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 النحوية الشواهد وظيفة    
 عصفور البن المقّرب كتاب في

The Benefit of Grammatical Examples  

In Al-Muqarab Book to Ibn Osfor 

 مرزوك عبد يونس.د.م.أ
 االعظم االمام كمية  

 البحث ممخص
: اآلتي بينت بإيجاز كالمؤلَّؼ بالمؤلِّؼ التعريؼ بعد    

 يقاؿ كما النحك ركح ىي التي النحكية بالشكاىد كبيرة عناية جميعان  النحكيكف ييعنى
: ىي عصفكر ابف عند الشاىد بيا جاء التي الكظائؼ كابرز
ثباتيا النحكية القكاعد تكثيؽ .1  .كا 
 .أخرل عمى نحكية قاعدة ترجيح .2
 .نحكم حكـ بياف .3
 .األمريف جكاز .4
: النحكية القكاعد تكثيؽ عمى األمثمة فمف
 .اعتراضية بجمؿ كالمكصكؼ الصفة بيف الفصؿ .أ

 .مفعكلو كنصب المصدر إلى الفاعؿ إضافة .ة
 .الفعؿ إلى( ذك )إضافة .د
. أخرل عمى قاعدة ترجيح أمثمة كمف
 .اتصالو مف أرجح الضمير انفصاؿ .أ

 .كاحد معمكؿ عمى عامميف تنازع .ة
 نحكم حكـ بياف أمثمة كمف
 .النداء لحرؼ الفعؿ مباشرة .أ

 .الكصؿ حالة( أم)كػ تيعرب االستفيامية( مىف) .ة
 .سماعان  جر حرؼ بغير ثافو  مفعكؿ إلى يصؿ( دعا) .د
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: أحدىما أك األمريف جكاز أمثمة كمف
 .النداء حرؼ حذؼ .أ

 .مؤنث عف بو كينِّي فاعميما كاف إف التأنيث عالمة( كبئس نعـ، )الحاؽ .ة
 (.لكال )جكاب في الالـ دخكؿ .د
. البحث نياية في أجممتيا كتكصيات خاتمة كأخيران 

 المقدمة
 الشرح عف استغنت حتى آياتو كعظمت تكحيده شكاىد تجمت هلل الحمد

 الكجكه سيماء عمى حبو شكاىد بانت الذم كحبيبو نبيو عمى كالسالـ كالصالة كالبياف،
. الديف يـك إلى بإحساف تبعو كمف كأصحابو آلو كعمى باإليماف المشرقة

: كبعد
 بو، استشيدكا لما دقيقة معرفة تتطمب النحاة بيا أتى التي النحكية الشكاىد فإف

 النحك ركح ألنيا بالشكاىد اآلتياف. أصكلو عمى النحك دراسة يريد مف أف المعمـك فمف
. منيا النحاة استنبطيا التي كاألصكؿ القكاعد مع تنسجـ التي

 كبير جميؿ كتاب أماـ نفسي كجدت الميداف ىذا في نمكذج عف البحث كعند
 لبياف الدراسة بيذه الخاصة العممية المادة أثناءىا جمعت عديدة مرات قرأتو الفائدة،
فان  ،"عصفكر البف المقرب كتاب "في النحكية الشكاىد كظيفة  ككتابو بالمؤلؼ معرِّ
 كتابو في أكردىا التي النحكية الشكاىد كظيفة ذلؾ بعد مستعرضان  باختصار، المقٌرب

. ىذا
 بف محمد بف أحمد بف (i)عمي بف محمد بف مؤمف بفي  عمي ىك: عصفكر ابف

 الحسف أبك النحكم األندلسي االشبيمي الحضرمي، (ii)منظكر بف عبداهلل بف عمر
. عصفكر بابف المعركؼ
 كخمسمائة كتسعيف سبعة عاـ األندلس بالد مف اشبيمية في عصفكر ابف كلد
 كاألدب، العربية عمـك مبادئ فييا كتمقى نشأ، كبيا ،(ىػ597 )المباركة النبكية لميجرة
 تذكر كلـ ،(iii)األندلس في العربية كأئمة عصره عمماء أكابر مف ىـ عمماء أيدم عمى

 كنشأتو كالعممي االجتماعي ككضعيا أسرتو حياة عف شيئان  ترجمتو مصادر
. (iv)األكلى
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 األندلس، في كطاؼ كالدرس، لالشتغاؿ عدة بالد في عصفكر ابفي  تصدل
 في قدمو كرسخت عكده اشتد أف بعد أنو: لو المترجمكف كيذكر عممائيا، عف كأخذ
 ككاف منو، كيفيدكف عنو كيأخذكف طالبو، فييا يدرس كبيرة حمقة لو صارت النحك
 فأقرأ ذلؾ، مف يمؿ ال المطالعة، عمى الناس أصبر ككاف اشبيمية، في ذلؾ بداية
 يكف لـ أنو ترجمتو مظاف كتذكر كمرسية، كلكرقة، كمالقة، كشريش، باشبيمية، النحك
 في نفعو كعـ الطمبة عميو فأقبمت ذلؾ، لغير تأىَّؿ كال النحك، غير عنو يؤخذ ما عنده
 ككاف الكتب، فييا كصنؼ كالجزكلية سيبكيو كتاب عمى تقاييده بيا كأممى البالد
: مترجمكه يقكؿ كما ككاف قصيرة، مدة بتكنس كأقاـ كتكنس، األندلس بيف يتنقؿ

 إليو أشار فقد زمانو بامراء عصفكر ابف كاتصؿ (v)(زمانو في العربية لكاء حامؿ)
. (vi)المقٌرب بتأليؼ ىػ،647 سنة تكفي كتكنس أفريقية صاحب زكريا أبك األمير
: وفاته

 عمييا، مات التي كالصكرة عصفكر، ابف كفاة في كالعمماء المؤرخكف اختمؼ
 سنة يحدد أف غير مف كستمائة السبعيف عشر في بتكنس تكفي أنو الغبريني فذكر
 شاكر ابف ككافقو كستمائة، كتسعيف ست سنة في كفاتو أف الذىبي كيذكر الكفاة،
 العماد كابف( ىػ696 أك ىػ693 )سنة تكفي أنو قاؿ إذ قكليو أحد في الكتبي
. (vii)الحنبمي

 المقٌرب كتابو منيا كاالدب، النحك في االثار مف جممة عصفكر ابف ترؾ
 كصيتان  رفيعة، شيرة أصاب كقد عصفكر، ابف آثار أىـ مف كىك بحثنا، مكضع
 كأظير كالتعميؽ، كالتيذيب بالشرح كتناكلكه حميدة، عناية النحاة بو كعيني بعيدان،
: منيا فذكر كمختصرات، شركحان  لو كضع الذم األندلسي، حياف أبك ىؤالء
 المقرب تقريب .1
 بو اختصر الذم( التقريب )لكتابو شرح كىك: التقريب تمثيؿ في التدريب .2

 .المقرَّب
 .(viii)نفسو عصفكر البف النحك في المقٌرب مثاؿ .3

 
 : النحوية الشواهد وظيفة
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 كما النٍحكً  ركحي  ىي التي النحكية بالشكاىد كبيرةن  عنايةن  جميعان  النحكيكف ييعني
 ىذه إلى يمجأكف فالنحاةي  كتثبيتيا، القكاعدً  تأصيؿً  في أىميةو  مف ليا لما كذلؾى  يقاؿ،

 الدليؿ كتمثؿ حجتيـ، كىي ،إليو يذىبكف ما صحة عمى الدليؿي  ىي ألنَّيا الشكاىًد؛
 يأتي ذلؾ ككؿ ما، قاعدةو  ىدـ أك ردِّه أك رأم تقرير أك أيضا نحكم حكـ اثبات عمى

 كىذا أجميا، مف الشاىدي  يأتي التي العمة ىي أك كظائفو، كىي عميو الكاحد الشاىد
، شاىدي  ييسمَّى لذلؾ يأتي الذم الشاىد  كىك الشكاىد، ىذه مف آخري  نكعه  كىناؾ استدالؿو

 حتَّى أك تمثيؿو  أك آخرى  شيادو  لبياف يأتي الذم كىك رأيي، في (بياف شاىد)بػ يدعى ما
 ما كىناؾ ًمٍنيىا، المخرَّجي  فيناؾ االستشياد، لغرض ًبيىا يؤتى الشكاىد كؿُّل  فميس تخريج،
. فقط لمتمثيؿ يأتي

 فيو أتى الًذم النصِّ  بمعرفة التمثيؿ كشاىدً  االستدالؿ شاىد بيف التمييزي  كيمكف
 ىك بحثنا في النكعيف ىذيف مف ييمنا كما النحكم، الكالـ في السياؽ معرفةً  أم الشاىد،
 الًَّتي الكظائؼ كأبرزي  النحكية، الدراسة في متعددةن  كظائؼى  يشمؿ الَّذم االستدالؿ شاىدي 
: ىي عيصفكر ابفً  عند الشاىدي  ًبيىا جاء

ثباتييا النحكية القكاعد تكثيؽي  .1  .كا 
 .أيخرل عمىى نحكية قاعدةو  ترجيحي  .2
 .نحكم حكـو  بيافي  .3
 .األمريف جكازي  .4
ثباتها النحوية القواعد توثيق .1  :وا 

 الكظائؼً  بيف مف كأبرزىىا عيصفكر ابفً  عند النحكمُّل  الشاىدي  يؤدييا كظيفةو  أىَـّ  إفَّ 
 بعضه  يأتي كفيما فيو، األكسعي  الحضكري  ليا ككاف النحكية، القكاعدً  تكثيؽي  ىي األيخرل

: ذلؾى  عمى األمثمةً  مف
 :اعتراضية بجمل والموصوف الصفة بين الفصل -أ

  حئچ :تعالى قكلو كىك ىذا، عمى شاىدا (النعت) باب في عيصفكر ابفي  أكردى 
اةي، أثبتو ممَّا كىذا ،(ٕٔ: الكاقعة)چمئىئيئجبحب  أف اعمـ" (:ىػ392ت)جني ابف يقكؿ إذٍ  النُّلحى

 كىك الكالـ، كمنثكرً  الشعرً  كفصيح القرآف في جاء قد كثيره  العمـ ىذا مف القبيؿ ىذا
 بو يعترض أفٍ  عندىـ يستكثر كال عمييـ يشنع ال فمذلؾ التأكيد مجرل العرب عند جار
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 أك شاذا إال بغيره فيو الفصؿي  يجكز ال ممَّا ذلؾ كغير كخبره كالمبتدأ كفاعمو، الفعؿ بيف
چجبيئىئمئحئجئڈڈٌٍچ:كتعالى سبحانو اهلل قاؿ متأكَّال،

 

(ix)( الكاقعة :ٕٓ – ٕٕ) ، حسفه  كثيره  المُّلغىةً  ىذه في االعتراضي " :كيقكؿ"(x) .
، أجنبيو  بغير كالمتبكع التابع بيف الفصؿي  كاف إفٍ  ىذا كلكف  كمعمكؿً  محضو
 (عمينا)فػ (ْْ: ؽ)چےےۓۓٓہہّْْچ :تعالى قكًلو نحك الكصًؼ،
 معمكؿه  (زيدان )فػ (الشديدي  زيدان  ضربيؾ يعجبني) :نحك المكصكؼً  كمعمكؿً  معمكؿه،

