛ لغیر إدغامفقلبوا  ،الواوالتاءات ، وأصل هؤالء  ُلجوْ الن والتَّ كْ تّ خمة والتُّ : الوقالوا 

◌َ  :قــولهم د َعــیوتَ وُ  ،ً فتقلــب ألفــا دِ اتَعــأو یَ ، فتقلــب یــاًء تعــد ایفیــه أن یقولــوا عــد كرهــوا اتَّ

  . )٧(ال ینقلب" دٌ لْ جَ وهو حرف بالتاء ب فجاءوا التقلَّ فكرهوا هذا واوًا فتقلب 

                                     
  . ١٠/١٤شرح المفصل  )١(

  . ٦/٥٨٨الدر المصون  )٢(

  . ٨/٥٢٨البحر المحیط  )٣(

ـــراهیم عطـــوة عـــوض، دار  )٤( ســـنن الترمـــذي / ألبـــي عیســـى محمـــد بـــن عیســـى بـــن ســـورة ، تحقیـــق وتعلیـــق/ إب

  . ٤/٥٥٧م) ، ١٩٩٢هـ/ ١٤١٣( ٢تونس ، دار الدعوة ، ط  -سحنون

  . ١٥ – ١٠/١٤شرح المفصل  )٥(

  . ١٠/١٤ح المفصل هو أبوحیة النمیري في شر  )٦(

  . ٣النوادر ص  )٧(
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، ) قیـــتُ ، و(اتّ عــد) (اتّ  :مــن(تــاء) (الــواو)  إبـــدال یــدور حــولونــص هــذا الكــالم 

لهـا . وقعـت فـاء ، و(الـواو) ومـا تصـرف منهـا ل) َعـتَ مـن (افْ هـذه األفعـال ) ، و أبتُ و(أتّ 

وأدغموها فـي أبدلوها من التاء إلى جنس حركة ما قبلها الساكنة قلب الواو ولما كرهوا 

  .ال ینقلب إلى آخر  دُ لْ جَ االفتعال ؛ ألن التاء حرف (تاء) 

فقلبوا لغیر  ،الواوذه التاءات ، فأصل هولج) كالن) ، و(التّ تَّ ، و(الخمة) تَّ (الوأّما 

  .اإلدغام 

مـن هــذه الـواوات التـي تكـون فــي  هـذا بــ(باب مــا یلزمـه بـدل التـاءیه وسـمى سـیبو 

د، َعـد ، وات� ِعـت� د ، ومُ ِقـتَّ : مُ وذلك قولك ، االفتعال فاء في وذلك : ، وقال ) موضع الفاء

فتبـدل إذا  تضـعف ههنـا. ل أن هذه الـواوبَ من قِ قاد ، واالتِّ  اد عَ وا، في االتّ مُ هَ د ، واتَّ قَ واتَّ 

تكنفهـا فلمـا كانـت هـذه األشـیاء  .وتقـع بعـد الیـاء  بعد مضـموم، وتقع كسرة كان قبلها 

فـي واو ، أول الكلمـة وبعـدها ، صارت بمنزلـة الـواو فـي الذي ذكرت لك مع الضعف 

ن أخـف علـیهم ، وهذا كـاال یزول حرفًا أجلد منها ، فأبدلوا لما اجتمع فیها لزوم البدل 

تابعـة حیـث كانـت فجعلوهـا  :قال ، واو فإنهم جعلوها بمنزلة ، وأما ناس من العرب  .

كمــا ،  عــدُ تَ یا: یــل ، وقــالوا: قِ كمـا قــالوا د َعــتَ إیْ : ، فقــالوا وكانــت معتلــة سـاكنة كســكونها 

  . )١(ول"قُ كما قالوا :  دٌ عِ وتَ وقالوا : مُ ،  الَ : قَ قالوا 

فتعل) ومـا الـ((فاء) الواو وقعتأبوحاتم من أن ذهب إلیه هو ما یه وما قاله سیبو 

ـــتَّ : (مُ  يفـــتصـــرف منهـــا  ـــ، واَّ دَ َعـــ، واتَّ قـــدِ تَّ ، ومُ  دِع ـــهَ د ، واتَّ تَق ، عـــاد)تتقـــاد ، واالوا ، واالِّ ُم

؛ ألن الــواو إذا كانــت إلــى حــروف أخــرى مــن التــاء كراهــة اإلبــدال  وأبــدلت هــذه الــواو

تبــدل ألفــًا وٕاذا ســبقت بفــتح  ،د)َعــتَ یْ ا –د َعــتَ وْ ا(و :نحــكســر تبــدل (یــاء) ســاكنة وســبقها 

ـــتَ وْ نحـــو : (یَ  ، وهـــذا مـــا ) دُ ِعـــوتَ واوًا نحـــو : (یُ ) ، وٕاذا ســـبقت بضـــم تكـــون  دُ َعـــاتَ یَ  - دُ ِع

بــدل ، تُ وهــي ســاكنة  ،، أو فــتح ، أو ضــمبقت بكســر إذا ُســ) الَ (َقــه ســیبویه بــواو هشــب

؛ ألن التــاء ذلــك أبــدلوا الــواو (تــاء) ولكراهــة لهــا ؛ جــنس الحركــة الســابقة بحــرف مــن 

الـذي قـال :  الصـیمري. وهـذا مـا ذهـب إلیـه أبـو حـاتم و حرف جلـد ال یـزول وال یتغیـر 

واألصــل :  ،نَ زَ واتَّـ دَ َعـ، نحـو: اتّ  لَ َعــتَ فـي افْ  الـواو فـاءً تبـدل التـاء مـن الـواو إذا كانــت و "

؛ مــا أبــدلوا منهــا فــي هــذا الموضــع وٕان .ن زْ د والــوَ ْعــالوَ : ؛ ألنهمــا مــن  نَ زَ وَتــا، و  دَ َعــاوتَ 

                                     
  . ٤/٣٣٤الكتاب  )١(
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، لزمك : اوتعد وذلك أنك لو قلت طریقتها ،  على حالها الختلفتركت ألن الواو لو تُ 

،  دُ ِعـاتَ : یَ كنـت تقـول فـي المسـتقبل و  ،، لسـكونها وانكسـار مـا قبلهـایـاء أن تقلب الـواو 

 :، وفـي اسـم الفاعـلد ِعـتَ وْ : یَ ، أو تردهـا إلـى الـواو فتقـول اتباعًا لما قبلها  ،فتقلبها ألفاً 

ــوتَ مُ  ، ِلمــا ال تلــزم طریقــة واحــدة فلمــا كانــت الــواو  .، لســكونها وانضــمام مــا قبلهــا  دٌ ِع

  .  )١(لما ذكرنا"وكانت التاء أولى ُذكرت وجب قلبها إلى حرف یلزم طریقة واحدة ، 

، لكــون التــاء مــن فــي المخــرج وقــال الرضــي : "واعلــم أن التــاء قریبــة مــن الــواو 

، ثیـراً منهـا ك، فتقـع التـاء بـدًال الهمـس  و یجمعهمـا ، والواو مـن الشـفتین ول الثنایا أص

فــي إبــدال التــاء مـن الــواو ل ... فلمــا كثـر َعــتَ افْ إال فــي بـاب لكنـه مــع ذلــك غیـر مطــرد 

، صــار قلبهــا تــاء قبلهــا مطلقــًا اٍع إلــى د لَ َصــوتَ ا، و تعــد : او معــه نحــو األول واجتمــع 

بـالواو التخالف في تصـاریفه حصول ، القلب إلى مطلق  يك الداع، وذلالزمًا مطردًا 

  .)٢(لو لم تقلب ..." والیاء 

: مقــیس ، وغیــر علــى ضــربین الــواو (تــاء) إلــى أن إبــدال  )٣(وذهــب ابــن یعــیش

،  منهــا فومــا تصــرّ ل) َعــتَ مــن (فــاء) (افْ (تــاء) مــا أبــدلت فیــه الــواو مقــیس ، فــالمقیس 

"حــرف جلـد قــوي ال یتغیـر بتغیـر أحــوال مـا قبلــه  لتـاء، وذلـك ألن اوأدغمـت فـي تائهــا 

مـا بعـده ، لیوافق لفظه لفـظ لین الواو وفیه همس مناسب المخرج من الواو وهو قریب 

  . )٤(واحدة"بهما دفعة ویقع النطق ، فدغم فیها 

، وهــذا علــى لغــة أهـــل مــن غیــر بــدل هــو مــا كــان علــى أصـــله وغیــر المقــیس 

مـــن یجـــري ذلـــك علـــى ن العـــرب مـــن أهـــل الحجـــاز . قـــال ابـــن یعـــیش : "ومـــالحجـــاز 

ــتَ : ایْ ، فیقــول اآلخــرون مــا یجتبیــه ویحتمــل مــن التغییــر غیــر إبــدال مــن األصــل  ،  دَ َع

  . )٥("نٌ زِ وتَ ومُ  دٌ عِ وتَ فهو مُ ، ن زَ تَ وایْ 

  .دون إدغام واوًا وقلبت  ج ، فأصل هذه التاءاتلَ وْ والتَّ ن،كالَ تُ ، والةمَ خَ وأما التُّ 

                                     
  . ٥٢٢تبصرة المبتدي ص  )١(

  . ٨٢ – ٣/٨٠شرح شافیة ابن الحاجب  )٢(

  . ٣٧ – ١٠/٣٦شرح المفصل  )٣(

  . ١٠/٣٧المرجع السابق  )٤(

  . ١٠/٣٧المرجع السابق  )٥(
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حرف ألن (الواو)  ؛وذلك  ،كثیر في هذاأن إبدال الواو (تاء)  )١(ویرى الثمانیني

مــن الــواو للحركـة كانـت التــاء أحمــل ، ولمــا تقاربــا فـي المخــرج مــل الحركـة یتح علـة ال

راث) ، و(تُــ)تُ ْهــمــن (واجَ ال) َعــ(فُ ألنــه  ؛) جــاهَ (وُ : وأصــله اه) َجــ، نحــو (تُ (تــاء) فقلبــت 

  ).تُ أْ كَّ وَ من (تَ ) ةاكَ (وُ : اة) أصله (ُتكَ ، و) ثتُ رِ اث) من (وَ رَ (وُ  :أصله

  اواو و ً إدال

قـــال  .وصـــنعانيٌّ  بهـــراويٌّ  :بهـــراء وصـــنعاء : "وقـــالوا فـــي رجـــل مـــن قـــال أبوزیـــد 

الهمـزة التـي هـي ، فیعـوض النـون مـن  وصـنعانيٌّ  : بهرانيٌّ : وبعضهم یقول أبوالحسن 

، رأیـــُت زیـــدًا (: لـــت إذا قنهـــا األلـــف فـــي الوقـــف مض ، كمـــا عـــوَّ ألـــف فـــي الحقیقـــة 

التـــي تخـــرج معـــه والغنـــة  ،لســـكونهألن التنـــوین  ؛بـــالنون الخفیفـــة إذا أمـــرت  )ابَ رِ ْضـــاو 

  .)٢(ضارعه اآلخر"بینهما  ةشیئًا لمناسبشيء فإذا ضارع حروف المد واللین شارك یُ 

  .؟، أم إبدال الواو نوناً الهمزة نونًا هل هو إبدال في هذا اإلبدال اختلف النحاة 

، وبهرانــيٌّ  صــنعانيٌّ  فــي النســب إلــى صــنعاء وبهــراء:: "فأمــا قــولهم المــازني قــال 

یًا بـدِ  ه: إنما قدر كذلك  : ولیسعليقال أبو  .أن النون بدل من الهمزةفقد ذهبوا فیه إلى 

  . )٣(من الهمزة"من الواو المبدلة ثم أبدل النون  ، وبهراويّ  : صنعاويّ 

) (صــنعانيّ : فــي بــدال الهمــزة نونــًا بإویفهــم مــن نــص المــازني أنــه غیــر مقتنــع 

 :یرى أن األصل فیهمـال بقول أبي علي الذي استدّ ، والدلیل على ذلك أنه ) (بهرانيّ و

، ثـم أبـدلت النـون مـن الـواو علـى أن الـواو مبدلـة مـن الهمـزة ، ) ) و(بهـراويّ (صنعاويّ 

ــ) ) و(بهرانــيّ (صــنعانيّ المبدلــة مــن الهمــزة  ــ: "بقولــه ذلك ، وعلــل أبــوعلي ل  ا لــم نــرَ ألنَّ

أبــدلوا الــواو مــن قــد رأینــاهم و  :، قــال فــي غیــر هــذا الموضــع أبــدلت مــن الهمــز النــون 

الــواو مــن ، فلمــا رأینــاهم أبــدلوا اقــد) وَ  نْ : (ِمــوهــم یریــدون اقــد) وَّ : (مِ فــي قــولهم النــون 

 ةالهمـز أبـدلوا ولـم نـرهم  .بـدل مـن الـواو  وصـنعانيّ  النون في بهرانـيّ  إنّ ، قلنا : النون 

                                     
إبـراهیم بـن سـلیمان البعیمـي ، مكتبـة الرشـد، شرح التصریف ، تـألیف/ عمـر بـن ثابـت الثمـانیني ، تحقیـق/ د.  )١(

  . ٢٤٩م) ، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤١٩( ١الریاض ، ط

. (وبهراء) : حي من الیمن ، قال كراع : "بهراء ممدودة ، قبیلة ... " . لسان العـرب مـادة  ٢١٤النوادر ص  )٢(

  (بهر) . 

  . ١/١٥٧المنصف  )٣(
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مـن و : "ابـن جنـي الـذي قـال ذا ما ذهـب إلیـه . وه )١(، وال النون من الهمزة"من النون 

مـن الـواو إنما هي بـدٌل  وبهرانيّ  حذاق أصحابنا من یذهب إلى أن النون في صنعانيّ 

، وأّن  ، وبهـــراويّ  صـــنعاويّ  :، وأن األصـــلفـــي النســـبمـــن همـــزة التأنیـــث التـــي تبـــدل 

، ... اقــدوَّ فــي قولــك: مِ الــواو مــن النــون كمــا أبــدلت  ،مــن هــذه الــواو النــون هنــا بــدل 

؛ ألنــه وارد الهمـزة . ولكنــه جـّوز إبـدال النــون مـن  )٢(الهمـزة"بــدل مـن بـدل مـن  فـالنون

ــم نــرهم أبــدلوا ؛ ألنــه قــالعلــي  يأبــردًا علــى ، ولعــل فــي ذلــك العــرب فــي كــالم  : "ول

ذهب من ذهب : "... وٕانما يقال ابن جن.  )٣(، وال النون من الهمزة "ن النونالهمزة م

وكـان فـي قـولهم مـن الهمـزة فـي غیـر هـذا ، أبـدلت : ألنه لم یـر النـون ، قال إلى هذا 

الـذي هـو ء) ، فیقول : لـیس غرضـهم هنـا البـدل الَ عْ بدل من همزة (فَ ن) الَ عْ إن نون (فَ 

 فــيأن النــون تعاقــب وٕانمــا یریــدون ،  ةونــؤنــة : جُ جُ  :یــب، وفــيب: دِ ْئــ: ذِ نحــو قــولهم 

، فلمــا لــم مــع معــه ت، أي ال تجالتنــوین المعرفــة ، كمــا تعاقــب الم الهمــزةهــذا الموضــع 

  . )٤(، وكذلك النون والهمزة"نها بدل منه : إقیل تجامعه 

مجیـز أن : "لـو أجـاز نونـًا. قـال ةإبـدال الهمـز  زبعد زمان یجینفسه  ونرى أباعلي

وجهـًا ؛ ألن الغـرض أن یـزول  بدًال من الهمزة لكـان وبهرانيّ  النون في صنعانيّ تكون 

لتقـــارب بعـــض هـــذه ◌ً  تبـــدل الهمـــزة نونـــالفـــظ الهمـــزة مـــع یـــاءي اإلضـــافة، فجـــائز أن 

 (رأیتُ  :في الوقف نحویرید بذلك أنهم قد أبدلوا األلف من النون . بعضالحروف من 

األلــف مــن جــاز أن یبــدلوا  مــا، فكمــن الهمــزة واأللــف قریبــة  :یقــول، ا) عَ فَ ْســنَ ، ولَ زیــدًا 

فـي أبـو الحسـن ذهـب إلیـه  وهـذا مـا. )٥(النـون مـن الهمـزة"النوني جاز أیضـًا أن یبـدلوا 

  .علة إبدال الهمزة نونًا 

                                     
  . ١/١٥٧المنصف   )١(

  . ٢/٤٤١سر صناعة اإلعراب  )٢(

  . ١/١٥٧المنصف  )٣(

  . ٢/٤٤١سر صناعة اإلعراب  )٤(

  . ١/١٥٨المنصف  )٥(
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 ،علـى حقیقتهـامعبـرًا عنهـا بـاأللف تبـدل مـن الهمـزة إلـى أن النـون وذهب المبـرد 

مـن ، فأما بـدل النـون ا ممن صاحبتهتبدل كل واحدة منهما : "وأن النون واأللف قائًال 

  . )١(: صنعاني ، وبهراني"، وبهراء في صنعاء  ، فقولكلف األ

، وأّن إبـــدال علـــى غیـــر قیــــاس وذهـــب ابـــن یعـــیش إلـــى أن إبـــدال الهمـــزة نونـــًا 

، كمـا  ، وبهـراويّ  : صـنعاويّ ، أن یقال فـي النسـب إلیهمـا في صنعاء وبهراء "القیاس 

فرقـًا الهمـزة واوًا ، تبـدل مـن  يّ خنفسـاوِ  :، وفـي خنفسـاء  تقـول فـي صـحراء: صـحراويّ 

 ، وقـــد قـــالوا : صـــنعانيّ بیانـــه فــي النســـب علــى مـــا تقـــدم الهمـــزة األصـــلیة بینهــا وبـــین 

  . )٣(. وهذا ما ذهب إلیه ابن عصفور )٢(على غیر قیاس" وبهرانيّ 

إبدال شاذ الهمزة نونًا إلى أن إبدال ، وابن مالك  ، ابن الحاجب :وذهب كل من

 .للتأنیــــث قلبــــت واوًا بعــــد ألــــف إن كانــــت همــــزة قــــال ابــــن الحاجــــب : "ومــــا آخــــره ، 

:  وقــــال ابــــن مالــــك .  )٤(شــــاذ"ي ورِ رُ ، وَحــــوليَ ُلــــ، وجَ  يّ حــــانِ وْ ورَ  ، وبهرانــــيّ  وصــــنعانيّ 

النسـب التـي تحفـظ ، فهـو مـن شـواذ القیـاس مخالفًا لما یقتضیه جاء من المنسوب "وما

... ســوب إلــى فــي المن، فمــن ذلــك قــولهم ، وبعضــه أشــد مــن بعــض وال یقــاس علیهــا 

  . )٥(") انيّ رَ هْ ) و(بَ : (صنعانيّ و(بهراء) وٕالى (صنعاء) 

 :، أيالواو نونـًا ، ومن ثم أبدلت واوًا أنه إبدال الهمزة في هذا اإلبدال والمختار 

، م فـ؛ ألن النـون مـن البین الهمزة والنـون ال مقاربة نونًا ؛ "ألنه إبدال الهمزة أنه لیس 

وهذا ما تمیل إلیـه . )٦(فتبدل منها"تقارب الواو وٕانما النون والهمزة من أقصى الحلق ، 

  الباحثة.

                                     

  . ٣/٣٣٥المقتضب  )١(

  . ١٠/٣٦شرح المفصل  )٢(

  . ٦٩ – ٢/٦٨المقرب  )٣(

وحـاء) ، وهــي : موضـع . لسـان العـرب مــادة  ٢/٥٤شـرح شـافیة ابـن الحاجـب  )٤( . (روحــاني) : ینسـب إلـى (الرَّ

إلـــى (جلـــوالء) ، وهـــي : قریـــة بناحیـــة فـــارس . لســـان العـــرب مـــادة (جلـــل) . (َرَوح) . و (جلـــولي) : نســـب 

و(حروري) : نسب إلى (حـروراء) ، وهـو : موضـع بظـاهر الكوفـة تنسـب إلـى الحروریـة مـن الخـوارج . لسـان 

  العرب مادة (حرر) . 

  . ٤/١٩٦٤شرح الكافیة الشافیة  )٥(

  . ١٠/٣٦شرح المفصل  )٦(



 - ٢٣٤ - 

  ال

فء أب ا  

  وأنشدني أبوالغول لبعض أهل الیمن : :قال المفضلو "  :جاء في النوادر

  ٍب َتَراَهــــــــــــــــايُّ َقلُــــــــــــــــوِص َراِكــــــــــــــــأَ 

  

  )١(لَّ َعَالَهــــــــاَطــــــــاُروا َعَلــــــــیِهنَّ فَشــــــــ  * 

ـــــــــَوا   ـــــــــُدْد ِبَمْثَن ـــــــــٍب  يْش ـــــــــاحَ  َحَق   ْقَواَه

  

ــــــــــــــــ  *  ــــــــــــــــًة َوناِجَی   )٢(ًا أَباَهــــــــــــــــاَناِجَی

ولغــًة بنــي الحــارث بــن كعــب قلــب الیــاء ، َعَلْیَهــا  :أراد )َعَالهــا( و .مؤنثــة ):القلــوص(  

واشـتریُت َثْوبـاِن ، والسـالُم  ،یقولـون : َأخـذُت الـدِّْرَهَمان ،الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفـاً 

ـا  ت على. وهذه األبیاَعَالُكُ◌ُم  فجـاء  )أبوهـا(فـیمكن أن یكـون أراد  )ااَهـأبَ (ُلَغـِتهم. وأمَّ

وكـــذا كـــان القیـــاس ...  )هـــذا َقَفـــاك: (فـــي وزن  )هـــذا أبــاك: (بــه علـــى لغـــة مـــن قـــال 

 هالماضي . قال أبوحاتم : سألُت عن هذه األبیـات أبـا عبیـدة فقـال اْنقٌـْط علیـ :والنَّاجي

  .)٣( هذا صنعه المفضل"

أنَّ أبـا عبیـدة بصـري والمفضـل بیدة علي المفضل منشأه، ن من أبي عهذا الطع

یخفـي . والشـاهد فـي هـذا القـول : قلـب الیـاء  كوفي ، وبینهما مـن أمـر المنافسـة مـا ال

، ارث بـن كعـب ة لبنـي الحـغـألفًا في (َعَالك) ، وأصـلها (َعَلْیـك) . ومرجـع ذلـك أنَّهـا ل

 ،ْرَهَمان)وتلــك نحــو : (الــدّ هــا مفتــوح فــإنهم یقلبــون الیــاء ألفــًا إذا كانــت ســاكنة ومــا قبل

ا فــي موقــع نصــب مفعــول بــه ، مــألنه، َمْین) و(َثــْوَبْین) (الــدِّرهَ : أصــلهما ، و و(َثْوبــان) 

  وهما مثنى ، والمثنى ینصب بالیاء . 

وذكــر ســیبویه هــذه اللغــة عــن الخلیــل فــي قولــه  :"وحــدثنا الخلیــل أنَّ ناســًا مــن 

ك) ، وسـائر عالمـات المضـمر المجـرور َداك) ، و(إالَ العرب یقولون : (َعَالك) ، و(َلـ

  .)٤(بمنزلة الكاف"

                                     
) ،  (الَقلُــوُص) : النَّاقــة) ١( الشــابة . و (طــاروا) : یقــال ك طــار القــوم ، أي : نفــروا مســرعین . و(شــالوا عالُهــنَّ

  ٢٠٠-٣/١٩٩وقالوا : شال الشيء شوًال إذا ارتفع . والمراد : ارتفعوا على إبلهم . خزانة األدب 

، ومثنــى إذا  الَحقـب: حبــل یشـّد بــه الّرحـل إلــى بطـن البعیــر . والمثنـى : مصــدر میمـي مــن ثنیـت الشــيء ثنیـاً ) ٢(

  ٣/٢٠٠عطفته . و (حقواها) : هو الخصر ، ومشّد األزار . خزانة األدب 

  ٥٨النوادر ، ص ) ٣(

  .  ٣/٤١٣الكتاب ) ٤(
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 :وذكرهــا أبــوعلي قــائًال : "وفــي بعــض لغــات العــرب یقولــون : (َعــَالك) یریــدون

  .)١(في اللغة ، جاز" اً (َعَلْیك) ، فیثبتون الیاء ألفًا ، وٕاذا كان هذا مستمر 

كالمهــم بیــاء ســاكنة  ن فـيارث بـن كعــب أنهــم ال یجیئــو والمعـروف عــن بنــي الحــ

 :، فیقولـون فـي ، مثنـى وغیـر مثنـىفي ذلك كله ألفًا قبلها فتحة ، بل هم یقلبون الیاء 

ـــَك) وفـــي (الـــدِّْرَهَمین) ، (َعَلْیـــك)  ـــْوَبْیِن) : (َعـــَالَك) و(أَالك)، و(ِإَلْی و(الـــدِّْرَهَمان)  و(الَث

  .)٢(لغتهم ولغة قبائل ُأخر وجّرًا ، وهي و(الَثْوَبان)، فهم یلزمون األلف رفعًا ونصباً 

وأهـل  عم وزبیدوخث، وبني الحارث بن كعب ، وحكى أبوحیان : "أّنها لغة لكنانة 

  .)٣(رة"ذوع، ومراد  ،و هجیم ، تلك الناحیة ، وبني العنبر

 .)٤(ِإْن َهــَذاِن َلَســاِحَرانِ ویخــرِّج جماعــة علــى هــذه اللغــة قــراءة قولــه تعــالى : 

، لغــة لــبعض العــرب ، وهــم بنــو الحــارث"قــال أبوزیــد : هــي : ویقــول أبــوعلي الفارســي

إذا فنزلــت هــذه اآلیــة بلغــتهم ، ووجــه القیــاس فــي ذلــك أنَّ العــرب قــد تقلــب الیــاء ألفــًا 

لهم : (َحاَحْیـــت) و(َعاَعْیـــت) ، وكـــان حـــدها أن تكـــون انفــتح مـــا قبلهـــا ، فمـــن ذلـــك قــو 

عــرب ألفــًا دلَّ ذلــك علـــى جمیــع ال دوضــبت) ، فلمــا انقلبــت عنـــوقیــت) و(ضُ بمنزلــة (قُ 

  .)٥(" تجویز ما قالت ..."

بـــن كعـــب ارث ألنهـــا ال تخـــص بنـــي الحـــ ؛وفـــي هـــذا جـــواز بـــالقول بهـــذه اللغـــة 

  وحدهم بل َتعّدت إلى سواهم ، وهذا یدل على انتشارها . 

غیـره ، قـال : "قیـل : إنهـم یجعلـون ألـف ى و ویرى الزجاج أنَّ هذه اللغة في المثن

یقولـون: أتـاني الزیـدان ،  .علـى لفـظ واحـد ، والخفـض ، والنصب ، في الرفع  االثنین

  . )٦(ورأیُت الزیداِن ، ومررت بالزیداِن"

                                     
  . ٧٠المسائل المنثورة ،ص) ١(

  . ١/٥١شرح األشموني ) ٢(

  . ٦/٢٥٥البحر المحیط ) ٣(

  ) من سورة طه  .٦٣آیة () ٤(

  . ٧٠-٦٩المسائل المنثورة ، ص) ٥(

  ٣/٣٦٢معاني القرآن وٕاعرابه ) ٦(
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  : )١(وعلى هذه اللغة أیضًا جاء قول الشاعر 

ــــــــْیَن أذْ  ــــــــا َب َد ِمنَّ ــــــــَزوَّ ــــــــَت ــــــــاُه َطْعَن   ةً َن

  

ــــــهُ   *  ــــــاِبي التُّــــــرَ  إلــــــىَ  َدَعْت ــــــیمُ َه   اِب َعِق

ـــاه) بـــاأللف ، مـــع أنَّ موقعـــه الجـــر باإلضـــافة ، ورود المثنـــى (أُ  :الشـــاهد فیـــه   ْذَن

  ویقول اآلخر :

 َ◌ ــــــــــــــــــبَ أَ  إنِّ ــــــــــــــــــأَ ا وَ اَه ــــــــــــــــــبَ ا أَ َب   ااَه

  

ــــــ  *  ــــــلَ بَ  دْ َق ــــــَغ ــــــي المَ ا ِف   )٢(اهــــــاتَ ایَ غَ  دِ ْج

  .)٣(واختار هذا التأویل أبوحیان  

 ء واوب ا  

شـّي ریاجاء في النوادر  :"أبوزید ، وقال : َعْوف بن ِذْرَوة یصف الجراد . قال ال

  : أنشدنا أبوزید واألصمعي :

.................................  *  ................................  

.................................  *  ................................  

.................................  *  ................................  

ــــ ُتْنِحـــي َعلــــى   نْ أَســــیْثــــَل الفَ ْمَراِخ مِ الشِّ

  

ـــــــْرفیو مِ أَ   *  ـــــــَل ِمْنَشـــــــاٍر َحِدیـــــــِد الَح   نْ ْث

  نْ ْنَصَبُه ُمْنِصُبُه ِفي ِقحفیأ  

فهـــو ، اٌر َشــار ، فمــن قــال : ِمْنَشــیْ َشـــاٌر ومئْ ْنَشــاٌر وم: یقــال : مِ ... قــال أبــو الحســن 

َشــْرُت ، الفعــل منــه وَ ِمْفعــال ، والفعــل منــه نشــرُت . ومــن قــال : ِمْئشــار فــذلك وزنــه ، و 

الواو بدل مـن الهمـزة ، وٕاّنمـا صـارت یـاًء لكسـر مـا قبلهـا و َوَحٍد ٍد وهو عندي مثل : أحَ 

 فهو في بابه كمیزاٍن ، وذلك أّن واوه لكسـر مـا قبلهـا قلبـت یـاًء والفعـل منـه َوَزْنـُت...".

)٤(.  

) ، وأصله : والفعل منه (وشْرتُ ، على وزن (ِمْفَعال)شار) ئْ یدور الكالم حول (م

ُقِلَبت منه الواو همزة كــ(َأَحَد) و (َوَحـد) ، وصـارت الـواو یـاء لكسـر مـا قبلهـا (ِمْوشار) 

  كـ(ِمیزان) من (َوَزْنُت) . 

                                     
  .٣٦٦، ٢/٣٥٥هو هوبر الحارثي في لسان العرب مادة (هبا) ، وشرح المفصل ) ١(

، وذكـره أبوزیـد  ١/٥٠، ونسب ألبي الـنجم العجلـي فـي شـرح األشـموني  ٦٨نسب لرؤبة في ملحق دیوانه ص) ٢(

  .  ٥٨عن أبي الغول أنه لبعض أهل الیمن . النوادر ، ص 

  . ٦/٢٥٥المحیط البحر ) ٣(

  . ٤٨النوادر ص )٤(
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: تقع ساكنة متوسـطة إثـر كسـر ، نحـو وتقلب الواو یاء في مواضع ، منها : أن

  (ِمیزان) .و(ِمْوشار) و(ِمْوزان) أصل (ِمْیشار) ، 

قـل نطـق الـواو بعـد الكسـر علـى اللسـان ، علـة قلـب الـواو یـاء : ث رى العكبريوی

وذلك حین قال : "قد أبدلت الیـاء مـن الـواو إذا سـكنت وانكسـر مـا قبلهـا نحـو : ِمْیـزان 

ــیالً   ،وِمیَعــاد ، والعلــة فــي ذلــك أّن  الــواو مــن جــنس الضــمة ، فــإذا ســكنت ضــعفت قل

اكنة بعـــد الكســـرة ثقیـــل جـــدًا ، والكســـرة قبلهـــا مـــن جـــنس الیـــاء ، وتخلـــیص الـــواو الســـ

  .)١(فجذبتها الكسرة إلى جنسها وكان ذلك أخف على اللسان"

وذهـب الرضـي إلـى أّن الـواو إذا كانـت سـاكنة غیـر مدغمـة وقبلهـا كسـرة فـال بــد 

. وفــي (ِمْوشــار) تمثــل الــواو فــاء )٢(مــن قلبهــا یــاء ســواء كانــت فــاء الكلمــة أو عینهــا 

  ال) .عَ الكلمة ؛ ألنها على وزن (ِمفْ 

كثـر و(ِمْئشار و مْیشار) مّما قّل اسـتعماله فـي الكـالم وُعـدَّ مـن النـوادر ، والـذي 

  استعماله : (ِمنَشار) . 

  ادم

وأدرك اإلسـالم . قـال ، جاء في النوادر : "قال أبوزیـد : وقـال َعِریـُب بـُن َناِشـٍب 

  هو عریب بن َناِشٍل: : أبو حاتم

ـــــــــ ـــــــــَر أنَّ الَمالِ َأَل ـــــــــكِ ْم َت ـــــــــاَدنِ یَّ   يات َق

  

ـــ َهـــَواُهنَّ َحتَّـــى  *    َجـــجُ ألْ ُت فـــي الَغـــّي دْ ِك

  .................................  *  ................................  