ـى  ضربتي  زيدان ) :نحك كعامًمو ،(ضربؾ) لممكصكؼ  (زيدان )لػ عامؿي  (ضربت)فػ (القائ
پپٹپٱڦڦڦڦپچ:تعالى قكلو نحك المكصكًؼ، عامؿً  كمفسرً  المكصكؼ،

چڃچڤڦڦڦڦچچڤٿٹٹٹٹڤڤٿٹٹٹڤڤڤڤٿٿ

 مفسره  فعؿه  (ىمؾ)فػ (ُٕٔ: النساء)چڌڈڈڍڌڇڇڇڎڎڇڃڃڃچچچچ
 المكصكؼ، عامؿ كمعمكؿً  ،(امرؤه ) ىك كالمكصكؼ (امرؤه ) قبؿى  المقدري  (ىمؾ) لمعامؿ
 عما) فػ (ِٗ – ُٗ: المؤمنكف)چ   چ   چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ چ :تعالى قكلو نحك

 خبريه الذم كالمبتدأ ،(اهلل) ىك كالمكصكؼي  (سبحاف) المكصكؼ لعامؿ معمكؿي  (يصفكف
، فيو ېٴۇۋۋۅۅىىېڭڭڭڭېېۉۉچ:تعالى قكلو نحك المكصكؼي

 ،(َُ: إبراىيـ)چۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېېې
 :نحك كالقسـ كالمتبكع، التابع بيف فصؿ خبره  (قائـ)فػ ،(العاقؿي  قائـه  زيده ) :نحك كالخبرً 

ڇڇڇڃڃچچچچچ:تعالى قكلو نحك القسـ، كجكاب ،(قائـه  العاقؿي  كاهلل زيد)

ڈڈڍڍڇڇڑڑڇڇڍڍڌڌڎڎڳڳڳڳڌڇڎڎڌ

: الكاقعة)چجبيئىئمئحئچ:تعالى قكلو نحك كاالعتراًض، ،(ّ: سبأ)چ
. (xi)(منؾ خيره  زيدا إال أحد جاءني ما) :نحك كاالستثناًء، ،(ٕٔ

 ينقسـ كاالعتراضي  ،(xii)يجكز فال بأجنبي كالمكصكؼ الصفةً  بيف الفصؿي  أما
 أفٍ  كاآلخر التككيد، مجرل جارو  كىك لفائدةو، إال الكالـ في يأتي ال :أحدىما قسميف،

ما منو، كخركجو فيو دخكليو يككف أفٍ  فإما فائدة، لغير الكالـ فيً  يأتي  في ييؤًثرى  أفٍ  كا 
 كمنو لفائدة، الكالـ في يأتي الذم كىك األكؿ، فالقسـ فسادان، معناه كفي نقصا تأليفو
ٱڦڦڦڦپحبجبيئىئمئحئجئڈڈٌٍچ :تعالى قكلو

مئحئچ:تعالى قكلو أحدىما اعتراضاف، الكالـ ىذا ففي ،(ٖٕ – ٕٓ: الكاقعة)چپ

 بمكاقع أقسـ فال) ىك الذم القسـ بيف، كذلؾ اعتراضه (6ٕ: الكاقعة)چجبيئىئ
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 أخري  اعتراضه  االعتراض ىذا كفي ،(كريـ لقرآف إنو) :ىك الذم جكابو كبيف ،(النجـك
 لك) :قكلو كىك ،(عظيـ) ىي التي صفتو كبيف ،(قسـ) ىك الذم المكصكؼ بيف

. (xiii)(تعممكف
: الشاعر القيسيقكؿ يقكؿ كما ذلؾ كمف

 جمَّةه  كالحكادث أتاىا ىؿ أال
 

 (xiv)بىٍيقىرا تممىؾى  بف القيسً  امرأ بأفَّ  
 

 كجعميا مثمو بأبياتو  جاء كقد كفاعمو، الفعؿ بيف (جمةه  كالحكادثي ) :بقكًلوً  فاعترض
. (xv)االعتراض مف

  يئ    ىئ     مئ  حئچ :تعالى قكلو في االعتراض في االعتراض كقكع مف مانع كال
 (xvi)(.6ٕ: الكاقعة)چ  جب

 عيصفكر ابفي  أثبتىو ما خالؼ النُّلحاة مف أحدان  – جيدم قدر – بحثتي  فيما أجد كلـ
. جميعا النُّلحاةً  آراءى  يكافؽي  قاعدة مف أثبتو فما قاعدةو، مف

 :مفعوله ونصب المصدر إلى الفاعل إضافة -ب
 إضافة عمى شاىدا (فعمو عمؿ العامؿ المصدر) باب في عيصفكر ابفي  أكرد

: ىك الشاىد كىذا مفعكلو، كنصبً  كخفًضو المصدرً  إلى الفاعؿً 
اءهي  يىٍنتىًظرفى  كقيكؼه  كىيفَّ   قضى
 

اًمر كىكى  أٍمرىهي  غىدىاةو  بضاًحي   (xvii)ضى
 

 بو المفعكؿ ىك (أمره)ك ،(الياء) كىك فاعمو، إلى مضاؼ (قضاء) فالمصدري 
 مضافا يككف أفٍ  إما يخمك ال كالمصدري  ،(أمرىه يقضيى  أف ينتظٍرفى ) :كالتقدير لممصدر،

 مخفكضان  يككف الفاعؿى  فافٌ  الفاعؿ إلى أيضيؼ فإف المفعكؿ، إلى أك الفاعؿ إلى
 بالبيت ككثقيا عصفكر ابفي  أثبتيا قاعدة كىذه منصكبان، بعده المفعكؿي  كيأتي باإلضافة

 بينيما فيصؿ فإف بالمفعكؿ، كفاعمو المصدر بيف ييفصؿ لـ إف ىذا ،(xviii)ذكرنا الذم
 الفصؿى  ذلؾى  يجيزكف كال يمنعكنيا فالبصريكف جكازىا، في مختمؼه  مسألة فيذه بالمفعكؿ

 الجر كحرؼ الظرؼ بغير ذلؾ يجيزكف كالككفيكف الجر، كحرؼً  الظرؼ بغير
 في لكجكدىا الصحيحي  ىك ىذا أفٌ  إلى (ق745 ت) حياف أبك كذىب ،(xix)لمضركرة

. (xx)عديدةو  شكاىد في العرب لساف في كلكجكدىا المتكاترًة، عامرو  ابفً  قراءة
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 كىذا ،(غداةو  بضاحي)بػ (أىمرىهي ) كىك كمعمكلو المصدر بيف فصؿه  البيتً  ىذا كفي
 المصدر بيف الفصؿى  يستمـز ذلؾى  ألفَّ  ؛(كقكؼ)بػ الزمخشرمُّل  منيـ قكـه، تعميقىو مىنعى 
، (أمره) ىك الذَّم كمعمكًلو فاعمو إلى المضاؼً  (قضاءه)  (قضاءه)بػ عمقكه فمذلؾ بأجنبيٍّ

. (xxi)الزمخشرمٌ  عف ىشاـ ابفي  نقمو ما كىذا بأجنبي، بينيما ييفصؿ لئال
 :الفعل إلى (ذو) إضافة _ت

 ىذه إلثبات (تسمـ بذم اذىب) الشاىدى  (اإلضافة) باب في عيصفكر ابفي  أكرد
 فييا كافؽ قد النحكيةي  القاعدةي  كىذه ،(xxii)سكاه آخرى  بشاىدو  يأتً  كلـ النحكيًة، القاعدةً 
 (:األسماء مف األفعاؿ إلى يضاؼ ما) باب في يقكؿ إذ سيبكيو كمنيـ النُّلحاة، جميكرى 

 ،(تسمماف بذم أفعؿ ال)ك ،(تسمـ بذم أفعؿ ال) :قكلو أيضا الفعؿ إلى يضاؼ كممَّا"
 (ذم) كأفٌ  ،(بسالمتؾ أفعؿ ال) :معناه بأفٌ  كذىب ،(xxiii)("تسممكف بذم أفعؿ ال)ك

 عند يسممؾ الذم األمر :أم (الذم) معناىا التي ىي (ذك)فػ ،(xxiv)الفعؿ إلى مضافةه 
. (xxv)سيبكيو

، ىذا أفٌ  إلى مالؾ ابفي  كذىب : ألفيتو ًفي قاؿ لذلؾ نادره
ـى  بذم كاذىب  أتى نادرا تسم

 

 (xxvi)ثبتا فكؿٌّل  كاجمعىفٍ  كثفِّ  
 

: كىي إلييا، غيريىا تضاؼ كال الجممة، إلى تضاؼ أشياءى  ثمانيةً  مف ىي (ذك)ك
  ہ  ہ  ۀ چ :تعالى قكلو نحك ظركًؼ، غير أـ كانت ظركفان  الزماف أسماء :أكالن 

(. ّٓ: المرسالت)چ  ڻ  ڻ  ں  ں چ :تعالى كقكلو ،(ّّ: مريـ)ہچ
(. ُِْ:األنعاـ)چ    ۈئېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ چ :تعالى قكلو نحك (حيث) :ثانيان 
 مثبتان  فعميا المتصرؼ الفعمية الجممة إلى جكازان  كتضاؼ عالمة، بمعنى (آية) :ثالثان 

: قكلو نحك (ما)بػ منفيا أك
 شيعثىا الخٍيؿى  ييقدميكف بآية
 

ا سناًبًكيىا عمى كأفَّ   ميدامى
(xxvii) 

 

. عيصفكر كابفي  سيبكيو مثَّؿ كما (ذك) :رابعان 
(. لىديفٍ ) :خامسان 
(. ريث) :سادسان 
(. قكؿ) لفظ :سابعان 
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 .(xxviii)(قكؿ)ك (قائؿ) لفظ :ثامنان 
 :أخرى عمى قاعدة ترجيح .2

حي  إذ أيخرل عمى نحكيةو  قاعدةو  لترجيح أحيانان  الشاىدً  إيرادي  كيككف  ابفي  يرجِّ
 في النحكيةً  المسائؿ بعضي  يأتي ما كفي ًمٍنيىا، كالصكاب باألخذ جديرا يراه ما عيصفكر

ـى  فييا نرل المقرب كتاب  في أيخرل عمى نحكيةو  قاعدةو  ترجيح في النحكمِّ  الشاىدً  إسيا
 أك (األكلى) أك (األحسف) بمفظ ترجيحاتو عف يعبر عيصفكر فابفي  النحكم، االستعماؿ

: يأتي ما ذلؾ كمف غالبان، ،(كاالختيار)
 :اتصاله من أرجح الضمير انفصال .أ

 إفٍ  "كأخكاتيا كاف" أفَّ  عمى شاىدان  (كأخكاتيا كاف) باب في عيصفكر ابفي  أكرد
: الشاعر بقكؿ ذىًلؾى  عمى كاستشيد انفصاليو، فاألحسفي  ضميران  خبريىا كاف
اؿى  لقد إيَّاهي  كاف لئفٍ   بعدىنا حى
 

يتغيَّري  قد كاإلنسافي  العيدً  عف 
(xxix) 

 

حي  عيصفكر فابفي   مذىبي  كىذا ،(xxx)"االنفصاؿ كاألحسفي " :بقكًلو االنفصاؿ ييرجِّ
، يجيزكف أنيـ إال النُّلحاةً  أغمبً   كسائر ليست األفعاؿى  ىذه أفٌ  سيبكيو كيؤكدي  االتصاؿى

 ليا، إسناديىا يجكز فال المتصمًة، النصبً  لضمائرً  إسنادىا في قكتيا تقكل كال االفعاؿً 
 ىذه تستحكـ كلـ قميمةه، كانو" ألفَّ  (إياه كاف) نقكؿ بؿ (كانو) نقكؿ ال أنَّوي  إلى كيذىب
. (xxxi)"كانؾ كال كليسني كانني تقكؿ ال ىينا الحركؼ

 الضمير فييا يأتي التي المكاضعى  الزجاج لجمؿ شرحو في عصفكر ابف كذكر
 يككفى  أفٍ  ىك كاالنفصاؿي  االتصاؿي  فييا يجكز التي كالمكاضعي " :فيقكؿ كمنفصالن، متصال
 يككفى  أك االنفصاًؿ، مف أحسفي  فيو كاالتصاؿي  (أعطيت) لباب ثانيا مفعكال الضميري 
 مضافا مصدرا أك ،(كاف)لػ خبرا أك ،(أعممتي ) لباب ثالثا أك (ظننت) لباب ثانيا مفعكالن 
 كاالنفصاؿي  إياه، ضربؾ كمف ضربكو، مف عجبتي  زيده  :قكلؾ نحك فاعؿ، مضمرو  إلى
. (xxxii)"الضمائر في استحكاميا لعمةً  االتصاؿً  مف أحسفي  ىذا جميع في

 لشبيو انفصاليو يمتنع أفٍ  حؽه  ككاف" :يقكؿ إذٍ  االنفصاؿ، اختار مالؾ ابف أفٌ  إال
، نيقؿى  كلكنو ،(ضربتو) بياء  يجب بما الشبو أحدىما :لكجييف راجحا االتصاؿي  كبقي فقيبؿى

ذا اتصاليو،  إال يردٍ  لـ االنفصاؿ أفٌ  :الثاني الترجيح، مف أقؿ فال الكجكب في يساكه لـ كا 
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 لعمر كسمـ عميو اهلل صمى النبي كقكؿ النثًر، أفصحً  في كارده  كاالتصاؿي  الشعر، في
مَّطى  فمىفٍ  يىكيٍنوي  إفٍ ) :صياد ابف في عنو اهلل رضي فٍ  عمىٍيًو، تيسى ٍيرى  فال يىكيٍنوي  ال كا   في لؾى  خى
. (xxxiv)("ليسني رجالن  عميو) :العرب بعض ككقكؿ …(xxxiii)(قىٍتًموً 

 :فيقكؿ ضميران، كاف إفٍ  كأخكاًتيا (ظفَّ ) منصكبي ثاني في االنفصاؿى  أيضا كاختار
. (xxxvi)ظنىٍنتيكو :مثؿ ،(xxxv)"أكلى اتصالىو أفَّ  كعندم"

 – كمنفصال متصال الضميري  فييا يأتي التي المكاضعً  مف أفٌ  ىشاـ ابف كيذكر
، لفعؿ معمكال الضمير يككف أف ىك – الجميكر عند أرجحي  الفصؿي  لكف  :كقكلؾ ناسخو
. (xxxvii)الجميكر عند أرجحي  كالثاني ،(إياه حسبتؾ)ك ،(خمتنيو)

، ابف عند أرحجي  الكصؿى  أفٌ  كيذكر  فابف (كاف)لػ خبران  الضميري  كاف إفٍ  أما مالؾو
حٍ  لـ ىشاـ نَّما اآلخر، عمى أحدىما يرجِّ  قكؿي  كىك االتصاؿ، عمى شاىدا بإيراده اكتفى كا 
 االنفصاؿ عمى كشاىدان  ،(xxxviii)"عميوً  تيسمَّطى  فمفٍ  يىكيٍنوي  إفٍ " :كسمـ عميو اهلل صمى النًَّبيٌ 
. (xl)((xxxix)البيت …بعدنا حاؿ لقد إياه كاف لئف) :قكلو كىك

 غيري  كىك قميؿه، االنفصاؿى  أفٌ  أرادى  أنَّوي  منيىا ييفيـي  (فقيًبؿ نيًقؿ) :مالؾً  ابف عبارة ككأف
، . (xli)الزمخشرم يقكؿ كما أكثري  فاالنفصاؿي  صحيحو

 :واحد معمول عمى عاممين تنازع .ب
 عمى أكثر أك عامميف تنازع عمى شاىدان  (اإلعماؿ) باب في عصفكر ابفي  أكرد

  :قكلو كىك كاحد، معمكؿ
ؿٍ  فىمىـٍ  سيًئمتى   طىاًئالن  تيٍعطى  كلـٍ  تىٍبخى

 

ُّـل  كال لىدىٍيؾى  فىٍقره  ال فًسيَّافً    (xlii)ذى
 

،) :كىي عكامؿ، ثالثةي  (طائؿ) كىك المعمكؿ عمى تقدـ فقد ٍؿ، سيئمتى  (تيٍعطى  تىٍبخى
 آخر أك لثاني معمكال (طائال) يككف أفٍ  االختيار مف أفَّ  عمى أكرده الشاىدي  كىذا

 في يعمؿ الذم ىك العكامؿ آخري  يككف أف ترجيح عمى شاىدا بو جاء فقد العكامؿ،
. (xliii)المعمكؿ

 يتقدـ أفٍ  كحقيقتيو النحكييف، عند (التنازع أك اإلعماؿ) باب ييسمَّى الباب كىذا
 عنيما كيتأخر ييشبيو كاسـه  متصرؼه  فعؿه  أك ييشبيانيما، اسماف أك متصرفاف، فعالف
وً  عف عبارة فيك ،(xliv)المعنى حيثي  مف منييما لكؿو  مطمكبه  كىك معمكؿه   إلى عامميف تكجُّل
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، معمكؿو   يطمب (أكرمت)ك ،(ضربت) مف كاحدو  فكؿي  ،(زيدا كأكرمت ضربت) :نحك كاحدو
 مف كاحدو  كؿ إعماؿ جكاز في كالككفييف البصرييف بيف خالؼ كال بالمفعكلية، (زيدا)

 إلى البصريكف فذىب منيـ، األكلى في اختمفكا كلكف الظاىر، االسـ ذلؾ في العامميف
. (xlv)لتقدمو بو أكلى األكَّؿ أف إلى الككفيكف كذىب منو، لقربو بو أكلى الثَّاني أف

 أدلة كذكر البصرييف، مذىب الزجاجي جمؿ شرح كتابو في عصفكر ابف كذىب
 مذىبيـ صحةً  عمى الككفةً  أىؿي  كاحتج" :يقكؿ فيك الككفييف، أدلة كردَّ  ذلؾ في الفريقيف

 يقكم كممَّا الكالـ، أٌكؿً  في كجعمو بو، العرب العتناء باإلعماؿ؛ أكلى المتقدـ بأفٌ 
 عنيما كتأخر طالباف اجتمع متى أنَّوي  العرب كالـ مف كجدنا قد :يقكلكا أف مذىبيـ
 ذلؾ دليؿ منييما لممتقدـ التأثيرى  فإفَّ  المعنى جية مف يطمبو منيما كاحدو  ككؿي  مطمكبه 
ؿً  عمى الجكابى  تبني العربى  فافٌ  اجتمعا، إذا كالشرطي  القسـي   جكاب كتحذؼي  ًمٍنييما األكَّ
ؿً  جكاب لداللة الثَّاني ، يقـ كاهلل زيده  قاـ إفٍ ) :تقكؿ عميًو، األكَّ  زيده  قاـ إفٍ  كاهلل عمركه
 إعماؿ بأف كاحتجكا األكؿ، إعماؿ االختيار يككف أف ينبغي فكذلؾ ،(عمركه  ليقكمىفَّ 
عماؿ ،…الذكر قبؿ اإلضمار إلى يؤدم قد الثاني  ذلؾ، مف شيءو  إلى يؤدم ال األكؿ كا 
 طالباف اجتمع إذا قكلييـ أما فيو، حجةى  ال كمُّلو كىذا أكلى، األكؿ إعماؿي  كاف فمذلؾ
 عمى مسمَّـو  فغيري  منييما، لممتقدـ المطمكبى  تجعؿي  العربى  فإف مطمكبه  عنيما كتأخر

 كاآلخري  عامالن  أحديىما كاف أك عامميف غيرً  أك عامميف يككنا أفٍ  يخمك ال بؿ اإلطالؽ،
 فإفٌ  عامالف طالباف اجتمع إذا كأما ذكركا، ما عمى األمري  يككفي  فربما كذلؾ، ليس

 ،(إف) عامالف تقدمو (يقـ)فػ ،(عمركه  يقـ زيده  يقـ لـ إف) :نحك منيما، لممتأخر المعمكؿ
 فعؿ جزمت إذا الشرط أداةى  أفَّ  بدليؿ (لـ) كىك المتأخري  ىك إنَّما فيو يعمؿ كالذم (لـ)ك

 في إال ذلؾى  يكجد ال بؿ المفظ، في مجزكـو  غيرى  الجكابً  استعماؿ يفتح فإنَّوي  الشرط
: قكلو نحك كذلؾً  شعرو  ضركرةً 

 منو كنتي  بشيءو  يكدني مف
 

 (xlvi)كالكريد حمًقو بيف كالشجا 
 

 يجكز ال أفٍ  لكجبى  (إفٍ )بػ مجزكما (عمركه  يقـ زيد يقـ لـ إفٍ ) ًمفٍ  (يقـك) كاف فمك
 العرب كالـ مف كككنيو الكالـ، نادر في أك الشعر في إال ماضو  فعؿه  الجكاب في

 لحظكا قد كانكا إذا بؿ لو، لمجاكرتيا (إفٍ ) دكف (لـ) الجاـز أف عمى دليؿه  الفصيح
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 عمى (خربا) فجٌركا ،(خربو  ضبٍّ  جحري  ىذا) :قكليـ مثؿً  في المعنى فسادً  مع المجاكرة
، ىك إنَّما الحقيقة في الخربى  أفٌ  مع (ضب)لػ صفةه  أنَّوي   يمحظكا أفٍ  فاألحرل الجيٍحري

 مف المسائؿ بعض في الثاني إعماؿ إليو يؤدم ما كأما المعنى، صالح مع المجاكرة
 تعالى، اهلل شاء إفٍ  بعدي  ييبىيَّف ما عمى الصحيح كىك مذىبنا، عمى الذكر قبؿ اإلضمار