  ِبِه أبوزید لترك اإلدغام ، كما قال الراجز : ... قوله : أْلَجج ، جاءَ 

  )٣(لِ لَ األجْ  ليِ العَ  هللاِ  دُ مْ الحَ 

اج) : وكما قال اآلخر (و   *   هو العجَّ

ــــــْن أَ  ــــــَتْشــــــُكو الــــــَوَجى ِم ــــــلِ ٍل َوَأظْ ْظَل   َل

  

  ِمــــــْن ُطــــــوِل إْمـــــــَالٍل َوَظْهــــــٍر أْمَلـــــــلِ   * 

  
                                     

  . ٢/٣١٧اللباب في علل البناء واإلعراب  )١(

  . ٣/٨٣شرح شافیة ابن الحاجب  )٢(

، عجــزه : (الواهــب  ٢/٣٩٢، وخرانـة األدب  ٤/٥٩٥نسـب الرجــز ألبـي الــنجم العجلـي فــي المقاصـد النحویــة ) ٣(

  الفْضل الوهوب المجزل).
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  طفان:ا قال قعنب بن أم صاحب ، وهو من غوكم

ْبــــِت  ــــْد َجرَّ ــــِمــــْن ُخلُ  َمْهــــًال أَعــــاِذَل َق   يِق

  

ـــ  *  ـــواٍم وٕانْ ي أُجـــوُد َأل◌ِ أنِّ ـــن ْق   )١(وا"ِن◌ُ َض

ـــِل) ، (َأْلَجـــُج)  :فـــي الشـــواهد فـــي هـــذه األبیـــات   ـــِل) ، و(اَألْجَل و(َضـــِنُنوا) ، و(َأْظَل

 ،و(َأَظـّل)،و(اَألَجـّل)  ،(ألـّج) :حیث ُتِرك اإلدغام الواجب فـي هـذه الكلمـات ، والقیـاس

ــــى اإلدغــــام فــــي اللغــــة  ــــاه فــــي )٢(إدخــــال شــــيء فــــي شــــيء :و(َضــــنُّوا) . ومعن . ومعن

ن األول منهمــا وتدغمــه فـــي االصــطالح : أن یلتقــي حرفــان مــن جـــنس واحــد ، فتســك

 )٣("بـوة واحـدةالثاني ، أي تدخله فیه ، فیصیران حرفًا واحدًا مشـددًا ینبـو عنـه اللسـان ن

) ، و(َمــدَّ) ، ، وذلــك نحــو : (َشــدَّ)  قــل . والغــرض مــن ذلــك طلــب التخفیــف ، لثو(َظــلَّ

منـه ألنك تحتاج فیهمـا إلـى إعمـال العضـو الـذي یخـرج  ؛النطق بالمثلین على اللسان 

لذلك حاولوا تخفیفه  . )٤(الحرف المضعف مرتین ، فیكثر العمل على العضو الو احد

 ةا ألسنتهم على مخـرج الحـرف المكـرر وضـعهبأن یدغموا أحدهما في اآلخر ، فیضع

  .)٥(فعة واحدة ؛ لئال ینطقوا بالحرف ثم یعودوا إلیه "ر  واحدة ، ویرفعونها بالحرفین

المثلـــــین  ، وٕادغـــــام المتقـــــاربین . و(َأْلَجـــــج)،  جهـــــین : إدغـــــامواإلدغـــــام علـــــى و 

و(َضــِنُنوا) مـــن إدغــام المثلــین ، وهـــو أن یلتقــي حرفــان مـــن ، و(اَألْجَلــل) ، و(َأَظَلــل) 

)  دجـنس واحــ )، و(َشــّد) .فــي كلمــة أو كلمتــین نحــو : (عـضَّ قــال ســیبویه فــي  ، و(َفــرَّ

فــإذا تحركــت ،  واحــد مــن موضــع دغــام : "أّمــا مــا كانــت عینــه والمــهإلهــذا النــوع مــن ا

ینطبـق علـى الفعـل . وهذا القول )٦(ل ألزموه اإلدغام ، وأسكنوا العین"عْ الالم منه وهو فِ 

  (َضِنُنوا) ، وكان حقه اإلدغام (َضنُّوا) . 

                                     
  .  ٤٤ -٤٣النوادر ص) ١(

  . ١٢١/ ١٠المفصل شرح ) ٢(

  . ٤٠٩الجمل في النحو للزجاجي ص) ٣(

  . ٢/٦٣١الممتع في التصریف ) ٤(

  .١٠/١٢١شرح المفصل ) ٥(

  .٤/٤١٧الكتاب ) ٦(
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اإلدغـام إذا تحـّرك المـثالن ولكــن  وجـوبإلـى  )٢(والسـیوطي،  )١(وذهـب األزهـري

) . وأّال یتصــــدر أو لهمــــا ، أي و(، ) شــــروط هــــي : أن یكونــــا فــــي كلمــــة كـــــ(ردَّ ب ظــــلَّ

) . وأّال یكونـا فـي َس) و(َردَّدالمثلین كما في (َدَدن) . وأالَّ یتصل أولهما بمدغم كــ(جسَّ 

ــــْرَدَد)  (اْقَعْنَســــَس) . وأّال ، ووزن ملحــــق ســــواء كــــان الملحــــق أحــــد المثلــــین نحــــو : (َق

َجَج) زیـدت همـا و(جـیم) (َألـنْ فإّن نون و(َأَلْنَجَج) ،، (َأَلْنَدَد)  :یسبقهما مزید اإللحاق نحو

یكونــا فــي اســم علـــى  وأالّ  .ألجــل اإللحــاق فــال یجـــوز اإلدغــام ؛ ألنــه یزیــل اإللحـــاق 

(ِفَعـل) نحـو أو علـى (ُذُلـل) ،  :ُعل) نحوـ(َطَلَل) و(َمَدَد) ، أو على (فُ (َفَعَل) بفتحتین ك

ة ثانیهمــــا عارضـــة نحــــو (ُدَرر) . وأّال تكــــون حركـــ :َمـــم) ، أو علـــى (ُفَعــــل) نحـــو(ِل◌ِ 

(َحیـي)  :كفف) . وأّال یكون المـثالن یـاءین الزمـًا تحریـك ثانیهمـا نحـواص) و (صُ (اخْ 

  (اْقَتَتل) و(اْسَتَتَر) . :و(َعیي) ، وال تاءین نحو

وٕاذا تــوفرت كــل هــذه الشــروط فــي المثلــین وكانــا متحــركین ، اقتضــى القیــاس أن 

ــأْلَجــَج ، واألْجَلــل، وأْظَلــِل ، وأمْ  -یــدغما وجوبــًا ، إّال أن األلفــاظ الســابقة    -ل وَضــِنُنواَل

، واعـــد النَّحـــویین والّصـــرفیین ؛ إذ فـــك فیهـــا اإلدغـــام علـــى غیـــر قیـــاسخرجـــت علـــى ق

) مـن بـاب الضـرورة الشـعریة ، وقـال : "واعلـم و(أْظللَ ، فسیبویه یفسر ورود (َضِنُنوا) 

ه علـى رهم على إدغامه أجـرو أّن الشعراء إذا اضطروا إلى ما یجتمع أهل الحجاز وغی

  .)٣("كثیر  في الشعر األصل ... وهذا النحو

، م فــي قولــه : (َضــِنُنوا) للمحافظــة علــى اســتقامة الــوزن الشــعري ـار المدغـــفإظهــ

ان ضْرب البیـت الشـعري علـى َفِعُلْن..) ، ولما ك فالبیت على البحر البسیط (ُمْسَتْفِعلن

؛ اضـــطر الشـــاعر إلـــى إظهـــار اإلدغـــام واحـــداً  فـــي القصـــیدة التـــي تلـــزم ضـــرباً )علـــنُ (فَ 

  البیت . ىعلى القیاس ؛ الضطربت موسیق أدغمَ  الشعریة ، فلو ىلتحقیق الموسیق

                                     
  . ٢/٤٠٢شرح التصریح ) ١(

  . ٢/٢٢٦همع الهوامع ) ٢(

  . ٣/٥٣٥الكتاب ) ٣(
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والمستعمل (األجّل) على القیاس من قوله : (األْجَلـِل) ، إال أّن الشـاعر اضـطر 

مـــا یكـــون لـــه مـــن الحركـــات ؛ لیســـتقیم الـــوزن الشـــعري ، ب هإلـــى فـــك اإلدغـــام ، وحركـــ

فالبیــت مــن الرجــز (ُمْســَتْفِعُلن ُمْســَتْفِعُلن ُمْســَتْفِعُلْن) والســیر علــى القیــود الصــرفیة فــي 

ِعَالُتْن) ، ولـــیس هـــذا مكانهـــا؛ ألنهـــا تخـــّل اإدغـــام (األجـــّل) یقتضـــى دخـــول تفعیلـــة (َفـــ

  الشعریة . ىبالموسیق

حمـد "ال: )١(انة قول علماء البالغة في قول أبي النجم العجليوأورد صاحب الخز 

ــِل" ، قــال :"أورده علمــ اء البالغــة علــى أنَّ (األجلــل) بفــك اإلدغــام ممــا هللا العلــي األْجَل

   . )٢((األجّل) وهو القیاس" :والفصیح .بالفصاحة  یخلَّ 

  ویظهر أثر الضرورة الشعریة في فك المدغم من قول العجاج : 

  َوَأْظَللِ  َتْشكو الوَجى ِمْن أْظَلل

ب البیت الشعري، فالبیت مـن س ، ولو أدغم الضطر م على غیر قیاففك اإلدغا

ذا مكانهـا ؛ ولـیس هـالرجز یقتضي اتباع القیاس في اإلدغام إقحام تفعیلة (فعالتـن) ، 

بالمقــاطع الموســیقیة فــي ســبیل تحقیــق األهــم. وهــذا مــا ینطبــق  ألن اتبـاع القیــاس یخــلّ 

  ْلَجُج) . أعلى (أْمَلِل) ، و (

فــي تلــك مــن بــاب التوســع ؛ لوقوعــه فــي غیــر ویــرى ابــن جنــي أن فــك اإلدغــام 

بابه البلـد، كثـر َضـ بَ بِ ضَ  :ومن ذلك قولهم في غیر الضرورةر ، قال : "ضرورة الشع

التصـقت، وَمِشَشـْت الدابـة، وٕانمـا  :ت عینـه، وألل السقاء ، إذا تغیـرت رائحتـه ، ولححـ

إلـى غیـر ذلـك ممـا  الدابـة ، تِ السـقاء ، ومّشـ عینـه ، وَضـبَّ البلـد ، وألَّ  تْ حّ لصوابه 

  . )٣(جاء في السعة ومع غیر ضرورة

                                     
هورین فـي العصـر األمـوي، لـه دیـوان هو الفضل بن قدامة العجلي ، من بني بكر بن وائل ، من الّرجاز المش) ١(

  .٢/٦٠٣، والشعر والشعراء  ١/١٠٣هـ . ترجمته في خزانة األدب ١٣٠شعر . مات سنة 

  . ٢/٣٩٢خزانة األدب ) ٢(

  . ١/٣٢٩الخصائص ) ٣(



 - ٢٤١ - 

ذهبــوا إلـــى ضــرورة الشـــعر فـــي األبیــات ســـابقة الــذكر التـــي أوردهـــا  نومــن الـــذی

، )٥(، والرضــــي )٤(وســــيیل، والبط )٣(، والصــــیمري )٢(، والمبــــرد )١(أبوزیــــد : الســــیرافي

  .  )٨(لوسي، واآل )٧(بان، والصَّ  )٦(والعكبري

  

  

  

   

                                     
ما یحتمـل الشـعر مـن الضـرورة ، تـألیف/ أبـي سـعید الحسـن بـن عبـداهللا السـیرافي، تحقیـق وتعلیـق/ د. عـوض ) ١(

  . ٦٤ – ٦٣م) ، ص ١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩( ١لقوزي ، ط ابن حمد ا

  . ٢٥٣ – ٢٥٢،  ١/١٤٢المقتضب ) ٢(

  . ٥٦٨تبصرة المبتدي ص ) ٣(

هــ ، ونشـأ ببطلیـوس باألنـدلس، مـن العلمـاء باللغـة ٤٤٤هو عبداهللا بن محمد بن السید ، أبومحمد ، ولد سـنة ) ٤(

 – ٣/٩٦ة . ترجمتــه فــي وفیــات األعیــان هـــ . لــه مؤلفــات عــد٥٢١واألدب . سـكن بلنســیة ، ومــات بهــا ســنة 

، ورأیــه فــي كتابــه: إصــالح الخلــل الواقــع فــي الجمــل للزجــاجي ، تحقیــق  ١٤٣ – ٢/١٤١، وٕانبــاه الــرواة  ٩٨

  . ٣٩٥م) ، ص ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩( ١وتعلیق / د. حمزة عبداهللا النشرتي ، دار المریخ الریاض ، ط 

  . ٣/٢٤١شرح شافیة ابن الحاجب ) ٥(

  . ١٠٠ – ٢/٩٩في علل البناء واإلعراب  اللباب) ٦(

ـــدقیق ) ٧( ـــالتحقیق والت هـــو محمـــد بـــن علـــي الصـــبان الشـــافعي ، ولـــد بمصـــر وحفـــظ القـــرآن والمتـــون ، واشـــتهر ب

، ورأیـه فـي كتابـه ٣/١٧٥هـ . ترجمتـه فـي تـاریخ عجائـب اآلثـار ١٢٠٦والمناظرة والجدل . مات بمصر سنة 

  .  ٤/٣٤٩حاشیة الصبان 

هـــ ، كــان ١٢٧٣بــن شــكري بـن عبــداهللا بــن شــهاب الـدین ، أبوالمعــالي ، ولــد برصــافة بغـداد ســنة هـو محمــود ) ٨(

، ٧/١٧٢هـ . ترجمته في األعـالم ١٣٤١مؤرخًا وعالمًا باألدب والدین ، من الدعاة إلى اإلصالح. مات سنة 

غـــدادي، الناشـــر ورأیـــه فـــي كتابـــه : الضـــرائر ومـــا یســـوغ للشـــاعر دون النـــاثر، شـــرحه/محمد بهجـــة األثـــري الب

  . ١٣٨ -١٣٧هـ) ص ١٣٤١مصر ، القاهرة ( -المكتبة العربیة ببغداد ، المطبعة السلفیة 
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  املبحث اخلامس

  مسائل متفرقة

   (واء)

  ْیم وأدرك اإلسالم :رَ وقال َرافع بن هُ  :أبوزید قال  جاء في النَّوادر : "

.....................................

..  

*  .....................................

.  .....................................

..  

*  .....................................

ـــــاٍر ُتوَ   .   اِصـــــُلِنيَهـــــالَّ َكَوْصـــــِل ابـــــِن َعمَّ

  

ــــــْیَس الرِّ   *  وا بأْســــــَواءِ َل   جــــــاُل وٕاْن ُســــــوُّ

رجــالِن ِســیَّاِن، والجمــع و  ْســَواٌء وَسَواِســیة، ،ن ، وقــوٌم َأآ... ویقــال : رجــالِن َســوآ  

  .)١(أسواٌء ، أي :مستوون"

ــــى مــــن (َســــَواء) : (َســــوآ ــــى أنَّ المثن و(ِســــیَّان) . والجمــــع : ن) آذهــــب أبوزیــــد إل

  (َسَواِسَیة) و(َأْسَواء) . 

. اختلف النحـاة فـي تثنیتـه، )٢(و(َسَواَء) اسم بمعنى (اْسِتَواء) ، مصدر (استوى) 

ـا جمـع ولـم یـثنَّ ، قـولهم : ُهمـا  وذهب أبوعلى الفارسـي إلـى أنـه ال یثنـى . قـال : "وممَّ

  .)٣(َسَواٌء ، وقالوا : في الجمع ُهْم َسَواِسیة" 

وموافق له فـي  هاونجد أنَّ أباعلي الفارسّي ُمخالف ألبي زید في عدم جواز تثنیت

  في عدم جواز الجمع مستشهدًا بقول الشاعر : )٤(جمعها ، ویخالفهما أبوحیان 

ــــــهِ  ــــــاُس ِمــــــْن ُظُلَماِت ــــــوُل النَّ   َوِلْیــــــٍل َیُق

  

ـــِحیَحاُت العُ   *  ـــَواٌء َص ـــَس ـــاُی   )٥(وِن َوُعوُرَه

) علـى لفظهـا فـي الجمـع ، وهـذا یعنـي أّنهـا ال تجمـع . وذهـب حیث أتى بـ(َسَواء  

ِإنَّ الَّـــِذیَن إلـــى أنَّ (َســَواء) التثنـــى ، مستشــهدًا بقولـــه تعــالى :  -أیضــاً  - )٦(أبوحیــان

  .)٧( َكَفُروا َسَواٌء َعَلْیِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم تُْنِذْرُهْم َال ُیْؤِمُنونَ 

                                     
  . ٧٠ - ٦٩النوادر ص  )١(

  . ١/١٧٠البحر المحیط ) ٢(

  . ٢/٤٢التكملة ) ٣(

  . ١/١٧١البحر المحیط ) ٤(

لقـــرآن ، للقرطبـــي ، راجعـــه والجـــامع ألحكـــام ا ٢/٢٩٢البیـــت لمضـــرس بـــن ربعـــّي األســـدّي فـــي خزانـــة األدب ) ٥(

 –وضبطه وعلق علیه / د. محمد إبراهیم الحنفاوي ، خّرج أحادیثه / د. محمـود حامـد عثمـان ، دار الحـدیث 

  .  ١/١٧١، وبال نسبة في البحر المحیط ١/١٨٤م) ١٩٩٦هـ/١٤١٦( ٢القاهرة ، ط

  ١٧١-١/١٧٠، والبحر المحیط ١/٢٥٨ارتشاف الضرب ) ٦(

  البقرة . ) من سورة٦آیة () ٧(



 - ٢٤٣ - 

: أِت بلفـظ التثنیـة معهمـا ، قـائالً لـم یـ ، وهمـا أمـراناإلنذار وعدمـه سـواء على أن

ـــا ســـواٌء ، اســـتغنوا بثنیـــه"... وإلجرائـــه مجـــرى المصـــدر ال (ســـّي)   یثنـــى ، قـــالوا : ُهَم

(قـواء) ، وقـالوا : ُهَمـا ِسـیَّان ، وحكـى أبوزیـد تثنیتـه عـن  بمعنـىبمعنى (َسَواء) كـ(قّي) 

ف الضــرب : "فأمــا ســواء فأشـــهر . وقــال فــي ارتشــا)١(بعــض ، قــالوا :هــذان ســواءان"

ــا َســَواء، اســتغنوا بقــولهم  ــه ال یثنــى ، فتقــول : ُهَم وحكــى أبوزیــد  .(ِســیَّان): اللغــات أّن

  .)٢( ءان..."اتثنیته ، فتقول : ُهَما َسوَ 

وهذا یعني أنَّهم استغنوا عن تثنیة (سواء) بتثنیة (سّي) (ِسیَّان) ؛ ألنه فـي معنـاه 

قــائًال : "...قــد یســتغنى عــن  وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن مالــك .، كـــ(قّي) بمعنــى (قــواء) 

ـــة  ـــة مطابقـــ تثنی ) ، فإنـــه أخصـــر مـــن (َســـَواء) ، إذا كـــان أخصـــر كــــ( هاســـم بتثنی  ِسيَّ

أنَّ أبازیــد حكــى َســَواَءین) . علــى (؛ ألنَّ (ِســّیْین) أخــف مــن  هعــن تثنیتــ هفأغنــت تثنیتــ

  .)٣(أنه یقول : (َسَواَءان)" عن بعض العرب ، 

 ،جـد كــل مـنهم یســتدل علــى تثنیـة (ســواء) بمـا حكــاه أبوزیــد عـن بعــض العــربون

كأنه هـو الـذي حكـى فقـط ، ولعـل مرجـع ذلـك إلـى أنَّ أبـا زیـد أخـذ اللغـة مشـافهة عـن 

  األعراب في البادیة ؛ وربما یكون سمعها منهم .

وان) . تثنیة (َسَواء) بمعنى (المرأة القبیحة) ، (سواءان) و(سـوا)٤(وأجاز أبوحیان 

  : )٥(للشاعر. وأجاز أبو الحسن تثنیة(َسَواء) ، وأنشد 

  یَنَنــــابَ  ِم الُحــــبَّ َتْقِســــ ْن لــــمْ َال َیــــا َرّب إِ أ

  

  )٦(ا َجِلَداین َفاْجَعْلِني َعَلى ُحبِّهَ َسَواءَ   * 

ولكنه لم یجز التثنیة علـى (سـواءین) فـي موضـع آخـر حیـث قـال : "سـوآآن كـذا 

ِســیَّان ؛ ألنَّ أســواء ائز ، والصــواب : َســَوَیاِن و وقــع فــي كتــابي ، وهــو عنــدي غیــر جــ

  .)٧(كِضَلٍع وأْضالٍع ، وِعَنٍب وأْعَناٍب" جمع َسوإٍ 

                                     
  ١/١٧١البحر المحیط ) ١(

  ١/٢٥٨ارتشاف الضرب ) ٢(

  ٤/١٧٨٤شرح الكافیة الشافیة ) ٣(

  ٢٥٩/ ١ارتشاف الضرب ) ٤(

  .  ٢/٤٢هو قیس بن معاذ ، التكملة هامش ) ٥(

  ٢/٤٢المرجع السابق  ) ٦(

  ٧٠النوادر هامش ص) ٧(
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(أسـواء) و زید فیما حكـاه مـن (سـواءان) فـي المثنـى ،أبوالحسن أبا وبهذا یخالف 

  في الجمع. 

 یقـاسالحسـن همـا اللـذان انفـردا بتثنیـة (سـواء) ، وفـي اللغـة  ونجد أنَّ أبازید وأبـا

  عتبر تثنیة (َسَواء) من النادر.تیعتبر نادرًا ، لذلك على الكثیر المستعمل ، والقلیل 

(َ)   

أْضــُبع، َضــُبٌع ، وَضــُبَعاِن ، وثــالث أبوزیــد : ... وقالوا:قــال جــاء فــي النــوادر : "

  .)١(ارة "، وهي الضباع الذكوِضْبَعاَناِن، وثالثة ِضْبَعاَناتٍ ، نِ ، وِضْبَعاوهي الِضَباع

والجمــع (أْضــُبع) ، المثنــى منهــا : (َضــُبعاِن) و تســتعمل لفظــة (َضــُبع) للمؤنــث ، 

) ، والجمــــــــع ن(ِضــــــــْبَعاَنا: ) ، والمثنــــــــى منــــــــه نٌ (ِضــــــــْبَعا: َباع) . و للمــــــــذكر و(ِضـــــــ

(ِضْبَعانات). قال أبوعلي : " وقالوا للمذكر : ِضْبَعان، وللمؤنـث : َضـُبع . ، فـإذا ثّنـوا 

هكــذا تثنیــة ، ولـم یقولــوا : ِضــْبَعاَنان، عان ، فغلــب المؤنـث المــذكر فــي ال، قـالوا : َضــبُ 

  . )٢(، وقال : هي الضباع الذكارة"والحسن . وحكى أبوزید : ِضْبَعاناتقال أب

وهــذا  .) و(ِضــْبَعان) هــو : (َضــُبَعاِن)نَّ المســتعمل مــن المثنــى لـــ(َضُبعویتضــح أ

ماله علـى المؤنـث والمـذكر معـًا . اسـتع هو المثنى من المؤنث (َضـُبع)  ، ولكـن غلـب

نُّـــوا غلبـــوا المؤنـــث ، فقـــالوا َضـــُبَعان ، ثهــذا مـــا ذهـــب إلیـــه أبوحیـــان قـــائًال : "... فلمــا 

  .)٣(حكاه أبوزید".، فهما على األصل انُضْبَعان :وقیل

وذهب ابن عصفور إلى أنَّ استعمال (َضُبَعان) المثنى من باب الشذوذ ؛ ألنهـم 

ـــبع  .وهـــو مؤنـــث  غلبـــوا َضـــُبَعاً  حینمـــا قـــال : "وقـــد شـــذوا فقـــالوا : َضـــُبَعان ، فـــي الضَّ

ــْبعان ، فغلبــوا َضــُبَعًا وهــو مؤنــث ، وقــد قــالوا فیهمــا : ِضــْبَعاَنا  ،علــى األصــل نوالضِّ

  .)٤(وذلك قلیل"

ل االســتعمال ، وأّمــا ) هــو األصــل ، ولكنــه قلیــنونالحــظ أنَّ اســتعمال (ِضــْبَعاَنا

كاها أبوزید إذا كانت من الشاذ علـى حـد قـول ابـن عصـفور ، فـإن ) التي ح(ِضْبَعاَنان

ولعل أبازیـد هـو الـذي سـمعها  مـن األعـراب عنـد  اذ من باب النوادر ؛ ألنه بمعناهالش

  ، وبذلك صارت نادرة وشاذة . همشافتهم ، ثم حكاها لغیر 

                                     
  ٢١٠النوادر ، ص) ١(

  ٢/٤٢التكملة ) ٢(

  ١/٢٥٧ارتشاف الضرب ) ٣(

  ٢/٤٢المقرب ) ٤(
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س ام اا  

ـــدقـــال جـــاء فـــي النـــوادر : " ـــَدْغُت َأْفـــدَ  :أبوزی  ، وَثَلْغـــُت ّأْثَلـــُغ َثْلغـــاً ، ُغ وقـــالوا : َف

. ویقــال : َشــَدْخُت وال یكــّن إال فــي ُكــّل َرْطــب، واحــٌد  نّ وَشــَدْخُت َأْشــَدخ َشــْدَخًا معنــاهُ 

ــه أیضــًا ثَ َســُه و َرأْ  . زعــم اُء ونحــوه مــا كــان رْطبــًا والقثــ، و والكمُء وكــذلك البطیخــة،، َلْغُت

، للجمیــع. وقــال أبــوخیرة : كمــأٌة  للواحــد ، وَكْمــأةٌ قــال :قــال منتجــع : كــمٌء واحــدٌ  أبوزیــد

  .)١(: كمٌء وكمأٌة كما قال منتجع"بن العجاج فسألوه ، فقال ؤبةرُ  وكمٌء للجمیع ، فمرَّ 

ثالثـــة آراء :  ،)ة) و(كمـــأءلحـــظ أّن فـــي (كـــمنمـــن مجمـــوع الـــروایتین للمحـــاورة ، 

(تمـــرة)  ، نظیـــر )كـــمء(یـــرة ، وهـــو : أنَّ (كمـــأة) مفـــرد جمـــع علـــى : ألبـــي خأحـــدهما 

و(تمـــر) . وللمنتجـــع رأیـــان : أحـــدهما : أنَّ (كـــمء) و(كمـــأة) للجمیـــع ، وهـــذا یعنـــي أنَّ 

. وثانیهمـا : أنَّ (كـمء) للواحـد ، و(كمـأة) للجمیـع . وخـال أحدهما لم یؤخـذ مـن اآلخـر 

ـــذكر  واحـــد منه الحـــوار ـــم ی اعتمـــد علیـــه مـــن حجـــة مـــا مامـــن عنصـــر االحتجـــاج ، فل

نَّ من سئلوا لم یأتوا بشيء من ذلك ، وٕانما هي موافیة لهذا سماعیة أو قیاسیة ، كما أ

، أو ذاك دون حجة ، أو علة ، ولكن یغلب على الظّن أنَّهم  اعتمدوا فیما قـالوا علـى 

  السماع ؛ ألنَّهم  من أهل اللغة ورواتها .

وٕاذا تتبعنـــا هـــذه المســـألة عنـــد النحـــاة ، وجـــدنا لهـــا مواقـــف متباینـــة ، فبمقتضـــى 

لــذي قــالوا بــه فــي بــاب ا ســم الجــنس مــن أنــه : مــا یفــرق بــین جمعــه وواحــده القیــاس ا

یرة، فـــرد و(كـــمء) للجمـــع ، كمـــا قـــال أبـــوختكـــون (كمـــأة) للموبـــذلك . )٢(بالتـــاء أو الیـــاء

 أة) و(كمء) ، وذهبـوا فـي شـأنهاولكنهم لم یلتزموا هذا القیاس في ألفاظ قلة منها : (كم

،  هاسم یقع على الجمیع لـم یكسِّـر علیـه واحـدمذاهب ، فسیبویه یقول في باب ما هو 

زعم الخلیـل أنَّ مثـل ذلـك و ":  هواحد ه من لفظولكنة بمنزلة قوم ونفر وذود إال أن لفظ

  .)٣(كمء" هالكمأة ... ولم یكسر علی

وذهب فریق آخر من النحاة أّن (كمأة) و(كمء) خالفت قیاس اسم الجنس ، قـال 

ألنَّ الكثیـر أن یكـون  ؛ا الجمـع وهـو نـادر الجمـع ابن یعـیش : "وأمـا الكمـأة فعكـس هـذ

                                     
  .١٩٦النوادر ص) ١(

  .٥/٧١، شرح المفضل ٢/٦١٩التبصرة والتذكرة ) ٢(

  .٣/٦٢٤الكتاب ) ٣(
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ما فیه التاء للواحد ، نحو تمرة وطلحة ، وما سقطت منـه للجمـع ، نحـو : تمـر وطلـح 

  .)١(، وهذا إذا كان فیه التاء كان للجمیع ، وٕاذا كان عاریًا منها فهو للواحد"

جـــرد عنهـــا وقــال الرضـــي : "والمشــهور فـــي كمــأة ... إن ذا التـــاء للجمیــع ، والم

.وهــذا )٣(. وهــذا علــى غیــر القیــاس ، وهــو مــن النــوادر فــإن القیــاس العكــس )٢(للمفــرد"

،  هالــرأي للنحــاة فــي أّن (كــمء) مفــرد جمعــه(كمأة) هــو مــاذكره المنتجــع فــي أحــد قولیــ

والــذي یبــدوأّن  .ولكــن النحــاة لــم یــذكروا ســببًا مقنعــًا لمخالفــة القیــاس فــي هــذه وأمثالهــا 

مــن ذلــك القیــاس دون  خراجهــاإ(كــمء) للجمیــع وفقــًا للقیــاس أولــى مــن (كمــأة) للمفــرد و

خال منهـــا وهـــذا ظـــاهر فـــي لفـــظ (كمـــأة) ، و مـــا مـــا فیـــه التـــاء للواحـــد ،حجــة قویـــة ، ف

(كـمء) ، وهـذا رأي أبـي خیـرة ، وهـو مـن رواة اللغـة ؛ : یالحظ فیه معنى الجمیع مثل 

ه األصمعي ، وأبوزید كما جاء في مما یؤید وضعها في القیاس ، وال سیما أنه قد وافق

، ثــم أّن أبــاخیرة نظــر لــه بتمــرة وتمــر ، وهــذا جــاٍر علــى القیــاس ، ممــا یؤیــد  ةالمحــاور 

  . الباحثة رأیه ویقویه في نظر

  اذر واؤث

  :وقال الّنابغة الجعديُّ  :أبوزید قال  جاء في النوادر : "

ـــــــــــْیِهم َفَســـــــــــَالمُ    اإلَلـــــــــــِه َیْغـــــــــــُدو َعَل

  

ــــــــــو   *  ــــــــــْرَدوِس ذا ءُ وُفُی ــــــــــاللِ  ِت الِف   الظِّ

ــه الجّنــة ، وٕان كــان المعــروف التــذكیر كمــا    ... قــال أبوحــاتم : َأّنــَث الفــردوس علــى أّن

 .)٤( الَِّذیَن َیِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفیهَـا َخاِلـُدونَ یقال : الفردوس األعلى ، وفي القرآن: 

ن ذلـك القـرآن أجود ، وقد بـیّ  فردوسعلى معنى الجنة ... قال أبوالحسن:التأنیث في ال

  .)٥(، قال : والتذكیر یذهب به إلى معنى البستان ..." 

اختلف العلماء في تأنیث (الفردوس) وتذكیره ، ولهذا نجد كثیرًا منهم تحدث عن 

، ترفـع ذي قال : "الفصـاحة زینـٌة ومـروءةٌ ال أهمیة معرفة المذكر والمؤنث ، كأبي حاتم

اهـــة . ویقـــال : المـــرء مخبـــٌو تحـــت لســـانه . یعنـــي إذا نطـــق نبیـــة الخامـــل ، وتزیـــد البن

                                     
  .٥/٧١شرح المفصل ) ١(

  .٢/٢٠٠شرح شافیة ابن الحاجب ) ٢(

  لسان العرب مادة (كمأ).) ٣(

  ) من سورة المؤمنون .١١آیة () ٤(

  .٣٨النوادر ، ص) ٥(
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تقــتحم العــین مرآتــه . وٕان  ظــم فــي العیــون ، وٕان كــان رثَّ الهیــأةفأحســن وأفصــح ، ع

، اقتحمتــه العــین ، اداً أو الطــاء ضــ ،وجعــل الضــاد ظــاء، أنَّــث المــذكر وذكــر المؤنــث 

تمـــام معرفـــة مـــن  : "إنّ قـــال يوابـــن األنبـــاري الـــذ .)١(هـــّي المنظـــر والملـــبس"وٕان كــان ب

النحــو واإلعـــراب معرفــة المـــذكر والمؤنـــث ؛ ألن مــن ذكـــر مؤنثـــًا أو أنــث مـــذكرًا كـــان 

العیــب الزمــًا كلزومــه مــن نصــب مرفوعــًا ، أو خفــض منصــوبًا ، أو نصــب مخفوضــًا" 
)٢(.  

اختلف العلماء في أصل كلمة (فردوس) ، فمـنهم مـن ذهـب إلـى أنَّهـا أعجمیـة ، 

ـــال : "قـــال الكلبـــي : هـــو البســـتان بلغـــة  نه الفـــراء عـــن الكلبـــي حـــیوذلـــك فیمـــا حكـــا ق

قــال : "قــال مجاهــد : الــذي بوحیــان أ.وتبعــه فــي ذلــك مجاهــد فیمــا حكــى عنــه )٣(الــروم"

.وهــذا المعنــى هــو مــا ذهــب إلیــه أبوالحســن فــي تــذكیر )٤(الفــردوس البســتان بالرومیــة"

  (الفردوس) .