 أجنبية بجممة كالمعمكؿ العامؿ بيف الفصؿ مف األكَّؿ إعماؿ إليو يؤدم ما مقابمتو ففي
 لتداخؿ الباب ىذا في إال األبكاب مف باب في يجكز ال كذلؾ المسائؿ، جميع في

 قميؿ في يجكز ما إلى المسائؿً  بعض في يؤدم فما المعمكؿ، في كاشتراكيما الجممتيف
 مف باب في يجكز ال ما إلى المسائؿ جميع في يؤدم ممَّا أكلى العرب كالـ مف

 الثاني بإعماؿ كرد إنَّما السماع أكثر فإف كأيضا خاصةن، الباب ىذا في إال األبكاب،
جتجثيتىتيبختحتجتيبىبمبخبحبجبچ:تعالى اهلل قاؿ القرآف نزؿ كعميو

 كاف فمك ،(أيفرغ)بػ منصكبه  (قطرا)فػ (ٔٗ: الكيؼ)چجخمحجحمجحجيثىث
 ،(ُٗ: الحاقة)چ   ڻ  ں  ں چ:تعالى اهلل كقاؿ (عميو أيفرغو) :لكاف (آتكني)بػ منصكبا

 بما فثبت ،(كتابيو اقرأكه) لكاف ،(ىاـؤ)بػ منصكبا كاف كلك (اقرؤكا)بػ منصكبه  (كتابيو)فػ
 إعماؿي  يجكز أنَّوي  ثبت فإذف …جائزه  األكؿ إعماؿ كأفٌ  الثاني إعماؿي  االختيار أفٌ  ذكرنا
فٍ  الباب، ىذا في كالثَّاني األكؿ . (xlvii)"تقدـ كما الثَّاني إعماؿى  االختياري  كاف كا 

 العامميف مف األقرب األكؿ كعمى" :فيقكؿ الفريقيف، عند ذلؾ عمة السيكطي كيذكر
 الفصؿ مف كسالمتو لقربو البصرية عند االسبؽ مف االسـ في بالعمؿ أحؽ العكامؿ أك
 عمى مضمره تقديـ مف كلسالمتو لسبقو أحؽ الككفية عند كاألسبؽي  كمعمكلو، العامؿ بيف

. (xlviii)"مفسره
 :نحوي حكم بيان .3

 حريصان  ككاف كتابو، في كثَّقيا التي النحكية األحكاـ مف طائفةن  عصفكر ابف أكرد
 يكتفي ال ككاف األحكاـ، مف آخره إلى ندرةو  أك كثرةو  أك قمَّةو  مف النحكم الحكـ ذكر عمى
، أك قميؿه، ذلؾى  أفٌ  يذكر كاف بؿ ما، مسألة عمى الشاىد بذكر  شاذٌّل، أك مطرده، أك كثيره
: مٍنيا بعضه  يأتي كفيما مسمكعه، أك

 :النداء لحرف الفعل مباشرة .أ
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 كىك مستكحشه  النداء لحرؼ الفعؿ مباشرة أف عمى شاىدا عصفكر ابف أكرد
: ىك الشاىد كىذا ،(xlix)قميؿ
 (l)سنجاؿً  غارةً  قبؿى  اسقياني يا أال

 

  كاجياؿ باكراتو  منايا كقبؿ 
 

 مستكحش كىك الفعؿ عمى دخمت قد (يا) أفٌ  كىك عصفكر، ابفي  ذكره ما ىذا
، حرؼ ىي (يا) بأف كقاؿ كقميؿ،  عصفكر ابف لكف ،(li)كالمو مف يفيـ ما فيذا نداءو
ؿي  ف" :كيقكؿ (الجمؿ شرح) كتابو في المسألة يفصِّ  ما عمى دخؿ قد النداء حرؼي  كجد كا 

 المنادل أف إلى ذىب مف منيـ :قكالف ذلؾ في فممنحكييف كالحرؼ كالفعؿ نداؤه يصح ال
 يرجح فيك ،(lii)"األحسفي  كىك لمنداء، ال لمتنبيو الحرؼ أف إلى ذىب مف كمنيـ محذكؼ،
، ىشاـو  ابفي  كذكر التنبيو،  أك دعاءه  (يا) كلي إذا بأنو قاؿ مالؾ ابف أفٌ  أيضا كذكر ذلؾى

ال قبميما، النداء كقكع لكثرة لمنداء فيي أمره  . (liii)لمتنبيو فيي كا 
 في تراىا أال فتنبيو، (يا) كأما" :يقكؿ فسيبكيو ذلؾ، في سيبكيو عصفكر ابف ككافؽ

: الشماخ كىك الشاعر قاؿ المأمكر، تنبوي  كأنؾ األمر كفي النداء
 ،(الكمـ عميو يككف ما عدة) باب في ذلؾ كذكر ،(liv)"البيت …اسقياني يا أال 
 كالـ في مكجكد التركيب ىذا أف ذكر أف بعد فيقكؿ أيضان، ذلؾ إلى حياف أبك كذىب
 لمنداء، فيو (يا) ليست العرب عف الكارد التركيب ىذا مثؿ أف إليو أذىب كالذم" :العرب
 في العامؿ الفعؿ حيذؼ قد ألنو حذفو؛ يجكز ال عندم المنادل ألفَّ  المنادل؛ كحيذؼ
 النداء جممة حذؼي  ذلؾ في لكاف المنادل حذفنا كلك لحذفو، فاعمو كانحذؼ النداء،
 التراكيب تمؾ في عندم (يا)فػ …كبيرا إخالال ذلؾ فكاف المنادم، كىك متعمقو كحذؼ
 في المبالغة كلقصد الحرفيف، الختالؼ ذلؾ كجاز لمتنبيو، التي (أال) بو أيكدً  تنبيو حرؼي 
. (lvi)لمتنبيو تككف أف الحمبي السميفي  كرجَّح ،(lv)"التككيد
 كتابو في نداءو  حرؼ (يا) أف إلى ذىب أنو عصفكر ابف كالـ مف الحظ كالذم 

 لمجرد تأتي الحقيقة في (يا)فػ الجمؿ، شرح كتابو في تنبيو حرؼي  أنيا إلى كذىب المقرَّب
 بأٌنو كذكر ،(الداني الجنى) كتابو في المرادمُّل  ذكره ما كىك لمنداء كتأتي فقط، التنبيو

، . (lvii)التنبيوي  :أم الصحيحي
 :الوصل حالة (أيّ )كـ ُتعرب االستفهامية (مَمنْن ) .ب
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 الكصؿ، حالةى  معربةن  تككف االستفيامية (مىفٍ ) أف عمى شاىدا عصفكر ابف أكرد
نَّما فقط، الشاىد بذكر يكتؼ كلـ االستفيامية، (أمٌ ) تعرب كما ، ذلؾ بأفى  قاؿ كا   كال نادره

: ىك الشاىد كىذا ،(lviii)أيضان  كسماعي عميو يقاسي 
 أنتـ؟ منكفى  :فقمتي  نارم، أتكا
 

، :فقالكا   (lix)ظالما عمكا :قمت الجفُّل
 

 بيا فيحكي (مف) ييعربي  العرب بعض أف حكى سيبكيو شيخ يكنس أف كذكر
. (lx)(أم)بػ ييحكى كما النكرات

 فيقاؿ الحجاز، أىؿ لغة في كالكنى األعالـ بيا ييحكى (مف) أفٌ  العيف في كجاء
. (lxi)البيت ……نارم أتكا :قاؿ لمجميع، كمنكف لالثنيف، كمناف لمكاحد، منك :الرفع في

 عف مستفيما كنت إذا مىفٍ ) باب في قكلو مف يتضح ذلؾ في سيبكيو كمذىب
 :قكلؾ كذلؾ (أيا) تثني كما رجميف، رايتي  :قمت إذا (مف) تثني أنؾ اعمـ" :فيقكؿ (نكرة
 أييف، :تقكؿ كما منيف، :قمت رجال كأتاني أيَّيف، تقكؿ كما منيف، :فتقكؿ رجميف، رأيتي 
فٍ   لمكاحد فتى يا مىفٍ  :قاؿ كصؿ فإفٍ  أيَّةن، :تقكؿ كما مىنىٍو، :قمت امرأة، رأيت :قاؿ كا 

 في أما الكصؿ، ال الكقؼ حالة (منكف) أجاز فقد مذىبيو، ىك ىذا (lxii)"كالجمع كاالثنيف
 عمى (منو) قياس مف يكنس شيخيو إليو ذىب ما استبعد بعدما قاؿ فقد الكصؿ، حالة

نَّما بعيده، كىذا" (:أية)  :بعدي  ييسمع لـ ثـ شعر في مرةن  قالو شاعر قكؿ عمى ىذا يجكز كا 
. (lxiii)"البيت ……نارم أتكا

 بو تكمـ ال بعيد كىذا منا، مفه  ضرب :يقكؿ إعرابيان  سمع أنو يكنسي  كزعـ" :يقكؿ ثـ
، ناس منيـ يستعممو كال العرب  كؿ ىذا يقبؿي  ال :يقكؿ ذكرىا إذا يكنسي  ككاف كثيره
 تككف أنيا ذلؾى  كحاصؿ لمجمع، (منكف)ك لممفرد، (مفه ) أفَّ  كالمو مف فيفيـ ،(lxiv)"أحدو 

 كلـ شاعره  مرة قالو (منكف) إفٌ  كقاؿ لممفرد، تككفي  أنيا أنكر قد فيك ،(أم)كػ معربةن 
. الكصؿ حالة في كىذا المفرد، في أنكرىا ما مثؿ ينكٍرىا، كلـ بعدي، ييسمع

 ذلؾ كليس بالعالمة، يصؿ أف جاز شاعره  اضطر فإف" (:منكف) في المبرد كيقكؿ
 حسنة غير كىي الضركرة، مف يعدىا فيك ،(lxv)"البيت …نارم أتكا :الشاعر قاؿ حسنا،
. عنده
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 ذلؾ العكبرمُّل  كعدَّ  ،(lxvi)البيت في الكصؿ حالة الشاذ مف ذلؾ الزمخشرم كعدَّ 
. (lxvii)أيضا الكصؿً  حالة شعرية ضركرةن 

ف" :يقكؿ إذ الشاذ، مف مالؾ ابف كعدىا  في لفظيا في حكي (مف)بػ عنو سيئؿ كا 
 :قاؿ كلمف منك؟ :رجؿ لقيني :قاؿ لمف كقكلؾ بإشباع الحركات مف لو ما خاصة الكقؼ
 أك مىنىوٍ  :امرأة رأيت :قاؿ لمف كتقكؿ مني؟ :برجؿ مررت :قاؿ لكمف منا؟ :رجال رأيت
 رأيت :قاؿ كلمف منيف؟ :رجاال رأيت :قاؿ كلمف منىٍيف؟ :رجميف رأيت قاؿ كلمف مىنىٍت؟
 يا مف :قمت كصمتى  فإف مىنات؟ :نساءان  رأيت :قاؿ كلمف  مىنىتىيف؟ أك مٍنتىيف؟ :امرأتيف
 ……نارم أتكا) :الشاعر قكؿ كفي كالتأنيث، كالتذكير كالجمع كالتثنية اإلفراد في فتى؟
، غيرى  مقدَّران  حكى أنَّوي  :أحدىما :كجييف مف شذكذه  ،(البيت  أثبتى  أنَّوي  :كالثَّاني مذككرو

. (lxviii)"الكقؼ في إال تثبيتى  أال كحقُّليا الكصؿ، في العالمةى 
 :سماعا جر حرف بغير ثانٍن  مفعول إلى يصل (دعا) .ت

 عمى تدخؿ أفعاالن  ىناؾ أفٌ  (المتعدية األفعاؿ) باب في عصفكر ابف ذكر
 بنفسو، مفعكليو إلى يصؿ منيىا قسـه  األفعاؿ كىذه كخبران  مبتدءنا أصمييما ليس مفعكليف

لى بنفسو أحدىما إلى يصؿ كقسـه  درىما، زيدا أعطيت :مثؿ  كىك الجر، بحرؼ اآلخرً  كا 
 نحك الجر، حركؼ مف حرؼ معنى عمى ألحدىما طمبو أفَّ  إال مفعكليف يطمب فعؿ كؿُّل 

 المفعكليف أحد إلى تصؿ التي األفعاؿ ىذه مف أف كذكر زيدا، الرجاؿ مف اخترت :قكلؾ
 كال" :فيقكؿ عنده، يجكز ال ىذا لكف جر، حرؼ بغير إلييما تصؿ أفعاالن  جر بحرؼ
 :فيو ذلؾ سمع كممَّا سيمع، فيما إال بنفسو إلييما الفعؿ ككصكؿي  الجر حرؼ حذؼي  يجكز

  :قاؿ ،(سمَّى بمعنى كدعا ككنَّى، كسمَّى، كأمر، كاستغفر، اختار،)
ُّـل  أخاىا دعتني  أكيفٍ  كلـ عمركو  أ

 

 (lxix)بمىبافً  ليا أرضعٍ  كلـ أخاىا 
 

، بأنو ذلؾ عمى حكـ قد فيك كاضح ككالميو ،(lxx)"أخاىا سمَّتني :أم  سماعيٌّل
 متعديا األفعاؿ ىذه مف كاف ما أنو ييعمـ أف كينبغي " :الجمؿ شرح كتابو في كيقكؿ
 مع إال بنفسو إليو الفعؿ ككصكؿ مفعكلو، مف الجر حرؼ حذؼ يجكز ال جر بحرؼ

 (كأفٍ  أفَّ ) لطكؿ كذلؾ زيد، قائـه  أفٍ  كعجبت قائـ، أنؾ عجبت :نحك (أفٍ )ك (أفَّ )
 عمييا، يقاس كال تيحفظ مسمكعةو  أفعاؿو  في أك التخفيؼ، يستدعي كالطكؿي  بالصمة،
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 تريد الخير، أمرتؾ :تقكؿ (كأمر سمى، بمعنى ككنى كسمَّى، كاستغفر، اختار،) :كىي
ېېٴۇۋۋچ:تعالى اهلل قاؿ الرجاؿ، مف تريد زيدا، الرجاؿ اخترت :كتقكؿ …بالخير

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىىىېېېېۅۅ

 مف :معناه ،(ُٓٓ: األعراؼ)چمبخبحبجبيئىئمئحئجئٍڈڈٌىئىئىئ
ف بذلؾ، سمتني :أم بأخييا، دعتني :يقكؿ أف الشاعر أراد أنَّو كيقكؿ ،(lxxi)"قكمو  كا 
 :أم زيدا، دعكت :مثؿ كاحدا، مفعكال يتجاكز لـ االستدعاء مف الفعؿ أردت

. (lxxii)استدعيتو
 بغير مفعكليف إلى تتجاكز (سمَّى) بمعنى التي (دعا) أف ذكر أف بعد سيبكيو لكف

ائىىىىېېېېۅېېٴۇۋۋۅچ:تعالى قكلو ذلؾ مف كجعؿ جر حرؼ

مئحئجئٍڈڈٌىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 إلى تصؿ التي األفعاؿ لتمؾ شكاىد كذكر ، (ُٓٓ: األعراؼ)چمبخبحبجبيئىئ
 لكف بالحرؼ تصؿ األصؿ في بأنيا قاؿ ،(دعا) كمنيا الحرؼ، غير مف مفاعمييا
 غير مف عممت التي األفعاؿ ىذه كليست :كيقكؿ الفعؿ عمؿ الجر حرؼ حذفكا عندما
. (lxxiii)سماعية أنيا يقؿ كلـ جميعان  كالميـ في أكثر الحرؼ

 ىذه كصكؿ كىك األسمكب ىذا أف يذكركا كلـ ذلؾ، أجازكا النحكييف كأغمبي 
 :اآلية تفسير في يقكؿ الفراءي  فيذا عميو، يقاس ال سماعيٌّل  بنفسيا مفاعيميا إلى األفعاؿ

نما رجال، سبعيف منيـ اختار :التفسير كجاء"  طرحت إذ عمييـ الفعؿ كقكع استيجيز كا 
، خيري  ىؤالء :قكلؾ مف مأخكذ ألنو ؛(مف) ، مف كخيره  القـك  االضافةي  جازت فمما القـك

 منكـ كاخترت رجال، اخترتيكـ :يقكلكا أف استجازكا المعنى يتغير كلـ (مفً ) مكاف
. (lxxiv)"رجال

 كأجاز (lxxv)"الفعؿي  عمؿ (ًمفٍ ) نيًزعى  فمما قكمو، مف اختار أم" :يقكؿ األخفش كىذا
. (lxxvi)أيضان  المبرد ذلؾ

 يتعدل الذم الفعؿ باب تحت األفعاؿ ىذه كجعؿ السراج بف بكر أبك ذلؾ كأجاز
 حرؼ غير مف إلييما تتعدل األفعاؿ ىذه أفٌ  يذكر النحاس كىذا ،(lxxvii)مفعكليف إلى
 إلى تتعدل األفعاؿ ىذه أفٌ  ذكر عندما ىشاـ كابف ،(lxxix)أيضا كالعكبرمُّل  ،(lxxviii)الجر

حى  أفٍ  غير مف بغيره كتارةن  الجر، بحر تارةن  مفاعيميا  أبا أفٌ  إال ،(lxxx)الكجييف أحدى  يرجِّ
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 في كزاد السماع، عمى مقصكر ذلؾ بأف كقاؿ عصفكر ابف شيخو مع ذىب حياف
. (lxxxi)(كصدَّؽ زكَّج) :األفعاؿ
 :احدهما أو األمرين جواز .4

 مف كجيا تبيف الشكاىد ىذه ككانت نحكية مسائؿ عمى شكاىد عصفكر ابف أكرد
 غير مف عميو كالشاىد الكجو ىذا يذكر ككاف المسألة، ىذه عمييا تأتي التي الكجكه
فٍ  يجكز،) :بقكًلوً  ذلؾ عف يعٌبري  ما غالبان  ككاف اآلخر عمى أحدىما ترجيح  ،(شئت كا 
: يأتي ما المسائؿ ىذه كمف
 :النداء حرف حذف .أ

 كابقاء النداء حرؼ حذؼ جكاز عمى الكريـ القرآف مف شاىدان  عصفكر ابف أكرد
ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئچ:تعالى قكلو ىك الشاىد كىذا المنادل،

 غير أك عمييا مقبال نكرة أك إشارة اسـ المنادل يككف أف إال ،(ِٗ: يكسؼ)چ
. (lxxxii)مقبؿ

 يككف أف يجكز ال اسـ كؿ مع النداء حرؼ تحذؼ أف يجكز" :جني ابفي  كيقكؿ
 رجؿه  :تقكؿ كال أقبؿ، زيده  أييا يا :تقكؿ أف يجكز ال ألنَّو أقبؿ، زيده  :تقكؿ (أم)لػ كصفا
. (lxxxiii)"أقبؿ

، النداء حذؼ أفٌ  الغالييني الشيخ كيذىب  في جاء كقد (يا) بالحرؼ كيقصدي  كثيره
ېٴۇۋۋۅۅىېےۓۓڭڭڭڭېېۉۉچ:تعالى قكلو الكريـ القرآف

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىىېېېې

ۓۓڭڭڭڭېېۉۉېېٴۇچ:تعالى كقكلو ،(ُّْ: األعراؼ)چىئ

 (lxxxiv).(َُ: المنافقكف)چۋۋۅۅىىېې
 :نحك الضمير، مع كال ،(كازيداه) :نحك المندكب، مع النداء حرؼ حذؼ يجكز كال

 منو المتعجب كالمنادل ،(لزيد يا) :نحك المستغاث، مع كال ،(كفيتؾ قد إياؾ يا)
. (lxxxv)الجنس اسـ مع ككذا قميؿه  اإلشارة اسـ مع كالحذؼ البعيد، كالمنادل

 :مؤنث عن به كنى فاعمهما كان إن التأنيث عالمة (وبئس نعم،) إلحاق .ب
 عالمة ألحقتيما مؤنث عف بو كني قد المذكر كاف فإف" :عصفكر ابف يقكؿ

 عف كنايةه  ىنا البمد ألف ؛(البمد نعمت الدار ىذه) :قكلؾ نحك شئت، إف التأنيث
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 يضعؼ أك يرجح أف غير مف الكجو ىذا ليبيف ذلؾ عمى بشاىدو  كجاء ،(lxxxvi)"الدار
  :كىك أحدىما،

 مجفرةه  ثبجاء عيطؿ حيرةه  أك
 

 زكرؽ نعمت الزكر دعائـ 
 (lxxxvii)البمد
 

. مؤنث ىي التي الحرة عف بو كني لما العالمة كألحؽ مذكر، (الزكرؽ)فػ
، تؤنثي  (نعـ) أفَّ  كاعمـ" :قكلو في يتضح ذلؾ في سيبكيو كمذىب  كذلؾ كتذكَّري

فٍ  المرأة، نعمت :قكلؾ  في كالحذؼ المرأةي، ذىب :قالكا كما المرأةي، نعـ :قمت شئتى  كا 
. (lxxxviii)"أكثر نعمت

 ألفَّ  كذلؾ اسميف، ال فعميف (كبئس نعـ) يىعيدُّل  أنَّوي  عصفكر ابف كالـ مف كيتضح
 ال الفعؿ عمى تدخؿ كالتاءي  ليما، التاء لحاؽ عمى استدلكا فعالف أنيما إلى ذىبكا الذيف
 أيضان  كاستدلكا يتصرفاف، ال فعالف أنيما إلى ذىبكا فقد البصريكف، ىـ كىؤالء االسـ،
 رجال نعمكا)ك (الزيداف رجميف نعما) :نحك ليما، الضمائر بمحاؽ فعميتيما عمى

 إلى (اإلنصاؼ) كتابو في األنبارمُّل  البركات أبك نسبو ما ىذا ،(الزيدكف
ماميـ البصرييف شيخ لكف ،(lxxxix)البصرييف  تظير ال أنؾ كاعمـ" :يقكؿ سيبكيو كا 