دوس) َعربیة ، ومنهم الفراء الذي قـال بینما ذهب بعض النحاة إلى أّن لفظة (فر 

. وابــن األنبــاري الــذي قــال  )٥(: "وهــو عربــٌي أیضــًا . والعــرب تســمي البســتان فــردوس"

  .)٦(:"والفردوس مما یذكر ویؤنث وهو البستان الذي فیه الكروم"

قــال الزجــاجي عــن (الفـــردوس) : "حــدثني أبــوجعفر أحمـــد بــن عبــد اهللا ، قـــال : 

بــن مســـلم قــال : حـــدثنا ســهل بــن محمـــد قــال : كنـــت عنــد أبـــي  حــدثني أبــي عبـــد اهللا

ي ، فقال لـي :یـا أبـا حـاتم ، ماصـنعت ز و سعید بن مسعدة األخفش ، وعنده التّ الحسن 

قــال : فمــا تقــول فــي  .فــي كتــاب المــذكر والمؤنــث ؟ قلــت : قــد عملــت فــي ذلــك شــیئاً 

ذهـب :قلـت:. قـال اِلُدونَ خَ  ُهْم ِفیَهاالفردوس ؟ قلت : مذكر . قال : فإن اهللا یقول :

                                     
اتم ســـهل بـــن محمـــد السجســـتاني ، تحقیـــق / حـــاتم صـــالح العبـــاس ، دار الفكـــر المـــذكر والمؤنـــث ، ألبـــي حـــ) ١(

  .٣م) ص١٩٩٧هـ/١٤١٨( ١المعاصر بیروت ، دار الفكر دمشق ، ط

المــذكر والمؤنـــث ، ألبــي بكـــر محمــد بـــن القاســـم بــن األنبـــاري ، تحقیــق طـــارق الخبــائي ، دار الرائـــد العربـــي ) ٢(

  ١/١٠٧م) ١٩٨٦هـ /١٤٠٦( ٢بیروت ، ط

  .٢/٢٣١عاني القرآن للفراء م) ٣(

  .٦/١٦٨البحر المحیط ) ٤(

  .٢/٢٣١معاني القرآن للفراء ) ٥(

  .١/٤٥٤المؤنث والمذكر البن األنباري ) ٦(
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: أسـألك الفـردوس یا غافل، أما تسـمع النـاس یقولـون:الّتوزي. فقال لي إلى الجنة فأنَّث

  .)١(یانائم ، األعلى هاهنا َأْفَعُل ولیس بفْعَلى": األعلى ، فقلت له

یرى أّن (الفردوس) مؤنث ، بحجة تأنیث الضمیر  الّتوزيونفهم من المجلس أنَّ 

ـــه تعـــالى ـــُدونَ :  فـــي قول ـــْم ِفیهَـــا َخاِل ـــْرَدْوَس ُه ـــِذیَن َیِرثُـــوَن اْلِف وبحجـــة وصـــف  ،)٢( الَّ

وذهـب أبـو الحسـن إلـى أّن التأنیـث  .الفردوس بـ(األعلى) الذي هـو مؤنـث مـن (َفْعَلـى)

،  التّـوزي بینمـا یـرى أبوحـاتم أنهـا مـذكر مدحضـًا حجـة ا .رآن بین ذلـكقأجود ؛ ألن ال

  ى المعنى .بأنها مما ُأنَث حمًال عل

وأنهــا تؤنــث إذا  ،والباحثــة تمیــل إلــى رأي أبــي حــاتم ، وهــو أنَّ (الفــردوس) مــذكر

أرید بها الجنة من قبیل حمل اللفظ على المعنى ؛ ألن هذا الرأي هو الذي ذهـب إلیـه 

أهـل اللغـة : الفـردوس مـذكٌر ، وٕانَّمـا ُأِنـَث  : "قـال)٣(أهل اللغة ، كما قـال ابـن منظـور 

  .)٤( به الجنة" )؛ ألنه عنيُهْم ِفیَهالى : (في قو له تعا

)  مدة ام)از  

  جاء في النوادر : "وقال ضمرة بن ضمرة النهشلي :

...................................  *  .................................  

..................................  *  ..................................  

ــــــعَ جَ  ــــــحِ  كَ اتِ عَ ِضــــــرْ المُ  اءَ َســــــالنِّ  تَ ْل   ةً وَ ْب

  

ـــــــكْ رُ لِ   *    امَ جَ أْضـــــــوَ  ورِ ُمـــــــوالعُ  نّ َشـــــــ انِ َب

ـــــــــــعَ زُّ بُ تَ    ـــــــــــخَ ال طُ یْ ارِ َض   اَهـــــــــــابَ یَ ثِ  سِ یْ ِم

  

ـــــــ اً ّبـــــــرَ  تَ أْســـــــأبْ فَ   *    اَمـــــــنَ أبْ وَ  لـــــــكَ ذَ  مَ وَ َی

ــــَوًة أي : َیجْ األصــــمعّي عــــن عثمــــان أبو  ... ورواهــــا   ــــوَنُهنَّ . : المرضــــعاتك ِجْب وَشــــنٌّ ُب

ُز َتُبـ :: حّیان من عبد القیس ، وَأْضَجُم من بنـي ُضـَبْیَعة بـن ربیعـة ... وقولـه روالُعُمو 

: تسُلُب وتأُخُذ . وفـي األمثـال : مـن َعـزَّ َبـزَّ . أي مـن قـوي  َتُبزُ  ،اریُط الخمیس عض

                                     
مجالس العلماء ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ، تحقیـق /عبـد السـالم محمـد هـارون ، الناشـر )١(

  ٤١م) ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠( ٣مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

  ) من سورة المؤمنون ١١آیة ()٢(

هـ ، كان عارفًا بالنحو ، واللغـة ٦٣٠هو جمال الدین محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرویفعي . ولد سنة  )٣(

هــ . ترجمتـه فـي ٧١١، والتاریخ ، والكتابة . له نظم ونثر ، وفیه شائبة تشیع .توفي بمصـر فـي شـعبان سـنة 

  . ١/٢٤٨، وبقیة الوعاة  ٢٧-٦/٢٦شذرات الذهب 

  لسان العرب مادة (فردوس). )٤(
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والـذین : یخــدمون ،  ،والخمـیس : الجــیش . والعضـاریط : اُألَجــَراء .أخـذ وسـلب غیــره 

، والمـیم زائـدة  )ً ابنـا(و )ابنمـا(ِلـك. وأراد بقولـه : وُعْضـُروٌط ، والـرَّبُّ هاهنـا الملواحد وا

ـــُنٌم و  وقولـــه : فأبأســـَت أي : . بنٍم المـــیم زائـــدة ، ومـــررُت بـــاكـــذلك فـــي الرفـــع : هـــذا اْب

فأظّنــه یهــزأ بــه وأراد : أنَّــك بــئس  :فــأظهرت البــأس یــوم ذاك والنجــدة . وقــال أبوحــاتم

  .)١( ئس الولُد كنت للنساء المرضعاتك ..."الربُّ وب

 ،و(ابـــنم) بمعنـــى(ابن) ، وهـــي مـــن األســـماء العشـــرة التـــي همزتهـــا همـــزة وصـــل

ـــــــم) كمـــــــا زیـــــــدت فـــــــي ،) للمبالغـــــــة والتوكیـــــــدوزیـــــــدت المـــــــیم علـــــــى (ابـــــــنم . )٢(: (ُزْرَق

م والــــال(ُســــْتُهم)  ،(ُزْرَقــــم) وقــــال الرضــــي : "إن مــــیم ابــــنم زائــــدة كمــــیم .)٤()٣(م)و(ُســــْتهُ 

. أي الواو ؛ ألن (ابن) محذوفة الالم إذ أصلها (بنو) . وقـال  ابـن یعـیش  )٥( محذوفة"

:"ولیست المیم بدًال من الم الكلمة على حدها في فم ؛ ألنهـا لـو كانـت بـدًال مـن الـالم 

  .)٦( لكانت في حكم الالم وكانت الالم كالثابتة ، وكان یبطل دخول همزة الوصل"

، وهـذا مـا مّثـل لـه فـي  اإلعرابنون (ابنم) تتبع میمها في  وذهب أبوزید إلى أنَّ 

ورد فـي قـول الشـاعر : (ابَنَمـا) .  بمـا والفـتح بـ(مررت بـاْبِنِم).والجرِّ ،الرفع بـ(هذا ابُنُم)

.وابــن الخبـــاز الــذي قــال : "ابــنُم ، وهــو بمعنــى ابـــٍن ، )٧( وهــذا مــا ذهــب إلیــه المبــرد 

  .)٨( عراب"إلفي اوالمیم زائدة ، وتتبع نونه میمه 

                                     

  ٥٥-٥٣النوادر ، ص )١(

ــم أیضــًا ، والــذكر واألنثــى فــي ذلــك ســواء ، لســان العــرب مــادة  )٢( الــُزْرُقم : األزرق الشــدید الــزرق ، والمــرأة ُزْرُق

  (زرق) .

  االست : العظیم العجیزة . لسان العرب مادة (است) . )٣(

  ٩/١٣٣ شرح المفصل)٤(

  ١/٢٥٢شرح شافیة ابن الحاجب  )٥(

  .٩/١٣٤شرح المفصل )٦(

  .٢/٩٣المقتضب  )٧(

  . ٥٧٣توجیه اللمع ، ص )٨(
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: اد فیـه المـیم ، فیقـالك ، ویـز أّنه قال : "یقال : هذا ابُنـ )١( بي الهیثمأعن  يورو 

، فإذا زیدت المیم فیه أعرب من مكانین فقیل : هذا اْبُنُمَك ، فضـمت النـون ابُنَمكهذا 

والمـــیم ، وأعـــرب بضـــم النـــون وضـــم المـــیم ، ومـــررت بابِنِمـــك ، ورأیـــُت اْبَنَمـــَك ، تتبـــع 

  .)٢( النون المیم في اإلعراب ، واأللف مكسورة على كل حال"

  :)٣( تباع نونها المیم ، قول الشاعرإ ومن شواهد زیادة المیم على (ابنم) و 

ــــــــوَ  ــــــــ لْ َه ــــــــیرُ غَ  ي أمٌّ ِل ــــــــتُ رْ كَ ذَ  نْ إِ ا َه   اَه

  

ــــــ  *  ــــــ نْ أَ  الَّ إِ  اهللاُ  ىأَب ــــــلَ  ونَ أُك ــــــنَ ا ابْ َه   اَم

  .)٤( وقول الشاعر :  

  هِ ِتـــــــــخْ أُ  نْ ِمـــــــــ انَ َمـــــــــقْ لُ  بـــــــــنُ  یمُ ُلَقـــــــــ

  

ــــــــفَ   *  ــــــــ انَ َك ــــــــأُ  نَ اْب ــــــــ ٍت ْخ ــــــــنَ وابْ  هُ َل   اَم

بعـت فیهمـا فتحـة النـون أتا المـیم ، و مـ) حیث زیدت فیها(اْبنم :الشاهد في البیتین  

  ألنهما في موقع َنصب .  ؛بفتحة المیم 

  وقول الشاعر :

ـــــ ـــــدَّ  وٕانَّ  الَ أَخ ـــــهْ مُ  هرَ ال ـــــ كُ ِل ـــــ نْ َم   ىرَ َت

  

ـــــــي بَ ذِ  نْ ِمـــــــ  *  ـــــــ هـــــــمِ مِّ وأُ  نَ یْ ِن   )٥(مِ نِ واْب

 في  تبعت النون المیم في الكسر ؛ ألنهأِنِم) حیث زیدت المیم ، و ب(ا ه:الشاهد فی  

.   موقع جرٍّ

وجاء في لسان العرب : أنَّ من النحاة من یعرب (ابـنم) مـن مكـان واحـد فیعـرب 

"ألنها صارت آخر االسم ، ویدع النون مفتوحة على كل  :المیم فقط دون النون وذلك

ومـررت ،  زْیـدٍ  و هـذا اْبـَنمُ هذا اْبَنُمك ، ومررُت باْبَنِمـك ، رأیـُت ابَنَمـك، فیقول : حال ،

  .)٦( ورأیُت اْبَنَم زید"باْبَنِمِ◌ زیٍد ، 

  عرض للوجه الثاني .یتم) ، ولم نوذكر أبوزید الوجه األول إلعراب (اب

                                     
هــ . ترجمتــه فـي بغیــة  ٢٧٦هـو أبـوالهیثم الــرازي ، كـان إمامــًا لغویـًا ، أدرك العلمـاء وأخــذ عـنهم . مــات سـنة  )١(

  .٢/٣٢٩الوعاة 

  لسان العرب مادة (بني) )٢(

لمس الضـــبعي (جریـــر بـــن عبـــد المســـیح)، والبیـــت فـــي دیوانـــه ، روایـــة / األثـــرم ، وأبـــي عبیـــدة عـــن هـــو المـــت )٣(

 ٣٠م) ، ص١٩٦٨األصمعي ، تحقیق حسن كامـل الصـیرفي ، مجلـة معهـد المخطوطـات العربیـة ، القـاهرة (

  .٢/٩٣، والمقتضب  ٤/٥٦٨، المقاصد النحویة 

یــق /نــوري حمــودى ، مطبعـة المعــارف ببغــداد ، بــدون تــاریخ، هـو النمــر بــن تولــب ، والبیــت فـي دیوانــه ، تحق )٤(

  ١٠٦ص

، ولـم نجـده فـي دیـوان الهـذلیین ، وال فـي غیـره مـن  ٥٧٣نسب إلى أبي  كبیر الهزذلي في توجیـه اللمـع ، ص )٥(

  المراجع التي تیسر لنا االطالع علیها .

  لسان العرب مادة (بني))٦(
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ا  

  آخرًا .أوًال و له بإكمال هذا البحث فالحمد  يّ نَّ اهللا علبعد أن م

  وبعد :

ـرف الـذي جـاء فـي كتـاب النـوادرلقد حاولُت في هـذا البحـث جمـع النَّحـو وا ، لصَّ

  وكان عملي بعد الجمع ، التصنیف، ومن ثمَّ الدراسة النَّحویة والصرفیة .

  ومن خالل هذا البحث توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة : 

 ة لكــن طریقتــه فیهــا عســر كتــاب النــوادر ُیعــّد مــن المعــاجم اللغویــة المتخصصــ

ومشقة للباحث عن معنى النـادرة ،إذ ینقصـه الترتیـب األبجـدي ، وهـذا أول مـا 

  ُیؤخذ على أبي زید في طریقة التألیف. 

  هــذه المســائل النحویــة والصــرفیة التــي أثارهــا أبوزیــد للنحــاة ووردت فــي كتــاب

ثیـر ، فهـل طریقتـه ی التساؤل مامن یر ثاألمر الذي ی، النوادر لم یفرد لها بابًا 

هــذه كانــت طریقــة التــألیف فــي زمانــه ؟ الواقــع بخــالف ذلــك ، فكتــاب ســیبویه 

ق ، وهـذا مـا یؤخـذ وهو قائم على التبویب المحكم الـدقی، إنما ُألف على زمانه 

أبــي زیــد فــي التــألیف ، وقــد نلــتمس لــه العــذر فــي أنَّ حلقــة  أیضــًا علــى طریقــة

  مختلفة من العلوم . اً بالدرس ُرّبما كان یتناول فیها ضرو 

  تمیـــز أبوزیـــد مـــن أهـــل البصـــرة بشخصـــیته المســـتقلة وتفكیـــره الحـــّر ، وضـــعف

العصبیة البلدیة عنده ، ومـن أجـل ذلـك فقـد ثـار علـى تقلیـد أهـل البصـرة بعـدم 

األخــذ عــن الكــوفیین ، وشــّد رحالــه إلــى الكوفــة وتــرّدد علــى حلقــات مســجدها ، 

وصـّرح بالروایـة عنـه فـي مقدمـة كتابـه  وتتلمـذ علـى شـیخها المفضـل الضـّبي ،

  النوادر .

  لــم یتوقــف األمــر بالنســبة ألبــي زیــد عنــد حــد األخــذ عــن الكــوفیین ولكّنــه تعــدى

ذلك إلى التأثر المنهجي بالمذهب الكوفي ، فبـرزت فـي مذهبـه النزعـة الكوفیـة 

صـورة فـي تطبیقـه القیـاس علـى مـا سـمي بالشـاذ والنـادر فـي اتجاهــه  زفـي أبـر 

  أصولهم . لىمخالفًا بذلك البصریین وخارجًا ع النحوي

  ومن أمثلة ذلك ما أنشده أبوزید من قول ذي الخرق الطهوي :

  اً َقـــــاطِ نَ  مِ ْجــــالعُ  ُض َغــــبْ أَ ا وَ َنــــالخَ  ولُ قُــــیَ 

  

  عُ دَّ َجـــــالیَ  ارِ َمـــــالحِ  وتُ ا َصـــــَنـــــبِّ ى رَ َلـــــإِ   * 
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صــریون . فأدخــل الشــاعر األلــف والــالم علــى الفعــل، وهــذا الیقبلــه النحویــون الب

 وأبــإلیــه علــم البصــریین فــي زمنــه . وعلــق  انتهــىوقــد أنكــره أبــو العبــاس ، وهــو الــذي 

للعربیـة . وهـذا موقـف  إفسـاداأللف والالم ، وفیـه  إدخالالحسن على ذلك بعدم جواز 

 ك، ورأیـــتُ أمـــا أبوزیــد فقـــد قـــاس ذلــك وقـــال : یقــال :الیضـــِربُ  .البصــریین ومـــن تــبعهم 

  . ك یضربُ الذي  :الیضرُبك ، یرید

 وظهــر لبعــد عــن التعلیــل: ا ن النزعــات الكوفیــة التــي غلبــت علــى أبــي زیــدومــ ،

  النحوي ، فقد أنشد في كتابه النوادر قول عمرو بن ملقط :  هذلك في اتجاه

ــــــــهْ مَ  ــــــــَم ــــــــاللَّ  يَ ا ِل ــــــــهْ ة مَ یَل ــــــــا لِ َم   هَی

  

ـــــــــــــــــــــــعْ نَ بِ  َدىو أَ   *    هیَ الِ بَ رْ ِســـــــــــــــــــــــوَ  يَّ َل

هـــا فـــي غیـــر ء ب: مهمـــا تجـــيء للجـــزاء فجـــازیـــد بـــالتعلیق علیـــه بـــأّن واكتفـــى أبو   

ـــم یـــرض بتعلیـــق أبـــي زیـــد المتقـــدم ،  بـــاأفـــي حـــین أّن . موضـــعها  الحســـن األخفـــش ل

(مهما) بتعلیـــل وشـــرح  ـوغلبــت علیـــه نزعتـــه البصـــریة فـــي میلـــه إلـــى التعلیـــل ، وعّلـــل لـــ

زم فــي تــطویــل وذلــك بــأن : (مــا) الثانیــة منهــا زائــدة للتوكیــد ، وهــي غیــر الزمــة كمــا تل

ابتعـد عـن التعلیـل واحـتكم إلـى االسـتعمال  -كمـا رأینـاه –لخ . ولكّن أبازیـد إالجزاء ...

وهــو مــنهج ، اللغــوي ،  فصــرح بــأن الشــاعر قــد اســتعمل الكلمــة فــي غیــر موضــعها 

یظهر مدى ما تمتع به أبوزید مـن حـس لغـوي ، ومـن بعـد  ،قرب إلى الطبیعة اللغویةأ

  عن األخذ بأسباب المنطق .

  البعــد عــن التقــدیر والتأویــل ، وذلــك هزعــات الكوفیــة التــي غلبــت علیــومــن الن :

  في قول الشاعر :

  یبٌ رِ قَ  كَ نْ مِ  ارِ وَ غْ ي المِ بِ أَ  لَّ عَ لَ 

زیــد لــن یــرفض الجــر بــ(لعل) خالفــًا للبصــریین ، ولــذلك نجــده یــرى أّن  ونجـد أبــا  *

مًا علیــه مــا (لعــّل) حــرف جــر ومــا بعــدها مجــرور بهــا ، فیتجنــب التأویــل والتقــدیر مقــد

ســمعه مــن العــرب حیــث أّن الجــر بـــ(لّعل) لغــة بنــي عقیــل . وذلــك هــو المــنهج اللغــوي 

  السلیم الذي یجعل اللغة وسیلة سهلة للتفاهم وأداة طیعة للتعبیر عن األفكار.

   یكون أبوزید في احترامه للمسموع عن العرب ، وقیاسه علـى مـا سـمي بالشـاذ

یحتـاج ص النحو من كثیـر ممـا ال لتعلیل قد خلّ ، وبعده عن التأویل والتقدیر وا

  س ، وبذلك كان أبوزید رائدًا في مجال تیسیر النحو على الدارسین.إلیه الدار 
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   كـذلك غلبـت علیـه نزعتـه البصـریة ، كما غلبت علـى أبـي زیـد النزعـة الكوفیـة

  في تخطئة العرب ، وذلك في حاالت كثیرة منها :

  : أنشد أبوزید قول ضابئ بن الحارث

  لــــــهحْ رَ  ةِ یَنــــــدِ المَ ى بِ َســــــمْ أَ  كُ َیــــــ نْ َمــــــوَ 

  

  یــــــــــــبُ رِ غَ ا لَ َهــــــــــــًا بِ ارَ ّیــــــــــــقَ ي وَ نِّ إِ َفــــــــــــ  * 

فإني غریب ، وٕاّن قیارًا أیضًا لغریب، ولو قـال : بوزید بأنه  أراد أثم عقب علیه   

  لكان أجود . ن: لغریبا

فكــأن أبــا زیــد أحــس بــأن قــول الشــاعر لــیس جیــدًاَ◌ ، أو أنــه أخطــأ فــي تعبیــره ؛ 

نه خالف األصول النحویـة فلـم یعمـد إلـى تثنیـة (غریـب) ، وألجـل ذلـك حـاول أبوزیـد أل

    .تصویبه وتطبیق القواعد النحویة على كالمه 

  داللة قاطعة على غلبة النزعة البصریة عند أبي زید . وهذا یدلّ 

  یــد ، وظهــر قعكــذلك غلبــت علیــه النزعــة البصــریة فــي المیــل إلــى الضــبط والت

  بوضوح . فقد أنشد في كتابه النوادر قول عدي بن زید :ذلك في مذهبه 

ــــــلَ فَ  ــــــفَ دَ  تَ ْی ــــــ تَ ْع ــــــعَ  مَّ الَه ــــــنِّ   ةً اعَ ي َس

  

  الِ ي َبــــمَ اعِ َنــــ تْ َلــــیَّ ا خَ ى َمــــَلــــا عَ َنــــتْ بِ فَ   * 

وبهـــذا  .فیـــرى أبوزیـــد أنَّ (لیـــت) حـــرف مشـــبه بالفعـــل وال یجـــوز أن یلیـــه الفعـــل   

لـك نزعـة بصـریة قیاسـیة بـالرغم مـن یضع قاعـدة بعـدم جـواز اتبـاع (لیـت) بالفعـل ، وت

  في كالم العرب . ورودها

   البصـــــرّي  –وٕاذا كـــــان لنـــــا أن نعـــــّد العلمـــــاء الـــــذین یمزجـــــون بـــــین المـــــذهبین

بغدادیین ، فإنه یسـوغ لنـا أن نحكـم علـى أبـي زیـد بأنـه مـن واضـعي  -والكوفيّ 

  بذور المدرسة البغدادیة.

  علمــاء  عــن غیــره مــن –رف فــي النحــو والصــ –أبوزیــد بــآراء تمیــز بهــا انفــرد

جـري مجـرى ، و(َسـَواءان) اسـم أالنحو في المدرستین . منهـا : تثنیـة (َسـَواء) :

ي) بمعنـى سـواء ، فقــالوا : المصـدر فـال یجـوز تثنیتـه ، وقـد اسـتغنوا بتثنیـة (سـ

 ا عــنهمــا (َســَواءان) ســمعه یَّان) . وقــد أجــاز أبوزیــد تثنیتهــا ، وقــال :همــا (ســ

  بعض العرب .
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 أبوعلي كثیـر مـن العلمـاء یـأتي فـي مقـدمتهم: -مـّر الـزمن -بي زید علـىتأثر بأ

نـه لـم یتجـاوز كتـب أبـي زیـد إالفارسي إمام النحو في عصره حتـى قیـل عنـه : 

  وأطرافًا مما لغیره .

  والمشــقة مــن ذلــك روایتــه : (لعــًا ألبــي  تعنــتفــي شــرح أبــي زیــد كثیــر مــن ال

ــا تخــریج منــه ؛ أل، المغــوار)  ) ال نــه لــم یــذكر راویهــا ، ثــم (لعــاً فالــذي نــراه هن

للمیــت ، وٕانمــا تقــال : للعــاثر باتفـــاق أغلــب المعــاجم ، ثــم المقــام مقـــام  :تقــال

  تحسر والرجل فیه میت والكالم مضطرب ال یستقیم على هذه الروایة .

 من ذلك ما قال به في قول جریر :و أحیانًا ،  ق أبوزید وقد یخف  

  اامَ مَ أُ  ةً عَ اسِ شَ  هُ نْ مِ  تْ حَ أضْ وَ 

مـن أن جریــرًا قــد أجــرى هــذا فــي غیــر النــداء لمــا اضــطر ، وهــو مــن أقــبح   

أن  :لــخ . وال یعــد هــذا مــن أقــبح الضــرورات ، وٕانمــا الوجــه فیــهإالضــرورات ... 

خبــار إلــى المحبوبــة قــد بعــدت فناداهــا نــداء توجــع لفراقهــا ، فكأنــه التفــت مــن اإل

  ).یعني (یاُأمامة ،النداء  . قال : (ُأَماَما) 

  أّن  ،الشـــاذ بـــین مـــا یرویـــه ســـیبویه ومـــا یرویـــه أبوزیـــدالخـــالف فـــي ذكـــر لعـــّل

ســیبویه إنمــا یــذكره مــن بــاب االستقصــاء ، فهــو ال یرمــي إلــى خــرق العــادة ؛ 

ولذلك یذكر أو یشیر إلى أّن هذا قول بني فالن ، بینمـا أبوزیـد یهـاجم القاعـدة 

یم المخالفـة للقواعــد التــي فــي صــم هألن نـوادر ؛نتقـد النحــو نفســهانفسـها ، فكأنــه 

یـي مـا رواه فـي النـوادر : (یـاقرَط قـرط ح –مثًال  –ومن ذلك . وضعها النحاة 

رط (یـــا قـــرَط قـــ لكـــم) حیـــث روي : أبـــاال لكـــم) ومثلـــه : (یـــاتیم تـــیم عـــدي أبـــاال

والنحویـــون إنمــا یجــوزون فــي االســم األول وجهـــي ،، (ویــاتیَم تــیَم عــدي)ي)یــح

  النَّْصب والرفع .

أنیــب إنــه نعــم انــا أن الحمــد هللا رّب العــالمین علیــه توكلــت وٕالیــه وآخــر دعو 

  ر .المولى ونعم النصی



 - ٢٥٥ - 

  ص اث

  

  موضوع هذه الدراسة نوادر أبي زید األنصاري (دراسة نحویة صرفیة) . 

ــــى: مقدمــــة ، وتمهیــــد ، وثالثــــة فصــــول ، وخاتمــــة ،  اشــــتملت الخطــــة عل

  وفهارس فنیة . 

بــي زیـد األنصــاري والبصــرة فـي عصــره. وفــي تناولـت فــي التمهیـد عصــر أ

الفصــل األول : حیــاة أبــي زیــد األنصــاري وكتابــه . وفــي الفصــل الثــاني تناولــت 

الدراســــــة النحویــــــة ، وفیــــــه ســــــتة مباحــــــث وهــــــي : المرفوعــــــات، المنصــــــوبات، 

المجرورات ، المجزومات ، المبنیات مـن األسـماء ، والحـروف . وشـمل الفصـل 

، وفیــه خمســـة مباحـــث هــي : جمـــوع التكســـیر، جمعـــا  الثالــث الدراســـة الصـــرفیة

  التصحیح ، التصغیر ، و(اإلبدال ، واإلعالل ، واإلدغام) ، ومسائل متفرقة . 

وذیـــل البحـــث بخاتمـــة حـــوت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا . ومـــن ثـــم 

  الفهارس الفنیة . 

  واسأل تعالى أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم .
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Abstract 
 

This study has tackled the book titled ( Irregularities in 

language- Alnawader Fi Allugha ) of the auther Abu Zeid 

ElAnsari ( which a grammar study). The plan of the study 

contained an introduction preamble, three chapters, conclusion 

and technical indexes. 

 The preamble tackled the epoch of Abu Zeid ElAnsari and 

Basra in his era. In the first chapter biography of Abu Zeid 

ElAnsari and his book have been studied. The scond chapter has 

been concerned with grammatical study wherein six research 

topics have been tacked: subject and similar gender, objects and 

similar gender, preposition silent sounds, constant nouns and 

letters. The third chapter contained word study structure whish 

contains five research topics: collective plurals; masculine and 

famines plurals; degradation of nouns- ( Alternatives – vowel 

letters- diphthongs) and other different issues.  

 The research has been tailored by a conclusion containing 

most important results reached by the researcher, and finally the 

technical indexes. 

Hoping the Almighy, Allah, might accept this work purely 

for his generous Countenance.                    

   

 

  

 
 



 

  الفهارس الفنية

. ا آمت اس ا  

. ا ا دس ا  

. وا س ا  

  س ال .

س ا.   

. اوا ء اس أ  

  س ا واان.