. (xc)"رجاالن  نعمكا :تقكؿ ال نعـ، في المضمريف عالمة
 كحركؼ عمييما، النداء حرؼ بدخكؿ اسميتيما عمى استدلكا فقد الككفيكف أما

 عمى السيري  نعـ)ك ،(النصير نعـ كيا المكلى نعـ يا) :العرب بعض كقكؿ أيضا الجر
. (xci)(العير بئس

ًعؿى  ما قبيؿ مف الفراء عند ذلؾ بأف عصفكر ابف رده كقد  اسما الجمؿ مف جي
. (xcii)التمقيب جية عمى محكيا
 (:لوال) جواب في الالم دخول .ت

 كاف إذا (لك)ك (لكال) جكاب في تدخؿي  الالـ أف عمى شاىدا عصفكر ابف أكرد
 أف غير مف معا األمريف جكَّز قد فيك حذفييا، أيضان  كيجكز ،(ما)بػ منفيا أك مكجبا،
: ىك كالشاىد ،(xciii)اآلخر عمى أحدىما يرجح
 (xciv)عكرم عبتما إذ فيكما ما ببعض  عبتكما الديف كباقي الحياء لكال
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 كىي ،(الكشاؼ) في جاء ما منيا النحاة، عند مختمفة بركايات البيت ىذا كيركم
: قكلو
 عبتيكيما الديف كلكما الحياءي  لكما
 

 (xcv)عكرم عبتيما إذ فيكما ما ببعض 
 

 الشيء امتناع معنى :لمعنييف (ما)ك (لك) مع ركبت (لك") :أف الزمخشرم كيقكؿ
. (xcvi)"التحضيض كمعنى غيره، لكجكد

 كىك آخر، مكضع في يقكؿ لذلؾ أيضان، التحضيض لمعنى تأتي (لكال) أف يريد كىك
ڍڍڇڇڑڑڇڇڍڍڌڌڎڎڳڳڳڳچ:تعالى لقكلو تفسيره

 :كالثانية لكجكد، امتناع حرؼ أم امتناعيةه، :األكلى إف ،(ْٕ: القصص)چ
 تأتياف أنيما النحاة ذلؾ أثبت فقد (لكما) أك (لكال) معاني بصدد كلسنا ،(xcvii)تحضيضية

. (xcviii)لذلؾ
ف" :عصفكر ابف كيقكؿ  االبتداء، إال يميا لـ لكجكد امتناع حرؼ (لكال) كانت كا 

 كيجكز بمعناىا، أك (ما)بػ منفيا أك مكجبا كاف إذا (لك) كجكاب جكابيا في الالـ كتدخؿ
. البيت حذفيا مف كجعؿ ،(xcix)"حذفيا

ـي  كعبارتيو  حذفييا، أيضا كيجكز منفيان، كاف إفٍ  (لكال) جكاب في تدخؿ الالـ بأفٌ  تكًى
، فيو جكابييا كالبيتي  بالبيت، استشيد أنَّوي  بما لكفٍ   يجكز أنو عمى يدؿ ذلؾ فإف مثبته

. الالـ :أم كحذفيا، دخكليا
 كلـ" :كيقكؿ الالـ، دخكؿي  مثبتان  كاف إفٍ  جكابيا في األكثر أفَّ  إلى حياف أبك كذىب

ڦڦڦڦڤڤچ: تعالى قكلو أفٌ  بعضييـ زعـ فيما إال بالالـ، إال مثبتان  القرآف في يجئ

، (لكال) جكاب ،(ِْ: يكسؼ)چڇڇڇڇچڃڃچچچڃچچچچڃ ـى  قيدِّ
 ذلؾ يخيصُّل  النحكييف كبعضي  الـ، بغيرً  العرب كالـ في جاء كقد معو، الـ ال فإنَّو

. (c)"بالشعر
 مثبتا كاف إفٍ  جكابيا في األكثر بأف كقاؿ أيضان، الحمبي السميف ذلؾ إلى كذىب

ڇڇڎڎڌڌڈڈڇچچچچڇچ:تعالى قكلو ذلؾ مف كجعؿى  الالـ، دخكؿي 

، الجكاب الفَّ  الالـ فذكر ،(ْٔ: البقرة)چ . (ci)القميؿ مف البيتى  جعؿى  كقد مثبته
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والتوصيات الخاتمة  

: أبرزىا النتائج مف مجمكعة إلى الباحث تكصؿ البحث نياية في
 غيره بكالـ يستشيد فمـ بو، المحتج العرب بكالـ باالحتجاج عصفكر ابف التزاـ .1

 .كالنثر الشعر في
 .المجيكلة الشعرية الشكاىد إيراد مف أكثر .2
 الشكاىد ليذه أف يذكر أف غير مف ركايتيا في مختمؼ شعرية بشكاىد جاء .3

 .أخرل ركايات
 كجاء الكثير، منيا خرج فقد النحكية، الشكاىد مف ذكر ما بجميع يستشيد لـ .4

 النحكم الباب في منيجو فكاف ضركرة، بأنيا كصفيا لمجرد كثيرة أخرل بشكاىد
 مف القاعدة ىذه خالؼ ما يذكر ثـ عمييا، الشاىد ثـ القاعدة يذكر أف الكاحد
 .ضركرة بانيا يصفيا أك فيخرجيا شكاىد

 السيما منيا، استنبطيا التي قكاعده كراء تسير الفصيحة النصكص جعؿ كأخيران  .5
 .منيجو عمى سار ممف النحاة كمف منو، غريب أمر كىذا القرآف،

: يأتي بما النحكية الشكاىد ىذه دراستو بعد الباحث كيكصي
 يككف فمربما سابقان  منيا مجيكالن  كاف ما الف المجيكلة؛ النحكية الشكاىد دراسة .1

 يتيح كىذا الكثير، الشيء اليـك العربي تراثنا مف طبع فقد مجيكؿ، غير اليـك
 شعرية بشكاىد االتياف االقؿ عمى أك الشكاىد، ىذه لتكثيؽ فرصة لمباحثيف
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ف عمييا، مقيسة  القكاعد تأصيؿ في النحاة منيج خالليا مف فيبيف ذلؾ يكف لـ كا 
 .كدراستيا بركايتيـ المكثكؽ النحاة إلى عزكىا أك مجيكلة، شكاىد عمى

 ليا الشعرية الشكاىد مف الكثير كجدت فقد الشعرية، الشكاىد في الركاية اختالؼ .2
 كانت التي تمؾ كبخاصة الركايات مف النحاة بو استشيد عما مختمفة ركايات
 .متفقة كركاياتيا مختمفة الديكاف في نسخيا

 ليما فالبد قكاعدىـ، تأصيؿ في النحاة اختالؼ محكر تككف تكاد المشكمتاف فياتاف
. ذلؾ في مكسعة دراسة مف

ABSTRACT 

The Benefit of Grammatical Examples In Al-Muqarab Book 

to Ibn Osfor 

Conclusion and Recommendations 
1- Ibn Osfor  followed and committed to the Arab speech's 

reliable examples. He did not cite other works, whether in 

poetry and prose. 

2-  He uses a lot of examples of unknown poetry. 

3- He uses various examples of poetry, not to mention that these 

examples have another narrations. 

4- He did not cite all the grammatical examples mentioned in 

this subject. He uses many others and describes it as a must-used 

examples. His approach in syntax is to mention the rule then the 

examples, and then say what violates this rule of examples or 

separate it or describe it as necessary. 

5- Finally, making the eloquent texts follow these rules by 

which he derived from, especially the Quran 

After studying the grammatical examples , the researcher 

recommends to:  
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1- Study the unknown grammatical examples, because what was 

previously unknown, might be known nowadays. A lot of Arab 

heritage has been printed nowadays, this allows researchers to 

document these examples, or at least come up with reliable 

poetic examples. If not,  by using these examples, the 

grammarians inventing new rules that are based on unknown 

examples or bring them back to  reliable grammarians and to 

study them. 

2- Difference poetic examples in the narrations. It has been 

found a lot of examples of poetry which have different 

narrations cited by the grammarians, especially those which 

were copied in the Diwan of different and agreed upon 

narrations. 

These two problems are almost the center of grammarians 

disagreement, so they need an extensive study. 

                                                           

الهوامش
(i)

إدغبٌعجبط،داسطبدس،:،رذمٍك(ْـ764د)فٕادانٕفٍبد،يذًذثٍشبكشانكزجً،:ٌُظش

،ٔثغٍخانٕعبحفًطجمبدانهغٌٍٍٕٔانُذبح،انذبفظجاللانذ3/109ٌٍ:و1،1974ثٍشٔد،ط

:و1979-ْـ2،1399يذًذأثٕانفضمإثشاٍْى،داسانفكش،ط:،رذمٍك(ْـ911د)انغٍٕطً

،15داسانعهىنهًالٌٍٍ،ثٍشٔد،ط(ْـ1396د)،ٔاألعالو،خٍشانذٌٍانضسكهً،2/210

 .5/27:و2002
(ii)

أدًذعجذانغزبس:،رذمٍك(ْـ696د)انًمشة،عهًثٍيؤيٍ،اثٍعظفٕساالشجٍهً،:ٌُظش

 .4،يمذيخانًذمك،انٓبيش(د.د)انجٕاسئعجذهللاانججٕسي،يطجعخانعبًَ،ثغذاد
(iii)

 .2/210:،ٔثغٍخانٕعبحنهغٍٕط3/110ً:فٕادانٕفٍبد:ٌُظش
(iv)

 .4،ٔيمذيخانًذمك،انٓبيش7:انًمشة:ٌُظش
(v)

،ٔشزسادانزْت2/210:،ٔثغٍخانٕعبحنهغٍٕط110ً-3/109:فٕادانٕفٍبد:ٌُظش

 .331-5/330:نهذُجهً
(vi)

 يمذيخاثٍعظفٕسَفغ43ّ:،ٔانًمشة294-4/293:فٕادانٕفٍبد:ٌُظش
(vii)

،(ْـ748د)انعجشفًخجشيٍغجش،شًظانذٌٍيذًذثٍيذًذثٍعثًبٌانزْجً:ٌُظش

،ٔفٕاد5/292:و2،1984/طالحانذٌٍانًُجذ،يطجعخدكٕيخانكٌٕذ،انكٌٕذ،ط.د:رذمٍك

 .5/330:،ٔشزسادانزْتنهذُجه2/210ً:،ٔثغٍخانٕعبحنهغٍٕط3/110ً:انٕفٍبد
(viii)

 .16:يمذيخانًذمك:انًمشة:ٌُظش
(ix)

 .1/335:انخظبئضالثٍجًُ
(x)

 .1/331:انًظذسانغبثك
(xi)

 .3/84:دبشٍخانظجبٌ:ٌُظش
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(xii)

 .1/171:ششحجًمانضجبجًالثٍُعظفٕس:ٌُظش
(xiii)

 .1/335:انخظبئضالثٍجًُ:ٌُظش
(xiv)

،ٔلذَغجّاليشئانمٍظ،1/335:نىأعشفلبئهّ،ْٕٔيٍشٕاْذاثٍجًُفًانخظبئض

،َٔغج2/211ّ:دٌٕاَّ،َٔغجّأثٕثكشاألَجبسيفًانضاْشنّأٌضبًا:ٌُظش.ٔنىأجذِفًدٌٕاَّ

 .282:انضيخششينّأٌضبًافًانًفظم
(xv)

،(ْـ550َذٕعُخ:د)إٌضبحشٕاْذاإلٌضبح،أثٕعهًانذغٍثٍعجذهللا،انمٍغً،:ٌُظش

:و1،1987/يذًذثٍدًٕدانذعجبًَ،داسانغشةاإلعاليً،ثٍشٔد،ط.د:دساعخٔرذمٍك

1/279-280. 
(xvi)

 .3/62:انجشْبٌنهضسكشً:ٌُظش
(xvii)

 .(عزاحٍة…نٍٓطهٍم):،ٔف177ٍّ:انجٍذيٍانطٌٕم،ْٕٔنهشًبرانزثٍبًَ،دٌٕاَّ
(xviii)

ة:ٌُظش  .143:انًمشَّ
(xix)

 .2/427:االَظبففًيغبئمانخالف:ٌُظش
(xx)

نكثٍشٍةيٍ):،ٔانمشاءحًْلٕنّرعبنى4/231:انجذشانًذٍظألثًدٍبٌ:ٌُظش ٍَ ٔكزنكُصٌِّ

 .ٔلذعجكرخشٌجٓب(أٔالدْىششكبئِٓىانًششكٍٍلزُم
(xxi)

 .،ٔنىأجذرنكفًانكشبف699:يغًُانهجٍتالثٍْشبو:ٌُظش
(xxii)

ة:ٌُظش مَشَّ ًُ  .237:ان
(xxiii)

 .3/118:انكزبةنغٍجٌّٕ
(xxiv)

 .3/118:انًظذسانغبثك:ٌُظش
(xxv)

 .3/118:انًظذسانغبثك:ٌُظش
(xxvi)

 .2/946:ششحانكبفٍخالثٍيبنك
(xxvii)

 .انجٍذيٍانٕافشنىأعشفلبئهّ
(xxviii)

 .551-547:يغُىانهجٍت:ٌُظش
(xxix)

:دٌٕاَّ،ٔلفعهىطجعّٔرظذٍذّ:(ْـ93:د)انجٍذيٍانطٌٕمنعًشثٍأثًسثٍعخ

 .91ص:و1،1934/ثشٍشًٌٕد،انًطجعخانٕطٍُخ،ثٍشٔد،ط
(xxx)

مَشَّة ًُ  .104:ان
(xxxi)

 .2/358:انكزبة
(xxxii)

 .2/107:ششحجًمانضجبجًالثٍعظفٕس
(xxxiii)

 (.إراأعهىانظجًفًبدْمٌظهىعهٍّ:)،ثبة(1289):،سلى1/454:طذٍخانجخبسي
(xxxiv)

 .1/231:ششحانكبفٍخالثٍيبنك
(xxxv)

 .232-1/231:ششحانكبفٍخالثٍيبنك
(xxxvi)

 .1/231:انًظذسانغبثك:ٌُظش
(xxxvii)

 .1/99:أٔضخانًغبنكالثٍْشبو:ٌُظش
(xxxviii)

 .عجكرخشٌجّ
(xxxix)

 .عجكرخشٌجّ
(xl)

 .1/102:أٔضخانًغبنكالثٍْشبو:ٌُظش
(xli)

 .170:انًفظمنهضيخششي:ٌُظش
(xlii)

عهٍََكٔالدًذُ):،ٔف45ٍّ:انجٍذيٍانطٌٕم،ْٕٔنهذطٍئخ،دٌٕاَّ  .(فَِغٍَّبٌالروٌم
(xliii)

ة:ٌُظش  .274:انًمشَّ
(xliv)

 .2/186:أٔضخانًغبنكالثٍْشبو:ٌُظش
(xlv)

-2/157،ٔششحاثٍعمٍمعهىأنفٍخاثٍيبنكك1/83:اإلَظبففًيغبئمانخالف:ٌُظش

160. 
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(xlvi)

:،جًعٔرذمٍك(ْـ41:د)انجٍذيٍانخفٍف،ْٕٔألثًصثٍذانطبئً،دشيهخثٍانًُزس،

 .(يٌٍشدًَثشًءٍة):،ٔف52ٍّ:و1967َٕسيدًٕديانمٍغً،يطجعخانًعبسف،ثغذاد،.د
(xlvii)

 .83-2/80:ششحجًمانضجبجًالثٍعظفٕس
(xlviii)

 .3/118:ًْعانٕٓايعنهغٍٕطً
(xlix)

ة:ٌُظش  .75-74:انًمشَّ
(l)

:،ٔف456ٍّ:انجٍذيٍانطٌٕم،ْٕٔنهشًبرانزثٍبًَ،دٌٕاَّ

 ٔوجبلِثبكشادٍةيُبٌبٔلجمِعُجبلِغبسحلجمأطجذبًٌَبأال
(li)

ة:ٌُظش  .75-74:انًمشَّ
(lii)

 .1/44:ششحجًمانضجبجًالثٍعظفٕس
(liii)

 .489-488:يغًُانهجٍت:ٌُظش
(liv)

 .4/224:انكزبة
(lv)

 .7/66:انجذشانًذٍظألثًدٍبٌ
(lvi)

 .8/601:انذسانًظٌٕنهغًٍٍانذهجً:ٌُظش
(lvii)

 .355:انجُىانذاًَنهًشادي:ٌُظش
(lviii)

ة:ٌُظش  .328:انًمشَّ
(lix)

عهً:،جًعٔرذمٍكٔششح256دٌٕاَّص:(ْـ.ق80:د)انجٍذيٍانٕافشْٕٔنزأثظششا،

بنٍظ:و1،1984/ريانفمبسشبكش،داسانغشةاإلعاليً،ثٍشٔد،ط ًَّ ،لغىيخزهظانُغجخِي

 .يٍشعشَِٔغتإنٍّ
(lx)

ة:ٌُظش  .328:انًمشَّ
(lxi)

 .(يُى)ثبةانٌُٕٔانًٍى:8/390:انعٍٍنهخهٍم:ٌُظش
(lxii)

 .409-2/408:انكزبةنغٍجٌّٕ
(lxiii)

 .411-2/410:انًظذسانغبثك
(lxiv)

 .2/411:انًظذسانغبثك
(lxv)

 .2/307:انًمزضتنهًجشد
(lxvi)

 .188:انًفظمفًطُعخاالعشاةنهضيخششي:ٌُظش
(lxvii)

 .2/138:انهجبةنهعكجشي:ٌُظش
(lxviii)

 .1718-4/1717:ششحانكبفٍخالثٍيبنك
(lxix)

 .1/161:انجٍذيٍانطٌٕم،نىأعثشعهىلبئهّ،ْٕٔفًانكبيمنهًجشد
(lxx)

 .135-134:انًمشَّة
(lxxi)

 .280-1/279:ششحانجًمالثٍعظفٕس
(lxxii)

 .1/282:انًظذسانغبثك:ٌُظش
(lxxiii)

 .38-1/37:انكزبة:ٌُظش
(lxxiv)

 .1/395:يعبًَانمشوٌنهفشاء
(lxxv)

 .279:يعبًَانمشوٌنالخفش
(lxxvi)

 .4/330:انًمزضتنهًجشد:ٌُظش
(lxxvii)

،(ْـ316:د)أثٕثكشيذًذثٍعٓمثٍانغشاجانجغذادي:األطٕلفًانُذٕ:ٌُظش

 .1/178:و3،1988/عجذانذغٍٍانفزهً،يؤعغخانشعبنخ،ثٍشٔد،ط.د:رذمٍك
(lxxviii)

 .4/268:اعشاةانمشوٌنهُذبط:ٌُظش
(lxxix)

 .1/269:انهجبةنهعكجشي:ٌُظش
(lxxx)

 .479:ششحشزٔسانزْتالثٍْشبو:ٌُظش
(lxxxi)

 .4/397:انجذشانًذٍظالثًدٍبٌ:ٌُظش
(lxxxii)

ة:ٌُظش  .194:انًمشَّ
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(lxxxiii)

عًٍخأثًيغهً،داس.د:،رذمٍك(ْـ392:د)انهًعفًانعشثٍخ،أثٕانفزخعثًبٌثٍجًُ

 .80:و1988يجذالٔي،عًبٌ،
(lxxxiv)

 .3/156:جبيعانذسٔطانعشثٍخنهغالًٌٍُ:ٌُظش
(lxxxv)

 .3/156:،ٔجبيعانذسٔطانعشثٍخنهغال257ًٌٍُ-2/256:ششحاثٍعمٍم:ٌُظش
(lxxxvi)

 .72:انًمشَّة
(lxxxvii)

 .72:دٌٕاَّ:انجٍذيٍانجغٍظنزيانشيخ
(lxxxviii)

 .2/178:انكزبة
(lxxxix)

 .97-96:،ٔأعشاسانعشثٍخ1/104،143:اإلَظبف:ٌُظش
(xc)

 .2/179:انكزبة
(xci)

 .96:،ٔأعشاسانعشثٍخ1/103:االَظبف:ٌُظش
(xcii)

 .69:انًمشة:ٌُظش
(xciii)

ة:ٌُظش  .98:انًمشَّ
(xciv)

عضحدغٍ،داس.د:،رذمٍك71،دٌٕاَّص(ْـ37:د)انجٍذيٍانجغٍظ،ألُثًثٍيمجم،

 .(نٕال)،ٔفٍّ:و1995-ْـ1416انششقانعشثً،ثٍشٔد،
(xcv)

 .2/535:انكشبفنهضيخششي
(xcvi)

 .2/535:انًظذسانغبثك
(xcvii)

 .3/422:انكشبفنهضيخششي:ٌُظش
(xcviii)

:،ٔيغًُانهجٍت613-597:انجًُانذاًَنهًشادي:فً(نٕال،ٔنٕيب)يعبًَ:ٌُظشيثال

359-365. 
(xcix)

 .98:انًمشَّة
(c)

 .1/408:انجذشانًذٍظ
(ci)

 .1/411:انذسانًظٌٕ:ٌُظش
 

 والمراجع المصادر

 الكريـ القرآف 
 االنبارم سعيد أبي بف محمد بف عبدالرحمف البركات أبك العربية، أسرار .1

 العممي المجمع مطبكعات البيطار، بيجت محمد: تحقيؽ ،(ىػ577ت)
 (.ت.د )بدمشؽ، العربي

 البغدادم، السراج بف سيؿ بف محمد بكر أبك النحك، في األصكؿ .2
 بيركت، الرسالة، مؤسسة الفتمي، عبدالحسيف.د: تحقيؽ ،(ىػ316ت)
 .ـ1988 ،3/ط

 إسماعيؿ، بف محمد بف أحمد جعفر أبك النحاس، القرآف، إعراب .3
 ،3/ط بيركت، الكتب، عالـ زاىد، غازم زىير. د: تحقيؽ ،(ىػ338ت)

 .ـ1988 – ق1409
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 ،15/ط بيركت، لممالييف، العمـ دار الزركمي، الديف خير االعالـ، .4
 .ـ2002