. ادر واس ا  

 س ات .
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را رآت ارس ا  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة واآلیة  الرقم

      ورة ارة   

 ُهْم َأْم َلـْم تُْنـِذْرُهْم الِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْیِهْم َأَأْنـَذْرتَ ( - ١

  )ُیْؤِمُنونَ 

٢٤٢  ٦  

  ١٠٥  ٩٤  )...ِخَرةُ ْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآلُقْل إِ ( - ٢

  ١٢٢  ٢٨٦  )...ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا ال( - ٣

      ورة آل ران 

ِفـــي ِفَئتَـــْیِن اْلَتَقتَــــا ِفَئـــٌة تَُقاِتــــُل ِفـــي َســــِبیِل اللَّـــِه َوُأْخــــَرى ( - ٤

  )َكاِفَرةٌ 

٥٨,٥٥  ١٣  

  ٢٠٠  ١٢١  )...َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلكَ ( - ٥

  ٢١١  ١٣٩  )ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ ْعلَ َوَأْنُتُم األ( - ٦

      ورة اء 

  ١٦٠,١٥٩,١٥٨  ٧٩  )َوَكَفى ِباللَِّه َشِهیًدا( - ٧

  ١٦٠  ٨١  )َوَكَفى ِباللَِّه َوِكیالً ( - ٨

      ورة ادة 

  ١٤٠  ١٣  )َفِبَما َنْقِضِهْم ِمیثَاَقُهمْ ( - ٩

  ٢٠١  ٣٨  )...َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما( -١٠

ـــاِبئُ ِإنَّ الَّـــِذی( -١١ وَن َوالنََّصـــاَرى َن آَمُنـــوا َوالَّـــِذیَن َهـــاُدوا َوالصَّ

....(  

٩٦  ٦٩  

ِقیبَ ( -١٢   ١٣٤  ١١٧  )...ُكْنَت َأْنَت الرَّ

      ورة ام 

  ١٠٨,١٠٦,١٠٣  ٣٢  )...ِخَرُة َخْیرٌ َوَللدَّاُر اآل( -١٣

  ٩٢  ١١٧  )...ُهَو َأْعَلُم َمْن َیِضلُّ َعْن َسِبیِلهِ ( -١٤

  ٩٢,٩١  ١٢٤  )...َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتهُ  اللَُّه َأْعَلمُ ( -١٥



 - ٢٥٩ -

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة واآلیة  الرقم

      ورة اراف 

  ١٤٢,١٤١  ١٣٢  )...َوَقاُلوا َمْهَما تَْأِتَنا ِبِه ِمْن آَیةٍ ( -١٦

  ٢٠١  ١٩٥  )...َلُهْم َأْیٍد َیْبِطُشوَن ِبَهاأْم  ( -١٧

   وورة ا      

  ١٢٠  ٧٠  )...َأَلْم َیْأِتِهْم َنَبُأ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهمْ ( -١٨

      ورة وس   

  ١٢٣  ٨٥  )َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمینَ  َربََّنا ال( -١٩

      ورة وف  

  ٦٠  ٨٢  )...َواْسَأِل اْلَقْرَیةَ ( -٢٠

ــــِق َوَیْصــــــِبْر َفـــــِإنَّ اللَّـــــَه َال ُیِضـــــیُع َأْجــــــَر ( -٢١ ِإنَّـــــُه َمـــــْن َیتـَّ

  )اْلُمْحِسِنینَ 

١٢١  ٩٠  

      ورة إرام   

  ب  ٧  )َكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكمْ َلِئْن شَ ( -٢٢

  ١٥٧,١٥٤  ٩٦  )َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشیرُ ( -٢٣

      ورة ار   

  ٦٥  ٩١  )الَِّذیَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضینَ ( -٢٤

  ١٦٠  ٩٥  )ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئینَ ( -٢٥

       ورة ال  

َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ  ِلَساُن الَِّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِه َأْعَجِميٌّ ( -٢٦

  )ُمِبینٌ 

  أ  ١٠٣

      ورة اراء   

  ٩٣  ٨٤  )ُهَو َأْهَدى َسِبیالً ( -٢٧

      ورة اف   

  ١٣٥,١٣٤,١٣٢  ٣٩  )َوَوَلًدا َرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماالً ِإْن تَ ( -٢٨



 - ٢٦٠ -

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة واآلیة  الرقم

      ورة رم   

  ١٦١  ٢٥  )...َوُهزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذِع النَّْخَلةِ ( -٢٩

  ورة ط       

  ١١٥  ١٢  )ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى( -٣٠

  ٢٣٥  ٦٣  )ِإْن َهَذاِن َلَساِحَرانِ ( -٣١

      ورة اؤون   

  ٢٤٨,٢٤٦  ١١  )الَِّذیَن َیِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفیَها َخاِلُدون( -٣٢

  ١٤٦  ٣٦  )َهْیَهاَت َهْیَهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ ( -٣٣

      ورة ارن   

  ٥٢  ٤٩  )َیُه ِممَّا َخَلْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِسيَّ َكِثیًراَوُنْسقِ ( -٣٤

      ورة اص  

  ١٢٢  ٧  )...َتْحَزِني َتَخاِفي َوال َوال( -٣٥

      ورة اوت   

  ١٥٧  ٣٣  )َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا( -٣٦

      ورة ازاب  

  ١٦٠  ٢٥  )...َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقتَالَ ( -٣٧

    ورة      

  ٢١٢  ١٦  )...َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمطٍ ( -٣٨

      ورة طر   

  ١٥٦  ٢٨  )...ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ( -٣٩

      ورة س   

  ١٨٦  ٥٦  )َراِئِك ُمتَِّكُئونَ اُجُهْم ِفي ِظَالٍل َعَلى األُهْم َوَأْزوَ ( -٤٠

      ورة ص   

  ٢٠١  ٤٥  )ْبَصارِ ي َواألُأوِلي األْیدِ ( -٤١

  ٢١١  ٤٧  )ْخَیارِ َلِمَن اْلُمْصَطَفْیَن األَوإِنَُّهْم ِعْنَدَنا ( -٤٢



 - ٢٦١ -

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة واآلیة  الرقم

      ورة ازر   

  ١٦١  ٣٦  )...َأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ ( -٤٣

      ورة ازرف  

  ١٣٦,١٣٥  ٧٦  )َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا ُهُم الظَّاِلِمینَ ( -٤٤

  ٨٧  ٧٧  )ا َمالِ َوَناَدْوا یَ ( -٤٥

      ورة ق   

  ١٠٨,١٠٣  ٩  )َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصیدِ ( -٤٦

  ١٧٧  ٢٤  )َأْلِقَیا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنیدٍ ( -٤٧

  ١٦١  ٢٩  )ٍم ِلْلَعِبیدِ َوَما َأَنا ِبَظال( -٤٨

      ورة  ار   

  ١٨٣  ١٤  )...َتْجِري ِبَأْعُیِنَنا( -٤٩

      ورة ارن   

  ٢١٢  ٤٨  )ْفَنانٍ َذَواتَا َأ( -٥٠

   واورة ا      

  ١٠٨,١٠٤,١٠٣  ٩٥  )ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ اْلَیِقینِ ( -٥١

   ورة ا      

َیــــــــــا َأیُّهَــــــــــا الَّــــــــــِذیَن آَمُنــــــــــوا ِإَذا َجــــــــــاَءُكُم اْلُمْؤِمَنــــــــــاُت ( -٥٢

  )....ُمَهاِجَراتٍ 

١١٥  ١٠  

      ورة اطق   

  ٨٩  ٣  )ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرهِ ( -٥٣

      ورة اك   

  ٢٠٧  ٣٠  )...ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا( -٥٤

      ورة ام   

ـا َسـِمُعوا ( -٥٥ َوإِْن َیَكاُد الَّـِذیَن َكَفـُروا َلُیْزِلُقوَنـَك ِبَأْبَصـاِرِهْم َلمَّ

  )الذِّْكَر َوَیُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنونٌ 

١٥٦  ٥١  



 - ٢٦٢ -

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة واآلیة  الرقم

      ورة وح  

  ١٤٠  ٢٥  )ِطیَئاِتِهمْ ِممَّا خَ ( -٥٦

      ورة ان   

◌َ َوَأ( -٥٧   ١٥٨  ١٦  )...ِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقةِ لَّ

      ورة ازل  

  ١٣٦,١٣٥,١٣٤,١٣٣,١٣٠  ٢٠  )...َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْیًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا( -٥٨

      ورة ارت   

  ١٨٦,١٨٤  ٤١  )نٍ ٍل َوُعُیو ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي ِظال( -٥٩

       اقورة   

  ١١٧,١١٦  ١٦،  ١٥  )َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ *  َلَنْسَفًعا ِبالنَّاِصَیةِ ( -٦٠

  ١٧٧,١٧٤  ١٥  )َلَنْسَفًعا ِبالنَّاِصَیةِ ( -٦١

   ورة ا      

  ١٠٨  ٥  )َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمةِ ( -٦٢

      ورة اس   

  ٢٢٤  ١  )ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ ( -٦٣

  



 - ٢٦٣ -

را وث ادرس ا  

  رقم الصفحة  الحدیث  الرقم

  ١٢٢  )یبكي كإن یقم مقام(  ١

  ٢٢٨  )إنه قال لرجل أشار بسبابته في التشهد :"أحد أحد" (  ٢

  ١٠٩  (ال تقولوا :دْعَدْع،وال لْعَلْع ،ولكن قولوا: اللهم ارفع وانفع)  ٣

  ٦٥  )وسفَ جعلها علیهم سنینًا كسنیِن یااللهم (  ٤

  ١٢٢  )مرو أبابكر فلیصلي بالناس(  ٥

  ٢٥  )یدخل الجنة قوم حفاة عراة منتنون قد َأْحَمَشْتُهم النَّار(  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٦٤ -

  رس ار وارز

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

      الهمزة

ــــاٍر ُتواِصــــُلِني   َهــــالَّ َكَوْصــــِل ابــــِن َعمَّ

  

*

   

وا ب ـــــــوُّ ـــــــْیَس الرَّجـــــــاُل وٕاْن ُس   أْســـــــَواءِ َل

  

  ٢٤٢  یم رافع بن هر 

      (ب)

  وا َكَمــــْذُعوَرِة اَألْرَوى ِإَذا َأْفَزَعَهــــاَأْمُســــ

  

َئَبا  * ـــــَباِع ُتَبــــاِري اُألْســـــَد والـــــذِّ   ُعــــْرُج الضِّ

  

  ١٨٧، ٤٢  ـــــــــ

ـــهُ  ـــِد إنَّ ـــا الِجْل ـــا َنَج ـــَوا َعْنَه ـــُت اْنُج   َفُقْل

  

ــــــــهْ   * ــــــــا َســــــــَناٌم َوَغاِرُب   َسَیْرِضــــــــْیُكَما ِمْنَه

  

  ١٠٤  دالرحمن بن حسان عب

  ال َبـــــــاَرَك اُهللا فــــــــِي الَغــــــــَواِني َهــــــــلْ 

  

  َهــــــــــْل ُیْصــــــــــِبحَن إالَّ َلُهــــــــــنَّ ُمطََّلــــــــــبُ   *

  

  ١٢٣  عبداهللا بن قیس

ـــــهُ  ـــــِس َقْبَل ـــــوَم َواَألْم ـــــُت الَی ـــــي َوَقْف   ِإنِّ

  

ـــــِربُ   * ـــــْمُس َتْغ ـــــاَدِت الشَّ ـــــَك َحتَّـــــى َك   ِبباِب

  

  ١٣٨  نصیب

  َلـى الّنـَدىَهْل ِمـْن ُمِجیـٍب إِ َوَداٍع َدَعا 

  

ـــــــــَد َذاَك ُمِجیـــــــــبُ   * ـــــــــْم َیْســـــــــَتِجْبُه ِعْن   َفَل

  

  ١٠٨  كعب بن سعد 

ـــاَقِني ـــِر َس ـــي َجی ـــْت : َأِب ـــَزْت َقاَل ـــا اْعَت   ِإذَا َم

  

  ١٦٨  ـــــــــ  ِإَلى الَموِت ِمْن َأْهِل الَمال َوْهَو ُمْخِصبُ   *

ــوَت َدْعــَوةً  ــُت اْدُع ُأْخــَرى َواْرَفــِع الصَّ   َفُقْل

  

ــــــــلَّ   * ــــــــواِر ِمْنــــــــَك َقِریــــــــبُ َلَع   َأَبــــــــا الِمْغ

  

  ٢٥٢، ١٠٨  كعب بن سعد 

ــــّرةٍ  ــــِن ُح ــــلُّ اْب ــــْرَو ال َتْبُعــــْد َفُك ــــا ُع   َأَب

  

ـــــــــٍة َفُیِجیـــــــــبُ   * ـــــــــَیْدُعوُه َداِعـــــــــي ِمیَت   َس

  

  ٨٢  ـــــــــ

ـــــِة َرْحلُـــــهُ  ـــــُك َأْمَســـــى ِبالَمِدیَن ـــــْن َی   َم

  

ـــــــــــــبُ   * ـــــــــــــا َلَغرْی ـــــــــــــاَرًا ِبَه ـــــــــــــِإّني َوَقیَّ   َف

  

  ٢٥٣، ٩٤  ضابئ بن الحارث

ــــِرْیُص َعــــَالَم ُیْلِقــــي ــــا َیــــْدِري الَح   َوَم

  

ــــــــــــــیبُ   * ــــــــــــــي َأْم ُیِص ــــــــــــــَرُه َأُیْحِظ   َشَراِش

  

  ١٥٤  جابر بن رأالن 

ــــــوٌ  ــــــیَش ُحْل ــــــَإنَّ الَع ــــــَإْن ُأْمِســــــْك َف   َف

  

ـــــــــــــُه َعَســـــــــــــٌل َمُشـــــــــــــوبُ   *   ِإلـــــــــــــيَّ كأنَّ

  

  ١٥٤  جابر بن رأالن 

ــــــــُد َمــــــــا ِإْن َال ُیَالِقــــــــي ــــــــي الَعْب   ُیَرجِّ

  

ـــــــــــــِرُض ُدو  * ـــــــــــــِدِه ُخُطـــــــــــــوبُ وَتْع   َن أْبَع

  

  ١٥٤  جابر بن رأالن 

ـــَدى ـــَد َوْهـــٍن ِفـــي النَّ   َبَكـــَرْت َتُلوُمـــَك َبْع

  

ــــــــــك  *   َمَالَمِتــــــــــي وِعَتــــــــــاِبي َبْســــــــــٌل َعلِی

  

  ٥٩  ضمرة بن ضمرة 

ــــــــــــا أْوَفیــــــــــــُت ِفــــــــــــي َعَلــــــــــــٍم◌ٍ    ُربمَّ

  

ـــــــــــــــــــْوِبي َشـــــــــــــــــــَماَالتُ   * ـــــــــــــــــــْرَفَعْن َث   َت

  

  ١٧٦، ١٧٤  جذیمة األبرش

  ِبـــــــي َوَجـــــــدِّيَفـــــــِإنَّ الَمـــــــاَء َمـــــــاُء أَ 

  

ــــــــــتُ   * ــــــــــْرُت َوُذو َطَوْی ــــــــــِري ُذو َحَف   َوِ◌بْئ

  

  ١٥١  سنان بن الفحل

  ُعَداِویَّــــــــٌة َهْیَهــــــــاَت ِمْنــــــــَك َمَحلَُّهــــــــا

  

ـــــــْدٍس َوآَراِت   * ـــــــا ِهـــــــَي اْحتلَّـــــــْت ِبُق   إذا َم

  

  ١٤٤  زهیر بن مسعود 

ـــــــــْعَالِت  ـــــــــي السِّ ـــــــــبََّح اُهللا َبن ـــــــــا َق   َی

  

*

   

ـــــــوٍع ِشـــــــَراَر النَّـــــــاِت  ـــــــرو بـــــــن َیْرُب   َعْم

  

  ٢٢٣  علباء بن أرقم 

  َغیَر أِعفَّاء وال أْكَیاِت 

  

    

ـــــــــي َ◌ا والَِّت ـــــــــيَّ ـــــــــا َواللُّت ـــــــــَد اللُّتیَّ   َبْع

  

*

   

ـــــــــــــــــَردَِّت  ـــــــــــــــــٌس َت ـــــــــــــــــا أْنُف   إَذا َعَلْتَه

  

  ٢١٩، ٢١٥  العجاج 



 - ٢٦٥ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ــٌل َصــحِيْ◌َحةٌ  ــیِن ِرْج ــِذي ِرْجَل ــُت َك   َفُكْن

  

ــــــاُن َفُشــــــلَِّت   * ــــــا الزََّم ــــــى فَیه ــــــٌل َرَم   وِرْج

  

  ١١٧، ٥٦  كثیر عزة 

ـــــــي ـــــــْوَالَي األَحـــــــمَّ َجِریَرِت   َوَكَفْیـــــــُت َم

  

*

   

ـــــِت  ـــــى ِذي الَخلَّ ـــــاِئَمِتي َعل ـــــُت َس   َوَحَبْس

  

  ٢١٥، ٤٠  سلمان بن ربیعة 

ـــــْیَرِة بیَنَهـــــا ـــــأي الَعِش ـــــُت َث ـــــْد َرَأْب   َوَلق

  

*

   

ــــــــــي ــــــــــا والَّت ــــــــــا اللَّتیَّ ــــــــــُت َجانَیه   َوَكَفْی

  

  ٢١٥،  ٤٠  سلمان بن ربیعة 

ـــــا َأُمــــــتْ َزَعَمـــــْت ُتَماِضـــــُر أنَِّنـــــي    إمَّ

  

*

   

ــــــــاِغُر َخلَِّتــــــــيَیْســــــــُدْد ُأَبْیُنو    هــــــــا اَألَص

  

  ٢١٧،  ٢١٥، ٤٠  سلمان بن ربیعة 

      (ج)

ــــــــاَدِني ــــــــات َق ــــــــَر أنَّ الَماِلِكیَّ ــــــــْم َت   َأَل

  

*

   

ــــجُ  ــــّي أْلَج ــــْدُت فــــي الَغ   َهــــَواُهنَّ َحتَّــــى ِك

  

  ٢٣٧  عریب بن ناشل 

      (ح)

ــــــــــــي  ــــــــــــْرِب الَِّت ــــــــــــْؤَس ِلْلَح ــــــــــــا ُب   َی

  

  َأَراِهــــــــــــــــَط َفاْســــــــــــــــَتَراُحوا َوَضــــــــــــــــَعتْ   *

  

  ٧٧  سعد بن مالك 

      (د)

ـــــِنیَنه ـــــإنَّ ِس ـــــٍد ، َف ـــــْن َنْج   َدَعـــــاِني ِم

  

  َلِعـــــــبن ِبَنـــــــا ِشــــــــْیَبًا وَشـــــــّیْبَنَنا ُمــــــــْرَدا  *

  

  ٦٦  الصمة بن عبداهللا

  بیَنَنـــا أَال َیــا َرّب إْن لـــم َتْقســـم الُحـــبّ 

  

*

   

ــــا َجِلــــَدا ــــى ُحبِّه ــــاْجَعْلِني َعَل ــــَواءین َف   َس

  

  ٢٤٣  ن معاذقیس ب

ــَحى   َوَصــلِّ َعَلــَى ِحــْیَن الَعّشــیاِت َوالضُّ

  

ــــــــــَدا  * ــــــــــِریَن واَهللا َفاْحَم ــــــــــَد الُمْث   َوَال َتْحُم

  

  ١٧٤  األعشى 

ـــــاَدةً  ـــــْدٍق َس ـــــْدَت َبِنـــــَیَن ِص ـــــْد َوَل   َوَلَق

  

ــــــــــیَِّدا  * ــــــــــَت السَّ ــــــــــَد اِهللا ُكْن ــــــــــَت َبْع ْن   َوَأل

  

  ٦٧  شاعر في حذیفة 

ــــــ ــــــِر َم ــــــى ِلْلَخْی ــــــهُ َوَرجِّ الَفَت   ا ِإْن َرَأیت

  

ـــــــزاُل َیِزیـــــــدُ   * ـــــــرًا ال ی ـــــــنِّ َخْی ـــــــَى السِّ   َعل

  

  ١٥٥  المعلوط بن بدل

ـــــــــــي ـــــــــــاِك ِمْثِل ـــــــــــَدًا َفَكَف ـــــــــــا َواح   َأمَّ

  

*

   

  َفَمـــــــــــْن ِلیـــــــــــٍد َتطَاَوُحَهـــــــــــا اَألَیـــــــــــاِدي

  

  ٢٠٠  نقیع

ــــــــــي ــــــــــاُء َتْنِم ْنَب ــــــــــَك َواَأل ــــــــــْم َیْأِتْی   َأَل

  

ـــــــــي ِزَیـــــــــادِ   * ـــــــــْت َلُبـــــــــوُن َبِن ـــــــــا َالَق   ِبَم

  

  ١٥٨، ١١٩  رقیس بن زهی

  َكـــــَأنَّ َرْحِلـــــي َوَقـــــْد َزاَل النَّهـــــاُر بننـــــا

  

*

   

  َیــــــوَم الَجِلیــــــِل َعلــــــَى ُمْســــــَتأِنٍس َوَحــــــدِ 

  

  ٢٢٦  النابغة الذبیاني

ــاِل لَضــرَِّني ــي الرَِّج ــًال ِف ــُت َوْغ ــو ُكْن   َوَل

  

*

   

ــــــــــدِ    َعــــــــــَداَوُة ِذي اَألْصــــــــــَحاِب والُمَتَوحِّ

  

  ٢٢٦  طرفة 

ـــــــُدو َالهِ  ـــــــالَیُروُح َوَیْغ ـــــــاً َماَك ـــــــًا َفِرَح   َی

  

َرًا ُمْســــــــَتِدیُم الَحــــــــْزِم ُذو َرَشــــــــدِ   *   ُمَشــــــــمِّ

  

  ٧٠  ــــــــ

ــْم) ــِر) َأو (َنَع ــًا (َجْی   أَبــى َكَرمــًا ، ال آِلَف

  

ــــــــــِز َمْوِعــــــــــدِ   *   ِبَأْحســــــــــِن ِإیَفــــــــــاٍء وَأْنَج

  

  ١٧١  ــــــــ

ـــــــــــــا ـــــــــــــي َعَ◌لیَه ـــــــــــــلَّ اِهللا ُیْمِكُنِن   َلَع

  

ـــــــــیدِ   * ـــــــــٍر ، أو أِس ـــــــــْن ُزَهی ـــــــــاَرًا ، ِم   ِجَه

  

  ١١١  خالد بن جعفر

      (ر)

ــــــــــوِمهمْ  ــــــــــي َق ــــــــــْم ِف ــــــــــمَّ َزاُدوا أنَُّه   ُث

  

*

   

ــــــــــــــُر ُفُخــــــــــــــرْ  ــــــــــــــَبُهُم َغْی   ُغُفــــــــــــــٌر َذْن

  

  ١٨٩  طرفة



 - ٢٦٦ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ـــــرُّ  ـــــوِت أِف ـــــَن الَم ـــــْوَميَّ ِم ـــــْن أيِّ َی   ِم

  

ـــــــــْوَم َلـــــــــْم ُیقـــــــــَدَر أْم َیـــــــــوَم قُـــــــــِدرْ   *   أَی

  

  ١٧٩، ١٧٣  علي بن أبي طالب

ــــــــــــــــــــــــــــــَة َأو ُبــــــــــــــــــــــــــــــَدا َل   ِإّال ُعَال

  

  َنْهــــــــــــــِد الُجــــــــــــــَزاَرهْ  َهــــــــــــــَة َقــــــــــــــاِرحٍ   *

  

  ٧٩  األعشى 

ـــــــــىِّ َیـــــــــْأُدو ـــــــــّرَب َجاِنـــــــــَب الَغْرِب   َوَق

  

ـــــــــَعاَرا  * ـــــــــَب الشِّ ـــــــــْیِل واْجَتَن ـــــــــَدبَّ السَّ   َم

  

  ١٠٨، ١٠٣  الراعي النمیري

  أْنَعـــــــــُت أْعَیـــــــــاَرًا َرَعـــــــــْیَن الَخْنـــــــــَزَرا

  

*

   

  أْنَعــــــــــــــــــــــُتُهنَّ آُیــــــــــــــــــــــَرًا وَكَمــــــــــــــــــــــَرا

  

  ١٨٥، ١٨٣  ــــــــ

  ِتـــــــي ِبالسَّْمَســـــــَرهْ َقـــــــْد َأَمَرْتِنـــــــي َزوجَ 

  

ــــــــــــــــوِع الُزَهــــــــــــــــرَ و   * ــــــــــــــــبََّحْتِني ِلُطُل   هْ َص

  

  ٥٢  ــــــــ

ــــــــَرهْ  ِتَهــــــــا الُمَخمَّ ــــــــْن َجرَّ ــــــــیَن ِم   ُعسَّ

  

ـــــــَرهْ   * ـــــــَط الَغْیَث ـــــــْبُت َوْس ـــــــا َأَص ـــــــاَن َم   َفَك

  

  ٥٣  ــــــــ

  لّزَحاِم َأْن ُوِضْعُت َعَشَرهْ وفي ا

  

    

  َمَتـــى َمـــا َتـــِرْد َیوَمـــًا َســـَفاِر َتِجـــْد ِبَهـــا

  

َرا  *   ُأَدْیهــــــــَم َیْرِمــــــــي الُمْســــــــَتجِیَز الُمَعــــــــوَّ

  

  ١٢٨  الفرزدق 

ــــــــــــارِ  ــــــــــــى َوَب ــــــــــــرَّ  َدْهــــــــــــٌر َعَل   َوَم

  

  َفَهَلَكـــــــــــــــــــــْت ُعْنـــــــــــــــــــــَوة َوَبــــــــــــــــــــــارُ   *

  

  ١٢٩  األعشى 

ـــــَت َتَرْكَتَهـــــا ـــــى َوَأْن ـــــى ُلْبَن ـــــي َعَل   ُتَبِك

  

ـــــــَدرُ   * ـــــــَت أْق ـــــــالَمَال َأْن ـــــــا ِب ـــــــَت َعَلْیَه   َوُكْن

  

  ١٣٦  قیس بن ذریح

ـــــيٍّ َال َأَبـــــا َلُكـــــُم  َیـــــا قُـــــْرطَ    قُـــــْرَط ُحَی

  

ـــــاِئٌف َحـــــِذرُ   * ـــــي َعِلـــــْیُكم َخ   َیـــــا قُـــــْرُط ِإنِّ

  

  ٧٨  یئرجل من ط

  فـــــإنَّ َبْیـــــَت َتِمـــــیٍم ذُو َســـــِمْعَت ِبــــــهِ 

  

ـــــــْت َوأْرَســـــــْت ِعزََّهـــــــا ُمَضـــــــرُ   *   ِفیـــــــِه َتَنمَّ

  

  ١٤٨  ئرجل من ط

ـــوا ـــِرَم واْحَفُظ ـــْم َیـــا آَل ِعْك ـــُذوا َحّظُك   ُخ

  

ـــــــــْذَكرُ َأَواِصـــــــــَرنَ   * ـــــــــِب ُت ـــــــــرِّْحُم بالَغْی   ا وال

  

  ٨٢  زهیر بن أبي سلمى

ــــــــــةٍ    َلــــــــــْم َیْفَعُلــــــــــوا ِفْعــــــــــَل آِل َحْنَظَل

  

ــــــــُم َجْیــــــــِر ِبــــــــْئَس َمــــــــا اْئَتمــــــــُروا  *   إنَُّه

  

  ١٧٠  امرؤ القیس

ــــــْیَم َتــــــیْم َعــــــِديٍّ َال َأَبــــــا َلُكــــــمُ    َیــــــا َت

  

ـــــــــــي َســـــــــــْوَءٍة ُعَمـــــــــــرُ   * ـــــــــــنَُّكُم ِف   َال ُیْلِقَی

  

  ٧٦  جریر

  ٢٢١  ــــــــ  ذي َكلَّْفَتِني لَیِسیرُ َلِهنَّ الّ 

  ِمـــــــَرةٍ َأْضـــــــُبَعًا َأَكَلـــــــْت آَیـــــــاَر أحْ  َیـــــــا

  

*

   

  َفِفــــــي الُبُطــــــوِن َوَقـــــــْد َراَحــــــْت َقَراِقیـــــــرُ 

  

  ١٨٣  جریر الضبي

ـــــــدٍّ  ـــــــي َمَع ـــــــَك ِف ـــــــَأى ِبَقوِم ـــــــى َتْب   َمَت

  

  َیُقــــــــــْل َتْصــــــــــِدیَقَك الُعَلَمــــــــــاُء َجْیـــــــــــرِ   *

  

  ١٧٢  ــــــــ

  َنة الُعَجْیرِ إَذا َتُقوُل َال ابْ 

  

  ١٧٢  ــــــــ

  َا َتُقوُل َجْیرٍ َیصُدُق َال َإذ

  

  ١٧٢  ــــــــ

ـــــــــاً  ـــــــــا َقاَســـــــــْیُت َحْرب   ِســـــــــِنیِنّي ُكلََّه

  

*

   

ـــــــــــالِدَمِة الـــــــــــذُّكورِ    ُأَعـــــــــــدُّ َمـــــــــــَع الصَّ

  

  ٦٣  قطیب بن سنان 

ــــْنُكمُ  ــــمَّ َصــــَفْحُت َع ــــیَن َصــــَفْحُت ُث   َأِح

  

ِنَیـــــــــــــــًة َوَأْفَلــــــــــــــــَح ُمْسَتِشــــــــــــــــیِري  *   َعَال

  

  ٦٣  قطیب بن سنان 

  َلِهّنك في الدُّنیا َلَباِقیُة الُعْمرِ 

  

  ٢٢١  ــــــــ



 - ٢٦٧ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

      (ز) 

ــــــــــزِ  ــــــــــي الَیــــــــــوَم ُأمَّ َحْم   ِإّمــــــــــا َتَرْیِن

  

ـــــــــــِزي  * ـــــــــــي َوَجْم ـــــــــــْیَن َعَنِق ـــــــــــُت َب   َقاَرْب

  

  ٨٣  رؤبة بن العجاج

      (س)

ــيِّ َحّیــًا ُمَصــبََّحاً  ــَل الَح ــي ِمْث ــْم َأَر ف   َفَل

  

  الَتَقیَنــــــــــا َفَواِرَســــــــــا َوَال ِمْثلَنــــــــــا َیــــــــــومَ   *

  

  ٩٠  العباس بن مرداس

ــــــــًا ُمــــــــْذ َأْمَســــــــا ــــــــْد َرَأْیــــــــُت َعَجَب   َلَق

  

ــــــــــاِعي َخْمَســــــــــا  * ــــــــــَل اَألَف   َعَجــــــــــاِئَزًا ِمْث

  

  ١٣٧  العجاج 

  َأَكـــــــــرَّ َوَأْحَمـــــــــى ِلْلَحِقْیَقـــــــــِة ِمـــــــــْنُهمُ 

  

*

   

ـــــــُیوِف الَقَواِنَســـــــا ـــــــَرَب ِمنَّـــــــا ِبالسُّ   َوأْض

  

  ٩٠  العباس بن مرداس

ـــــــا ـــــــا َوَأمَّ ـــــــَذكُّر َأْهِلَه ـــــــَك مـــــــن َت   َلِهنَّ

  

*

   

ـــــــَئِس   َلَعَلـــــــى َشـــــــَفا َبـــــــْأٍس وإِْن َلـــــــْم َتْی

  

  ٢٢١  المرار الفقعسي

  اْضـــــــِرْب َعْنــــــــَك الُهُمـــــــوَم َطاِرَقَهــــــــا

  

ــــــــَرسِ   * ــــــــوَنَس الَف ــــــــوِط َق ــــــــْرَبَك ِبالسَّ   َض

  

  ١٧٩، ١٧٤  طرفة

ــــــــذ َأْمــــــــسِ  ــــــــا َزاَل َذا َهِزیُزَهــــــــا ُم   َم

  

ـــــــــــــــُدوَدَها ِلل  * ـــــــــــــــْمسِ َصـــــــــــــــاِفَحًة ُخ   شَّ

  

  ١٦٢،  ١٣٧  ـــــــ

      (ض)

  َفُقــــوَال ِلَهــــَذا الَمــــْرِء ُذو َجــــاَء َســــاِعَیاً 

  

  َهُلــــــــــمَّ فــــــــــإنَّ الَمْشــــــــــَرِفيَّ الَفــــــــــَراِئُض   *

  

  ١٦٣، ١٥٢، ١٤٨  قوال الطائي

      (ع)

ــــــــاَءِني  ــــــــْد َس ــــــــاَء َفَق ــــــــُك َال َس   ِإْن َی

  

*

   

  تَـــــــــــْرُك ُأَبْیِنیــــــــــــَك ِإلــــــــــــَى َغیــــــــــــِر َراعْ 

  

  ٢١٦  السفاح بن بكیر 

  َوَخاَدْعـــــــــُت الَمِنیَّـــــــــَة َعْنـــــــــَك ِســـــــــرَّاً 

  

  َفـــــــــــــــَال َجـــــــــــــــَزَع اَألَواَن وال ُرَواَعـــــــــــــــا  *

  

  ٩٨  الطماح عرفطة بن

ـــَرى ــــيِّ فــــي الثـَّ   َنَبــــتُّْم َنَبــــاَت الَخْیُزران

  

  َحـــــِدیثًا َمَتـــــى َمـــــا َیأِتـــــَك الَخْیـــــُر َیْنَفَعـــــا  *

  

  ١٧٦  النجاشي

ــــــمْ  ــــــَزاَرُة ُتْعِطُك ــــــُه َف ــــــا َتَشــــــْأ ِمْن   َفَمْهَم

  

ــــــــا  * ــــــــَزاَرُة َتْمَنَع ــــــــُه َف ــــــــْأ ِمْن ــــــــا َتَش    َوَمْهَم

  

  ١٧٦  الكمیت

ـــــــرتْ  ـــــــْوٍث َعَفْرَنـــــــاٍة إَذا َعَث ـــــــَذاِت َل   ِب

  

ـــوَل َلَعـــا  * ـــْن َأْن َأُق ـــى َلَهـــا ِم   فـــالتَّْعُس أَدَن

  

  ١٠٩  األعشى 

  َیقُـــوُل الَخَنـــا وأْبَغــــُض الُعْجـــِم َناِطَقــــاً 

  

  إلـــــى َرّبـــــِنَ◌ا َصـــــوُت الِحَمـــــاِر الُیَجـــــدَّعُ   *

  

  ٢٥١، ٦٨،  ٦٧  الخرق الطهوي ذو

ــــــْن َناِفَقاِئــــــهِ    َفَیْســــــَتْخِرَج اَلْیرُبــــــوَع ِم

  

ــــــــعُ   *   َوِمــــــــن ُجْحــــــــرِِه بالّشــــــــْیَحِة الُمَتَقصِّ

  

  ٦٧  ذو الخرق الطهوي

ــــــــــــــا ُأمَّ َفــــــــــــــاِرَع َال َتُلــــــــــــــوِمي   َأَال َی

  

ـــــــِه َســـــــَماِعي  *   َعلـــــــَى َشـــــــيٍء َرَفْعـــــــُت ِب

  

  ٨١  بعض بني نهشل

ـــــــــــــاِرِم ذَ  ـــــــــــــوِني ِبالَمَك   ّكِریِنـــــــــــــيَوُك

  

*

   

  َودلِّـــــــــــــــــي َدلَّ َماِجـــــــــــــــــَدٍة َصـــــــــــــــــَناعِ 

  

  ٨١  بعض بني نهشل

      (ف)

ــــُل َنــــاَقِتي ــــِن ُأّم أُنــــاِس َأْرَح   َفــــِإلْى اب

  

ــــــفُ   * ــــــاَجِتي أو ُتْزِح ــــــَتْنَجَح َح ــــــرٍو َس   َعْم

  

  ١١٥  بشر بن أبي خازم



 - ٢٦٨ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ـــــــــَزَل الُوُفـــــــــوُد ِبَبابـــــــــهِ  ـــــــــٍك ِإَذا َن   َمِل

  

*

   

  فُ عَرفُــــــــوا َغـــــــــواِرَب ُمْزبــــــــِدٍ◌ ال ُیْنـــــــــزَ 

  

  ١١٥  بشر بن أبي خازم

      (ق)

ـــــــقْ  ـــــــي آِب ـــــــُرو ِإنِّ ـــــــَك َعْم ـــــــَزْم َبِنْی   اْل

  

ــــــــَعالي  * ــــــــى أْرِض السَّ ــــــــقْ  َبــــــــْرٌق َعَل   آِل

  

  ٤٧  السعالة 

ـــــْم َیْشـــــَرُبوا   َوَكـــــَأنَّ َحیَّـــــًا َقـــــْبَ◌لُكْم َل

  

*

   

  ِمْنَهــــــــــــا بأْقِلَبــــــــــــٍةٍ◌ أَجــــــــــــنَّ ُزَعــــــــــــاقِ 

  

  ١٩٣  ار بن سلمىجب

ــــــْت فــــــي أو  َل   یاِدیــــْـــ َســــــاَءَها َمــــــا َتَأمَّ

  

*

   

ــــــــــــاقِ  ــــــــــــا َوَأْســــــــــــَیاُفَنا ِإلــــــــــــى األْعَن   َن

  

  ٢٠١  عدي بن زید 

  َضـــــــــَرَبْت َصـــــــــْدَرَها ِإَلـــــــــيَّ َوَقاَلـــــــــتْ 

  

ـــــــــَك ا  * ـــــــــْد َوَقْت ـــــــــِدیًَّا َلَق ـــــــــيیـــــــــا َع   ألَواِق

  

  ١٧٠  المهلهل بن ربیعة 

ــــــــا   َأْشــــــــِبْه َأِخــــــــي َأو َأْشــــــــِبَهْن أَباَك

  

ـــــــــــْن َتَنـــــــــــاَل َذاَكـــــــــــا  * ـــــــــــي َفَل ـــــــــــا َأِب   َأمَّ

  

  ٥٠  زید منفوسة بنت 

      َتْقُصُر َأْن َتَناَلُه َیَداَكا

ـــــِوْجَهِتِهمْ  ـــــیهْم ِل ـــــاُد ُیَخلِّ ـــــا ِإْن َال َیك   َم

  

ــــــــَتَركُ   * ــــــــَر ُمْش ــــــــِر ِإنَّ األْم   َتَخــــــــاُلُج اَألْم

  

  ١٥٦  زهیر بن أبي سلمى

ــــــَك َأو َأْشــــــِبْه َحَمــــــلْ    َأْشــــــِبْه َأَبــــــا ُأمِّ

  

ـــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــلْ  َ َوَال َتُك ـــــــــــــــــْوٍف َوَك   نَّ َكِهلَّ

  

  ٥٠  قیس بن عاصم

ـــــــي م ـــــــَدلْ َیِبْیـــــــُت ِف ـــــــِد اْنَج ـــــــِدِه َق   ْقَع

  

ـــــلْ    ـــــي اْلَجَب ـــــًأ ِف ـــــَراِت َزْن ـــــى الَخْی   واُرَق ِإَل

  

  ٥٠  قیس بن عاصم 

ــــــــــــقٌ  ُقِني ، َوَطْل   َأُبــــــــــــوَحَنٍش ُیــــــــــــَؤرِّ

  

  َوَعمَّـــــــــــــــــــاٌر ، وآِوَنــــــــــــــــــــًة ُأثَــــــــــــــــــــاالَ   *

  

  ٨٦    رعمرو بن أحم

ــــــــاَلهْ  ــــــــا َفَض ــــــــَك َی ــــــــَداٍء َل ــــــــًا ِف   َوْیَه

  

ـــــــــــــــــــهْ أِجـــــــــــــــــــرِِّه الـــــــــــــــــــرُّْمَح   *   َوَال ُتَهاَل

  

  ١٧٧، ١٧٣  ــــــــ

ــــوا ُل ــــذیَن َتَرحَّ ــــِحّیِیَن اّل ْحَص ــــي الصَّ   وف

  

ـــــــَبال  * ـــــــٍر ُتَســـــــاُم َوُتْح ـــــــْن َبْك   َكَواِعـــــــُب ِم

  

  ١٧٤  قحیف العقلي 

ــــــــــــُك َقْتــــــــــــَل اْمــــــــــــِرٍئ أَ    َنــــــــــــاٍو ِرَجاُل

  

ــــــَك اْعَتــــــاَض ُذالَّ؟  *    ِمــــــَن الِعــــــزِّ فــــــي ُحبِّ

  

  ٨٩  ــــــــ

ــــــٍد بِ  ــــــي أَس ــــــاِئْل َبِن ــــــمَس ــــــِل َرّبِه   َمْقَت

  

ــــــــیالَ   * ــــــــزَّ َقِت ــــــــن ُأمِّ َقَطــــــــاِم َع   ِحْجــــــــر ب

  

  ١٢٧  رجل من كندة 

  َوَلــیَس الُیــَرى ِلْلِخــلِّ ُدوَن الَّــِذيَ یـــَرى

  

ــــــــیال  * ــــــــدَّ َخِل ــــــــًال َأْن ُیَع ــــــــلُّ َأْه ــــــــُه الِخ   َل

  

  ٧٩  ــــــــ

ـــــــــةَ  ـــــــــّالُن َذمَّ ـــــــــا َراٍع الِخ ـــــــــٍث  َم   َناِك

  

ـــــَل خَ   * ـــــى َیِجـــــُد الَخِلی ـــــْل َمـــــْن َوَف   ِلـــــیالَ َب

  

  ٨٩  ــــــــ

  َفـــــــَال َتْبُعـــــــَدْن ، ِإنَّ الَمِنیَّـــــــَة َموِعـــــــدٌ 

  

  وَكـــــلُّ اْمــــــِرٍئ یوَمـــــًا ِبــــــِه الَحـــــاُل َزاِئــــــلُ   *

 َ◌  
  ١٢٣  النابغة الذبیاني

  ِزَیاَدَتَنــــــــا ُنْعَمــــــــاُن ال َتْحِرَمّنّ◌َ◌َنـــــــــا

  

ــــــو  * ــــــاَب الَّــــــِذي َتْتُل   َتــــــِق اَهللا ِفیَنــــــا والِكَت

  

  ٧٣  عبداهللا بن همام

ـــــــــَالٌد  ـــــــــُتُهمْ ِب ـــــــــاَدْمُتُهْم وَأِلْف ـــــــــا َن   ِبَه

  

ـــــــْنُهْم فإنَُّهَمـــــــا َبْســـــــلُ   * ـــــــإْن ُتْقِوَیـــــــا ِم   َف

  

  ٧٣  زهیر بن أبي سلمى

ـــــــ ـــــــىَأُیْثَب ـــــــاِزْدُتْم وُتْلَق ـــــــاَدِتي ُت َم   ِزَی

  

*

   

ــــــلُ  ــــــُم َبْس ــــــیَغْت َهــــــِذِه َلُك ــــــي إْن ُأِس   َدِم

  

  ٧٣  عبداهللا بن همام

ــــــهُ  ــــــُق َوَأْهُل ــــــاَت الَعِقْی   َفَهْیَهــــــاَت َهْیَه

  

  َوَهْیَهــــــــاَت ِخــــــــلٌّ ِبــــــــالَعِقیِق ُنواِصـــــــــُلهْ   *

  

  ١٤٧  جریر



 - ٢٦٩ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ــاِمتٌ ِإذا ِمــتُّ  ــاُس ِنْصــَفیِن َش ــاَن النَّ   َك

  

  وآخــــــــٌر ُمــــــــْثٍن ِباّلــــــــذي ُكْنــــــــُت َأْفَعــــــــلُ   *

  

  ٥٨  العجیر السلولي

ــــَرٍب  ُل َمْش ــــْرديُّ أوَّ ــــَى الَب ــــَن : َعل   وُقْل

  

ـــــــاِفُلهْ   * ـــــــْت َرَواًء َأَس ـــــــِر ِإْن َكاَن ـــــــْم َجْی   َنَع

  

  ١٧٢  یل بن عوفطف

ــهِ  ــَن ِب ــُث الَتَبْس ــْن َحْی   َولَّــى َوُصــّرْعَن ِم

  

*

   

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــولُ  احٍ ْجرَ أَ ُمَجرََّحـــــــــــــــاٌت ِب   وَمْقُت

  

  ١٨٨،١٨٩، ٥٥  عبدة بن الطیب

ـــــــهِ  ـــــــاُء ِب ـــــــُه َبْعـــــــَدما َجـــــــدَّ النََّج   َكأنَّ

  

*

   

ــــُقولُ  ــــناُع َمْص ــــُه األْص ــــال َمْتَن   َســــْیٌف َج

  

  ١٨٨  عبدة بن الطیب

ـــــــ ـــــــوا َفِزْع ـــــــِإْن َفِزُع ـــــــوُدواَف   ُت َوإِْن َیُع

  

ــــــــــــٌد َرِجیــــــــــــلُ   * ــــــــــــَراٍض َمْشــــــــــــُیُه َعِت   َف

  

  ٨٧  شمیر بن الحارث

ـــــــوُدوا ـــــــُت وإِْن َیُع ـــــــوا َفِزْع ـــــــِإْن َفِزُع   َف

  

ـــــــــــلُ   * ـــــــــــَراٍض َمْشـــــــــــُیُه َحَســـــــــــٌن َجِمْی   َف

  

  ٨٧  شمیر بن الحارث

ــــــــي ــــــــَك ِإّن ــــــــٌر ِمْن ــــــــَك َخْی ــــــــَال َوَأِبی   َف

  

ـــــــــــــِهیلً   * ـــــــــــــّتَحْمُحُم والصَّ ـــــــــــــؤِذَیِني ال   َلُی

  

  ١١٨،  ١١٣  بن الحارث شمیر

ـــــاَعةً  ـــــي َس ـــــمَّ َعنِّ ـــــَت اْلَه ـــــَت َدَفْع   َفَلْی

  

  َفِبْتَنـــــا َعَلـــــى َمـــــا َخیََّلـــــْت َنـــــاِعَمي َبـــــالِ   *

  

  ٢٥٣، ١٦٦  عدي بن زید 

ـــــــوِمي ُمَســـــــهَّدٌ  ـــــــْم َیْشـــــــِفَیْنك أنَّ َن   َأَل

  

  َوَشـــوِقي ِإَلـــى َمـــا َیْعـــَتِ◌ریِني َوَتْســـَهاِلي  *

  

  ١٦٦  عدي بن زید 

  َلــــــــــِه َیْغـــــــــُدو َعَلــــــــــیهمَفَســـــــــَالُم اإلِ 

  

*

   

  َوُفُیــــــــــــوُء الِفــــــــــــرَدوِس َذاِت الِظــــــــــــَاللِ 

  

  ٢٤٦، ١٨٤  النابغة الجعدي

ـــــــــا أْن َرَأْیـــــــــت الَخْیـــــــــَل ُقــــــــــْبالً    َوَلمَّ

  

ــــــــــَوالي  * ــــــــــُدوِد َشــــــــــبا الَع   ُتَبــــــــــاِري ِبالُخ

  

  ١٥٨  لیلى األخیلیة 

  َمـــا َأْنــــَت ِبـــالَحَكِم التُّْرَضــــى ُحُكوَمتُــــهُ 

  

ـــــــــِغ َوَال   *   ِذي الـــــــــرَّْأي والَجـــــــــَدلِ َوَال الَبلِی

  

  ٦٩  الفرزدق 

  الَحْمُد ِهللا الَعلِي األْجَللِ 

  

  ٢٣٧  أبوالنجم العجلي

ـــــــَد الـــــــَیْعَمَالِت الـــــــذُّبَّلِ  ـــــــَد َزْی   َیـــــــا َزْی

  

ـــــــــــَك َفـــــــــــاْنِزلِ   * ـــــــــــُل َعِلی ـــــــــــاَوَل اللَّْی   َتَط

  

  ٧٧  عبداهللا بن رواحة

ْدَن َأحَشــــــاَء َقلِبــــــهِ    َأتَـــــْت ِذَكــــــٌر َعــــــوَّ

  

*

   

ـــًا َورَ    ْفَضـــاُت الَهـــَوى فـــي الَمَفاِصـــلِ ُخُفوَق

  

  ٢٠٥  ذو الرمة 

ـــــلِ  ـــــٍل َوَأْظَل ـــــْن َأْظَل   َتْشـــــُكو الـــــَوَجى ِم

  

*

   

ــــــــلِ    ِمــــــــْن ُطــــــــوِل إْمــــــــَالٍل َوَظْهــــــــٍر أْمَل

  

  ٢٤٠، ٢٣٧  العجاج

ــــــــــُز الَحُجــــــــــولِ  ــــــــــا ِمْقَل ــــــــــُز ِفْیَه   َیْقُل

  

ــــــــــُكولِ   * ــــــــــى ِشــــــــــقَّْیِه َكالَمْش ــــــــــًا َعَل   َبْغَی

  

  ١٠٢  ــــــــــ

  َأِلـــــــــــــــٍف َموُصـــــــــــــــولِ َیُخــــــــــــــطُّ َالَم 

  

*

   

ــــــــــــلِ  ــــــــــــا َتْهِلی ــــــــــــرَّاَء أیََّم ــــــــــــزَّاَي وال   وال

  

  ١٠٢  ــــــــ

      َخطَّ َیِد الُمْسَتْطِرِق الَمْسُؤولِ 

      (م)

ـــــــــــــــــُلِني ـــــــــــــــــي َوُذو ُیَواِص   َذاَك َخلِیِل

  

ـــــِلَمهْ   * ـــــي باْمَســـــْهِم ، وامَس ـــــي ، َوَراِئ   َیرِم

  

  ١٥١  بجیر بن عنمة

ـــــــــیَمتیى ـــــــــَواَي َوال ِش ـــــــــْن َه ـــــــــا ِم   َم

  

*

   

ــــــــــــــــــٍم ِزَنــــــــــــــــــمْ عَ  ــــــــــــــــــٌة َذاُت َلْح   َرْكَرَك

  

  ٢٢٥  ــــــــ

  ُتَجــــــــاِفي َیـــــــــَدْیَها إَذا َمــــــــا َمَشـــــــــتْ 

  

*

   

ــــــــــــْفَحَتْیَها َوَرمْ  ــــــــــــي َص ــــــــــــْنْحِض ِف   وِللَّ

  

  ٢٢٥  ــــــــ



 - ٢٧٠ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

  َوَال َأَلَقـــــــــــــى َثطَّــــــــــــــُة الَحــــــــــــــاِجَبْینِ 

  

*

   

ــــــــــَدمْ  ــــــــــأى الَق ــــــــــاِق ظْم ــــــــــُة السَّ   ُمَحرََّف

  

  ٢٢٥  ــــــــ

  َماَماَال ِللِه َضْیُفِك َیا أُ أَ 

  

  ٤٧  عمرو بن یربوع 

ــــــــٌد َفَتَكــــــــْت ِبِبْحــــــــرٍ  ــــــــَال َتْشــــــــَلْل َی   َف

  

ــــــــــا  * ــــــــــْن ُتَالَم ــــــــــِذلَّ وَل ــــــــــْن َت ــــــــــَك َل   َفإنَّ

  

  ١٢٢  رجل من بكر بن وائل

  َوَجــــــــــْدَنا آَل ُمــــــــــرََّة ِحــــــــــیَن ِخْفَنــــــــــا

  

ـــــــــــا  * ـــــــــــَف الِكَراَم ـــــــــــُم األُن ـــــــــــا ُه   َجِرْیَرَتَن

  

  ١٣٠  رجل من بكر بن وائل

  ُكُم ِرَماَمـــــــــــــاَأَال أْضـــــــــــــَحْت ِحَبـــــــــــــالَ 

  

  َوَأْضـــــــــَحْت ِمْنــــــــــَك َشاِســـــــــعًة ُأَماَمــــــــــا  *

  

  ٢٥٤، ٨٦، ٨٥  جریر

  َجَعْلـــــَت الَنســـــاَء الُمْرِضـــــَعاتَك ِحْبـــــوةً 

  

*

   

ــــــــاِن َشــــــــٍن والُعُمــــــــوِر َوأْضــــــــ   َماجلُرْكَب

  

  ٢٤٨  ضمرة بن ضمرة

  َیــــــــــا َخاِزَبــــــــــاِز َأْرِســــــــــِل اللََّهاِزَمــــــــــا

  

ِ◌ي َأَخـــــــــــاُف َأْن َتُكـــــــــــوَن َالِزَمـــــــــــا  *   إنَّ

  

  ٤٠  ــــــــ

  َفَلــــــْن َأْذُكـــــــَر النُّْعَمــــــاَن ِإالَّ ِبَصـــــــالحٍ 

  

*

   

ـــــــــا ـــــــــِدي َیـــــــــدّیًا وَأْنُعَم ـــــــــُه ِعْن ـــــــــِإنَّ َل   َف

  

  ١٩٩، ١٩٧  ضمرة بن ضمرة

  ١٧٣  أبوحیان الفقعسي  َیْحِسُبُه الَجاِهُل َما لْم َیْعَلَما

ـــــوٌم َوَلْیَلـــــةٌ  ـــــَراِن َی ـــــِث الَعْص ـــــْم َیْلَب   َوَل

  

  ا َمـــــــــــا َتـــــــــــَیمَّمِإَذا َطَلَبـــــــــــا َأْن ُیـــــــــــْدِركَ   *

  

  ١١٦  حمید بن ثور الهاللي

ـــــــا إْن ذكرُتهـــــــا ـــــــي أمٌّ غیُرَه   َوَهـــــــْل ِل

  

*

   

  امــــــــأَبـــــــي اُهللا إالَّ أْن أكــــــــوَن لهـــــــا اْبنَ 

  

  ٢٥٠  المتلمس الضبعي

ــــــاِرْبُط الخ ــــــز� َعَض ــــــْیِس ِثَیاَبَهــــــاَتُب   ِم

  

*

   

ــــــــَك َوأْبنَ  ــــــــَوَم َذل ــــــــًا َی ــــــــَفأْبأْســــــــَت َرب   اَم

  

  ٢٤٨  ضمرة بن ضمرة

  ُن ُلْقَمــــــــاَن ِمــــــــْن ُأْخِتــــــــهِ ُلَقــــــــیُم بــــــــ

  

*

   

ـــــــــُه واْبَنَمـــــــــا ـــــــــٍت َل ـــــــــَن ُأْخ ـــــــــاَن اْب   َفَك

  
  ٢٥٠  النمر بن تولب

  َوُقَمیٌر َبَدا ِلَخْمٍس َوِعْشِریَن َلُه َقاَلْت الَفَتاَتاِن ُقوَما

  

  ١٧٤  عمر بن أبي ربیعة

ـــــــــــــــَلُكْم َعَلَیْنـــــــــــــــاَ  ـــــــــــــــلَّ اِهللا َفضَّ   َلَع

  

ــــــــــــــــــِریمُ   * ــــــــــــــــــُم َش   ِبَشــــــــــــــــــيٍء أنَّ ُأمَُّك

  
  ١١٢  ــــــــ

ــــــــــأبَّقْ  ــــــــــْم َت ــــــــــاِن َوَل   َأَال َقاَلــــــــــْت َبَه

  

ـــــــــــَك النَِّعـــــــــــْیمُ   * ـــــــــــَت َوَال َیِلـــــــــــْیُط ِب   َنِعْم

  

  ١٢٤  غامان بن كعب

ـــــــةً  ـــــــاُه َطْعَن ـــــــْیَن أْذَن ـــــــا َب َد ِمنَّ ـــــــَزوَّ   َت

  

*

   

ـــــــیمُ  ـــــــاِبي التُّـــــــَراِب َعِق ـــــــَى َه ـــــــُه إل   َدَعْت

  

  ٢٣٦  هوبر الحارثي

ــــِل الِحمــــ ــــى ُقَل ــــْرٍق َعَل   ىَأَال َیاَســــَنا َب

  

*

   

ـــــــــِریمُ  ـــــــــيَّ َك ـــــــــْرٍق َعَل ـــــــــْن َب   َلِهنَّـــــــــك ِم

  

  ٢٢٣  محمد بن سلمة 

ـــــــــــــْت َحـــــــــــــَذاِم َفَصـــــــــــــدُِّقوها   إَذا َقاَل

  

ـــــــــْت َحـــــــــَذامِ   * ـــــــــا َقال ـــــــــوَل َم ـــــــــإنَّ الَق   َف

  

  ١٢٧  لجیم بن صعب

ــــــــــــــــــدلُِّلَها َقَطــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــٌة ُت   َأَتاِرَك

  

ــــــــــــــــــَالمِ   * ــــــــــــــــــِة والَك   وِضــــــــــــــــــنًَّا ِبالتَِّحّی

  

  ١٢٧،  ١٢٦  النابغة الذبیاني

  اَت َمْنــــــِزلُنَ◌ا ِبَنْعــــــِف ُســــــَوْیَقةٍ َهْیَهــــــ

  

ـــــــــــاِمي  * ـــــــــــَن األَی ـــــــــــًة ِم ـــــــــــْت ُمَبارَك   َكاَن

  

  ١٤٧  جریر



 - ٢٧١ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ـــــــامرٍ  ـــــــْن َربیَعـــــــَة َع ـــــــُه َأَنـــــــاٌة ِم   َرَمْت

  

*

   

ـــــَحى فـــــي َمـــــْأَتٍم َأّي َمــــــْأَتمِ    َنـــــُؤوم الضُّ

  

  ٢٢٨  أبوحیة النمیري

ــَدى ــي النَّ ــَدین ِف ــْیَن الَیِزْی ــا َب   َلَشــتَّاَن َم

  

  اَألغــــــــّر بــــــــن َحــــــــاِتِم"َیَزیــــــــد َســــــــِلیم وَ   *

  

  ٣٦  ربیعة الرقي

ـــي َصـــِدْیِقهِ  ـــَتِمْع ِف ـــْن َیْس ـــاِوّي َمْهَم   َأَم

  

ـــــــَدمِ   * ـــــــَل َهـــــــَذا النَّـــــــاِس َمـــــــاِوّي َیْن   َأَقاِوْی

  

  ١٤١  ــــــــ

ــــــــيَّ ُمَفاَضــــــــةٌ  ــــــــُدو َعِل ــــــــي َأْغ   َوَلِكنَِّن

  

*

   

ـــــــــــَنظَّمِ  ـــــــــــَراِد الُم ـــــــــــاِن الَج   ِدَالٌص َكَأْعَی

  

  ١٨٣  یزید بن عبدالمدان

ــــــــــــَرْكُتُهمُ  الَ  ــــــــــــًا َت   ُیْبِعــــــــــــد اُهللا ِجْیَراَن

  

  ِمْثـــــَل الَمَصـــــاِبْیِح َتْجلُـــــو َلْیَلـــــَة الظَُّلــــــمِ   *

  
  ١٢٣  النابغة الذبیاني

ـــَد اْمـــِرٍئ ِمـــْن َخِلْیَقـــةٍ    َوَمْهَمـــا َتُكـــْن ِعْن

  

ــــمِ   * ــــَاِس ُتْعَل ــــى الّن ــــى َعَل ــــا ُتْخَف   َوإِْن َخاَلَه

  

  ١٤٢  زهیر بن أبي سلمى

ــــَال وٕانَّ الــــدَّهرَ  ــــْن تَــــرىَ  أْخ ــــُك َم   ُمْهل

  

*

   

ـــــــــــنْ  ـــــــــــنِ  ِم ـــــــــــْیَن وُأمِّهـــــــــــِم واْب   مِ ِذي َبِن

  

  ٢٥٠  أبو كبیر الهذلي

      (ن)   

ـــْمَراِخ ِمْثــَل الَفأَســـینْ    ُتْنِحــي َعلــى الشِّ

  

*

   

ــــــــاٍر َحِدیــــــــِد الَحــــــــْرفینْ  ــــــــَل ِمْنَش   َأو ِمْث

  

  ٢٣٦،   ٤١  عوف بن ذروة 

      ینْ فَ أْنَصَبُه ُمْنِصُبُه ِفي ِقحْ 

  ا َفْضــــًال َعَلـــى َمـــْن َغْیرَنــــاَفَكَفـــى ِبَنـــ

  

ـــــــــــــبُّ الّنِبـــــــــــــيِّ ُمَحّمـــــــــــــٍد إیَّاَنـــــــــــــا  *   ُح

  

  ١٦١  كعب بن مالك 

  َوَقاِئَلــــــٍة : َأِســــــْیَت ، َفُقْلــــــُت : َجْیــــــرٍ 

  

  َأِســـــــــــــيٌّ ِإنَِّنـــــــــــــي ِمـــــــــــــْن َذاَك ِإنَّـــــــــــــهْ   *

  

  ١٧٠  مهلهل بن ربیعة 

ــــاُهُم َحتــــَى أتَــــَى الَغــــْیُظ ِمــــْنُهمُ    َفغْظَن

  

*

   

ــــــــــــاد ــــــــــــًا وأَكَب ــــــــــــاُقُلوَب ــــــــــــْم وِرِئیَن   ًا لُه

  

  ٢٠٧  األسود بن یعفر

ــــــــــا   َنْحــــــــــُن َهَبْطَنــــــــــا َبْطــــــــــَن والِغیَن

  

*

   

ـــــــــــَبًا ثِبیَنـــــــــــا ـــــــــــُل َتْعـــــــــــُدو ُعْص   والَخْی

  

  ٢٠٩  االغلب العجلي

ــــــــــنْ  ــــــــــْبٌن َوَلِك ــــــــــا ُج ــــــــــا إْن ِطبَُّن   َوَم

  

ـــــــــــــــــــُة آَخِریَنـــــــــــــــــــا  *   َمَنایانـــــــــــــــــــا وَدْوَل

  

  ١٥٥  فروة بن مسیك

ـــــــــــــــا أْن َتَواَقْفَنـــــــــــــــا َقِلـــــــــــــــْیَال◌ً    وَلمَّ

  

ـــــــــــــــا ِلْلَكَالِكـــــــــــــــِل َفـــــــــــــــاْرَتَمْیَنَ◌ا  *   َأَنْخَن

  

  ١٥٨  ــــــــ

  َتَهــــــــــــــــدَّدَنا وأْوِعــــــــــــــــْدَنا ُرَوْیــــــــــــــــَداً 

  

*

   

ـــــــــــــك َمْقَتَوْیَنـــــــــــــا ـــــــــــــى ُكنَّـــــــــــــا ُألمِّ   َمَت

  

  ٢٠٩، ٥١  عمرو بن كلثوم 

ــــــــــَفِلیُكمْ  ــــــــــَذِلَك َأْس ــــــــــي ِب ــــــــــَال َأْعِن   َف

  

*

   

  َوَلِكنِّـــــــــــــي ُأِرْیـــــــــــــُد بـــــــــــــِه الـــــــــــــذَِّویَنا

  

  ٢١٢  الكمیت

ـــيَمْهـــًال أ ـــِت ِمـــْن ُخُلِق ْب ـــْد َجرَّ   َعـــاِذَل َق

  

*

   

ـــــــي    أُجـــــــوُد َألِ◌ْقـــــــواٍم وٕاْن َضـــــــنِنُ◌واأنِّ

  

  ٢٣٨  قعنب 

ـــٌل َصـــِحیَحةٌ  ـــُت َكـــِذي ِرْجَلـــْیِن ِرْج   وُكْن

  

ـــــــا َیـــــــُد الَحـــــــَدَثانِ   * ـــــــٌل َرَمـــــــْت ِفْیَه   َوِرْج

  

  ٥٥  النجاشي

ـــــا ـــــَحى َفَأَطْقُتَه ـــــَراِت الضُّ ـــــُت َزْف ْل   َوُحمِّ

  

*

   

ـــــــــَدانِ اَوَمـــــــــالي ِبَزَ◌ْفـــــــــرَ    ِت الَعِشـــــــــِي َی

  

  ٢٠٥  عروة بن حزام 

ـــــُنوَءٍة  ـــــَأْزُد َش ْت َف ـــــي َصـــــحَّ ـــــا اّلِت   َفَأمَّ

  

*

   

ــــــــانِ  ــــــــأْزُد ُعَم ــــــــلَّْت َف ــــــــا التَّــــــــِي َش   َوَأّم

  

  ٥٥  النجاشي



 - ٢٧٢ -

  الصفحة  القائل  البیــــــــت

ــهِ  ــرَّْأِس َالَح ِب ــي ال ــَمطًا ِف ــَرى َش ــإْن َت   َف

  

*

   

ــــانِ  ــــِد أْســــَحَم َداِجــــي اللَّــــْوِن فْیَن   ِمــــْن َبْع

  

  ١٨١  رومي بن شریك 

  َفَقـــــــْد أُروُع ُقلُـــــــوَب الَغاِنَیـــــــاِت ِبـــــــهِ 

  

*

   

  حــــــــــــَتَّى َیِمْلـــــــــــَن ِبْأْجَیـــــــــــاٍد وأْعَیـــــــــــانِ 

  

  ١٨٥، ١٨١  رومي بن شریك

ـــــْن َحَســـــٍد َیُجـــــوُر َعلـــــيَّ َقـــــوِمي   َوم

  

ــــــــــــُدوِني  * ــــــــــــْم َیْحِس ــــــــــــدَّهِر ُذو َل   وأيُّ ال

  

  ١٤٩  نسب لحاتم الطائي

ــــــــــو ُكْنــــــــــَت ُحــــــــــرَّاً    َأَمــــــــــا َواِهللا َأْن َل

  

  لُحرِّ َأْنـــــــــــَت وَال الَقِمـــــــــــینِ َوَمــــــــــا بـــــــــــا  *

  

  ١٥٨  ــــــــ

      (هـ)

ــــــــا ــــــــي َحَقــــــــٍب َحْقَواَه   َواْشــــــــُدْد ِبَمْثَن

  

*

   

  َناِجَیــــــــــــــــــــًة َوناِجَیــــــــــــــــــــًا أَباَهـــــــــــــــــــــا

  

  ٢٣٤  بعض أهل الیمن

  َأَال َقاَلْت َحَذاِم َوَجاَرتَاَها

  

  ١٢٤  ــــــــ

َ◌ َأَباَهــــــــــــــــا َوَأَبــــــــــــــــا َأَباَهـــــــــــــــــا   إنِّ

  

*

   

  َغاَیَتاهـــــــــا َقــــــــْد َبَلَغـــــــــا ِفــــــــي الَمْجـــــــــدِ 

  

  ٢٣٦  نسب لرؤبة 

ـــــــــــــــا يُ أَ  ـــــــــــــــٍب َتَراَه ـــــــــــــــوِص َراِك   َقُل

  

*

   

ـــــــــــا ـــــــــــیِهنَّ فَشـــــــــــلَّ َعَالَه   َطـــــــــــاُروا َعَل

  

  ٢٣٤  بعض أهل الیمن 

  َفَمــــــــا َرَجَعـــــــــْت ِبَخاِئَبـــــــــٍة ، ِرَكـــــــــابٌ 

  

ــــــــــّیِب ُمْنَتَهاَهــــــــــا  * ــــــــــن الُمَس ــــــــــیُم ب   َحِك

  

  ١٦١  القحیف العقلي 

َواِة َقِصــــــْیدةً    َال ُتْعِرَضــــــنَّ َعَلــــــى الــــــرُّ

  

ــــــي َتهــــــِذیِبَها  * ــــــُل ِف ــــــاِلْغ َقْب ــــــْم ُتَب ــــــا َل   َم

  

  ٤  عمرو بن علي 

ـــذٍَّب  ـــَر ُمَه ـــْعَر َغْی   َفَمتـــى َعَرْضـــَت الشِّ

  

*

   

  َعـــــدُّوُه ِمْنـــــَك َوَساِوســـــًا َتَ◌ْهـــــِذي ِبَهـــــا

  

  ٤  عمرو بن علي

  َعــــلَّ ُصــــُروِف الــــدَّهِر ، َأو ُدوَالتَهـــــا

  

ـــــــــــــةَ   * ـــــــــــــِدْلَنَنا اللَّمَّ   ِمـــــــــــــْن َلّماِتَهـــــــــــــا ُی

  

  ١١١  ــــــــ

      َفَتْسَتِرْیَح النَّْفُس ِمْن َزَفَرِاَتَها

ٍة َما َیْنبَتّن َشِكی    َهارُ ِفي َعضَّ

  

  ١٧٥  ــــــــ

ـــــهِ  ـــــاُس ِمـــــْن ُظُلَماِت   َوِلْیـــــٍل َیُقـــــوُل النَّ

  

  َســــــَواٌء َصــــــِحیَحاُت العیــــــوِن َوُعوُرَهــــــا  *

  

  ٢٤٢  مضرس بن ربعي

  َشتَّاَن َما َیومي َعَلَى ُكورَِها

  

  ٣٦  األعشى 

ـــــرَِّجتْ  ـــــاِب َفُض ـــــا َكَس ـــــَدْت ِمْنَه   َفَتَقصَّ

  

ــــــَحاُمه  * ــــــرِّ ُس ــــــي اِلمَك ــــــوِدَر ف ــــــَدٍم َوُغ   اَ ِب

  

  ١٢٥  لبید بن ربیعة 

      (األلف) 

  َقَواِطَنًا َمكََّة ِمْن ُوْرِق الِحَمى

  

  ١٧٠  العجاج 

      (ي)

ـــــــا ِلَیـــــــهْ  ـــــــَي اللَّیَلـــــــَة َمْهَم ـــــــا ِل   َمْهَم

  

ــــــــــــــــــــــــــ  * ــــــــــــــــــــــــــيَّ وِس   ْرباِلَیهْ أْوَدى بَنْعَل

  

  ٢٥٢، ١٤٣، ٤٠  عمرو بن ملقط

ــــــــُروَن َلِقیــــــــُتُهمْ  ــــــــا ِكــــــــَراٌم ُموِس   َفِإمَّ

  

  َفَحْســــبي ِمــــْن ِذي ِعْنـــــَدَهُم َمــــا َكَفِانَیـــــا  *

  

  ١٥٢  منظور بن سحیم



 - ٢٧٤ -

  رس ال

  رقم الصفحة  المثل  الرقم

  ٥٢  وَذامًَّا  ِذْمُتُه َأِذْیُمُه َذیَماً   ١

  ٥٢  َذامًَّا .َتْعَدُم الَحْسَناُء  ال  ٢

  ١٠٩  لكلِّ َمْنُكوٍب َلَعًا و َلَعًا له  ٣

  ٣٩  ُمْخرْنِبٌق ِلَیْنَباَع .  ٤

  ٣٩  ُمْخَرْنِبٌق ِلَیْنَباَق .  ٥

  ٢٤٩  . َمْن َعزَّ بزَّ   ٦

َس َلِك   ٧ ِسي ِإْذ ال ُمَخرِّ   ٥٢  َیاَنْفِسي َتَخرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٢٧٥ -

  رس ام

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ازة

  ٢٤١  اآللوسي    -١

  ٢  إبراهیم یوسف السید    -٢

  ٣١  ابن األثیر    -٣

  ٣٦  أحمد بن عبید اهللا بن عّمار    -٤

  ١٣  األحنف بن قیس التمیمي    -٥

  ٤٨  األخطل (غیاث بن غوث)    -٦

األخفش (أبوالحسن سعید بن    -٧

  )ةسعد

١١٢،  ١١١،  ٧٢،  ٥٧،  ٥٦،  ٤  ،

١٦٥،  ١٤٢، ١٤١،  ١٢٩،  ١١٣  ،

٢٤٧،  ٢٢١،  ٢١٩،   ١٧٣،  ١٦٨  

  ١٥٨,١٥٧  اإلربلي    -٨

، ٩٨،  ٩٧،  ٩٣،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٤،  ٤  اهللا) األزهري (خالد بن عبد   -٩