 أبك كالككفييف، البصرييف النحكييف بيف الخالؼ مسائؿ في االنصاؼ .5
 ،(ىػ577ت )االنبارم سعيد أبي بف محمد بف عبدالرحمف البركات
 (.ت.د )دمشؽ الفكر، دار عبدالحميد، الديف محيي محمد: تحقيؽ

 األنصارم، ىشاـ بف الديف جماؿ مالؾ، ابف ألفية إلى المسالؾ أكضح .6
 الجيؿ، دار عبدالحميد، الديف محيي محمد: تحقيؽ( ىػ761ت)

 .ـ1979 - ىػ1399 ،5/ط بيركت،
 نحك ت )القيسي، عبداهلل بف الحسف عمي أبك اإليضاح، شكاىد إيضاح .7

 دار الدعجاني، حمكد بف محمد. د كتحقيؽ، دراسة ،(ىػ550 سنة
 .ـ1987 ،1/ط بيركت، اإلسالمي، الغرب

 يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد أبكحياف األندلسي، المحيط، البحر .8
 كالشيخ عبدالمكجكد، أحمد عادؿ الشيخ: تحقيؽ ،(ىػ745ت )حياف بف

 - ىػ1422 ،1/ط بيركت، العممية، الكتب دار معكض، محمد عمي
 .ـ2001

 الزركشي عبداهلل بف بيادر بف محمد :القرآف عمـك في البرىاف .9
 بيركت، المعرفة، دار إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد :تحقيؽ ،(ىػ794ت)

 .ىػ1391
 عبدالرحمف الديف جالؿ الحافظ كالنحاة، المغكييف طبقات في الكعاة بغية .10

 الفكر، دار إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد :تحقيؽ ،(ىػ911ت) السيكطي
 .ـ1979 – ق1399 ،2/ط

 عبدالمنعـ.د :كنقحو راجعو الغالييني، مصطفى العربية، الدركس جامع .11
 - ىػ1414 ،28/ط بيركت، صيدا، العصرية، المكتبة منشكرات خفاجة،
 .ـ1993
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 قاسـ بف الحسف المرادم، المعاني، حركؼ في الداني الجني .12
 الكتب دار فاضؿ، نديـ كمحمد قباكة الديف فخر :تحقيؽ ،(ىػ749ت)

 .ـ1992 - ىػ1413 ،1/ط بيركت، العممية،
 شرح بيامش مالؾ ابف ألفية عمى األشمكني شرح عمى الصباف حاشية .13

 طو :تحقيؽ ،(ىػ1206ت) الصباف عمي بف محمد األشمكني،
 (.ت.د) مصر، التكفيقية، المكتبة سعد، عبدالرؤكؼ

 عمي محمد :تحقيؽ ،(ىػ392ت) جني بف عثماف الفتح أبك الخصائص، .14
 (.ت.د) المصرية، الكتب دار العممية، المكتبة النجار،

 المعركؼ يكسؼ بف احمد، المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الدر .15
، القمـ دار، الخراط محمكد أحمد.د: تحقيؽ(، ق756ت)الحمبي بالسميف
  .ـ2003- ق1424، 2ط، دمشؽ

 الشركؽ دار حسف، عزة.د :تحقيؽ ،(ىػ370ت) مقبؿ، بف أيبي ديكاف .16
 .ـ1995 - ىػ1416 بيركت، العربي،

 :كتحقيؽ جمع ،(ىػ41ت) المنذر، بف حرممة الطائي، زبيد أبي ديكاف .17
 .ـ1967 بغداد، المعارؼ، مطبعة القيسي، حمكدم نكرم.د
 دار كطٌماس، حمد :كشرحو بو اعتنى ،(ىػ60ت) الحيطىٍيئة ديكاف .18

 .ـ2005 ،2/ط بيركت، المعرفة،
 اليادم، الديف صالح :كشرحو حققو ،(ىػ22ت) الذبياني الشٌماخ ديكاف .19

 (.ت.د) مصر، المعارؼ، دار
 دار المصطاكم، عبدالرحمف :كشرحو بو اعتنى القيس، امرئ ديكاف .20

 .ـ2004 - ىػ1425 ،2/ط بيركت، المعرفة،
 الفقار ذك عمي :كشرح كتحقيؽ جمع ،(ىػ.ؽ 80ت) شرأ، تأبط ديكاف .21

 .ـ1984 ،1/ط بيركت، اإلسالمي، الغرب دار شاكر،
 دار بسج، حسف أحمد :كشرحو لو قدـ ،(ىػ117ت) الرٌمة ذم ديكاف .22

 .ـ1995 ،1/ط بيركت، العممية، الكتب
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 كتصحيحو، طبعو عمى كقؼ ،(ىػ93ت) ربيعة أبي بف عمر ديكاف .23
 .ـ1934 ،1/ط بيركت، الكطنية، المطبعة يمكت، بشير

 االنبارم، القاسـ بف محمد بكر أبك الناس، كممات معاني في الزاىر .24
 بيركت، الرسالة، مؤسسة الضامف، صالح حاتـ .د :تحقيؽ ،(ىػ328ت)
 .ـ1992 ،1/ط

 محمد بف أحمد بف عبدالحي ذىب، مف اخبار في الذىب شذرات .25
 كمحمكد االرناؤكط عبدالقادر :تحقيؽ ،(ىػ1089ت) الحنبمي، العكرم

 ىػ1406 ،1/ط دمشؽ، كثير، ابف دار االرناؤكط،
 عبداهلل الديف بيا، القضاة قاضي مالؾ، ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح .26

 محيي محمد تحقيؽ ،(ىػ769ت) اليمداني المصرم العقيمي عقيؿ بف
 .ـ1985 - ىػ1405 ،2/ط سكريا، الفكر، دار عبدالحميد، الديف

 مالؾ بف عبداهلل بف محمد عبداهلل أبك الديف جماؿ :الشافية الكافية شرح .27
 ىريدم، أحمد عبدالمنعـ .د :كتقديـ تحقيؽ ،(ىػ671ت) الجياني الطائي

 .ـ1982 ،1/ط لمتراث، المأمكف دار
 ابف عمي، بف محمد بف مؤمف بف عمي الحسف أبك الزجاجي، جمؿ شرح .28

 فكاز :كفيارسو ىكامشو ككضع لو قدـ ،(ىػ696ت) االشبيمي، عصفكر
 بيركت، العممية، الكتب دار يعقكب، بديع اميؿ الدكتكر :إشراؼ الشعار،

 .ـ1998 - ىػ1419 ،1/ط
 ىشاـ بف الديف جماؿ عبداهلل العرب، كالـ معرفة في الذىب شذكر شرح .29

 المتحدة الشركة الدقر، عبدالغني :تحقيؽ ،(ىػ761ت) االنصارم
 .ـ1984 - ىػ1404 ،1/ط سكريا، لمتكزيع،

 أبك إسماعيؿ بف محمد ،(المختصر الصحيح الجامع) البخارم صحيح .30
 البغا، ديب مصطفى.د :تحقيؽ ،(ىػ256ت) الجعفي، البخارم عبداهلل

 .ـ1987 - ىػ1407 ،3/ط بيركت، اليمامة، كثير، ابف دار
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 الذىبي، عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس غبر، مف خبر في العبر .31
 الككيت، حككمة مطبعة المنجد، الديف صالح .د :تحقيؽ ،(ىػ748ت)

 .ـ1984 ،2/ط الككيت،
 ميدم.د :تحقيؽ ،(ىػ170ت) الفراىيدم، أحمد بف الخميؿ العيف، .32

 (.ت.د) اليالؿ، كمكتبة دار السامرائي، إبراىيـ .كد المخزكمي،
 إحساف :تحقيؽ ،(ىػ764ت) الكتبي، شاكر بف محمد الكفيات، فكات .33

 .ـ1974 ،1/ط بيركت، صادر، دار عباس،
 كعمؽ حققو ،(ىػ285ت) يزيد، بف محمد العباس أبك المبرد الكامؿ، .34

 بيركت، الرسالة، مؤسسة الدالي، أحمد محمد .د :فيارسو كضع عميو
 .ـ1997 - ىػ1418 ،3/ط

 :كشرح تحقيؽ ،(ىػ180ت) قنبر، بف عثماف بشر أبك سيبكيو، كتاب .35
 ىػ،1408 ،3/ط القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، محمد عبدالسالـ

 .ـ1988
 التأكيؿ، كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ .36

 :تحقيؽ ،(ىػ538ت) الخكارزمي، عمر بف محمكد القاسـ أبك الزمخشرم
 (.ت.د) بيركت العربي، التراث إحياء دار الميدم، عبدالرزاؽ

 بف عبداهلل الديف محمد البقاء أبك كاالعراب، البناء عمؿ في المباب .37
 النبياف، عبدااللو .د :تحقيؽ ،(ىػ616ت) العكبرم، عبداهلل بف الحسيف

 .ـ1995 ،1/ط دمشؽ، الفكر، دار
 :تحقيؽ ،(ىػ392ت) جني، بف عثماف الفتح أبك العربية، في الممع .38
 .ـ1988 عماف، مجدالكم، دار مغمي، أبي سميح.د
 :تحقيؽ ،(ىػ207ت) الفراء، زياد بف يحيى زكريا أبك القرآف، معاني .39

 ،3/ط بيركت، الكتب، عالـ نجاتي، يكسؼ كأحمد النجار عمي محمد
 .ـ1982 - ىػ1403
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 البمخي المجاشعي مسعدة بف سعيد الحسف أبك األخفش القرآف، معاني .40
 :كفيارسو حكاشيو ككضع عميو كعمؽ لو قدـ ،(ىػ215ت) البصرم،
 - ىػ1423 ،1/ط بيركت، العممية، الكتب دار الديف، شمس إبراىيـ
 .ـ2002

 االنصارم، ىشاـ بف الديف جماؿ األعاريب، كتب عف المبيب مغني .41
 الفكر، دار اهلل، حمد عمي كمحمد المبارؾ مازف .د :تحقيؽ ،(ىػ761ت)

 .ـ1985 ،6/ط دمشؽ،
 الزمخشرم، عمر بف محمد القاسـ أبك االعراب، صبغة في المفصؿ .42
 ،1/ط بيركت، اليالؿ، مكتبة بكممحـ، عمي.د :تحقيؽ ،(ىػ538ت)

 .ـ1993
 :تحقيؽ ،(ىػ285ت) زعزيد، بف محمد العباس أبك المبرد المقتضب، .43

 (.ت.د) بيركت، الكتب، عالـ عضيمة، عبدالخالؽ محمد
 :تحقيؽ ،(ىػ696ت) االشبيمي، عصفكر ابف مؤمف، بف عمي المقرب، .44

 بغداد، العاني، مطبعة الجبكرم، كعبداهلل الجكارم عبدالستار أحمد
 (.ت.د)
 أبي بف عبدالرحمف الديف جالؿ الجكامع، جمع شرح في اليكامع ىمع .45

 المكتبة ىنداكم، عبدالحميد :تحقيؽ ،(ىػ911ت) السيكطي، بكر
 (.ت.د) مصر، التكفيقية،

46.  