٢٣٩،  ١٥٠، ١٢١،  ١٢٠،  ١١٠  

  ٧  إستازیس    -١٠

  ٤٤  ٕاسحق إبراهیم بن محمد بو أ   -١١

  ٢٦  إسرائیل بن یوسف    -١٢

  ٢٠٧  األسود بن یعفر    -١٣

  ٣٦  أسید بن خالد األنصاري    -١٤

  ٢٢٦,١٤٣,٩٥,٩٣,٦٥  األشموني    -١٥

 ١٢٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٣٦،  ٣٥،  ٣١،  ١٤  األصمعي    -١٦

 ،٢٤٦،  ٢٣٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤،  ١٧٣ ،

٢٤٨   

   ١٢٤،  ٩٠،  ٣٩  ابن األعرابي    -١٧

   ١٧٤،  ١٠٨،  ٤٧،  ٣٦   األعشى   -١٨



 - ٢٧٦ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

   ١٨٦  األعمش    -١٩

  ٤٧  امرؤ القیس    -٢٠

  ٨  األمین    -٢١

، ١٣٩،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٥  ابن األنباري    -٢٢

٢٢٦  

  ٢٢٥  األنطاكي    -٢٣

   ١٤٩  ل داأله   -٢٤

  ٢٢  أوس بن ثابت   -٢٥

  ٢٨  أبو أیوب (سلیمان بن زیاد)    -٢٦

  (ب)

أبوالبركات (عبد الرحمن بن    -٢٧

  محمد) 

١٢٠،  ١١٤، ١٠٦،  ٨٣،  ٦٩، ٣٢ 

،٢٠٤،  ١٨٢،  ١٦٤ ١٦٢   

   ٧١  ابن برهان    -٢٨

   ١٩٩  ابن بري    -٢٩

  ٢٤١  البطلیوسي    -٣٠

   ٣٣، ٣٢، ٢١، ٢٠،  ١٩  البغدادي (أحمد بن علي)    -٣١

  ١٣٦  اءقأبوالب   -٣٢

  ٢١  ي ذر البال   -٣٣

  ٢٧  أبوالبیداء   -٣٤

  (ت)

  ٣١  ىابن تغري برد   -٣٥

  ٢٤٨، ٢٤٧،  ٤٢، ٢٨،  ٢٤  الّتّوزي   -٣٦

  (ث)

  ٢٢  ثابت بن زید بن قیس    -٣٧

  ١٠٢، ٤٧،  ٢٨  )ثعلب (أبوالعباس أحمد بن یحیى   -٣٨



 - ٢٧٧ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٢٣١،  ١٦٤  (عمر بن ثابت) الثمانیني   -٣٩

  (ج)

  ١٥٤  جابر بن رأالن    -٤٠

   ٢٨، ١٤  الجاحظ    -٤١

  ١٩٣  جبَّار بن سلمى    -٤٢

  ١٧٥، ١٧٤  األبرش  ةجذیم   -٤٣

  ١٤٧، ١٠٥، ٩٦، ٧٠  الجرجاني    -٤٤

   ٢٠١،  ٢٨  الجرمي    -٤٥

  ٢٦   جابن جری   -٤٦

   ٢٥٤،  ٨٦، ٨١، ٧٦،  ٤٨  جریر    -٤٧

  ٣٢،  ٢٢،  ٢٠،  ٤  ابن الجزري   -٤٨

، ١٥٠،  ١٢٩،  ١٢٧، ١١٤، ١١١،  ٨٠  الجزولي    -٤٩

١٦٩   

  ٢٤٧  أبوجعفر أحمد بن عبد اهللا   -٥٠

  ٧، ٦  بوجعفر المنصور أ   -٥١

   ٢٢٦، ١١٤  أبوجعفر النّحاس   -٥٢

 ١٣٨، ١٢١، ١٢٠، ٩٤، ٨٤،  ٦٨، ٤  ابن جني    -٥٣

١٧٧، ١٦٤، ١٥٣، ١٤٦،  ١٤٤، ١٣٩ 

،٢٠٢،   ٢٠١، ١٩٨،  ١٧٩، ١٧٨  ،

٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٤، ٢١٠،  ٢٠٧، ٢٠٦ 

 ،٢٤٠،  ٢٣٢   

  ٦  جهور بن جرار العجلي    -٥٤

  ٢١٧، ٢١  الجوهري (إسماعیل بن حماد)   -٥٥

  (ح)

  ٢٨  أبوحاتم الحنظلي    -٥٦



 - ٢٧٨ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٢٨  أبوحاتم السجري   -٥٧

 ٤٣، ٤٢،  ٣٦،  ٣٥، ٣٣، ٢٨،  ٢٣  أبوحاتم السجستاني    -٥٨

،١٧٣، ١٢٤،  ١٢٢،  ١٠٢،  ٥٩، ٤٥ ،

٢٢٨،  ٢٢٥، ٢٢١،  ٢٠٠، ١٨٤،  ١٧٨ 

 ،٢٤٨، ٢٤٧ ٢٤٦، ٢٣٧،  ٢٣٤،  ٢٢٩ 

 ،٢٤٩   

 ٢١٧،  ١١٤،  ٩٢،  ٨٨،  ٦٣،  ٦٢،  ٤  ابن الحاجب    -٥٩

،٢٣٣   

   ٥٣  الحجاج الكالبي    -٦٠

ابن حجر (أحمد بن علي    -٦١

  العسقالني) 

٣١،  ٢٠   

  ٥٣  الحرمازي   -٦٢

  ٢١٩  الحریري   -٦٣

  ٣٣،  ٣٢،  ١٨  ابن حزم    -٦٤

  ٥٧  الحسن (من القّراء)    -٦٥

،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٢٨  أبوالحسن(األخفش األصغر)   -٦٦

٩٧، ٩٠،  ٨٧،  ٨٥،  ٧٣،  ٦٨،  ٦٧،  ٥١ 

 ،١٠٧،  ١٠٤،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩ 

 ،١٢٤،  ١٢٢،  ١١٩،  ١١٣،  ١٠٨  ،

١٥٨،  ١٥٤،  ١٤٤،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٧ 

 ،١٦٥،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٥٩  ،

١٨٥،  ١٨٤،  ١٨١،  ١٧٤،  ١٦٧،  ١٦٦ 

 ،١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧  ،

٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٢٠٤، ٢٠٣  ،

٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٩،  ٢١٧،  ٢١٥ 

 ،٢٣٦،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٢٥،  ٢٢٤  ،

٢٥٢،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٤٣   

   ٢٨  الحسن بن رضوان   -٦٧



 - ٢٧٩ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٢٢٢، ٢٢١،  ٤١  أبو الحسن اللحیاني    -٦٨

  ١٥٧،  ٩٦  أبوالحسن الوّراق    -٦٩

   ٥٧،  ٢٦  حمید الطویل    -٧٠

   ٢٥،  ٢٤  أبوحنیفة النعمان    -٧١

   ١٣٦  الحوفي    -٧٢

،  ٧٥،  ٧٠،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٣٧، ٤  أبوحیان   -٧٣

١٣٦،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١١٨،  ١١٧  ،

١٨٦،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١٤٣،  ١٤٢  ،

٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٢٨،  ٢٠٦،  ٢٠٤  ،

٢٤٧،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢   

   ١١٨،  ١٠٧   ةابن الحیدر    -٧٤

  (خ)

  ٧  خازم بن خذیمة   -٧٥

   ٢٢٤،  ٢١٩،  ٥٧،  ٤٢، ٤  ابن خالویه    -٧٦

   ٢٤٩،  ٢١٨   زابن الخبَّا   -٧٧

  ٢١٠،  ٢٠١،  ٢٧  أبوالخطاب األخفش    -٧٨

   ٢٨، ٢٥  خلف األحمر    -٧٩

  ٢٨  خلف بن هشام البّزاز    -٨٠

   ٣٢،  ٢٤،  ٢٠،  1٩  لكان ابن خ   -٨١

   ٢٨  خلیفة بن خیاط    -٨٢

،  ١٣٧،  ١٢٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٣٦،  ٢٧  الخلیل بن أحمد    -٨٣

١٦٨،  ١٥٤،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤١  ،

٢٤٥،  ٢٣٤،  ٢١٠،  ١٧٦   



 - ٢٨٠ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

   ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٥٣، ٢٧  العدوي  ةأبوخیر    -٨٤

   ٢٣  خیر الدین الزركلي    -٨٥

  (د)

   ١٥٣  ابن درستویه    -٨٦

  ١١٢  )ةمحمد عرفالدُّسوقي (مصطفى    -٨٧

  ٢٧  أبوالدقیش األعرابي   -٨٨

  ٢٢٧،  ١٥٠،  ٨٤  ابن الدهان    -٨٩

  (ذ)

   ٢٥١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٧  ذوالخرق الطهويّ    -٩٠

   ٢٠٥  ذوالرُّمة    -٩١

  (ر)

  ٢٤٥،  ١٣٥، ٥٣،  ٤٨،  ٢٧  بن العجاج  رؤبة   -٩٢

  ٢٤٢  ْیم رَ رافع بن هُ    -٩٣

  ١١٥  ابن أبي الربیع    -٩٤

  ٣٦  الّرقي  ةربیع   -٩٥

  ٧٨  أبورجاء    -٩٦

،  ١١٤،  ٩٨،  ٩٢،  ٨٩،  ٨٠،  ٧٨، ٤  الرضي    -٩٧

١٦٩،  ١٤٣،  ١٤١،  ١٣٤، ١٣٣  ،

١٩٠،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٧٢  ،

٢١٧،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦  ،

٢٤٦،  ٢٤١،  ٢٣٧،  ٢٣٠،  ٢٢٤  ،

٢٤٩   

   ٢٨   ةرفیع بن سلم   -٩٨

   ٤٨  ابن الرقیات (عبد اهللا بن قیس)   -٩٩

ّماني    -١٠٠    ١٥٩، ١٥٧  الرُّ



 - ٢٨١ -
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   ٢٨  د المؤمن روح بن عب   -١٠١

   ١٨١  رومي بن شریك    -١٠٢

یاشيّ    -١٠٣  ٦٦، ٦٣،  ٤٤،  ٤٣،  ٣٣،  ٢٨،  ٢٣  الرَّ

٢٣٦،  ١٩٤،  ١٩٣،  ٦٧   

  (ز)

   ٣١،  ٢٤،  ٢١،  ١٩،  ١٨،  ٤  الزبیدي    -١٠٤

اج    -١٠٥ ،  ١١٣،  ١٠٠،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٤  الزَّجَّ

٢٣٥،  ٢١٨،  ١٤١   

اجي    -١٠٦ ،  ١٣٨،  ١٣٠،  ١١٤،  ٦٨،  ١٥،  ٤  الزَّجَّ

٢٤٧،  ١٣٩   

  ١٦٤،  ١٤٦،  ١٣٦،  ١٠٦،  ٥٨،  ٥٧  الزمخشري    -١٠٧

   ٥٧  الّزهري   -١٠٨

   ١٥٦، ٨٢،  ٦١،  ٥٩  زهیر (بن أبي سلمى)    -١٠٩

  ١٤٤،  ٤٥  ضبيّ زهیر بن مسعود ال   -١١٠

  ٢٨  الزیادي    -١١١

  (س)

 ١٥٩،  ١٥٦،  ١٥٠،  ١١٤،  ١٠٤، ٦٨  ابن السّراج    -١١٢

 ،٢١٤، ١٩٧،  ١٩٣،  ١٩١،  ١٧٩  ،

٢٢٠   

   ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨   سعید بن أوس   -١١٣

  ٤٣، ٢  سعید الخوري الشرتوني    -١١٤

أبوسعید السكري(الحسن بن    -١١٥

  الحسین) 

٦٧،  ٤٣   

   ٢٦  سعید بن أبي عروبة    -١١٦

  ٢٨  ابن السكیت    -١١٧

   ٢١٧،  ٢١٥،  ٤٠  سلمان بن ربیعة الضبي    -١١٨



 - ٢٨٢ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

   ٢٦  سلیمان التیمي    -١١٩

   ١٣٦،  ٥٣،  ٢٧  أبوالسمَّال   -١٢٠

   ١٣٦، ٥٨  ابن الُسمیقع   -١٢١

   ٢٢٨،  ١٨٦،  ١٤٣  مین الحلبي الس   -١٢٢

  ٦  سنباذ    -١٢٣

  ١٠٨،  ٤٦  الغنويسهم    -١٢٤

   ١٤٢،  ١٢٣،  ١١٨  السهیلي (عبد الرحمن بن عبد اهللا)   -١٢٥

  ٤٥  سوید (بن ُحذاق الشني)   -١٢٦

،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٣،  ٧١،  ٤٦، ٤  سیبویه   -١٢٧

٩٥،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠ 

،١٢٢،  ١١٩،  ١١٣، ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩ 

 ،١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦ ، ١٢٥  ،

١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣١  ،

١٥٥،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤١،  ١٣٨  ،

١٧٦،  ١٧٥،  ١٦٨،  ١٦٦،  ١٦٤  ،

١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٩  ،

١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨.  ١٨٧،  ١٨٦  ،

١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٣، ١٩٢،  ١٩١  ،

٢٠٢، ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦  ،

٢١٣ ، ٢١٢،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٨  ،

٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٦،  ٢١٤  ،

٢٣٨، ٢٣٤،  ٢٢٩،  ٢٢٦،  ٢٢٤  ،

٢٥٤،   ٢٥١،  ٢٤٥،  ٢٣٩   

،  ١٣٨،  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٧،  ٨١،  ٧٩  السیرافي    -١٢٨

٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢١٢،  ١٩٨،  ١٥٩  ،

٢٤١   

   ٢٢٤  سیف الدولة    -١٢٩



 - ٢٨٣ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٢،  ٣١،  ٢٢،  ٢٠، ٤  السیوطي    -١٣٠

٩٣،  ٨٦،  ٧٦،  ٦٢، ٦١،  ٦٠،  ٤١  ،

١٤٢،  ١٤١،  ١٣٩،  ١١٥،  ١٠٩  ،

١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٢،  ١٤٥، ١٤٣  ،

٢٣٩، ٢٢٠، ٢١٩، ٢٠٩، ١٦٩،  ١٦٨  

  (ش)

  ١٥٠  الشاطبي    -١٣١

   ٢٢٠،  ١٦٨،  ١٦٠،  ١٥٧،  ١٠٦  ري ابن الشج   -١٣٢

  ٢٦  بن الحجاج  ةشعب   -١٣٣

  ٩٦  ابن شقیر النحوي    -١٣٤

   ١٩٠، ١٨٢، ١٦٦، ٧٥  الشلوبین    -١٣٥

  ١١٣، ٨٧  شمیر بن الحارث    -١٣٦

  ١٣٨، ٩٥،  ٩١  الشنتمري    -١٣٧

  (ص)

  ٢٠٤، ١٨٢  غ ئابن الصا   -١٣٨

بان    -١٣٩   ٢٤١  الصَّ

قر    -١٤٠   ٥٣  أبو الصَّ

نعاني    -١٤١   ١٤٥  الصَّ

،  ١٤٩،  ١١٤،  ٩٧،  ٨٦،  ٨٥، ٤  ري میالصّ    -١٤٢

١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٨٣،  ١٨٢  ،

٢٢٩،  ٢١٨،  ٢١٤،  ١٩٨،  ١٩٥  ،

٢٤١   

  (ض)

   ١٦٠  ابن الضائع    -١٤٣

   ٢٥٣،  ٩٤  ضابئ بن الحارث    -١٤٤

   ٢٤٨،  ١٩٩،  ١٩٧،  ٥٩  النهشلي ةبن ضمر  ةضمر    -١٤٥
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  (ط)

  ٢٠٤،  ٥٧،  ٥٦،  ٤  الطبري    -١٤٦

   ٢٢٦،  ١٨٩،  ١٧٩،  ١٧٣،  ٤٧   ةطرف   -١٤٧

   ٢٧   ةأبوطفیل   -١٤٨

  ١٧٢  طفیل الغنوي    -١٤٩

  ٣٣، ٣١  أبوالطیب اللغوي   -١٥٠

  (ع)

  ٩٣، ٩٠  العباس بن مرداس    -١٥١

  ١٨٨،  ٥٥  بن الطبیب  ةعبد   -١٥٢

   ٢٨  الضبي  ةعبد العزیز بن معاوی   -١٥٣

   ٢٣  عبد الصاحب الدجیلي    -١٥٤

  ٢١  غويعبد اهللا بن الب   -١٥٥

م بن أبي زیاد عبد اهللا بن الحك   -١٥٦

  ني اطو قال

٢٨  

  ٢٦  عبد اهللا بن عون    -١٥٧

  ١٣٥  عبد اهللا بن مسعود   -١٥٨

  ٢٤٧  أبوعبد اهللا بن مسلم    -١٥٩

  ٧٣  عبد اهللا بن همام    -١٦٠

  ٥٨   ةابن أبي عبل   -١٦١

 ٢١١،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٧٣،  ٣٥،  ٣١  (معمر بن المثنى) ةأبوعبید   -١٦٢

 ،٢٣٤،  ٢١٧   

   ١٦٩،  ٢٨  أبوعبید القاسم بن سالم    -١٦٣

   ٢٨  اهللا بن عمر دعبی   -١٦٤

اج    -١٦٥    ٢٤٠،  ٢٣٧، ٤٨  العجَّ

   ٢٨  أبوعدنان    -١٦٦
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  ٢٨  عدنان السلمي    -١٦٧

   ٢٥٣، ٢٠١،  ١٦٦،  ٤٦  عدي بن زید    -١٦٨

  ٩٨  بن الطماح ة عرفط   -١٦٩

   ٢٣٧  عریب بن ناشب    -١٧٠

،  ١٣٣،  ١١٧،  ١١٤،  ١٠٧،  ٧٤،  ٤  ابن عصفور    -١٧١

٢٠٣،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٢  ،

٢٤٤ ، ٢٣٣، ٢٢٧،  ٢٢٤،  ٢٢٣   

  ١٣٦  ةابن عطی   -١٧٢

  ٥٩  ابن عقیل    -١٧٣

 ١١٢،  ٨٠، ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١  العكبري    -١٧٤

 ،١٨٢،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٥   

  ٣٦  عالوة   -١٧٥

   ٢٢٣  ِعلباء بن أرقم    -١٧٦

   ١٧٧،  ١٠٦  العلوي (عمر بن إبراهیم)   -١٧٧

   ٢٨  علي بن بشر الزهري    -١٧٨

،  ١١٠،  ١٠٥،  ٦٥،  ٣٧،  ٣٦،  ٤  أبوعلي الفارسي    -١٧٩

١٤٥،  ١٤١،  ١٢١،  ١١٤،  ١١١  ،

١٦٧،  ١٥٩،  ١٥٦،  ١٤٧،  ١٤٦  ،

١٨٦،  ١٨١،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٦٨ 

،٢١٠،  ٢٠٨،  ٢٠٠،  ١٩٠،  ١٨٩  ،

٢١٦،  ٢١٤،  ١١٣،  ٢١٢،  ٢١١  ،

٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٢٧،  ٢٢٠،  ٢١٨  ،

٢٥٤،  ٢٤٤،  ٢٤٢،  ٢٣٥،  ٢٣٤   

  ٣٢  ابن العماد    -١٨٠

  ٤  العماد األصفهاني    -١٨١

  ٢٢   عمر بن الخطاب   -١٨٢
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  ١٧٤   ةعمر بن أبي ربیع   -١٨٣

  ٢٨  أبوعمر الوّراق    -١٨٤

  ٢١  عمرو بن أخطب    -١٨٥

  ٢٨  أبوعمر بن حمدویه   -١٨٦

  ٢٦  عمرو بن عبید    -١٨٧

  ٢٢٤،  ٢١٤،  ٢٠١، ١٢٤،  ٢٦،  ١٤  أبوعمرو بن العالء    -١٨٨

   ٢٠٩، ٥١،  ٤٧  عمرو بن كلثوم    -١٨٩

   ١٤٠  عمرو بن ملقط    -١٩٠

  ٤٧،  ٤٦  عمرو بن یربوع    -١٩١

  ٢٧  عوف األعرابي    -١٩٢

  ٢٣٦   ةعوف بن ذرو    -١٩٣

  ٢١  عیسى بن علي    -١٩٤

  ١٣٥، ٢٧  عیسى بن عمر الثقفي    -١٩٥

  ٢٨  أبوالعیناء   -١٩٦

  (غ)

  ١٢٤  غامان بن كعب بن عمرو    -١٩٧

  ٢٣٤  أبوالغول    -١٩٨

  (ف)

  ١٢٠  الفارقي    -١٩٩

  ٢  فاطمه األمین جمعه    -٢٠٠

،  ٨٣، ٦٥،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٣٦،  ٣٥، ٤  الفراء    -٢٠١

١١٢، ١١١،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٦،  ٩٥ ، 

١٦٤،  ١٦٣،  ١٤٩،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١١٣ 

 ،٢٤٧،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ١٩٨،  ١٦٨  ،  

   ١٢٨،  ٦٩،  ٤٨  الفرزدق    -٢٠٢



 - ٢٨٧ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ١٥٦  بن مسیك  ةفرو    -٢٠٣

  (ق)

   ١٧٣  قحیف العقیلي    -٢٠٤

  ١٦٧   طربق   -٢٠٥

   ١٦٣  قطیب بن سنان الُهجیمي    -٢٠٦

  ٢٣٨  قعنب بن أم صاحب    -٢٠٧

   ٤٤،  ٣٢،  ٢١، ١٩،  ٤  القفطي    -٢٠٨

  ١٢١  قنبل   -٢٠٩

  ١٦٣  الطائي  قوَّال   -٢١٠

  ٢٦  قیس بن الربیع    -٢١١

  ١٥٨،  ١١٩  قیس بن زهیر    -٢١٢

  ٤٩  قیس بن عاصم    -٢١٣

  ٢١١  القیسي    -٢١٤

  (ك)

  ٣٢  ابن كثیر    -٢١٥

   ١٣٤، ١٣٣،  ٩٦، ٩٥،  ٨٩،  ٨٣  الكسائي    -٢١٦

  ١٠٨،  ٤٦  كعب بن سعد بن مالك الغنوي    -٢١٧

  ٢٤٧  الكلبي    -٢١٨

   ١٨  ابن الكلبي    -٢١٩

   ٦٢  الكیشي    -٢٢٠

  (ل)

  ١٢٥  لبید   -٢٢١

  (م)

  ٣٣،  ١٢، ٨  المأمون (عبد اهللا بن هارون)   -٢٢٢

 ٢٢٦، ٢١١، ٧٢، ٤٣،  ٣٥،  ٣٣،  ٣٠  المازني    -٢٢٣
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،٢٣١،  ٢٢٧  

،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٧، ٩٨،  ٩٧، ٦٩  المالقي    -٢٢٤

١٧١،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٦  

  ١٧٧  النار) خازنمالك (   -٢٢٥

،  ٩٢،  ٨٦،  ٧٥،  ٧١،  ٦٣،  ٦٠، ٤  ابن مالك     -٢٢٦

١١٨،  ١١٦،  ١١٤،  ١١٠،  ٩٦،  ٩٥ 

 ،١٣١،  ١٣٠،  ١٢٢،  ١٢١،  ١٢٠  ،

١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢ 

،١٦٥،  ١٥٠،  ١٤٣،  ١٣٩،  ١٣٨  ،

٢٠٦، ١٩٢، ١٨٢، ١٧١،  ١٦٩،  ١٦٨ 

 ،٢٤٣،  ٢٣٣،  ٢٢٧، ٢٢٦  

  ٢٧  أبومالك النمیري    -٢٢٧

  ١٩٧  المالكي     -٢٢٨

،  ٧٩،  ٧٨،  ٦٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢، ٤  (أبوالعباس محمد بن یزید)المبرد    -٢٢٩

١٠٤،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٥،  ٨٠  ،

١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١١٣،  ١٠٥  ،

١٥٦،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٢٩،  ١٢٨  ،

١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٦،  ١٧٤،  ١٥٧  ،

٢٠٩،  ١٩٩، ١٩٥،  ١٩٣،  ١٨١  ،

٢٢٦،  ٢٢٠،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٠  ،

٢٥٢،  ٢٤٩،  ٢٤١،  ٢٣٣   

   ٢٤٧،  ٥٧  مجاهد    -٢٣٠

   ٣٢،  ٢١ ، ١٩  أبو المحاسن الیمني الشافعي    -٢٣١

  ٦٧  أبومحمد الخوارزمي   -٢٣٢

   ٣٢،  ٢١، ٢٠  محمد بن سعد    -٢٣٣

  ٢  محمد عبد القادر محمد    -٢٣٤

  ٣٦  محمد بن القاسم بن مهرویه    -٢٣٥
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   ١٦٣،  ٩٣  محمد بن مسعود    -٢٣٦

   ٢٨  بن المنذر القزاز  یىمحمد بن یح   -٢٣٧

  ٢٤  أبو محمد الیزیدي    -٢٣٨

،  ١١١،  ١١٠، ٧٥،  ٧٠، ٦٢،  ٦٠  المرادي    -٢٣٩

١٣٤،  ١٣٣،  ١٢٣،  ١١٧،  ١١٤  ،

١٦٣،  ١٦٢،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٣٥  ،

١٧١،  ١٦٥  

  ٢٢١  المّرار الفقعسي    -٢٤٠

  ٥٣  أبومرة الكالبي    -٢٤١

  ٩١  المرزوقي    -٢٤٢

  ٦  أبومسلم الخرساني    -٢٤٣

  ٢٨  أبومسلم الكجي    -٢٤٤

  ٩٨  مصطفى الغالییني    -٢٤٥

  ٨٩  ابن مضاء   -٢٤٦

  ٥٣،  ٥٠  أبوالمضاء الكالبي   -٢٤٧

   ٤٥  (بن أبي سفیان) ةمعاوی   -٢٤٨

  ١١٤  بن  معطٍ ا   -٢٤٩

  ٧   ةمعن بن زائد   -٢٥٠

،  ٩٣، ٧٦، ٥٩،  ٤٩،  ٤٥،  ٢٧،  ٢٤  المفضل الضبي    -٢٥١

٢٥١،  ٢٣٤،  ٢٢٢   

  ٦  الشیباني  ةبن حرمل ُمْلبد   -٢٥٢

  ١٦٦، ١٦٥  ابن ملكون    -٢٥٣

   ٢٤٦،  ٢٤٥، ٥٣  المنتجع بن نبهان    -٢٥٤

  ٢٤٨  ابن منظور    -٢٥٥

  ٥٠،  ٤٩  بنت زید الفوارس  ةمنفوس   -٢٥٦



 - ٢٩٠ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

اهللا بن  المهدي (محمد بن عبد   -٢٥٧

  المنصور)

٢٥،  ١٠،  ٧  

  ٢٧   ةأبومهدی   -٢٥٨

  ٧٤  المهلبي    -٢٥٩

  ٢٨  أبوموسى الهواري    -٢٦٠

  (ن)

  ١٢٧،  ١٢٥،  ٤٧  )ة(زیاد بن معاویةالنابغ   -٢٦١

   ٢٨٦،  ١٨٤  النابغة الجعدي    -٢٦٢

   ١٤٣  ابن الناظم    -٢٦٣

  ٥٥  النجاشي (الشاعر)   -٢٦٤

  ٢٨   ةابن نجد   -٢٦٥

   ٢٤٠  بوالنجم العجلي أ   -٢٦٦

   ٣١،  ٣٠  ابن الندیم    -٢٦٧

   ٢٨  بونصر الباهلي أ   -٢٦٨

  ٢٨  نصیر بن یوسف    -٢٦٩

  ٢٤  ر بن شمیل النض   -٢٧٠

  ٤٦  النعمان بن المنذر    -٢٧١

  ٢٠٠  نقیع    -٢٧٢

()  

  ١٥،  ١٢،  ٨  هارون الرشید    -٢٧٣

  ٢٤  الهروي   -٢٧٤



 - ٢٩١ -

  رقم الصفحة  العلم  الرقم

  ٨٩  الضریر) ةهشام (بن معاوی   -٢٧٥

،  ٧٥،  ٧٠،  ٦٤،  ٤١،  ٤٠،  ٣٨،  ٤  ابن هشام األنصاري    -٢٧٦

١٢٧،  ١٢١،  ١١٤،  ١١٢،  ٩٧،  ٩٢ 

 ،١٦٥،  ١٦٠،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٢٩  ،

٢٢٠،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٨  

  ٢٥٠  أبو الهیثم    -٢٧٧

  (و)

   ١٦٤  الواسطي    -٢٧٨

  ٢١٩  ابن الوردي   -٢٧٩

  (ي)

   ٣٩، ٣٢، ٢٠  یاقوت الحموي    -٢٨٠

،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٤،  ٦٢،  ٦١،  ٥٩، ٤  ابن یعیش    -٢٨١

٨٨،  ٨٧،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٠، ٧٧،  ٧٥  ،

١١٩ ، ١١٤،  ١٠٧،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٧ 

 ،١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٦،  ١٢٠ 

،١٤٢،  ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٢،  ١٣١  ،

١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٤،  ١٤٣  ،

١٦٣،  ١٦٢،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥١  ،

١٨١،  ١٧٧،  ١٧٣،  ١٦٩،  ١٦٥  ،

١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٥،  ١٩٣  ،

٢٠٥، ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١  ،

٢٣٠،  ٢٢٨،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢١٨ 

،٢٤٩،  ٢٤٥،  ٢٣٣  

  ٢٣  یوسف سركیس   -٢٨٢

  ٢٠٨،  ١٧٦، ٧٦،  ٣٥،  ٢٧،  ٢٥، ١٥  یونس بن حبیب    -٢٨٣



 - ٢٩٢ -

  رس أء ال واذاب

  رقم الصفحة  أو المذهب  اسم القبیلة  الرقم

  ١٤٦، ٦٥  أسد -١

   ١٢٧،  ٦٥  د بنو أس -٢

  ٤٩  یون داألس -٣

  (ب)

 ٢١٠،  ٩٧،  ٢٢، ١٣  بصري  -٤

،٢٣٤   

،  ١٠٧،  ١٠٤،  ١٠٣  البصریون  -٥

١١٨،  ١١٦،  ١١٣  ،

١٣٣، ١٣١،  ١٣٠  ،

١٦٣،  ١٦٢،  ١٣٥  ،

٢١٠،  ١٧٩،  ١٦٨  ،

٢٥١،  ٢٢١،  ٢١٧  ،

٢٥٢  

،  ١٤١،  ١١٨،  ١١٧  البغدادیون  -٦

٢٥٣   

  ١٧٤ ١٣٠،  ١٢٢  بكر بن وائل  -٧

  ٢٣٣، ٢٣١  بهراء  -٨

    (ت)  

،  ١٤٦،  ٦٥، ١٣  تمیم  -٩

١٤٨   

،  ١٢٨،  ١٢٧، ٥١  بنو تمیم  -١٠

١٣٧،  ١٣٦، ١٢٩ ، 

١٦٥، ١٣٨  

    (ح)  



 - ٢٩٣ -

  رقم الصفحة  أو المذهب  اسم القبیلة  الرقم

   ٢٣٥، ٢٣٤  بنو الحارث بن كعب  -١١

،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦  أهل الحجاز  -١٢

١٤٦،  ١٣٧،  ١٢٩ 

١٦٥،  ١٥٧،  ١٥٥  ،

٢٣٩،  ٢٣٠  

  ١٧٠   ةآل حنظل -١٣

  ٥١   ةبنو حنظل -١٤

  ٧٨  ُحَیي  -١٥

    (خ)  

  ٢٣٥  خثعم  -١٦

  ٢٢  الخزرج  -١٧

    (ر)  

  ٢٢٨  بن عامر  ةربیع -١٨

    (ز)  

  ٢٣٥  زبید  -١٩

  ١٥٨، ١١٩  د بنو زیا -٢٠

    (س)  

  ١٨٨، ٥٥  ة بنو سعد بن زید منا -٢١

    (ض)  

  ٢٤٨  بنو ضبیعة بن ربیعة  -٢٢

    (ط)  

 ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨  طیئ  -٢٣

،١٦٤،  ١٥١   

    (ع)  



 - ٢٩٤ -

  رقم الصفحة  أو المذهب  اسم القبیلة  الرقم

  ٦٦،  ٦٥  بنو عامر  -٢٤

  ٩،  ٧،  ٦  بنو العباس  -٢٥

  ٢٠٠  بنو عبد شمس  -٢٦

  ٢٤٨  عبدالقیس  -٢٧

  ١٤٤  بنو عداوة -٢٨

  ٢٣٥   ةعذر  -٢٩

 ١١٢، ١١١، ١١٠، ٢٤  عقیل  -٣٠

 ،١١٣  

  ٢٥٢، ١١٣،  ١٠٩  بنو عقیل  -٣١

  ٨٢  آل عكرم  -٣٢

  ٢٣٥  بنو العنبر  -٣٣

  ١٦٥  بنو عني  -٣٤

    (غ)  

  ٢٣٨  غطفان -٣٥

    (ف)  

  ١٧٦  فزارة -٣٦

    (ق)  

  ٢٤  قشیر  -٣٧

  ٤٥  القشیریون  -٣٨

  ٢٢٤   قضاعة -٣٩

  ٢٠٦،  ٤٩  قیس  -٤٠

  ٢٠٦  بنو قیس -٤١



 - ٢٩٥ -

  رقم الصفحة  أو المذهب  اسم القبیلة  الرقم

    (ك)  

  ٢٤  بنو كالب  -٤٢

  ٥٠  الكالبیون  -٤٣

  ٢٣٥   ةكنان -٤٤

  ٢٣٤،  ٢١٠  وفي ك -٤٥

 ٨٢،  ٨١، ٧١، ٦٨، ٦١  الكوفیون  -٤٦

 ،١٠٣،  ٩٧،  ٨٧،  ٨٣ 

 ،١١٦،  ١١٥، ١٠٧ 

،١٣٠،  ١١٨، ١١٧  ،

١٣٤،  ١٣٣،  ١٣١  ،

٢١٧، ٢١٠، ١٦٣، ١٦٢ 

 ،٢٥١  

    (م)  

  ٣٥   مدرسة البصرة -٤٧

  ٢٥٣  المدرسة البغدادیة  -٤٨

  ٢٥٣، ١٣٣،  ٨٣، ٨٢  أو مذهب البصریین المذهب البصري  -٤٩

  ٢٥٣، ٢٥١، ١٣٣، ٨٢  أو مذهب الكوفیین ب الكوفي المذه -٥٠

  ٢٣٥  مراد  -٥١

  ١٤٨،  ٢٤  مضر  -٥٢

    (ن)  

  ٨١  بنو نهشل -٥٣

  ()    

  ٢٣٥  هجیم  -٥٤

  ٢٤  بنو هالل  -٥٥

  ٢٤  هوازن  -٥٦



 - ٢٩٦ -

  ان وادان  رس

  رقم الصفحة  المكان أو البلد   الرقم

    (أ)

  ١٤٤  آرات  -١

    (ب) 

 ١٥،  ١٤،  ١٣، ١٢،  ٢  البصرة  -٢

 ،٢٥،  ٢٤،  ٢٢،  ١٦  ،

٣٤،  ٣٣،  ٣١،  ٢٨ ،

٢٥١،  ٣٥  

  ٢٠٩  بطن  -٣

، ٢٤، ١٢، ١١،  ٩،  ٨  بغداد  -٤

٢٥  

  ٢٣٣،  ٢٣١  بهراء  -٥

  ٤٣،  ٢  بیروت  -٦

    (ت)

  ٩  الترك  -٧

    (ج)

  ٢  الخرطوم  -٨

    (ح)

 ١٢٩، ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦  الحجاز  -٩

 ،١٥٧، ١٥٥، ١٤٦،  ١٣٧ 

 ،٢٣٩،  ٢٣٠،  ١٦٥  

    (خ)

  ٧  خراسان  -١٠

    (د)

  ١٢  دار الحكمة  -١١



 - ٢٩٧ -

  رقم الصفحة  المكان أو البلد   الرقم

    (ر)

  ٣٦  ْرُمز هُ َرامْ  -١٢

  ٩،  ٧  الروم  -١٣

  ٢  الریاض  -١٤

    (س)

  ٩  ان بالسر  -١٥

  ١٢٨  سفار  -١٦

  ١٤٧  سویقة  -١٧

    (ش)

  ٢٤٨  شنٌّ  -١٨

    (ص)

  ٢٣٣،  ٢٣١  صنعاء  -١٩

    (ع)

  ١٤٧  العقیق -٢٠

  ٢١  عمان  -٢١

  ٢٤٨  العمور  -٢٢

    (غ)

  ٢٠٩  الغین  -٢٣

    (ف)

  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦  الفردوس  -٢٤

  ١٢،  ١٠،  ٩،  ٦  الفرس  -٢٥

    (ق)

  ٢  القاهرة  -٢٦

  ١٤٤  قدس  -٢٧



 - ٢٩٨ -

  رقم الصفحة  المكان أو البلد   الرقم

    (ك)

  ٢٥١،  ٢٥،  ٢٤،  ١٣  الكوفة  -٢٨

    (م)

  ٢٢  المدینة  -٢٩

  ١٤،  ١٣  المربد  -٣٠

  ١٢  مصر  -٣١

  ١٧٠،  ٢٥  مكة  -٣٢

  ٧  ة یطمل -٣٣

    (ي)

   ١٤٤  الیمن  -٣٤

  ١٢  الیونان  -٣٥

  

  

  



 - ٢٩٩ -

رادر وارس ا  

  * القرآن الكریم 

سـادة المتقـین بشـرح إحیـاء علـوم الـدین ، للسـید مرتضـى الزبیـدي ، دار إتحاف ال -١

  م).١٩٩٤هـ/١٤١٤لبنان ، ط ( –إحیاء التراث العربي بیروت 

أحمد بن داود الدینوري ، تحقیق/ عبد المنعم عامر  األخبار الطوال، ألبي حنیفة -٢

  م).١٩٦٠(١، مراجعة / د. جمال الدین الشیال ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط

عـــن بعـــض ، صـــنعة /أبـــي  أخبـــار النحـــویین البصـــریین ومـــراتبهم وأخـــذ بعضـــهم -٣

ــــا ، دار ســــعید الحســــن  ــــق /د. محمــــد إبــــراهیم البن بــــن عبــــد اهللا الســــیرافي ، تحقی

  م).١٩٨٥هـ/١٤٠٥(١االعتصام ، ط

، والعصــر العباســي ، إلبــراهیم رفیــدةاألدب العربــي وتاریخــه فــي العصــر األمــوي  -٤

  م). ١٩٩٦( ١مكتبة القاهرة باألزهر ، ط ،  ىعم خفاجمحمد عبد المن

ارتشاف الضرب مـن لسـان العـرب ، ألبـي حیـان األندلسـي ، تحقیـق وتعلیـق /د.  -٥

  م) .١٩٨٤هـ/١٤١٤( ١، ط سمصطفى أحمد النما

عبــد اللطیــف القرشــي بــن اإلرشــاد إلــى علــم اإلعــراب ، تــألیف / محمــد بــن أحمــد  -٦

  م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، دار الحدیث القاهرة ، ط( الكیشي ، تحقیق / د. یحي مراد

أسرار العربیة ، ألبي البركات األنباري ، تحقیـق /محمـد بهجـة البیطـار ، مطبعـة  -٧

  م) .١٩٥٧هـ/١٣٧٧الترقي بدمشق (

ـــدین الســـیوطي ، دار  -٨ األشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو ، للشـــیخ العالمـــة / جـــالل ال

  م) .١٩٨٤/ هـ١٤٠٥(١لبنان ، ط –الكتب العلمیة بیروت 

إشـارة التعیـین فــي تـراجم النحــاة واللغـویین ، تـألیف / عبــد البـاقي بــن عبـد المجیــد  -٩

  م).١٩٨٦هـ/١٤٠٦(١الیماني ، تحقیق /د . عبد المجید دیاب، ط

إصـــــالح الخلـــــل الواقـــــع فـــــي الجمـــــل للزجـــــاجي ، تـــــألیف / عبـــــد اهللا بـــــن الســـــید  -١٠

، شـرتي ، دار المـریخ الریــاضهللا الناة عبـدالبطلیوسـي ، تحقیـق وتعلیـق / د. حمــز 

  م) .١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩( ١ط

األصـــول فـــي النحـــو ، ألبـــي بكـــر محمـــد بـــن ســـهل الســـّراج ، تحقیـــق / د. عبـــد  -١١

  م) .١٩٨٥هـ/١٤٠٥( ١الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط



 - ٣٠٠ -

إعراب القرآن ، ألبي جعفر النحاس أحمد بن محمد ، تحقیق / زهیر غازي زاهد  -١٢

  م).١٩٨٥هـ/١٤٠٥(٢، مكتبة النهضة العربیة ، ط، عالم الكتب 

 ،بیـروت –األعالم ، تـألیف / خیـر الـدین الزركلـي ، دار العلـم للمالیـین ، لبنـان  -١٣

  م).١٩٧٩(٤ط

، ٢أعــــالم العــــرب فــــي العلــــوم والفنــــون ، تــــألیف / عبــــد الصــــاحب الــــدجیلي ، ط -١٤

  م) .١٩٦٦مطبعة النعمان ، النجف العراق (

  ) .م١٩٥٥بي الفرج األصفهاني ، طبعة بیروت (األغاني ، تألیف /أ -١٥

اإلفصاح في شرح أبیات مشكلة اإلعراب ، ألبـي نصـر الحسـن بـن أسـد الفـارقي  -١٦

، حققــــــــــه وقـــــــــــّدم لـــــــــــه / ســـــــــــعید األفغـــــــــــاني ، مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة بیـــــــــــروت ، 

  ).١٩٨٠هـ/١٤٠٠(٣ط

بــن الحاجـــب ، ألبــي عمـــرو عثمــان بــن الحاجـــب ، دراســة وتحقیـــق / د. اأمــالي  -١٧

 –لبنــان ، دار عمــار عمــان  –الح ســلیمان قــدارة ، دار الجیــل بیــروت فخــر صــ

  م) .١٩٨٩هـ/١٤٠٩األردن ، ط(

 اهللا بــن علــي بــن محمــد ، تحقیــق ودراســة / ابــن الشــجري ، تــألیف / هبــةأمــالي  -١٨

  م).١٩٩٢هـ/١٤١٣( ١بالقاهرة ، طالخانجي،د.محمود محمد الطناجي، مكتبة 

أحمـد الزینـي  –األندلسي ، تحقیـق / أحمـد أمـین اإلمتاع والمؤانسة ، ألبي حیان  -١٩

  م).١٩٥٣( ٢، مطبعة لجنة التألیف والترجمة للنشر ، ط

أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، ألنیس المقدسي ، دار العلم للمالیین  -٢٠

  م).١٩٦٧(٧بیروت ، ط –

حقیـق / إنباه الرواة على أنباه النحـاة ، ألبـي الحسـن علـي بـن یوسـف القفطـي ، ت -٢١

القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافیـة  –محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي 

  م) .١٩٦١هـ/ ١٣٨٠(١بیروت ، ط –

  

نصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف ، ألبـــي البركـــات األنبـــاري ، دار إحیـــاء التـــراث اإل -٢٢

  م).١٩٦١هـ/ ١٣٨٠(٤العربي مصر ، ط

شام األنصاري ، دار الجیل بیـروت أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، البن ه -٢٣
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  . م)١٩٧٩(  ٣طلبنان ،  –

اهللا القیسـي ، دراسـة ، تألیف / أبي علي الحسن بن عبـد إیضاح شواهد اإلیضاح -٢٤

بیـروت لبنـان  –وتحقیق / د. محمد بن حمود الّدعجاني ، دار الغرب اإلسالمي 

  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٨(١، ط

العلیلـي ، مطبعــة  /د. موسـى بنــايفصــل ، تحقیـق وتقــدیم المشـرح اإلیضـاح فــي  -٢٥

  بغداد ، بدون طبعة وتاریخ . –العاني 

 ٢البحــــــــــر المحــــــــــیط ، ألبــــــــــي حیــــــــــان األندلســــــــــي ، دار الفكــــــــــر بیــــــــــروت ، ط -٢٦

  ).١٩٨٣هـ/١٤٠٣(

  ) .م١٩٨٠(٣، طبیروت –، مكتبة المعارف ابن كثیر، للحافظ البدایة والنهایة -٢٧

، دار الغـرب  قیق / عیـاد الثبیتـيأبي الربیع ، تحط في شرح الجمل ، البن یالبس -٢٨

  م).١٩٨٦هـ/١٤٠٧( ١اإلسالمي بیروت ، ط

لتلخــــیص المفتــــاح فــــي علــــوم البالغــــة ، تــــألیف/ عبدالمشــــعال یضــــاح بغیــــة اإل -٢٩

  الصعیدي ، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجمامیزت ، بدون تاریخ . 

، السـیوطي لجـالل الـدین عبـد الـرحمن بغیة الوعاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة ، -٣٠

لبنــــــان ،  –تحقیــــــق / محمــــــد أبوالفضــــــل إبــــــراهیم ، المكتبــــــة العصــــــریة بیــــــروت 

  م).١٩٦٥هـ/١٣٨٤(١ط

البیـــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن ،ألبـــي البركـــات األنبـــاري ، تحقیـــق /طـــه عبـــد  -٣١

ــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب ،  /الحمیــــد طــــه ، مراجعــــة مصــــطفى الســــقا ، الهیئ

  ) .١٩٨٠هـ/١٤٠٠ط(

سـالم بیین ، تألیف / أبي عثمـان عمـرو بـن الجـاحظ ، تحقیـق / عبـد الالبیان والت -٣٢

  م).١٩٤٨( ١القاهرة ، ط –الترجمة والنشر محمد هارون ، لجنة التألیف و 

  م).١٩٥٠البیان والتبیین وأهم الرسائل ، للجاحظ ، الطبعة الكاثولیكیة ( -٣٣

  

ي الواسـطي تاج العروس من جواهر القـاموس ، لإلمـام / محمـد مرتضـى الحسـین -٣٤

  الزبیدي ، دار الفكر ، بدون طبعة وتاریخ .

تـاریخ اإلسـالم السیاسـي والـدیني والثقــافي ، تـألیف /حسـن إبـراهیم حسـن ، مكتبــة  -٣٥
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  م).١٩٧٢(٨النهضة المصریة ، القاهرة ، ط

تـــاریخ بغـــداد أو مدینـــة الســـالم ، تـــألیف / أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي ، الخطیـــب  -٣٦

 –عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیـروت  البغدادي ، تحقیق / مصطفى

  م).١٩٩٧هـ/ ١٤١٧( ١لبنان ، ط

تاریخ الخلفاء ، لجالل الدین السیوطي ، تحقیق / محمد محي الدین عبد الحمید  -٣٧

  م).١٩٥٩هـ/١٣٨٧(٢مصر ، ط –، مطبعة السعادة 

ن تـــــاریخ عجائـــــب اآلثـــــار فـــــي التـــــراجم واألخبـــــار ، للعالمـــــة الشـــــیخ/ عبـــــدالرحم -٣٨

  الجبرتي، دار الجیل بیروت ، بدون طبعة وتاریخ . 

قوبي ، تألیف / أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب ، دار صـادر عتاریخ الی -٣٩

  م).١٩٦٠هـ/١٣٧٩لبنان ( –، دار بیروت للطباعة والنشر ، بیروت 

ري ، یمق الصــاعلـي بــن إســحبــن  ي وتــذكرة المنتهـي ، ألبــي محمــدتبصـرة المبتــد -٤٠

  م). ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦یحیى مراد ، دار الحدیث القاهرة ، ط ( تحقیق /

د.فتحـي التبصرة والتذكرة ، ألبي محمد بن علي بن إسحاق الصـیمري ، تحقیـق/  -٤١

  م).١٩٨٢هـ/١٤٠٢( ١دمشق ، ط –أحمد مصطفى علي الدین ، دار الفكر 

/ یــقاهللا بـن الحســین العكبـري ، تحق التبیـان فـي إعــراب القـرآن ، ألبـي البقــاء عبـد -٤٢

محمـــد علـــي البجـــاوي ، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي ، القـــاهرة ، بـــدون طبعـــة 

  وتاریخ.

الفوائــد ، تصــنیف / ابــن هشــام األنصــاري ، تحقیــق  تخلــیص الشــواهد وتلخــیص -٤٣

لبنـان ،  –وتعلیق /د. عباس مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العربي ، بیروت 

  م) .١٩٨٦هـ/١٤٠٦( ١ط

ــــان األندلســــي ، تحقیــــق / د. عفیــــف عبــــد الــــرحمن ، تــــذكرة النحــــاة ، ألبــــي   -٤٤ حی

  م).١٩٨٦هـ/١٤٠٦(١مؤسسة الرسالة بیروت ، ط

تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد ، البــن مالــك ، تحقیــق / محمــد كامــل بركــات ،  -٤٥

  م) ، بدون طبعة .١٩٦٧هـ/١٣٨٧القاهرة ( –دار الكتاب العربي 

بــن علــي بــن حجــر العســقالني ، تقریــب التهــذیب ، لإلمــام / شــهاب الــدین أحمــد  -٤٦

  ).١٩٩٩هـ/١٤٢٠( ١، دار ابن حزم ، ط ةتقدیم / محمد عّوام
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التكملـة ، تــألیف / أبـي علــي الفارسـي ، تحقیــق /د.حسـن شــاذلي فرهـود ، عمــادة  -٤٧

  م).١٩٨١هـ/١٤٠١( ١جامعة الریاض ، ط –شؤون المكتبات 

 –حـزم ، بیـروتتكملة معجم المـؤلفین ، لمحمـد خیـر رمضـان یوسـف ، دار ابـن  -٤٨

  م).١٩٩٧هـ/ ١٤١٨( ١لبنان، ط

ر العسقالني ، دار صـادر بي الفضل أحمد بن علي بن حجألتهذیب التهذیب ،  -٤٩

  هـ)، حیدر أباد .١٣٢٦(١طبیروت ، 

تهذیب اللغة ، لمحمد أحمد األزهـري ، تحقیـق /عبـد السـالم محمـد هـارون ، دار  -٥٠

  )، بدون طبعة .م١٩٦٤هـ/١٣٨٤مصر ( –القومیة العربیة للطباعة 

، جنـي ، ألحمـد بـن الحسـین بـن الخبـازتوجیه اللمع على شرح كتاب اللمـع البـن  -٥١

ـــــــــــاهرة ،  –تحقـــــــــــق /د. فـــــــــــایز زكـــــــــــي ، دار الســـــــــــالم للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر  الق

  م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ط(

بـــن قاســـم لمســـالك بشــرح ألفیـــة ابـــن مالـــك ، تــألیف /الحســـن اتوضــیح المقاصـــد و  -٥٢

علــــي ســــلیمان ، مكتبــــة الكلیــــات األزهریــــة ،  نمالرحالمــــرادي ، تحقیــــق /د. عبــــد

  ، بدون تاریخ .٢القاهرة ، ط

  م).١٩٦٢الجاحظ حیاته وآثاره ، تألیف / طه الحاجري ، دار المعارف مصر ( -٥٣

جامع البیـان فـي تفسـیر القـرآن ، تـألیف / أبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري ،  -٥٤

الكبــرى األمیریـة ببــوالق  المطبعـةهــ) ١٣٢٣( ١ط لبنــان،  –دار المعرفـة بیـروت 

  مصر. –

ــ -٥٥ ف / الشــیخ مصــطفى أجــزاء ، تــألی ةجــامع الــدروس العربیــة ، موســوعة فــي ثالث

وخرَّج آیاته وشواهده الشعریة ، د.  عبد المنعم خلیـل إبـراهیم  هطالغالییني ، ضب

ــــــروت  ــــــة بی ــــــب العلمی ــــــي بیضــــــون ، دار الكت ــــــان –، منشــــــورات محمــــــد عل ، لبن

  م). ٢٠٠٠هـ/١٤٢١(١ط

الجـــامع ألحكـــام القــــرآن ، للقرطبـــي ، راجعـــه وضــــبطه وعلَّـــق علیـــه / د. محمــــد  -٥٦

 –دار الحــدیث  ،إبــراهیم الحفنــاوي ، خــرَّج أحادیثــه ، /د. محمــود حامــد عثمــان 

  م) .١٤١٦/١٩٩٦(٢القاهرة  ، ط

الجمل في النحو ، ألبي القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحق الزجـاجي ، تحقیـق / د.  -٥٧

هــــ/ ١٤٠٥( ٢بیـــروت ، ط –ار األمـــل مؤسســـة الرســـالة علـــي توفیـــق الحمـــد ، د
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١٩٨٥.(  

أنساب العرب ،البـن حـزم األندلسـي ، تحقیـق وتعلیـق /عبـد السـالم محمـد  ةهر مج -٥٨

  م).١٩٦٢هـ/١٣٨٢القاهرة ( –هارون ، دار المعارف بمصر 

/ / الحسن بـن قاسـم المـرادي ، تحقیـقالجني الداني في حروف المعاني ، تألیف  -٥٩

ین قبـــاوة ، واألســـتاذ / محمـــد نـــدیم الفاضـــل ، منشـــورات دار اآلفـــاق د. فخـــر الـــد

  م).١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣( ١الجدیدة بیروت ، ط

جــواهر األدب فــي معرفــة كــالم العــرب ، لإلمــام عــالء الــدین بــن علــي اإلربلــي ،  -٦٠

  م).١٩٩١( ١عقوب ، دار النفائس ، بیروت ، طصنعه /إمیل بدیع ی

، دار الفكـــــــــــر بیـــــــــــروت ،  حاشـــــــــــیة الخضـــــــــــري علـــــــــــى شـــــــــــرح ابـــــــــــن عقیـــــــــــل -٦١

  م) ، بدون طبعة .١٩٧٨هـ/١٣٩٨(

حاشـــیة الصـــبان علـــى شـــرح األشـــموني أللفیـــة ابـــن مالـــك ، دار الفكـــر بیـــروت ،  -٦٢

  بدون طبعة وتاریخ .

شیة العالم الشیخ مصطفى محمد عرفه الدسوقي على مغني اللبیب عـن كتـب اح -٦٣

وضـع حواشــیه / ابــن هشـام األنصــاري ، ضـبطه وصــححه و  /األعاریـب ، لإلمـام

عبــد الســالم محمــد أمــین ، منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة 

  م).٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١( ١لبنان ، ط –بیروت 

خزانــــة األدب و لــــب لبــــاب لســــان العــــرب ، تــــألیف / الشــــیخ عبــــد القــــادر عمــــر  -٦٤

  ، بدون تاریخ . ١بیروت ، ط –البغدادي ، دار صادر 

ن بن جنـي ، تحقیـق/ محمـد علـي النجـار ، مكتبـة الخصائص ، ألبي الفتح عثما -٦٥

  م).١٩٥٦هـ/١٣٧٦( ١القاهرة ، ط –دار الكتب 

  

حمـــد ثابـــت الفنـــدي ، أحمـــد رف اإلســـالمیة ، نقلهـــا إلـــي العربیـــة : مادائـــرة المعـــ -٦٦

  إبراهیم زكي خور شید ، عبد الحمید یونس ، بدون طبعة وتاریخ .الشنتاوي،

تألیف / أبي محمد القاسم بن علي الحریـري ،  درَّة الغواص في أوهام الخواص ، -٦٧

  بغداد ، بدون طبعة وتاریخ . –مكتبة المثنى 

شـرح جمـع الجوامـع فـي العلـوم العربیـة ، تـألیف  الدرر الّلوامع على همع الهوامـع -٦٨
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  بدون طبعة وتاریخ . لبنان ،  –/أحمد بن أمین الشنقیطي، دار المعرفة بیروت 

تــاب المكنــون ، تحقیــق وتعلیــق/ الشــیخ علــي محمــد الــدر المصــون فــي علــوم الك -٦٩

  .  م)١٩٩٤هـ/١٤١٤( ١، ط لبنان  -معوض، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  م) ، بدون طبعة .١٩٦٦دیوان األعشى ، دار صادر بیروت ( -٧٠

  دیوان امرئ القیس ، دار صادر بیروت ، بدون طبعة وتاریخ . -٧١

سن ، مطبوعات مدیریة إحیاء التـراث دیوان بشر بن أبي خازم ، تحقیق / عزة ح -٧٢

  م) بدون طبعة .١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩القدیم دمشق (

  ، بدون تاریخ .١دیوان جریر ، شرح / د. یوسف عید ، دار الجیل بیروت ، ط -٧٣

دیـــوان حمیـــد بـــن ثــــور الهاللـــي ، تحقیـــق / عبــــد العزیـــز المیمنـــي ، دار الكتــــب  -٧٤

  م) بدون طبعة .١٩٥١(

مـــــــــة ، الم -٧٥ بیـــــــــروت ،  –كتـــــــــب اإلســـــــــالمي للطباعـــــــــة والنشـــــــــر دیـــــــــوان ذي الرُّ

  م).١٩٦٤هـ/١٣٨٤(٢ط

دیوان رؤبة (مجموع أشعار العرب) ، تحقیق / ولیم الورد البروسي ، دار اآلفـاق  -٧٦

  م).١٩٨٠هـ/١٤٠٠( ٢بیروت، ط –الجدیدة 

ــــــــــروت  -٧٧ ــــــــــروت ، بی ــــــــــي ســــــــــلمى ، دار صــــــــــادر دار بی ــــــــــر بــــــــــن أب ــــــــــوان زهی دی

  م).١٩٦٤هـ/١٣٨٤(

حمـــود ، دار الفكــــر د ، تقـــدیم وشــــرح وتعلیـــق /د. محمــــد بــــبـــن الع دیـــوان طرفــــة -٧٨

  م).١٩٩٥( ١لبنان ، ط –اللبناني 

  

ـــل الغنـــوي ، شـــرح األصـــمعي ، تحقیـــق / -٧٩ حســـان فـــالح أوغلـــي ، دار دیـــوان طفی

  م) .١٩٩٧( ١بیروت ، ط  –صادر 

د. محمـــــــد یوســـــــف ، بیـــــــروت دیــــــوان عبیـــــــداهللا بـــــــن قـــــــیس الرقیـــــــات ، تحقیـــــــق/ -٨٠

  ن طبعة .م) ، بدو ١٩٥٨هـ/١٣٧٨(

األصــمعي ، تحقیــق / د. دیــوان العجــاج ، روایــة وشــرح / عبــد الملــك بــن قریــب  -٨١

  ) ، بدون طبعة .١٩٩٧( ١صادر بیروت ، طدار ،  سعدي ضناوي

 –دیوان اإلمام علي بـن أبـي طالـب ، جمـع / نعـیم زرزور ، دار الكتـب العلمیـة  -٨٢
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  بیروت ، بدون طبعة وتاریخ .

  م)، بدون طبعة.١٩٦٦هـ/١٣٨٦بیروت ( –ر دیوان الفرزدق ، دار صاد -٨٣

ـــــر عـــــزة ، جمعـــــه وشـــــرح -٨٤ ـــــوان كثی ـــــة بیـــــروت ،  هدی /أســـــامة عبـــــاس ، دار الثقاف

  م)، بدون طبعة.١٩٧١هـ/ ١٣٩١(

  دیوان لبید ، دار صادر بیروت ، بدون طبعة وتاریخ . -٨٥

جلیل العطیـة ، دار  –دیوان لیلى األخیلیة ، جمع وتحقیق /خلیل إبراهیم العطیة  -٨٦

  م) بدون طبعة .١٩٦٧الجمهوریة ، بغداد (

دیــوان المــتلمس الضــبعي (جریــر بــن عبــد المســیح) ، روایــة األثــرم ، وأبــي عبیــدة  -٨٧

ألصـــمعي ، تحقیـــق / حســـن كامـــل الصـــیرفي ، مجلـــة معهـــد المخطوطـــات اعـــن 

  م) .١٩٦٨، القاهرة (العربیة

ار الكتـب العلمیـة ق / عباس عبـد السـاتر ، دیدیوان النابغة الذبیاني ، شرح وتحق -٨٨

  م).١٩٨٤هـ/ ١٤٠٥( ١لبنان ، ط –بیروت 

، مطبعة المعارف ببغـداد ، بـدون  ىدیوان النمر بن تولب ، تحقیق /نوري حمود -٨٩

  تاریخ.

رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني ، لإلمــام أحمــد عبــد القــادر المــالقي ،  -٩٠

  م).١٩٨٥ـ/ه١٤٠٥( ٢دمشق ، ط –تحقیق / أحمد محمد الخراط ، دار القلم 

  

  

الرحمن / عبـدة النبویة البن هشام ، لإلمام المحدثر الروض األنف في شرح السی -٩١

كیـــل ، دار الكتــب الحدیثـــة ، ، تحقیــق وتعلیـــق وشــرح / عبــدالرحمن الو الســهیلي 

  بدون طبعة وتاریخ .

ة دأبوزید األنصاري وأثره فـي دراسـة اللغـة ، للـدكتور إبـراهیم یوسـف الشـید ، عمـا -٩٢

  م) .١٩٨٠الریاض ، ط( –مكتبات ، جامعة الریاض شؤون ال

سر صناعة اإلعراب ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، تحقیـق / د. حسـن هنـداوي  -٩٣

  م).١٩٩٣هـ/ ١٤١٣( ٢، دار القلم دمشق ، ط

سمط الآللي في شرح أمالي القالي ، ألبـي عبیـد البكـري (عبـداهللا بـن عبـدالعزیز)  -٩٤
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ــــــدالعزیز المیمنــــــي ،  ــــــألیف والترجمــــــة والنشــــــر، القــــــاهرة ، تحقیــــــق/ عب ــــــة الت لجن

  م) . ١٩٣٩(

 ســـنن الترمـــذي ، ألبـــي عیســـى محمـــد بـــن عیســـى بـــن ســـورة ، تحقیـــق وتعلیـــق / -٩٥

 ٢تـــــــــــونس ، دار الـــــــــــدعوة ، ط –إبـــــــــــراهیم عطـــــــــــوة عـــــــــــوض ، دار ســـــــــــحنون 

  م).١٩٩٢هـ/١٤١٣(

ســیر اعــالم النــبالء ، تــألیف / شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الــذهبي ، تحقیــق /  -٩٦

  م).١٩٨٤هـ/١٤٠٤( ٢بیروت ، ط –أبوزید ، مؤسسة الرسالة  علي

 /الملـك بـن هشـام المعـافري ، تحقیـق السیرة النبویة ، البن هشـام أبـي محمـد عبـد -٩٧

ـــة التوفی ـــدون طبعـــة د. محمـــد فهمـــي الســـرجاني ، الناشـــر المكتب ـــة بـــاألزهر ، ب قی

  وتاریخ .

ـــار مـــن مـــذهب ، لعبـــد الحـــي بـــن العمـــا -٩٨ د ، دار اآلفـــاق شـــذرات الـــذهب فـــي أخب

  بیروت ، بدون طبعة وتاریخ . –الجدیدة 

شــرح أبیــات ســیبویه ، تــألیف أبــي محمــد یوســف بــن أبــي ســعید الســیرافي ، حققــه  -٩٩

  م).١٩٧٩وقدم له /د. محمد علي سلطاني ، دار المأمون للتراث دمشق ، ط(

ي علــي شــرح األبیــات المشــكلة اإلعــراب المســمى (إیضــاح الشــعر) ، تــألیف / أبــ-١٠٠

داوي ، دار القلـــم دمشـــق ، دار العلـــوم والثقافـــة الفارســـي ، تحقیـــق /د. حســـن هنـــ

  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٧(١بیروت ، ط

  

 –الــدین القدســي  / حســام هشــرح أدب الكاتــب ، ألبــي منصــور الجــوالیقي ، نشــر -١٠١

  هـ) ، بدون طبعة .١٣٥٠القاهرة (

ق /د. عبـد علي بن محمد بن عیسى األشـموني ، تحقیـ /شرح األشموني ، تألیف-١٠٢

  الحمید السید محمد عبد الحمید ، المكتبة األزهریة للتراث، بدون طبعة وتاریخ .

عمــر بــن مظفــر بــن عمــر الــوردي ، دراســة  شــرح التحفــة الوردیــة ، ألبــي حفــص-١٠٣

ــــة الرشــــد الریــــاض ، ط( هـــــ/ ١٤٠٩وتحقیــــق / د. عبــــداهللا علــــي الشــــالل ، مكتب

  م).١٩٨٩

،  ، تحقیـق /د. عبـد الـرحمن السـیدعبـد اهللا شرح التسهیل ، البن مالـك محمـد بـن-١٠٤
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 ١مصــــــــــر ، ط –د. محمــــــــــد بــــــــــدوي المختــــــــــون ، هجــــــــــر للطباعــــــــــة والنشــــــــــر 

  م).١٩٩٠هـ/١٤١٠(

شــرح التصــریح علــى التوضــیح ، للشــیخ خالــد بــن عبــد اهللا األزهــري ، دار إحیــاء -١٠٥

  الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، بدون طبعة وتاریخ .

، تــألیف / عمــر بــن ثابــت الثمــانیني ، تحقیــق / د. إبــراهیم بــن  شــرح التصــریف-١٠٦

  م).١٩٩٩هـ/ ١٤١٩(١الریاض ، ط –سلیمان البعیمي ، مكتبة الرشد 

شــرح الجمــل ، البــن عصــفور علــي بــن مــؤمن ، تحقیــق / د. صــاحب أبوجنــاح -١٠٧

  م).١٩٩٩(١لبنان ، ط –عالم الكتب بیروت 

نصـاري ، دراسـة وتحقیـق /د. علـي شرح جمل الزجاجي ، تـألیف / ابـن هشـام األ-١٠٨

 ٢مكتبــــــــــــة النهضــــــــــــة ، ط –محســــــــــــن عیســــــــــــى مــــــــــــال اهللا ، عــــــــــــالم الكتــــــــــــب 

  م).١٤٠٦/١٩٨٦(

ســى ، اج یوســف بــن ســلیمان بــن عیح حماســة أبــي تمــام ، تــألیف أبــي /الحجــشــر -١٠٩

علیـــــق /د.علــــي المفضـــــل حمــــودان ، دار الفكـــــر األعلــــم الشـــــنتمري ، تحقیــــق وت

ــــــــــــان  ــــــــــــروت ، دار  –المعاصــــــــــــر ، لبن  ١ســــــــــــوریا ، ط –الفكــــــــــــر دمشــــــــــــق بی

  م).١٩٩٢هـ/١٤١٣(

، ١شـــرح دیـــوان األعشـــى ، تحقیـــق / كامـــل ســـلیمان ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، ط-١١٠

  بدون تاریخ .

 هشرح دیوان الحماسـة ، ألبـي علـي أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن المرزوقـي ، نشـر -١١١

ــــــــل  بیــــــــروت ،  –/أحمــــــــد أمــــــــین ، عبــــــــد الســــــــالم محمــــــــد هــــــــارون ، دار الجی

  م).١٩٩١ـ/ه١٤١١(١ط

شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب ، تـــألیف / الشـــیخ رضـــي الـــدین محمـــد بـــن الحســـن -١١٢

عــالم الجلیـل / عبـد القـادر البغـدادي ، تحقیــق / للاإلسـتراباذي ، مـع شـرح شـواهد 

 –محمد محي الدین عبد الحمید ، بیروت  –محمد الزقزاق  –محمد نور الحسن 

  م).١٩٧٥هـ/١٣٩٥لبنان ، طبعة (

ذهب فــي معرفــة كــالم العــرب ، تــألیف / ابــن هشــام األنصــاري ، شــرح شــذور الــ-١١٣

ب ، بتحقیق شرح شذور الـذهب ، تـألیف / محمـد محـي ر ومعه كتاب /منتهى األ
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  الدین عبد الحمید ، بدون طبعة وتاریخ .

وعلَّــق  هشــرح شــواهد المغنــي ، لإلمــام جــالل الــدین الســیوطي ، وقــف علــى طبعــ-١١٤

لبنــان ، بــدون  –دار مكتبــة الحیــاة بیــروت  علــى حواشــیه /أحمــد ظــافر كوجــان ،

  طبعة وتاریخ .

، قیـق / محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـدشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالـك ، تح-١١٥

  م).١٩٦٥هـ/ ١٣٥٨( ٤مطبعة السعادة بمصر ، ط

شرح المفصل ، تألیف / الشـیخ موفـق الـدین یعـیش بـن علـي بـن یعـیش ، عنیـت -١١٦

  عة المنیریة بمصر ، بدون طبعة وتاریخ .بطبعه ونشره /إدارة الطبا

تحقیـــق/ عبدالســـالم شـــرح القصـــائد الســـبع ، البـــن األنبـــاري محمـــد بـــن القاســـم ، -١١٧

  م) . ١٩٨٠( ٥محمد هارون، مطبوعات دار المعارف بمصر ، ط 

 شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، البــن هشــام األنصــاري ، تحقیــق /ج الفــاخوري،-١١٨

  م).١٩٨٨هـ/١٤٠٨( ١دار الجیل بیروت ، طد. فؤاد البناني ،  /بمؤازرة

، ابادي، تـألیف / رضــي الـدین محمـد بــن الحسـن اإلســتر شـرح كافیـة ابــن الحاجـب-١١٩

 بــدیع یعقــوب ، منشــورات محمــد علــي قــدم لــه ووضــع حواشــیه وفهارســه /د.إمیــل 

  م).١٩٩٨هـ/١٤١٩لبنان ، ط( –بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 

عبــد المــنعم أحمــد هریــري ، دار  بــن مالــك ، تحقیــق/د.الشــرح الكافیــة الشــافیة ، -١٢٠

  م).١٩٨٢هـ/١٤٠٢(١مكة المكرمة ، ط –المأمون للتراث 

لألســتاذ / أبــي علــي عمــر بــن محمــد بــن عمــر  ،شــرح المقدمــة الجزولیــة الكبیــر -١٢١

 –الشـلوبین ، درســه وحققــه /د. تركــي بــن ســهو بــن نــزال العتیبــي ، مكتبــة الرشــد 

  م).١٩٩٣ هـ/١٤١٣( ١الریاض ، ط

مطبعــة  ،شــرح المقــرب ، البــن عصــفور اإلشــبیلي ، تــألیف / علــي محمــد فــاخر -١٢٢

  م).١٩٩٠(١السعادة مصر ، ط

هـالل نـاجي ، مطبعـة  – ىشعر الراعي النمیري ، دراسة وتحقیق / نـوري حمـود-١٢٣

  م).١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠المجمع العراقي ، ط(

 –وري ، مؤسســة الرســالة، تحقیــق / د. یحــي الجبــ ةالشــعر والشــعراء ، البــن قتیبــ-١٢٤

  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٧( ٣بیروت ، ط
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ســـــلوم ، مطبعـــــة اإلرشـــــاد بغـــــداد  دشـــــعر نصـــــیب بـــــن ربـــــاح ، تحقیـــــق / د. داو -١٢٥

  م).١٩٦٧(

شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكالت الجــامع الصــحیح ، البــن مالــك ، تحقیــق -١٢٦

ون لبنــان ، بــد –وتعلیــق / محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت 

  طبعة وتاریخ .

، ألبي الحسین العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمهاالصاحبي في فقه اللغة -١٢٧

طبــع بمطبعــة عیســى ،فــارس بــن زكریــا ، تحقیــق / الســید أحمــد صــقربــن أحمــد 

  البابي الحلبي وشركاه ، بدون طبعة وتاریخ .

جــوهري ، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ، تــألیف /إســماعیل بــن حمــاد ال-١٢٨

 ٢لبنــان ، ط –روت یــتحقیــق / أحمــد عبــد الغفــور عّطــار ، دار العلــم للمالیــین ب

  م).١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩(

ـــه صـــحیح البخـــاري ، ألبـــي عبـــد اهللا بـــن محمـــد إســـماع-١٢٩ یل بـــن إبـــراهیم بـــن بردزی

بیــروت ،  –، تقــدیم فضــیلة الشــیخ / أحمــد محمــد شــاكر ، دار الجیــل  البخــاري

  بدون طبعة وتاریخ .

القـــاهرة ،  –إلســالم ، تــألیف / أحمــد أمـــین ، مكتبــة النهضــة المصــریة ضــحى ا-١٣٠

  م).١٩٣٣هـ/١٣٥١(٧ط

  

ف / اإلمــام الســید محمــود شــكري ی، تــأل ضــرائر ومــا یســوغ للشــاعر دون النــاثرال-١٣١

تبة العربیة ببغـداد كاآللوسي ، شرحه / محمد بهجة األثري البغدادي ، الناشر الم

  هـ).١٣٤١رة (مصر القاه –، المطبعة السلفیة 

شـــمس الـــدین أبـــي عبـــداهللا محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي ، طبقـــات القـــّراء ، تـــألیف / -١٣٢

  م) .١٩٩٧هـ/ ١٤١٨( ١تحقیق / د. أحمد خان ، ط 

  . م)١٩٥٨(الطبقات الكبرى ، تألیف/ محمد بن سعد، طبعة بیروت، -١٣٣

/ طبقــات النحــویین واللغــویین ، ألبــي بكــر محمــد بــن الحســن الزبیــدي ، تحقیــق -١٣٤

  ، بدون تاریخ . ٢القاهرة ، ط –محمد أبوالفضل إبراهیم ، دار المعارف بمصر 

، ٣العصـر العباســي األول ، تــألیف / شـوقي ضــیف ، دار المعــارف القــاهرة ، ط-١٣٥
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  بدون تاریخ .

ـــد اهللا الـــوراق ، تحقیـــق / د. -١٣٦ ـــن عب علـــل النحـــو ، تـــألیف / أبـــي الحســـن محمـــد ب

هـــــ/ ١٤٢٠( ١الریــــاض ، ط – دالرشــــمحمــــود جاســــم محمــــد الــــدرویش ، مكتبــــة 

  م).١٩٩٩

بــن غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء ، لشــمس الــدین أبــي الخیــر محمــد بــن محمــد -١٣٧

 ١سـر ، الناشـر مكتبــة الخـانجي بمصــر ، طالجـزري ، عنـى بنشــره ج . براجسترا

  م).١٩٣٣هـ/١٣٥٢(

حقیـق / ي ، ت، تألیف / محمد أبـي الفـتح البعلـ الفاخر في شرح جمل عبد القاهر-١٣٨

  م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٣( ١د. ممدوح محمد خسارة ، ط

بـــن جـــابر الـــبالذري ، حققـــه  ىفتـــوح البلـــدان ، تصـــنیف اإلمـــام / أحمـــد بـــن یحیـــ-١٣٩

وشـــرحه وعّلـــق علـــى حواشـــیه وقـــّدم لـــه / عبـــد اهللا أنـــیس الطبـــاع ، وعمـــر أنـــیس 

  م) ، بدون طبعة .١٩٥٧هـ/١٣٧٧الطباع ، دار النشر للجامعیین (

ون ، ألبــــي الحســـین یحیــــى بــــن عبـــدالمعطي ، تحقیــــق/ الشــــیخ الفصـــول الخمســــ-١٤٠

عبـدالكریم المــدرس ، أشــرف علــى طبعهــا وعلـق علــى شــواهدها / محمــد الملــول، 

  م) . ١٩٧٧أحمد الكزني ، بغداد (

  

ي ، اجالفرائـــد الجدیـــدة ، للشـــیخ عبـــد الـــرحمن الســـیوطي ، تحقیـــق / محمـــد الطنـــ-١٤١

  طبعة وتاریخ . مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، بدون

 –الفصول في العربیـة ، البـن الـّدهان ، تحقیـق / فـائز فـارس ، مؤسسـة الرسـالة -١٤٢

  م).١٩٨٨هـ/١٤٠٩( ١دار األمل بیروت ، ط

الفهرست ، البن الندیم ، أبوالفرج محمد بن أبي یعقوب ، تحقیق / رضـا ، تجـّدد -١٤٣

  م).١٩٧١، ط( بن علي بن زین العابدین الحائري المازندراني ، دار المسیرة

لیف / محمد شاكر الكتبي ، تحقیق / د. إحسان عبـاس ، دار أفوات الوفیات ، ت-١٤٤

  صادر بیروت ، بدون طبعة وتاریخ .

ــــدین ، دار فــــي األدب ال-١٤٥ نهضــــة مصــــر للطبــــع والنشــــر عباســــي ، للســــید تقــــي ال

  م).١٩٧٤(
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 ٤صـریة ، طفي اللهجات العربیة ، تألیف /د. إبراهیم أنـیس ، مكتبـة األنجلـو الم-١٤٦

  ، بدون تاریخ .

/ مكتـب تحقیــق التـراث فــي مؤسســة القـاموس المحــیط ، للفیـروز أبــادي ، تحقیــق -١٤٧

 ٦بیـروت ، ط –رسالة ، بإشراف / محمـد نعـیم العرقسوسـي ، مؤسسـة الرسـالة ال

  م).١٩٩٨(

األردن  –القراءات الشاذة ، تألیف / الحسین بن أحمد بـن خالویـه ، دار الكنـدي -١٤٨

  ).م٢٠٠٢، ط(

الكامل ، ألبي العباس محمـد بـن یزیـد المبـرد ، تعلیـق / محمـد أبوالفضـل إبـراهیم -١٤٩

  ، طبعة دار النهضة مصر ، بدون تاریخ .

الكامــل فــي التــاریخ ، تــألیف / الشــیخ / أبــي الحســن علــي بــن الكــرم ، المعــروف -١٥٠

  م).١٩٨٢هـ/١٤٢٠بابن األثیر ، دار صادر بیروت ، ط(

بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر ، طبعـة األمیریـة ببـوالق  الكتـاب ، تـألیف / أبـي-١٥١

  هـ).١٣١٦(

الكتــاب ، تــألیف / أبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ، تحقیــق / عبــد الســالم -١٥٢

  م).١٩٧٧(٢جي بمصر ، طنمحمد هارون ، مكتبة الخا

الكّشاف عن حقائق التنزیـل فـي وجـوه التأویـل ، حققـه / محمـد الصـادق قمحـاوي -١٥٣

ــــــــــرة ،مطبعــــــــــة مصــــــــــط ــــــــــابي الحلبــــــــــي وأوالده بمصــــــــــر ، الطبعــــــــــة األخی فى الب

  م).١٩٧٢هـ/١٣٩٢(

كشف المشـكل فـي النحـو ، تـألیف / علـي بـن سـلیمان الحیـدرة ، تحقیـق / هـادي -١٥٤

  ).١٩٨٤هـ/١٤٠٤(١عطیة مطر ، مطبعة اإلرشاد ببغداد ، ط

جرومیة ،تألیف الشـیخ / محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الكواكب الدریة شرح متممة اآل-١٥٥

لباري األهدل ، طبـع بمطبعـة دار إحیـاء الكتـب العربیـة ، عیسـى البـابي الحلبـي ا

  وشركاه ، بدون تاریخ .

الالمــات ، تـــألیف / أبـــي القاســم عبـــد الـــرحمن بــن الزجـــاجي ، تحقیـــق / د. عبـــد -١٥٦

ــــ  –لبنــــان ، دار الفكــــر بدمشــــق  – ه نبهــــان ، دار الفكــــر المعاصــــر بیــــروتاإلل

  م).١٩٩٥هـ/ ١٤١٦( ١، طسوریا
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ـــاء العكبـــري ، تحقیـــق/ د. مـــازن -١٥٧ ـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب ، ألبـــي البق اللب

  م) . ١٩٦٩هـ/ ١٣٨٩المبارك ، المطبعة الهاشمیة بدمشق ، (

لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدین محمد بـن منظـور ، دار صـادر بیـروت -١٥٨

  م).١٩٩٠هـ/١٤١٠، ط(

الحسـن الصـایغ ، دراسـة وتحقیـق /  محة في شرح الُمْلحة ، تألیف / محمد بـنلَّ ال-١٥٩

ـــــــــورة  ـــــــــة المن ـــــــــن ســـــــــالم الصـــــــــاعدي ، الجامعـــــــــة اإلســـــــــالمیة بالمدین إبـــــــــراهیم ب

  م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٤(

اللمـــع فـــي العربیـــة ، ألبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ، تحقیـــق / حامـــد المـــؤمن ، -١٦٠

  م).١٩٨٥( ٢عالم الكتب ، ط –بیروت 

الحسـن بـن عبـداهللا السـیرافي  ما یحتمل الشعر من الضرورة ، تألیف / أبي سعید-١٦١

  م).١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩( ١، تحقیق وتعلیق /د. عوض بن حمد القوزي ، ط

. هـــدى ینصــرف ، تــألیف / أبوٕاســـحق الزجــاج ، تحقیــق / د مــا ینصــرف ومـــا ال-١٦٢

  م).١٩٩٤هـ/ ١٤١٤( ٢جي بالقاهرة ، طمحمود قراَعة ، مكتبة الخان

  

سـالم محمـد الإسحق الزجـاجي ، تحقیـق / عبد ن بنمجالس العلماء ، ألبي القاسم عبد الرحم-١٦٣

  م).١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠(٣، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، طهارون

محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة ، للشیخ محمد الخضر بـك ، المكتبـة التجاریـة -١٦٤

  م)، بدون طبعة وتاریخ .١٩٧٠(

علـي  –النجـار  المحتسب ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق /د. عبد الحلـیم-١٦٥

هـــ) ، بــدون ١٣٨٦د. عبــد الفتــاح إســماعیل شــلبي ، القــاهرة ( –الجنــدي ناصــف 

  طبعة .

شـقیر النحـوي ، بـن المّحلي (وجوه النصب) ، صـّنفه / أبـوبكر أحمـد بـن الحسـن -١٦٦

، ســوریا ، دار األمــل األردن –تحقیــق /د. فــائز فــارس، مؤسســة الرســالة بیــروت 

  م).١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨ط(

العربیــة ، لمحمـــد األنطـــاكي ، مكتبــة دار الشـــروق العربـــي  تي أصـــواالمحــیط فـــ-١٦٧

  ، بدون تاریخ . ٣سوریا، ط –بیروت 
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المــذكر والمؤنــث ، ألبــي بكــر محمــد بــن القاســم بــن األنبــاري ، تحقیــق / طــارق -١٦٨

  م).١٩٨٦هـ/١٤٠٦( ٢الرائد العربي بیروت ، طدار الخبائي ، 

ـــق / حـــاتم المـــذكر والمؤنـــث ، ألبـــي حـــاتم ســـهل بـــن محمـــ-١٦٩ د السجســـتاني ، تحقی

صــــــــالح العبــــــــاس ، دار الفكـــــــــر المعاصــــــــر بیـــــــــروت ، دار الفكــــــــر دمشـــــــــق ، 

  م).١٩٩٧هـ/١٤١٨(١ط

مــرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان فــي معرفــة مــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان ، تــألیف / -١٧٠

اإلمــام / عبـــد اهللا بـــن أســـعد بـــن علــي بـــن ســـلیمان الیـــافعي ، منشـــورات مؤسســـة 

  م).١٩٧٠/هـ١٣٩٠( ٢لبنان ، ط –األعلى ، بیروت 

مراتــب النحــویین ، ألبــي الطیــب اللغــوي عبــد الواحــد بــن علــي ، تحقیــق / محمــد -١٧١

  م).١٩٥٥هـ/١٣٧٥( ١أبوالفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ،ط

المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا ، للعالمـة / عبـد الـرحمن جـالل الـدین السـیوطي -١٧٢

/ محمـد أحمـد علـى حواشـیهضوعاته وعّلـق ، شرحه وضبطه وصححه وعنون مو 

محمــد أبوالفضــل إبــراهیم ، مكتبــة دار  -علــي محمــد البجــاوي –جــاد المــولى بــك 

  ، بدون تاریخ . ٣القاهرة ، ط –التراث 

د. محمــد الشــاطر  /البصــریات ، ألبــي علــي الفارســي ، تحقیــق ودراســة المســائل-١٧٣

  م).١٩٨٥هـ/١٤٠٥(١القاهرة ، ط –أحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني 

ك العســكریات ، ألبــي علـي الفارســي ، تحقیــق / إسـماعیل أحمــد عمــایرة ، المسـائ-١٧٤

م) ، بـدون طبعـة ١٩٨١مراجعة /د. نهاد الموسى ، منشورات الجامعة األردنیـة (

  وتاریخ .

/د. علــــي جــــابر  تـــألیف / أبــــي علـــي الفارســــي ، تحقیـــقالمســـائل العضــــدیات ، -١٧٥

 ١لبنـــــان ، ط –بـــــة النهضـــــة العربیـــــة بیـــــروت المنصـــــوري ، عـــــالم الكتـــــب ، مكت

  م).١٩٨٢هـ/١٤٠٦(

المسائل المنثورة ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق / مصطفى الحدري ، مطبوعـات -١٧٦

  مجمع اللغة العربیة بدمشق ، بدون طبعة وتاریخ .

/ بهــاء الـــدین بـــن  الفوائـــد ، شـــرح مــنقح مصـــطفى لإلمـــام المســاعد علـــى تســهیل-١٧٧

تســـهیل البـــن مالـــك ، تحقیـــق وتعلیـــق / د. محمـــد كامـــل عقیـــل ، علـــى كتـــاب ال
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  م).١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢( ١بركات ، دار الفكر دمشق ، ط

  مسائیة ، ألبي زید األنصاري .-١٧٨

مــاني ، تحقیــق /د. -١٧٩ معــاني الحــروف ، تــألیف / أبــي الحســن علــي بــن عیســى الرُّ

  م).١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤( ٣جده ، ط –عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، دار الشروق 

القــرآن ، لألخفــش ، ســعید بــن مســعده المجاشــعي ، دراســة وتحقیــق / د.  معــاني-١٨٠

 ١بیـــــــــــروت ، ط –تـــــــــــب كعبـــــــــــد األمیـــــــــــر محمـــــــــــد أمـــــــــــین الـــــــــــورد ، عـــــــــــالم ال

  م).١٩٨٥هـ/١٤٠٥(

بن زیاد الفراء ، تحقیق / محمد علـي النجـار ،  ىي زكریا یحیبمعاني القرآن ، أل-١٨١

  م).١٩٩٤/هـ١٤١٤(١الدار المصریة للتألیف والترجمة ، ط

ـــه ، للزجـــاج إبـــراهیم بـــن الســـري ، شـــرح وتحقیـــق /د. عبـــد -١٨٢ معـــاني القـــرآن وٕاعراب

صـیدا ، بـدون طبعـة  –الجلیل عبده شلبي ، منشـورات المكتبـة العصـریة بیـروت 

  وتاریخ .

  

معجم األدباء ، لیاقوت الحموي ، مكتبة عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاه ، الطبعـة -١٨٣

  األخیرة بدون تاریخ .

دار لیف / عمـر رضـا كحالـة ، أجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة ، تـمع-١٨٤

  لبنان ، بدون طبعة وتاریخ . –إحیاء التراث العربي بیروت 

ـــــة ، تـــــ-١٨٥ ـــــة المعرب لیف / یوســـــف ســـــركیس ، مصـــــر ، أمعجـــــم المطبوعـــــات العربی

  بدون طبعة .، م) ١٩٢٨هـ/ ١٣٤٦(

/ حسـن حمـد هضع حواشـیه وفهارسـمغني اللبیب عن كتب األعاریب ، قدم له وو -١٨٦

، أشرف علیه وراجعه /د. إمیـل بـدیع یعقـوب ، منشـورات محمـد علـي بیضـون ، 

  م).١٩٩٨هـ/١٤١٨(١لبنان ، ط –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

المفصــل فــي علــم العربیــة ، تــألیف /اإلمــام أبــي القاســم الزمخشــري ، دار الجیــل -١٨٧

  ، بدون تاریخ .٢ط، لبنان  –بیروت 

عبـــد الســـالم  –مفضـــلیات ، للمفضـــل الضـــبي ، تحقیـــق / محمـــد أحمـــد شـــاكر ال-١٨٨

  ، بدون تاریخ . ٨القاهرة ، ط –محمد هارون ، دار المعارف 
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المقاصــد النحویــة فــي شــرح شــواهد شــروح األلفیــة ، لإلمــام العینــي (علــى هــامش -١٨٩

  خزانة األدب).

تحقیـــق / د.  المقتصـــد فـــي شـــرح اإلیضـــاح ، تـــألیف / عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ،-١٩٠

  م) ، بدون طبعة .١٩٨٢بغداد ( –كاظم بحر المرجان ، دار الرشید 

ــألیف / أبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد ، تحقیــق/ محمــد عبــد -١٩١ المقتضــب ، ت

  هـ) بدون طبعة .١٣٩٩الخالق عضمیة ، القاهرة ، (

المقدمـــة الجزولیـــة فـــي النحـــو ، تصـــنیف / أبـــي موســـى عیســـى بـــن عبـــد العزیـــز -١٩٢

زولــي ، تحقیــق وشــرح / د. شــعبان عبــد الوهــاب محمــد ، راجعــه /د . حامــد الج

الریـــاض ، بـــدون  –، مكتبـــة الرشـــد  ةد. فتحـــي محمـــد أحمـــد جمعـــ –أحمـــد نیـــل 

  طبعة وتاریخ .

، بــد الســتار الجــواري، البــن عصــفور علــي بــن مــؤمن ، تحقیــق / أحمــد عالمقــرب-١٩٣

  م).١٩٧٢هـ/١٣٩٢( ١وعبد اهللا الجبوري ، مطبعة العاني بغداد ، ط

  

، أبـي الربیـع ، تحقیـق / علـي الحكمـيبـن في ضبط قوانین العربیـة ، ال الملخص-١٩٤

  م).١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥(١ط

الممتع في التصریف ، البن عصـفور علـي بـن مـؤمن ، تحقیـق / د. فخـر الـدین -١٩٥

  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٧( ١لبنان ، ط –قباوة، دار المعرفة بیروت 

التصـریف لإلمـام / ح عثمـان بـن جنـي ، لكتـاب مام / أبـي الفـتصف شرح اإلنالم-١٩٦

عبـــد اهللا أمـــین ، مطبعـــة  –أبـــي عثمـــان المـــازني ، تحقیـــق / إبـــراهیم مصـــطفى 

  م).١٩٥٤هـ/١٣٧٣( ١مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ، ط

نتـائج الفكـر فـي النحــو ، ألبـي القاسـم عبـد الــرحمن السـهیلي ، تحقیـق /د. محمــد -١٩٧

  م).١٩٨٤هـ/١٤٠٤(٢القاهرة ، ط –عتصام إبراهیم البنا ، دار اال

النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة ، تـــألیف / أبـــي المحاســـن یوســـف بـــن -١٩٨

األتبــاكي ، تحقیــق / د. إبــراهیم علــي طرفــان ، المؤسســة المصــریة  ىتغــري بــرد

  العامة للنشر والتألیف والترجمة والطباعة ، بدون طبعة وتالریخ .

ت األدبــاء ، ألبــي البركــات كمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن نزهــة األلبــاء فــي طبقــا-١٩٩

الزرقـاء  –محمد األنباري ، تحقیق / د. إبراهیم السامرائي ، مكتبة المنار األردن 
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  م).١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥(٣، ط

لیف / اإلمام مهلب بن حسن المهلبي ، تحقیق / أرائد وحصر الشرائد ، تفنظم ال-٢٠٠

مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة ومكتبــة التــراث  د. عبــد الــرحمن بــن ســلیمان العثیمــین ،

  م).١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦( ١بمكة المكرمة ، ط

ي حیـان األندلسـي ، تحقیـق ودراسـة بالنكت الحسان في شرح غایة اإلحسان ، أل-٢٠١

  م).١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨( ٢/ د. عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط

ري ، متن سـلیمان األعلـم الشـنیف / یوسف بالنكت في تفسیر كتاب سیبویه ، تأل-٢٠٢

مراد ، منشورات محمـد علـي بیضـون ، دار الكتـب  ىقرأه وضبط نصه / د. یحی

  م).٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥(١لبنان ، ط –العلمیة ، بیروت 

نحـاة واألدبـاء والشـعراء والعلمـاء، المقتبس فـي أخبـار المن نور القبس المختصر -٢٠٣

ني ، اختصـــار أبـــي المحاســـن بـــن عمـــران المرزبـــاتـــألیف / أبـــي عبیـــد اهللا محمـــد 

زلهــایم ، فیســبادن ،  بــن محمــود الیغمــودي ، تحقیــق / رودلــفیوســف بــن أحمــد 

  م).١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤نشر فرانشتس ستاینر ، (

بغــداد ،  –هدیــة العــارفین ، إلســماعیل باشــا البغــدادي ، منشــورات مكتبــة المثنــى -٢٠٤

  م).١٩٥١( ولمطبعة استابن

، لجالل الدین عبـد الـرحمن السـیوطي ، تحقیـق همع الهوامع شرح جمع الجوامع -٢٠٥

مصـر ، بـدون طبعـة وتـاریخ  –/ عبد الحمید هنداوي ، المكتبـة التوفیقیـة القـاهرة 

.  

وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، تــألیف / أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن -٢٠٦

مـــریم قاســـم  –خلكـــان ، حقـــق أصـــوله وكتـــب هوامشـــه / د. یوســـف علـــي طویـــل 

لبنــان ،  –منشــورات محمــد علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت  طویــل ،

 م).١٩٩٨هـ/١٤١٩( ١ط

 



 - ٣١٨ -

  رس اووت 

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  استهالل 

  ب  شكر وتقدیر 

  ٥ – ١  المقدمة 

  ١٦ – ٦  د  ر أ زد اري وارة  ره 

  ٨ – ٦  الحیاة السیاسیة 

  ١١ – ٩   الحیاة االجتماعیة

  ١٢ – ١١  الحیاة العلمیة 

  ١٦ – ١٣  البصرة في عصر أبي زید 

 ري ود اوزأ  ولل ا٥٣ – ١٧  ا  

  ٣٣ – ١٨  المبحث األول : حیاته وآثاره

  ٢١ – ١٨  نسب أبي زید 

  ٢٢ – ٢١  كنیته 

  ٢٢  لقبه 

  ٢٣ – ٢٢  مولده 

  ٢٥ – ٢٤  نشأته 

  ٢٧ – ٢٥  شیوخه 

  ٢٩ – ٢٨  تالمیذه

  ٣٠ – ٢٩  آثاره العلمیة 

  ٣٣ – ٣٠  وفاته 

  ٣٧ – ٣٤  المبحث الثاني : ثقافة أبي زید ومنزلته العلمیة 

  ٣٤  ثقافته 

  ٣٧ – ٣٤  منزلته العلمیة 

  ٥٣ – ٣٨  المبحث الثالث : كتاب النوادر في اللغة 



 - ٣١٩ -

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٤٢ – ٣٨  معنى النوادر 

  ٤٤ – ٤٢  التعریف بكتاب النوادر 

  ٥٣ – ٤٤  لكتاب النوادر  المنهج العام

 وا دراا  ل ا١٧٩ – ٥٤  ا  

  ٧٢ – ٥٥  المبحث األول : المرفوعات 

  ٥٨ – ٥٥  حذف المبتدأ أو الخبر 

  ٦٣ – ٥٩  النِّعت بالمصدر المرفوع 

  ٦٧ – ٦٣  إعراب (سنین) الملحقة بجمع المذكر السالم 

  ٧٢ – ٦٧  وصل الفعل المضارع باأللف الالم 

  ١٠١ – ٧٣  المبحث الثاني : المنصوبات 

  ٧٦ – ٧٣  االشتغال 

  ٨١ – ٧٦  المنادى 

  ٨٧ – ٨١  ترخیم المنادى 

  ٩٠ – ٨٧  المنصوب باسم الفاعل 

  ٩٤ - ٩٠  النصب بإسقاط حرف الجر  

) قبل استكمال خبرها اسم العطف على    ٩٨ – ٩٤  (إنَّ

  ١٠١ – ٩٨  المنصوب بـ (ال) النافیة للجنس 

  ١١٨ -١٠٢  بحث الثالث : المجرورات الم

  ١٠٨-١٠٢  إضافة الشيء إلى الوصف المرادف 

  ١١٣-١٠٨  الجر بـ (لعّل) 

  ١١٨ -١١٣  الجر بالتبعیة (بدل النكرة من المعرفة) 

  ١٢٣-١١٩  المبحث الرابع : المجزومات 

  ١٢٢-١١٩  المضارع المجزوم بـ(لم)

  ١٢٣-١٢٢  عاء جزم المضارع بـ(ال) الدُّ 



 - ٣٢٠ -

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٥٣-١٢٤  مبحث الخامس : المبنیات من األسماء ال

  ١٣٠-١٢٤  ما جاء من األسماء على وزن (َفَعاِل) المعدول عن (َفاِعلة) 

  ١٣٦-١٣٠  ضمائر الفصل 

  ١٤٠-١٣٦  بناء (أمِس) 

  ١٤٣-١٤٠  َمْهَما 

  ١٤٧-١٤٤  َهْیَهات

  ١٥٣-١٤٨  (ذو) الطائیة

  ١٧٩-١٥٤  المبحث السادس : الحروف 

  ١٥٨-١٥٤  ) و (أْن) زیادة (إنْ 

  ١٦١-١٥٨  زیادة الباء 

  ١٦٦-١٦٢  ْنذ وُمْذ مُ 

  ١٦٨-١٦٦  َلْیَت 

  ١٧٣-١٦٨  َجْیِر 

  ١٧٩-١٧٣  نون التوكید الخفیفة 

 را رادا  ثل ا٢٥٠-١٨٠  ا  

  ٢٠١-١٨١  المبحث األول : جموع التَّكسیر 

  ١٨٤-١٨١  جمع ما كان على (َفْعل)

  ١٨٨-١٨٤  ن على (ِفْعل)جمع ما كا

  ١٩٢-١٨٨  (َفُعول)و(ِفَعال) ، و(َفَعال) ،و(َفَعل)، وجمع ما كان على (ُفْعل)،

  ١٩٤-١٩٣  جمع ما كان على (َفِعیل)

  ١٩٥-١٩٤  جمع ما كان على (ُفَعال)

  ١٩٧-١٩٥  جمع ما كان على (ُفَعاَلى)

  ١٩٩-١٩٧  جمع ما كان على (ِفْعَلة)

  ٢٠١-١٩٩  یه عالمة للتأنیث جمع ما حذفت المه ولیس ف



 - ٣٢١ -

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢١٢-٢٠٣  المبحث الثاني : جمعا التصحیح 

  ٢٠٧-٢٠٣  جمع المؤنث السالم من (َفْعَلة) 

  ٢٠٩-٢٠٧  جمع ما حذفت المه وفیه عالمة للتأنیث 

  ٢١٢-٢٠٩  ما جمع بالواو والنون وحذفت منه (یاء)النسب 

  ٢٢٠-٢١٣  المبحث الثالث : التصغیر 

  ٢١٤-٢١٣  تصغیر (ُحبارى) 

  ٢١٧-٢١٥  تصغیر (ابنون) 

  ٢٢٠-٢١٧  تصغیر (الَّتي) 

  ٢٤١-٢٢١  المبحث الرابع : اإلبدال ، واإلعالل ، واإلدغام 

  ٢٣٣-٢٢١  اإلبدال

  ٢٢٣-٢٢١  إبدال الهمزة (هاء) 

  ٢٢٥-٢٢٣  إبدال السین (تاء) 

  ٢٢٨-٢٢٥  إبدال الواو همزة 

  ٢٣١-٢٢٨  إبدال الواو (تاء)

  ٢٣٣-٢٣١  ًا إبدال الواو نون

  ٢٣٧-٢٣٤  اإلعالل 

  ٢٣٦-٢٣٤  قلب الیاء ألف 

  ٢٣٧-٢٣٦  قلب الواو یاء 

  ٢٤١-٢٣٧  اإلدغام 

  ٢٥٠-٢٤٢  المبحث الخامس : مسائل متفرقة 

  ٢٤٤-٢٤٢  تثنیة (سواء)

  ٢٤٤  تثنیة (َضُبع) 

  ٢٤٦-٢٤٥  اسم الجنس الجمعي

  ٢٤٨-٢٤٦  المذكر والمؤنث 



 - ٣٢٢ -

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢٥٠-٢٤٨  زیادة المیم في (ابنم) 

  ٢٥٤-٢٥١  الخاتمة

  ٢٥٥   البحث  مستخلص 

Abstract  ٢٥٦  

  ٣١٧-٢٥٧  الفهارس الفنیة 

  ٢٦٢-٢٥٨  فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة 

  ٢٦٣  فهرس األحادیث الَنَبویة الشریفة 

  ٢٧٢-٢٦٤  فهرس الشعر والرجز 

  ٢٧٣  فهرس األمثال 

  ٢٩٠-٢٧٤  فهرس األعالم 

  ٢٩٤-٢٩١   فهرس أسماء القبائل والمذاهب

  ٢٩٧-٢٩٥  فهرس األماكن والبلدان 

  ٣١٧-٢٩٨  فهرس المصادر والمراجع 

  ٣٢٢-٣١٨  فهرس الموضوعات 

 
 


